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רצונ ב-5/26/2013

םידרפנ םידרפנ הדובעהו   הדובעהו רסומה   רסומה
בושח דדמו  תוהז  ןמס  וויה  תויעוצקמ  תויוחמתה 

םע קר  לבא  הקיתעה , תעב  רבכ  יתרבח  ןיטינומל 
האמה תיצחממ  תיתיישעתה , הכפהמה  תוחתפתה 
.םדאה ייחב  יזכרמה  ריצל  וכפה  ןה  הרשע , - הנומשה

 – התא ימ  ךל  רמואו  ךרכש  המו  ךעוצקמ  המ  יל  דגה 
ישנא .השדחה  תיטסילטיפקה  הרבחב  וטומה  היה 

וספתנ םיקסעה  ילעבו  ןבל ) ןוראווצ  " ) הריירקה "
ילעב ןוירטלורפה   ) רוצייה וק  ילעופ  לע  םילענכ 

םהש םושמ  רקיעבו , םהל , קנעוהש  יתרבחה  חוכהו  ההובגה  םתסנכה  םתואמצע , םתלכשה , לשב  לוחכה ,) ןוראווצה 
קפתסהל וצלאנ  הליה , תלוטנו  תינוגדח  םתדובעש  םירובהו , םירוחשה "  " םילעופה .יתרקוי  ץורימב  םיחצנמכ  וספתנ 

ןמצע ואר  הייסולכואה , תובכש  לוכב  םישנה , בור  .םהיאצאצ  לש  תידיתע  הריירק  לע  תומולחבו  הקוחד  הסנרפב 
ללכ ךרדב  הצמתה  ישיאה  ןמולחו  יאמצע , יתרבח  דמעמ  תולוטנ  תיב , תורקע  ויה  ןה  ודגנכ ." רזע  ו" ךלמ " תונב  כ"

.העפשהו הליהת  - יבר םישנאל  וכפהיש  םיטסיריירק , םינב  לודיגב 

תורכמהמ תאצל  ולחה  םיאכודמה  םיטועימהו  םישנה  םילעופה ," ", " תורכמה ירוכ   " רשאכ אקווד  העתפהה , הברמל 
עיתפמ והשמ  הרק  הריירקהו , הלכשהה  יזועמל  רודחלו  ינועה , תונוכשמו  םיסוחדה  רוצייה  תומלואמ  םילפאה ,
יעצמאל הרטממ  תכפוהו  תיתרוסמה  התועמשממו  התרקוימ  הגרדהב  תדבאמ  איה  םויכ  הדובעה : לש  התימדתל 

(. יוליבו תונובשח  םולשת  )

םלשל ידכ  קר  איהש  ימצע , עונכשב  הרופאה , הדובעה  םע  המילשמ  לרטוינב , השיגרמ  לבא  זג  לופ  תנתונ  : " תירגולב
" הרטמל ךרדב  יעצמא  לכה  ךסב  איהו  תונובשח 

, םירבדה עבטמ  .םידבוע  לש  שדח  רוד  תובצעמש  תויכרעו , תוילכלכ  תויגולונכט , תורומת  ילג  לע  אשינ  הזה  יונישה 
שדח ןז  לש  םיחמצל  תוריהמב  םיכפוה  וללה  םינצינה  , Y-ה רוד  ברקב  םלוא  דבלב , הרומת  ינצינב  ןיידע  רבודמ 

.יופצ יתלבו 

קוקגנב קוקגנב דד , , "" בחבח תיב   תיב
גומלא זוע 
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Percentage saying their current job is:

Career Steppingstone Just a job
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Reference: Pew Research Center. 9.2.2012. Young, Underemployed and Optimistic. Pew Social &
Demographic Trends.

Data: The general public survey is based on telephone interviews conducted Dec. 6-19, 2011, with a
nationally representative sample of 2,048 adults ages 18 and older living in the continental United
States, including an oversample of 346 adults ages 18 to 34.

Note: Based on employed adults ages 18-34, n=550. “Don’t know/Refused” response.
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? דובעל םיכלוה  םיריעצ  עודמ 
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 .HRus םיריעצה ? הדובעה  ישפחמ  תא  עינמ  המ  .היתב 28.03.2013 . ןמסייו , רוקמ :

וררחתשהש ינב 26–21 , םינייאורמ  ומגדנ 411  רקסב  . AllJobs לש רקחמה  תקלחמ  ףותישב   Panels רקחמה ןוכמ  םינותנ :
.הנורחאה הנשב  ץראב  הדובע  ושפיחו  תוחפ  וא  םייתנשכ  ינפל 

הקיתאה  " .תירבה - תוצרא תלכלכ  השארבו  תונורחאה  םינשה  לש  תיברעמה  הלכלכה  רבשמל  תוביסה  תחא  וזש  רשפא 
לש תולכלכ  תוקזחתמ  ליבקמב  .תשלחנ  תיברעמה , היצזיליוויצה  לש  הגושגיש  סיסבב  הדמעש  תיטנטסטורפה ,"

תוצירחו תומימת  תימצע , תעמשמ  לש  הובג  ןונימ  תוללוכ  ןיידעש  וכו ,)' ליזרב  היסור , ודוה , ןיס ,  ) תויליבומ תונידמ 
.ןשיה ןזהמ 

תודבוע םיידיב  רוסחמב  ללכ  ךרדב  תרבסומ  תירבה  - תוצראו הפוריאל  םירזה " םילעופה   " לש תמצעתמה  הסינכה 
: הבושח תיתוברת  הביס  דוע  ןאכ  שיש  הארנכ  לבא  .הייסולכואה  תונקדזהו  ןוירפב  הדיריה  לשב  הדובעה , קושב 

םילוז  " םהש םושמ  קר  אל  םיימוקמה , םיריעצל  ןימז  ףילחת  םיווהמ  החלצהלו , שפוחל  םחלל , םיבערה  וללה , םילעופה 
, רוציקב .םעבטמ  תוחפ  םינררבו  רתוי  םיצורח  םהש  םושמ  םג  אלא  םיילולכנ , םיקיסעמ  דצמ  לוצינל  רתוי  םילקו  רתוי "

.םינכומ םניא  רבכ  םוקמה  ינבש  המ  תא  תושעל  םינכומ  םה 

תדמוע וללה  םיכרעה  סיסבב  .ינרדומה  םזילטיפקה  לש  םיכרעה  םלוע  תא  הבר  הדימב  תצמתמ  הדובע " רסומ   " גשומה
המכל ללכ  ךרדב  ונווכתה  הדובע  רסומ  לע  רבעב  ורבידשכ  .הדובעל  רסמתהל  םג  אלא  דובעל  קר  אל  ךירצש  הסיפתה 

תוריסמה .דיקפתל  תונמאנו  המזוי  תוירחא , הדמתה , תונתייצ , תוצירח , ןוגראל , תוביוחמ  םימילשמ : םייכרע  םיביכר 
חמצ ןביבסו  םינוגראה  ךותב  יעוצקמ  םודיקלו  הכרעהל  דוסי  ןוירטירק  וויה  הדובעה  םוקמל  תונמאנהו  הדובעל 

.םיירמוחו םיינחור  םילומגתו  םילמס  םיסקט , לש  םלש  רולקלופ 

תונורחאה םינשב  ךפה  אוה  עודמ  הריבסמ  תיברעמה  תוברתב  הדובעה " רסומ   " לש תילכלכהו  תיכרעה  ותובישח 
תיתיישעתה הכפהמה  ץורפ  זאמ  הנושארלש  שדח  רוד  חמצש  רבתסה , עתפל  יכ  הרק  הז  .ירוביצה  חישב  יזכרמ  אשונל 

.םייקה יתרבחהו  ילכלכה  רדסה  לע  םייאמ  השעמלו  הזה , ךרעה  לע  רערעמ 

םעז תוקעצמ  דהדהמה  םלואל  הסינכ  ומכ  השיגרמ "  " Y-רוד ה תקוסעתל  תורושקה  חתפמ  תולימל  טנרטניאב  השילג 
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םלועה לוכמ  םיחמומ  לש  םיגאדומ  םינויד  דצל  םיקיסעמ , לש  תובקונ  תויואטבתה  רופסניא  תפשוח  איה  .החכותו 
סייגל םיחילצמ  אל  טושפ  םהש  ךכ  לע  שואייב  םידוותמ  םיבר  םיקיסעמ  .םיריעצה  לש  יוקלה "  " הדובעה רסומ  ביבס 
רבשמ לע  הדיעמש  תיטנתוא  הקעזב  אלא  םירוטיק , םתסב  רבודמ  אל  וינפ  לע  רמולכ , .הזה  רודה  ברקמ  םיבוט  םידבוע 

.השק

םיסוב עודמ  : " הסירתמה תרתוכה  תחת  בחרנ  רמאמ   News.Com.Au ילרטסואה תושדחה  רתא  םסרפ  תנשב 2007 
םינטק םיקסע  ילעב  ברקב 315  הלודג  םירקס  תרבח  ידי  לע  ךרענש  ףיקמ  רקס  ףשח  רמאמה  ". Y-רוד ה תא  םיאנוש 

םיעבשומה רבח  : " תואבה םילמב  םיאצממה  לע  חווידה  תא  חתפ  םירקסה  תרבח  להנמ  .הילרטסוא  יבחרב  םיינוניבו 
יתלבו חור  רצק  ינעבות , תויעוצקמ , תויונמוימ  רסח   Y-רודש ה םיעבוק  םיקיסעמה  .בוט  הארנ  אל  ןידה  קספו  סנכתה ,

םידבועה יעוציבמ  ןוצר  תועיבש  רסוח  לע  וחוויד  רקסב  ופתתשהש  םיקיסעמהמ  םיזוחא  טעמכש 70  רבתסה  ןמאנ ."
.םיריעצה

הארמ הוויה  הזה  ןוידה  .םיאליגו  םיפתתשמ  בר  ןועטו , ךורא  ןויד  תושדחה  רתאב  חתפתה  רמאמה  םוסרפ  תובקעב 
ןאכל תועד  ולעוה  .התעפשהו  התמצועל  תרבוגה  תועדומה  תא  דדיחו  הדירטמהו  השדחה  העפותל  הבושח  תיגולויצוס 
יתלב .ןלצע   Y-ה רוד  : " בתכ םיביגמה  דחא  .בורל  תוישיא  תואמגודו  םירבסה  דגנכ , תומשאהו  תומשאה  ןאכלו ,
תחקל םתוא  ודמיל  אלש  םהלש  םירוהה  תא  םישאהל  ךירצ  .לוכה  םיעדוי  םהש  םיבשוח  םה  .םתוא  ןמאל  ירשפא 

םה .םמצע  םה  הז  םתוא  ןיינעמש  המ  . Y-ה רוד  ינב  םע  דובעל  אנוש  ינא  : " בתכ רחא  םהלש ." םישעמל  תוירחא 
". יתעדמ יתוא  םיאיצומ  טושפ  םה  .הזה  ליגהמ  םישנא  קיסעא  אל  םלועלש  יתטלחה  .םתוא  בבוסש  ימל  ירמגל  םישידא 

". תלזלזמ העפוהב  םיעיגמ  םה  םיעיגמ  רבכ  םהשכו  ןויאירל  םיעיגמ  אל  םינמאנ , אל  : " ולשמ אמגודב  שיחמה  ישילש 

דחא .ישיאה  םנויסינ  ךמס  לע  םתעד  תא  ועיבהש  המשההו , הקוסעתה  םוחתמ  עוצקמ  ישנא  טעמ  אל  םג  ופתתשה  ןוידב 
תונויארב ברועמ  יתייה  : " ןייצ רחא  הזה ." רודה  םע  תורצ  קר  יל  ויהש  דיעהל  לוכי  ינא  םדא  חוכ  סייגמכ  : " בתכ םהמ 
םייטנגורא םבורש  תודוהל  בייח  ינא  ירעצלו  , IT-םוחתב ה ליג 27 ) ביבס   ) Y-ה רוד  ינב  לש  לודג  רפסמ  םע  הדובע 

(“I " ) יל עיגמ   " אוה בורה  לצא  טלשה  חורה  ךלה  .טועימה  הלא  לבא  םירדהנ  םיריעצ  ןיידע  שיש  ןוכנ  .םיינעבותו 
דואמ הסיפת  םהל  שי  .םדוק  גשיה  וא  ןויסינ  םוש  אלל  םיכחוגמ , ףסכ  ימוכס  םישקבמ  םה  . deserve all this stuff”
ןפואב .תוריכבה  תורשמל  םדקתהל  ידכ  םינש  המכ  ןיתמהל  םינכומ  םניא  םהו  הדובעה  תרגסמב  םיצור  םה  המ  יבגל  הרצ 
ןונגסב בתכ  רחא  ביגמ  םהיתופיאש ." תא  גישהל  ידכ  השק  דובעל  ןיטולחל  םינכומ  אלש  םיקנופמ  םידלי  הלא  יסיסב 
.םידבוע רטפמו  סייגמש  הז  ינאו  יתולעבבש  הרבח  לש  להנמ  ינא  .בוט  תויהלמ  קוחר   Y-רוד ה םע  ילש  ןויסינה  : " המוד

ירמגל הזש  בשח  ןלצע , היה  םהמ  דחאו  דחא  לוכ  .דובעל  םיצור  אל  טושפש  םיריעצ  םישנא  הברה  ךכ  לכב  יתשגפנ 
בו ' גה תא  לבקל  טוהל  הארנ  אוהו  ריעצ  רוחב  יתנייאר  לומתא  קר  .דיינב  םויה  לוכ  סמסלו  חחושל  תומרל , רדסב 

םיבוטה ירעצל  לבא  הלאכ , םלוכש  רמוא  אל  ינא  .עיפוה  אל  טושפ  אוה  לבא  םויה , ליחתהל  רומא  היה  אוה  .ול  יתעצהש 
ידימלת הזה  שדוחב  : " טפשמה תא  הללכ  הפקשהב ) יולת   ) תובוצע וא  תועשעשמ , רתויה  תובוגתה  תחא  טועימ ." םישענ 

" .םהלש םירוהה  לש  החונה  הפסה  לע  תוחנל  ידכ  קר  הדובעה , קושל  םיצפוק  םי  ' גלוקה

קושל וסנכנ  םיריעצ  רתויו  רתוי  רשאכ  תונורחאה  םינשב  דואמ  הרבגתה   Y-ה רוד  ידבוע  לע  תיללכה  תרוקיבה 
תויונמוימו היצביטומ  ירסחכ  םיקינ  Y-תא ה םיראתמ  תונוש  תופשב  םיטסופו  תובוגת  םירמאמ , רופס  - ןיא .הדובעה 

רתויב החיכשה  תרוקיבה  .הבוט  ייופכו  םינמאנ  - אל ךומנ , הריבש  ףס  ילעב  םיינעבות , םייתודלי , םישידא , תויסיסב ,
םידלי  " ", םינמזה לוכב  עורגה  רודה   " זובב םינוכמ  םה  .ץמאתהלו  דובעל  םיאנוש  טושפ  םויה  םיריעצהש  ךכ  לע  איה 

.דועו (, Slackers " ) םינלטס לש  רוד  (, " brats " ) םיער

, תיללכה השוחתהמו  ברעמה  תונידמ  תא  דקופה  ךשמתמה  ילכלכה  רבשמהמ  םיעבונ  םירבוגה  הקעזהו  סעכהש  רשפא 
לש תיטירק  הסמ  הרצונש  םג  ןכתי  .ידמ  רקי  ריחמ  תובגל  הליחתמ  תיטסילטיפקה  תוברתה  תא  תנייפאמה  תויכונאהש 

םישנא לש  תיגולויב  הלשבהו  םיקיתווה  לש  השירפ   ) םייפרגומד םיכילהתמ  האצותכ  הדובעה , קושב  םיריעצ  םידבוע 
. חטשה ינפ  לעמ  רתוי  הלודג  המצועב  היעבה  תא  הפיצהש  ירחא 1980 ,) ודלונש 

םויהו  Brazen Careerist תרבח שאר  תבשוי  רבעב  , (Penelope Trunk) קנרט הפולנפ  המסרפ  תנשב 2011 
םיעדוי אל   Y-רוד ה ינב  המ   " התיה ותרתוכ  .הלש  גולבב  סירתמ  רמאמ  תיעוצקמה , הריירקה  םוחתב  תצעויו  תיחמומ 
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תאנוש ינאש  םירבד   10 ותרתוכש : טסופ  בותכא  ובש  עגרה   " .הבתכ איה  םינש " הזה  עגרה  לע  יתזטנפ  ?". " םמצע לע 
תובוגתל הכז  הזה  טסופה   ". ךכב הדוי  אל  אוהש  ףא  ( lame) הכנ אוה   Y-רודש ה תרהרהמ  ינא  םימעפל  . Y-רודב ה
". תמאה תא  רמוא  והשימש  לאל  הדות   " וא תככזמ " האירק  ", " ןמז הברה  רבכ  הזה  רמאמל  וניכיח  : " ןונגסב תובר 

לע םירטקמ  יליג  ינב  לוכ  : " בתכ םהמ  דחא  .תרוקיבה  םע  והדזהש  םיריעצ , ויה  םיביגמהמ  קלח  העתפהה  הברמל 
האגש ימ  רותב  .ץורית  ונל  שי  דימת  .דובכ  םילבקמ  אל  ונחנאש  ךכ  לעו  הדובע  ןיאש  הז  לע  תלשוכה , ךוניחה  תכרעמ 
" .םעפ יא  יתארקש  רתויב  םיקיודמה  דחא  אוה  הזה  טסופהש  תבשוח  ינא  ירוד , ינבב  הפוצו  ההובג  תימצע  תועדומב 

תא םיששאמ  תונוש  תונידמב  תעל  תעמ  םימסרפתמש  םירקס  .יטסיטטס  דמימ  םג  תרוקיבה  חפנל  ףסונ  ןמזה , םע 
לש םדוקפתמ  םיקיתו  םיקיסעמ  לש  יללכ  תחנ  רסוח  לע  םיעיבצמו  הדובעה , קושב  תורוד  ירעפ  םימייקש  השוחתה 

.םיריעצה  םהיקסעומ 

םיקרפב ןודנ  םהבש  הזה , רודה  לע  םידקפמו  םיצרמ  םירומ , לש  תונולתה  לג  םע  דחא  הנקב  תולוע  וללה  תונולתה 
הרימאה םע  םירקחנהמ  שילש  ינש  ומיכסה   Y-רוד ה לע  "ב ב-2010  הראב השענש  ףיקמ  רקחמב  לשמל , ךכ  .םירחא 

בור ןאכ  םגש  הז  ןיינעמש  המ  .םיריעצה  לש  הזמ  רתוי  בוט  הדובע  רסומ  שי  "ב  הראב םירגובמה  תורודל  יללכ  ןפואבש 
םימיכסמ םיריעצהש  וארה  "ב  הראב ושענש  םיפסונ  םירקחמ  .וזה  העיבקה  םע  ומיכסה  םיריעצה  םינייאורמה 

הזה םוחתבש  םידומ  םה  .הדובעה  קושל  איבמ  הזה  רודהש  תונורתיה  תמישרב  םיללכנ  םניא  הדובע  רסומו  תוצירחש 
 - הל םימשאה "  " ןומיס וא  העפותה  רוקמ  לע  םירבסהל  עיגמ  הזשכ  לבא  .םהירוהמ  םינוש "  " רעצמל וא  םיתוחנ  םה 

המישאמ עבצא  םינפמ  םיריעצהש  דועב  ריעצה  רודה  תא  לוכ  ךרדב  םימישאמ  םירגובמה  .תוקולח  תועדה 
.םהיכנחמל

םילכ תונקהל  ודעונש  הכרדה , ירפס  טעמ  אל  ועיפוה  רבכ  "ב  הראבש דע  הדירטמו , תטלוב  הכ  התשענ  תאזה  העפותה 
.הקוסעתה  םלועב  םיריעצה  םע  דדומתהל  דציכ 

תאייחה  " ילמס דואמהו  יזופמופה  םשה  לעב   (Eric Chester) רטס קירא צ' לש  ורפס  איה  הזה  רנא  ' זב תטלוב  אמגוד 
הרבח אישנ  רטס , " צ' .ררועתמה הדובעה  קושב  הוואגה  תבשהו  תונעבותה  תקספהל  גיהנמל  ךירדמה  הדובע : רסומ 

.תוינורט רופסניא  םהמ  עמשו  "ב  הרא יבחרמ  שונא  יבאשמ  ילהנמו  םיריעצ  ןייאר כ-1,500  יתקוסעת , ץועייל  הלודג 
רסומ םע  תודדומתהה  אוה  שונא  יבאשמ  להנמל  םויכ  שיש  רתויב  םילודגה  םיישקה  דחא  : " בתוכ אוה  רפסל  חיתפב 
ןמזה עיגהש  יתנבה  יכ  רפסה  תא  בותכל  יתטלחה  .שדח ]...[  הדובע  םוקמל  םיעיגמש   Y-רודמ ה םיריעצ  לש  הדובעה 

םא קפס  דובעל ." םתוא  ןברדל  וליחתיו  וללה  םיריעצה  לש  הדובעה  רסומ  לע  ןנולתהל  וקיספי  שונא  יבאשמ  ילהנמש 
, תפחוסו תבכרומ  הקומע , ךכ  לכ  העפותל  םלוה  הנעמ  םיקפסמ  רכומה  יאקירמאה  ןונגסב  טנטסניא  תונורתפ 

. םס דודה  לש  קושל  קר  אל  תינייפואש 
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Perceptions of the Generation X of hospitality employees from the Millennial Generation

They have no sense of urgency

They lack ownership - ‘‘not my job"

You have to teach them a lot more—iron uniform, good customer
service, do more than the minimum

They seem to lack common sense/might be book smart

They are quick learners

They are in search of role models. They look to managers/supervisors
for knowledge

They are overconfident

They want constant praise/acknowledgement

They want to be thanked for doing what they are supposed to be doing

They are very high maintenance

They do not understand that this is a business driven by guests

 

Reference: Gursoya, Dogan; Maierb Thomas A. & Chi, Christina G. 2008. Perceptions of the
Generation X of hospitality employees from the Millennial Generation. International Journal of
Hospitality Management 27, 448–458.

Method: a series of 10 focus group discussions were conducted on employees of a North American
branded hotel chain with over 50 hotels owner operated, franchised and leased.

Note: Generation X (1961–80); Millennials (1981–2000).

םעו םינוש  ימוחתמ  םיקיסעמ  םע  ונכרעש  תונויארה  הדובעה ? קושב  תורוד  רעפ  ןמתסמ  לארשיב  םג  םאה  ונלצא ? המו 
.תיבויח הבושתהש  רורבב  םיעיבצמ   Y-רודמ ה םיקסעומ 

םומינימ לע  בייחתהו  דיקפתב  הנש  יצח  קר  אוה  .יל  רטפתה  ריעצ  סדנהמ  דועש  יתעמש  עגרה  : " קטייה תרבח  לעב 
.םייתנשל תוביוחמ  תתלו  ראשיהל  טילחה  אוהו  הרבחב  תודמלתה  ישדוח  ירחא 3  בוזעל  תונמדזהה  תא  ול  ונתנ  .םייתנש 

אל םתא  ....ותעד  תא  הניש  אוה  תוביוחמה ? יבגלו  .ל  " וחב םישדוח  המכ  לש  לויט  תושעל  הצור  אוהש  רכזנ  אוה  וישכע 
" .םישולש ליגל  תחתמ  דחא  ףא  סייגל  ןווכתמ  אל  ינא  .ילש  לוכסתהו  סעכה  תמר  תא  םיניבמ 

ירעפו תורוד  יפוליח  עקר  לע  הרירמ  תוצלפתהמ  רתוי  אל  הב  םיאורו  םיריעצה  לע  תרוקיבה  תא  ףסה  לע  םיחודה  שי 
םירייצמ םתאש  ןימאמו   " םיריעצ תקוסעת  לע  םינוידה  דחאב  ביגמ  בתכ  " Y-רוד ה ןב  ינא   " .הנתשמ םלועב  תוסיפת 

הז לבא  הלאכ , םג  םידבוע  שיש  רורב  .ןלצע  אל  טלחהבו  ןמוימ  דואמ  השק , דבוע  ינא  .יפיטואירטס  דואמ  ןפואב  ונתוא 
ולש תונורסחהו  תונורתיה  תא  שי  רוד  לוכלש  הדבועב  ריכנ  ואוב  : " בתכ רחא  ריעצ  .הדיל " תנשו  רוד  הנתומ  אל 

". הלועפ ףתשל  ךרדה  תא  אצמנו 

תונרמשמו ןועביקמ  עבונ  םיריעצה  לש  הדובעה  רסומ  ביבס  ןוידהש  ךוחיגב  וא  טהלב  ונעט  ונייארש  םיקיסעמהמ  קלח 
םיחמומ םג  ויה  .תורחא  תודלי  תולחמ  ומכ  והשיתמ , רובעי  הז  םיריעצהמ , שגרתהל  המ  ןיאש  ורבס  םה  םינקזה ."  " לש
תוכמס ששואל  םינדמח  םיקיסעמ  לש  םכרד  טושפ  םימעפל  איה  יוקל " הדובע  רסומ  ב" םיריעצה  תמשאהש  ונעטש 
קופדל  " ךישמהל רשפא  רסומ , רסח  דבועה  םא  תורחא , םילמב  .םהידבוע  יפלכ  תינופצמ  תוירחאמ  רענתהלו  תרערועמ 
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". ותוא

אל רבעב  תאז  לוכבו  םיריעצ  יפלכ  םייתרוקיבו  םינרמש  ויה  דימת  םינקז  יכ  דגנמ  ןועטל  רשפא  לבא  ןוכנ , הזש  רשפא 
לכב גירחו  יתועמשמ  והשמש  הארנכ  זא  .הדובעה  קושב  אל  דחוימב  ינשגרו , ףיקת  הכו  בחרנ  הכ  תומשאה  לג  וניאר 
רסומ ילעבכ  םתימדתמ  םירענתמ  םניא  ונלש , רקחמב  ונייארש  הלא  ללוכ  םיבר , םיריעצש  וניארה  רבכ  .שחרתמ תאז 

, הדובעה קוש  לש  םייתרוסמ  םינייפאמב  ןהו  ךוניחב  ןה  תאז  םילות  םה  לבא   , םירגובמה םהידיבעממ  תוחנ  הדובע 
.םמלוע תסיפתלו  םהיתודימל  םיאתמ  וניא  רבכש 

יאנפהו הדובעה  תסיפת  לוכש  ןובשחב  םיחקול  אלו  םעפ  לש  םיגשומב   Y-רוד ה ידבוע  תא  םיטפושש  הזה , ןועיטה 
וזה הנעטה  .טנרטניאב  םינוש  םימורופב  ההובג  תורידתב  הנורחאל  הלוע  ישעמו , יכרע  ןוכדעל  םיקוקזו  םינתשמ 

םיטסיריירק תועוצקממ  ןמצע  תורידמ  ןיידע  תובר  םישנ  ירק : יטסינימפה , רשקהב  רבעב  ועמשוהש  תונעט  הריכזמ 
תביבסש םושמ  אלא  םירושיכו , היצביטומ  תורסח  ןהש  ללגב  אל  תוינוגרא , חתפמ  תודמעב  הפוצמכ  תובלתשמ  ןניאו 

חילצמ אל   Y-רודש ה רמול  רשפא  לקשמ  ותוא  לע  .םירבגה  לש  םמלועל  הרקיעב  תמאתומ  ןיידע  תיסופיטה  הדובעה 
לש םמלועל  רקיעב  המיאתמ  תיסופיטה  הדובעה  תביבסש  ןוויכ  ויקיסעמ  תא  בזכאמו  הדובעה  םלועב  בלתשהל 

. שורדה ןוכדעה  תא  הרבע  אלו  םיקיסעמה 

יהמ לש  רתויב  תויסיסבה  תוסיפתב  אלא  םיריעצל , יוארכ  תמאתומ  הניאש  הדובע  תביבסב  קר  רבודמ  אל  השעמל 
ווח םהמ  םיבר  הבואכו : הבושח  היגוסב  עגונ  םיריעצה  תוכזב  ףסונ  הנגה  ןועיט  .םייחב  גישהל  יואר  ללכב  המו  הדובע 

תויגולוכיספ תועפות  תינורכ , תושישת  םייטסילוהוקרווה –  םהירוהמ  ןשיה  הדובעה " רסומ   " הבגש ריחמה  תא  בורקמ 
.תוחפשמ וקריפש  תודרחו  םיחתמו  המודכו ) ןואכיד  תונבצע ,  ) תוולנ

םינכומ םניא  םהש  עדומ , יתלבהו  עדומה  ףיקעהו , רישיה  רסמה  תא  םיריעצה  םיריבעמ  תורסמתהה  דוקמ  םתגיסנב 
רשפא םירוהה , לש  ונייח " איה  הדובעה   " יוטיבל הזארפרפכ  .םהירוה  ירוהו  םהירוה  ושעש  יפכ  הריירקל , דבעתשהל 

". ונייח אל  לבא  םכייח  איה  הדובעה   " אוה םהלש  רסמהש  רמול 

איה הבר  הדימב  גייא .' וינה  תוברת  חותיפב  תוארל  רשפא  עוגרו  יופש  רתוי  םלועל  םיריעצה  לש  םתהימכל  השחמה 
.םיטסילטיפק יטנא  םייח  ןונגסו  היגולואידיא  לש  גוס  תרצויו  תיטסילטיפקה  םיצחלה  תוברתל  דגנ  לקשמ  הווהמ 

". רמגנ יתלב  -rush hour וכפהי ל ונייחש  םיניינועמ  אל  ונחנא   " אוה רסמה 

לש גוס  םיבר  םירקמב  איה  טעומב , תוקפתסהו  תוינחור  לש  סותא  רצייל  הרומאש  גייא ,' וינה  תוברת  םגש  גייסל  בושח 
, בלהו ןויגיהה  לא  רבדמ  יטסיריירק  יטנאה  ןועיטה  הזמ , הלעמל  .תוילכלכ  תורטמ  תמדקמ  השעמלו  םינפ  תדמעה 

דובעל םג  ויתוצק : ינשמ  לבחב  זוחאל  םישקבמ   Y-רוד ה םיריעצמ  םיבר  ירהש  .תוירסומ  תוריתס  טעמ  אל  וב  שי  לבא 
. םהלש םייוליבהו  יאנפ  תוברת  תא  ןממל  ידכ  רתוי , אל  םא  םהומכ  תוחפל  חיוורהל  םגו  םהירוהמ  תוחפ 

לש םיבסהו  םירוהה   ) םימדוקה תורודה  אקוודש  הנעטה  התלעוה  הנורחאל  .רתוי  ףא  ףיקת  הנגה " וק   " םיגיצמש שי 
השעמלו השירפה  תעל  תוהובג  תויסנפ  םמצעל  וחיטבה  םהש  םושמ  תאז  .הזה  רופיסב  םייכונאה  םה  םויה ) םיריעצה 

םינוגרא םיבידנה , היסנפה  ירדסהו  םייחה  תלחותב  הילעהמ  האצותכ  הזמ , הלעמל  .דעל  םהיאצאצ  תא  ודבעיש 
.סיסבה תמרב  וליפא  תוילאיצוס , תובטה  םישדחה  םידבועל  קפסל  םויה  םיענמנ  םיבר  םיילכלכ 

, לגוטרופ דרפסב , רקיעב ,  ) הפוריאב הטשפתהש  האחמב  יומסבו  יולגב  הדהדה  ונתוא ," םתקפד   " לש תאזה , הסיפתה 
( םיעגושמה  ) “los indignados” הלמחו זוב  לש  תבורעתב  ונוכ  וללה  םיריעצה  ןוויו .) הילטיא  הינטירב ,
( םירכושה רוד   ) "the renters" generation-דרפסב ו שדוחל ) ורוי  עצוממב 1000  םיחיוורמ   ) “mileuristas”-ו

םתוא וניכש  םג  ויה  .םיינחצרה  םיריחמה  לשב  תיב  תונקל  םמצעל  תושרהל  םילגוסמ  םניאש  הלא  רומאל : הינטירבב ,
(. קפדנש רודה  ) "The Screwed Generation" תוטשפב

וא רדגמ  אצומל , רשק  אלל  תורודה , ןיב  םיילכלכ  םירעפ  תקמעה  לש  הנומת  םירייצמ  םייטסיטטסה  םינותנה  םנמאו ,
ליגל 35 תחתמ  םישנא  לש  ינויצחה  ןוהה  יוושש  הלוע  "ב  הראב ןורחאה  ןיסולכואה  דקפמ  ינותנמ  לשמל , ךכ  .הלכשה 
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ןיב רשועה  רעפ  .דבלב   13% ־ב דרי  ליג 65  לעמ  םישנא  לש  ןוההש  דועב  םינשב 2005-2010 , םיזוחא   37 ־ב לפנ 
.הירוטסיהב רתויב  בחרה  אוה  םויכ  הקירמאב  םירגובמהו  םיריעצה 

רודה ןהמש  תויסנניפ  תויונמדזהמו  םידקת  תרסח  ילכלכ  גושגש  לש  הפוקתמ  ונהנ  םימדוק  תורוד  יכ  םיארמ  םירקחמ 
הדח היילעו  םיכומנ  םיסימ  תואתנכשמ , לע  תוכומנ  תויביר  םיכומנ , תוריד  יריחמ  לשמל , .הנהנ  אל  רבכ  ריעצה 

םיסינכמו םכרע  תא  ושלישש  םיתבו  תורידב  םויה  קיזחמ  םירגובמה  תורודה  ינב  לש  לטובמ  אל  רפסמ  .רכשב 
םהיפתכ לע  סמעוה  רומאכש  אלא  הזה , רשועה  ענמנ   Y-רוד ה ינבמש  דבלב  וז  אלו  .םיהובג  תוריכש  ימד  םהילעבל 
תורודה תפקתה  תועצמאב   Y-רוד ה לע  ןגמה  הזה , וקה  .תויקנע  למגו  ןוכסח  תופוק  לש  םינש  בר  ןומימ  תורצה 

בישו רקואה  דא  לש  םרפסב  אוצמל  רשפא  תבקונ  אמגוד  .םיריעצ  רתויו  רתוי  ידי  לע  הנורחאל  ץמואמ  םימדוקה ,
דגנ בקונ  המשא  בתכב  רבודמ   ". הלש רעונה  תא  הששור  הינטירב  דציכ  חונזה : רודה  ( " Howker & Malick  ) קילאמ

תובטה וקינעהש  ןורמק , דיווידו  ןוארב  ןודרוג  ריילב , ינוט  'ר , צאת טרגרמ  תולשממ  לש  חווטה  תרצק  תוינידמה 
םילבוסה םיריעצל -  תובטהבו  ךוניחב  אקווד  ץצקל  ורחבו  דיתעל , ךוסחל  םוקמב  םימדוקה  תורודה  ינבל  תוזרפומ 

םוגע הינטירבב  םיריעצה  לש  םבצמ   " .יביצקתה ןועריגה  תא  תיחפהל  ידכ  ךומנ -  רכשמו  םיהובג  הלטבא  ירועישמ 
ונל היהת  םייעוצקמ  םיחנומב   " רקרמ - הדל ןויאירב  קילאמ  רמא  הדובעו ," רויד  יחנומב  םהירוה , לש  רודהמ  הברהב 

םיאקיטילופהש ינפמ  הזו  תיב , שוכרל  ונמצעל  תושרהל  לכונ  םא  לזמ  ונל  היהי  תוחפ , ונל  ומלשי  תוביצי , תוחפ 
.דיתעה ונחנאו  עיגמ , דימת  דיתעה  רבד , לש  ופוסב  .דיתעל  הלאה  תויעבב  לופיטה  תא  וריאשהו  םיריעצהמ  וחכש 

, םדא ינב  ןוילימ  ונחנא 13  .םיוסמ  ןבומב  םישיגרמ  ונא  ךכו  הפוחב , השטננש  הלכל  ללכ  ךרדב  סחייתמ  חונז '  ‘ חנומה
" .תאזה הנידמהמ  קלח  אל  ונחנאש  וליאכ  הז  .םימדוקה  תורודל  גואדל  םיפידעמ  םה  לבא 

םירוהה רוד  לש  תוילכלכ  תויונמדזהמ  רתוי  תונטק  וא  תולודג  ךלש  רודה  לש  תוילכלכה  תויונמדזהה  םאה 
? ךלש

ךרעב רבדה  ותוא  ירוה לשמ  תונטק  ירוה לשמ  תולודג 

דע 34 35-49 50+
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 .Ynet םירדוסמ. םירגובמ  םיינמי , םיריעצ  לארשיל :  66 .ןורי 5.5.2014 . ןמקורד , רוקמ :

לש גציימ  םגדמכ  םישנו  םירבג  ברקב 500  ךרענ  רקסה  .תימס  יפר  ןוכמ  ידי  - לע  ynet רובע ךרענש  דחוימ  רקס  םינותנ :
(. הלעמו ינב 18   ) תרגובה תידוהיה  הייסולכואה 
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Today’s young adults comparing to how it was for their parents

harder easier same
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Reference: Pew Research Center. 9.2.2012. Young, Underemployed and Optimistic. Pew Social &
Demographic Trends.

Data: The general public survey is based on telephone interviews conducted Dec. 6-19, 2011, with a
nationally representative sample of 2,048 adults ages 18 and older living in the continental United
States, including an oversample of 346 adults ages 18 to 34.

Note: Based on all adults, N=2,048. “Don’t know/Refused” responses not shown.</
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Percent of 18-34 year-olds saying they have done each in recent years because of
economic conditions

Taken a
job just to
pay the

bills

Gone back
to school
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unpaid job

Moved
back in

with
parents
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having a

baby
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getting
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30%
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Reference: Pew Research Center. 9.2.2012. Young, Underemployed and Optimistic. Pew Social &
Demographic Trends.

Data: The general public survey is based on telephone interviews conducted Dec. 6-19, 2011, with a
nationally representative sample of 2,048 adults ages 18 and older living in the continental United
States, including an oversample of 346 adults ages 18 to 34.

םיריעצ לש  היצביטומה  לע  הנירקמש  שואייו  קותיש  תשוחתל  םג  םרוג  תונורחאה  םינשה  לש  ילכלכה  רבשמה 
הצור אל  ינא   " םירמוא חרכהב  אל  םה  תורחא , םילימב  .םליגב  םהירוה  ושעש  יפכ  ץרמב , םדקתהלו  הדובעב  עיקשהל 

" .ירובע םתרציש  םיאנתב  םכרובע  דובעל  הצור  אל  ינא   " אלא דובעל ,"

, סוארק המלש  םשב  ריעצ  רואל  איצומו  ךרוע  יאנותיע , ררושמ , םסרפ  האישב , התיה  דלישטור  תאחמשכ  ץיקב 2011 ,
וארקת לא   " ותרתוכש רמאמב , .תויתרבחה  תותשרב  ףותישה  יאיש  תא  רבשו  םיבר  םידה  רציש   Ynet-העד ב רמאמ 

(. האחמה ירבודמ  היה  סוארק   ) םגמוגמ ןפואב  האחמב  ועיבה  םיבר  םיריעצש  המ  תא  חסנל  סוארק  הסינ  םיקנופמ ," ונל 
תוירחא חקול  אלש  קנופמ  רוד  םהש  ךכ  לע  םיחומה , יפלכ  העמשנש  תרוקב  תנעטל  הבושת  תתל  הסינ  אוה  השעמל ,

: תישיא

23

24
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90- הו ה-80  תונש ה-70 , ףוס  ידילי  .לזלזל  םיבהוא  םתא  וב  רודה  התוא  ליבומ  יכ  אונשל , םיבהוא  םתאש  האחמה  וז  "
דלונש םייניב , רוד  אל  םא  וזה  להקה  תעד  תא  ליבומ  ימו   . םמצעב םיקסעתמ  רקיעבו  םיקנופמ  םיקתונמכ , םישפתנ 

ךפה זאו  היתוריפמ  ןימשה  ףסכ , לש  שגמ  לע  תילאיצוס  הנידמ  לביקש  תקפקופמ , תוהז  םע  רוד  . 60- הו תונשב ה-50 
תילכלכ תואיצמו  הכורח  המדא  ונל  ריתוה  ידמ  הריהמה  הטרפהה  תחדקבש  רוד  .רתוי  תצק  ןימשהל  ידכ  שגמה , תא 

. תירשפא יתלב 
ןהב וכזש  תוריד  ילעב  וא  ילכלכ , קפואו  יתקוסעת  ןוחטיב  אלל  םועז , רכש  רובע  םידבועש  םיריעצ  רתוי ? קנופמ  ימ 

םינמוזמ [...] ? תובלחמל  םויכ  ןתוא  םיכפוהו  םיצולחה  םהירוה  לש  החוורה  תוינידמ  ףקותמ 
חונל םיכישממ  םתא  דועב  הירפירפל ," ורבעת  זא   " םיקצקצמו םידמוע  םתא  דלישטורב , םיניגפמ  םיריעצ  תונומת  לומ 

םיבהוא םתא  הב  הירפירפה  תא  םתשביי ? תוציב  ולא  םתררוגתה ? הירפירפ  וזיאב  .םתמקהש  תוחפוטמה  הנישה  ירעב 
ספאו תלשוכ  תירוביצ  הרובחת  תוקפקופמ , תויתשת  םע  ןיעהמ , קוחר  תושלח  תויסולכוא  רובקל  ידכ  םתינב  תואגתהל 

. זכרמה ירעל  הביטנרטלאכ  ונבנ  אל  ןה  .הקוסעת 
? [...] לילגהו ? בגנה  תא  ושבכיש  םישקבמ  םתאש  םיריעצה  לכ  ודבעי  ןכיה 

םישדוח המכ  ורפסו  היחמ  תואצוה  ודירוה  םילקש ,) יפלא  המכ  ול  ופיסוה  וליפא   ) קשמב עצוממה  רכשה  תא  וחק 
אל םתא  ץראב .) ריע  לוכב  םויכ , תינוניב  הריד  רובע  ילאמינימ  ינושאר  ןוה   ) םילקש ךוסחל 300,000  ידכ  ושרדיי 

. גג תרוק  ליבשב  השק  ךכ  לכ  םתדבע 
ולזלזת לא  .וילאמ  ןבומכ  םתלטיבו )  ) םתלביק ןתואש  תויוכז  לע  םיקבאנו  םיעיזמה  םיניגפמל  םיקנופמ  וארקת  לא  זא 

. םתשרדנ אל  ןהל  לרוג  תורה  תוירסומ  תולאש  לצב  תאז  ושעו  םכמ  תומחלמ  תוחפ  אלב  ומחלש  םיריעצב 
, רוד זא  טולשי  זרבה  לע  לבא  החוורה , תנידמ  לש  םחה  קוביחל  בוש  וקקדזת  םכבור  םכימי , בורעבש  אוה  לרוגה  קוחצ 

םה םג  םיפופכ  ידועיס  לופיטו  תופורת  יריחמש  םכל  ריבסנ  ונחנא  .תירטנצוגאו  תינסרוד  הלכלכל  םתכניח  ותואש 
?" ןוכנ וניבת , םתא  .ןטהנמב  םג  הז  הככש  שוקיבו , עציהל 

רשפא יא  הדימ  התואב  לבא  .הייחמה  רקוי  יבגל  טרפב  די , יחמב  סוארק  לש  ויתונעט  תא  לטבלו  םלעתהל  השק 
, אברדא .הנתמב  תורידה  תא  לבק  אל   X-רוד ה .וינועיט  סיסבב  חינמ  אוהש  תשבושמה  הירוטסיהה  תנומתמ  םלעתהל 

םמצע תוחוכבו  בר  למעב  וגישה  יתלכשההו  ילכלכה  םנוה  תאו  רוסחמב  ולדגש  םישנא  םה   X-רוד ה ינבמ  לודג  קלח 
(. םהידלימ ץמאמהו  ישוקה  תא  ךוסחל  םיסנמ  םהש  ךכל  תוביסה  תחא  םג  וז  )

, תונידמה רבחמ  הילעה  אוב  ינפל  תע , התואב  יכ  םא   ) םתפוקתב רתוי  םיחונ  ויה  תוריכשהו  תואתנכשמה  יאנתש  ןוכנ 
ךשמב למע  ידב  תוסכל  וצלאנש  תולודג  תואתנכשמ  וחקל  םלוככ  םבור  לבא  הרכשהל ,) תוריד  דואמ  טעמ  ץראב  ויה 

הנב תונוכש   ) ילארשיה רברפה  תא  ודסיי  השעמלו  זכרמבו  הרקוי  ירוזאב  תוריד  ושכר  אל  םה  .הנש  םישולשו  םירשע 
תוססבתהו הביציו  הסינכמ  הדובע  תאיצמ  תבוטל  םייחה  תואנה  לע  הבר  הדימב  ורתיו  םה  םייתליהק .) םיבושייו  ךתיב 

הבישח תוריסמ , הבייחש  השדחה , תרושקתהו  קט  - ייהה תיישעת  תא  החימצה  םכותב  הליכשמה  הבכשה  .תילכלכ 
.ישפנ ןסוחו  דיתעל 

תולע לע  האחמב  םירעה  יבחרב  תולגע  םע  ודעצש  תוהמא  לש  האחמ  הנגראתה  דלישטור  תאחמל  ליבקמבו  ךומסב 
- תירוא . Y-רודמ ה לודגה  ןקלח  םיישפוח , תועוצקמ  תולעב  תוריעצ , םישנ  ויה  האחמה  תוליבומ  .ץראב  םידלי  לודיג 
? תולגעה תדעצ  : " םשה תחת  בקונ  רמאמ  הבוגתב  המסרפ  תיתרבח , תיגולוכיספו  הריכב  תינוגרא  תצעוי  יזרא , ריילק 

: סוארק לש  ותנעט  םע  בתכתמ  תמיוסמ  הדימבש  םכתמשאב " לוכה  25הז 
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? תירסומ התחשה  תוועמ ? תויופידע  רדס  ךוניחה ? תטרפהב  הלשממה  תא  םימישאמ  םייניבה , דמעמ  לש  םירוהה  םתא  "
? הב ןנובתהל  ומיכסתה  .הארמה  תא  םכינפב  ביצא  הנה  רבדה ! ותוא  תא  קוידב  םישוע  םתא  לבא  .םיקדוצ 

, תולפטמ תוטלק , םולשתב : םינכוס  ותוא ע"י  קיסעהל  ךיאו  ותוא  ןספאל  ןכיה  םישפחמ  קר  םתא  דלונ  דליהש  עגרהמ 
. םהלשמ םייח  שי  הלאלשכ  םימערתמו  סייגתהל  אתבס  / אבסמ םיפצמ  ךוסחל , םיצורשכ  .תוירטיסיבייב 

- תיב / ןגהש תורגבהו –  הדימלה  תולובגה , תאו   cool םתאש בושחיש  ידכ  דליה  לש  םירבחה  תויהל  םיצור  םתא  תיבב 
םינתונ םכניא  תדמתמ : הפקתמב  תויוצמ  תורומו  תוננג  .םשא  דסומה  דליה –  םע  רדסב  אל  והשמ  םאו  .הנקי  אבצ  / רפסה

ץעוי לש  בוליש  תויהל  םיפצמ  םתא  אבצב  םידקפממ  .תוליז  לש  תורימא  ע"י  ןדגנ  דליה  תא  םיתיסמ  ףאו  יוביג  ןהל 
. רגוב תויהל  רומא  רבכש  דלי " שפנ ה" תנבהב  ינילק  גולוכיספו  יכוניח 

ץחלה קר  וילע  לחש  ךכ  חטשה  תא  םיריקפמ  ךא  שי ," םלוכל  יכ   " םיגתומ קר  הצור  דליהש  ךכמ  םיעזעדזמ  םתא 
? םכדיצמ םיצחל  תאוושהל  תיבקע  תיכרע  הרטנוק  םע  המ  .וליג  - ינב לש  יתרבחה 

, תוכרפומ תושירדל  העינכ  םתס  וא  םיקתממו , תונתמ  דחוש ע"י  ומכ  םייכוניח  - אל םיטקא  עדומב  תושעל  םינכומ  םתא 
םינוש םתא  קוידב  המב  זא  .דליה  תבוט  לש  ךוראה  חווטה  ןובשח  לע  רצקה , חווטב  יתיישעת  טקש  גישהל  ידכ 

??? הלשממהמ
ימל זא  .ילכלכ  םג  אלא  יכוניח , קר  אל  אוהש  ריחמל  תומגרתימ  םירציימ , םכמצע  םתאש  וללה  תוירוהה  תוטרפהה  לוכ 

די ונקתש  םואתפ  המ  .םאתהב  הלוע  הזו  תגתוממ –  הדישה  תגתוממ , הטימה  תגתוממ , הלגעה  תונעטב ]...[ ? םיאב  םתא 
? םכלש דלי  לוכ  לש  ורדח  תא  םיפיצמה  םיעוצעצה  לוכ  לע  םתאצוה  םילקש  יפלא  המכ  םכלש ]...[ ? ןטקה  ךיסנל  היינש 

. ךירעהל אל  חטבו  שמתשהל , וא  רוכזל  ליכהל , לכוי  אל  םלועלש  תומכ 
לש הריד  רובע  םייחה , לוכ  םכתא  קונחתש  אתנכשמ  לע  קתע  תובוחל  סנכיהל  ךירצ  ןכל  דלי –  לוכל  רדח  הבוחש  ןבומכו 
בלח ףילחתל  םילותיחל , ףסכ  היהי  ךיא  זא  םינש ]...[ ) המכ  דוע  בוש  רובעל  המל  לבא  ןושארה  דליה  הז   ) םירדח השימח 

 ]...[ ? םיצצומלו
דוסי ירצומ  לע  חוקיפ  .ךירצש  רורב  סמל –  תלפטמ  תואצוהב  הרכה  .ךירצש  רורב  ספא –  ליגמ  יתימא  הבוח  ךוניח 

הלשממהמ הלא  לוכ  תא  שורדל  תירסומהו  תיתרבחה  היצמיטיגלה  לבא  .ןוידל  תימיטיגל  היגוס  םידליו –  תוקוניתל 
הקדצה לוכ  אלל  םכמצעל , םירציימ  םירוהה  םתאש  יפסכה  רורחסה  תא  רוצעלמ  ליבקמב , תוחפל  וא  לוכ , םדוק  תעבונ 

םתא המ  ליחתה – " אוה  לבא  הטטק ב" ץרתמ  דליהשכ  תורחא : םילימב  .דליה  תבוט  לש  תיתוחתפתה  וא  תיכרע  תיכוניח ,
" .תעכ םכמצעל  הז  תא  ונע  ול ? םינוע 

בושח .םימשא  וא  םיקדוצ  ללכב  שי  םא  םשאה , ןאכ  ימו  קדוצה  ןאכ  ימ  סומלופל  סנכיהל  םעט  ןיא  תיעדמ , הניחבמ 
הבחרה הנומתה  תא  ץימחהלו  םהלש  ישיאה  יתיווחה  םלועה  ךותמ  תואיצמה  תא  טופשל  םיטונ  םישנאה  בורש  שיגדהל 

, הצובקל תסחייתמ  הללכהה  םא  טרפב  הללכה , לוכ  זובב  תוחדל  םיטונ  םישנא  ןכ , לע  רתי  .םינפ  תבר  בורל  איהש 
תולאש הלעמ  ןכא  הדובעה  םלועב  םיריעצ  לש  תירסומה  םתוגהנתה  תודוא  הללכהה  .םתוא  הרואכל  תגציימש 

ןאכ םיברועמש  ללגב  םג  אלא  רוד ,)  ) ידמ הבחר  ילוא  דואמ , הבחר  הצובקב  רבודמש  ללגב  קר  אל  תובר , תויריפמא 
.תויתוברת תויטהו  תושר  ןומה 

םעזה בושח : דחא  רבדמ  םלעתהל  השק  הירוגנסה ,"  " תונעט תא  םילבקמש  ןיבו  םירוגטקה "  " םע םימיכסמש  ןיב  לבא 
םיריעצה םיביגמה  תובוגתמ  הלע  הזו   ) הדבועהמ םלעתהל  םג  השק  .היעב  לע  דיעמ  אוהו  יטנתוא  ריעצה  רודה  לע 

ולש םויקה  תועמשמ  תאו  ודיתע  תא  דיחיה , לש  תיתרבחה  תוביוחמה  תא  ספות   Y-רודש ה ליעל ,) רכזוהש  רמאמל 
הדובעה תשוודמ  לגרה  תא  םידירומ  ןכא  םיריעצש  םיארמ  ונלש  םיאצממה  .םימדוק  תורודמ  דואמ  הנוש  הרוצב 

.רוצייהו

.תוימרופנוקו תוירחא  תוביוחמ , לע  הנבנ  הדובעה  רסומ  טקשה ” רוד  ב” ךשמתמ : ךילהת  ןאכ  תוארל  רשפא  השעמל 
,X-רודב ה .המזויו  םזילאודיבידניא  לש  םיכרעו  םזינויצקפרפ  לע  רקיעב  תתשוה  הדובעה  רסומ  סרמוב  יבייבה  רודב 

תסיפת לוכ   Y-ה רודב  וליאו   , תיאמצע הריירק  לע  רתוי  לודג  שגד  ןתינ  םיבשחמהו , תומזיה  םלוע  תא  חתיפש 
תמאב ילוא  .םייטנוולרו  םימישי  תוחפכ  םהינפ  לע  םיארנ  הדובע " רסומ   " ומכ םיגשומ  ןכל  .דוסיהמ  הנתשמ  הריירקה 

. יללכ ןפואב  רסומל  הדובע " רסומ   " ןיב ןיחבהל  ןמזה  עיגה 
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הצור אל  ינא  זא  קוחר , עיגהל  ידכ  השק  דובעל  םיבייח  םאו  השק , דובעל  הצור  אל  ללכב  ינא  ": " הלגייבה תמכוח   " ךותמ
םייחב םוי  ףא  דבוע  אל  התא  בהוא , התאש  הדובע  אצומ  התא  םאש  רמואש  טפשמ  םעפ  יתעמש  .ללכב  קוחר  עיגהל 

אל ינא  .םייחב  לובסנ  הנממ , לובסנ  םאו  ונייחב , יזכרמה  ביכרמה  איה  הדובעה  ירה  .תאזה  הדובעה  תא  יתשפיחו  ךלש ,
ימצע לע  תימהל  המל  זא  רתויש , המכ  תונהל  ידכ  יח  ינא  רבד  לש  ופוסבש  בשוח  ינא  ילש , םייחב  לובסל  ללכב  ןיינועמ 

.רקובב םוקל  בוט  שיגראש  יתוא , ןיינעתש  קופיס , יל  ןתיתש  הדובע  אוצמל  הצור  ינא  .הזה  לבסה  תא 
ךלהמב םגו  תוסאמנ , רבד  לש  ופוסב  רתויב  תויתריציה  תודובעה  םג  .תמייק  אל  , ' יל רמוא  אוה  הדובע ,' תאזכ  ןיא 
תונפהל ךירצ  םהילא  הריציל  םירושק  אלש  םהל  ביבסמ  םירבד  הברה  שי  יכ  ןיינעמ , לכה  אל  ולאה  תויתריציה  תודובעה 

'. םיצמאמ
םלועה לכלו  ול  הארא  ינא  עגרו , עגר  לכב  יתוא  ןיינעתש  הדובע  יל  אצמא  ינא  .תויהל  לוכי  אל  יתבשח , תויהל , לוכי  אל 

ילבמ םהל  םירמואש  המ  לכ  םילבקמש  םינוונמ  םיספא  תרובח  הזה  םלועה  לכ  םלוכ , ומכ  ןטק  אל  ינא  .רבד  הזכ  שיש 
" .לואשל

םיינבמ םייוניש  לש  ןה  הדלות  איה  םהלש , הדובעה  תסיפת  רתוי  ןוכנ  וא  םיריעצה , לש  הדובעה  רסומ  יכ  קפס  ןיא 
עודמ זא  . Y-רוד ה לש  יכוניחה  עקרבו  לודיגה  תיבב  תורושקה  תוילטנמ ,)  ) תויכרע תוסיפת  לש  ןהו  הדובעה  קושב 

םישדוקמ תוחפ  הברה  םיחנומב  הדובעה  תא  סופתל  םיטונ  םה  עודמ  הדובעב , תוחפ  ץמאתהלו  עיקשהל  םיטונ  םה 
: תוביס המכמ  םהירוהל ? האוושהב  םייכרעו 

יניצ הדובע  קוש 
םיעדוי רבכ  םה  .המימתה  תיטסיאורטלאה  תימדתהמ  קוחר  הדובעה  םלועש  םירגבתמכ  רבכ  וחכונ  םיקינ  Y- המ םיבר 

ןובשח לע  םיבר  םירקמב   ) םיחוור םסקמל  הסנמ  דחא  לוכ  ובש  תוחוכ , יקבאמו  לוצינ  םיסרטניא , לש  םלועב  רבודמש 
וא םירוהה  יניע  ךרד  םיישיאהו  םייתרבחה  םירבשמה  תא  ווחש  רחאל  הדובעה  קושל  הפיא  םיסנכנ  םיריעצה  תלוזה .)

םלועה תא  םישפות  םה  הבש  ךרדל  טעמב  המוד  רבדה  .והדשחו  והדבכ  לש  הסיפת  שארמ  םילגסמ  ןכלו  תרושקתה ,
הלא .הרבחה  םודיקל  תויטסיאורטלא  תונווכב  המימת  הנומאו  םעמ  םימרומ  םיגיהנמל  הדיגס  דוע  אל  .יטילופה 

. וב םיטלושה  לגנו  ' גה יללכ  תא  הרהמ  דע  םילגמ  המימת , הנומא  םע  הדובעה  םלועל  םיעיגמ  תאז  לוכבש 

תושוחתל רוקמ  חרכהב  הווהמ  הניא  הקוסעתהש  השוחתה  תא  םלצא  תרצוי  תונגוההו  תוחילשה  סותיממ  תוחכפתהה 
רתוי םיאדוומ  םהיקיסעמב , דושחל  םימדוק  תורודמ  רתוי  םיטונ  םהש  הביסה  םג  וז  .ישגר  ללח  תאלממ  אל  םגו  הוואג 

.םיחפוקמ םישח  םה  רשאכ  ןנולתהל  רתוי  םיטונו  תורמשנ  הדובעה  םוקמב  םהיתויוכזש 

הז ןיאש  םיניבמ  םיריעצהו   ( תולועו תוכלוה  הדובע  תועשל  השירד  ללוכ   ) םויל םוימ  יניצ  השענ  ןכא  הדובעה  קוש 
קחשמה יללכ  יפל  קחשל  אלא  הרירב  םהל  ןיאש  ונתיא , תונויארב  ודוה  םיבר  .קיסעמל  םתמשנ " תא  רוכמל   " למגתמ

םומינימה תא  תושעל  רעצמל  וא  םתוא  המרמו  ןמחתמ  אוהש  םשכ  קיסעמה  תא  תומרלו  ןמחתל  רמולכ  םייטנסרטניאה ,
? ץמאתהל יל  המל  רטממ , יתוא  רפוס  אל  סובה )  ) אוה םא  : " ךכ תאז  החסינ  תוריעצה  תחא  .דיקפתה  תרגסמב  שרדנה 

...." הדובעב הניש  תועש  המילשמ  ינא 

ןהו הימדקאה  ןה  .יעדמו  יגולואידיא  יוביג  םג  תונורחאה  םינשב  תלבקמ  הדובעה  קוש  לש  תילילשה  הסיפתה 
, תקדוצ יתלבו  תינויווש  יתלב  תכרעמכ  רומאל  םייטסיסקרמ , םיחנומב  הקוסעתה  םלוע  תא  ראתל  םיברמ  תרושקתה 
, תמזגומ הקלחבו  הנוכנ  הקלחב  איהש  תאזה , הנומתה  .םתבוטל  ןוהה  ירסח  תא  םילצנמו  םינרמתמ  ןוהה  ילעב  הבש 
וא קודיצ  הקינעמ  איה  םיבר  םירקמב  .ריעצה  רודה  יניעב  םיקיסעמהו  םינוגראה  לש  םתימדת  תא  רתוי  דוע  תרערעמ 

: ןונגסב םיבר  םייוטיב  םיריעצמ  תונויארב  ונעמש  .םהיקיסעמב  םידבועה  אקווד  םישועש  היצלופינמל  ירסומ  ץירמת 
לע הניגמש   " ימכ דרשמב  הדיקפת  תא  הראת  םישולש  תב  ןיד  תכרוע  ותוא ." יתקפדש  בוט  זא  ער , אלימב  אוה  "

" .הרזע םיכירצ  תמאבש  הלאל  תרזוע  אלו  םתוח  םוש  הריאשמ  אל  ינא  .ףסכו  חוכ  רתוי  רובצל  םהל  תרזועו  םירישעה 

ןלבק ידבוע 
לע םיססובמה  םיילאיצוס  םיאנתבו  הדובעה  םוקמב  תועיבקב  ביצי , רכשב  ונייפאתה  תויתרוסמה  הקסעהה  תוכרעמ 
ןיא םהבש  ןלבק , תודובעו  םיישיא  םיזוח  לע  תססבתמש  הקסעהל  םירבוע  םויה  םיקיסעמה  תיברמ  .םייצוביק  םימכסה 
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השק םיביציו  םינגוה  הקסעה  יאנת  אלל  .הנבומ  תומדקתה  קפוא  אל  םג  בורלו  ןמז  ךרואל  ילאיצוס  ןוחטיב  דבועל 
: םמצעל םירמוא  םיריעצה  םידבועהמ  םיבר  .הדובעה  םוקמב  תיבה  תשוחת  תאו   , תונמאנו תוברועמ  היתפמא , חתפל 
וא םדקומב  עיגת  הדירפהש  םיעדוישכו  .הלק  היהת  השיטנה  קדה  לע  דיה  םג  הלק , םירוטיפה  קדה  לע  דיה  םא 

ויקיסעמ םע  תמעתהל  ריעצה  דבועה  תא  תפחוד  םג  איה  .תתחופ  דיקפתב  ןייטצהלו  עיקשהל  היצביטומה  רחואמב 
(. דיספהל המ  ול  ןיא  אלימב  ירהש   ) םיילאיר אל  תולקהו  םיאנת  רכש , עובתלו 

??? הנמאנ היהאש  המל  זא  םיטנמיטנס  אלל  יתוא  רטפל  עגר  לוכב  םילוכיש  יל  רורב  : " Ynet-ב הבתכל  הבוגת 
םירקמב קר  .תינוויכ  וד  התיה  הדובעב  תועיבקה  ונירוה  לש  רודב  .ינשה  דצה  תונמאנמ  האצותכ  העיגמ  ילש  תונמאנה 

" .תונמאנב ריזחנ  ןוחטיבה -  תשוחת  תא  ונל  ונת  ....שדוחה  הסרובה  ייונישל  םאתהב  אלו  דבוע  ורטיפ  םירידנ 

תוכמסל תויצה  ףוס 
תאו ומצע  תא  סנרפל  ול  הנתינש  תורשפאה  לע  הדות  ריסא  תויהל  ךנוחש  םושמ  ןה  ועבטמ , ןתייצ  היה  ןשיה  דבועה 

הריוואב לדג   Y-רוד ה .תויתרבח  תומכסומלו  תוכמס  ילעבל  תייצל  תיללכ  הייטנ  החוור  רבעבש  םושמ  ןהו  ותחפשמ 
קושב רפסה , תיבב  תיבב , תויביטרסאב  םתעד  תא  עיבהל  ולגרתה  וללה  םיריעצה  .תינתייצ  יטנאו  תיתוכמס  יטנא 

םהידיבעמ תא  רקבל  םיססהמ  םניא  םה  ןכלו  הבושחו  תבשחנ  םתעדש  ןימאהל  וכנוח  םג  םה  .תרושקתב  וא  הכירצה 
.תויתרבחה תותשרה  ןה  תונורחאה  םינשב  תאזה  המגמה  תא  קזיחש  המ  .יכרריהה  הדובעה  דוקמ  הרואכל  ךכב  םיגרוחו 

תותשרה תרגסמב  רקיעב  יבמופב , ןוגראה  לע  םתעד  תא  עיבהל  םויה  םיששוח  תוחפ  םידבוע  יכ  םיארמ  םירקחמ 
( קובסייפב רקיעב  רבודמ  לארשיב   ) תויתרבחה תותשרה  .תושגרו  עדימל  הדוהתו  ףותיש  תמב  תווהמש  תויתרבחה ,

שיפכהל םג  אלא  םירבחמ , תוהדזהו  הכימת  לבקלו  תינעגופ  תוגהנתה  לע  דיבעמה  תא  רקבל  קר  אל  תורשפאמ 
.הנולת יבתכמ  תחילשב  ךרוצ  אלל  וליפאו  םינפ  לא  םינפ  םיתומיעב  ךרוצ  אלל  ךלש ,) תי  / סובה תא  ללוכ   ) םינוגרא
תכרעמ לע  העפשה  ךכל  שיש  קפס  ןיא  .רקבמל  תדהוא  הביבסבו  םינוכיס  טעמ  םע  תחטומ  תרוקיבה  תורחא , םילמב 

. םהיקיסעמ יניעב  םיריעצה  לש  םתימדת  לעו  םינוגראב  םיסחיה 

םייניעב הדובע 
וא השק , הדובע  םהמ  ועבת  אל  םהירומו  םהירוה  ריעצ  ליגמ  .דובעל  םילגרומ  םניא  טושפ  םיריעצהש  םינעוטה  שי 

תויהל םא  .םינכומ  אל  הקוסעתה  םלועל  םתוא  האיבמ  לעשו  דעצ  לכ  לע  םהל  רתוולו  לקהל  הייטנהו  ללכב , הדובע 
לע העיפשמ  איהו  הזה  רודב  הרוש  ימצעה  דוקימהו  תוצירחה , רסוח  קוניפה , חור  יכ  ןועטל  רשפא  םירישיו  םיטוב  רתוי 

םיקיסעמ  (. דרפנ קרפב  הז  אשונ  לע  הבחרה   ) הדובעה םוחתב  םהלש  ירסומה  דוקה  לע  הז  ללכבו  םהלש  ירסומה  דוקה 
םושמ םתדובע  םוקמל  תוריסמ  תולגל  םיטונ  םניא   Y-רוד ה ינבש  ונל  ורמא  םיריעצ  םינייאורמ  םגו  ונייארש  םיבר 
הדימע תונמאנ , לש  םיכרע  .תידיימ  תישיא  תלעות  לש  םילוקישמ  רקיעב  םילעופו  םמצעב  םיזכורמ  םהש 
ונייארש םיקיסעמה  דחא  .תוחפ  הברה  םויה  .עגר  לש  םייכונא  םיסלופמיא  רבעב  ונסיר  רחאב  תובשחתהו  תויובייחתהב 

ךירצ אל  .וישכע  יל  ףיכש  המ  הז  ישארה  ביטומה  .הנידמ  תונבל  חילצמ  היה  אל  הזה  רודה  : " תואבה םילמב  תאז  חסינ 
". םייארונ תובשחתה  רסוחו  הבשחמ  רסוחב  רצקה  חווטל  לוכה  .ץמאתהלו  ןנכתל 

לש תויכונאהש  ונעט  םיבוט , םיאנת  םהידבועל  םיקפסמש  םינגוה  םישנאכ  ונל  םירכומשו  ונייארש , םיבר  םיקיסעמ 
עודמ תוביס  ףלא  םיאצומ  םה  , " דחא רמא  םהל ," השק  רשאכ  ". " תונברקתהל  " היטנ םהמ  םיבר  לצא  תרצוי  םיריעצה 

םיבאוכ םירופיסב  םיריעצה  םידבועה  יפלכ  םהיתונעט  תא  ושיחמהש  ויה  םיאנת ." םהל  םינתונ  אלו  םתוא  םיחפטמ  אל 
.םיקיסעמב תבשחתמ  אלש  תיביסלופמיא , תוגהנתהו  הבוט  תויפכ  לע 
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הרבחב תיטסילנא  דיקפתל  תמלשומ  תדמעומ  התייה  הליה   " : ימואלניבה קושל  םימושיי  תחתפמש  קט  - ייה תרבח  לעב 
. השק הדובעל  תונוכנו  החלצהל  ףחד  ימצע , ןוחטיב  תלעב  תב 25 , תיטנגילטניא , הרוחב  התיה  איה  .ונלש 

םג .תואצות  איבתו  דואמ  רהמ  דיקפתה  תא  דמלת  איהש  םיענכושמ  ונייה  ונחנא  לבא  הדובעב , םדוק  ןויסינ  הל  היה  אל 
םימי קר 4  דובעת  איהש  ונמכסה  .הדובע  הל  עיצהלמ  ונתיאמ  הענמ  אל  האלמ  הרשמב  דובעל  הלכי  אלש  הדבועה 
םימי המכ  הרדענשכ  םג  .לוהינו  היישעת  תסדנהב  הלש  ןושארה  רותה  תמלשהל  שידקת  ישימחה  םויה  תאו  עובשב 

. קוחר חווטל  הילע  ונינב  .וננולתה  אל  תוניחב , בקע  םיפוצר 
םע דחי  דרשמב  ינחלושה  לגרודכב  תקחשמ  התוא  ונאצמ  םעפ  אל  .רהמ  שיח  הבלתשהו  הדובעה  תא  הלביק  איה 
תא ונקדב  .הדובעב ]...[  האנהו  תידדה  תוביוחמ  תויטנטוא , לש  תישפוח  הריווא  םיחפטמ  ונחנא  .םירחאה  םיסדנהמה 

. םיגיאדמ םינמיס  םוש  וניאר  אלו  .ףטוש  ןפואב  הלש  ןוצרה  תועיבש  תמר 
איה .הצצפה  ונילע  התחנ  הלש  םידומילה  םויסמ  שדוחכו  הדובעה , תא  הליחתהש  ירחא  דבלב  םישדוח  השש  דחא , םוי 

. תרטפתמ
הכורא הרשכה  ירחא  תלעות  איבהל  ףוס  ףוס  הליחתה  תעכ  קר  .םלהב  יתייהו  הרושבה  תא  יתלביקשכ  "ל  וחב יתייה  ינא 
. הלחתההמ ותוא  רישכהלו  ףילחמ  דבוע  שפחל  ךרטצנ  תעכ  בושח , דבוע  ונדביאש  קר  אל  .ןוימטל  דרוי  לוכה  תעכו 

ידכ קוחרה  חרזמל  תורבח  םע  עוסנל  התצר  איה  םיכרפמ  םידומיל  ירחא  .רמוחה  תופייע  התייה  התביזעל  הנתנש  הביסה 
. וב ךישמהל  תניינועמ  התייה  איהש  והשמ  הז  דיקפתה  לש  ןוויכהש  החוטב  התייה  אל  איה  הזמ  ץוח  .עגריהל 

, רדתסה אל  הז  .התוא  הניג  ירמגל  אל  לבא  בזכאתה , אוה  .הלופכה  העתפהה  העיגה  הלש , ריעצה  להנמה  םע  יתרבידשכ 
דחא לוכ  .הדובעה  קוש  הז  הככ  .תושעל  המ  ןיא  הל ? ונתנ  ונחנאש  תוביוחמהו  העקשהה  לע  המו  .בוזעל  ימיטיגל  הז  זא 

...ומצעל גאוד 
ינא  " .הוולשב הבישה  איה  ינא ." הז  םתא , אל  הז   " .הרק המ  ןיבהל  ידכ  דימ  הליהל  יתרשקתה  .םמוחמ  טושפ  יתייה  ינא 

יד יתמרתש  השיגרמ  ינא   ' .יתלאש ךב ? ונלש  תובשחתההו  העקשהה  לוכ  םע  המו  בושחלו ." חונל  ןמז  קספ  הכירצ 
יתרבסה תואבה  תוקדב  .ילש  סעכה  תא  הניבמ  אל  ירמגל  איהש  היה  רכינ  .הבישה  םינורחאה ' םישדוחה  תששב  הברה 

דע הבלענ  הליה  .הדות  תרכהבו  תוירחאב  םיכרעב , רצק  רועש  הל  יתתנ  םגו  הלש  תוגהנתהה  לע  בשוח  ינא  המ  הל 
. התמשנ יקמע 

אל ילש  םידבועה  .יואר  הזש  יתאצמ  אל  .הדובעל  הירבחל  ךורעל  הננכתש  הדירפה  תביסמ  תא  יתלטיב  םויה  ותואב  דוע 
ידכ הרבחב  תילמינימ  הדובע  תפוקת  ירחא  בזוע  דבועשכ  .ונילא  רוזחתש  תועט  יהוזש  ובשחו  ילש  סעכה  לא  ורבחתה 
היה אל  הז  .החלצהב  ול  םילחאמו  ותוא  םיקבחמ  הדירפ , תביסמ  ול  םיכרוע  ונמצע  ונחנא  תורחא , תויונמדזה  םישגהל 

. הרקמה
. םויה ותואב  דוע  הרבחה  תא  הבזעו  הדובע  םויסל  הלש  הארתהה  תפוקת  תא  הליה  הרציק  הבוגתב 

. יטנוולר לבא  הנוש  רופיס , דועב  םייסא 
.ןויסינ רתוי  תלעב  הרוחב  וז  התיה  םעפה  .תרחא  הריעצ  הרוחבל  דיקפתה  תא  ונעצה  הליה  לש  התביזע  ירחא  םישדוח 

אשמ ירחא  .ךילהתב  ךישמהל  ונל  ומרג  הלש  תולוכיה  לבא  שושחל  ונלחתה  תצק  תונויאר  רפסמל  הרחיא  איה  רשאכ 
תא דומלל  לכותש  ידכ  דבלב  הדובע  ימי  העבראל  המכסה  םגו  יביטקרטא  רכש  ללוכ  הדובע  תעצה  ונתנ  רצק  ןתמו 

. םיקסע להנמב  ינשה  ראותה 
ונניא ןכש  דיקפתה  תא  תחקל  אל  הטילחהש  ונל  הרשיב  הרוחבהו  ונרשקתה  הדובעה  תעצה  לע  הבושת  ונלביק  אלשכ 

םידמעומ לע  םירתוומ  ונחנאש  ךות  העצה , הל  תתל  ונל  הנתנו  ךילהתב  הכישמה  המל  .םיידיתעה  הייוואמ  לוכ  לע  הנוע 
" ...הל בוטש  המ  הז  בושחש  המ  לוכה  ירחא  .הריבסה  אל  איה  םירחא ?

התרתוכש  AllJobs המשהה תרבחב  קוויש  "ל  כנמס לש  רמאמ  םסרפתה  לוכה " הז  םישנא   HRus” – ילארשיה רתאב 
םויה םיעמוש  םידבוע  יסייגמש  םייסופיט  םיטפשמ  רבחמה  גיצמ  רמאמב  ומצעל ." לוכ  םדוק  גאוד   Y-רוד ה עודמ  "
ןכומ אל  ינא  וזה  המישמה  תא  "; " ןחבמל דומלל  ידכ  שפוח  עובש  חקול  ינא  : " תויכונא םיאטבמשו  םיריעצ , םידבועמ 

" .תורחא תויצפוא  קודבא  יתוא  רגתאת  אל  וזה  הדובעה  םא  "; " תושעל

, ליידרדול - טרופמ רנייו , יווראה  םשב  יאקירמא  לש  ובתכמ  םוגרת  תילארשיה  םיליימה  תשרב  ץפוה  הנשכ  ינפל 
םיעטק ןלהל  .םיבר  תעד  ףקשמ  אוהש  ךכמ  העבנ  הבחרה  ותצופתש  ירוד , האחמ  בתכמ  ןיעמב  רבודמ  .הדירולפ 

: ונממ םירחבנ 
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הדובע םוי  יתדספה  אל  םינש  הזמו  עובשב , הדובע  תועש  עיקשמ 40  ןיידע  ינא  .רענ  יתויה  זאמ  יתדבע  ןב 70 . ינא  "
ךיא יפלו  ינאש , ןאל  עיגהל  ידכ  השק  יתדבע  .השוריב  יל  ואב  אל  יתרוכשמו  יעוצקמ  ךא  בטיה , חיוורמ  ינא  .הלחמ  ללגב 

! דואמ יתפייע  .יתפייעו  תואלמגל  תאצל  לוכי  ינניא  הלכלכה , תיארנש 
הלשממה יכ  עומשלמ , יתפייע  .ילשכ  הדובע  רסומ  םהל  ןיאש  םישנא , םע  ןוהה " תא  קולחל   " שיש עומשלמ , יתפייע 

םניאש םישנאמ , יתפייע  .רשויב ]...[  םתוא  חיוורהל  ידכמ  ידמ  םילצע  םישנאל  םתוא  קלחתו  ייתונוכסח  תא  חוכב  חקית 
דחי םג  םלועה  לוכ  תאו  הילפאה  הלשממה , תא  םימישאמ  םתוא  עומשלמ  יתפייע  .םהישעמו  םהייח  לע  תוירחא  םילטונ 

הלאה םישנאהש  םלועה , תא  תוארל  הכזא  אל  יכ  ןב 70 , רבכ  ינאש  חמש , ינא  לבא  ףוריטב , ףייע  ינא  ןכ ! .םהיתויעבב 
" .ךכ םישיגרמ   75  - ינבמ ה-65 ירבח  לוכש  חינמ  ינא  .יידכנ  לע  יל  לבח  ךא  םינוב ,

.הדובעה םלועב  ילארשיה   Y-רודב ה תוקסועש  תובתכל  םיקבקוטב  דחוימב  תוחיכש  ושענ  הז  גוסמ  תובוגת 

ול תחרוז  שמשה  "ד  וע אוה  םאש  חוטב  דחא  לוכ  .קוניפ  דחא -  טפשמב  : " Ynet-הבתכל ב ןיד  תכרוע  תבוגתל  הבוגת 
דוע ראשיהל  ךירצ  בוש...יילע  םיקעוצ  םש...יל  השק  הפ  .דחא  םוקמב  תוקבד  לע  רומשלו  דובעל  ךירצ  ...תחתהמ 

...םינתונ אל  םש...לכוא  םינתונ  ןכ  הפ...והשמ  אל  וטואה  ןאכ...םדוקה  םוקמב  ומכ  גחל  הנתמ  יל  ונתנ  אל  ןאכ...תועש 
ףא .יילע  יאוולה  .היסנפה  דע  הדובע  התואב  דבע  ונינפל  דחא  רוד  .רדסב  היהי  לוכהו  קנפתהל  וקיספת  דובעל , וליחתת 

!" דובעת זא  דובעל ? תאב  ...ולאכ  תוטרחו  תווצ  להנמ  הביטח , שאר  תויהל  ךפהו  ןצלפתה  אל  דחא 

ןיא .ץמאתהל  ילב  םמצעמ  ורקי  טושפ  םירבדהש  יל , אב  םימעפל   " : קובסייפב דואמ  ירלופופ  ףד  תלעב  הריעצ  לש  טסופ 
, שחרתהל טושפ  םירבדל  תתלו  םלועל  ךייחל  הככ , תבשל  יל  אב  ...חתפל  םוזיל , תרצוי , הבישחל  ץחמ , יטפשמל  חוכ  יל 

" .יתוא חקי  הז  ןאל  ןיינעמ  .ילש  תוברעתה  ילב 

הדובעה הדובעה קושל   קושל ןגורטסא   ןגורטסא תפסות   תפסות
הנווכה  ) תיגולואידיא היצמיטיגלל  קוקז  וניא  רבכ  יטסינימפה  לאידיאה  ובש  םלוע  ךותל  לדגש  רוד  אוה   Y-רוד ה
תואצמנ ןורחאה  רושעב  םישנ  רתוי  תויתרוסמ .) תויוברת  תורגסמב  אלו  תיטננימודה  תינוליחה  תוברתה  תרגסמב 

.םיקהבומ  םיירבגל  רבעב  ובשחנש  הלאכ  ללוכ  םיבר , םימוחתב  חתפמ  תודמעב 

לארשיב השיאה  דמעמב  רופיש  תומגמ 

(2013/14  ) "ד עשת םידומילה  תנשב  (. 43.3%  ) םיטנדוטסה תיצחממ  תוחפ  ויה  םישנה  ( 1969/70  ) "ל שת םידומילה  תנשב 
ינש ו- ראותל  םידמולה  ברקב   59.36% ןושאר , ראותל  םידמולה  ברקמ   56.1% םיטנדוטסהמ : וויה 57.3%  רבכ  םישנה 

.ישילש ראותל  םיטנדוטסהמ   52.4%

ךרענש רקסב  טעמכל 60% . הדובעה מ-21%  חוכב  שמח  ליג  דע  םידליל  תוהמא  לש  תופתתשהה  הלדג  דעו 2005  מ-1975 
מ- םידליב : לופיטל  םולשתב  םירדסהב  שמתשהל  תוהמא  תוברמ  ךכ  רתוי , ההובג  ןתלכשה  תמרש  לככש  אצמנ  ב-2005 

תומר תא  םג  םאות  הז  ןותנ  .רתוי  וא  דומיל  תונש  םע 16  תוהמאהמ  דע 77%  דומיל  תונש  רשע  םע  םישנ  ברקב   49%
רובעב םלשל  ןמצעל  תושרהל  ללכ  ךרדב  תולוכיו  רתוי  תוחיוורמ  רתוי  ההובג  ןתלכשהש  הלא  תודבוע : םישנ  לש  רכשה 

.םידליב לופיטה 

, ץראה יבחרב  םינושה  תודסומה  םיקינעמש  תוגלמו  תובטה  ןכו  תופיאשה  קפואבו  תויופידעה  ירדסב  םייונישל  תודוה 
.םיירבגל  םיבשחנש  הסדנההו , םיעדמה  ימוחת  תא  דומלל  תויטנדוטס  רתויו  רתוי  תורחוב  תונורחאה  םינשב 

הסדנה ידומילל  ןושאר  ראותל  ודמלש  םישנה  רועיש  בוצקתלו , ןונכתל  הדעווהו  ההובג  הלכשהל  הצעומה  ינותנ  יפ  לע 
; הברהב םיהובג  ףא  םירפסמה  םימיוסמ  תודסומב  .א  " עשתב "ן ל-29%  שת םידומילה  תנשב  הלע מ-16%  תולכירדאו 

תסדנהל הקלחמב  לש כ-40% , עצוממ  לע  תויטנדוטסה  רפסמ  דמוע  ןוירוג  - ןב תטיסרבינואב  הסדנהה  יעדמל  הטלוקפב 
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הסדנהל תימדקאה  הללכמבו  םיטנדוטסה  ללכמ  שילש  ינשכ  תווהמ  םישנ  לאירא , תטיסרבינואב  היגולונכטויבו  הימיכ 
.םישנ ןה  תויטנדוטסה  ןמ  םילשוריב 30% 

רועיש תנשב 2000  .םישנ  תודמוע  תובר  תוללכמו  תואטיסרבינוא  שארבו  הדמתהב  הלוע  ימדקאה  לגסב  םישנה  רועיש 
ירבחמ תוחפ מ-10%  לע  תע  התואב  דמע  ןיינמה  ןמ  תוירוספורפה  לש  ןרועיש  לע 22.4% . דמע  ימדקאה  לגסב  םישנה 

.השיא הדמע  אל  הטיסרבינוא  ףא  שארב  .לגסה 
תואטיסרבינוא יתש  שארב  .ןיינמה  ןמ  תוירוספורפ  ןכותמ 12%  לע כ-30% , דמע  ימדקאה  לגסב  םישנה  רועיש  ב-2011 

.החותפה הטיסרבינואב  ןורי  - רסמ תיגח  פורפו ' ןוירוג  ןב  תטיסרבינואב  ימרכ  הקבר  פורפ ' םישנ -  ודמע 

שולש ןהמו  ןכל , םדוק  םינש  דבלב 15  תחא  תמועל  לגס , תורבח  עברא  ויה ב-2013  ןוינכטב  למשח  תסדנהל  הטלוקפב 
.תויטנדוטסה רפסמ  םינשה  ןתואב  לפכוה  ליבקמב  ןיינמה .) ןמ  רוספורפ   ) רתויב ההובגה  הגרדב 

, רימת ילוי  ןהמ , תחא  .תורש  יתש  ובשי  הלשממב  .םיכ  " חה ללכמ  וויהש 14%  םישנ , ונהיכ 17  תסנכב ה-15 , תנשב 2000 ,
.תסנכ תרבח  זא  התייה  אל 

, םישנ ונהיכ 27  תסנכב ה-19 , תנשב 2013 , .םיכ  " חה ללכמ  וויהש 17.5%  םישנ , ונהיכ 21  תסנכב ה-18 , תנשב 2011 ,
.םיכ  " חה ללכמ  וויהש 22.5% 

3 צרמב ,  3 ונלוכ , תגלפמב   4 ינויצה , הנחמב   8 דוכילב ,  6 םישנ : ילארשיה 29  םירחבנה  תיבב  תונהכמ  תיחכונה  תסנכב 
תונהכמ ה-34 )  ) תיחכונה לארשי  תלשממב  .ידוהיה  תיבב  תחאו  ונתיב  לארשיב   2 תפתושמה , המישרב   2 דיתע , שיב 

(. םירש םירשע  ךותמ   ) תורש שולש 
(. העונתה  ) ינבל יפיצו  צרמ )  ) ןואלג הבהז  הדובעה ,)  ) ץיבומיחי ילש  םישנ ; תונורחאה  םינשב  ודמע  תועיס  שולש  שארב 

תוימוקמה תויושרה  תושארל  תובר  םישנ  ודדומתה  רבוטקואב 2013  המייקתהש  תוימוקמה  תויושרל  תוריחבה  תכרעמב 
, םישנ ודדומתה  תויברע  תויושר  ךותמ 73  ב-44   ) תוידרחו תויברע  תוימוקמ  תויושרב  הז  ללכב  תוצעומל , תומישרבו 

(. המישרב םינושארה  תומוקמה  תשמחב  ומקומ  ןה  תומישרה  תיצחמבו 

יתבב םיטפושהמ   37% םולשה , טפשמ  יתבב  םיטפושהמ  זא 47%  וויה  ןהו  תוטפוש , לארשיב כ 223  ונהיכ  תנשב 2000 
וויה ןהו  תוטפוש , טפשמה 321  סכב  ונהיכ  תנשב 2011  .ןוילעה  טפשמה  תיבב  םיטפושהמ  םייזוחמה ו-30%  טפשמה 

טפשמה תיבב  םיטפושהמ  םייזוחמה ו-33%  טפשמה  יתבב  םיטפושהמ   42% םולשה , טפשמ  יתבב  םיטפושהמ   50%
.רואנ םירמו  שינייב  תירוד  ןוילעה -  טפשמה  תיב  אישנ  לש  דמעמל  ועיגה  םישנ  יתש  .ןוילעה 

דרשמה  ) תיל " כנמ "ל –  כנמה אסיכה  לע  תבשוי  םידרשמה ) ללכמ  שילש   ) הלשממ ידרשממ  השישב  תנשל 2013  ןוכנ 
דרשמ ךוניחה , דרשמ  םימהו , היגרנאה  תויתשתה , דרשמ  טרופסהו , תוברתה  דרשמ  עדמה , דרשמ  לילגהו , בגנה  חותיפל 

(. רצואה

לע 44%. דמע  רבכ  אוה   2011- בו לע 7%  דמע ב-2000  תויתלשממ  תורבח  לש  םינוירוטקרידב  םישנ  לש  גוצייה  רועיש 

םירבג ו-10  10 טלחומ : ירדגמ  ןויוושב  םירעוצ  סרוק  חתפנ ב-2014  הנידמה  תורישו  ץוחה  דרשמ  תודלותב  הנושארל 
.םישנ

הנורחאל קר  .הגרדהב  הנתשמ  תירדגמה  היצטניירואה  "ל -  הצ תילארשיה -  הרבחה  לש  רתויב  ירבגה  זועמב  וליפא 
'מ גס תגרדב  תוניצקה  רועיש  תנשב 2000  םדא .) חוכ  ףגא   ) "א כא שארכ  יאביברב  הנרוא  "ל -  הצב ףולא  הנושארל  התנומ 

.ל ' את תגרדב  הנהיכ  תחא  השיא  קר  . 19% ןגס -  תגרדב  לע 17% . דמע  עבק  תורישב 
שולש ונהיכ  הנש  התואב  . 31% ןגס -  תגרדב  לע 44% . דמע  עבק  תורישב  'מ  גס תגרדב  תוניצקה  רועיש  תנשב 2011 

.ל ' את תגרדב  םישנ 

(. שונא יבאשמ  ףגא   ) "ש מא שאר  דיקפתב  לאיזג  הליג  הרטשמב -  הנושארה  תיבצינה  התנומ  ב-2015 

ללכמ תולהנמה  לש  ןקלח  תנשב 2014 ל-57.8% . עיגה  ימדקא  די  חלשמ  ילעב  ברקב  תוקסעומה  םישנה  לש  ןקלח 
הנש ל-32.8% . התואב  עיגה  םילהנמה 

.קטיהה  םוחתב  םיקסעומה  ללכמ  הנש 35.5%  התואב  וויה  םישנה 

הובג ב-  ) םירבג ברקב  לקש  תמועל 8,147  לקש , לע 5,015  הדמע  םישנ  לש  תעצוממה  תישדוחה  הסנכהה  תנשב 2000 
.םישנה רכשמ  הובג ב-20.9%  רבגל , לקש  השיאל ו-41.7  לקש   34.5 העשל -  עצוממ  רכש  םישנה .) רכשמ   62.5%

לקש תמועל 9,526  לקש , לע 6,280  רבכ  הדמע  םישנ  לש  תעצוממה  תישדוחה  הסנכהה  ומצמטצה : םירעפה  ב-2011 
.רבגל לקש  השיאל ו-50.4  לקש   42.6 העשל -  עצוממ  רכש  .םישנה  רכשמ  ב-51.7%  קר '  ' תוחפב הובג  םירבג , ברקב 

.םישנה רכשמ  הובגו ב-18.3%  םצמטצה  רעפה 
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.ןגוז ןב  לש  החפשמה  םשל  ןתחפשמ  םש  תא  תופילחמ  ןניאש  תואשינה  םישנה  רפסמב  לש 50%  היילע  לע  חווד  ב-2007 
החפשמ םשכ  ותוא  ופיסוה  וא  ןגוז , תונב  לש  הזל  םתחפשמ  םש  תא  ופילחה  םירבג  תואמ  יכ  הלוע  םינפה  דרשמ  ינותנמ 

לש הזל  ןתחפשמ  םש  תא  תואשינה  םישנהמ  לעמ 90%  ופילחה  זא  ןכל , םדוק  רושע  בצמהמ  לודג  יונישב  רבודמ  .ינש 
.לעבה 

בורה ןהבש  הידוושו , דנלניפ  תפרצ , הינמרג , הילגנא , תירבה , תוצרא  ןהב  תובר , תוצרא  הז  ןיינעב  םימידקמ  םילארשיה 
.רבגה  לש  החפשמה  םש  תא  תוצמאמ  םישנהמ , לעמ 80%  עירכמה ,

היאושינ תנש  ךשמב  המש  תא  רומשל  ימשר  ןפואב  תשקבמ  הניאש  השיא  יכ  םינפה  דרשמ  תונקת  ועבק  דע 1996 
המ טילחהל  םיאכז  גוזה  ינב  יכ  עבקש  קוחל , ןוקית  רקוצ  ידד  םזי ח"כ  .יטמוטוא ב-1996  ןפואב  המש  ףלחומ  הנושארה ,

.םמש םע  השעיי 

: תורוקמ
.סבולג לארשיב 2011 . םישנ  סוטטס  תונכדעמ  .רומיל 1.3.2011 . ןבא ,

.תונורחא תועידי  .םירעוצה  סרוקב  ירדגמ  ןויוויש  .רמתיא 14.1.2014 . רנכייא ,
.Ynet ימואלניבה. השיאה  םוי  . 26.2.2013 .ביבא   הלטרב ,

.Ynet המר ." לכב  תולפומ  םישנ  : " םירעפהו םינאישה  .רחש 24.12.2014 . יחו , םעונ  ריבד ,
.25 מע ' םויה , לארשי  .סיט  סרוק  םויס  סקט  םויה –  םייפנכ : םהל  שי  .ימולש 25.12.2014 . זאיד ,

.ץראה .המידק  תורבוע  םישנה  תויברעה : תויושרב  תוריחבה  .יק 2.10.2103 . ג' ירוח ,
.Ynet םירוממ. תוחפ  תוחיוורמ  תורומ  רקחמ : .יבצ 18.2.2014 . איבל ,

.ימואל - ןיבה השיאה  םוי  לגרל  םינותנ  טקל  .הקיטסיטטסל 4.3.2015 . תיזכרמ  הכשל 
.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  ? ודעונ םא  יתלב  וידחי  םייתש  וכליה  תימוקמה –  הקיטילופהו  םישנ  .ןרומ 16.10.2013 . דיגנ ,

.ץראה .יעוצקמ  ךווית  לע  םיכסוח  ךא  תלפטמ , םיצור  םירוה  .יתור 24.2.2005 . יניס ,
.10 מע ' תונורחא , תועידי  יעור , יל  םיארוק  םיינש , וא  .םש  שי  השיא  לכל  .תירונ 6.5.2007 . רתלפ ,

יתאוושה טבמב  לארשי  הקיטילופב : םישנ  גוציי  .תוער 3013 . הכלמ , '- ץיבוקציאו ןח  גרבדירפ , רפוע ; גינק , ףסא ; אריפש ,
.34 מע ' היטרקומדל , ילארשיה  ןוכמה  תוינידמ 99 .) רקחמ  )

םינשה ךרואל  הדובעה  חוכב  םישנ  לש  תופתתשהה  רועיש 

הנש תופתתשהההנש תופתתשהה רועיש   רועיש

הלעמו1990  תונב 15  םישנה  ללכמ   41%

הלעמו2000  תונב 15  םישנה  ללכמ   48%

הלעמו2011 תונב 15  םישנה  ללכמ   53%

הלעמו2012  תונב 15  םישנה  ללכמ   58%

.ימואל - ןיבה השיאה  םוי  לגרל  םינותנ  טקל  .הקיטסיטטסל 6.3.2013 . תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :

OECD-תונידמל ה האוושהב  לארשיב  הקוסעת 

לארשי   OECDOECDלארשי -- הה תונידמ   תונידמ

"כ 74.5%71.3%הס

79.9%80.5%םירבג

69.3%62.3%םישנ

םיאליגל 25-64. םיסחייתמו  םינוכנ ל-2013  םינותנה  הרעה : רבוטקוא 2014. הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :
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1949-2009 תסנכל , ורחבנש  םישנה  רפסמ 
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זכרמ תסנכה -  .ימואל  - ןיבה השיאה  םוי  לגרל  עדימ  ףד  הקיטילופב  םישנ  ץרמ 2010 . .הידוה  ןיקו , ילרוא  ןטול , – רוגמלא רוקמ :
.עדימהו רקחמה 

.םיטנמלרפב םישנה  רועישב  ךותמ 138  םוקמב ה–70  תגרודמ  לארשי  ןוכנ ל-2010 , הרעה :

(2012 ; 2000  ) םירוזא יפל  םלועב , םירחבנ  יתבב  םישנה  זוחא 

תנש 2000 תנש 2012

רוזא
סוניקואה

טקשה

ברע תונידמ  היסא הקירפא
םורדמש
הרהסל

הפוריא
אלל

היבנידנקס

לארשי הקירמא
תינופצה
תימורדהו

היבנידנקס
0

12.5

25

37.5

50

םירבגו 1990-2011. םישנ  ץרמ 2013 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :
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ינוליחה רזגמב  תובר  תוריעצ  רובע  .ףסונ  ינויצולובא  בלשל  תיטסינימפה  הכפהמה  תא  חקל   Y-רוד ה קפס ש  ןיא 
תיעבט םיירבג " תועוצקמ  הדובעה ב" םג  .וילאמ  ןבומ  ןיינע  רבכ  םה  הריירק  לולסמל  הסינכו  ההובג  הלכשה  תשיכר 

םייתרקוי תועוצקמל  יביסאמ  ןפואב  וסנכנ  םישנ  ובש  ןושארה , רודה  היה  ןהל  םדקש  רודה  . Y-רוד ה תונב  רובע  רתוי 
לוהינה תרדש  לוכב  םישנ  בולישל  תיבג  חור  ןתונ  יעדמה  רקחמה  .ןהיתונבל  ביתנה  תא  ונמיס  תוהמיאהו  םיסינכמו ,

קשמב תורבח  טעמ  אל  שי  ןכאו , .םיילכלכה  םינוגראה  תחלצהל  המוצעה  ןתמורת  תא  חיכומ  אוהש  םושמ  יקסעה ,
. םירבגה רועיש  לע  הלוע  ףא  חתפמ  תודמעב  םישנה  רועיש  ןהבש 

םינשה םע  תולהנמ  - םישנ רפסמב  לודיג 

םילהנמה ללכמ  םישנ  זוחא 

15% 20% 25% 30% 35%

תנש 1995

תנש 2000

תנש 2011

םירבגו 1990-2011. םישנ  ץרמ 2013 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :

ןיד תוכרוע  םישנ 

  20002000 תנש   20122012תנש תנש   תנש

ןיד יכרוע  11,20021,600רפסמ 

ןיד תוכרוע  6,60017,700רפסמ 

ןידה יכרוע  ללכב  םישנה  לש  37%45%ןקלח 

.טפשמה יתב  תלהנה  םינותנ : םירבגו 1990-2011 . םישנ  ץרמ 2013 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :

ףוסב 2012. ףוסב 2001 ל-52%  הלע מ-45%  םיטפושה  ללכב  םישנה  זוחא  הרעה :

המקוהש הדובעב  תויונמדזה  ןויוושל  תוביצנה  לשמל , ךכ  .םיירדגמה  םירעפה  םוצמצל  םיעייסמ  טפשמהו  קוחה  םג 
.ירדגמ עגר  לע  הילפא  רגמל  ודעונש  "צ , גבל תוריתע  תרוש  המשיי  הקוסעתהו , רחסמה  היישעתה  דרשמב  ב-2006 

לע השעית  םינוירוטקרידב  םישנל  םלוהה  גוצייה  תניחבש  עבקנ  וב  םינוירוטקרידה ," "צ  גב  " הנוכמ תומסרופמה  תחא 
הלוכי םלוה  גוציי  תבוחמ  תומלעתה  יכ  עבקנ  דוע  .ילאמרופ  שופיחב  וא  הבוט  הנווכב  יד  ןיאו  האצותה  ןחבמ  יפ 

.םינש רפסמ  רחאל  םג  זרכמ , לוטיבל  ליבוהל 

44

45

20/152

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םויה תוריעצה  תונבהש  םושמ  קר  אל  המידק , דחא  דעצ  הקוסעתה  םוחתב  ירדגמה  ןויוושה  תא  חקל   Y-ה רוד 
לש תימוטוכיד  תוחפ  היאר  וחתיפ  םיריעצה  םירבגהש  םושמ  םג  אלא  םינבהמ , רתוי  ףא  ילואו  תוחפ  אל  תוינתפאש 

רבעב םהל  היהש  תועוצקמ  שייאל  םויה  םירחוב  םיריעצ  רתויו  רתוי  לשמל , ךכ  ןאכמ .) םישנו  ןאכמ  םירבג   ) םלועה
הלוע תונויארהמ  .דועו  הנפא  בוציע  רעיש , בוציע  קוסיעב , יופיר  דועיס , תילאיצוס , הדובע  לושיב , קהבומ : ישנ  יומיד 

תיניינע רתוי  םהלש  השיגהו  דיקפת  קחשמ  תוחפ  עוצקמה  לש  ירדגמה  יומידה  אשונ  ריעצה  רודה  ברקבש  רורבב 
. תיטסילרולפו

ילואו םג  אלא  הדובעה , קושב  תירדגמה  הדימריפה  רושייב  קר  אל  תרכינ  הזה  ליגב  םירבגל  םישנ  ןיב  םירעפה  תריגס 
םע םייח  ןונגס  תוצמאמ  םישנ  .םוימויה  ייחב  תונטק "  " תויוגהנתהבו תינוציחה  תוזחב  םילדבהה  םוצמצב  רקיעב 

, שובל חיש , יאשונ  רוביד , ןוטב  אטבתמ  רבדה  .םיישנ  םיביכרמ  םע  םייח  ןונגס  םיצמאמ  םירבגו  םיירבג  םיביכרמ 
תא ונדיע "  " םהש םהילע  רמול  רשפא  יללכ  ןפואב  .ףוג  תפשו  תינימ  תוגהנתה  לוהוכלא , תייתש  ןושיע , ףדעומ , לכוא 

החותפ תישגר  העבה  רבעב  םא  .םייתרוסמה  םיירדגמה  םילדבהה  תא  ךכב  ושטשטו  תוישנה  תא  וספסיח " , " תוירבגה
איה  Y-ה רוד  יריעצ  לצאש  ירה  םירבג , רקיעב  הנייפא  תואמצעו  ימצע  ןוחטב  תויביטרסאו , םישנ  רקיעב  הנייפא 

.( םישימג תוירבגו  תוישנ  דורווב -  םיריעצ  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) םינימה ינש  תא  תנייפאמ 

םילגרהו תומכסומ  תונשל  ידכ  תוכורא  םינש  דוע  ושרדיו  תעגיימו , הכורא  דוע  אלמ  ירדגמ  ןויוושל  ךרדה  תאז , םע 
היסולכואב םיחוור  ןיידע  םישנל  סחיב  םיפיטואירטסהו  תומודקה  תועדה  םג  .םישדח  םיקוח  ףוכאלו  םישרשומ 

םיקוחר ןיידע  םייתרבחה  םילומגתהו   , הקוסעתה ירועיש  םוחתב  םירעפו  הליכשמה ,) היסולכואה  ברקב  םג   ) תיללכה
.הריגסמ 

הארוהו תונוש  תוינכט  תודובע  הסדנה , ןוגכ  םהב , רמשנ  ירדגמה  עבצהש  תועוצקמ  טעמ  אל  ןיידע  םימייק  דועו , תאז 
ןרפסמ הימדקאב , ומכ  הדימריפה , סיסבמ  תיצחמ  תוחפל  תווהמ  רבכ  םישנהש  םימוחתב  םג   (. ךרה ליגב  רקיעב  )

אוה יונישה  םירבג , ידי  לע  רקיעב  רבעב  ושיואש  םימוחתבש  איה  ךכל  תוביסה  תחא  .הגספל  ךרדב  לדלדתמו  ךלוה 
. ךשוממו יטיא 

םה תאז -  לוכבו  םינשה , ךרואל  ומצמטצה  םנמא  םירדגמה  ןיב  םירעפה  .רכשה  םוחתב  םה  רתויב  םימרוצה  םירעפה 
.םינורישעב םילועש  לוככ  םיקימעמו  םימייקו  םירירש 
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( וטורב םילקשב , תישדוח  הסנכה   ) םירבגל האוושהב  םישנ  לש  תוסנכה 

םירבג םישנ

ןותחת ןורישע  ןוילע ןורישע  ןוילע ןויאמ 
0

50,000

100,000

150,000

200,000

תוסנכה להנימ  "ח  וד םינותנ : .טסילכלכ  .ןוילעה  ןוירבגה  תוסנכהב : רדגמה  ירעפ  .לואש 23.05.13 . יקסמדרטסמא , רוקמ :
ןוכנ ל-2011. הנידמה ,

םיבוטה םייחה  סקדניא   " "ח ודב ןכ , יכ  הנה  .ידמ  יטיא  בצקב  םירעפה  תא  תמצמצמ  לארשי  תורחא , תונידמל  האוושהב 
( םלועב תומדקתמה  תונידמה  לש  יתרקויה  ילכלכה  ןוגראה   ) OECD-ןוגרא ה םסרפש  , (better life index) " רתוי

חיוורמ ילארשיה  רבגה  .תורחאה  תונידמל  האוושהב  לודג  םישנל  םירבג  לש  תורוכשמ  ןיב  לארשיב  רעפהש  אצמנ 
ןוכנ .תוחתופמה  תונידמה  ךותמ 28  דבוכמ  אלה  םוקמב ה-26  לארשי  תא  דימעמ  הזו  השיאהמ , רתוי  עצוממב 30% 

םידרח  ) ירבג םזינבוש  לש  הובג  ןומימבו  םירבגל  םישנ  ןיב  ןויווש  רסוחב  םינייפואמה  םירזגמ  ינש  שי  לארשיבש 
. ינוליחה ידוהיה  רזגמה  ברקב  םג  םירכינ  םילדבהה  לבא  האלמה , הנומתה  תא  שבשמ  רבדהו  םיברעו )

52
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It is generally better for a marriage if the husband earn more than his wife

Disagree Agree

0% 20% 40% 60% 80%

תנש 2013

תנש 1997

Reference: Pew Research Center. 29.5.2013. Breadwinner Moms.

Notes: Trends should be interpreted with caution, due to differences in question order and context.
"Don't know/Refused" responses not shown.

Breadwinner Mom (USA)

2011201119601960  

15%4%
Both groups of breadwinner mothers (with children younger than 18), married
and single, have grown in size in the past five decades

23%7%
Married mothers are increasingly better educated than their husbands. the share
of couples in which the mother has attained a higher education than her spouse
has gone up

Reference: Pew Research Center. 29.5.2013. Breadwinner Moms.

לש תוהמיאה   - X-רוד ה תושנ  ולביקש  ךוניחהמ  םג  ךא  תושרשומ , תומרונו  םיפיטואירטסמ  םיעבונ  רכשב  םירעפה 
עיצהל םיגהונ  אל  םידיבעמש  ןוויכו  ןהל , עיגמש  המ  תא  שורדל  וצרמוה  אל  ןה  .ףסכל  עגונה  לוכב   Y-רוד ה תונב 

לעו ילוגסה  ןכרע  לע  רתוי  דומעל  ודמל  רבכ   Y-ה רוד  תונב  רוחאמ ." תוראשנ   " תובר םתמזוימ , רכש  תופסות 
הרעשהב ךמותש  תוסנכה  רקחמ  ךרענ  אל  .יתועמשמ  ןפואב  ונטקי  ןהלש  רודב  רכשה  ירעפש  רעשל  רשפאו  ןהיתויוכז ,

ןיב תיעוצקמ  הרקויו  הסנכה  ירעפ  םימייק  אלו  טעמכש  רורבב , הלע  םינייאורממ  ונלביקש  תובושתמ  לבא  תאזה ,
. םיריעצל תוריעצ 

רקיעב םאתומ  הדובעה  םלועש  איה  םירבגל  םישנ  ןיב  ילכלכה  ןויוושה  רסוחל  תובושחה  תוביסה  תחאש  וארה  םירקחמ 
. םירבגה לש  םתומדב  הבצועש  הדובעה , תביבסב  םג  אלא  תומרונב , קר  אל  אטבתמ  הז  .רבגה  יכרצלו  ירבגה  ןונגסל 

אלשו ןיעדויב  תונשמ  ןה  םידיקפת , לש  בחר  ןווגמב  הדובעה  קושל  תוסנכנ   Y-רוד ה תוריעצ  רתויו  רתויש  ןוויכ 
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תמקה ןוגכ  ןיעל , רתוי  םיטלוב  םירבדב  רכינ  הז  םימעפל  .םיילכלכה  םינוגראב  הדובעה  תוביבס  תא  ןיעדויב 
, םיריעז םירבדב  םימעפלו  םישפוחו , עובש  יפוסב  תוחפשמ  ילויט  תגהנהו  הדובעה  םוקמל  ךומסב  וא  ךותב  םינוטועפ 

ירויצב דרשמה  טושיק  שפנ , תוחיש  תוקישנ , םיקוביח , ומכ  תויטפמא  תווחמ  ץומיאו  תיכרריהה , תויסקטה  ךוכיר  ןוגכ 
. הדובעה תרגסמב  תדלוה  ימי  תגיגח  וא  תויתחפשמ , תונומתו  םידלי 

תושימג תיבהמ , הדובע  ןוגכ  םישנל , רתוי  םימאתומה  רתוי  םישימג  הדובע  יסופד  םיצמאמש  תורבחו  םידרשמ  םג  שי 
. דרשמב תוחכונ  יפ  לע  אלו  הקופת  יפ  לע  לומגת  םיתעלו  הדובעה  תועשב 

תומרונו תירבגה  הדובעה  תביבס  םיבר  הדובע  תומוקמב  .םיהובג  םילושכמהו  הכורא  דוע  ךרדה  ןאכ  םג  תאז , םע 
תא קחוש  דלונש  דלי  לוכש  אצמ  ינכדע  רקחמ  .םידליל  תוהמיא  לע  רקיעבו  םישנ , לע  תושקמ  תוירבגה  הדובעה 

, ותוהמב ירבגה  הדובעה  םלוע  .עצוממב  םיזוחא  הלעמ ב-3  אוה  באה  רכש  תא  וליאו  םיזוחא  ומא ב-5  לש  הרכש 
תובר םישנ  .רתוי  ךומנ  רכש  ריחמב  תובורק  םיתעל  תינעבות , תוחפו  רתוי  השימג  הדובע  שפחל  םישנ  רתוי  ףחוד 

םיבשוי  " תוחפ ללכ  ךרדב  ובש  םוקמ   ) יטרפ אלו  ירוביצ  ןוגראב  הרשמ  תיקלח , הרשמ  תופידעמ  םירבגמ ) הובג  רועיש  )
.הדילה רחאל  תמסוק  הרשמ  לע  תורתוומ  טושפ  םיתעלו  דירווה )" לע  ךל 

working mothers with children under age 18 saying their ideal situation would be to
work

Full time Part time Not at all

0% 25% 50% 75% 100%

תנש 2012

תנש 2007

Reference: Pew Research Center. 14.3.13. Modern Parenthood: Roles of Moms and Dads Converge as
they Balance work and Family.

Notes: Working mothers include those who work either full or part time. For 2012, n-259. "Don't
know/Refused" responses not shown.

"א מא טקיורפ  תא  םוזיל  לארשיב  םישנה  תלודש  תא  הנורחאל  ליבוה  תוהמיאל  הדובעה  קוש  לש  תויתודידיה  רסוח 
קוח יפ  לע  ןהל  תועיגמה  תויוכז  םישנל  שורדל   " דעונו ב-2012  ךרדל  אצי  טקיורפה  ןוזיא .) תוליבומ  תוהמיא  )

תוהמיא תצובק  םע  ףותישב  הרצונ  תינכותה  .תנכדועמ " םיבאשמ  תקולחו  השדח  הקיקח  םדקלו  הלשממ  תוטלחהו 
התלעוה האחמה  דקומב  ץיק 2011 . לש  תיתרבחה  האחמהמ  קלחכ  תולגעה " תאחמ   " תא וידחי  וליבוהש  תוריעצ 
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.החפשמו הדובע  החלצהב  םיבלשמ  םה  וב  דיתע  תוארל  םיריעצל  רשפאמ  אל  ילארשיה  הדובעה  קוש  הנבמש  הנעטה 

תועצמאב  ) םיירוביצ םיקבאממ  האצותכ  ועיגה  םישנה  תבוטל  הדובעה  קושב  וללוחתהש  םייונישה  בור  םויה  דע 
יל המל  הז : אשונב  הבחרהל   ) תודקירב לע  תולעלו  םחליהל  הטונ  אל   Y-רוד ה .תיטפשמ  הפיכאו  הקיקחמו  תרושקתה )
, הזה ךילהתב  בושחו  שדח  דממ  סינכמ  אוה  ךכל  בל  םש  אוהש  ילב  לבא  םלוע ,) תשיפתכ  םזיפקסא  וישכע - ? הקיטילופ 

. רבגה לש  ומלועב  יוניש  רשבמ  אוהש  םושמ 

קלח לוטיל  םישקבמ  םיריעצ  תובא  רתוי  .םינתשמ  םירבג  לש  תויופידעה  ירדסש  תויודע  רתויו  רתוי  ורבטצה  הנורחאל 
רחא ןוזיא , םמצעל  רציילו  ודכו )' הסיבכ  לושיב , תוינק , ללוכ   ) תיבה קשמ  לש  רידס  לוהינבו  םהידלי  לש  רישי  לודיגב 

תא ודילוהש  תושדח  תויתרבח  תויפיצמ  םג  ראשה  ןיב  עבונ  הזה  יונישה  .החפשמל  הדובע  ןיב  םהיתובא , לש  הזמ 
ןפואב ףקשמ  ןוירהב " ונחנא   " יוטיבה םידלי .) לדגמ   Y-ה רוד  םיסרוקו -  םירוה  הז : אשונב  הבחרהל  " ) שדחה רבגה  "

. תאזה הרומתה  תא  ילמס 

ךרעמב טקילפנוק   " תיגולויצוסה הפשב  הנוכמה  ימינפ , חתמ  ווח  תויטסיריירק  םישנ  רבעב  םא  תורחא , םילמב 
םידלילו לעבל  תוביוחמ  ןיבל  תיעוצקמ  תימצע  המשגהל  ההימכו  הריירקל  תויוביוחמ  ןיב  וטבלתהו  סוטטסה ,"

אל הדובעהש  םישח  םה  .םירבג  םג  ןייפאל  ליחתמ  הזה  חתמה  םויהש  ירה  גוז , תבו  םאכ  תימצע  המשגהל  ההימכו 
םירקחמ .הנוכנ  תאזה  השוחתהש  םהל  תתתואמ  הביבסהו  םידליהו  השיאה  םע  יוליבל  ןמז  קיפסמ  םהל  הריאשמ 

תוינעבות תורשמב  םידבועש  םירבג  לצא  דחוימב  הובג  הזה  גוסהמ  טקילפנוקלו  חתמל  יוכיסהש  םיארמ  םיינכדע 
רוד לוכמ  רתוי  תאזה  היעבל  םיפושח   Y-רודמ ה תוגוז  ןכל , .תוליבקמ  תוריירק  יתש  לש  תויגוזב  םייחש  הלא  לצאו 

. רחא

תוירדגמ תומכסומ  םיככרמ   Y-ה רוד  תארשהבו  הזה  חתמל  םיעדומ  רתוי  םישענ  קושב  םיקסעו  תורבח  תאז , םע 
זירכמו עצמאב  הבישי  בזוע  ןיד  ךרוע  םא  : " תונשיה תומכסומל  המגדה  תקפסמ  ןרוא , - אריפש תרפא  "ד  וע .תונשי 

םא וליאו  .הכרעהלו  ןוגרפל  הכוז  ףא  אלא  םמוקמ , אלש  יד  אל  רבדה  םידליה , תא  ףוסאל  וילע  ךא  לצנתמ , אוהש 
תא ףוסאל  אצוי  רבג  ןכל  .תרוקיב  ףא  םיתעלו  הכרעה  תוחפ  שי  הביס  התואמ  הבישי  עצמאב  תאצל  תצלאנ  ןיד  תכרוע 

" .ךכ לע  לצנתהל  תוכירצ  ןהש  תושיגרמ  םישנ  ךא  הוואגב , םידליה 

" ןורטסוטסטה תדימ   " תא התיחפמ  ףתשמ -  רתויהו  ויפואב  יתורחתו  ילאטוט  תוחפה  שיגרה , שדחה -  רבגה  תווהתה 
יאנפה םלועל  תורסמתההש  הדבועה  םצע  .רתוי  תככורמ  הדובע  תביבס  תריציל  הגרדהב  הליבומו  הדובעה  םלועב 

לש םילדומה  תא  תרערעמ  םזיריירק )  ) הדובעה םלועל  תורסמתהה  לע  דחאכ ) םירבגו  םישנ   ) םיריעצה לצא  תרבוג 
.רבגה לש  ותומדב  בצועש  הקוסעתה  םלוע 
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Percentage saying it is ___ for them to balance the responsibilities of their job and their
family

Not too/Not at all difficult Very/ Somewhat difficult

0 25 50 75 100

working mothers

working fathers

Reference: Pew Research Center. 14.3.13. Modern Parenthood: Roles of Moms and Dads Converge as
they Balance work and Family.

Note: Based on mothers and fathers with children under age 18."working" refers to full or part time
employment. "Don't know/Refused" responses not shown.

 (back רוחאל הגיסנ  לש  םיעטקמ  םג  ללכ  ךרדב  הכרואל  שיו  יראיניל  ףצר  לע  תמדקתמ  אל  םעפ  ףא  טעמכ  הכיפהמ 
תוגיסנ לש  םינמיס  םג  הלגמ   Y-ה רודמ  םישנ  תונייפאמה  הקוסעת  תומגמ  לע  רתוי  בחר  טבמ  םנמאו  clashes) 

םצע .ירדגמ  עקר  לע  םיתומיעו  םיקבאמל  תאצל  ןהלש  תוהמיאהמ  תוחפ  תוטונ  תוריעצה  תונבה  לשמל , .תוגיאדמ 
םייתסה תי  / סובה םע  הריעצ  לש  תומיע  דימת  טעמכש  הלע  ונל , ויהש  תונויארהמ  .ןהילע  בוהא  אל  םזינימפ "  " יוטיבה

. קובסייפבו םינפ  לא  םינפ  םישגפמב  תורבחלו  םירבחל  הינורטב  הוול  אוה  רתויה  לוכל  .תדבועה  לש  הטקש  הגיסנב 

החילצמ הריירק  תושטונה  תוריעצ  תוהמיא  לש  הפקיה ) תא  דומאל  השק   ) תמיוסמ המגמ  תרכינ  הנורחאל  הזמ , הלעמל 
רתוי חונש  תויביטנרטלא , תוריירק  ןמצעל  תוצמאמ  םג  םישנ  רתוי  .לעבה  לש  הריירק  לוהינ  וא  םידלי ו/ לודיג  תבוטל 
רודב רבכ  ולחה  העפותה  ינצינ   ) תוחפ תויתרקויו  תוחפ  תויגשיה  תוחפ , תוסינכמ  ןהשו  םידלי , לודיג  םע  ןתוא  בלשל 

(. םדוקה

תופידעמ ןהמ  לטובמ  אל  רועישש  םיאצומ  תידיתע , הריירקו  םידומילל  סחיב  תויטסינוכית  לש  תודמע  םיקדוב  רשאכ 
תורענ לש  ןהיתודמע  תא  ןוחבל  דעונשו  וציו  תעונת  ידי  לע  השענש ב-2012  רקסב  דורווה ." ןוראווצה   " תועוצקמ תא 

תוריעצהש אצמנ  םינוש , םימוחתב  קוחרהו  בורקה  דיתעל  ןהיתוינכותו  הרבחב  םישנ  לש  ןדמעמ  יבגל  יאליגב 15-18 
היה אל  לוהינהו  הסדנהה  תועוצקמל  שוקיבה  .תונמאהו  םוסרפה  הנפאה , ימוחתב  הכר "  " הריירקב רקיעב  תוניינועמ 

.תופצל היה  ןתינש  יפכ  הובג 

? תשחרתמ איה  עודמ  ןכ , םאו  הגיסנ , תמאב  תאז  םאה 

תורחתמ תורחתמ שפוח   שפוח
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רודמ םירבג  ברקב  הרוקש  המ  תא  םג  תפקשמ  איהו  ןהל  אקווד  תידוחיי  הניא  תויתורחתהמ , םישנ  לש  הרואכל  הגיסנה 
(. ךשמהב ךכ  לע   ) תורחתהל תוחפ  םישש  טושפ  םיריעצה  . Y-ה

םירבג םירבג לשלש   םלוע   םלוע
רבד לש  ופוסב  ןכל  .תובר  םישנ  לש  םיקומע  םייוואמו  םיכרצ  לע  הנוע  אלו  ותוהמב  ירבג  ןיידע  אוה  הדובעה  םלוע 

תקלחמב ץוחה  ןונכת  תלהנמ  רטולס , יראמ  - ןא .תוחונה  רוזאב  תוללבתשהלו  רמוחה  תופייעל  ןתוא  ליבומ  אוה 
םיבר הכהש  ישיא , יודיווב  םינש  רפסמ  ינפל  האצי  ןוטסנירפב , םיטפשמל  ןקיד  רבעשלו  ןוטגנישווב , הנידמה 

: האחמו תוהדזה  תובוגת  לש  לג  ררגו  המהדתב 

תויהל יתקספהש  אל  הז  .םירגבתמ  םירענ  ינש  לש  םהיכרוצל  לשממב  הריכב  הרשמ  ןיב  ןרמתל  רשפא  יא  יכ  יתנבה  "
תאשונ -50 ץוח , תוינידמ  לע  העד  ירמאמ  תועיבקב  תבתוכ  אלמ , סרוק  הריבעמ  ןיידע  ינא  האלמ ; הרשמב  הריירק  תשא 

יתלביקש תוחיכשה  תובוגתה  לבא  .שדח  ימדקא  רפס  לע  תדבועו  וידרבו  היזיוולטב  עבק  ךרד  העיפומ  הנשב , םימואנ   40
תא בוזעל  תצלאנש  לבח  ךכ  לכ  הבזכא )"  ןיב  ללכ  ךרדב  וענ  רתוי , תורגובמ  וא  יליג  תונב  תורחא , הריירק  תושנמ 

םיאלפנ [...] "). ואצי  ילש  םידליהו  יתרשפתה , אל  םלועמ  ינא   )" תואשנתהל ןוטגנישוו "(
ססובמ תורוהה  סמועב  ןמיע  קולחל  םינכומ  ןהילעב  דוע  לוכ  תוינעבות  תורשמב  קיזחהל  תולוכי  םישנ  ויפלש  ןויערה 

.ןוכנ אל  טושפ  הז  ינויסינמ , .םירבג  ומכ  קוידב  ןהידלימ , קוחר  תואצמנ  ןהשכ  חונב  ושיגרי  םישנה  בורש  החנהה  לע 
יתעגה תויפצתו  תוחיש  לש  םינש  ירחא  לבא  םיפיטואירטס , תסומעו  תנכוסמ  עקרק  לע  ןאכ  תכלוה  ינאש  תעדוי  ינא 
תבשוח אל  ינא  .דליב  תעגופ  םתורדעיהש  םיניבמ  םהשכ  הנוש  ןפואב  םיביגמ  םישנו  םירבגש  הנקסמל  תאז  לוכב 

ינפ לע  םתדובע  תא  תובר  םימעפ  םיפידעמ  םירבגש  הארנ  לבא  תוהמיאהמ , תוחפ  םהידלי  תא  םיבהוא  תובאש 
 ]...[ . ךופה בצמה  םישנ  לצאו  םתחפשמ ,

לוכה גישהל   " תולוכי ונחנאש  הנימאמ  וליפא  ינאו  לוכה ", גישהל   " תולוכי םישנ  יכ  ידואמ  לוכב  הנימאמ  ןיידע  ינא 
יתוא וצליא  תונורחאה  םינשב  ייתויווח  .תיברעמה  הרבחה  היונב  הבש  ךרדב  אלו  םויה , אל  לבא  תחא "; הנועבו  תעב 

ןיונישל לועפלו  ןהילע  רבדל  ליחתהלו  ןהמ  םלעתהל  קיספהל  ךירצש  תודבוע  תומיענ , אל  תודבוע  םע  תמעתהל 
.ריהמה "

ןמוו ןמוו -- רפוס רפוס אלאל   רבכ   רבכ
תא ואר   Y-רוד ה תונב  .טסיריירק  רבגמ  רשאמ  רתוי  שפנ  תומוצעתו  ישפנ  ןסוח  שרדנ  תיטסיריירק  השיאמש  קפס  ןיא 

.הווש הז  לוכ  םא  לוקשל  ןהמ  קלח  ליבומ  רבדה  .דבכ  ריחמ  תומלשמו  לטנה  תחת  תוסרוק  ןהיתוהמא 

םזינימפ םזינימפ -- טסופ טסופ
תא תופידעמש  , Y-רוד ה תונבל  ץרוק  תוחפ  םינימה , ןיב  םיינונגסה  םילדבהה  לוטיבל  ארקש  ןשיה , םזינימפה  לדומ 
(. דרפנ קרפב  ואר  הז  רשקהב   Y-רוד ה תא  תנייפאמש  העפותב  בחרומ  ןויד   ) יטסינימפ טסופה  ידרביהה - "  " לדומה

הסיפתה תא  תצמתל  רשפא  יחטש  ןפואב  ןפואב  .םירבגל  תוושכ  הדובעה  קושל  סנכיהל  ןנוצר  לע  םג  עיפשמ  רבדה 
תחפוטמ תויהל  ימיטיגל  הז  תורחא , םילמב  תיטסיריירק ." םג  ליבקמבו  השיא  ייהת  : " יוטיבב תיטסינימפ  טסופה 
תדדועמ יפויה  תלומעת  .השיאה  לש  הליפשמ  הצפחהל  םרות  רבדהש  ילב  היגרנאו , ןוממ  הזב  עיקשהל  וליפאו  תישנו 

. ילאפר רב  תירלופופה  תילארשיה  לעה  תינמגוד  לש  התומדב  ישעמו  ילמס  ןפואב  הצמתמש  הזה , וטומה  תא  םויה 

תוריעצ הריירקה , חופיטל  תוישנה  חופיט  ןיב  בלשל  השיאה  תא  ץירממ  םזינימפ  טסופהש  דועב  יכ  רמולו  גייסל  בושח 
הפי כ" רתוי  הילא  תוסחייתמ  ןה  ילאפר , רב  לש  אמגודב  ךישמהל  םא  .תאזה  האוושמב  דחא  דצ  קר  תוחקול  תובר 
לומ ןסוח  יתורחת , רשוכ  תידוחיי , תוישיא  תשרודש  תינעבות , תימואלניב  הריירק  תשאכ  תוחפו  האלמ " הרשמב 

, דגנמ .חילצהל  ידכ  הפי  תויהל  קיפסמש  תנכוסמהו , תיחטשה  הסיפתה  תחוור  תובר  תוריעצ  םישנ  לצא  ודכו .' םיישק 
טושפ םישנהמ  קלח  .ןהמ  הפוצמש  המ  תוחפו  תוצור  תמאב  ןהש  המ  תושעל  תולוכי  טושפ  םויה  תוריעצהש  ונעטיש  שי 

? יתימאה םזינימפ  טסופה  הז  ילוא  .תיבל  ץוחמ  דובעל  אל  תופידעמ 

התיבה תורזוחש  םישנ  ןוכנ  רתוי  וא  תיבה , תרקע  לש  הרואכל  עיתפמ  קבמאקל  םינצינ  ועיפוה  הנורחאל  ןכ , יכ  הנה 
תורקע  " יוניכל התכזש  םישנ , לש  השדח  הצובק  המק  .תונמדזמ ב-2007  תודובעבו  תיקלח  דואמ  הרשמב  תוקפתסמו 

, הדילה םע  ןתרשמ  תא  ןתמזוימ  בוזעל  תורחובש  םישנ  הלא  תיראלופופה .) תיאקירמאה  הרדסה  םש  לע  " ) תושדח תיב 
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תוותשמ וא  תוברקתמ  אלימב  ןגה  וא  תלפטמה  תואצוהש  םושמ  ןהו  ןהידליל  ןמצע  תא  שידקהל  תוצור  ןהש  םושמ  ןה 
ללכב תושקתמש  וא  האלמ  הרשמל  תורזוח  אל  ןתצקמו  הדילה , רחאל  שולש  םייתנש  ךשמב  תיבב  תוראשנ  ןה  .ןרכשל 
רתוי וא  תיבב  ראשיהל  תרבוגה  היצמיטיגלל  םג  העפותה  תא  םיסחיימה  שי  .תיגשיה  הריירקלו  הליעפ  הדובעל  בושל 
םישנ םייטנמור " םיעבצב   " תעבוצש תרושקתה , םג  הפקה .) תיבל  ךומס  תינוריעה , הנוכשב  רמולכ  " ) תיבל בורק   " ןוכנ

המגמל תמרות  לוכה " תובזועש   " תוריכב תולהנמ  יבויח  ןפואב  תרקסמו  ץורמהמו  הדובעה  קושמ  שורפל  תושקבמש 
. תאזה

ןהמ םייתש  אלו  תחא  אל  ונעמש  לבא  .הדבע  אלש  הזה  רקחמב  ונייארש  תחא  הריעצ  אמא  ולו  ןיאש  ןייצל  םיבייח 
תילאיר תורשפא  יל  התיה  םא   " וא םידליה ," םע  תיבב  תויהלו  הדובעה  תא  בוזעל  התמ  ינא  : " ןונגסב תואטבתמ 

". הב תרחוב  יתייה  תיבב , ראשיהל 

: ףסונ ביכרמ  הארנה  לככ  שי  תינמז , הגיסנ  לש  גוסכ  הינפ  לע  תיארנש  העפותה , ירוחאמ 

השק הדובע  ךירצמ  תוקוניתב  לופיט  םג  האלמ ." הרשמב   " הרוסמ אמא  לש  דיקפת  אלמלו  תיבב  ראשיהל  יותיפה 
.ץוחב תרכונמהו  תינעבותה  הדובעה  םע  רשאמ  התיא  דדומתהל  רתוי  לק  םיבר  םירקמב  לבא  הניש , הרידמה 

ןהל םיעייסמ  תחא  אל  ןהלש  םירוהה   ) הדילה ירחא  הדובעל  הרזחה  תא  תוהשהל  תופידעמ  תוריעצ  םישנ  טעמ  אל  ןכל ,
.רקי יתקוסעת  ריחמ  דיתעב  ןהמ  תובגל  הלולעש  תינעבות , תוחפ  הביטנרטלא  ןמצעל  תושפחמ  םיבר  םירקמבו  ךכב )

, ונממ ררחתשהל  השקש  תושימג ," רוזא   " תוחפל וא  תוחונ " רוזא   " םירצוי קוניתב  לופיטהו  ןויריהה  תפוקת  ןכ , לע  רתי 
. הדובעה קושב  תוקוניתה ) תורגבתה  רחאל   ) דיתעב בלתשהל  םאה  לש  היצביטומה  תא  םיניטקמו 

, תיתוהמ היעב  םידלי ) אלל  םג   ) העובק הדובע  רדעיה  לש  בצמב  תואור  ןניא  תויקינ  Y לש הלוע  רועיש  יכ  רוכזל  שי 
ץחלל םג  הנענש   ) ימינפ ףחד  ותוא  ןהב  ןיא  הליחתכלמ , ןכל , .ההובג  תופידע  יאנפל  םינתונ  רודה  ינבש  ןוויכ  תאז 
רשבמ הז  םאה  .בטיה  ותוא  לצנל  תועדויו  יאנפהמ  תוממעושמ  אל  ןה  .הדובעל  רוזחל  ןהיתוהמיא  תא  ןייפאש  ינוציח ,)

. ודיגי םימי  יתיבה ? ןגומה  בחרמב  תוסנכתה  לש  רתוי  הבחר  המגמ 

?? ןוכנה ןוכנה םוקמב   םוקמב ינא   ינא םאה   םאה
הקוסעתה קושל  םג  ךכ  םייסיסבה , תלוכמה  ירצומ  תא  ונמזב  ףילחה  םיטקרמרפוסה  ירצומ  לש  םוצעה  רחבמהש  םשכ 

ותואב םיעוקת " ש" וניניבש , םירגובמל  תוחפ  תרכומ  היעבה  .תודובע  לש  יפוסניא  עציה  לש  הכרבה " תללק   " העיגה
התאשכ דימת  , " םיריעצה דחא  רמוא  לבלבמ ", ארונ  עפשה   " .רחא רופיס  הז  ריעצה  רודה  רובע  לבא  היסנפל , דע  בו  ג'

: הלש רודה  לש  היעבה  תא  התצמת  תוירגולבה  תחא  תורחא ." תויונמדזה  תספספש  השוחת  ךל  שי  דחא  והשמ  רחוב 
אל הלאה  תויונמדזה ' םימעפה ה' בורבש  איה , היעבה  תושק ." תוכפוה  תויוטבלתהה  רתוי , םילק  םייהנ  םייחהש  לככ  "

.ךפהל השעמלו  רתוי , םירשואמ  ונתוא  תושוע 

םיעדומ ונחנא  ריעצ , ךכ  לכ  ליגב  עדימ  הברה  ךכ  לכל  ונפשחנש  ללגבש  תויהל  לוכיש  תבשוח  ינא  : " הריעצ תירגולב 
לכל תונוש  תויורשפא  הברה  ךכ  לכ  שי  .ונילע  דובעל  השקו  םידבוע  םירבדה  ךיא  רבכ  םיעדוי  ונחנא  תויורשפאה , לכל 

םילבוקמ ויה  םעפש  םירבד  ןומה  לבקל  ןכומ  אל  הזה  רודה  הז  ללגב  ילואו  .העיבשמ  אל  הריחב  ףא  לבא  ךרעב  רבד 
, םלועבש עדימה  לכל  עבצא  תציחלב  השיג  ונל  שי  ונל , אבש  המ  תושעל  םילוכי   Y-רוד ה ונחנא  .םהילאמ ]...[  םינבומו 
, םולכל םיביוחמ  אל  ונחנא  רתוי , םישקונ  וא  םינשוימ  םיקוחל  םיבייוחמ  אל  ונחנא  .לבגומ  אל  ונחוכש  לע  ישנא  ונחנא 

םישנאש המל  רשק  ילב  תושעל , ןוכנ  יכה  םכל  הארנש  המ  תא  ושעתו  םתא  ויהת  םיבינגמ , תויהל  םיביוחמ  ויהת  לא 
לכ .התייחמל  תרכתשמו  שדוחה  תא  רוגסל  החילצמ  אלש  תינופצ  תיטנדוטס  םתס  .ינא  ימ  לבא  .םכביבס ]...[  םישוע 

" .ירמגל יתוא  ובלבלב  תויצפואה 
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? דומלל עוצקמ  הזיא  םירחוב  ךיא  ךיא ? ": " תשאוימ המצע כ" תא  הרידגמש  הריעצ  לש  טסופ 
המ תעדוי  אל  טושפ  ינא  תמאב  רוחבל  ןמזה  עיגהשכ  םואתפ ,  . עוצקמ רוחבל  השק  יל כ"כ  היהיש  יתבשח  אל  םייחב 

. טילחהל
יל יאדכ  אל  המל  יל  ריבסמ  / עוצקמ לוכ  יל  לסופ  קר  קסעל ) םמצע  תא  וחפיס  םבורש  םידוד  םירוה ,  ) ילש םירזועה  תווצ 

! תושעל המ  תעדוי  אל  ינאו ? ותוא , דומלל 
?" רבד הזכ  שי  .הריחבה  אשונ  לע  לקהל  םייושעש  םייתוכיא  םיפיט  םישורד  רוציקב ,

תרדגהש םושמ  םג  אלא  תויורשפאה , עפש  לשב  קר  אל  תרסיימ , הדובע  םוקמבו  קוסיעה  גוסב  הריחבה  םיבר  םיריעצל 
תומוסרפ לש  םירסמל  המודב  העטמ  איה  םיבר  םירקמב  .תבכרומו  המומע  םויה  התשענ  תויוחמתההו  תועוצקמה  יגוס 

רבכ השעמל  הליחתמ  רוחבל  המב  השקה  המלידה  .שונא  תושלוחו  תושגר  לע  רקיעב  תודבועש  תויביטלופינמ ,
.םהייחב  וקסעי  ובש  יעוצקמה  םוחתל  םג  הריעצהו  ריעצה  תא  רישכהלו  בתנל  הרומאש  הימדקאל , הסינכב 

: הזו המ  םיגולבה  רתא  תודסיימ  םע  ןויאיר  ךותמ 
?" תולודג ויהתשכ  תושעל  תוצור  ןתא  המ  : " ןייארמ

יל תישע  המ   ' ומכ םירבד  םע  וביגה  םישנאו  ונלאשש , הנורחאה  הלאשה  התייה  וזו  םירגולבל  בושמ  ונישע  ': " ץיבוקלוו
'." תירכה ךותל  תוכבל  ךלוה  ינא  ו' וישכע '

םירצוי הדובעה , קושב  תועצקמתהה  ךילהת  דצל  םיטנדוטסה , בל  לע  תואטיסרבינואהו  תוללכמה  ןיב  הזעה  תורחתה 
ןדיעב םידומיל  יל -  ורפחת  לא  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) תעדה תא  םילבלבמש  דומיל , ילולסמו  תוינכות  לש  עציה 

םגש אוה , ןיינעה  .לולסמה  תא  םרובע  רחבי  יארחא " רגובמ   " הזיאש םיפידעמ  םיבר  םיריעצש  אלפ  אל  לגוגה .)

. תויורשפאה ךבסב  תחא  אל  םיעות  םה  םגו  םיארחא "  " ירמגל אל  םויה  לש  םירגובמה " "

תא דואמ  יתקדצה  יתבהלתה , יתננוכתה , .וזה  היגולוכיספה  לוכ  יליבשב  אל  הז  .הבסה  השוע  ינא  והז , : " תב 32 תירגולב 
" .יתבזעו רושיא ) לבקל   ) ילש אמאל  יתרשקתה  ןושארה  רועישב  תוקד  ירחא 25  .יתלחתהו  יונישה ,

ונל ויה  רבעב  .םיפנעו  תועוצקמ  לש  תורתוכב  תוארל  רשפא  םויה  הקוסעתה  םלוע  לש  תומימעלו  תובכרומל  השחמה 
ישיא ץועי   " וא םינוגראל " שפונו  החוור  לוהינ ,  " קוידב הז  המ  לבא  .ןיד  יכרועו  םיאפור  םיסדנהמ , םירלדנס , םירגנ ,

", תוכרעמ חתנמ  ", " חוקל להנמ  ", " רוטרגטניא  " ןוגכ תועוצקמ  לש  םעבט  המו  ימוחת ?" בר  יקסעו 
רבודמ המב  ןיבהל  ידכ  בורקמ  הלאה  םיחטשה  תא  ריכהל  ךירצ  םיבר  םירקמב  אוצי ?" אובי  םאתמ   " וא ", טסילנא "
.קושב םימייקש  תועוצקמה  ןיבל  תרחאהו  תימדקאה  הרשכהה  ןיב  רעפ  םויה  רצונ  השעמל , .תאזכ  תורכה  ןיא  וניבורלו 

תא םיריכמ  םניא  ללכ  םיריעצה  תאזמ , הרתי  .יפיצפס  עוצקמל  /ת  רגובה תא  תנווכמ  הניאו  תיללכ  איה  הרשכהה 
תומיאתמ תמאבש  תורשמ  לע  תייבתהל  םישקתמ  םג  םה  ןכלו  םינושה  תועוצקמה  לש  ישעמה  םעבט  תאו  ןווגמה 

רישכהל םיצלאנו  םהל , תוצוחנה  תורשמ  שייאל  רתויו  רתוי  םישקתמ  םיקיסעמה  דגנמו , .םהלש  םירושיכלו  הרשכהל 
. שפנ יחפמלו  םיבאשמו  ןמז  זובזבל  איבמ  הז  םיבר  םירקמב  הז  .םיילאיצנטופ  םירושיכ  םע  םיסיוגמ  םמצעב 

םוקמ לעו  ןוכנה  עוצקמה  לע  תותייבתהה  לע  ףסונ  ישוק  םימירעמ  הקוסעתה  םלוע  לע  םירבועש  םיריהמה  םייונישה 
הדובעה ירגהמ  ילג  עוצקמל ,) םינווכומ  םניאש   ) םייללכ םיימדקא  םיראתב  היצלפניא " ה" םיאתמה : הדובעה 
םיריעצש ךכל  םימרוג  תילטיגידה –  הכפהמה  תללוחמש  הריהמה  הרומתהו  וכו ,)' הקירמא  םורדמ  היסאמ , הקירפאמ , )

םהל תנתונ  אל  ושכרש  תיעוצקמהו  תימדקאה  הרשכההש  תולגל  םיעתפומו  ינשו  ןושאר  ראות  םע  קושל  םיאצוי  םיבר 
.יעוצקמה לולסמה  ןונכת  ביבס  תוריהבה  יא  תא  דדחמש  המ  הדובעה -  קושב  ישממ  ןורתי 

". רפוה םכירוה -  לשמ  םיבוט  םייחל  וכזתו  השק , ודמלת  םתנידמ -  לומ  םהלש  בותכ  יתלבה  הזוחהש  םישח  םיבר 
. תורירמב תונייאורמה  תחא  ונל  הרמא  םייק ," אלש  םלועל  הרשכה  יתלביק  "

םיקהל םיצלאנ  םהו  םישדחה  םיסיוגמה  לש  תיעוצקמהו  תיללכה  המרהמ  םילכסותמ  ונחחוש  םתיאש  םיבר  םילהנמ 
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, םיפוכת םיבושמלו  הדומצ  היחנהל  םיקוקז  םיריעצהש  ןוויכ  .םישדחה  םידבועה  תא  רישכיש  םהלשמ , הכרדה  ךרעמ 
.תכל תוקיחרמ  תוילכלכ  תוכלשה  שי  תאזה  העפותל  .םינושארה  הדובעה  ישדוח  ךלהמב  הבורק  הכינח  תשרדנ 

השוחתו תונקפס  תיסחי ,) רגובמ  ליגב  םינוריטכ  םהילא  םיסחייתמ   ) הקוסעתה םלועמ  םיריעצ  לש  רבוג  לוכסת  לשמל ,
יל ורפחת  לא  קרפב : הבחרהב  ךכ  לע   ) םהיניעב ההובגה  הלכשהה  דמעמ  לש  לחוז  רוערעו  דיתעל , רשאב  תואדוו  יא  לש 

(. לגוגה ןדיעב  םידומיל  - 

ךרוצה תא  םיבר  םיריעצ  לצא  תרצוי  יוצרה , הדובעה  םוקמ  יבגל  ןהו  יעוצקמה  לולסמה  יבגל  ןה  השקה , תוטבלתהה 
םיריעצ רתויו  רתוי  יכ  םויה  םיחוודמ  תורבחל  םדא  חוכ  יסייגמ  .תוטלחהה  תלבקבו  תויוטבלתהב  םתביבס  תא  ףתשל 
תושעל ףידע  דימת  : " קובסייפב הבתכ  תוריעצה  תחא  .תיתקוסעתה  הטלחהה  תלבקב  םירוהו  םירבח  םג  ברעל  םיטונ 
הקסעהה יאנת  לע  ןתמו  אשמל  םיפרטצמ  םירוההש  םג  רידנ  אל  ....םישאהל ." ימ  תא  שי  זא  יכ  םירמוא , םירוהש  המ 

.םהידלי לש 

םידליה תקוסעתב  םירוה  תוברעתה 

םירוההמ םייח31%  תורוק  םהידליל  םיבתוכ 

םירוההמ הקוסעת17%  ידיריב  םמוקמב  וא  םידליה  םע  םיפתתשמ 

םירוההמ הדובע12%  תונויאר  םהידליל  םימאתמ 

םירוההמ דעוימה9%  הדובעה  םוקמב  רכשה  לע  ןתמו  אשמה  תא  םהידלי  ליבשב  םילהנמ 

םירוההמ ליעפ4%  ןפואב  וב  םיפתתשמו  הדובעה  ןויארל  ינב 20 )+  ) םהלש םידליה  תא  םיוולמ 

.טסילכלכ .רטפוקילהה  תא  ליפהל  .ןרק 2.8.2012 . יררה , לאירוצ  רוקמ :

.ןגישימ תטיסרבינוא  לש  הקוסעת  רקחמל  זכרמה  םינותנ :

הארנ תונורחאה  םינשב  םלוא  .םכרד  תישארב  םיריעצ  דימת  הנייפא  תוטבלתהו  לובלבה  תפוקת  יכ  שיגדהל  בושח 
םיריעצהו הריחבה  רבכ  התשענש  ירחא  םג  םייקתהל  הכישממו  רתוי  תרסיימ  בר , ןמז  תכשמנ  תאזה  תוטבלתההש 

.חלצומ הריירק  לולסמל  וסנכנ 

ספספמ אל  ינא  םאה  ?", " ןוכנה םוקמב  תמאב  ינא  םאה   " גוסמ תולאש  יכ  ונל  ורפיס  המשה  יצעויו  םיריעצ  םינייאורמ 
םהילע השקמ  דימתמה  קפסה  .ןמזה  לוכ  רקנל  תוכישממ  רשפאש – "? בוט  יכה  םוקמב  אצמנ  ינא  םאה   " וא והשמ "?

עורג אל  בצמה  רשאכ  םג  הדובע  םוקמ  בוזעל  םיברל  םרוגו  ינדרוט  ימינפ  טקש  יא  רצוי  ןוגראל , רשקתהלו  בייחתהל 
יאנת תא  תוושהל  םימדוק ) תורודל  האוושהב   ) םהלש תרפושמה  תלוכיה  אוה  טקשה  רסוחל  םרותש  המ  .ךכ  לכ 

, םירבחו םינכש  לש  הזל  רקיעב  ךלש  בו  ' גה תא  תוושהל  תלוכי  רבעב  םא  .םירחא  תומוקמב  םיאנתל  םהלש  הדובעה 
.תיטנרטניאה תרושקתה  לשב  שיגנ  רתוי  הברה  השענו  בחרתה  האוושהה  לגרס  םויה 

תובכרומ תוטלחה  לבקל  םהילע  השקמה  תורגב , רסוחמ  םג  תעבונ  םיריעצה  לש  תדמתמה  תוטבלתההש  םיסרוגה  שי 
תשרב םינוש  םייוטיב  חותינ  דצל  המשה , יחמומו  םיריעצ  םע  ונישעש  תונויארה  .ילאיר  ןפואב  תואיצמה  תא  טופשלו 

.הזה רבסהב  םיכמות  םיגולב ) רקיעב  )

םיטבלה תא  אל  לבא  לולסמה  תא  ךל  םיריבסמ  םייחה , עבר  רבשמל  ךתוא  ןיכמ  תמאב  אל  דחא  ףא  : " הריעצ תירגולב 
תיתריצי הניחבמ  םולכ  ינממ  האיצוה  אלש  הדובעב  יתייה  רבשמב , ינא  וישכע  זא  .תוברה ]...[  תויצפואה  םע  םיעיגמש 

 [...] !( ילש אמא  אל  םתא  יתוא  ובזעת  השדח , הדובע  יל  התייהש  ינפל  ןכ !!!!  ) רטפתהל יתטלחהו  תילכישו 
לוכה ררחשל  םימעפל  הצור  .קיפסמ  אל  טושפ  הזש  םימעפל  השיגרמ  לבא  לוכה  יל  שיש  הארנ  תב 27 , הליה , ינא  זא 
הכחמ רבשמב , ינא  זא  .הז  תא  תושעל  תמאב  יל  השקו  הטילש  תלוח  ינא  ירעצל  דבל , םמוקמב  לופיל  םירבדל  תתלו 

" .לרוגו הרטמ  שי  םדא  לוכלשו  םירוק  םיבוט  םירבדש  יל  חיכוי  םוקיהש 
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סננוסיד רצוי  םהיתולעמב , הזירפה  תודליה  לכ  ךרואלש  הביבס  לש  הדלות  םהמ , םיבר  לש  הובגה  ימצעה  יומידה 
.תבזכאמה תואיצמל  תוישיאה  תופיאשה  ןיב  הנבומ 

תא אטבלו  םמצע  תא  םישגהל  םהל  רשפאתש  וזכ  תומולחה -  תדובע  תא  אוצמל  םתהימכ  לע  תונויארב  ורפיס  םיבר 
םיצירעמה תא  להנל  םיגתומל  תרשפאמה  היגולונכט  החתיפש  הרבח  דסיימו   Y-רוד ה ןב  ריעצ  ינפג , ןרע  .םתוידוחיי 

הריירקה תא  תוארל  םוקמב  : " יגולותימ םצעבו  יגולואידיא  ןפואב  תאזה  היפיצה  תא  חסינ  רטיווטבו , קובסייפב  םהלש 
וב םוקמה  הדוקנ ," לא ה" דדחתמש  עסמכ  התוא  תוארל  רשפא  םוקמ , םושל  ליבוי  םיתעלש  םלוסב , יפיזיס  סופיטכ 
ולש תידוחייה  הנתמה  הב  הדוקנב  תויהל  דעונ  ונתיאמ  דחא  לוכ  .ואישב  אטובמ  דחא  לוכל  שיש  ידוחייה  ןורשיכה 

" .לוכה הז  .ךכל  יאכז  םג  דחא  לוכ  .יוטיב  ידיל  האב  םלועל 

םכרעב וריכיש  םייואר  םהש  םיענכושמ  םג  םה  הדובעה , קושב  ואצמי  הלאכ  תודובעש  םיפצמ  םיריעצהש  קר  אל 
.ילוגסה 

ןירשימבו ןיפיקעב  םיקזחמ  הכורא , הפוקת  ךשמב  תישפנו , תילכלכ  םירגובה , םהידליב  םיכמות  םהמ  םיברש  םירוהה ,
תא םידדועמ  םה  םתדובעב , רמוחה  תופייעו  ישיא  לוכסת  ווח  םהמ  םיברש  ןוויכ  .תיחצנה  תוטבלתהה  םורדניס  תא 
תא םהב  םיעטונו  ךלש – )" םולחה  לע  ףועת   )" בהוא התאש  המו  ךל  םיאתמש  המ  קר  השעת  לש  הבישח  וקל  םהידלי 

.הנמזהב תומולח  תמשגה  םה  םייחה  יכ  הילשאה 

": תבהוא תאש  המ   " רישה ךותמ 
אל ךל  רמול  לכוי  ימ  ולוכ /  םלועה  תא  יחק  ךל /  ברסי  ימ  יצרתש , המ  יחק  "

. אלש ימ  םע  יכלת  לא  אובי /  הצור  תאש  ימ  ךב /  בהאתי  אל  ימ  יכייחת , קר  םא 
. בוט ךל  היהיש  תבשוח /  תאש  המ  קר  תבהוא /  תאש  המ  קר  ישעת 

ירשפאש המ  לוכ  יחק  ירפ /  ומכ  םלועה  תא  יחק  תא /  הפי  המכ  לודגל , ןמז  ךל  שי 
. רוכזל יצרתש  המ  לוכ  רוחבל /  דימת  ילכותש  תעדוי /  רבכ  תא  ךומכ , תחא  ןיא 

.בוט " ךל  היהיש  תבשוח /  תאש  המ  קר  תבהוא /  תאש  המ  קר  ישעת 

רסמה .םיאצאצה  לע  םהלש  תויזטנפה  תלטה  תועצמאב  םירוהה , לש  ישיא  ןוקיתל  ןוצר  לש  גוס  הזב  שי  תובורק  םיתעל 
.ידמ רחואמ  היהי  ךכ  רחא  יכ  וישכע  ונהית  ונומכ ." השק  ודבעת  לא   " אוה םיבר  םירוה  ידי  לע  רבעומש  יומסהו  יולגה 
ידכ המ ? ליבשבו  עובש  יפוסו  תושפוח  לע  יתרתיו  ילש , םייחה  לוכ  רומח  ומכ  יתדבע  : " ךכ תאז  חסינ  םירוהה  דחא 

" .הברה יתצמחה  .םירישעל  ילש  םילהנמה  תא  ךופהל 

רשאכ תאזמ , הרתי  .םיריעצה  תא  ללמאמ  ןכלו  תואיצמל , רבוחמ  וניא  םיבר  םירקמב  הזה  ןוקית " " הש איה  היעבה 
/ה וילע יגולוכיספהו  ילכלכה  ץחלה  םירוהה ,) תכימת  תועצמאב   ) רגובמ ליג  דע  תבל  וא  ןבל  חטבומ  יסיסבה  םויקה 

.תחופ םיביצי -  הסנכהו  הדובע  עוצקמ , אוצמל 

יתכלה םאה  הנוכנ , איה  יתישעש  הריחבה  םאה  תושק , טבלתמ  ינא  ןורחאה  ןמזב  : " םיטפשמל טנדוטס  ןב 27 , רגולב 
תא דומלל  יתרחב  םאה  עוצקמל , יל  ךפה  אוה  יכ  אבצהמ  יתאציש  ינא , .ןוכנה  עוצקמה  ןוכנה , ראותה  תא  דומלל 

? וב קוסיעהמ  הצורמ  היהא  ינא  תמאבש  עוצקמה  תא  ילש ? עוצקמה 
, הלאש התוא  תא  דימת  יתוא  לאוש  .תאז  השיג  גציימ  בוטה  ירבח  תילאמרופה : הנושארה –  תושיג : יתש  שי  ךכל 

הנתשמש רחא  עוצקמ  דומלל  יתכלה  אל  המל  לש  תפדור  הלאשב  הוולמה  .ןוכנה  עוצקמב  ינא  םא  ייתויהתל  הבוגתכ 
םאה ההז , דימת  ותבושתו  םיבשחמ , וא  היגולוכיספ  זאו  תואנותיע  זאו  תרושקת  היה  הז  םעפ  םייחה , תוביסנל  םאתהב 

.וב קוסעתו  וב  בוט  התאש  המ  תא  אצמת  תרמואה  השיגה  .םירחא  לע  ךלש  יסחיה  ןורתיה  הז 
: דימת רמואש  יבא , אוה  הלש ) ןותמה  ןויצל –  יואר  תאז  םעו   ) הלש בוטה  גציימה  ילואש  תימולחה , השיגה  ותמועל ,

איה לבא  תילמיטפוא  ןבומכ  איה  תאזה  השיגה  .םייחב  דחא  םוי  דובעת  אלו  וב  קוסעת  בהוא , התאש  המ  תא  אצמת 
תא בישחמש  םדא  יתויהמ  ןכש  .בהוא  תמאב  התא  המ  תעדל  איהש  ןב 20-30  לוכל  רתויב  השקה  תורמה  תא  תשרוד 

הצקמ ילש  ןיינעה  ימוחת  תא  יתיניש  הנורחאה , הרושה  לע  ורערעי  יתחפשמ  חטבו  יירבח  תיברמש  תורמל  לוקש , ומצע 
תא השוע  ינא  םאה  הנוכנה ? הריחבה  תא  יתרחב  ינא  םאה  הלאשה  הלוע  דימתו  םינש  והשמ  וא  שמח  לוכ  הצקל 

" .היוצרה הרטמל  ליבוי  רשא  ןוכנה  לולסמה  לע  ינא  םאה  הרטמ - אלו  לולסמ  םה  םייחה  םא  הנוכנה ? הטלחהה 
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Parents saying children have to be financially independent by age

22 or younger 25 or older

0% 25% 50% 75% 100%

תנש 2011

תנש 1993

Reference: Pew Research Center. 9.2.2012. Young, Underemployed and Optimistic. Pew Social &
Demographic Trends.

Data: The general public survey is based on telephone interviews conducted Dec. 6-19, 2011, with a
nationally representative sample of 2,048 adults ages 18 and older living in the continental United
States, including an oversample of 346 adults ages 18 to 34.

הלעפה הלעפה תוארוה   תוארוה
, םעבטמ םיאמצע  םניא   Y-רוד ה ינבש  ןוויכ  .ןוגראה  ךותב  הדובעב  םג  יוטיב  ידיל  אב  םייחב  תוטלחה  לבקל  ישוקה 

לבקלו ץעייתהל  םהייח  לוכ  ולגרוה  םהש  ןוויכו  םהלש , םיישיאה  םייוואמה  תמשגהב  םיזכורמו  תוששחו  תודרח  יסומע 
אל הדובעה , םוקמב  תואמצע  חתפל  םישקתמ  םה  ירלולסב ,) תושיגנה  תוחישה  תועצמאב  ראשה  ןיב   ) דומצ עויס 

דומצ ןפואב  ולהונ "  " ירה םה   ) בתכב אלו  הפ  לעב  יוצרו  םידומצ , היחנהלו  לוהינל  םיקוקז  תומישמ , םמצעל  םירידגמ 
תילכתב םינוש  םה  הזה  טביהב  .שבתשמ  והשמשכ  םינוא  רסוח  ןיגפהל  םיברמו  םתודליב ) םיכירדמו  םירומ  םירוה , ע"י 
םייוכיסה לוכ  דגנכ  דבל , םג  חילצהל  רשפאש  וטומה  לעו  תישיא  תואמצעו  המזוי  לש  סותא  לע  ךנוחש  םירוהה , רודמ 

(. קט ייהה  תיישעת  תא  םיקהש  וטומה  הז  )85
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םע דחא  ץעייתהל  ןיד  יכרועל  רשפאל  הדעונש  םיצעייתמ " ןיד  יכרוע   " לש הצובק  תמייק  קובסייפב  : " קיתו ןיד  ךרוע 
והשמ וא  תידוחיי  היגוסב  לקתנ  ןיד  ךרוע  םא  .יואר  ןויער  הרואכל , .הדובעה  ךלהמב  םילקתנ  םה  ןהבש  תויגוסב  ינשה 

ול תרשפאמ  הצובקה  תוגלוקמ , םיפיט  םשו  הפ  לבקל  וא  טוקנל  יאדכש  הקיטקט  לע  ץעייתהל  הצור  אוה  םא  ינשדח ,
.תאז

םה .םייסיסב  םייראטנמלא  םירבד  לע  תולאש  גיצהל  ידכ  וזה  המבה  תא  םילצנמש  םיריעצ  ןיד  יכרוע  הברה  שי  לעופב 
וליפא וא   ) תיטפשמה הלאשל  הבושת  שפחל  תיסיסבה  תונמוימה  תא  וליפא  רמולכ  .ןיד  יקספ  שפחל  םיחרוט  אל  וליפא 

: לואשל םילוכי  םה  לשמל , .םהל  ןיא  ןידה ,) יקספ  רגאמב  טושפ  שופיחב  תאצמנ  הלאשל  הבושתה  ילואש  הבשחמה  תא 
םד ץחל  דודמל  תשרדנש  םילוח  תפוקב  תוחאש  ומכ  הז  םיכרד "? תונואת  אשונב  העיבת  בתכל  אמגוד  שי  והשימל  םאה  "

רישכמל המגוד  שי  והשימל  םד ? תקידב  םיחקול  רישכמ  הזיא  םע   " הלש תוגלוקה  תא  לאשת  םד  תקידב  תחקל  וא 
?". םד תקידב  תחקל  רשפא  ותועצמאבש 

הרשכה רסח  םדאל  האוושהב  ןיד  ךרועכ  ותוא  דחיימ  המ  זא  לעשו , טרפ  לכ  לע  תולאש  לואשל  ךירצ  ןיד  ךרוע  םא 
? תיטפשמ

הזיאב ןכ  םאו  הדובעל , ןידה  תיבל  תועיבת  ץיקב  שיגהל  ןתינ  םא  עדוי  והשימ  : " ןוגכ שממ  תוכחוגמ  תולאשה  םימעפל 
םילעמ םישנאש  תולאשה  גוס  לע  השק  תרוקיב  וריבעהש  הצובקב  םיטסופ  ולעה  םיקיתוו  ןיד  יכרוע  םעפ  אל  תועש ?"

םישקבמו םולכ , םיעדוי  אל  טושפ  םיריעצה  םירגובהמ  םיבר  .עוצקמה  תורדרדתהל  ןמיס  םהיניעב  איהש  הצובקב ,
והשימ םאה  ", " ...ש הרקמב  ןידה  המ   )" תיתוהמה תיטפשמה  היגוסהמ  לחה  הפב -  תיפכ  םע  תובושת  םהלש  תוגלוקהמ 

רבדה השעמל , העיבת .)"? בתכ  םיבתוכ  ךיא   )" םייסיסב יכה  םירבדב  הלכו  וזהו )" וזה  היגוסב  קסועש  ןיד  קספ  ריכמ 
ךמסמה תא  םיסיפדמ  ךיא   " וא העיבתה " בתכ  לש  דרוו  ךמסמב  רומש '  ' םישוע ךיא   " הז םילאוש  אל  ןיידע  םהש  דיחיה 

"(. תספדמב

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

דואמ םיכסמ 
םיכסמ

יקלח ןפואב  םיכסמ 
םיכסמ אל 
םיכסמ אל  דואמ 

11.2%

33.3%

11.2%

43.2%

( םייתד אל   ) םידוהי לש 294  גציימ  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה  םינותנ.הז : רקחמ  תבוטל  ךרענ  רבמצד 2015 , סלנאפ  רקס  רוקמ :
יאליגב 26-35.

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

(, רוטנמ " ) ךירדמ  " ידי לע  תיסמס ,)" הפש   )" תונטק תונמב  דומלל  םיפידעמו  תרקובמו , הכורא  הכינחל  םיקוקז  םיבר 
תרשפאמ םיבר  םירקמבו  ןוחטיב  םהל  הקינעמ  הצובקה  .תוצובקב  יוצרו  ( Hands-On  ) הדובעב תוסנתה  ידכ  ךות 

, םיטושפ תויהל  םיכירצ  םהל  םידעוימה  הכרדהה  ירמוח  .ףוסה  דע  םיריהנ  אל  םירבד  רשאכ  םירבחב  רזעיהל  םהל 
ךכ .בתכב  םירבסה  לע  הפ  לעב  םירבסה  ללכ  ךרדב  ופידעי  םה  הרקמ  לוכב  לבא  .ללמב  םיסומע  אלו  86םייפיצפס 
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.יאבצ תוריש  ירחא  יאליגב 20-30  םיריעצ  הרבח  םישורד  : " בתכנ "ל  וחב תוריכמב  הדובעל  דיקפת  תושירדב  לשמל ,
". ךרדה לוכ  ךרואל  דומצ  יעוצקמ  יווילו  ישיא  סחי  ץראהמ , דוע  הדומצ  הכרדה  ולבקת  ]...[. 

ךכל הביסה  .יטנוולרה  עדימל  וקקדזי  םה  ובש  דעומב  רמולכ  ןותנה , עגרל  תויחנה  לבקל  םיפידעמ  םיריעצה  ןכ , ומכ 
.הפ לעב  רוכזל  ךרוצה  תא  רתימש  ןופטראמסה  תעפשה  ראשה  ןיב  איה 

םישנא .תע  לכב  דומצ  ישיא  יווילו  ןופלטב  תידימת  תונימזל  הרושק  הילא  בל  יתמשש  העפות  : " ונל בתכ  ריעצ  רוחב 
תמייתסמ ב- ךילא ? עיגהל  דציכ  הנווכה -  תחיש  לכ  .דחא  בלשל  רבעמ  ןופלטב  תויחנה  לבקל  וא  תתל  םינכומ  אל  םויה 

טושפ םישנא  וישכע ? יתוא  ןווכתש  אל  המל  .ךתוא  ןווכא  םשמו  ריעל  סנכנ  התאשכ  רשקתת  \ תמוצה ירחא  ילא  רשקתת 
זאו בבותסת  זאו  הנפת  זאו  םשל  עס  םדא  ןבל  רמול  רשפא  יא  .הזמ  הכורא  רתוי  הנווכה  לבקל  םגו  תתל  םינכומ  אל 

" ...בורקה בלשה  תא  רובעי  אוהש  ירחא  רשקתהל  שקבמ  אוה  ךישמת ,

רבדה ותוא  תא  ריבסהלו  רוזחל  םיצלאנ  םהש  ונל  רפסל  וברה  ונחחוש , םתיאשו  , Y-רוד ה םע  םידבועש  םיקיסעמ 
.תורצונש תויצאוטיסל  םאתהב  םימעפ  רפסמ 

םייניעה .תושעל  וילע  המ  דבועל  הריבסמ  םעפ  רחא  םעפ  ימצע  תא  תאצומ  ינא  : " תרושקת תרבחב  תוריש  תלהנמ 
הזשכ קר  שאיימ ! הז  .יתרבסה  אלש  וליאכ  .בוש  יתוא  לאוש  אוה  םוי , ותואב  וליפא  רתוי , רחואמ  .תוטטושמ  וא  תויגוגז 

תוארוה לבקל  םיצור  םה  .יפיצפסה  הרקמל  רבעמ  אלו  דקוממ  זא  םגו  רבסה , לבקל  םינכומ  םה  וישכעו " ןאכל   " יטנוולר
". תוארוה אורקל  םיחרוט  אל  םה  .הפ  לעב  תויהל  ךירצ  הזו  .הלועפ  לוכל  תוקיודמ  הלעפה 

םהילע רזגנ  שנוע " הזיא   " תוארל םיכחמ  םה  .ןיד  רזגל  םישקבמ  םיריעצהש  הלעפהה " תוארוה   " תא הוושה  רחא  קיסעמ 
ידכ םהמ , שרדנ  המ  תוכיראבו  קיודמב  שארמ  םהל  וריהביש  םישקבמ  םה  תויקלח ." תונינח   " לבקל רשפא  ןכיהו 

יתלב םייוניש  םיבהוא  אל  םג  םה  ןכל  .םיקיסעמה  ןוצר  תועיבשל  ןתוא -  קרו  וללה -  תושירדה  תא  אלמל  ולכויש 
.הנומת יפל  םירייצמש  םידלי  ומכ  תוקחל , ולכוי  ןתואש  תומגדה  לבקל  םג  םהל  בושח  .םייופצ 

םומיסקמ לבא  תוטלחהה ,) תלבק  תניחבמ   ) שפוח תוגרד  םומינימ  םע  תומישמל  םיקוקז  םיריעצה  םיקיסעמה , יפ  לע 
םהילהנממ םיפצמו  ןויסינ  ילעב  לש  םתעד  תא  םיכירעמ  דואמ  םה  וכו .)' םוקמ  ןמז ,  ) עוציבב ישיא  ןורמת  בחרמ 

.םירוהל המודב  תצק  םיכמותו , םיכירדמכ  םהל  ושמשיש 

םהלש ךרוצה  םיפסונ : םימרוג  ינש  תוטרופמ  תויחנה  תלבקל  הייפיצה  ירוחאמ  םידמוע  תרגוב , אל  תויתולת  דצל 
אלו םומינימה  תא  עיקשהל  ןוצרהו  רידסה ) דוקפתל  םהל  הצוחנה  תינומרה  הריווא  לע  רומשל  ידכ  " ) רדסב תויהל  "
םהמ םידירומש  תיבהמ  רבכ  ולגרוה  םה  .םירחאל  התוא  ריבעהלו  תוירחא  םמצעמ  דירוהל  םיטונ  םג  םה  ןכל  .רתוי 

תינוזחו תימזי  השיגב  םתוא  קיסעמש  ןוגראל  םיאב  אל  םג  םה  .הפי  שקבל  אוה  תומישמ  תמלשהל  חתפמהשו  תוסמעמ 
םג םה  ןכל  . X-רודל ה דואמ  תינייפוא  איהש  השיג  םתוח – " ריאשנ  םיללכ , הנשנ  גרדשנ , תולובג , ביחרנ  ואוב   " לש

תחא לש  םילימב  םיכלוה ." םירמוג -  הלאכ ש" ןיעל -  הארנ  םויס  חווט  םע  םידקוממו  םירצק  םיטקיורפ  םיפידעמ 
" .תויחנה יפל  דובעל  לקו  רורב  חונ , רתוי  הברה  .ונילע  ודיגיש  הממ  םגו  תועטל  םידחפמ  ונחנא  : " תונייאורמה

 ..... לע תבתוכ  ינא  יכ  ךילא  הנופ  ינא  . ZZ לש תבתכ  ינא   YY ימש . XX םולש : " עודי ןיזגמב  הריעצ  תבתכ 
.םויה יל  בותכל  וא  יתיא  חחושל  לכות  םא  דואמ  ךל  הדואש  ךכ  רחמ  תמסרפתמ  הבתכה 

" .רשקב תויהל  חמשא 
בחרנ רמאמ  יתמסרפ  יכ  הז  תא  לאוש  ינא  לגוגב ? אשונה  לע  שופיח  תישע  ךילא : יל  הלאש  : " בתוכמה לש  הבוגת 

" .אשונב
ךשמה .רדסב  הז  םא  יל , ועייסי  תורוש  המכ  זא  ןמזב  רצק  התאש  הניבמ  ינא  .יתיאר  אל  .תרעטצמ  ינא  : " תבתכה תבושת 

" .םיענ םוי 

87

88
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בוטב בוטב אובל   אובל
דחוימב ילילש -  אל  יוצר  לבא  ףיצרו , ידיימ  בושמ  לבקל  םהלש  ךרוצה  אוה   Y-ה רוד  תא  ןייפאמש  ףסונ  סופד 
תויפיצל סחיבו  םהלש  םיתימעל  סחיב  םידקפתמ  םה  ךיא  ןוכנה , ןוויכב  םה  םא  םהל  ןמסמ  הז  .ןוגראב  םכרד  תישארב 

לע רורשאו  דודיע  ףוטיל , םישפחמו  םהל  ןגרפמו  אימחמש  קיסעמ  םיכירעמ  םה  .םהל  ובצוהש  םידעילו 
אובל  " תאז םינכמ  םיריעצהו  תיבויח " השיג  ו" הנוב " תרוקיב  ", " םיקוזיח  " הזל םיארוק  םיגולוכיספה  .םתמורת 

". בוטב

םהירומו םהירוה  תאז  ושעש  יפכ  תונגוהו , תושימג  תוחיתפ , םהיפלכ  ןיגפי  אוה  םא  סובה  לש  תוכמסה  תא  ולבקי  םה 
". םתוא חימצי   " רקיעבו רשפאה  לככ  םתארקל " ךלי  םהלש ו" םיישקה  תא  ןיבי  רמולכ  םתודליב ,

ופידעי ךא  םהילע , הנוממה  לש  הרזעל  תונפל  םייושע  םיריעצה  חוקל ) לש  הנולת  לשמל   ) שבתשמ והשמ  רשאכ 
דציכ קודבלו  הרק  המ  חתנל  לצנתהל , תישיא , תוירחא  תחקל  םישקתמ  םה  .האלה  רובעלו  הרקש  המ  תא  קיחדהל 

תוגלוקה םיסובה , תוחוקלה , םידדצה : לכ  תא  תוצרל  םיטונ  םה  ןכ , לע  רתי  .דיתעב  שובישה  תא  עונמלו  ןקתל  רשפא 
.ןופצמהו

לדג ילארשיה   Y-רוד ה .יאקירמאה  שרדמה  תיבמ  זכרמב ) דליה   ) ירטנצודייפה ךוניחב  קפס  אלל  אוה  העפותה  רוקמ 
םה .הנוב  תרוקיב  אל  םג  תרוקיב , גופסל  םיאנושו  רקבלמ , םיענמנ  םה  ןכל  .תרוקיב  אלל  יאנת , אלל  םיקבחמ  םיתבב 

.תישיא תוירחאו  המשא  תחיקל  תועצמאב  תלוזה  לע  לקהל  ונמוא  אלו  המשא  תלטה  לש  הריוואב  וכנוח  אל  םג 

ףיפחה ףיפחה ןונגס   ןונגס
םוחתב ףסונ  לושכמ  הרצי  עובתל , אלו  םהיפלכ  ןחלס  תויהל  ריעצ , ליגמ  רפסה  תיבבו  תיבב  םהילע  לקהל  הייטנה 

אל אוהש  יפוס  רצות  םישיגמ   ) םזינויצקפרפ רדעיה  םהיקיסעמ -  ןיבל  םהיניב  דימתמ  חתמל  רוקמ  הווהמש  הקוסעתה 
םיאור אל  טושפ  םה  תפפוחמ .)"  )" םיבר םירפת  םעו  תמלשומ  אל  תדפקומ , אל  הדובע  קפסל  םיטונ  םה  זוחא .) האמ 
םיעבות אל  םג  םה  תומלש  םמצעמ  םיעבות  אל  םהש  ןוויכ  .הפילשב  להנתמש  םלועל  ולגרתהש  םושמ  היעב , לושירב 

אלה השיגה  .תיפוסה  השגהה  תארקל  םיהיגמ  אלו  תויועט  םישכנמ  אל  תואיגש , םיקדוב  אל  םה  רמולכ , .םירחאמ 
תענומש תיחטש , הבישח  תרציימ  םג  אלא  תולקת , תרציימ  קר  אל  םתוא , תנייפאמש  םמצע  םע  הרימחמ  אלהו  תידוסי 

.תימצע תוחתפתהו  תומדקתה  םהמ 

ילש ילש תפקשמב   תפקשמב אלאל   קוחר ?" ?" קוחר חווט   חווט ""
רמאמהמ םיעטק  רפסמ  ןלהל  .תשרב  םיבר  םידהל  הכזש  רמאמ  תנשב 2012  םסרפ  , Y-רוד ה ןב  ילארשי  םזי  ינפג , ןרע 
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: יטסיריירק - טסופ םלועב  ירוד  טספינמ  תווהמ  תובר  תוניחבמש  הזה ,

ונחנאש רזומ  הארנ  ונירחאש  רודלו  הרבח , התואב  םהייח  לוכ  דובעל  וצר  ונלש  םירוההש  רזומ  הארנ  ונלש  רודל  "
ךורא חווטל  הריירקה  תא  ןנכתל  ןויסינ  לוכ  הבש  תיטואכ , הביבסב  םייח  ונחנא  .עוצקמ  ותואב  ללכב  תויהל  םיננכתמ 

תוחוקל להנמ  דיקפתל  דמעומ  דרא , ' ציר תא  יתלאש  םינש ,"? שמח  דועב  תויהל  הצור  התא  הפיא  יטתאפ ]...[  טעמכ  אוה 
ןב 28, קירבמ  רוחב  דרא , ' ציר .םינפב  יל  קחצ  טושפ  הז  תירבעל  םוגרתבש  יאקירמא , סומינב  ילא  ךייח  אוה  .ונלצא 

־טראטס םיקהלו  סרדרב  ןמהילב  תוחוקל  יקית  להנמ  תויהל  גלוקה ' זאמ  קיפסה  תונבל , סרקינסו  תיתרקוי  הפילח  שובל 
,2008 ־ב הלאש  התוא  תא  ותוא  לאוש  יתייה  םא  .יוודורבב  םיעפומל  םילוז  םיסיטרכ  ויהי  יתמ  שארמ  תוזחל  עדויש  פא 

םירבד תושעל  הצור  רקיעב  אוה  םויה  לבא  יתניפ , דרשמו  יתנש  סונוב  םודיק , לולסמ  הארנכ  התיה  הבושתה  רמוא , אוה 
סיסב סיסב לעלע   ילש   ילש הריירקה   הריירקה תאתא   להנמ   להנמ ינא   ינא  " " .תוהדזה שיגרהל  אלש  יתלוכי  אל  ןייארמה , יתייהש  תורמל  .םיבינגמ 

".". יליל ףיכש   ףיכש המהמ   קרו   קרו ובוב   בוט   בוט יכה   יכה ינאש   ינאש המהמ   קרקר   השעא   השעא דבלב : : דבלב םילוקיש   םילוקיש ינש   ינש

םיבר םינש ? שמח  דועב  ךמצע  תא  האור  התא  הפיא  םיאקירמא  םיריעצ  םילאוש  רשאכש  םיארמ  םירקחמ  םנמאו ,
םינייאורמה דחא  .ידמל  המוד  השיגה  לארשיב  " (I have no fucking clue). קורי גשומ  יל  ןיא   " תורישיב םיבישמ 

םיאב םייחה  םימעפל  .ךורא  חווטל  תוינכותל  ידמ  לודג  לקשמ  תתל  אל  יתוא  ודמיל  םייחה  : " ךכ תאז  חסינ  ונלש 
" .עובש ינפל  וילע  בושחל  תלוכי  אלש  המ  תא  םינפל  ךל  םיאיבמו 

הצילממ הדובע , תונויארב  ההובג  תורידתב  תלאשנ  םינש "? דועב 5  ךמצע  תא  האור  /ה  תא הפיא   " הלאשהש ןוויכ 
ןנוכתהל בושח  יכהש  תולאשה  תחא  ילוא  וז  : " ןויאירל הנכההמ  קלחכ  שארמ  הילא  ןנוכתהל  המשה  תרבחב  תלהנמ 

הלאש לע  הנעמב  .תואבה ]...[  םינשה  שמחל  תוחפל  הלצא  הצור  הרבחהש  ימכ  םכתא  גיצהל  הכירצ  הבושתה  .ןהילא 
תמטמוטמ הלאש  .יבזיע  : " התצלמהל ביגמ  םיטסיקבקוטה  דחא   ". ןייארמלו ןוגראה  גוסל  התוא  םיאתהל  יאדכ  וזכ ,

 !" לזאזעל  - תוקד וא  תוינש  דועב 5  היהנ  ןכיה  עדוי  ימ  םינש ?  5  ... ןייארמ לש 

הריירק לש  חווט  ךורא  ןונכת  אלל  הדובעל , הדובעמ  רחמל , םויהמ  להנתהלו  וישכעו " ןאכ   " תויחל םיטונ  םיקינ  Y-ה
.לפרועמ דיתע  ליבשב  וישכע " לובסל   " םינכומ אל  םה  .ללכ  ןונכת  אלל  םיתעלו 

םירבד לע  בושחל  המל  .תונהנ  וישכע  ונחנא  .םורזנו  ךרדל  אצנש  ונטלחה  : " קוחרה חרזמב  לויטב  תוריעצ  תצובק 
" .ונתוא םינייפאמ  םורזלהו  תוינטנופסה  .תמאה  עגרב  םתיא  דדומתהל  רחוב  התא  .םורזל  םישק ?

ןכוסמ םלועהש  השוחתב  ולדג  םה  .רורט  יעוריא  ומכ  תונוסאו , תומילא  הגמו  תומוארט  הגמ  לצב  בצוע  הזה  רודה 
השק תיטפילקופא  הייאר  אלל  םגש  תודוהל  םיבייח  .םהלש  הדובעה  תסיפת  לעו  דיתעה  תוישחומ  לע  עיפשמ  רבדהו 
ךפוה הריירק "  " גשומה םצעש  םינעוטה  שי  .תופילח  הנתשמה  יתיזזת  םלועב  הריירק  תונבל  יאדכ  אל  םג  ילואו 

הלעמב האלמ , הרשמב  יראניל , םימודיק  ףצר  לש  הריירקמ  ותוא  ןכדעל  ךירצ  םינפ  לכ  לע  .יטסינורכנאל  הגרדהב 
תמאתה ךות  קוסיעל , קוסיעמו  הרבחל  הרבחמ  להנתמ  םדאה  הבש  תיראלודומ , הריירקל  ןוגראה , לש  יכרריהה  םלוסה 

.םיישיאה וייחבו  קושב  םינתשמה  םיכרצל  הקוסעתה 

ינוויה לאה  לש  ומשמ  החוקל  ינאיטורפ "  " הלימה  ". תינאיטורפ הריירק  : " םשב תאזה  הריירקה  גוס  תא  םינכמ  םיחמומ 
רשוכ לעב  תויהל  שרדנ  ונימיב  דבועה  םג  ךכ  .ונוצרכ  ותרוצ  תא  תונשל  היה  לוכי  היגולותימה  יפ  לעש  סואטורפ ,

תוריירק םויקב  קר  אל  תאטבתמ  תיביטנרטלאה  הריירקב  תושימגה  .םייחה  ימוחת  לוכב  םיריהמה  םייונישל  תולגתסה 
דוגינב תינאיטורפ , הריירקב  .ליבקמב  םג  םיתיעלו  ףצרב  תוריירק  רפסמ  ויהי  םדא  לוכלש  ךכב  םג  אלא  שדח , גוסמ 

םייגשיהמ תעבונש  ימצע , ךרעו  הוואג  תשוחת  תגשה  יביטקייבוס -  ישיא  גשיה  איה  החלצהה  תיתרוסמה , הריירקל 
. הוולשו יתחפשמ  רשוא  ישיא , יוטיב  םיישיא ,
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םיאצמנ אלש  םישנא  הלא  : " םיריעצ םע  הנויסנמ  תרפסמ  תליפ ,"  " תרבחב המשהו  סויג  תביטח  תלהנמ  לסק , סיריא 
תא האור  איה  הפיא  תלאוש  ינאו  קוויש  תיל  " כנמס ילומ  תבשוישכ  .רחמל  םויהמ  םייח  הדותע , םינוב  אל  דחא , םוקמב 

'. ךוניחב דובעא  ילוא  ןשייקוליר , השעא  ילוא  : ' הנוע איה  לבא  תיל '! " כנמ : ' תונעל הכירצ  איה  םינש , דועב 5  המצע 
" .תודקוממ אל  תובושתה 

.השדחה תואיצמל  ולגתסה  אל  ןיידעו  יונישה  תא  ומינפה  םרטש  םיקיסעממ , םירקי  םיריחמ  הבוג  הזה  סופדה 
תנובת תובייחמה  תודובעל  רקיעב  םייעוצקמ , םידבוע  סייגל  תוחילצמ  ןניאש  תומלש  תוישעת  שי  תירבה  - תוצראב
םיברסמ תוחפ , םיליכשמ  םגו  גלוק ,' ומייסש  םיאקירמא  םיריעצ  .המודכו  םיטרח  םירגנ , םיאלמשח , םיאנוכמ , םייפכ :
תירקיעה הביסה  לבא  .שמחב  התיבה  תכללו  בשחמה  לומ  תגזוממ  הביבסב  דובעל  םיפידעמ  םה  .תונוכמ  דיל  תבשל 

.בייחתהל אל  םיפידעמ  םה  .שפוח  תוגרד  אלל  םוחת , לולסמ  םע  הרוגס "  " הדובעב אלכיהל "  " םהלש ששחה  איה 

םינוגרא ומק  הנורחאל  .םירפושמ  םיאנתב  םידמעומ  תותפל  ןכו  םידבוע  תרשכהב  קתע  ןוה  עיקשהל  תוצלאנ  תורבח 
אל הז  םייתניב  .הסינכמו  תחטבומ  תיעוצקמ  הרשמ  תבוטל  הימדקאב  םידומילה  לע  רתוול  םיריעצ  ענכשל  םיסנמש 

.שדח ןוויכל  ףכה  תא  הטי  הז  דיתעבש  ןכתי  לבא  םינומה , ףחוס 

קשמב תועוצקמב  וקסעש  םירמאמ , תרדס  רקרמ  - הדה םסרפ  תנשב 2012  .רתוי  רומח  ףא  ילואו  המוד  בצמה  לארשיב 
רבכ םיננולתמ  לארשי  יניישעתש  רבתסמ  .הגיאדמ  הנומת  תרייטצמ  וללה  תובתכהמ  .תודבוע  םיידי  םהב  רסחש 

.םינמוימו םייעוצקמ  םידבועב  ףירחמ  רוסחמ  לע  םינש  רפסמ 

תכתמ ידבוע  םיכתר , םירגסמ , םיטרח , םהב  םידבוע , םויה 5,000-6,000  םירסחש  הלוע  םיניישעתה  תודחאתה  ינותנמ 
רדעיה לשב  קר  אל  עבונ  רוסחמה  .עוצקמ  ילעב  םהש  לוחכ , ןוראווצ  ילעופ  םירחאו -  םיטווח  םירגנ , םייללכ ,

דע הנשמ  רתוי  דמעמ  םיקיזחמ  םניא  םיטלקנש  םידבועהמ  תיצחמכש  הדבועהמ  םג  אלא  רוציי , ידיקפתל  םידמעומ 
.שילש דע  עברב  הקופתה  לאיצנטופ  תא  ןיטקמ  הלאה  םידבועה  לע  רומשל  ישוקה  .םינש  שולש 

תרנצ ישנא  םיכתר , םירגסמ , ב-500-600  ךרוצ  לע  למשחה  תרבחב  םיטקיורפ  עוציב  ףגא  חוויד  רבמטפסב 2013 
םוזיל הצלאנ  הרבחהו  םגישהל  היה  ןתינ  אל  .בכר  יאנוכמ  םגו  תוניברוט  תבכרה  ךרוצל  םיאנוכמ  היצלטסניאו ,

.הלא עוצקמ  ילעב  לש  תצאומ  הרשכהל  םיסרוק 

תיחרזא הסדנה  םימ , תסדנה  תונימאו , תוכיא  תסדנה  ןוגכ  םינווגמ , םימוחתב  םיסדנהמ  לש  םג  רומח  רוסחמ  םייק 
ךרועמ יפ 2  חיוורמ  ליחתמ  יאסדנהש  ריכזהל  בושח  .הלא  םימוחתב  םיאסדנהב  רוסחמ  ןכו   , הנכותו הרמוח  תסדנהו 

.ליחתמ ןיד 

םיאסדנה סייגל  רמולכ  םיל , רבעמ  תונורתפ  שפחל  אלא  הרירב , היהת  אל  בורקב  יכ  םיעירתמ  םיבר  םיקיסעמ 
הלא לש  םרכשש  ףא  םירסחה , םיאסדנהה  םוקמ  תא  םיאלממ  רבכ  םיסדנהמ  תובר  קט  - ייה תורבחב  .םירז  םיאנכטו 

לש םמוקמ  תא  ךפוהמב : ךא  רבדה , ותוא  תא  םישוע  תויתרוסמ  תורבחב  .םיאסדנהה  רכש  תמועל  ב-30%  הובג 
ידיב םיאסדנהל  םידעוימה  םידיקפת  דיקפהל  םג  םיצלאנ  םילעפמ  הקוצמה , חכונל  .רוציי  ילעופ  םיספות  םיאסדנהה 

.םינוגראה ךותב  תונוש  תובסה  עצבלו  םירחא  םידבוע 

םיריעצ לש  תומולחה  אשומ  קוחר  אלה  רבעב  הוויהשו  ילארשיה  קשמב  החימצה  רטקל  בשחנש  קט , - ייהה ףנעב  םג 
, ףנעה תוחתפתהל  םיצוחנה  םיפסונ  תועוצקמ  םע  דחי  אוהו , הנכותו  הרמוח  יסדנהמ  לש כ-10,000  רוסחמ  םייק  םיבר ,

תועקשה תא  םיעינמש  םינעדמו , םיסדנהמל  רקיעב  הנווכה  ) .תובורקה םינשה  עברא  ךלהמב  לודגל ל-20,000  יופצ 
(. תורבחל ןוהה 

"מ הירב תונידמ  יאצוי  תוכזב  תיקלח  אלמתה  קט  - ייה יסדנהמ  לש  רוסחמה  תונש ה-2000  תישארו  ה-90  תונשב 
.הלא םידבועל  ףוחד  שוקיב  רצונ  בוש  םילועהמ , םיבר  לש  היסנפל  השירפ  לשב  תעכ , ךא  .ףנעב  הדובעל  ורשכוהש 

תווקת םילותה  שי  .קט  - ייהב הדובעל  םתוא  ריזחהל  ידכ  ינב 50-60  תרשכהב  היעבה  תא  רותפל  םיעיצמה  שי 
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םירזגמהמ םיריעצ  םייתניב  לבא  .קט  - ייהה לש  רתויב  תיתועמשמה  הדותעל  םויה  םיבשחנש  יברעהו , ידרחה  םירזגמב 
.םייתלצעב  ףנעל  םיסנכנ  וללה 

הרואכל הלוכי  תורייתב  הדובע  לשמל , ךכ  .תודבוע  םיידיב  רומח  רוסחמ  םייק  םהינימל  תורישה  תועוצקמב  םג 
.םיריעצ םידבוע  ברקב  לודג  שוקיב  ןיא  הזה  ףנעלש  רבתסמ  תאז , לכבו  .אבצ  ירחא  םיריעצל  דיל  הפפכ  ומכ  םיאתהל 
תודובעל שוקיבה  תא  רפיש  אל  הז  לבא  ןאריא , םע  תוחיתמה  ףרח  לארשיב , תורייתל  אישה  תונשמ  תחא  התיה   2012

, םיעוריא ילהנמ  םהב  תוליעפה , ימוחת  בורב  םישדח  םידבוע  םינש ל-4,500  המכ  הזמ  םיקוקז  ןולמה  יתב  .הזה  ףנעב 
לקש אוה 6,500-7,000  ןולמה  יתבב  רכשה  יכ  ןייצל  בושח  .הלבק  ידיקפו  לכוא  ירדח  לע  םיארחא  םירצלמ  םיפש ,

. םירוטיפ לע  השקמו  תועיבק  חיטבמה  יצוביק , םכסה  לע  םיססובמ  הקסעהה  יאנת  ןולמה  יתבמ  קלחבו  עצוממב ,

: תוביס רפסמב  םינושה  םימוחתב  תודבוע  םיידיב  רוסחמה  תא  ולת  וזה  תובתכה  תרדסל  ונייאורש  םיחמומ 
רפס יתב  הנידמה  לוכב  ולעפ  הנש  ינפל 20  דע  .לארשיב  םיינכטה  תועוצקמל  הרשכהו  דומיל  תורגסמ  רדעיה  .א 

.היישעתב תובלתשהל  םיצוחנה  םייסיסב  םימוחת  תואלמשחו -  תורגסמ  תואנוכמ , תוכתר , ודמיל  םהבש  םייעוצקמ ,
םג הרקוי , ימעטמש  אלא  .ת  " מתה דרשמ  ידי  לע  תוכמתנה  טרואו , למע  םייגולונכט , רפס  יתב  תותשר  יתש  שי  םויכ 
םג .ההובג  היגולונכט  לע  םיססובמה  תועוצקמ  קר  אלא  הלא , תועוצקמ  דמלל  םיניינועמ  םניא  הלא  רפס  יתב 

.םימיאתמ הרשכה  ילולסמ  םירסח  םייסדנה  תועוצקמב 

לש ףסה  תושירדב  םידמוע  דימת  אלש  םירגוב  תוקפסמ  םיקיודמ  םיעדמו  הסדנהב  תורישכמש  תוללכמה  .ב 
: רקרמ - הדל ןויאירב  ןחלושה  לע  םיפלקה  תא  םש  הקינורטקלאה , תורבח  דוגיא  "ר  וי רבעב  לפאסיז , הדוהי  .תועוצקמה 

הסדנההו היגולויבה  הימיכה , הקיסיפה , הקיטמתמה , האופרה , בשחמה , יעדמ  םוחתב  םירגובה  רפסמב  ןואפיקה  "
חוכ .הרוחסה  תא  םיקפסמ  ןכא  הנש  ידמ  קושל  םיעיגמש  םירגובה  לוכ 8,000  אלש  הדבועה  עקר  לע  רקיעב  גיאדמ 

ךכ לכ  םירסחש  הלא  םה  .תוללכמה  ירגוב  אלו  דבלב , תואטיסרבינואה  ירגוב  אוה  ףסומ , ךרע  לעב  יתוכיא , םדא 
יא םיקיודמה ) םיעדמב   ) דבלב תואטיסרבינוא  ירגוב  םע 3,300  .תניב  דרו   ECI טניופ , צ'ק  לטניא , ומכ  תורבחב 

" .תגשגשמ קט  - ייה תיישעת  םייקל  רשפא 

הקיזומל טנדוטס  תרשכהב  לשמל , ךכ  .ההובגה  הלכשהה  םוחתב  הלשממה  לש  הנוכנ  אל  םיבאשמ  תאצקה  .ג 
יאסדנה טנדוטס  תרשכהבו  לקש , ףלא   23- כב תורפסל  טנדוטס  תרשכהב  הנשב , לקש  ףלא   40- כב הנידמה  תפתתשמ 

טנדוטסל ךומנה  יתלשממה  בוצקתהש  ןוויכמ  רתוי , ףא  לודג  רעפה  לעופב  .הנשב  לקש  קר ל-7,000  עיגמ  דוסבסה 
תורפסל טנדוטס  דמולש  תועש  תמועל 896  הנשב , תועש  דומלל 1,100  ביוחמ  אוהש  הדבועה  תורמל  עבקנ  יאסדנה 
דוסבסה .בוציעל  טנדוטס  ביוחמ  ןהלש  דבלב  תועש  ו-770  הקיזומל  טנדוטס  דמולש  תועש   840 היפוסוליפלו ,

לש הכישמה  חוכ  לע  העפשה  שי  ךכל  םגו  םיצרמה , תמר  לע  םג  הארנה  לוככ  עיפשמ  םיאסדנהל  תוללכמה  לש  ךומנה 
.םידומילה ךלהמב  םירשונ  םיטנדוטסהמ  םיבר  ידכב  אל  .םירגובה  תמר  לעו  וללה  תועוצקמה 

עברא רובעל  םתוא  תבייחמ  הנידמהש  םושמ  םג  המולפידה  תא  םיגישמ  םניא  תואסדנהל  םיטנדוטס  יכ  םינעוטה  שי 
.םיטנדוטסה לש  הכומנה  םידומילה  תמרל  סחיב  תושק  תוניחבב  רבודמ  .ת  " מתה דרשמ  לש  תוינוציח  תוניחב 

.םיטנדוטס עיתרמו  םיללח  ליפמש  רמג , טקיורפ  עצבל  םג  שרדנ  טנדוטסה 

עבטמה ןרק  לש  "ח  ודמ .הלשממה  לש  תויופידעה  רדס  שארב  דמוע  וניא  הנידמה  לש  תויעוצקמה  תורשכהה  ךרעמ  .ד 
קושב תוברעתה  תוינכות  לע  רתויב  ךומנה  תואצוהה  רועיש  םע  תונידמה  תחא  איה  לארשי  יכ  הלוע  תימואלניבה 
העבש יפמ  רתויב  ההובג  הקוסעת  דודיע  לע  האצוהה  אמגודל , היוונידנקס , תונידמב  . OECD תונידמ ןיבמ  הדובעה 

היחרזא תא  דדועל  תחרוט  אל  הנידמהו  ךלוהו , לדלדימ  ולוכ  ךרעמהש  דבלב  וז  אל  .לארשיב  האצוהה  רועישמ 
.הלטבאה ימדב  הרשכהה  ןמזב  תצצקמ  איהש  םושמ  םתוא ," השינעמ   " ףא איהש  אלא  תיעוצקמ , הרשכה  רובעל 

רשאכ םג  הזמ , הלעמל  .םיריעצלו  םילטבומל  דוסבס  תועצמאב  תיעוצקמ  הרשכה  תדדועמ  אל  םג  לארשי  תנידמ 
דבועל שורד  זאטס ' .םיאתמ  זאטסב ' הוולמ  הניאש  ןוויכ  תויפיצה , לע  הנוע  אל  ללכ  ךרדב  איה  תאזכ , הרשכה  תעצומ 
תודועת דצל  המוזרב , ןויסינ  םישרוד  םיבר  םיקיסעמ  םויהש  םושמ  םג  אלא  עוצקמב , ןוחטיב  רובצל  ידכ  קר  אל  שדחה 
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יול הניד 

, בגא  ) ןויסנ ןיא  הדובעה  ירסחלו  הדובע  ןיא  ןויסינה  ירסחל  תלוגנרתו :" הציב   " לש דוכלימ  ןיעמ  רצונ  ךכ  .הרשכהה 
(. ןויסינ תריבצ  לש  הנאותב  לוכביכ  רכש  אלל  םתקסעהב  םיריעצ  םידבוע  לצנל  םיקיסעמל  רשפאמ  הזה  בצמה 

קשמה יכרוצ  תא  תופמל  עדויש  יזכרמ  ףוג  רמולכ  תנווכמ , די  טעמכ  ןיא  ילארשיה  הקוסעתה  קושב  השעמל ,
.םאתהב תורשכה  ךרעמ  ליעפהלו  קשמב  תומגמ  אבנל  םייוושכעה ,

תוצימחמ ןה  ונתכרעהל  לבא  םיינכט , תועוצקממ  םיריעצה  לש  תימצעה  םתרדה  לע  תועיפשמ  ליעל  ונמנש  תוביסה 
םהש םושמ  טושפ  וללה  תועוצקמל  סנכיהלמ  םיענמנ   Y-רוד ה יריעצ  הדוסיב : תיתוברת  איהש  תירקיעה , הביסה  תא 

תודיינו ןורמת  בחרמ  םמצעל  ריאשהל  םיפידעמ  םה  .חווט  ךוראו  רוגס "  " יעוצקמ לולסמל  בייחתהל  םיצור  םניא 
.תודסמתהה דעומ  תא  רשפאש  המכ  דע  תוחדלו  םיילאמיסקמ 

ףאו ששחה  תא  ףירחמ  תובייוחממ -  שפוח  לש  הכורא  הפוקת  ללוכש  הקירמא –  םורדלו  קוחרה  חרזמל  לודגה  לויטה 
" ירחאש הפאכ  תא ה" םיכפוה  לויטה  לש  רכשמה  שפוחלו  ןשקאל  עוגעגה  .הדובעה  םלוע  ךותל  תודסמתההמ  הדרחה 

.דחוימב  תרסיימל 

" ועקתיי  " םהש ששח  ךותמ  ראשה  ןיב  תוחותפ ," תויצפוא   " ריאשהל םהידלי  לש  הייטנב  ללכ  ךרדב  םיכמות  םירוהה 
םירשפאמש תועוצקמ  דומלל  םיריעצה  לש  היטנה  תא  ריבסמ  םג  הז  ועקתנ ."  " םמצע םהש  יפכ  הדובע  םוקמ  ותואב 

דומלל וכלת  לא   " .תרושקתו םיקסע  להנמ  םיטפשמ , ןוגכ  הדובעה -  קושב  בחר  ןורמת  בחרמ  הרואכל  םהל 
לש אקווד  תאזה , האירקה  םייתניב  יאמב 2013 . ולש  קובסייפה  דומעב  טנב  ילתפנ  הלכלכה  רש  ריהזה  םיטפשמ ,"!

, תיעוצקמ הריחבב  קר  רבודמ  אל  םיריעצה  לצא  יכ  .תולרע  םיינזוא  לע  תלפונ  םיקסעה , םלועב  דואמ  חילצהש  םדא 
.תושימגו שפוח  םייחב : םכרדל  בושחו  קומע  רתוי  הברה  והשמב  אלא 

תשרב תשרב םיגד   םיגד

םינייטצמל םינייטצמל ןוניס   ןוניס רדעה   רדעה
שוקיבה יסופד  תא  ריהמ  בצקב  הנשמ  טנרטניאה 

הדובע שפחל  גוהנ  היה  רבעב  .תורשמה  רותיאו 
ורביחו וצילמהש  םיבורקו , םירבח  תועצמאב  רקיעב 

וא םיילאיצנטופ , םיקיסעמ  םע  םיילאיצנטופ  םידבוע 
יאצמ .תונותיעב  םישורד "  " תועדומ תועצמאב 
ךרדב הרשמל  ועיגה  םיברו  לבגומ  היה  תודובעה 
םינש ךרואל  הדובעה  םוקמב  וראשנ  םג  םיבר  .הרקמ 

היה יכ  טושפ  וראשנ  םירחא  .תוחונהו  לגרהה  חוכמ 
.ביצי הדובע  םוקמ  םיבזוע  אלש  לבוקמ 

תודסומה לש  המשה  ןונגנמ  טעמכ  םייק  אל  לארשיב 
, ןמושמ ןונגנמב  רבודמ  "ב  הראב .ההובג  הלכשהל 

 , ביצקת יעפושמ  הריירק  יזכרמ  םיליעפמ  םיבר  תודסומ  .םישקובמה  םיגוחבו  תויתרקויה  תואטיסרבינואב  רקיעב 
םניב בותכ  יתלב  םכסהמ  קלחכ  תאז  .םידומילה  רמג  םע  הדובע  אוצמל  םירגובל  עייסל  םדיקפתש  (Career Center) 

(. תונוכנ הקוסעת  תותלד  חתופ  םג  אלא  תעד  קר  אל  הנוק  ימונורטסאה  דומילה  רכש  רמולכ ,  ) הטיסרבינואה ןיבל 
םיירופ םישגפמ  רצייל  סופמקב , םירוקיבל  םיסייגמהו  םישארה " יידיצ   " תא איבהל  םיגאוד  םג  וללה  הריירקה  יזכרמ 
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םיימדקאה תודסומה  לש  בושח  סוטאטס  למס  הווהמ  תויתרקוי  תורשמב  םירגובה  לש  םבוליש  .םינייטצמה  ןיבל  םניב 
ךלהמב םידבוע  םניא  ללכ  ךרדב  םייתרקויה  תודסומה  ידימלת  בגא , .דיתעב  םינייטצמ  םיטנדוטס  סויגל  בושח  ילכו 

תובכשלו םיטועימה  ינבל  .םידימאה  םירוההמ  ולוככ  ובור  עיגמ  היחמהו  דומילה  רכש  לש  ןומימהו  םהידומיל 
לוכל  ) הובג לאיצנטופ  םע  םידימלתב  רבודמשכ  רקיעב  תובידנ -  תובטהו  תוגלמ  תונתינ  תילכלכ ) הניחבמ   ) תושלחה

םילבקמ םג  םתצקמ  ידסומ .) סוטאטס  למס  םג  הווהמ  רבדהו  הלאכ  תוגלמ  ילבקמ  לש  הסכמ  שי  תיתרקוי  הטיסרבינוא 
ןונגנמ ךותל  םכרד  סלפל  חילצה  אלש  םירגובה , ןיבמ  הלא  .תיללכה  היצרגטניאה  תוינידממ  קלחכ  יתקוסעת , יוויל 
ירסוחמ םמצע  תא  םיאצומ  םיבר  םירגוב  .רזכאה  הדובעה  קושב  םהילגר  טטחל  םיצלאנ  ימדקאה , המשההו  סויגה 

. תקתקתמ ןמז  תצצפכ  םיגולויצוס  ידי  לע  תרדגומה  העפות  ראותה –  םויס  ירחא  הדובע 

גורד םייק  אל  לארשיבש  ןוויכ  ןכ , לע  רתי  .המשהה  ךילהתב  םייתועמשמ  תונורתיל  אופא  םיכוז  אל  םינייטצמ  םירגוב 
 – ךמסומהו רגובה  תודועת  םינויצ , לש  היצלפניא  םינשה  םע  הרצונש  ןוויכו  םיגוחו  תואטיסרבינוא  לש  יעוצקמ  תוכיא 

ןדיעב םידומיל  יל -  ורפחת  לא  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) ךרדה תישארב  ישממ  ןורתי  תונקמ  ןניא  תונייטצמה -  הלא  םג 
.( לגוגה

םישורד םישורד תועדומ   תועדומ םוקמב   םוקמב שופיח   שופיח יעונמ   יעונמ
יטנוולר וניא  הכיעדב ) ףנע   ) הבותכה תונותיעב  םישורד  תועדומ  םוסרפש  ךכ  םינותיע , אורקל  םויה  םיטעממ  םיריעצ 

תויצקילפא תרזעב  יוצר   "(, בינגמ היהיש   )" ףיכו הדובע  לש  בולישו  ןיינע  םייוריג , רחא  רתש  רוד  הז  .םרובע 
שופיח .המשהה  םוחתב  תילטיגידה  הכפהמה  תא  ליבוהלו  ץמאל  םינושארה  םה   Y-ה רוד  ינב  ןכל , .תויתודידי 
םיברמ םה  .םהלש  תורגבתהה  ךילהתב  הנבומ  בלשל  םינשה  םע  השענו  הזה  רודל  יעבט  טנרטניאה  תועצמאב  הדובעה 

, תופולח ןיב  האוושהל  ילככ  םג  אלא  םהיכרוצ , תא  תמלוהו  היונפ  הדובע  תאיצמל  ילככ  קר  אל  טנרטניאב  שמתשהל 
. הקסעהה יאנת  לעו  הקיסעמה  הרבחה  לע  ינויח  עדימ  ףוסיאו  הנווכה  תוצעייתהל ,

.םימכחותמ שופיח  יעונמ  תועיצמה  תוילטיגיד , המשה  תורבח  תועצמאב  םידבוע  תושפחמ  תורבח  רתוי  ליבקמב ,
םידמעומ ירחא  םירזחמ  םיבר  הדובע  תומוקמ  הדובעה , רחא  שפחי  דבועהש  םוקמב  תורצויה : וכפהתה  הלא  םינבומב 

קט - ייהה ףנעל   ) םינוש םיפנע  ןיב  ילטיגידה  שופיחה  יסופדבו  תויצקילפאב  םילדבה  שיש  שיגדהל  בושח  .םייתוכיא 
רתוי ליכשמ  ריעצהש  לככש  רורב  .םירזגמו  ימונוקא  ויצוס  דמעמ  ליג , תובכש  ןיבו  ולשמ ) םינייפאמ  היגולונכטהו 
הדובע שפחל  /ה  ולש הייטנה  תרבוג  ךכ  תוימשר ,) תודועת  תניחבמ  רתויב  ליכשמהו  ןווקמה  רודה  אוה   Y-רודו ה )

. תויטנרטניאה תויצקילפאה  תועצמאב 

םירוזא שי  םקלחל   ) םימוחת יפל  םייתודידי  שופיח  ינונגנמ  םיללוכ  םהו  שומישל  םיימניח  םבורב  םישורדה  ירתא 
ללכ ךרדב  םיללוכ  םירתאה  .דועו  הרשמ  תויקלח  יפרגואיג , םוקימ  תורבח , חתפמ , תולימ  קטייהה ,) םוחתל  םיידועיי 

םירתאה בור  .ןמוסרפ  םע  דיימ  תויטנוולר , תורשמ  /ת  שפחמה לש  ליימה  תביתל  לבקל  רשפאמש  םכח , ןכוס  םג 
הנוכנ תולהנתהב  הכרדה  םייח , תורוק  תביתכל  םיפיט  ומכ  הדובעה  /ת  שפחמל םינוש  םיכירדמו  םירמאמ  םג  םיזכרמ 

דעיה להק  ןומיס  לש  תויורשפא  ללוכש  םיקיסעמל , דרפנ  ףגא  םישידקמ  םישורדה  ירתאמ  קלח  וכו .' הדובעה  ןויאירב 
לש שופיחה  תולוכיל  םיעדומה  םיריעצה , .דועו  רתאב  תומסרופמ  רבכש  תורשמה  לע  הרקב  הרשמ , לוכל 

, הקסעהה יאנת  הידבוע , לש  ןוצרה  תועיבש  הרבחה , לע  ףיקמ  עדימ  םהל  קפסל  םישורדה  ירתאמ  םיפצמ  טנרטניאה ,
.דועו םיסונוב  תורוכשמ ,

ךילהת טוריפ  הדובע , גוס  יפל  גוויס  היהיש  הפצמ  ינא  יביטמיטלואה  הדובעה  שופיח  רתאב   " : דוקימ תצובקב  הריעצ 
תורשפא ללוכ  הדובעה  לע  / קיסעמה לע  תעד  תווח  קיסעמה , לע  והשלכ  עדימ  ךרעומ , רכש  הדובעה , םוקמ  הדובעה ,

, אל וא  םיסונוב  שי  םאה  הדובעב , םדקתהל  תורשפא  שי  םאה  אל , וא  תינמז  איה  םאה  הדובעה , בצק  המ  גורידל מ1-5 ,
תוקיטסיטטס .דחיב  יתיא  םידבועה  תומכ  יהמ  לגר ? וטשפיש  יוכיסה  המ  שדח -  וא  עודי  םסרופמ -  םוקמ  / הרבחה םאה 

עדאש ע"מ  הנשב -  החיוורמ  הרבחה  המכ  לש  תוקיטטס  .םירטפמ  המכו  תיפיצפס  הדובעל  םיחקול  םידבוע  המכ  לש 
" .רידס ןפואב  םימלשמ  םאה  .םייתרחמ  רחמ  קרפתת  אל  איהשו  תיחוור  הרבח  וזש 
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םושמ ןה  תיסחי , ןטק  הזה  חלפה  .תיטנרטניא  תוחכונ  תוקיזחמש  המשה , תורבחל  םינופ  םילארשיה  םיריעצהמ  תצקמ 
םישרודה תועוצקמב  ללכ  ךרדב  תוזכרתמ  ןהש  םושמ  ןהו  םייתועמשמ  םיתוריש  רובע  םולשת  תובוג  וללה  תורבחהש 

. הדובע שופיחב  ףסכ  עיקשהל  םיריעצה  תא  ןבצעמ  לודג , וניא  םוכסהש  תורמל  .תיתקוסעת  תויחמומ 

רותיא לש  תוריש  רובע  םלשל  םכל  אצי  םאה  " הלאשל : : דוקימ  תצובקב  םיריעצ  םיפתתשמ  לש  תובושתהמ  קלח  ןלהל 
?" הדובע תומוקמ 

המצעב אוצמלו  תיאמצע  סויג  תלוכי  תלעב  תויהל  הכירצ  הרבח  יתעדל  הדובע  תאיצמ  רובע  םולשתב  ןימאמ  אל  ליג :
ךירצ םדאש  הבשחמה  הרקמ  לוכב  .םידבועה  סויג  לע  הליבשב  םלשתש  םדא  חוכ  תרבחל  םלשל  ןיפולחל  וא  הידבוע  תא 

... יל תרדתסמ  אל  הדובע  אוצמל  ידכ  ףסכ  םלשל 
. ךירבד תא  תקזחמ  ןוריל : 

. ישפיטו ינוריא  .טלחהב  ןוויס :
ינאש הדובעה  תא  לבקא  ינאש  חוטב  אל   ) חוטב אל  והשמ  לע  ףסכ  זבזבל  יכ  .יטקרפ  אל  הז  יכ  אל , טושפ  אל , תיליע :

ןיא הדובע  שפחמש  ימ  ירה  הדובע , שופיח  רובע  םלשל  ינויגה  אל  יל  עמשנ  טושפ  הז  .יטקרפ  אל  הז  ילוא ) קר  הצור ,
? יל ןיאש  ףסכ  זבזבא  עודמ  זא  ףסכ , חיוורהל  ךרד  איה  הדובעהו  ףסכ  ול 

םיתורישה לוכו  שופיח  ירתאב   VIP-ה ןיינע  לוכ  דגנ  דחא , הפ  ונלוכ , הפ , תובוגתה  יפל  .תיליע  ייה  .תקזחמ  ןוויס :
שי הדובע ) תאיצמ  ףסכ =  גישהל   ) .ףסכ גישהל  תנמ  לע  ףסכ  איצוהל  ןוכנ  אלו  ינוריא  טושפ  הז  יכ  .םולשתב  םילולכה 

הריהמ יכה  הרוצב  ינשל  דחא  עיגהל  דבועל  םגו  דיבעמל  םג  ףתושמ  סרטניא  שיש  תבשוח  ינאו  תוימניח  תורשמ  קיפסמ 
. שיש

.תצק ינטחס  יל  עמשנ  הזב , ןיינועמ  יתייה  אל  ער :
ףשחיהל ליבשב  םלשל  ייח  לש  הזה  בלשב  ךירצ  ינאש  ןימאמ  אל  ינא  .רבדמ  ינא  הלאה  םייונמה  לע  קוידב  דעיבא :

..יונמ תושעל  רשאמ  םלשל  ילב  הרשמ  טנרטניאה  לוכ  יבחרב  שפחל  ףידעמ  ינא  .תויטנוולר  ויהי  ילואש  הדובע  תועצהל 
ןמז (:  ךל  שי  לטבומ  התאשכ  לבא  ןמז - זובזב  היהי  הזש  תויהל  לוכי 

.ףסכ הזל  ףיסוהל  הביס  םוש  ןיא  ..הדובע  תונויאר  ןוילימל  תועיסנו  ןמז  יתעקשה  קיפסמ  ןוויס :

אל תובשחנ  ןהש  םושמ  םג  המשהה , תורבח  לש  םיתורישב  שמתשהל  םיברמ  אל  םיריעצהש  ונל  רווחתה  תונויארב 
. ןמז ךרואל  הדובע  םוקמ  לע  תוירחא " תחקל   " םתוא תובייחמ  ןהש  ןוויכ  םגו  םרובע  תויתודידי  קיפסמ 

תיתרבחה תיתרבחה תשרב   תשרב הדובע   הדובע שופיח   שופיח
רובע ןהו  םיריעצ  םידבוע  רובע  ןה  המשהה , םלועב  רתוי  יתועמשמ  םוקמ  תויתרבחה  תותשרה  תוספות  הנורחאל 

תונומת תפלחהו  קרס  יטופטפ  לש  המבכ  קוחר  אלה  רבעב  ספתנש  המ  .ירוביצהו  יטרפה  קושב  תורבחו  םינוגרא 
ןידקנילה תשר  ןה  לארשיב  תוירקיעה  המשהה  תומב  יתש  .תילכלכ  היצמרופניא  לש  הריזל  הגרדהב  ךפוה  תוישיא ,

. קובסייפה תשרו 

איה תאזככ , .הישמתשמ  ןיב  םייקסעו  םייעוצקמ  םירשק  תריציל  הדעונש  תיתרבח , תשרכ  תרדגומ  ןיאדקנילה  תשר 
שפחמ הדובע , שפחמש  ימל  םלועב  רתויב  תיראלופופה  תשרה  יהוז  ןכלו  הריירקו  םיקסעב  התוליעפ  תא  תדקממ 

לעמ םכותמ  םישמתשמ , ןוילימ  הלעמל מ-200  םויכ  תללוכו  הקשוה ב-2002  תשרה  .תויקסע  תויופתוש  וא  םידבוע 
.תשרב ףטוש  ןפואב  ליעפ  תויהל  בייח  תיתועמשמ , תיעוצקמ  תוליעפב  ןיינועמש  ימ  .לארשימ  ףלא  ל-800 

 ]...[ .םירבח לש  םירבחל  םכלש  ליפורפה  תצפקהל  ליבוהל  רומא  ישיאה  ליפורפה  לש  ףטוש  ןוכדע  : " Ynet ב - הבתכ 
תועצה לבקלו  רזוחמ  תויהל  ףיכ  דימת  .דיקפת  ףילחהל  םתבשח  אלשכ  םג  תותפמ  הדובע  תועצה  לבקל  םייושע  םתא 

אל לבא   ) םישרמו חצחוצמ  ליפורפל  וגאד  םויה , רבכ  תוליעפב  וליחתה  רירגס , םויל  וכחת  לא  .הריירקה ]...[  גורדשל 
" .ול וקקדזתשכ  םכליבשב  םש  היהיו  ןועשל  ביבסמ  םכליבשב  דובעיש  םזגומ ,)

רקיעב הב  םישמתשמ  .הריירקו  םיקסע  ישנאל  רקיעב  הנופש  תבנועמו , תקפואמ  תיתרבח  תשר  תבשחנ  ןידאקנילה 
. םיריעצ ברקב  תיראלופופ  תוחפ  איה  ןכל , .ןכדעתמו  לודג  םייח  תורוק  רגאמכ  םדא  חוכ  ילהנמ 

םלועל תורטמבו  ןונגסב  ומצע  תא  םיאתהל  הסנמש  המשה  חול  הזו " המ   " תיקינ Y-ה היגולבה  המיקה  הנורחאל 
.םיריעצה 
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הפילחמ הניא  תאזה  המבה  םייתניב  ליגל 40 .) תחתמ  הב  םישמתשמה  בור   ) םיריעצ לש  המב  העבטמ  איה  קובסייפה ,
םושמ ןהו  תונימז  תודובע  תעצה  לש  אלמו  ינכדע  רגאמ  הווהמ  הניאש  םושמ  ןה  טנרטניאב , םישורדה  ירתא  תא 

(. םיאלמ םייח  תורוק  ללוכ  אל   ) יקסעה םלועל  םאתומ  וניא  םישמתשמה  לש  ישיאה  ליפורפהש 

םישורדה ירתא  םידיוצמ  םהבש  םימכחותמה  שופיחה  יעונמ  תא  הז  בלשב  תללוכ  הניא  םג  קובסייפה  תשר 
רקיעב םייתניב  ועיפוה  םישורד  לש  תוילטיגיד  תויצקילפא  ןיבל  קובסייפה  תמב  ןיב  בוליש  לש  םינצינ  .םיילטיגידה 

רודמ םידבוע  ברקב  הצואת  תרבוצש  קובסייפל  תקשממתמה  תיקסע  המרופטלפ  -  Identifeid לשמל ךכ  .ל  " וחב
ךיראת ראותה , גוס  ליג , ןוגכ  םיסייגמל , םיצוחנה  םיטרפ  רתויש  המכ  אלמל  םיריעצה  תא  דדועל  ידכ  .ב  " הראב  Y-ה
רמולכ , Gamification-לדומ ה יפ  לע  דבועש  קשממ  הרבחה  העיצמ  דועו , םימדוק  הדובע  תומוקמ  םידומילה , םויס 

. תודמעומ תשגהו  םייח  תורוק  יולימל  תויצקילפא  םיבלשמה  םירגתאמ  בשחמ  יקחשמ 

ונפתהש תורשמ  לע  קוה  - דא ץועייו  עדימ  םישלוגל  תוקפסמה  קובסייפ  תוצובק  רתויו  רתוי  תומקומ  תונורחאה  םינשב 
.םמצע  Y-רוד ה ינב  ידי  לע  תומקומה  תונוש , תודובע  לש  םינייפאמ  לעו 

תוצובקה תא  יתיליג  הדובע ):  יתאצמ  : " קובסייפה תועצמאב  םידבוע  סויגב  הקסעש  הבתכל  בושמב  תחוודמ  הריעצ 
הזל םיארוקש  תבשוח   ) תוצובקב תורשמ  םיחלוש  תורבחה  לש  םידבועה  .םישורד  תוחולב  שפחל  יתקספהו  קובסייפב 

תא ליחתהל  יתיכז  הככו  הרבחב , תסייגמ  איהש  יהשימ  םידבועה  דחא  ךרד  יתיא  הרצי  רבד  לש  ופוסבו  (, tomigo
!! :(" םידומילה ירחא  ילש  הנושארה  הדובעה 

םישפחמו הדובעה  קושמ  וטלפנש  םישנאל  רקיעב  ודעונו  םייעוצקמ  אל  םימוחתב  ןה  םש  תומסרפתמש  תורשמה  בור 
.שופיח יעונמ  םע  תיעוצקמ  המשהב  אלו  יתודידיו  לודג  תועדומ  חולב  םצעב  רבודמ  .תידיימ  הקוסעת 

הנומש תיירקב  הדובע  תשפחמ  ייה )-:  " : " יח לת  רוזיאל  תושורד  / םישורד חול   " קובסייפה תצובקב  טסופ 
!! :-(" הדות ףוחד !!!! יד  אוביש !! המ  חבטמ  תיזיפ  ..הביבסהו 

Y-רוד ה תא  תנייפאמה  הרזעהו  ףותישה  תוברת  תא  םיפקשמו  חוור , תורטמ  אללו  תובדנתהב , םימקומ  וללה  םירתאה 
.הלש תיבגה  חורה  םה  םיריעצהש  םינומהה " תמכוח   " תסיפת תא  םימשיימ  םה 

: ןונגסב הרושבה , תא  ץיפהל  םישקבמו  הדובע  שפחמ  םהלש  רבח  וא  םהש  קובסייפב  םינייצמ  טושפ  םיבר  םיריעצ 
!;(" הכרבב ולבקתי  תועצה  תינמרב - / תירצלמכ ברעה  תועשל  הדובע  תשפחמ  .ונגרפ  "

הקפה תואביצקת , הידמה : םוחתב  ףידע , הא )? ףוס  ףוס  !!!!!! ) הדובע שפחמ  ינא  הככ , זא  הרוק ? המ  : " קובסייפב טסופ 
" ..........תושעל המ  םיעדוי  םתא  והשמ , םיעמוש  םתא  םא  זא  .יקוויש  ןכות  וא 

תדעוימש הצובק  לשמל  ומכ  הדובע , תאיצמב  תושקתמש  תוידועיי  תוצובקל  םיעייסמ  םג  קובסייפב  תוצובקו  םיפד 
.םדוק ןויסינ  אלל  קטייהב , תורשמ  תאיצמל 

אוה תשרה  לש  טלובה  ןורתיה  .םידבוע  סויגב  תיתרבחה  תשרה  תונורתי  תא  הנורחאל  תולגמ  תוירחסמה  תורבחה  םג 
םיבר םיקיסעמ  .חור  יכלהו  תויפיצל  רוטינומו  ימניד  תועדומ  חול  ןיעמ  התויה  םג  אלא  םוסרפה , תויולע  רדעה  קר  אל 

םיקיסעמ שי   . שקובמה דיקפתל  תיטנוולרה  תדקוממ  היסולכואל  עיגהל  יביטקפא  ילכ  םג  תויתרבחה  תותשרב  םיאור 
.ישיא  ןויאירל  ןומיזה  ינפל  דוע  םהילע , םידמולו  תיתרבחה  תשרב  הרשמל  םידמעומה  תוגהנתה  תא  םיקדוב  םגש 

קלחכ ימיטיגל , הז  .םהלש  הרבחל  םתוא  סייגל  ידכ  תורחא , תורבחמ  םירשכומ  םידבוע  םג  קובסייפב  םישפחמ  םילהנמ 
(. םינש רפסמ  רבכ  לבוקמ  רבדה  ןיאדקניל  תשרב   ) ישונא ןוהו  ןורשיכ  לע  תרבוגה  תורחתהמ 
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תויתרבח תותשר  תועצמאב  םידבוע  סויג 

לע ובישהש  םינוגראו  תורבחב  שונא  יבאשמ  ישנא  ללכו 370  ןוירניס  תרבח  תנמזהב   HRus רתא ידי  לע  ךרענ  רקסה 
.ינורטקלא ןולאש 

ונייצש תוירקיעה  תוביסה  .םידבוע  סויג  ךילהתב  תויתרבחה  תותשרב  שומיש  ושע  אל  ללכ  רקסה  לע  םיבישמהמ   23%
.המשה תורבח  לע  תוכמתסה  וא  תוכרעיה ו/ רסוח  ויה  תויתרבחה  תותשרב  שומיש  - יאל םילאשנה 

ושמתשה םתיצחמכו  הלעמו  תינוניב  הדימב  םידבוע  סויגל  ןיאדקניל  תשרב  שומיש  ושע  רקסב  םינוגראהמ  שילש  ינשכ 
.םייעוצקמ םימורופב  שומיש  ושע  רקסב  ופתתשהש  שונאה  יבאשמ  ישנאמ  .ולא 41%  תורטמל  קובסייפב 

יכילהתמ תיצחמב  תוחפל  תויתרבחה  תותשרב  ושמתשה  קטייהה  תורבחמ  תיצחמכו  קטויבה  ףנעמ  תורבחהמ  כ-66% 
.רקסב םינוגראה  ללכ  ברקב   35%- כל סחיב  תאז  .וכרעש  סויגה 

.רבגיו ךלי  סויגה  ךילהתב  תויתרבחה  תותשרב  שומישהש  םיכירעמ  םיבישמהמ  כ-75% 

.תויתרבח  תותשר  תועצמאב  םידבוע  סויג  .ןוירניס 8.4.2014 . רתא 

רבח רבח איבמ   איבמ רבח   רבח
םיבאשמ תועיקשמ  ןה  .ןהיתורושל  םהלש  םירבח  איבהל  ידכ  םיצירמת  ןהידבועל  תועיצמ  תורבח  רתויו  רתוי  הנורחאל 

םילודג םימוכסל  םג  עיגהל  םילוכיש  םיסונוב  תועצמאב  ראשה  ןיב  הלועפ , ףתשל  ןהידבוע  תא  דדועל  תנמ  לע  םיבר 
(. תשקובמה הרשמל  קוידב  םיאתמו  רידנ  ישונא  ןוה  לעב  אוה  שדחה  סיוגמה  םא  )

םידמלמ םה  המגודל , .םיידיתע  םידבועל  עיגהל  תנמ  לע  םהלש  םירשקה  תא  ףנמל  םידבועל  תעייסמה  תורבח  ףא  שי 
.תויתרבח תותשר  ךרד  םייטנוולר  םידמעומ  רתאלו  תורשמ  םסרפל  דציכ  םתוא 

, ןרומ לט  רמא  סויגה ," תורוקמ  ךסמ  ל-40%  בורק  לע  דמוע  לארשיב  רבח  איבמ  רבח  ךרד  םידבועה  יסויג  ללכ  "
ףונימ תועצמאב  יתוכיא  ישונא  ןוה  סויג  םינוגראל  קפסל  התרטמש  המרופטלפ  החתיפש  הרבח   Tomigo, ל" כנמ

לש בוליש  תוכזב  לדג  םיסויגה  זוחא   " .ןוגראב רבח ' איבמ  רבח  תינכת ה' לועייו  תויתרבח , תותשרב  םידבועה  ירשק 
". םילאיצנטופ םידמעומ  לומ  הנימזו  הריהמ  תרושקת  םיסייגמל  תונקמה  תויתרבח  תותשרו  תויגולונכט 

רתויב םימיאתמה  םישנאה  תא  סייגל  םיצור  םינוגראה  .א  םיטלוב : תונורתי  רפסמ  תנמוט  רבח " איבמ  רבח  תנוכתמ ה"
םע תויהל  םיכירצ  םידבועה  ןהבש  קטייה  תורבחל  דחוימב  ץוחנ  רבדה  .וראשייו  הבוט  הדובע  ושעיש  ולאכ  דיקפתל ,

תנוכתמה .ב  .םימיאתמ  םידמעומ  אוצמל  רתוי  השק  םג  םאתהבו  םידחוימו  םייפיצפס  םירושיכו  תורשכה  תויונמוימ ,
.ד .םירבח  ןיב  וב , תויהל  םיענש  םוקמב  םיכוראה  הדובעה  ימי  תא  תולבל  םיצור  םידבוע  .ג  .תויולע  תכסוח  וזה 

ייוכיס תא  הלעמ  רבח ' איבמ  דבוע   ' תועצמאב סויג  .ה  .ינשל  דחא  ץעייל  םיברמו  הז  םע  הז  םירשוקמ  םויה  םיריעצה 
ולאכ םה  יתימאה , םלועב  וא  תויתרבחה  תותשרב  םיריכמ , ונחנאש  םישנאה  .םירחא  םיצורעל  האוושהב  המאתהה 
יפואל םיאתמ  רבכ  דבוע  םא  ןכל , .ונל  םימודש  םישנא  רבעב , םתיא  ונדבע  וא  אבצב , םתיא  ונייה  םתיא , ונדמלש 

תודיחיב םידמעומ  סייגל  רבעב  היה  גוהנ  ךכ   ) ןכ םג  ומיאתי  ולש  םירבחש  לודג  יוכיס  שי  ותוא  ריכמו  ינוגראה 
.ןוגראל רתוי  ההובג  תובייוחמ  םיחתפמ  םהירבח  לע  םיצילממש  םידבוע  .ו   (. "ל הצ לש  תורחבומה 
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תורבחו םינוגראב  םימייק  םידבוע  לש  תוצלמה  תועצמאב  םידבוע  סויג 

רבח איבמ  רבח 
המשה תורבח 

חותפ קוש 
הרבח רתא 

רחא
תויתרבח תותשר 

46.5%

7.1%

17.2%

20.2%

 .Ynet רבח. איבה  רבח  םידבועה ב-2013 : יסויגמ  יצח  .יליב 13.1.2014 . לקנרפ , רוקמ :

הלעמל מ-430 לש  הניחב  ללכו  קשמב  תוליבומ  תורבח  ינותנ  לע  ססובמ  .לטיפק  ייה  תצובקמ  תליפ  תרבח  תובידאב  םינותנ :
.לעופב ועצובש  םידבוע  יסויג  ו-1,887  הדובע ) תונויאר   ) סויג יבלש  ףלא   26.6 םייח , תורוק  ףלא 

.םישורד ירתא  רתיה  ןיב  ללוכו  םידמעומל  הרישי  תושיגנ  רשפאמ  חותפ  קוש  הרעה :

םייחה םייחה תורוק   תורוק ידבע   ידבע
ןדיע  "" תירטנמוקודה הרדסה  לש  החיתפה  קרפב 

, וקודה ץורעב  יהלשב 2007  הרדושש  הריירקה ,"
ןיבל ריעצ  רוחב  ןיב  תלהנתמה  החיש  תמלוצמ 

קווישה םוסרפה , יפנעב  המשה  תרבח  "ל  כנמ
, הזה ןייפמקבו  גתומ , שי  ןייפמק  לוכב   " .תרושקתהו

יביאנה . ריעצל  "ל  כנמה ריבסמ  התא " אוה  גתומה 

הריעצ הכרעו  התגה  םיקרפה , תשמח  תב  הרדסה , תא 
ראשה ןיב  תגציימ  איהו  ןמנילק , יריש  םשב  תב 36 

רחא שופיחב  ישיא  ןפואב  הרבע  איהש  ךרדה  תא 
", דימתמו זאמ  יתוא  קיסעה  הריירקה  אשונ   " .הדובע

ליגמ , " תונורחא תועידיל  ןויאירב  ןמנילק , הרפיס 
, המשגהו דועי  לש  םיחנומב  הריירק  לע  יתרביד  ריעצ 

ינא המ  םילאוש , םלוכש  ומכ  ימצע , תא  יתלאששכו 
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והשמ אצמא  הטיסרבינואב , דמלא  םאש  יתבשח , םלוכ  ומכ  .ינא  ימ  יתלאש  םצעב  הלודג , היהאשכ  תושעל  הצור 
". יביל לא  רבדיש 

הדמל תירטנמלרפ  תרזועכ  הדבעש  ירחאו  םילשוריב , תילגנא  תורפסבו  תרושקתב  ןושאר  ראות  הדמל : איה  זא 
תונחת לוכש  יתבשח  הצרא  יתרזחשכו  ןא.ןא.יסב , יתדבע  םידומילל  ליבקמב   )" תרושקתב ינש  ראות  "ב  הראב
הייחב הנפמה  תדוקנ  .ןליא  - רבב היגולוכיספ  םג  הדמל  ךשמהב  הרק .)" אל  ןבומכ , הז , .יילגרל  ולפיי  היזיוולטה 

דע םידיקפת , ןיב  רובעל  הל  ורשפא  םש  תרושקת ." הגנ   " תוקפהה תרבחל  העיגהשכ  ליגב 28 , הללוחתה  םייעוצקמה 
. הירבדכ זא ," דלונ  קרש  עוצקמ  , " ןכותה תכרוע  אסיכ  לע  התייבתהש 

םהיניב רגובמה  .רהה  הלעמב  םידעוצ  םירבג  ינש  הבש  הנצסב  תחתפנ  איה  .םייחה  תורוק  תוברתב  קסוע  הרדסהמ  קלח 
ליחתת המידק , םוקמה , הז  : " ריעצל רמואו  רגובמה  רצענ  םיוסמ  בלשב  .רדעמ  אשונ  ינשהו  םיכמסמ  קיתב  זחוא 
תורוק יפד  תא  חק   " .רוב תורכל  ליחתמו  רדעמה  תא  ףינמ  םייפכ , תכאלמ  לע  ןומאש  ימכ  הארנ  אלש  ריעצה , רופחל ."
שפיחש ימ  םעפ , .רמגנ  םדוקה  ןדיעה   " .לטבומה ודימלתל  רוטנמה  הרומ  םתוא ," רובקו  רבעב  תשמתשה  םהבש  םייחה 

ךלש םימדוקה  םיפדהשכ  וישכעו , .קוויש  ולוכש  םלועב  םייח  ונחנא  םויכ  .תותלד  לע  שקנו  םיילגר  תתיכ  הדובע 
". הדובע תאיצמ  ךרוצל  ימצע  קוויש  לע  רבדל  דמלת  רפעב , םיסכתמ 

ברקב רקיעב  ץראב  תלבוקמ  התייהו  תינקירמא , תרוסמל  רבעב  הבשחנ   (Curriculum Vitae) םייח תורוק  תנכה 
הרושק תאזה  העפותה  .ןוכיתה  ליגב  רבכ  םייח  תורוק  םיניכמ  םיריעצ  ונימיב  .םיריכב  םיקסע  ישנאו  הימדקא  ישנא 

, הלכשהה תמרב  תיללכה  הילעל  קווישהו , גותימה  רוציקה , תוברת  תוחתפתהל  טנרטניאהו , בשחמה  תכפהמל 
. תוילשא םג  םיריעצל  תרכומש  המשהה , יתוריש  תיישעת  תומצעתהלו  הדובעה  קושב  הזעה  תורחתל 

םג אלא  הלאכ , םיכמסמ  םמצעל  םיניכמש  םישנאה  ליגב  הדיריבו  םייחה  תורוק  תנכה  תוחיכשב  קר  אל  רכינ  יונישה 
ושעש ןטק  רבד  לכ  םוגרת  לש  הבשחמה  וק  תא  וצמיא  םיריעצה  .תינקירמאה  תוברתהמ  םה  םג  ועפשוהש  םינכתב ,
ןתינש שגדה  אוה  ףסונ  שדח  ןייפאמ  .ואושו  ןיטינומ  לש  וגל  ןיינב  םה  םייחה  וליאכ  המוזרב , תדהדהמ  הרושל  םייחב 

, םיראת רקיעב  םייחה  תורוקב  ןייצל  גוהנ  היה  רבעב  .ינקירמאה  םזיגולוכיספה  חורב  ידוחייה , יתוישיאה , ןפה  לע 
דוק םש  הזש   ) תורז תופשב  עדי  השולק ,) םמיע  תורכיהה  םא  םג   ) םיצילממ ףיסוהל  לבוקמ  םויה  .יעוצקמ  ןויסינו 

: םיכודישה תועדומל  המודב  תוחפונמ , תוישיא  תונוכת  רקיעבו  ימונוקא ) - ויצוסה דמעמהו  הלכשהה  תמרל 
". םדא תבהוא  ", " יתריצי ", " הליעי ", " ץורח ", " יביטרסא "

םיאתהל תוצילממ  המשה  תורבח  םויה  הרטמ , לוכל  וילעב  תא  תרשש  יללכ  םייח  תורוק  ףד  ןיכהל  היה  גוהנ  רבעב  םא 
תמאתומ הסרג  ורצ  , " תיתרבח הידמ  לש  הריעצ  תלהנמ  תבתוכ  ונלש ," הצלמהה   " .תשקובמה הרשמל  םייחה  תורוק  תא 

תא בסהל  לוכיש  רבד  לוכ  דיקפתל , םכתא  תרבחמה  המידקמ  הקספ  וא  הוולנ  בתכמ  ובתכ  .םכלש  םייחה  תורוק  לש 
" .רשק םכתיא  רוציל  לוקשל  ול  םורגלו  סייגמה  לש  ובל  תמושת 

להנמ תרשמל  רעונ , תדיחי  להנמכ  יתדובע  לכ  לע  ךורא  טוריפ  םושרא  אל  םגרתמ  תרשמל  לשמל  : " ןב 26 טנדוטס 
רבעמ םולכ  טעמכ  טרפא  אל  סקימ  יאנכט  תרשמל  ילש , םיילקיסומה  םיטקיורפה  לע  תוכיראב  טרפא  אל  רעונ  תדיחי 

' וכו וכו ' םוסרפ  דרשמב  יאביצקת  וא  טפשמ  יתבב  טילקמ  יתייהש  טרפא  אל  הקיסומל  הרומ  תרשמל  ינכט , ןויסינל 
'..." וכו

םיעדומ המישנ  התואבו  םייח  תורוק  םישקבמ  םלוכ  ובש  ינאה ,"  " ןורטאית ןיעמ  השעמל  רצונ  הקוסעתה  םלועב 
( םרבע לע  רקשל  םיססהמ  אל  םישנא   ) תקפקופמה תונימאל  תוניפ ,) לגעלו  םיגשיהב  זירפהל  היטנה   ) היצלופינמל

. םיאטבמ םהש  תויחטשלו 
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.םינש םוקמ 3  דועבו  םינש , םיוסמ 3  םוקמב  יתדבעש  יתמשר  לשמל  "ח ! וקה תא  יתרצפיש  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
(. תמאב ) ...ל " וחב יתיהש  ראשבו  הנש  לעמ  תפסונ  הדובע  םישדוח  רחא 4  םוקמב 

? תוביצי רסוח  תודונתה ? המל  ולאש :  ןומה  תאז  ףא  לעו 
!" בוט הארנ  אל  הז  יכ  תופסונ ,  תוינמז  תודובע  קוחמל  וצילמהש  ויהו 

שי םאה  אלפתמ , ךכ  לכ  אוה  המ  יל –  יתבשחו  ולש  ליעגמה  דרשמהמ  יתאצי  : " היטבמאה תכלמו  סומוחה  ךלמ  ךותמ 
בהז יצורע  לש  בולע  תוריכמ  שיאכ  הדובעל  יתלבקתה  םא  ינא , לודג ? דחא  רקש  אל  םה  ולש  םייח  תורוקהש  והשימ 
בהז יצורע  לש  קווישה  להנמל  רזוע  יתייהש  בותכ  ילש  םייח  תורוקב  זא  יתקספהו , םייעובש  םש  יתדבע  תלדל , תלדמ 

תונואג לש  עגרבו  םישדוח  השולשל  "ל  וחל ועסנ  ןוכיתהמ  ילש  רבח  לש  םירוהה  םא  '. 99 '- םינשה 97 ןיב  ןד  שוגב 
בותכ םייח  תורוקב  זא  םיב , יתרכהש  הרדחמ  תניידזמ  תיטנדוטס  הזיאל  ותוחא  לש  רדחה  תא  ריכשהל  ול  יתעצה 
דבוע הככ  .םיטנדוטסל  םירוגמ  תרכשהל  םיסכנ  רותיאב  תקסועש  הרבח  לש  להנמו  םילעבה  יתייה  ' 95 '- םינשבש 94

?" אל סנזיבה 

.המשהה םלועב  ותובישחמ  ילכה  דבאמ  ךכ  רתוי , ץופנ  ךילה  תישענ  םייח  תורוק  תנכהש  לככ  ילסקודרפ , ןפואב 
.םהמ דחא  לכל  סחייתהל  יתימא  ישוק  רצונ  תויומכב , םייח  תורוק  םימרענ  םדאה  חוכ  יסייגמ  תונחלוש  לע  רשאכ 

םיראתה לש  םכרע  תדיריל  הליבקמ  העפות  דרוי –  םכרע  רבדה  ותוא  רתוי  וא  תוחפ  םיארנ  םייחה  תורוק  לכ  רשאכ 
.םיימדקאה

םיווהמש רוקיב , סיטרכ  וא  הגיהנ  ןוישיר  תוהז , תדועת  ןיעמל   CV-ךפוה ה הב , ראפתהל  םירושיכו  םיגשיה  תמישרמ 
תורוק לוכ  (, allJob רתאב ומכ  " ) םייח תורוק  תביתכ  יפשא  עייתסהל ב" לוכי  דחא  לוכ  רשאכ  .החיתפ  תדוקנ  רקיעב 
לטרופ הזיא  תוהזל  רבכ  תעדוי  ינא  : " ונל הרמא  תוקיתווה  תוסייגמה  תחא  .רבדה  ותוא  רתוי  וא  תוחפ  םיארנ  םייחה 

" .ילא הנפש  דמעומל  ץועי  ןתנ  םישורד 

םיבר םירקמבו  הדובע , םישפחמ  םה  רשאכ  םייח , תורוק  תורשע  חולשל  םיצלאנ  םויה  םיריעצש  ךכל  הביסה  הארנכ  וז 
ןושאר ראות  ירגובש  אצמנ  הפוריא  יבחרב  הנורחאל  השענש  ףיקמ  רקחמב  .ללכב  םא  םידדוב  ידי  לע  םינענ  םה 
םישדוח עצוממב 5.5  םהל  חקול  םג  ןכל   ) הנושאר הדובע  לבקל  םיחילצמ  םהש  דע  םייח  תורוק  עצוממב 60  םישיגמ 

(. וז הדובע  תגשהל  דע  ראותה  םויסמ 

תונויאר תוישיא , ינחבמ  ןוגכ  םיפסונ , ןוניס  ילכב  תורזענ  ןהמ  תוברו  תורבחל  קיפסמ  אל  רבכ   CV-ה לעופב ,
ודמל םיריעצהמ  םיבר  .הדובעה  תונויארב  םג  יוטיב  ידיל  האב  היעבהש  אלא  .דועו  םיישיא  תונויאר  םייתצובק ,

. טנרטניאב לקנב  שוכרל  רשפאש  םיפיט  תועצמאב  ראשה  ןיב  ןויאירב , התוא " קחשל  "

הלש גולבב  םיריעצל  הצילממ  ךתדובע " תא  אונשל  קיספת   " רפסה תרבחמ  -  (Melissa Anzman) ןמזנא הסילמ 
הפוצמש המל  םאתהב  תרחא , תומד "  " הדובע םוקמ  לוכ  רובע  בצעל  רמולכ   ,(work person) הדובע " תוישיא   " רצייל

םכמצע תא  גתמל  תנמ  לע  : " גתומל ךמצע  תא  ךופהל  איה  תרחא  הצלמה  .תשקובמ  הדובע  תביבס  התואב  ךרעומו 
דחא לוכב  תומייקה  תויעוצקמה  קזוחה  תודוקנ  םכלש -  לגדה  והמ  תולגל  םכילע  ךירצש , ומכ  הדובעב 

תא ךל  רדסתש  םייחה  - תורוקב הרושה  ליעומ : פיט   " ארקנש רמאמ  סבולגב  םסרופ  םינש  רפסמ  ינפל   " .ונתיאמ
גותימ ו" הדובע " תוישיא   " ןיכהל לבוקמ  השענ  המכ  דע  והשמ , בוצעו  עשעשמ  ןפואב  שיחממ , הזה  רמאמה  הריירקה ."

.יתורחתה לגנו  ' גב ימצע "
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ייחש יתעדי  לשמל , ילש , הרקמב   " : הרבחל עיגה  ומצע  אוה  דציכ  סבולג  תבתכל  רפיס  יזניקמ  תרבח  לש  סייגמ כ"א 
ךכ - רחאו בשחמה , יעדמו  תיניס  ידומיל  עונלוק , לש  ימדקא  םלועמ  יתעגה   ) תולודג תויעוצקמ  תוכופהתב  םינייפואמ 

רחאמ ץעורל , יל  דומעל  לולע  הזשו  הרומ ,) רתוי  רחואמו  הקורי , העונתב  טסיביטקא  יתייה  ליבקמב  םיקסע ; להנמ 
הנכה תדובעב  יתעקשה  ךכיפל  .םיקסעל  יגטרטסא  ץועיי  תרבחב  ול  םיפצמש  יסאלקה  יקסעה  עקרה  ןמ  עיגמ  אל  ינאש 
ןתוא יתחכוהו  תימינפ -  תוביוחמו  תויגשיה  תוגיהנמ , יזניקמב -  םישפחמש  תויזכרמה  תונוכתה  תא  יתטקיל  תקתקותמ :

תואמגוד ךותמ  ןויאירב  יתמגדה  תוגיהנמ  ומכ  הנוכת  לשמל , .ייחב  תויעוצקמה  תודוזיפאה  ןמ  תחא  לוכב  תחאל  תחא 
" .ךירדמכו טסיביטקאכ  הרומכ , תמדוקה  יתדובעב 

יל רוכז  : " הרפיס תוסייגמה  תחא  םיבר .) םהו   ) הזה םוחתב  םיפויז  רותיאל  תוקינכטו  םישוח  וחתיפ  רבכ  םיבר  םיסייגמ 
אוהש רבתסמ  .ידמ  תופוכת  םיתיעל  תודובע  ףילחה  רשא  ריעצ  תוריכמ  שיא  יתנייאר  וב  םישדוח  המכ  ינפל  הרקמ 

תא בטיה  יתקרסש  תורמל  .םימעפ  רפסמ  המש  תא  ןייצ  ףאו  העודי  תירוביצ  הרבחב  הדובעב  ונויסינ  תא  ןויאירב  ראית 
אוה הרבחה , המושר  ןכיה  עיבציש  יתשקיבו  םייחה  תורוק  תא  ול  יתיארה  רשאכ  .וזה  הרבחה  םש  תא  יתאצמ  אל  "ח , וק
תא סומינ  ךותמ  יתכשמה  וילע . ' ךלה  ןיבה ש' אוה  שממ  הינש  התואב  .המש  תא  םושרל  חכשש  רמאו  םגמגל  ליחתה 

" .רמגנ וליבשב  רופיסהש  םידדצה  ינשל  רורב  היהשכ  קד ' דוע 10  ןויאירה 

ריחמ לוכב  יתוא  םישרהל  ץמאמ  תושעל  םיסנמ  םה  : " תוחומ קחשמ  ןיעמכ  ןוימה  ךילהת  תא  הראת  תרחא  תסייגמ 
השענ הז  .תורושה  ןיב  דמעומה  תא  אורקלו  תונטקה  תויואמרה  תא  רתאל  הסנמ  ינא  .םירשכ  םיעצמאה  לוכ  םימעפלו 
רובעל ידכו  םהלש  המוזרב  חתפמ  תולימ  תקדובש  תבשחוממ  תכרעמ  שיש  םויה  םיעדוי  םידמעומהש  םכחותמ  ךכ  לכ 

לש תינקת  הביתכב  םיריעצ  הרבחל  תצעיימ  ינא  רשאכ  .יוארכ  םייחה  תורוק  תא  בותכל  ךירצ  המאתה  גישהלו  התוא 
". השיגדמ ינאש  םירבדה  דחא  והז  םייח , תורוק 

הז .תאזה  תימדתהמ  קוחרכ  דבעידב  הלגתמ  תומולחה " סויג  הארנש כ" ימו  חפב  םילפונ  םיבר  םיסייגמש  הביסה  םג  וז 
.הצור אוהש  המ  תא  לבקל  ידכ  םיסקהלו , תוינניחב  ךייחל  ךלאדנעח ,"  " תושעל עדויש  רודב  רבודמש  ללגב  םג  הרוק 

: ךכ הז  תא  החסינ  קט  - ייהב תוסייגמה  תחא  .םיסייגמו  םיקיסעמ  םע  ונישעש  םיבר  תונויארב  רזח  הזה  שפנה  חפמ 
". םידמחנ ארונ  םהש  ןויכ  בוט  רמוח  תוהזל  השק  רקיעב  תוגהנתהה , יסופד  םיכרעה , הנתשה , לוכה  "

היציאוטניא לש  םינוירטירק  לע  תתשומ  ןוימה  ךילה  םיבר  םירקמבש  ךכל  םיעדומ  םניא  םיבר  םיריעצ  םידמעומ 
יעוצקמ אוה  ןוימהש  םתומימתב  םיחינמ  םה  .ינוציח  הארמ  וא  הטושפה  תיגולוכיספה  המרב  הימיכ " (, " ןטב תשוחת  )
םיקילדמ םייח  תורוקש  תומימתב  םינימאמ  ןיידע  םיבר  םיריעצ  .הזכ  תויהלמ  קוחר  אוה  לעופבש  העש  תוינפ , לוטנו 

םיקיסעמה בורש  תולגל  םיעתפומו  םידרשמ  המכל  ליבקמב  םתוא  םיחלוש  םבור  .תשקובמה  הרשמל  םתוא  ופנמי 
וא ריעצה  לש  ןומאה  תמר  רערעתהל  הליחתמ  ןאכ  רבכש  ןכתי  .לבקתה  בתכמהש  רושיא  םהל  םיריזחמ  אל  וליפא 

.היטפאלו שואייל  תויניצל , םוקמ  הנפמ  תיביאנה  הווקתהו  הדובעה  םלועב  הריעצה 

םירבחה לוכ  תא  יתלעפהו  הטלחהל  יתעגה  םייחב  תושעל  הצור  ינא  המ  יתבשחו  יתבשיש  ירחא   " תב :27 תירגולב 
תורוק ול  יתחלש  אלש  םוקמ  היה  אל  .הבר  הבהאבו  ורזע  םלוכ  .יל  רוזעל  ידכ  ןייצל ) יל  השרוי  םא  ילש  םיממהמה  )

תממעושמ השיגרמ  ינא  .םתיא  םיאמצעה  םימחרהו  הלוע  רומרמהו  ילא  םירזוח  אל  .םמוד  ילש  ןופלטה  ןיידעו  םייח 
אל ולא  .רבשמב  בלה  בלה , לבא  תונתשהל , לוכי  לוכה  אבה  עובשש  רמוא  ילש  ןויגיהה  .הבוצע  רקיעבו  היגרנא  תרסחו 

" .יתננכתש ולא  אל  חטבו  יל  וחיטבהש  םייחה 

ותרגסמב חתפלו  וב  דימתהל  ידכ  אל  רחבנ  הדובעה  םוקמ  .ןיינעמו  שדח  הקוסעת  סופד  םויה  הווהתמו  ךלוה  ליבקמב 
בו לבקל ג' יוכיסה  תא  לידגהל  הרטמב  ישיאה , המוזרב  הרוש " דוע  ףיסוהל   " ידכ אלא  חווט , תכורא  תישיא  הריירק 

םשלו תיתקוסעתה , ךרדה  ךשמהל  הצפקמ  ןיעמכ  שארמ  רחבנ  הדובעה  םוקמ  תורחא , םילמב  .בורקה  דיתעב  רתוי  בוט 
.רכש אלל  וליפא  םימעפלו  יספא , רכשב  תוילוש , וא  םיחמתמכ  דובעל  םימיכסמ  םיבר  םיריעצ  ךכ 

יאנת םינתונ  רמולכ  יניצ , ןפואב  םתבוטל  תאז  םילצנמ  םהו  םיריעצ  לצא  תאזה  המגמה  תא  והיז  םיבר  םיקיסעמ 
.האבה הנחתל  ךישמהל  איה  םהילא  ועיגהש  םיריעצה  לש  תיזכרמה  הרטמה  אלימבש  העידי  ךותמ  םינגוה , אל  הקסעה 
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.רכש אלל  םיטנדוטס  םיקיסעמ  השוב  ילבש  םינוגרא  ףא  שי 

ףילחהל םיטונ  םויה  םיברש  ןוויכ  .דבעידב  קר  םיריעצל  הלגתמש  תלעותה  רסוח  םג  אלא  לוצינה , קר  הנניא  היעבה 
ךשמהל תוחפ  תיטנוולר  רבכ  םדוקה  הקוסעתה  הדשב  ורבצש  הרושה  םוחת , תונשל  ףאו  ההובג  תורידתב  תודובע 

. םכרד

ונלאש ןגוה , ןפואב  םתוא  תלמגתמ  הניאש  תינלצנ , הביבסב  םידבוע  םהש  םויה  םישח  םיריעצה  המכ  דע  קודבל  ידכ 
םיאצממה .םתדובע  רובע  ןתניהל  היואר  התיה  םתעדלש  תרוכשמה  תמועל  םילבקמ  םהש  תרוכשמה  לע  רקסב  םתוא 

.תנגוה תרוכשמ  וזש  ורבס  םיזוחא  תוחפ מ-20  שדוחל ,) וטורב   ) דע 7000 ש"ח וחיוורה  םיזוחא   44- כש דועב  יכ  וארה 
וזש ורבס  םיזוחא  רתוי מ-53  שדוחל ,) וטורב   ) לעמ 9000 ש"ח לעופב  וחיוורה  םיזוחא  קרש 30  דועב  ינשה , הצקהמ 

תקוצמ תא  םיפשוחש  יוצרל , יוצמה  ןיב  םידירטמו  םילודג  םירעפב  רבודמ  רמולכ , .םתדובע  רובע  היואר  תרוכשמ 
.םיריעצה לש  רכשה 

(? וטורב  ) עגרכ ךלש  תרוכשמה  המ  ןייצ  ןכ , םא  דבוע ? התא  םאה 

דע 5500
5501-7000
7001-9000
9001-12,000
12,001-16,000
הלעמו 16,001

20.1%

23.7%

8.4%

7.2%

14.1%

26.5%

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

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

םויכ .' דבוע  ינניא   - ' ובישה םילאשנ  םגדמה 45  ללכ  ךותמ  .  N=249 וז הלאשב  הרעה :
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? םויכ השוע  /ה  תאש הדובעה  רובע  וטורב )  ) יוארה ישדוחה  רכשה  ךתעדל  המ 

דע 5500
5501-7000
7001-9000
9001-12,000
12,001-16,000
הלעמו 16,001

7.7%

10.9%

27.9%

13.8%

12.1%

27.5%

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

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

ךירעהל .' עדוי  אל   - ' ובישה םילאשנ  םגדמה 47  ללכ  ךותמ  . N=247 וז הלאשב  הרעה :
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גומלא זוע 

?? יליל עיצהל   עיצהל םכל   םכל שישי   המהמ  
ומיחרו וליחדב  םיעיגמ  ויה  םיריעצ  םינייאורמ  רבעב 

תא םישרהל  םישוחנ  םהשכ  הדובעה , - ןויארל
םייביטקא םה  םויכ  .לבקתהל  הרטמב  ןייארמה 

ןיינעמ סופד  הז  .ןויאירה  ךלהמב  רתוי  םינררבו 
: םיטביה רפסמב  רבעבמ  הנושו 

םילבקמ םינייאורמה  לש  םירוריבהו  תולאשה  .א 
הסיפת לע  םיזמרמ  םהו  ןויאירה , ךלהמב  לודג  לקשמ 

ןיב דיקפתה  יסחיו  היצקארטניאה  תוהמ  לש  השדח 
: ונל הרפיס  הלודג  הרבחב  תסייגמ  .קסעומל  קיסעמה 
המ תוארל  םיהדמ  היה  הזו  הרבחל  םידמעומ  ונייאר  "

ןזואב יל  שחל  סובה  םימעפה  תחאב  .םש  שחרתמ 
הארנ הז  .ונתוא  םילהנמ  םה  ךיא  יארת  ןויאירה : תעב 

". סויג תחיש  רשאמ  תוחוקל  םע  החיש  רתוי 
ןונרא לאגי  ןידה  יכרוע  דרשמב  ףתוש  לט , קרב  "ד  וע

ובש ןפואה  לע  רקרמ  - הדל ןויאירב  רפיס  תושו '
: ודרשמב תוחמתהל  םיצפחש  םידמעומה  םיגהנתמ 

יכרוע לש  ירקיעה  רגאמה  השעמל  איה  תוחמתהה  "
םיאור ונחנא  יונישה  תאו  דרשמל , ופרטציש  ןידה 

ללכ לבוקמ  היה  אל  רבעב  .הלבקה  ןויאירב  רבכ 
הדובעה בצקל  עגונב  תולאש  לאשי  וליפא  החמתמש 
םיחמתמ רתויו  רתוי  תונורחאה  םינשב  .הפקיהלו 

תועש המכ  הדובעה , ילהונ  םהמ  םיקדובו  םיניינעתמ 
לוגרת ומכ  תוחמתהה , ךלהמב  םיפסונ  םירבד  בולישל  דרשמב  םיחותפ  המכ  דעו  תוקנעומ  תושפוח  וליא  םידבוע ,

" .הטיסרבינואב

םהבש קט ,) - ייהה םוחתב  לשמל ,  ) םיינעבותו םיבכרומ  םימוחתל  הלבק  תונויאר  קר  אל  ןייפאמה  סופדב  רבודמ  .ב 
.תויוחילש וא  תורצלמ  ןוגכ  הרואכל , תוילאיווירטו  תוטושפ  תודובעב  םג  אלא  תויפיצ , םאתל  דחוימב  ץוחנ 

קודבל ידכ  רתיה  ןיב   ) םיסנכנ םה  ןכיהלו  םהמ  הפוצמ  קוידב  המ  ןיבהל  ידכ  םיטרפל , תדרל  םישקבמ  םיקינ  Y-ה
(. םירחאה םהיקוסיעב  בלתשת  הדובעה  דציכ 

אוה םאה  עובשב ? םעפ  םישגפנ  םאה  .דחוימב  םהל  הבושח  דיבעמל  דמעומה  ןיב  תישונאה  םיסחיה  תכרעמ  תלאש  .ג 
הביסהש ונדמל  ונלוכ  םויה  : " ונל הרמא  תוסייגמה  תחא  שימג ? וא  חושק  אוה  םאה  עובק ? סיסב  לע  קבדיפ  ןתונ 

רבכ הילע  וא  וילע  םילאוש  םהש  אלפ  אל  .רישיה  להנמה  םע  םיסחיה  איה  ןוגראה  תא  םידבוע  תביזעל  תיזכרמה 
ותוא ףרצל  הרטמב  ותוא  הנייארש  תווצה  שאר  לא  םעפ  הנפ  םינייאורמה  דחא  : " רפיס רחא  סייגמ  הלבקה ." ןויאירב 
'. הדובעב וניניב  םיסחיה  תכרעמ  תא  האור  תא  ךיאו  תוחוקלה , ךיאו  ילש , הדובע  םוי  הארנ  ךיא  יל  יראתת  : ' תווצל

רשקהב קר  אל  םיישיאה -  םהיכרצ  תא  תמלוה  הדובעה  המכ  דע  תעדל  םויה  םישקבמ  םיריעצה  לוכל , לעמ  לבא  .ד 
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(, בכר ולבקי  םה  םאהו  ובשי  םה  ןחלוש  הזיא  דילו  ולבקי  םה  םינופטארמס  לש  םגד  הזיא  לשמל ,  ) םיוולנ םיאנתו  רכשל 
, םתוא ודדמיו  וכירדי  ובש  ןפואה  םהל , היופצה  האנהה  הדובעה , ילהנב  תושימג  ומכ  םיישיא  םירשקהב  םג  אלא 

שגדה רמולכ  .הלאב  אצויכו  תושפוחה  יוליבה , יסופדב  יתחפשמהו , ישיאה  םינמזה  חולב  הרשמה  תובלתשה  רקיעבו 
ינאש םירבדה  תא  תושעל  יל  עירפת  איה  דציכו  ינממ  תחקול  איה  המ  אלא  םייחב , יל  תנתונ  הדובעה  המ  אל  רבכ  אוה 

(. ךשמהב טוריפב  ואר  ןוזיאב  ךרוצה  לע   ) םייחב בהוא  תמאב 

, תירבה - תוצראלו הפוריאל  האוושהב  רתוי  תטלובו  החיכש  הארנה  לככ  ןייארמל " ךפוהש  ןייאורמה   " תעפות לארשיב 
תוחפ םיצוחל  םינייאורמה  ןכלו  תיסחי  הכומנ  הלטבאה  תמרש  םושמ  ןהו  םעבטמ  םייביטרסא  םילארשיהש  םושמ  ןה 

.הדובע לכ  גישהל 

ןיא .תרחא  הדעסמב  רחמו  תאזה  הדעסמב  דובעל  הלוכי  ינא  .הדובעל  תויצפוא  ןוילימ  שי  םויה  : " תב 26 תיטנדוטס 
ומכ הז  .תרטפתמ  יתייה  אל  הדובע  אצמא  אל  הדובעהמ  תרטפתמ  ינא  םאש  תבשוח  יתייה  םא  .הדובע  יאצמ  לש  היעב 

, תורצלמב דובעל  הלוכי  ינא  .תודובע  לש  רחבמ  היה  אל  םכלש  רודב  .תרחא  הריד  עצמא  אלש  דע  הריד  תרבוע  אל  ינאש 
דובעל הלוכי  תישמחא , תויהל  הלוכי  םידגב , תונחב  דובעל  הלוכי  תחראמ , תויהל  הלוכי  ינא  תינמרב , תויהל  הלוכי  ינא 

" .הדיקפ תויהל  הלוכי  ינא  תורבחה , לכ  לש  תוחוקל  תורישב 

ןויאיר תא  םילהנמ  םה  ובש  ןפואב  הילא  םמצע  תא  םימיאתמו  תאזה  השדחה  המכסומל  םיעדומ  רבכ  םיבר  םיסייגמ 
שארמ תונכומ  תובושת  תועצמאב  םיילאיצנטופה  םידמעומל  הרשמה  תא  רוכמל "  " דציכ םיעדוי  םה  .הדובעה 
שפוחו םיסונוב  רשפאה , לככ  תושימג  הדובע  תועש  םיריעצל  עיצהל  לבוקמ  לשמל , .ןמצע  לע  תורזוחה  תולאשל 

.יתריצי

םירקמב .רתוי  םירידנו  םיהובג  םירושיכ  ילעב  םידבוע  תבייחמ  הרשמהש  לככ  רתוי  החיכשל  תכפוה  תאזה  העפותה 
ונכרעש תונויארה  ךותמ  .הבוט  חוקימ  תדמע  הלאלו  םיילאיצנטופ , םידמעומ  ירחא  םירזחמ  הדובעה  תומוקמ  הלא 

": ןייארמה ןייאורמה   " תעפותל םירבסה  רפסמ  עמתשמב  םילוע 

חקמה חקמה לעלע   םידמוע   םידמוע
תא קודבל  בושחש  םתוא  הדמיל  תינכרצ  הרבחב  םתחימצ  .רכממהו  חקמה  יללכב  םיסונמו  םיחכופמ  םיריעצה 

איהו תונחב  רצומ  תיינקל  וז  הניחבמ  המוד  השדח  הדובע  .רמגומה  לע  םימתוחש  ינפל  הזוחב  תונטקה  תויתואה 
םה .םהלש  םיכרצל  קוידב  םיאתתש  הדובע  םישפחמ  םיריעצה  : " ונל רמא  םיסייגמה  דחא  .םיקימעמ  םירוריב  תשרוד 

םיעדומ םג  םיבר  .יל " יטנוולרש  עדימה  תא  קר  יל  ןת  יתוא , ןיינעמ  המ  עדוי  ינא  הצור , ינא  המ  עדוי  ינא  םירדשמ :
הקידב םישוע  םה  ןכלו  תמאב , איהש  הממ  רתוי  םידורוו  םיעבצב  הדובעה  תא  םהל  גיצהל  םיקיסעמ  לש  הייטנל 

. בזכאתהל אלו  תויפיצ  םאתל  ידכ  הפיקמ ,

קודבל ולגרוהש  ןוויכ  הקסעה , יאנתל  עגונה  לכב  םימדוק  תורודמ  רתוי  ההובג  תועדומ  שי  הזה  רודל  יללכ  ןפואב 
תוושהל םיקיספמ  אל  םה  הדובעל  ולבקתהש  רחאל  םגש  ונל , ורפיס  ונייארש  םיקיסעמ  .ןהיניב  תוושהלו  תויורשפא 

םירעפ םילגמ  םה  רשאכו  םימוד , תומוקמבו  הדובע  םוקמ  ותואב  םירחא  םילבקמש  המ  תמועל  םילבקמ  םהש  המ  ןיב 
הילפא םיעלוב "  " תוחפ םה  דחא , דצמ  .דחאכ  תילילשו  תיבויח  איה  הזה  סופדה  לש  האצותה  .ךכ  לע  םינילמ  םה 

השוחתב םייחו  ינורכ  ןפואב  טקש  ירסח  םה  ינש , דצמ  .םיקיתווה  םידבועה  ברקב  םג  םהל  תועדומה  תא  םילעמו  חופיקו 
םירקסה דחאב  םיקינ  Y ידי לע  ונתנש  תובושתב  תוארל  רשפא  וז  העפותל  השחמה  .ןוצר  תועיבש  רסוח  לש  תדמתמ 

לבקל ופיצ  םיפסונ  םיזוחא  .תוחפו 15  הנש  רובעכ  רכשב  האלעה  לבקל  ופיצ  םילאשנהמ  םיזוחא  טעמכ 70  .ונלש 
.םימדוק תורוד  ונייפא  אלש  תושדח , תוילכלכ  תויפיצ  יאדוול  בורק  הלא  .םייתנש  לש  חווטב  האלעה 
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(? קתוו לשב   ) רכשב האלעה  לבקל  יוארש  /ת  בשוח /ה  תא הדובעה  םוקמב  ןמז  המכ  רחאל 

הנש הנש יצח  םייתנש םינש שולש  רחא

15%

17.7% 61.1%

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

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

עדימה עדימה שפוח   שפוח
שפחל לגרהה  .טנרטניאה  תועצמאב  רקיעב  הכישמ - "  " תועצמאב םמצע  תוחוכב  עדימ  גישהל  םילגרומ  םיריעצה 

ול גיצהל  ךירצש  לגוג ,) ומכ   ) שופיח עונמ  ןיעמ  ןייארמב  תוארל  הייטנה  תא  רצוי  יביטקאו  יאמצע  ןפואב  עדימ 
רודה : " ךכ תאז  החסינ  תונייאורמה  תחא  .עדימה  ןדיעב  ולדגש  םיריעצ  תנייפאמה  סלכת )  ) תיניינע השיג  וז  .תותליאש 

" .ןמז ול  תוזבזבמש  תורחאו  הלאכ  תוריפח  לע  היגרנאו  ןמז  זבזבל  ךירצ  אל  ןכלו  הרטמ  דקוממ  ונלש 

טילחהל טילחהל יליל   ורזעת   ורזעת
םרוגב רזעיהל  םג  ומכ  ןיינע , לוכב  טבחתהלו  טבלתהל  תרגוב  אלה  םתיטנ  לשב  תולאש  לואשל  םיברמ  םינייאורמה 

תא תחקל  םהל  יאדכש  םתוא  ענכשל  הרואכל  רומאש  /ת , ןייארמה הזה  הרקמב   ) תושעל םישרדנ  םהש  תוערכהב  ינוציח 
(. בו ' גה

שארמ שארמ הנכה   הנכה ילב   ילב
אלו תיב " ירועיש   " וניכה אלש  ןוויכ  ןייארמה  תא  םינייארמ  םיריעצש  איה , םיסייגמ  םע  תונויארב  התלעש  תרחא  הנעט 

הרבחה לע  ארוק  אל  דחא  ףא  : " הרפיס תוריעצה  תחא  .הב  תוכורכה  תויפיצהו  הדובעה  תוהמ  לע  דעומ  דועבמ  ורריב 
יל ורפסי  רבכש  אורקל ? יל  המל  .םירחאה  תא  'ר  גנסל םיליגר  ונחנאש  ללגב  םג  .הדובע  ןויאירל  אב  אוהש  ינפל 

?" רתאב רובנל  המ  ליבשב  זא  דקמתהל  המב  גשומ  יל  ןיא  .ועיציש  המ  םע  םורזנ  .הרוק  המ  ןויאירב 

םע רומגנ  אוב  הללאי , : " םירדשמ ומכו  די  רחאלכ  ותוא  םילהנמ  שארמ , ןויאירה  תא  םיננכתמו  םיניכמ  םניא  םיבר 
.םויב תובר  תועש  תוכורא -  תועיסנ  תללוכש  הדובעל  םישנא  ונייאר  : " הרפיס תוסייגמה  תחא  םדקתנו ." הזה  סקטה 

תועיסנ ןומהב  הכורכ  הדובעהש  ןובשחב  וחק  םהל : םירמוא  ונחנאו  םיבהלתמ  םישנא  .הלאכ  תונויאר  ןומה  ויה 
המכ תועיסנ ? רמוא  הז  המ  םילאוש : הז  ירחא  דיימו  תועיסנ " םע  היעב  יל  ןיא  : " םייטמוטוא ומכ  םינוע  םבור  .תושיתמ 
טעמ רופיסה  קט  - ייהה םוחתבש  ןייצלו  גייסל  םיבייח  .החישה " ךלהמב  םיקתנתמ  טושפ  םהמ  םיבר  עובשב ? םימעפ 
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םיעיגמ םג  םה  .הזע  תורחת  תרגסמב  הלבק  ןחבמ  לש  גוס  אוה  ןויאירהש  הדבועל , רתוי  םיעדומ  םידמעומה  ןכש  הנוש ,
. םתוא תקדובש  הרבחה  לע  עדימה  םוחתב  ןהו  יגולונכטה  םוחתב  ןה  רתוי , םינכומ  ןויאירל 

קוויש קוויש תייגטרטסאכ   תייגטרטסאכ תויביטרסא   תויביטרסא
ורפיס םדא  חוכ  יסייגמ  םהל .) היואר  הדובע  לוכ  אל   ) םינררב רתוי  םג  ןכלו  זרפומ  ימצע  ןוחטיבל  םיטונ  םיבר  םיריעצ 

אל םתדימל : רבעמ  םיגלפומ , םיאנת  םישרוד  ןכלו  האיצמ " םמצעמ כ" םיקיזחמה  םינייאורמב  ולקתינ  תחא  אלש  ונל 
תולהנמ ויה  .תמסוק  תימדתו  דיקפת  תרדגה  ןבומכו  בשחמ  ירלולס , בכר , תוחונ , הדובע  תועש  םג  אלא  רכש , קר 

. ילוהינ דיקפת  םיצור  םהש  ןושארה , ןויאירב  רבכ  םיירט , הטיסרבינוא  ירגובמ  תועמוש  ןהש  ונל , ורפיסש  סויג 

הקינעמש הובגה  ךרעה  לשב  קוויש , תייגטרטסאכ  ןויאירב  ימצעה  ןוחטיבה  תנגפה  תא  םיספות  םיריעצהמ  םיבר 
תועצמאב םינעדיו  םיליבומ  םייביטרסא , םימזיכ , תואריהל  םיסנמ  םה  תורחא , םילמב  .תאזה  הנוכתל  םויה  הרבחה 

" ימצעה תגצה  ל" תוטיש  טנרטניאה  תועצמאב  םידמול  םיבר  םיריעצ  ליעל , רכזוה  רבכש  יפכ  .החישה  תלבוה 
השעת לאו  השע   " יכירדמ תועצמאב  םידמול  םה  .ןורטאיתב  ןקחש  ומכ  תיביטקרטא  הנוסרפ  םמצעל  םיעצמאמו 

םיקחוצו םיבשוי  םה  ןויאירה  ירחא  םימעפלש  ונל  ורפיס  םיסייגמ  .יתמו  דציכ  דיגהל , םהמ  םיפצמ  המ  הדובע " ןויאירב 
.החישה אשונ  םהש  הזמ  םינהנ  טושפ  םג  םהמ  םיבר  .תאזה  הנימא  אלהו  תיטתפה  הגצהה  לע 

רבדל בהוא  ךכ  לכ  ינא  לזאזעל , םייתעש ! טעמכ  ךשמב  ימצע  לע  רבדל  ונייהד , ךורא –  ןויאיר  רובעל  ןכומ   " : ריעצ רגולב 
לע רבדלו  אובל  ידכ  לבקתהל , ןוצר  םוש  ילב  הדובע  ןויאירל  תכללו  "ח  וק חולשל  םתס  םימעפל  לגוסמ  ינאש  ימצע  לע 

" .ימצע

הדעונש המודמ , תויביטרסאב  רבודמ  םיבר  םירקמבש  הנעט  איה  .רחא  רבסה  הקפס  ונלש  תוריעצה  תונייאורמה  תחא 
אל םא  .הצור  ינאש  ןאל  החישה  תא  ןווכא  ינא  ימצעל : יתרמא  םימעפ  הברה  : " ברוצ ןולשיכמ  םמצע  לע  ןגהל  םצעב 

". םהל יתמאתה  אל  ינאש  אלו  יל  םיאתה  אל  הזש  דיגהל  לכוא  יתוא  ולבקי 

ןובשח ןובשח םישוע   םישוע אלאל  
רודה תא  םינייפאמש  תובשחתה  רסוחו  סומינ  רסוחל  יוטיב  םג  ןה  םינייארמה  לע  םינייאורמה  םיריטממש  תולאשה 

ןויאירל עיגהל  אל  םמצעל  םישרמ  םיריעצ  םינייאורמ  הז : רשקהב  החיכש  העפות  לע  ונל  ורפס  םיבר  םיסייגמ  .הזה 
אסכה לע  בשוי  ןייארמה  יכה  ואלב  םא  םתניחבמ  .ועיגי  אלש  שארמ  עירתהל  םיחרוט  םניא  וליפאו  שארמ , עבקנש 
םהלש ילוקה  אתה  תא  ןקורל  םידיפקמ  םניא  םג  םיבר  .תונתשהל  ךירצ  אל  ומוי  רדס  .קזנ  לוכ  ול  םרגנ  אל  זא  דבועו ,

, ןייצל םיבייח  ספתנ ." יתלב  לוזלז  ןאכ  שי  : " תושק םילמב  השמתשה  תוסייגמה  תחא  .הבושתל  םינימז  תויהלו 
תוחרוט ןניא  תובר  תורבחש  קובסייפה ,) יפדב  דה  םג  הזל  היהו   ) ונל ורפיס  םיבר  םינייאורמ  .םידדצ  ינש  שי  עבטמלש 
.ןויאירה תואצות  תריסמל  עגונה  לוכב  הליפשמ  תבחסו  ןיד  יוניעב  תוגהונ  םיבר  םירקמבו  םהלש  תוינפל  בישהל 

: ךכ תאז  הרידגה  תוריעצה  תונייאורמה  תחא  .הדובעל  ולבקתה  אלו  הדימב  םהל  עידוהל  םיחרוט  אל  םג  םיבר  םירקמב 
הז .רטממ  ךתוא  םירפוס  אל  םה  םהל , ץוחנ  אל  התאש  עגרב  .דואמ  םיסמונמ  םה  ךתוא  םיכירצ  םיקיסעמה  דוע  לוכ  "

". ארונ זיגרמ 

תירוה תירוה ןוחטיב   ןוחטיב תשר   תשר
אל םה  םאש  םיעדוי  םהש  הדבועהמ  םג  תעבונ  ןויאירב  םיקינ  Y-ה תא  םינייפאמש  תוננאש  ודבספה  וא  תוננאשה 

תואדוו יאו  רבשמ  יבצמ  םע  דדומתהל  וצלאנ  םיריעצ  רבעב  .תיגולוכיספו  תילכלכ  םתוא -  הבגיש  ימ  שי  ולבקתי ,
. םירגובמ םתויהב  םג  תירוה  ןוחטב  תשר  שי  םיריעצה  בורל  םויה  .םיכמות  םירוה  םהל  ויה  אל  יכ  םמצעב ,

ינמז ינמז לוכה   לוכה
םה ורטופי ,) וא   ) והשלכ בלשב  התוא  ושטני  אלימבשו  תינמז  הדובעהש  םיעדוי  םיריעצהש  ןוויכש  תסרוג  תפסונ  הנעט 

דיגהל ףידע  : " ונל הרמא  סויגה  תולהנממ  תחא  .םהלש  השיגב  םיינעבות  רתוי  ןכלו  םיבו  ' גה תא  גישהל  םיצוחל  תוחפ 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
ןויחוא יש 

: םכל ודיגי  םהש  בצמ  דואמ  רהמ  עיגי  תרחא  .העתרה  לש  ריחמב  וליפא  ןוגראה , לע  תמאה  לוכו  תמאה  תא  םידמעומל 
'." הפ היהי  הז  הככש  גשומ  יל  היה  אל  '

טרסב טרסב םייח   םייח
תומולחו םייוואמ  שי  ונתיאמ  תחאו  דחא  לוכל 

עקרל וניתויטנו , וניתונורשיכל  םירושקה  םייטרפ ,
תויורשפאה דענמלו  ונחמצ  ונממש  יתרבחה 

םיגוס השימח  ןיב  ןיחבהל  לבוקמ  .הפוקתל  ינייפואה 
יד השעמל  םהש  תוישיא , תולאשמ  לש 

: םיילאסרבינוא

שיגרהל ךייתשהל , םיצור  ונחנא  הינומרהל : הלאשמ 
הלאשמ וז  .רסחש  המ  םילשהל  תלוזה , םע  דחי 

םישנא לצא  רתוי  הקזח  איה  לבא  תילאסרבינוא 
םיכוסכסמ םילבוסה  הלאכ  וא  ו/ םידדוב 

. םהייח תא  םיריכעמה  םיטקילפנוקו 
, ונתוא וכירעיש  םיצור  ונחנא  הרקויל : הלאשמ 

. םייואר וניגשיהו  ונישעמ  תא  ואצמיש  ונל , ועיריש 
. תורחתב תוכזל  םינושאר , תויהל  םיצור  ןוחצינ , םישפחמ  ונחנא  החלצהל : הלאשמ 

. ונבש תוינויחלו  תונרקסל  הנעמ  תימויק , תועמשמ  רגתא , םישפחמ  ונחנא  יונישל : הלאשמ 
לש םידלי , לש  גוז , תב  וא  ןב  לש  םינוש –  םיגוסמ  תובהא  .םיבהאנ  שיגרהלו  בוהאל  םיצור  ונחנא  הביחל : הלאשמ 

. םירבח
הריתח ילבו  םיהובג  םירגתא  ילב  םייח  יכ  .ישונאה  םויקה  דוס  הז  ילואו  ולש , תולאשמה  לוכ  תא  םישגמש  םדא  ןיא 

. תועמשמ ירסחו  םיממעשמ  םה  והשלכ , דיתעל 

המ יואר , המ  הבר  הדימב  ונרובע  תעבוקש  איה  .םייח  ונא  הבש  הרבחה  ידי  לע  תוסדנוהמ  תוישיאה  תולאשמה  לוכ 
לש חוליפו  חותינ  ןכל  .תולאשמה  תא  םישגהל  םילכה  תא  ונל  תנתונ  אל  וא  תנתונש  וז  םג  איה  .ירשפא  המו  למגתמ 

. יתרבחה יונישה  תנבהל  רקיעבו  הרבחה  לש  יתוברתה  םונגה  תנבהל  דואמ  בושח  תיתרבח , הצופתב  תולאשמ 

הקיזל םירושק  ויה  ולש  םיישיאה  תומולחהו  תולאשמה  תופיאשה , ןכלו  תוימואלה  ןדיעב  חמצ  יגולותימה  רבצה 
/ וימורמב םולש  השוע  : " דיחאו לודג  לוקב  םירש  אל  םינוליח  םיריעצ  םויה  .תומימת  דואמ  ןבומכ  ויה  ןהו  .תימואלה 
יכ םהיניעב  העמד  תולעמ  אל  יהי " ול   " ומכ םילמ  .ןמא " ורמאו  לארשי / םע  לוכ  לעו  ונילע  םולש  השעי  אוה 

תוגאשב הוולמ  הז  םויה " אל  םא  רחמ  אובי  הז  לוכ   " םיגאוש רשאכ  רמזה , ינודעומב  םג  .ירמגל  תונוש  תויצאיצוסאה 
םיב קנפמ  זורק  לש  היצאיצוסא  םתסה  ןמ  הלעמ  תוניפסב " הגילפנ  ילוא  רחמ   " טפשמה םיריעצה  בור  ליבשב  קוחצ 

. ןוכיתה

בור לעופבש , ןוכנ  תוחילש ." וא  הריירק  : " םילמ לש  םילת  ילת  ובתכנ  הילעש  םותה , ןדיעב  תירבצה  המלידה  העודי 
, עבקה אבצב  וראשנ  םג  םיטעמ  .תויוזחאיה  לע  רומשל  וא  בגנה  תא  חירפהל  וכלה  אלו  תישיא  הריירקב  ורחב  םירבצה 
םג םהייחב , דואמ  קומע  ןפואב  תחכונ  התיה  תינויצה  תוחילשה  לבא  .הריירק  ילוקישמ  רקיעב  תאז  ושע  וראשנש  הלאו 

םעפש ףסכ , לש  הסיפתב  לשמל , .תוסיפתו  תומכסומ  תחאו  ףלאב  האטבתה  העפותה  .ונגרבתהו  ודסמתה  םה  רשאכ 
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". שפנ לעוג   " הנוכ

לש םילדומב  ןבומכו  וכו ,' חצננ  םיקנ , הנבנ , רמולכ  תויביטקלוקה , תולאשמב  תורושק  ויה  תוירבצה  תולאשמה 
ינניא : " םיעבראה תונשב  סילקטש  ןלי  םירמ  הבתכש  הליפת "  " םידליה רישב  ומכ  רוביג , לייח  תויהל  רקיעב  רבצה ,

:/ דבלב הזה  רבדה  קרו  דחא /, רבד  ינא  הצור  םיימשבש /, ינודא  םינפוא / אל  ףאו  לגרודכ  הצור  ינניא  עבונ / טע  הצור 
!" ליח רוביג  ינשע  ליל / - ןב ינשע  ינודא , ינשע ,

, הלצההו ןוחטיבה  תוחוכב  םיתרשמ  ןיידע  םיבר  םיבר  .םייטסיאורטלא  םילוקישמ  םיענומ  םיבר  םיריעצ  םויה  םג 
ךלוה תוישיאה , תולאשמה  םג  ותיאו  בלה , לבא  .היואר  הרטמ  דעב  ןיגפהל  םיאצוי  וליפא  םימעפלו  םיקקזנל  םימרות 

.ינש דצמ  םיילבולגו  דחא  דצמ  םיישיא  םירחא , תומוקמל  ללכ  ךרדב  םויה 

תוירטנצוגא תוישיא , ויה  יפאיה  לש  תולאשמה  .יפאיה  לדומל  דגס   Y-ה רוד  תא  לדיגו  דילוהש   X-ה רוד 
רמולכ הרטמ , תודקוממ  רתוי  ויה  םג  ןה  םתסה  ןמ  .םוסרפ  ףסכ , הריירק , הבהא , .רבעבמ  רתוי  תוילאנויצקנופו 

םייזוידנרג תומולח  ךפיהל , .םילודג  תומולח  ומלח  אל  םיפאיהש  רמוא  אל  הז  .הווהה  תא  םייח  קוחר , חווטל  םיבשוח 
רתוי ולכתסה  אל  םיפאיה  תישיא , הניחבמ  לבא  .םיפאי  ןומה  תוסלכאמה  קטייהה , תורבח  לש  החלצהה  סיסבב  םידמוע 
הלוכי הסרובה  .שדוח  דועב  וליפאו  רושע  דועב  יתיא  היהי  המ  עדוי  ימ  םמצעל : ורמא  םיבר  .המידק  תחא  המגממ 
ימוחתב .םיכרד  תנואת  וא  עוגיפ  הזיאמ  תומל  רשפא  לארשיב  ןבומכו  לטבומל , להנממ  ךופהל  לוכי  ינא  לופל ,

Y-רוד ה .תואדוו  רסוח  לש  תדמתמ  השוחתב  םייח  םעוצקמ  הזש  םישנאו  יופצ  יתלב  רתוי  דוע  הז  תונמואהו  הריציה 
. התוא ןיצקה  ףאו  תאזה  הסיפתה  תא  ץמיא 

דוע  ) הזה רודה  לע  ושענש  םירקסה  דחאב  .תויטרקנוק  תופיאש  שבגל  השק  רבכ  ובש  חותפ , םלועב  לדג   Y-רוד ה
דואמ קר 30%  לבא  םסרפתהל , םיצור  ויה  םהש  ונע   62% דיתעב ? תויהל  םיצור  ויה  המ  ולאשנ  םה  רעונ ) ינב  םתויהב 

וצר דועו 42%  םירישע  תויהל  וצר  דואמ   49% ךכב , וצר  דואמ  םכותמ 60%  עיפשהל , וצר  .וצר 92%  ו-32%  וצר 
. םמצע תא  םישגהל  וצר  דואמ  םייחהמ ו-80%  תונהיל  וצר  דואמ  .ךכב 92% 

לבא הרקי , הז  ךיא  דוע  דימת  םהל  רורב  אל  חילצהל , םיצור  רעונה  - ינב : " רמא רקסה  תא  ךרעש  יאמוסרפה  רנורב -  ידע 
השוחת שי  לבא  .הבהאו  רשוא  ימצע , יוטיב  המשגה , לע  םירבדמ  םה  תיסחי  ריעצ  ליגב  .הז ]...[  תא  תושעל  םיצור  םה 

םה םירגובמה , לע  םיכמוס  לעופב  ךא  קלח , תחקל  םיצור  םהש  םירמוא  םה  .בלב  דחאו  הפב  דחא  לש  םימעפ  הברה 
". תונהיל רקיעב  םיצור  םה  .םייביסאפ  תויהל  םיפידעמ  ךא  עיפשהל  םיצור 

, חפונמ קנב  ןובשח  רבעבמ : תוינרמוח  רתוי  הברה  ןהו  רצקה  חווטל  תויהל  תוטונ  תוישיא  תולאשמ  םויהש  קפס  ןיא 
.ףסכב לוכה  ינפלו  לוכ  םדוק  םירחאה  תאו  ומצע  תא  דדומש  ריעצ  רוד  הפ  לדג  וכו .' תראופמ  תינוכמ  הבחר , הריד 

: תחא הבושת  תיעמשמ  דח  התלע  ץיק , עצבמב  תוכזל  םיניינועמ  ויה  יכה  וב  סרפה  המ  רקסב  רעונה  - ינב ולאשנשכ 
 VIP סיטרכ ופידעי   4% ץראב , השפוח   6% דיינ , בשחמ  ופידעי  .ףדעומה 12%  סרפכ  "ל  וחב השפוח  ונייצ   43%

. המוד הדימב  םלוכש  ונע  דופייא ו-25%  הצור  דחא  זוחא  ןופייא ,  4% תועפוהל ,

.ותוא שגרלו  ותוא  תוצרל  השקש  רוד  .םולכ  ול  ןיא  ןכלו  לוכה  ול  שי  רבכש  יטסינודה  רוד  לארשיב  לדג  השעמל 
םידליל דעוישו  הבתכש ב-1984  םידלי  רישב  לארשיב , חתפתמו  ךלוהש  הזה , ןייפאמה  תא  השיחמה  תודג  הנונרא 

/ ןטק אל  לוחכ / אל  םשמ / אל  הפמ / אל  והשמ / הצור  ינא   " :" הדלי תויהל  : " רישה םש  . Y-רוד ה תויהל  םימיל  וחמציש 
" ...והשמ חופת / אל  טיווקסיב / אל  חולמ / אל  לודג / אל 

הרמויו תועיבצ  ןומה  התיה  ירהש  .תועיבצו  הרמוי  רסח  יתימא , והשמ  םג  םיפאיה  תומולחהו  תולאשמב  שי  ינש , דצמ 
. תיטקלפה תימואלה  הלומעתב  המימת 

תודליה תולאשמ  ותוא  םיליבומ  ןכיהל  בוקעל  רשפא  הקוסעתה  םלועל  ותסינכ  םעו  רגוב  רבכ   Y-ה רוד  וישכע 
.די יחלשמ  לש  בחר  ןווגמ  לע  םיגלפתמ  תרושקתב , םעפל  םעפמ  םימסרפתמש  תועוצקמ , תפדעה  ירקס  .תורענהו 

םייוניש תובקעב  תושדח , הקוסעת  תויצפוא  לש  תינויצולובא  החימצ  טעמל  שמשה , תחת  שדח  ןיא  וז  הניחבמ 
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לוכב תועוצקמה  תריחב  םלועב  דחא  והשמ  לבא  טנרטניאהו .) בשחמה  םלוע  תוחתפתה  לשמל ,  ) םירחאו םייגולונכט 
םיריעצה לצא  ףסכל  תוסחייתההש  ןכתי  תאז , םע  דחי  .ףסכה  לש  ודמעמ  קומע : ןפואב  תונורחאה  םינשב  הנתשה  תאז 

. תוישפוחב הז  לע  רבדל  םויה  ימיטיגלש  ןוויכ  טושפ  רתוי , תטלוב 

תונורחאה םינשב  לבא  .הדובעה  םוקמו  עוצקמה  תריחב  ךילהתב  ירקיע , אל  םא  בושח , םרוג  דימת  וויה  רכשה  ילוקיש 
ילולסמו הרבחל  המורת  ןיינע , ןוגכ  םינשי , םייתרוסמ  םילוקיש  םיילושל  קחודו  תטלחומ  תופידע  לבקמ  הזה  לוקישה 

. םודיק

תלומעת .הרקויל  רשואל , החלצהל , םידדמה : דדמ  השענ  ףסכה  .ףסכל  תדגוס  הנממ  קלחכ  לארשיו  תיברעמה  הרבחה 
לוכ לע  ליפאמש  ץירמת  הווהמו  םיקיפא  רופסניאב  תלעופ  םיגיאדמ , םידממל  תיאקירמאה  הרבחב  העיגהש  ףסכה ,

תכלוהש המכסה  לע  תחוודמ  איהו  הז  רשקהב  "ב  הראב ושענש  ךרוא  ירקחמ  הרקס   (Twenge) גנייוט .רחא  ץירמת 
תכלוה המכסה  יאו  השוריב " לודג  ףסכ  םוכס  לבקא  ינא  םא  הדובעהמ  רטפתא  ינא  : " טפשמה םע  םינשה  ךרואל  הלדגו 

םג ואצמנ  םימוד  םיאצממ   ". ףסכל םיקוקז  אל  םה  םא  וליפא  דובעל  םירומא  םירישע  םישנא  : " טפשמה םע  הלדגו 
.לארשיב

, םזילאיצוס רחא -  יתוברת  הריבצ  בצמ  ללכ  הווח  אל  אוה  .תיטסילטיפק  הרטלואה  לארשיל  לדגו  דלונ   Y-רוד ה
עינצהל בושחש  המכסומה  לע  ולדגש  וירוה , ירוהו  וירוהל  דוגינב  ודכו .' תיצוביק  תוירדילוס  ימואל , םזיאורטלא 

.רשוע לש  הנצחהו  תוראפתה  תדדועמש  הפוקתב  יח  ריעצה  רודה  תויטסילאידיא , תורטמ  טילבהלו  רשוע 

, ןכ יכ  הנה  .רכשל  בושח  לקשמ  םיסחיימ  טלחהב  םיריעצה  יכ  םיחיכומ  תונורחאה  םינשב  ושענש  םירקס  ןכאו ,
איה רתויב  ההובגה  תוחיכשב  תלבקתמה  המלשהה  תלימ  יכה " עוצקמ  הזיא   " םילמה תרשרש  תא  לגוגב  םישיקמשכ 

םיריעצ רתויו  רתוי  : " בתכנ אבצה  רחאל  יחרזאה  םלועב  בלתשהל  םילייחל  עייסמש  טנרטניא  רתאב  יחוור ."  " הלימה
ןתינש עוצקמב  דובעל  רשפאיש  עדיה  תא  שוכרל  ולכוי  םידומיל  לולסמ  הזיאב  םמצע  תא  םילאוש  דומלל  םינופה 

" .ףסכ הברה  וב  חיוורהל 

תריחבב יחכונה  ןדיעה  יריעצ  תא  םינייפאמש  םיירקיעה  םיביטומה  דחא  ": " קי ' צב הריירק  תקסועש ב" הבתכל  החיתפ 
םיריעצ םיליבומ  הלא  ינש  .דואמ  ריעצ  ליגב  רבכ  תירמוחהו  תישיאה  החלצהה  שופיח  אוה  הריירק -  לוהינבו  עוצקמ 
החוטב החטבה  םעו  תורשכה , העקשה , ידמ  רתוי  ילב  בטיה , רכתשהל  םהל  רשפאי  רקובב " רחמ  ש" עוצקמ  שפחל 

" .ריהמ םודיקל 

, ילאוטקלטניא ןיינע  תלוזל , המורת  ןוגכ  םיירמוח  םניאש  םילומגתב  קפתסהל  רתוי  םינכומ  םניא  םיבר  םיריעצ 
המרב םיירמוח  םילומגת  לבא  םיהובג , םייכרעו  םיינחור  םילומגת  םיעיצמש  תועוצקמש  הביסה  תאז  ודכו .' תוביצי 

. םייביטקרטא תוחפו  תוחפ  םישענ  תינוניב ,

ןורקד ידמ  שובלל  םיפכפכ , םע  תחלקמל  רתוי  סנכיהל  ךירצ  אלש  הז  ףיכ  הזיא  ": " בו ג' ןאנפ   " רתא לש  תיבה  ףד 
לוכהמ רתויש  קפס  ןיא  לבא  םיזיבשמ , ימימ א ’ למגיהלו  םילזרב , תטימב  ןושיל  םישנא , דוע  םע  רדח  קולחל  םיקנוח ,

, ןיזנבמ חירהלו  תוליל  יבג  לע  םימי  דובעל  םוקמב  זא  םכלש ! קנבה  ןובשח  לש  חופיקה  ימי  ףוסל  למסה  איה  תוחרזאה 
תא םכל  תרצקמ  בו  ןאנפ ג’ םישדוח , השולש  לש  לויט  ליבשב  םינש  רצלמל  וא  םידוד ," ינב  םע ה" דחי  םיניינב  ץפשל 

!!! תדחוימו תיפיכ  תיחוויר , רתוי  האמ  יפל  התוא  תכפוהו  ךרדה 

! ףסכ דואמ  הברה  הרטמה : ךלש : השדחה  עצבמה  תדוקפ  הנהו  םינתשמ  םיקוחה  יכ  םושרת  זא 

הברה זא  "ל , וחב הדובעל  סוטל  הצור  אוה  ןללגב  תורורב  תורטמ  ומצעל  עבקי  ונלש  דבוע  לוכש  ונל  בושח  ןאנפב  ונלצא 
םיכירצ םתא  המ  ליבשב  ובשחתו  הקומע  המישנ  וחק  היינש , ורצע  .ותיא  ושעת  המו  המכ  איה  הלאשה  רורב , הז  ףסכ 

, הקירמא םורדב  לודג  לויט  תויהל : לוכי  הז  .םייניעה  תא  הנממ  וריסת  אלש  הרורב  תיטרקנוק , הרטמ  ףסכה , תא 
" .לובגה םה  םיימשה  דועו , קסע  תחיתפ  סונימ , תריגס  םידומיל ,

.האבה הדובעל  גולידב  םייזכרמה  םילוקישהמ  דחא  םג  אוה  רכשב  רופיש 
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וא זובזב "  " הבשחנ תוישיא  תואנהו  םיכרצ  לע  הלודג  ףסכ  תאצוה  רבעב  םא  .הפשב  םג  אטבתמ  ירודה  יונישה 
: םיבאפהו הפקה  יתב  קושב  דואמ  הצופנ  הלימה   "(. קוניפ  )" תצלמומ וליפאו  תימיטיגל  תבשחנ  איה  םויה  תונרזפ ," "

רשפא : " גוסמ םיטפשמ  עומשל  םיברמ  םיבאפב  ךל ." עיצהל  רשפא  המ   " תא ףילחמ  םויה " ךתוא  קנפל  רשפא  ךיא  "
" סולפ םיקוניפ +   " רתא לשמש  ךכ  .יסנניפה  םלועב  םגו  םירישב  יראלופופ  םג  קוניפה " "? " קנירד הזיאב  ךתוא  קנפל 

". דראק ימואל  לש  תובטההו  םיקוניפה  םלוע  - "

אלש רקיעה  : " ותרתוכש רמאמ  תועידיה  תויונכוס  ידי  לע  םסרופ  ב-2012  .הדובעה  םוקמב  םג  אטבתמ  קוניפה " "
יתוריש דרשמב , רב  זאסמ ,' אסכ  רתיה : ןיב  םיללוכ  םיקוניפה  הדובעה ." םוקמב  םיבוט  יכה  םיקוניפה  התיבה : וכלת 
יבחרמב דיינתהל  םיטניקרוק  שבי , יוקינ  יתוריש  הלק , המונתל  הטימ  - אסכ הדובעה , ןמזב  תיטרפה  הרידה  לש  ןויקינ 

.דועו הדובעה , םוקמ 

םיאקירמאהש הארה , פולאג ב-2011  רקחמה  ןוכמ  לש  רקס  .חרכהב  אל  םירנוילימ ? תויהל  םיפאוש  םיריעצה  םאה  ךא 
, המוד רקס  .םירישע  םמצע  תא  בישחהל  ידכ  ןוילעה  ןויפלאה  ירבח  םינהנ  ןהמש  תוסנכההמ  תוחפ  הברהל  םיקוקז 

לארשי תייסולכואמ  תיצחמכ  יכ  הלעה  ייא.יס , יקוויש  עדימ  רקחמה  ןוכמ  ידי  לע  רקרמ , - הד ןיזגמ  רובע  ךרענש 
לש םתסנכהש  לככש  ררבתה  םלואו  .רשועל  ילמינימה  ףסה  איה  שדוחל  וטנ  לקש  ףלא   30 ־כ לש  תרוכשמש  הרובס 

.רשועל דעיה  תרוכשמ  םג  התלע  ךכ  רתוי , ההובג  התיה  םילאשנה 

ינפל 100 .םוסק  הזכ  אל  רבכ  םיגלפומה  םירישעה  לש  םמלועש  איה  הנושארה  הבושתה  םימשב ? ןניא  תופיאשה  עודמ 
הדמע תיזיפה  תודירשה  תלאשו  ינע  דואמ  היה  םלועה  .טנס  היה 22  ימויה  רכשהו  הנש  התיה 44  םייחה  תלחות  הנש 

םיבצמל םיעיגמ  אל  לארשיב  רתויב  םידורמה  םיינעה  וליפא  .ןיטולחל  ונתשה  תויצרופורפה  םויכ  .םייחה  בלב 
תורשעתה לשב  רקיעב  ולדג –  םנמא  תווצקה  ןיב  םירעפה  .רתויו  הנש  ינפל 100  םייק  היהש  יפכ  ינוע  לש  םיינוציק 

ףא תורחא , םילמב  .המוד  םייח  ןונגס  תלהנמ  הלקסה  זכרמב  תבשויש  היסולכואה  בור  לבא  ןוילעה , ןויפלאה 
לעופב הקימעמו , תכלוה  קרש  םוהת  תרעפנ  םלועה  תייסולכוא  ראש  ןיבל  םירישעה  ןיבש  איה  תחוורה  הסיפתהש 

יפכ םיתרשמ  יתווצב  םיקיזחמ  םניא  םירדראילימ  וליפא  רבעל , דוגינב  םויכ , .םצמטצמ  אקווד  םייחה  ןונגסב  רעפה 
םויכ םיאצוי  םיינע ” תימשר כ” םירדגומש  ימ  םג  תמדוקה ; האמה  לש   30 ־ה תונשל  דע  םירנוילימ  ברקב  לבוקמ  היהש 
לבא םיקנפמ , תוחפ  םיאנתב  םייטוזקא , תוחפ  םידעיל  םנמא  ”ל -  וחב תושפוחל  ףאו  ןולמ  יתבל  תודעסמל , םיתעל 

, טנרטניאל םיבשחמל , השיגמ  םויכ  םינהנ  םיגלפומ  םיסכנ  ילעב  םניאש  ימ  םג  ןכ , ומכ  .םרובע  םימוסח  אל  םימשה 
. םייח תוליצמ  תופורתלו  םימכח  םינופלטל 

תא רידגהל  םיעדוי  אל  םבור  .שוגירו  ןוויג  םישפחמ  םה  הובג  ירמוח  לומגת  םישפחמ  םיריעצהשמ  רתויש  רבתסמ ,
וז םיבר  םינבומבו  האשילק  הארנ  הז  תימצע ." המשגה   " לע םירבדמ  םג  םיבר  .ינמז  ללכ  ךרדב  םג  אוהש  הזה , שוגירה 

םיבהוא אל  םג  םה  ןכל , הדובע ." םתס  מ" רתוי  היהתש  הדובעב  םהלש  ןוצרה  תא  תאטבמ  איה  לבא  האשילק , ןכא 
שוגיר לש  דסח  יעגר  םע  הרופא  הרגש  רקיעב  ללכ  ךרדב  םה  םייחהש  איה  היעבה  .תויניטור  תורוחש " תודובע   " תושעל

. ףלוח

יל היה  .יתישעש  המב  הבוט  יתייהו  םידחוימו , םיליגר  םידליב  יתלפיט  עוצקמב , יתדבע  םינש  שולש  : " הריעצ תירגולב 
האנה אוה  רסחש  המש  ןיבהל  ןמז  יל  חקל  .רבחתה  אל  והשמ  לבא  דחוימב , תכמות  הדובע  תביבסו  תוחלצה  ןיינע , הברה 
איהו הילע , ורביד  םלוכש  קופיסה  תשגרהל  יתיכיח  .הזמ  יתינהנ  אל  לבא  הבוט  תלפטמ  תויהל  יתדמל  .ומצע  לופיטהמ 
ינאו יל  הכחמ  בוט  רתוי  והשמ  תויהל , הרומא  ינא  ובש  םוקמב  תאצמנ  אל  ינא  ףיוזמ , לכהש  יתשגרה  .העיגה  אל 

 " .ותוא תספספמ 

םודיקו רכש  תמרל  םיריעצה  לש  םהיתויפיצ  םאה  עובקל  ונתורשפאב  ןיא  ןכל  .תוברת  יולתו  יסחי  ןיינע  ןה  תויפיצ 
תונויאר ךותמ   ) רמול ןתינ  ןכש  המ  קושה .) בצמ   ) ילאירהו ירסומה  טביהב  תוקדצומ  הריירקה  לש  םינושאר  םיבלשב 

ןיבל םיריעצה  םידבועה  לש  תויפיצה  תמר  ןיב  חיכש  רעפ  םייקש  אוה , דחאכ ) םיריעצ  םיקסעומו  םיקיסעמ  םע 
בצקמו תחופה  שוגירהמ  קחושה , דיקפתהמ  םג  םיבר  םירקמבו  תרוכשמהמ  םיצורמ  םניא  םה  .תיתקוסעתה  תואיצמה 
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, דלונ בכוכב  ומכ  קוידב  םייניב , יבלש  אלל  תחא , הציפקב  האמל  ספאמ  רובעל  םיפצמ  םהמ  םיבר  .יטיאה  םודיקה 
.םיבזכאתמ ןכלו 

קרו םינש  רפסמ  ךשמל  םיוסמ  דיקפתב  וקסע  םידבוע  רבעב  םא  ": " ןוירניס  " תרבחב שונא  יבאשמ  תלהנמ  רגנוא , רומיל 
שקבמ  Y-ה רוד  הדובע , תנש  יצח  רחאל  רבכ  םויהש , ירה  םודיק , שקבלו  תונפל  וזעה '  ' םמצע תא  וחיכוהש  רחאל 

וליחתהש ינפל  דוע  םיימשב , ןה  תויפיצה  םימעפל ,  " .םודיקל ונממ  בוט  רתוי  ןיא  יכ  חוטבו  ילוהינ  וא  יעוצקמ  םודיק 
תרוכשמל םיכחמו  תוגאדה  ילוטנו  םיבוטה  םייחה  תא  םייחש  יליגב  םיטנדוטס  יפלא  האור  ינא  : " הריעצ תבתוכ  .דובעל 

!." טרסהמ ואצ  .תליאב  הכירבה  תוביסמו  ראותה  םע  ומייסיש  םויב  םהל  תחטבומ  לוכיבכש  קתעה 

רוד לוכ  אל  םאה   " .ברעמה תונידמב  םליג  ינבל  םג  אלא  ילארשיה ,  Y-רודל ה קר  ןבומכ  תינייפוא  הנניא  וזה  העפותה 
ונירוהש דועב  .רתוי  םילודג  ינאה  - רוד לש  תומולחה  לבא  ילוא , " גנווט ,' ןי  תבתוכ ג' םירוענה "? תונשב  לודגב  םלח 
ךופהתש תקפסמ  הריירקו  ףסכ  הברה  חיוורהל  םיצור  ונחנא  גלוקל ,' תכלל  וא  הנטקה , הרייעה  תא  בוזעל  טושפ  וצר 

סל ' גנא - סולב רצלמ  לוכש  םיניבמש  דע  בוט , ןורקיעכ  ילוא  עמשנ  ךלש " תומולחה  ירחא  ףודרל   " .םימסרופמל ונתוא 
". וחילצי אל  םבורו  ןקחש , תויהל  ולש  תומולחה  ירחא  ףדור 

? תבזכאמה תואיצמל  תוהובגה  תויתקוסעתה  תויפיצה  ןיב  רעפל  תוביסה  המ 

ריהמה ריהמה לולסמב   לולסמב םייח   םייח
םע דחא  הנקב  הלוע  דימת  אלש  ריהמ , םודיקל  םיפצמ  םה  םהמ , םיבוט  ןיאש  השוחתהו  רודה  ינב  לש  תויתיזזתה  ללגב 

. םהלש תויתימאה  תולוכיה 

תימדתה תימדתה ירוחאמ   ירוחאמ עוצקמה   עוצקמה
אל םבורש  תומולח , םג  אלא  םירצומ  קר  אל  םירכומ  םויה  .תוימדתב  יוור  יתרושקת  - הרטלואה ילטיגידה  םלועה 
לכ .תונורסחה  תא  תוריתסמו  תונורתיה  תא  תושיגדמש  תותפמ , תופיטעב  ףטענ  עוצקמ  לעב  לכו  עוצקמ  לכ  .םיילאיר 

". ןוחטיב ןיצק   " אוה רמוש  לכו  רמג ," תודובע  ןלבק  ךפוה ל" קינצופיש 

םיבר םירקמב  םישדח , םידבוע  סייגל  הרטמב  תורבחה  תומסרפמש  םישורדה "  " תועדומב םג  יוטיב  ידיל  אב  רבדה 
.לודג תואיצמה  ןיבל  תועיצמ  ןהש  המ  ןיב  רעפה 
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:: םישורד םישורד ירתאב   ירתאב קובסייפב   קובסייפב ומסרופש   ומסרופש תועדומ   תועדומ ץבקמ   ץבקמ

!!!!!! םיימשב םיימשב רכשו   רכשו תועש   תועש טעמ   טעמ הליבומ - הרבחל  הריכמו  רומיש  /ת  שיא
, תועיסנ ימולשת  םיהובג , םיסונוב  העשל ,!! 57 ש"ח  לש כ - עצוממ  דואמ - הובג  רכשמ  ונהי  תו  / םימיאתמה ונלצא  ]...[ 

. דועו הרבחה  האלמ ע"ח  הרשכה  ןושארה , םויהמ  הרבח  דבועכ  הסינכ  םיאלמ , םיילאיצוס  םיאנת 

היווחו םיאנת  הדובע , תיאפוריא  תוחרזא  ילעבל   ?? תונהל תונהל םגו   םגו הדובע   הדובע םיישדוחב   םיישדוחב הנש   הנש לשלש   רכש   רכש חיורהל   חיורהל הצור   הצור
יווילו םירוגמ  הסיטה +  סיטרכ  רלוד , לש 6000  עצוממ  רכש  תויעוצקמ , תורבחב  תרדסומו  תיקוח  הדובע  .רחא  םלועמ 

.יטרפ רסמב  םג  תונפל  ןתינ  תופסונ , תולאשל  .םניח  הנווכהו  םיפסונ  םיטרפל  וצחל  ונילע ! יעוצקמה 

תרוכשמ חיוורהל  םכל  בושח  ילוהינ ? קפוא  םכל  בושח  ךירעהל ? עדויש  םוקמ  םישפחמ  ךמות ? הדובע  םוקמ  םישפחמ 
םתינע םא  יתודליה ? םע  דחי  יארחאה  דצה  תא  םכמצעמ  איצוהל  םיצור  המדיקו ? יגולונכטה  םלועל  םירבחתמ  הבוט ?

! ונתיא םכמוקמ  ןכ , תולאשה  לכ  לע 

תו / םיגיצנ תו  / םישורד  ]...[ !! רחמ רחמ רבכ   רבכ ליחתהל   ליחתהל הה   // לוכי לוכי הה   // תאתא סרוק , , סרוק אלל   אלל תוחונ ! ! תוחונ םומיסקמב   םומיסקמב תוריש   תוריש קרקר  
לע םיסונוב  תורמשמב , תושימג  םילועמ : םיאנתו  תויורשפא  ףוס  ןיא  םע  תחמוצ  הרבחב  תוריכמ  אלל  דבלב  תוריש  ןתמל 

הלבק ךילהת  .םידומיל  ימי  םידיספמ  אלו  סרוק  ןיא  תו -  / םיטנדוטסל דואמ  םיאתמ  .הריעצו  תיפיכ  הריווא  בוט , תוריש 
! ףרוטמ חיוורהלו 10,000 - ₪  תוליבומה  תורבחה  תחאב  דובעל  ואוב  .דבלב  דחא  ןויאר  חונו -  טושפ 

הריעצ הביבס  םיהובג , םיסונוב  סיסב , רכש  תו : / םימיאתמל םיבוט  םיאנת   ]...[ ?? הדובעל הדובעל אובל   אובל ףיכ   ףיכ ךלךל   היה   היה יתמ   יתמ
.תימאנידו

םיליגר םהש  םושמ  ןהו  דימתמ  תומכחותמ  ושענ  תומוסרפהש  םושמ  ןה  תוימדתה , חפב  םילפונ  םיריעצהמ  םיבר 
.שגרה לע  םידבועש  םיינטשפ  םייומיד  לש  םלועב  תויחל 

בושח בושח םשורה   םשורה
יומידב םיבהואמ  םהש  ןוויכ  הקוסעתה  םלוע  לש  תויחטשה  תוימדתה  ירחא  יבש  םיכלוה  םיריעצהש  םינעוטה  שי 

 (Penelope קנרט הפולנפ  תבתוכ  סיטירבלס " ומכ  םילהנתמ  םה   " .וז תא  הז  םישרהלב  םיקוסעו  םהלש  ימצעה 
םיכירצ םה  , " תיעוצקמה הריירקה  םוחתב  תצעויו  תיחמומ  םויהו   Brazen Careerist תרבח "ר  וי רבעב  Trunk), 

םיצור םה  .םהלש  היזטנפה  רובע  ץמאתהל  םיצור  אל  םה  לבא  .תיכיסנה  םתראפת  אולמב  םירחאלו  םמצעל  תואריהל 
" .תמאב םירניוו "  " תויהל רשאמ  רתוי  םירניוו "  " ומכ תואריהל 

שיר שיר -- ובונה ובונה לשלש   תומימתה   תומימתה
וחתיפ אלש  תויליבומ  תוחפשממ  םויה  םיעיגמ  םיבר  םיריעצ  .שדחה  םייניבה  דמעמ  לש  תומימת  םג  ןאכ  שיש  רשפא 
רבעב וכזש  םידיקפתו  תועוצקמב  רבודמשכ  רקיעב  תוימדתה , חפב  םילפונ  םה  .חתופמ  תרוקיב  שוח  םהידליב 

.המודכו תרושקת  שיא  ןיד , ךרוע  ומכ  ,( וחמצ ונממש  ךומנה  דמעמל  םירוגס  ויהש  הלאכ   ) תודבוכמו תורהוז  תוימדתל 

הסנכהו ריהמ  םודיק  לולסמ  םע  שימג , יאמצע , רגתאמ , יעוצקמ  םלועל  תוהובג  תויפיצ  תורצוי  תוחפונמה  תוימדתה 
תובזכאל שפנ , חפמל  תחא  אל  םרוג  תינעבותהו  תינוג  - דחה הרופאה , תואיצמל  רהוזה  יומידה  ןיב  רעפה  .ההובג 

.ןואכידל   וליפאו 

חבט רמג , תודובע  ןלבק  אוה  קינצופיש  םויה  : " ולש קובסייפה  ףדב  בתכ  תוימדתה , םלועב  רבעב  הווכנש  םיריעצה , דחא 
להנמ אוה  תרש  דרשמ , תלהנמ  איה  הריכזמ  ןוחטיב , ןיצק  אוה  רמוש  תידועיס , תדבוע  תוחא  רעיש , בצעמ  רפס  ףש ,

םירחאל עמשנ  אוה  םא  רקיעב  בוט  ךל  שיגרמ  דיקפתה  םויה  לש  לארשיב  .יגולונכט  םחול  אוה  שומיחב  לייחו  הקזחא 
". בוט
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הזמ ץוחו  יתוא , רגתאי  הזש  יתבשח  , " רקרמ - הד לש  הבתכב  הריעצ  ןיד  תכרוע  תרפסמ  םיטפשמ "? דומלל  יתכלה  המל  "
היה רתוי  הריעצ  יתייהשכ  תישפיט : תצק  הביס , דוע  שי  .וב  םיקסוע  םקלחו  םוחתה  תא  ודמל  ילש  החפשמה  ינבמ  םיבר 
לבא .תבבותסמו  הצר  םויה  לוכו  תורצק  ינימ  תויאצח  תשבול  בקע , ילענ  תלעונש  וזכ  הריירק -  תשא  תויהל  םולח  יל 

". תפרוטמ הציר  אל  םג  יליבשב , אל  הז  ינימ  תויאצחו  בקע  ילענש  יתנבה  .הזה  םולחהמ  יתחכפתה 

יתמלח : " יביבא לת  הפק  תיבב  תירצלמכ  םויה  תדבועו  םיפתוש  ינש  םע  הרידב  הרגש  תב 32 , הרוחב  תונייאורמה , תחא 
םורדל יתעסנו  הבוט  הרשמ  .ןיד  תכרועכ  ליג 29  דע  יתדבע  .היזיוולטב  תורדס  יתיאר  .ןיד  ךרוע  הזה  עוצקמה  לע 

" .רצלמל הפידעמ  היסנפה ? דע  הככ  היהי  הז  וישכע  יתבשח  .ןיד  תכירעל  יתרזח  אל  .הנשל  הקירמא 

דיגהל יתיצר  לבא  הזה  קט " ייה   " םש ב םישוע  המ  יתעדי  אל  קט , ייהל  יתכלהו  םידומילה  תא  יתמייס  : " הריעצ תירגולב 
" .םש תדבוע  ינאש 

םהלש םידמלתמה  םייובש  םהבש  תוימדתה  לע  םיקיתוו  םיפש  רפסמ  ורפיס  לארשיב  לושיבה  םלועב  הקסעש  הבתכב 
.תישעמה  הדובעה  לע  הז  לש  העפשהה  לעו 

הדבועהמ יטילאירה , תוינכותמ  עוצקמה , לש  רהוזהמ  םירוונתסמ  םלוכ  : " הננערב תויליל "  " תדעסממ סקרד , םעונ  ףשה 
םה הז , תא  םיניבמ  םהשכ  .השק  הדובע  וזשו  הטמלמ , ליחתהל  ךירצש  םיחכוש  םה  לבא  .סבלסל  וכפהש  םיפש  שיש 

" .חבטמב דובעל  םיצור  אל  טושפ  םישנא  .םידבוע  יל  םירסח  דימתו  םיחבט , ןמזה  לוכ  שפחמ  ינא  .םיבזוע 

עיפוהל םיצור  םה  .רהוז  םהל  הארנ  הז  יכ  הדעסמב  דובעל  םיאב  םויה  םיריעצהש  ונל  ורפס  םוחתהמ  םינוש  םישנא 
. לושיבה תבהא  ךותמ  םיעיגמ  אל  םה  .היזיוולטב 

םושמ ןה  תונורחאה  םינשב  הקזחתה  תאזה  הילשאה  .םיריעצה  לש  םמלועב  בושח  דיקפת  תקחשמ  רשועה  תיילשא  םג 
םלועב לדג  תמאב  םירישעה  רועיש  לעופבש  םושמ  ןהו  רשעתהל  לוכי  דחא  לוכש  הרושבה  תא  הציפמ  תרושקתהש 

(. היצטיגידהו טנרטניאה  בשחמה , תיישעתו  םיילבולגה  םיקוושה  תוחתפתה  לש  האצות  )

תואיצמה תסיפת  לע  עיפשמ  רבדהו  הז " תא  ושעש   " םיריעצ םה  םויה  םירישעהמ  לודג  קלח  ןכא  יכ  ןייצל  בושח 
לכתסמלש ךכ  החלצהה  ירופיס  תא  חפנלו  טילבהל  הטונ  תרושקתה  .םיבר  םיריעצ  לש  תויפיצהו  תווקתה  תכרעמו 

אוה םא  /ה  ול םג  הרקי  הזש  זטנפמ  םויה  ריעצה  .תויונמדזה  תוהזל  ועדי  יכ  לק  ףסכ  וחיוורה  םינחילצמהש  הארנ  דצהמ 
, עונצ םולשת  םע  הביצי  הדובעב  עקתשי  אל  שימג , קיפסמ  היהי  םא  רמולכ , ןוכנה ," ןמזבו  ןוכנה  םוקמב   " היהי קר 

תויחלו רישע  תויהל  הכמה - " תא  איבהל   " לכוי םג  אוה  רתוי , תולמגתמ  תושדח -  תויורשפא  רחא  שפחל  ךישמי  אלא 
.חינז טועימ  םה  םילודגה  םירשעתמהש  הדבועה  תא  םיקיחדמ  וא  םיעדומ , קיפסמ  אל  םיריעצה  .םיבוטה  םייחה  תא 

.שומימ ירב  םניאש  םיסותימ  לע  ולדגש  םהיניב , ינא  םגש  טלחהב  ןכתיי  םישנא , לע  אוה  רופיסה   " : הריעצ תירגולב 
וויק םישנא  .שפוחו  םזילאודיבידניא  לש  תושימגו , ןיינע  תואמצעב , רוזשה  ףסכ  הליל , - ןיב החלצה  לש  םה  םיסותימה 

רוחבה תויהל  םיצור  םה  .סאמהאבב  שפונ  תעכו  םינוילימ  לש  טיזקא  השעש  ןותיעב  וילע  וארקש  אוהה  סופיטה  תויהל 
לק םהל  היה  ילואו  םהילע , ולדג  ונלש  םירוההש  םיסותימה  אל  הלא  .עובשב  תועש  שמח  לש  הדובע  לע  רפס  בתכש 

" .ךכש ןוויכמ  רתוי 

.םתביבס תא  רוונסלו  םהלש  רשועב  רתויו  רתוי  ףנפנל  םיטונ  םישנאו  הגרדמ  התלע  הרקויה  ירצומ  תכירצ  דועו , תאז 
בידנ תוינק  ןובשח  םייוליבו , תושפוח  השידח , תינוכמ  םיידי , תבחר  הריד  קיפסמ :" םהל  ןיאש   " םישח םיבר  םיריעצ 

תורטמ םירבד /  לש  קווישב  םויה  לוכ  םיזגפומ  אל  תוחתופמ ]...[ " אלה   " תולכלכב : " ךכ תאז  חסינ  םיריעצה  דחא  וכו .'
, בכר הריד , הז  םא  םיזמור , קוויש  ינונגנמ  םתואש  יפכ  םירשואמ  תויהל  ידכ  םלוכל  תויהל  םיבייח " תוקרי ש" ראש  / 

םיקזחתמ רשועה  תומולח  ךביבסמ  םיגגוח  םלוכ  רשאכ  : " הרמא תרחא  הריעצ   ….". תרחא תוטש  לוכ  וא  ןופייא 5 
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." דוע ןמזה  לוכ  םיצור  םלוכ  תורחא , םילימב  לדג ." ךל  ןיאש  ןואכידהו 

םיזגהל םיריעצ  לש  הייטנל  םג  םתסה  ןמ  רושק  רכשה , תויפיצ  הז  ללכבו  תיתקוסעתה , תואיצמל  תויפיצה  ןיב  חתמה 
אצמנ רשועהש  השוחתב  הדובעה  קושל  םיסנכנ  םימיהדמו  םירשכומ  םה  המכ  םהל  ומפמפש  םידלי  .םמצע  תכרעהב 

הליפנה . העיגמ  הרוק , אל  הזשכ  .תחקלו  אובל  הז  םהל  רתונש  לוכו  הניפל  רבעמ 

םככותב קומע  קומע  םיעדוי  םתאש  םייחה  .תמאב  לבא  .ירשפא  לכהש  םכל  ועד  : " הכימתו יוויל  הכרדה , לש  רתא  ךותמ 
.שממ םכרובע  םג  אלא  םירחא  רובע  קר  אלו  םיירשפא , םה  םהילע -  םולחל  םיזיעמ  אל  רבכ  וליפא  ילואו  םכל  עיגמש 

? םכל עיגמ  הזש  םינימאמ  םתא  המכ  דע  איהו -  הלאה  םימלשומה  םייחה  ןיבל  םכיניב  תדמועש  תחא  הלאש  קר  שיו  ]...[ 
עבוקש המ  הז  יכ  םכל ? עיגמש  םישיגרמ  םתא  המכ  דע  שממ -  ףוגה  יאת  לש  המרבו  בלב , קומע  קומע  אלא  ...שארב  אל 

" .םכלש םייחה  םיארנ  ךיא 

יתקוסעת לוצינ 
לש תלצנמו  תינדמח  תוברתב  ןדוסיש  קשמב , םויה  תוגוהנה  תוכומנה  תורוכשמה  איה  רעפל  תירקיעה  הביסה  לבא 

םיאנת .ןגוה  םויקל  קיפסמ  וניא  םיבר  םירקמבש  ףסכ , תוחפ  רובע  תועש  רתוי  דובעל  םיצלאנ  םיריעצה  .םיקיסעמה 
, בכר תואצוה  תופסונ , תועש  םיראתב , הרכה  הארבה , היסנפ , יאנת  הז  ללכבו  תובידנב , ולביק  םהירוהש  םייסיסב ,
אל םיללוכש  תודבע , יאנתב  םיקסעומ  יטרפהו  ירוביצה  תורישב  םיבר  םידבוע  .תונורחאה  םינשב  ומצמוצ  וא  ולטוב 
םה םעבטמ , םינדרמ  םניא  םהש  ןוויכ  .תיבהמ  הדובע  הז  ללכבו  תולבגומ  יתלב  תועש  םג  אלא   , ךומנ רכש  קר 

םיקוורה לצא  הפירחמ  היעבה  .שפנ  דע  םימ  םיעיגמ  רשאכ  טקשב , םישטונו  לרוג  תריזגכ  וללה  םיאנתה  תא  םילבקמ 
.תחא תרוכשמ  סיסב  לע  תיב  קשמ  םייקל  םיכירצ  םהש  ןוויכ 
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Jfrog

"" תובוט תובוט ךירצ   ךירצ אלאל   חטשב , , חטשב יאמצע   יאמצע ""
תינוגריא תרגסמב  םידבוע  םלועב  םישנאה  בור 

.יטרפב םתצקמו  ירוביצ  ןוגראב  םתצקמ  .והשלכ 
תירחסמ הרבח  לעפמ ,  ) תינוגרא תרגסמב  הדובעה 

תוגאד תוחפ  לשמל , .םיבר  תונורתי  הנקמ  וכו )'
, תאז םע  וכו .' תיסחי , תוביצי  ךפסכמ ,) עיקשמ  ךניא  )
םע דיב  די  תובר  םינש  ךשמב  דעצ  רשוע  לע  םולחה 
םדא םיניימדמ  םישנאשכ  יאמצע ." קסע   " לש יומידה 
סכנ וא  קסע  לעב  לע  םיבשוח  ללכ  ךרדב  םה  רישע 

. בינמ

תולעבהש ללגב  םג  חיכש , השענ  הזה  יומידה 
רמולכ רתוי , בחרנ  שפוח  םע  ןוימדב  תרשקנ  תיטרפה 

, הצור התאש  יתמ  הצור , התאש  המ  תושעל  תלוכיה 
םירבדה תואיצמב  .םיסובמ  רושיא  תשקב  אלל 

םיבר םירקמבו  םהילעב  תא  םידבעשמ  םייטרפה  םיקסעהמ  לודג  קלח  םיבר  םינבומב  השעמל  .תרחא  תצק  םילהנתמ 
. תילכלכ החימצו  תוביצי  םירשפאמ  אל  ללכ  םג  םיבר  םיקסע  .םתוא  םיששורמ 

קר אל  יאמצע  קסע  םיקהל  םולחהש  רבתסמ  לארשיבו , םלועב  ושענש  םירקס  ךותמו  ונכרעש  תונויארה  ךותמ  לבא 
םיסוב אלל  דובעל  הקושתה  ילואו  םיפא ) - טרטסה  ) תומזיה םלוע  לש  העפשה  ןאכ  שי  ילוא  .קזחתהש  אלא  ךעד  אלש 

, תלבגומו תיטיא  תילכלכ  תומדקתה  לש  יומיד  שי  ןוגראב  הדובעל  תאזמ , הרתי  .דימתמ  רתוי  םיריעצה  תא  התפמ 
". הכמה תא  איבהל  רשפא   " םתועצמאבש הלאככ  םיספתנ  םייטרפ  םיקסעש  דועב 

העיתרה םע  םמצע , לש  ףסכה  לע  טולשל  םיריעצה  לש  הפיאשה  םע  דחא  הנקב  הלוע  יטרפ  קסע  םיקהל  םולחה 
. םהייחב תושימגו  תואמצע  תוריח , םומיסקמ  גישהל  ןוצרה  םעו  תויתרגש  תודובעמ 

, החפשמב וריכה : אל  םימדוק  תורודש  ישיא  שפוחלו  תינחלסו , תינלבוס  השימג , הביבסל  ריעצ  ליגמ  לגרוה   Y-רוד ה
יפ לע  ןיידע  םילעופ  םיירוביצ , םינוגרא  רקיעב  םילודג , םינוגראש  ןוויכ  .יאבצה  תורישב  וליפאו  רפסה  תיבב 

םעבטמ םימאתומ  תוחפ  םה  קודה ,) חוקיפ  תעמשמ , תוחישק , הדובע  תועש  הרורב , היכרריה   ) תויתרוסמ תונוכתמ 
.ריעצה רודה  לש  םייחהו )  ) הדובעה ןונגסל 

גוס ןוגראב  תינעבות  הרשמב  הדובעב  םיאור  םיבר  םיריעצ  .ירשפא  יתלב  טעמכל  ךפהו  םינשה  םע  לדג  הדובעה  סמוע 
םידבעתשמ םהו  הדימבו  הדובעה  תועש  תאו  הדובעה  תומכ  תא  תסוול  םהל  תרשפאמ  יאמצעכ  הדובעה  .דובעיש  לש 

. ןוגראה אלו  ךכמ  חיוורהל  םידיתעש  הלא  םה  הדובעל ,
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, הרדח  8:30 א -  םוי  ךכ : תואריהל  לוכי  עצוממ  הדובע  עובש  : " Ynet-ה הבתכל  הבוגתב  ןיקיזנה  םוחתב  ןיד  תכרוע 
םוי םיקית ; 8:30 ת"א 4  םויב ד - ; םיקית ינש  הלמר   9:00 םוי ג - תג ; תירק   10:30 עבש , ראב   8:30 םוי ב - הינתנ ;  10:15

ןכדעתהל םיכירצ  םיבער , םויה , לוכמ  םירומג  וא ת"א ) ןג  תמרב  "כ  דב  ) םיירהצ תעשב  דרשמל  םתעגה  .םינויד  אלל  ה -
םע שגפיהל  םיכירצ  םתא  ףסונב  .רחמל  םיקיתה  תא  ןגראלו  עובשה , ינויד  יבגל  םיפוחד  םירבדו  תועדוהב 

. םידלי אלל  םישנב  רבודמ  םא  הדובעה ב-7  םוי  תא  םתרמג  .םינוש  םיכמסמ  בותכל  תוגלוק , / תוחוקל
, תיבו םידלי  יניינע  תיבב  .םיקקפה  םע  התיבה  ץורמ  זאו  , 4 ב - הדובעה  םוי  תא  םתרמג  החפשמ , םכל  שי  רבכ  םא 

אל ןבומכ  הזה  ןמזה  .הבורקה  הפוקתל  םיכמסמ  תביתכו  רחמ  לש  םיקיתה  לע  דובעל  םיבשייתמ  םתא  טקש  לוכהשכו 
 - זאמ .הדובע  תומוקמ  המכ  תפלחה  ירחא  םינש  המכ  ינפל  יב  ישפנ  דוע  לוכ  יתחרב  ינא  .ל  " נכ "ש  הפוס .למגותמ 

" .םידרשמ המכ  רובע  תירסנלירפכ  תדבוע  ףסונבו  דבלב  תיאמצעכ  תדבוע 

םיבר םיריעצ  .יטסילטיפק  הרטלואה  םלועה  תא  תנייפאמש  םירוטיפה  תוברתל  תיגולוכיספ  הבוגת  םג  ןאכ  שיש  רשפא 
םיענכושמ םה  ןכל  .ןוגראב  תרדוסמ  הדובע  בוזעל  םיצלאנ  וא  םירטופמ  םירחא  םישנאו  םהיבורק  םהירוה , תא  ואר 

: םיריעצה דחא  לש  םילימב  .ךלשמ  קסע  םיקהל  איה  תיתקוסעת  הלפשהמ  ענמיהלו  דורשל  רתויב  הבוט  ךרדהש 
". סואימל ךל  תמרוג  םיסוב , םע  הרבחב , הדובע  "

יטרפה םיקסעה  םלוע  תא  םינייפאמה  תורחתהו  ץחלהמ  םיעתרנ  םיריעצ  רתויו  רתוי  .תינפת  תנמתסמ  הנורחאל  לבא 
איהש םשור  השוע  לבא  המגמ  לש  םינצינב  רבודמ  םייתניב  .םיירוביצ  םינוגרא  ךותב  תוביציו  ישפנ  טקש  םישפחמו 

םיחוטב םיטקש , רתוי  תועוצקמל  םיינעבותו  םייתיזזת  םיקילדמ ,"  " תועוצקממ רבעמה  םג  ךכ  .החימצ  ךילהתב 
.תועמשמ םג  רשפא  םאו  דיתע  םיאנת , םע  םיביציו 

תדמול הלחה  עודמ  תרפסמ  םוסרפ , דרשמב  תיאביצקתו  להנימל  הללכמב  תרושקתב  ןושאר  ראות  תרגוב  , 32 היא ,
לעופבשכ יסקסו , ץצונ  עוצקמ  לאכ  םוסרפל  סחייתהל  איה  הייטנה   " : תכמסומ תוחא  ראותל  םיאמדקא  תבסהל  תינכותב 
הנומשבו םימעוז , םיטבמ  ךב  םיעקות  םלוכ  ברעב  עבשב  הדובעהמ  תאצל  הכירצ  תא  םא  .תיפוסניא  הדובעב  רבודמ 

זא .תיתימא  הדובע  יתיצר  .הלאה  תועוצקמהמ  יל  סאמנ  .םייח  תפיט  ךל  ןיא  .הבישיב  םש  בוש  רבכ  תא  רקובב 
תאש תעדוי  תאשכ  םדקתהל , הלוכי  תא  הבוט  תא  םאו  הריבס , תרוכשמ  םע  חוטב  עוצקמ  הז  לבא  םימשב , אל  תרוכשמה 

" .יתועמשמ והשמ  השוע 
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קוקגנב קוקגנב דד , , "" בחבח תיב   תיב
גומלא זוע 

ןמז ןמז קספב   קספב ינא   ינא לטבומ , , לטבומ אלאל   ינא   ינא
היה תיברעמה  הרבחב  לטבומ  םדא  לש  יומידה  רבעב ,

רגובמ ינע , שדח , רגהמ  לש  תומד  תעדה  לע  הלעמ 
, הזה יומידה  תא  ןכדעל  ךירצש  רבתסמ  .הלכשה  לדו 

תטשפתמו תכלוה  ברעמה  תוצראב  הלטבאה  יכ 
תוקיתווה תובכשל  םג  תונורחאה  םינשב 

םלועב עצוממה  הלטבאה  רועיש  .תוליכשמהו 
לגעמלו  10%, ה- לובג  תא  הצח  רבכ  יברעמה 
תובכשמ םישנא  הנש  ידמ  םיפסוותמ  םילטבומה 

רעפה .דבלב  םיירעזמ  הלטבא  ירועישמ  ולבס  רבעבש 
הלכשה ילעב  ןיבל  םיאמדקאה  ןיב  הלטבאה  ירועישב 

הנושארל לבא   , יתועמשמ ןיידע  תינוכית  - דע
ברקב םג  הלטבאה  ירועישב  הילע  לש  המגמ  תרכינ 

. יאטיסרבינוא ראותב  םיקיזחמש  הלא 

הדובעה ישפחממ  לודג  קלח  רבעב  םא  תאזמ , הרתי 
םיאפוריאה םיאקיטסיטטסהש  בצמה , ערוה  ךכ  ידכ  דע  .ינורכ  יפוא  תלבקמ  היעבה  םויה  םיינמז , םילטבומ  ויה 

ךשמב ליעפ  ןפואב  הדובע  םישפחמה  הלא  תא  גווסל  דעונ  אוה  ןמז ." ךרואל  םילטבומ  : " שדח גשומב  םויה  םישמתשמ 
םע תונידמב  רקיעבו  ילכלכ , חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראה   - OECD-תונידמ ה ללכב  םרועיש  .הנשמ  הלעמל 

.גיאדמ ןפואב  תונורחאה  םינשב  קסנ  דנלריא , וא  ןווי  דרפס , ומכ  הלודג , הלטבא 

לש הפיגמה  ו" תיתרבח " ןמז  תצצפ   " הנוכמ רבכ  םיריעצ  תלטבא  .םיריעצה  םיאצמנ  ימלועה  הלטבאה  רבשמ  דקומב 
הרומא ותיאש  יזכרמה  רבשמה  תוחפ מ" אלכ  העפותה  תא  הרידגה  הינמרג , תירלצנק  לקרמ , הל  ' גנאו אבה ," רושעה 
םיריעצ ואצי  לארשיב –  םג   2011- בו סוראלב , הילטיא , לגוטרופ , הינטירב , דרפס , ןוויב ,  ". םויכ דדומתהל  הפוריא 

. בוחר תומילאל  םג  השלג  םימיוסמ  םירקמבש  תינומה , האחמב  תובוחרל 

". דובאה רודה   " ותוא םינכמו   Y-רוד ה לש  רכיהה  יוותמ  דחא  תא  םיריעצה  תלטבאב  םיאור  םיבר  םיגולויצוס 

םיזוחא םויה ל25  קשונ  רבכ  יאפוריאה , דוחיאב  ליגל 25 , תחתמ  עצוממה  הלטבאה  רועיש  םילטלטמ : תמאב  םינותנה 
תא הצח  רבכ  םיריעצה  םילטבומה  רועיש  ןהבש  תשביב  תונידמ  שי  .הלעמו  ינב 26  לש  הלטבאה  רועישמ  םיינש  יפ  - 

שמחב ןכ , יכ  הנה  .רימחמ  ףא  אוהש  אלא  ןמזה , םע  רפתשמ  וניאש  קר  אל  בצמהש  איה  היעבה   ! םיזוחא ה-50 
.םיזוחא  25- כב חתופמה  םלועב  םיריעצ  תלטבא  הלדג  לש 2008 , ילכלכה  רבשמה  זאמ  ורבעש  םינשה ,

". הפוריא לש  ליד  וינה   " יוניכל התכזש  םיריעצה , תלטבאב  קבאמל  תדחוימ  תינכותב  יפוריאה  דוחיאה  אצי  הנורחאל 
תריצי תועצמאב  דרפסו ,) ןווי  ומכ   ) דחוימב ההובג  םיריעצה  תלטבא  םהב  תומוקמב  דקמתהל  הרומא  תינכותה 

תועקשהה קנב  ברועמ  תינכותב  .םינטק  םיקסעב  הכימתו  תונושה  תונידמב  הדובע  ישפחמ  דוינב  עויס  תורשמ ,
.יפוריאה דוחיאה  ביצקת  ךותמ  ורוי  ןויליב  לש 6  הבוגב  אוה  הל  ןומימהו   (EIB) יפוריאה

Youth unemployment rate in Europe and more

20142014  
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22.2EU-28

23.8Euro area

23.2Belgium

23.8Bulgaria

15.9Czech Republic

12.6Denmark

7.7Germany

15Estonia

23.9Ireland

52.4greece

53.2Spain

24.1France

45.5Croatia

42.7Italy

35.9Cyprus

19.6Latvia

19.3Lithuania 

21.2Luxembourg

20.4Hungary

11.8Malta

12.7Netherlands

10.3Austria

23.9Poland

34.7Portugal

24Romania

20.2Slovenia

29.7slovakia

20.5Finland

22.9Swedwn

16.9united Kingdom

10Iclend

7.9Norway
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18Turkey

13.4United States

6.3Japan

Refernce: Eurostst. 18.6.2015. Unemployment statistics: Table 1 Youth unemployment, 2014Q4.

: חווט ךוראו  רקי  יתרבחו  ילכלכ  ריחמ  הבוג  םיריעצה  תלטבא  יכ  םיארמ  םירקחמ 

הובג םולשתבו  רצות  לש  דספהב  הכורכ  איהש  ןוויכ  ברעמה , תוצרא  תולכלכל  קתע  ןוה  הלוע  םיריעצה  תלטבא  - 
הלטבא   תואבצק  לש  ןמז  ךרואלו 

רדעה לשב  םתדלומ  תא  שוטנל  םילקוש  וא  שוטנל  םיצלאנ  הפוריאב  םיבר  .תילילש  הריגה  תרצוי  םיריעצה  תלטבא  - 
.ךומנ ןוירפ  לשב  םג  הנתשמ  אלימבש  הפוריאב , יפרגומדה  ןזאמה  תא  הנשמ  רבדהו  הסנרפ  תורוקמ 

ביכרמ םיאיבמ  םיריעצ  םישנא  יכ  םינוגרא , לש  החימצלו  ילכלכה  םייחה  רוזחמל  יתועמשמ  םיריעצ  תלטבאב  קזנה  - 
". םיפייעו םיקוחש   " םידבוע םע  םינוגראל  שדח  םד  רומאל : הדובעה , םוקמל  תוננערו  תוינויח  לש  בושח 

תא םהילע  םיאינשמו  םייתרבחהו  םייטילופה  םייחהמ  םתוא  םיקתנמ  םיריעצ  םתוא  םיווחש  הווקתה  רסוחו  שואייה  - 
. תיטילופה תוגיהנמה  םוחתב  קימעמו  ךלוה  םוקאוו  רצוי  רבדה  .םתדלומ 

םהל שי  טושפ  תואירב .) חוטיבו  היסנפ   ) םיריעצה לש  ןוכסיחה  תלוכי  לע  םג  העיפשמ  הקוסעתל  תרחואמ  הסינכ  - 
ואר  ) לפרעב טול  ילכלכה  ודיתעו  תונוחטב  ול  ןיאש  רוד  לש  שדח  בצמ  רצונ  .תונוכסחו  תויוכז  רובצל  םינש  תוחפ 

(. טוריפב ךשמהב 

תא רפהל  ראשה  לוכמ  רתוי  םיטונ  אליממ  םיריעצ  םירבג  .העישפה  איה  תינורכה  הלטבאה  תעפותל  יאוול  תעפות  - 
הלטבאה רועישב  היילעה  ןיב  יתביסנ  רשק  ההוז  הנורחאל  ןכאו , .דיספהל  המ  תוחפו  ןמז  רתוי  םהל  שי  תעכו  קוחה ,
תורושקה תוריבעבו  קזנ ) תמירגו  תוינוכמ  תבינג  הצירפ , דוש ,  ) שוכר יעשפב  דוחייב  העישפב , היילעל  םיריעצ  ברקב 

.םימסל

ידיתע הלטבא  רועישל  רתויב  בוטה  אבנמהש  םיחיכומ  םירקחמ  .חווט  תכורא  ןה  ריעצה  ליגב  הלטבא  לש  תועפשהה  - 
דיתעב לטבומ  תויהל  וייוכיס  לטבומ  היה  ותוריעצבש  ימ  רמולכ , .םייחה  לש  םימדקומ  םיבלשב  הלטבאה  רועיש  אוה 

תב / ןב אוצמל  רתוי  השק  השענ  םילגניסכ , תויחל  םילגרתמ  רשאכ  תוקוורה : תנומסתל  המוד  רבדה  .רתוי  םילודג 
רשפתהל םיצלאנ  םילטבומה  ןוויכ  תאז , .תידיתעה  רכשה  תמר  לע  םג  עיפשהל  הלוכי  הלטבאש  םיארמ  םירקחמ  .גוז 
תונוכנה לע  העיפשמו  תעגפנ  םהלש  תיתקוסעתה  תימדתה  עורג , רתויש  המו  .םהיתולוכיל  תחתמש  תודובע  לע 

"(. רכש תקלצ   " וא םוגפ  המוזר  ןיעמ   ) םתוא קיסעהל 

תאצל תלוכי  רסוחו  הדובעה  קושמ  טלחומ  קותינ  ןוגכ  רתוי , תוינוציק  תועפשה  תרצוי  ריעצ  ליגב  הלטבא  םיתעל 
תאצל םהילע  השקמ  םירוהה  תיבו  םירוהה  תיבל  םיריעצ  תפחוד  הלטבאה  םימסק : לגעמ  םצעב  רצונ  .םירוהה  תיבמ 

.ב " הראב םיריעצה  םיאליגב  תיבה  ירסח  רפסמב  תיטמרד  היילע  תונורחאה  םינשב  הלח  ידכב , אל  .הלטבאהמ 

רוד -" םתוא כ םיראתמ  םיחמומש  דע  ךכ , לכ  ףיקמו  לודג  הדובעה  קושל  סנכיהל  םיחילצמ  אלש  םיריעצל  םרגנש  קזנה 
תלכלכ לע  יארונ  לטנ  רוצילו  הדובעה  קושמ  םידונמ  תויהל  םידיתע  הלא  םיריעצ  יכ  אוה  ששחה   ". דובא
בשחיו ולש  תונמדזהה  תא  ספספי  םלש  רודש  הנכסה  הלדג  םיחמומה , םינעוט  תכשמנ , היעבה  דוע  לוכ  .ברעמה 

. דורי ישפנ  בצממו  קופיס  רסוחמ  לבוסש  קלוצמ , רמרוממ , רוד  אוה  דובא " רוד  ". " המוגפ הרוחס  םיקיסעמה כ" יניעב 

םשב רפס  המסרפ  םירגובמ , לש  תוחתפתה  תרקוחו  היני  ' גריו תטיסרבינואמ  תיגולוכיספ   (Meg Jay) יי ג' גמ  ד"ר 
. םלש רוד  לש  ןוסאכ  הרידגמ  איהש  המל  לופיטו  הזונגאיד  עיצמש   ", ןנוכמה רושעה  "
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הזה יוטיבה   " .טסילכלכ ןותיעל  ןויאירב  תרמוא  איה  שדחה ".'  20 ־ה אוה   30  ' יוטיבה תא  תבהוא  אל  ינא  לבא  תרעטצמ , "
תמאב אלו  םייחה , לש  סאגו  סאלב  ומכ  ןהב , קחשל  םילוכי  ונחנאש  .תובושח  ןניא  ונלש   20 ־ה תונשש  ןימאהל  ונל  םרוג 

תוביתכמש םינשה  ןה  .םייחב  עירכמה  רושעה  ןה   20 ־ה תונש  .תמאהמ  רתוי  קוחר  רבד  ןיא  .הלרגהה  תואצותמ  גואדל 
םייחל ןוכתמ  הז  תוריהמב  לוכה  קוחדל  תוסנל  זאו  ליגל 30  תובושחה  תוערכהה  תא  תוחדל  .םירגובמכ  ונייח  ךשמה  תא 

וקיפסה אלש  ךכ  לע  םיטרחתמש  ינב 40 , לש  אל  אוה  הקירמאב  שדחה  םייחה  עצמא  רבשמ  עדוי , התא  .תוללמוא  לש 
, יילא וא  םמצע , לא  טבמ  םירישימש  ינב 40  לש  אוה  שדחה  רבשמה  .המודא  תינוכמ  םינוק  ןכלו  םיריעצ  ויהשכ  תונהיל 

?" הלאה םינשה  תא  יתזבזב  המל  יתבשח ? המ  יתישע ? המ  : ' םילאושו הקינילקב , םלומ  תבשויש 

רבדה שוריפו  תוחתופמה  תונידמב  עצוממהמ  םישילש  ינשכ  לע  דמוע  םיקסעומ  יתלבה  זוחא  לארשיל ? רשאב  המו 
ךלהמב השעמל , .יברעמה  םלועב  תונידמה  בורל  האוושהב  רתוי  בוט  ונבצמ  םישביה  םינותנה  תניחבמ  תוחפלש 
תיבקע המגמ  שיו  לארשיב  הדובעה  חוכב  תופתתשהה  רועישב  תיתגרדה  היילע  הלח  (, 2011–2000  ) ןורחאה רושעה 
םניאש הלא  םג   (. הקוסעת אוצמל  םיחילצמ  םניאש  הדובעה  חוכב  םיפתתשמה  זוחא   ) הלטבאה ירועישב  הדירי  לש 
יכורא םילטבומ   " לש תיסחי  ךומנ  זוחאב  אטבתמ  רבדה  .חמוצה  קשמה  לשב  תיסחי  רהמ  הקוסעת  םיאצומ  םידבוע ,

(. תוחתופמה תונידמב  עצוממהמ  שילשכ  " ) חווט

םיריעצ לש  הלטבאה  רועיש  לשמל , ךכ  .ברעמה  תונידמל  האוושהב  בוט  םילארשיה  םיריעצה  לש  הלטבאה  בצמ  םג 
לארשיב ב- םיריעצ  לש  הלטבאה  ירועיש  . OECD-תונידמ ה לש  עצוממהמ  ךומנ ב-40%  ליגל 24  תחתמ  לארשיב 

םיריעצה תא  רדרדש  ימלועה , רבשמה  עמשמ , .רושע  ינפל  םהלש  הלטבאה  ירועישל  םימוד  רתוי  וא  תוחפ  ויה   2011
החימצה ךשמה  ןבומכ  אוה  ךכל  רתויב  טלובה  רבסהה  .לארשיב  םיריעצב  עגפ  אלש  טעמכ  שואייה , תומוהתל  הפוריאב 

. םישדח הדובע  תומוקמ  רצייל  ךישממש  קשמה , לש 

: תוביס המכמ  תאז  .םישביה  םירפסמהמ  רתוי  תבכרומ  לארשיב  םיריעצ  תלטבא  לש  תיתימאה  הנומתה  תאז , םע 

לארשיב הזה  ליגבש  הבכש  הנומתל  תסנכנ  רמולכ  .ךליאו  ליגמ 15  םידבועל  םיסחייתמ   OECD-לש ה םינותנה  .א 
ךלהמב םג  םידבוע  ץראב  םיבר  םיריעצש  גייסל  ךירצ  .דובעל  ללכ  הרומא  אלו  ןוכיתה  ילספס  תא  תשבוח  הבור 

דואמ ובחרתה  םירענו  םידלי  לש  םייסיסבה  םיכרצהש  ןוויכ  ךא  החפשמה , תסנרפב  עייסל  םיכירצ  םניא  םנמא  .ןוכיתה 
םירחוב םיבר  ודכו ,)' חופיט  "ל , וחב שפונ  לוהוכלא , שובל , םייוליב , בשחמ , יקחשמ  ירלולס ,  ) ףסכ הברה  םילועו 

, תאז םע  .רטיס  - יבייבו תורצלמ  רקיעב  .הנשה  ךלהמב  םג  םיתיעלו  לודגה , שפוחה  תפוקתב  רקיעב  הדובעל , תאצל 
.לארשיב הקוסעתה  לש  הקיטסיטטסל  תוסנכנ  אל  וללה  תודובעה 

םיריעצ תונושה  תונידמבש  דועב  .תוימואלניב  תואוושה  לע  השקמ  רבדהו  הבוח  יאבצ  תוריש  םייק  לארשיב  .ב 
ןכמ רחאל  קרו  אבצב  םיתרשמ  םה  לארשיב  ליגב 21-22 , םימייסמו  ליגב 17-18  םיימדקא  םידומיל  דומלל  םיליחתמ 
ידכ המידקמ  הדובע  תנש  ןכו  קוחרה  חרזמל  וא  הקירמא  םורדל  ךורא  לויט  עצמאב  סנכנ  םיבר  לצא  .דובעל  םיליחתמ 

םילייחהמ םיבר  םישכורש  םייעוצקמה  םירושיכה  םג  .רחאתמ  לארשיב  הקוסעתה  ליגש  הפיא  אצוי  .לויטה  תא  ןממל 
אבצה .ברעמב  םיריעצל  האוושהב  לארשיב  םיריעצה  רובע  הנוש  טעמ  תואיצמ  םירצוי  יאבצה -  םתורישב  תולייחהו 

ןוגכ הדובעה , קושל  תולגתסהל  תושרדנה  תויסיסב  תויונמוימ  שוכרל  םקלח , לצא  עוצקמ  דבלמ  םיריעצל , רשפאמ 
.לוהינב ןויסינו  תימצע  תעמשמ 

תרדוסמ הרשמב  ליבקמב  דובעל  השק  םיטנדוטסלו   , ישילשו ינש  ןושאר , ראותל  םידמול  םיריעצ  רתוי  םינשה  םע  .ג 
רשאכ ןכאו , .ראותה  רחאל  םייתקוסעתה  םייחה  ךלהמ  תא  תפקשמ  הניאש   , תינמז הדובע  םיפידעמ  םה  .הביציו 

הלטבאה יזוחא  םידומיל ) רחאל  םימדקתמ / םיבלשב   ) יאליגבש 25-29 אצמנ  סולפ  ינב 20  לש  הלטבא  יזוחא  וקדבנ 
(. ןושאר ראות  ידומילו  אבצ   ) יאליגל 20-24 האוושהב  רתוי  םיכומנ 

, ריעצ ליגמ  רבכ  הדובעה , חוכב  תופתתשה  לש  ךומנ  רועישב  םינייפואמש  םילודג  םירזגמ  ינש  םימייק  לארשיב  .ד 
. הרבחה לוכ  יבגל  הללכהב  רבודמ  רשאכ  הנומתה , תא  םישבשמ  קפס  אלל  םה  .םידרחהו  םיברעה  תויתוברת : תוביסמ 

םיקיסעמ רמולכ , .דחוימב  הובג  אוה  םיריעצ  ברקבו  הובג , אוה  תחוודמ ) אלה  " ) הרוחשה הקוסעתה   " רועיש לארשיב  .ה 
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". רוחש ףסכ  השענ ב" דבועל  םולשתה  רשאכ  תיקלח , םיחוודמ  וא  םהיקסעומ , לע  םיחוודמ  םניא  םיבר 

הרודצורפב הכורכ  םתלבקו  הלטבא  ימדל  תואכז  לע  תונוש  תולבגמ  שי  םלועב , תורחא  תונידמב  ומכ  לארשיב  .ו 
הגופהה תופוקתש  ןוויכ  הקוסעתה , תוריש  תכשלב  ללכ  םימשרנ  םניא  םיריעצהמ  םיבר  השעמל , .תכבוסמ  תיטרקוריב 

, םירצק םנמא  הלטבאה  לש  ןמזה  יקרפ  ובש  רזומ  בצמ  רצונ  ךכ  לטבומ ."  " בשחיהל ידכמ  ידמ  תורצק  הדובעל  הדובעמ 
.יתועמשמ אוה  הדובעה  לגעמל  ץוחמ  רבטצמה  ןמזה  ךס  לבא 

לש םינותנהמ  .לארשיב  םיאמדקא  םיריעצ  ברקב  הלטבא  םידדומ  רשאכ  תוחפ  הדורוו  רתוי  תבכרומ  תישענ  הנומתה 
ינב לש  וז  איה  רתויב  הובגה  אוה  םיאמדקאה  הדובעה  ישרוד  רפסמ  הבש  ליגה  תצובק  יכ  הלוע  הקוסעתה  תוריש 

.34–25

ירה .תולטבומ  ידומילל  תוטלוקפ  ץראב  תואטיסרבינואה  לוכב  םיקהל  ףוחד  רדסל : העצה  : " קובסייפב ריעצ  לש  טסופ 
תונהיל ודמליש  םירבח , וריכיש  תוחפל  .תולטבומה  לש  םחה  הקיחל  רשייה  דומלל  םימייסמ  םיבר  אליממ  םייקה  בצמב 

" .םוחתב םימדקתמ  םיראתל  ךישמהל  ולכוי  םינייטצמהו  הזמ ,

ינייפאמב םירושקה  םייתוברת , םגו  םיילכלכ  ורקאמ  םג  םה  םלועה  לוכב  םיריעצ  ברקב  הלטבאה  תוטשפתהל  םימרוגה 
: םתוא רוקסנ  ןלהל  .ולש  לודיגה  תיבבו  רודה 

ילכלכה ילכלכה רבשמה   רבשמה ריחמ   ריחמ
החימצה רטקו  ךשמתמ  ילכלכ  רבשמל  תונורחאה  םינשב  ועלקנ  יאפוריאה  שוגה  תונידמ  רקיעבו  ברעמה  תונידמ 

, רומאכ .לגר  תטישפ  ףס  לע  תואצמנ  תורחאו ) לגוטרופ  דנלריא , ןווי , ןיסירפק ,  ) תונידמהמ קלח  .הנחתב  דמענ 
לע םג  ףיקע  ןפואבו  תילארשיה  הלכלכה  לע  תופיקע  תוכלשה  ול  שי  לבא  לארשיל , הלאה  םידממל  עיגה  אל  רבשמה 

ןויסינ ירסח  םה  .תושק  תוילכלכ  תופוקתב  םינושארה  תונברוקה  תובורק  םיתעל  םה  םיריעצ  .ץראב  הקוסעתה  קוש 
ליזוהל םישפחמה  םיקיסעמ  ןכ , לע  רתי  .רתוי  םיקיתו  םידבוע  רשאמ  םרטפל  רתוי  לק  ןכלו  תויעוצקמ , תויונמוימו 

לק היהי  שוקיבב ,) הדירי  לשמל ,  ) ערוי בצמה  רשאכש  הנווכ  ךותמ  םיריעצל  דעומ  ירצק  םיזוח  עיצהל  םיטונ  תויולע 
. םהמ רטפיהל 

רתוי רתוי םידבוע   םידבוע רתוי   רתוי םייח   םייח
רחבנ תנשב 2007  .ךשמהה  רוד  רובע  תולקב  תורשמ  םינפמ  םניא  םירגובמה  תורודהו  הדמתהב  הלוע  םייחה  תלחות 

תויתרקויה תואטיסרבינואהמ  תומטרד ,' תטיסרבינוא  ירגובל  םויסה  סקט  םואנ  תא  תאשל  ןיירבוא  ןאנוק  יאקימוקה 
.ב " הראב רתויב  תובשחנהו 

הנשה יצחב  וחיוורי  םהש  הממ  םכידלי  לש  המולפידה  רוגסמב  ףסכ  רתוי  עיקשהל  םיכלוה  םתא  םירוה ,  " : רמא רתיה  ןיב 
.שורפל םיברסמ  םינקדזמה  םוב  יבייבה  רוד  ינבש  איה  ךכל  תוביסה  תחא  .םויכ  הדובע  אוצמל  השק  םיריעצל  .הבורקה 

אל םהש  רמוא  אל  הז  היזיוולטב , תאז  םירמואו  ושרפי  םהש  שארמ  םינש  שמח  םכל  םיחיטבמ  םהשכ  וליפא  ילע , וכמס 
". רתוי רחואמ  ורזחי 

והשימ רשאכ  םג  ןכלו  םינקתה , ףקיה  תא  תונורחאה  םינשב  דואמ  ומצמיצ  םיירוביצ ) רקיעב   ) םיטעמ אל  םינוגראב 
תא תתסוומש  הדליג  ןיעמ  הרצונ  ירוביצה  קושב  םיבר  תועוצקמב  השעמל  .דוע  תשיואמ  אל  הרשמה  תואלמגל  שרופ 

תואמגוד .םירשכומ  םיריעצ  סויג  לע  תושקמה  תויומס  תוימינפ  תויטה  תרצוי  םיבר  םירקמבו  םידבועה  תפולחת 
םיאצמנ םינשיה  םינוגראה  הבש  השק , הפוקתל  עלקנ   Y-ה רוד  רמולכ  .אבצהו  תרושקתה  הימדקאה , ןה  תובוט 

. ןנער םדא  חוכ  םהילא  םיבאוש  אל  םה  ןכלו  םילודג  םיישקב 

הדובעה הדובעה קוש   קוש תובחרתה   תובחרתה
לע רתוי  הלודג  תורחת  תרצונ  הדובעה , קושלו  םיהובג  םידומילל  תוסנכנ  םישנ ) ללוכ   ) רתוי תובר  תויסולכוא  רשאכ 
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". ץורמב םידיספמ   " לדג רועישש  איה  האצותהו  תבשחנ  הרשמ  לוכ 

ףדוע ףדוע עציה   עציה
לשמל ומכ   ) םישקובמ םימוחתב  םיפדוע  רצי  תוללכמבו ) תואטיסרבינואב   ) ןושאר ראות  ירגוב  רפסמב  דחה  לודיגה 

לש תויתקוסעתה  תויפיצה  ןיב  רעפה  הזמ , הלעמל  .וללה  םימוחתב  םישדח  םירגוב  תטילק  לע  השקמ  רבדהו  םיטפשמ )
ראות ושכרש  םיריעצ  באוכ : סקודרפ  רצונ  .רדגה  לע  םהמ  םיבר  בישומ  עיצהל  לוכי  קושהש  המ  ןיבל  םיראתה  ילעב 
םהל הנמיס  הרבחה  יכ  רתוי , םינררב  םישענ  םה  תודבוכמ ." אל   " תובשחנש תודובעב  קוסעל  םינכומ  םניא  רבכ  ימדקא 

םיברש איה  האצותה  .םדמעמ  תא  תומלוהכ  תוארנ  אלש  תורשמ  לבקל  םהמ  ענומ  רבדהו  רתוי " םיווש   " םהש
םלועל תולקב  םכרד  תא  לולסי  ימדקא  ראותש  וחיטבה "  " .ושממתה אלש  תוחטבה  לע  ולדג  םהש  םישח  םיריעצהמ 

(. לגוגה ןדיעב  םידומיל  יל -  ורפחת  לא  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) םהינפ לע  החפט  תואיצמה  לבא  הדובעה ,

הבוח הבוח ןויסינ   ןויסינ
.יטרואית רקיעב  אוה  םהלש  עדיהש  םיירט , הטיסרבינוא  ירגוב  ינפ  לע  ישעמ , ןויסינ  ילעב  םיפידעמ  םיבר  םיקיסעמ 
םתלוכי תא  הניטקמ  םידומיל ) לש  תוכורא  םינשו  לודג  לויט  אבצ ,  ) הדובעה םלועל  םיריעצ  לש  תרחואמ  הסינכ 

דחא דצמ  םיקיסעמה  .םימסק  לגעמ  ןיעמ  ןאכ  רצונ  השעמל  .יתקוסעת  ןויסינ  ורבצש  םיקיתוו , םידבוע  םע  תורחתהל 
. ותוא שוכרל  םיריעצל  םירשפאמ  אל  ינש , דצמו  ןוגראל  הסינכל  יאנתכ  יתקוסעת  ןויסינ  םישרוד 

תועיבק תועיבק ילב   ילב םידבוע   םידבוע
םיחיכשו םילבוקמ  ויהש  הקסעהה  יאנתו  הנתשמ  הדובעה  םלוע  םיילכלכו , םייגולונכט  םייפרגומד , םייוניש  לשב 

תועיבק ילעב  םילשוכ  םידבוע  ירוטיפ  לארשיב  םגו  תובר  תונידמב  .םיגגופתמו  םיכלוה  םיעשתהו  םינומשה  תונשב 
תקסעה ינפמ  תועתרנ  תורבחה  .הגרדהב  גגופתמ  תועיבקה  לדומ  ךכמ  האצותכ  .תירשפא  יתלב  המישמל  הכפה 

תועש יפל  הקסעה  הפילחמ  תועיבקה  תא  .םרטפל  לקש  דבלב , םיינמז  םידבוע  סויגב  תוקפתסמ  ןהו  םיעובק  םידבוע 
םידבועה לשמל , דרפסב  .רבעבמ  םיבידנ  תוחפ  הברה  היסנפ  יאנת  םע  לוכה  לעמו  םיילאמינימ  םיילאיצוס  םיאנת  םע 

, לגוטרופב .םיעובקה  םידבועה  םינהנ  ןהמש  תויקוחה  תונגההמ  םינהנ  םניאו  הדובעה  חוכמ  שילש  םיווהמ  םיינמזה 
הלטבאה רועיש  הב  ןפיב , םג  .םיעובק  םידבוע  רשאמ  םיינמז  םידבוע  רתוי  םויכ  שי  תיפוריאה , תוביצנה  ינותנ  יפל 

ידבועו םיינמזה  םידבועה  רפסמב  לעמ 50%  לש  הלולת  הילע  שי  , OECD-תונידמל ה תיסחי  ךומנ  םיריעצ  ברקב 
, הדובע יאנת  אלו  הדובע " תיווח   " רקיעב אוה  םיריעצל  עצומש  המ  רשאכ  .ןורחאה  רושעב  םיריעצה  ברקב  ןלבקה 

. קושל סנכיהל  םירהממ  םניא  םהש  אלפ  ןיא 

םיסימ םלשל  וצלאי  םה  .םתוא  לזג  םירוהה  רודש  איה  םהלש  השוחתהו  תאזה  תואיצמה  תא  םילגמ  םיריעצ  רתויו  רתוי 
. הנממ ונהיי  אל  םהש  תילאיצוס  תכרעמב  ךומתל  ידכ  םינורחאה , םהימי  דע  םיהובג 

תוילכלכ תוילכלכ תולטלט   תולטלט
םיריעצ .ןוחטב  רסוחו  תויערא  לש  השוחת  םינתונ  תורבח , תוטטומתהו  ןירוטיפ  ילג  ללוכ  תוילכלכה , תולטלטה 

םלצא תרצונ  רשאכ  םיבזוע  םיבר  ןכל , .רחואמב  וא  םדקומב  ורטופישו  םיינמז  םהש  העידיב  הדובע  םוקמב  םיטלקנ 
םוקמב החפשמו  תיב  לש  השוחתו  תונמאנ  חתפלמ  םירהזנ  םג  םה  .חתפב  םירוטיפהשו  רערעתה  םדמעמש  השוחת 

תרוכשמל קר  היהת  ןמאנ  .ןמאנ  תויהל  ךירצ  אל  המל  ןיבת  ךתוא  רטפי  דיבעמהשכ  : " בתכ םישלוגה  דחא  .הדובעה 
בשוח התאש  החפשמ " " המ ךתוא  ץצקל  הלוכי  רחמש  הרבחל  אלו  ךלש  תיתימאה  החפשמל  התיבה  איבהל  ךירצ  התאש 

". ךלש החפשמ  איהש 
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ינא םירטמרפה , לוכ  יפ  לע  .הלילח  ןנולתמ  אל  לבא  שאוימ , ינא  : " ץיקב 2011 תונגפהה  תעב  ונמויב , בתוכ  ןב 27  ריעצ 
תושעל יל  תרשפאמש  תרדהנ  הדובע  יתוא , תבהואש  הפי  גוז  תב  יל  שי  .ןוצר  עבש  תוחפל  וא  .םויה  הצורמ  תויהל  רומא 

רדחב םירפס  והשמו  ףלאו  בורקב  רואל  אצייש  ןושאר  רפס  דובכב , יתוא  תסנרפמ  םגו  תושעל  בהוא  ינאש  המ  תא 
םיריעצ קרש  השגרה  הנשי  .ולש ]...[  םויקה  רסוח  ןוכנ , רתוי  וא  היעבה –  אוה  דיתעה  .הלחא  ילש  הווהה  .הנישה 

תויהל לוכ  םדוק  ושוריפ  םויה  לארשיב  ריעצ  תויהל  .ולש  המצועה  אולמב  םיווח  םה  קרש  שגר  .ןיבהל  םילוכי  לארשיב 
התא דחא –  ףא  גוזה , תב  אל  םירבחה , אל  םירוהה , אל  .ךלש  תובוחהו  התא  קר  .ןיטולחל  דדוב  .הנגה  לוטנ  .ףושח  .ךדבל 
שיא שיא  .רחא  דחא  ףא  לע  רבד  םוש  תעדל  לוכי  אל  דחא  ףא  .וב  אצמנ  התאש  רובה  קמוע  תא  ןיבהל  לוכי  אל  שיגרמ – 
הלא םיריעצה , לבא  תרחא , וא  וז  המרב  םישולת , םישיגרמ  םה  רשאב  םילארשיה  לוכ  .ומצעל  רפחש  קומעה  רובהו 

. רתוי הברה  םתוא –  ליציש  דיתעה  לע  םינובש 
ךלש תישיאה  תוהזה  ןיב  תושגנתה  וא  חתמ , ילוטנ  םייחב  ןוצר  וא  יתוברת , המאתה  רסוח  וא  תוילכלכ , תורצ  קר  אל  הז 

הנטקה תיגודהש  םעפ  לוכב  תדנדנמה  ןולשיכה  תשוחת  וא  תדלונ , ובש  םוקמה  ומצעל  ץמיאש  ןיטולחל  דגונמה  ןוויכל 
, תאזה הקספה  תא  בתוכ  ינאש  ןמזב  .דחי  לוכה  הז  הפוקתה –  לש  תולודגה  תורעסה  בלל  בוש  תבאשנ  ךלש  םייחה  איהש 

אל םעפ  ףא  התא  הלאכ , תורעסב  .הפורטסטק  .האוש  .ילש  םוחתב  תואמ  ילואו  תורשע  לש  םירוטיפ  לג  לע  םירבדמ 
" .היינשב םלעיהל  לוכי  ילש  אוהש  רבד  לוכו  ילש –  וניא  ילש  תויהל  םירומאש  םירבדהמ  רבד  םוש  .תחנת  הפיא  עדוי 

הרז הרז הדובע   הדובע
האוושהב יאדוובו  םדא  חוכ  תורבח  ידי  לע  םיקסעומה  ןלבק  ידבוע  לש  רכשל  סחיב  הובג  םיקיתו  םידבוע  לש  רכשה 
םידבועה תא  םיקיסעמה  ופילחה  רתויב , תושקהו  תוטושפה  תודובעב  רכשה , םלוס  לש  ךומנה  קלחב  .הדובע  ירגהמל 

םה ןכלו  יקוח , אל  ןפואב  םיהוש  םירגהמה  לש  לודגה  םקלח  .הדובע  ירגהמב  םיימוקמה  תאו  םיינמז  םידבועב  םיעובקה 
. םלוסה תיתחתב  תואצמנש  תורשמל  קושל  סנכיהל  םיריעצ  לע  השקמ  הז  .ךחוגמ  רכשב  השק  דובעל  םינכומ 

, קרמנדב .תונידמהמ  קלחב  םילבקמ  םהש  תולודגה  תובטהה  איה  הפוריאב  םילטבומה  רפסמב  היילעל  תוביסה  תחא 
הינמרגל .םינש  עברא  לש  הפוקתל  רבעב , לביקש  תימלוגה  תרוכשמהמ  לבקל 80%  יושע  עצוממה  לטבומה  לשמל ,

דע 60% םילבקמ  םתדובע  תא  ודביאש  םישנא  .הנידמב  םילטבומלו  םידבועל  תובטה  ןתמ  לש  הירוטסיה  שי 
תלבק תפוקת  תא  ךיראהל  םג  הינמרג  ילטבומ  ויה  םילוכי  רבעב  .םישדוח  לש 36-12  הפוקתל  הנורחאה  םתרוכשממ 

. ךורא ןמז  ךשמל  הנורחאה  תרוכשמהמ  לבקלו 53%  תואבצקה 

הנידמה תודפורמו , תולודג  םילטבומל  הקינעמ  איהש  תובטההש  קר  אל  .הדובע  ירסחל  החונ  הממח  איה  םג  תפרצ 
תושעל ךירצש  המ  לוכ  ישעמ , ןפואבש  ךכ  .הקוסעת  תויונכוסו  תיעוצקמ  הרשכהל  תודסומ  ליעי  ןפואב  הנגרא  םרט 
הדובע האצמנ  אל  ןיידעש  חוודלו  םישדוח  ידמ 6  הכשלל  רשקתהל  רמולכ  לטבומ , לש  סוטאטס  לע  רומשל  ידכ 
תויהל רתויב  בוטה  םוקמה  : " הבתכ ןודנולב , תויפוריא  תומרופרל  זכרמב  תישאר  תינלכלכ  שיראב , הקניטק  .תיפולח 

". השדח הדובע  אוצמל  לק  יכה  םג  ובש  םוקמה  אוה  לטבומ  וב 

השענ ( 1.4.2013  ) הנורחאל .הטושפ  אל  היטרקוריב  םיבייחמו  רתוי  םיבכרומ  הלטבא  ימד  תלבקל  םיאנתה  לארשיב 
םגו הפוריאב  דועו , תאז  תרבעש .) הרשכה  הפוקת  לע  הרהצה   ) הלטבאה ימד  תלבקל  ףסה  יאנת  לע  לקמש  קוחב , ןוקית 

אל  " רכש םילבקמו  תונמדזמו  תונוש  תודובע  םיאצומ  םיריעצ  ותועמשמש : רוחש , הקוסעת  קוש  חתפתה  לארשיב 
ףסונב םהל  תועיגמה  תויתלשממה  תובטהה  תא  תובגלו  הלטבאה  תוכשלל  תכלל  ךישמהל  ולכויש  ידכ  חוודמ ,"

. הדובעל

תודבוע תודבוע םיידי   םיידי תכסוח   תכסוח היגולונכטה   היגולונכטה
תא םיליעפמה  םינמוימ  םידבוע  לש  םרכש  תא  ולעה  עדימ  תוכרעמו  רוציי  ומכ  םימוחתב  םייגולונכט  םירופיש 

םיבר םידבוע  םויכ  .ןתלעפהל  םישרדנה  םידבועה  לש  ללוכה  רפסמה  תא  וניטקה  ךא  וללה , תומכחותמה  תוכרעמה 
.תודבוע םיידי  תוכסוחש  תויגולונכט  תוכרעמ  לשב  ןוגראל , ץוחמ  םמצע  תא  םיאצומ 

תבייחמה הלקת  רמולכ  תינמז , תימלוע  הפיגמב  רבודמ  םאה  הלאשה , הלוע  ליעל , ונאבהש  תוביסה  ללש  תובקעב 
ללכב דובעל  היצביטומב  םיאטבתמה  הדובעה , תסיפת  לוכב  םיקומע  םייתוברת  םייוניש  ונינפלש  וא  ילכלכ , ןוקית 

? טרפב השק  דובעלו 
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תלטבאל הביסהש  רורבב  הלוע  םלועבו  ץראב  םירחא  םירקחמ  לש  םיאצממ  חותינ  ךותמו  ונכרעש  תונויארה  ךותמ 
, השעמל הזב .) הז  םירושקה  םימרוג  ינש   ) תיגולוכיספו תיתוברת  רקיעב  ילואו  םג  אלא  תילכלכ , קר  הנניא  םיריעצה 

ןיעמ תרצונ  ךכו  הדובעל , הדובע  ןיב  תוננערתה  לש  הכורא  הגופה "  " תפוקת םמצעל  םינגרפמ "  " םיקינ Y- המ םיבר 
םייתלשממה תודסומה  ידי  לע  וא  םדי  לע  תוספתנ  אל  וללה  תוגופהה  .םילאוורטניאה  תטישב  תעטוקמ " הריירק  "

תקספה לע  תויושרל  םיחוודמ  אל  ללכ  םהמ  םיבר  .םירקסה  לש  ראדרל  תחתמ  תוקמוח  ןה  ןכלו  הלטבא  תופוקתכ 
גוס ןאכ  שי  רמולכ , .תונוכסח  םיפרוש  וא  םהירוה ו/ ןחלוש  לע  םיכומס  םה  וללה  תופוקתבש  םושמ  רקיעב  םתדובע ,

ןכתיי .ריעצה  רודה  לש  םייחה  ןונגסל  ןבורב  תומישי  ןניא  רבכ  הלטבא  לש  תונשיה  תורדגההו  ןוצרמ " הלטבא   " לש
בקע תיקלח  הלטבא  לש  םיבצמל  הלטבאה  ימולשת  תא  םיאתהלו  םימייקה  החוורה  ינונגנמ  לע  שדחמ  בושחל  ךירצש 

". השימג  " הקוסעת

המכ ילע  ורבע  באלק  הציפב  יתדובע  המייתסהש  ירחא  : " תונמדזמ תודובע  ןיב  וייח  לע  רפס  בתכש  ריעצ  ןתמ , הכימ 
סופיט ינא  .הדי  לע  ןמזה  לוכ  יתוא  התצרש  השדח  הבהא  זא  יל  התיה  יכ  דחוימב , הזמ  יתצחלנ  אל  .הדובע  ילב  תועובש 

" .יל בושח  הזו  .יב  תובהאתמ  תונבו  בהאתמש ,

תוביסהמ המכ  ןלהל   . הפוקת לש  עשי  ירסח  תונברוקכ  קר  םילטבומה  םיריעצה  לע  לכתסהל  רשפא  יא  תורחא  םילמב 
: ךכל

חצנל חצנל םיריעצ   םיריעצ
םירוההמ קתנתהל  םישש  םניא  םה  .ןקדזהלו  רגבתהל  םיששוח  םה  יכ  םג  הדובעה  םלועב  בלתשהל  םישקתמ  םיריעצ 

לש גוס  איה  תיתקוסעת  הריירקל  תובייחתהה  ליג  תייחד  הז  ןבומב  .םייאמו  ביצי  אל  םלועב  תוירחא  םמצע  לע  לבקלו 
. ינרדומ טסופה  ןדיעה  תא  ןייפאמש  תוריעצהו  םירוענה  ןחלופב  םג  הרושק  םהלש  העיתרה  .הקחדה 

תונגרוב תונגרוב -- יטנא יטנא
םניאו תושימגהו  שפוחה  תא  םישדקמ  םיקינ  Y-ירוזחמו ה. רורב  םוי  רדס  לש  ינגרוב  דמימ  תרדוסמה  הדובעב  שי 

(. ינגרוב  ) ירוזחמו רוגס  םוי  רדסו  תויוביוחמ  םמצע  לע  תחקל  םישש 

יתפרצה ןקחשה  םסרפש  יודיו  בתכמב  תוארל  רשפא  קנוח  דובעש  לש  גוסכ  הדובעה  תסיפתל  תניינעמ  השחמה 
בתכמב שי  תמיוסמ  הדימב  םיבונג ." םיבתכמ   " ורפסב יטנמור ) םדא  ארפ  לש  תומדב  ןחינש   ) היידרפד ראר  חילצמה ג'

, הזה רודל  ךייש  וניא  היידרפדש  ףא  . Y-רוד ה יריעצ  החמשב  םיצמאמ  ויה  יאדוול  בורק  ותואש  טספינמ  לש  גוס  הזה 
תוביוחמ רסוחו  תושימג  שפוח , ףקשמ  ותוהמבש  עוצקמב  קיזחמ  אוה  יכ  הלאה , םירבדה  תא  בותכל  היה  לוכי  אוה 

, הזמ רתויו  .ומצעל  תושרהל  לוכי  םלש  רודש  חוטב  אל  ומצעל , תושרהל  לוכי  היידרפדש  המש  איה  היעבה  .ןוגראל 
םיקלח ןלהל  .תוישפוח  תאזכב  סנרפתהל  לוכי  היה  אל  היידרפד  עונלוק , לש  ינגרובו  רדוסמ  ןוגרא  היה  אלמלא 

: תירבעל םוגרתב  בתכמהמ 
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תומל : " םימחר ילוטנ  םייוטיב  תאזה , הלימה  תא  םיליכמה  םייממע  םייוטיב  שי  תיתפרצב  .ידמ  הרומח  הלמ  איה  הדובע  "
ילבו דימ  תוהזל  רשפא  הרכמה ." לא  הכילה  ב" הדובעב , עוקשלב  רבודמ  דימת  הדובעב ." ךמצע  תא  גורהל  ", " הדובעב

. הלמה תא  ודביא  םה  םילמ , רצוא  םוש  םהל  ןיא  רבכ  השעמל  למעה ." ישנא   " תא הלאה , םידבוע " תא ה" ישוק  םוש 
. דואמ םדקומ  ליחתמ  הז  .ךתוא  המידרמ  ךמצעמ , ךתוא  הקיחרמ  הדובעה 

 ]...[ .תוקושת ןוימד , תומולח , עפוש  ןיידע  התא  ובש  ליגב  אלכ  לש  הנש  םירשע  ךל  םיקיבדמ  תודליה  זאמ 
תוצראבש יתארק  .ותוא  לטוק  תודליה , ןורשיכ  תא  תייבמש  המ  רגובמל , ךתוא  ךפוהש  המ  טלחהב  איה  הדובעה 

. תורכמב דובעל  הנומשה  ינב  םידליה  תא  חולשל  וגהנ  תומיוסמ 
. םידרוש םירדתסמ , םינושארה  .הזמ  רתוי  דוע  עורג  רפסה  תיבש  בשוח  ינא  לבא 

לע רכש  םילבקמ  םניא  םינכסמה  םידליה  לוכה  לע  ףסונו  דוסי , תרדענ  ןיטולחל , תטשפומ  איה  הדובעה  רפסה  תיבב 
 ]...[ . םלמע

רכשל ןודינ  התא  .גרוהל  האצוהה  איה  תרוכשמה  .ןכה  לא  ךתוא  הגירבמ  ךתוא , תרמסממ  ךתוא , תעקות  הדובעה 
שולת .הרירב  ךל  ןיא  המ , עדוי  ימ  הווש  אל  התאש  ךמצעל  רמוא  התא  םימעפל  .שדוחל  םיקנרפ   8000 ב - םומינימ 

 ]...[ . ושדוחב שדוח  ידמ  ךכרעמ  תיחפמ  תרוכשמ 
אל ינא  .הדובעה  ןמ  רומגה  ךפיהה  הז  ירהו  הקושתה , תויהל  יתמלח  דימתמו  זאמ  .קשחנ  תויהל  יתלדתשה  דימתמו  זאמ 

 ]...[ . תושירפה תא  בהוא  אל  ינא  םיפוסה , תא  בהוא  אל  ינא  .עיגהל  גישהל , הצור 
קר הסנמ  ינא  .ידלי  , םויגו ילו  '' לש ז םהיתומולחב  תעגל  אל  םלועל  םימעפל ! השק  הז  המכ  עדוי  םיהולא  הסנמ –  ינא 

הלמה לש  הרוקמ  תיתפרצב .) הדובע   ) יאווארט הלמה : לש  התרדגה  ארקמל  עשעתשהל  ולכות  וישכע  .םתוא  בוהאל 
םכל ארוק  ינא  .אל  ותו  תודתי  שולשמ  תבכרומ  התיה  תאזה  הנוכמה  .םייוניע  רישכמ  םוילפארט ,"  ," תיניטאלב תיתפרצה 

 : הרדגהה תא 
". ןהב םילפטמ  וא  ןתוא  םילזרפמש  העשב  תולודג  תיב  תויח  לש  ןתקזחהל  שמשמה  ןקתמ  "

יא הסניש  ימ  לוכ  תא  ךושנל  הדיתעה  היח  ירמגל , הטושפ  היח  ינא  .הלודג  תיב  תייח  אל  ינא  רקיה , ידידי  ינא , ןכבו ,
". ילש הרדגהה  תאז  .היידרפד  םיארוק  תאזה  היחל  .תצק  התוא  לזרפל  םעפ 

םיטונ םהל ) םדקש  רוד  לכמ  רתוי  לודג  רועיש   ) םהמ םיבר  תלבוכו , החישק  תיתקוסעת  תרגסממ  םיעתרנ  םהש  ןוויכ 
תויזטנפו תופיאשל  קר  הרושק  הניא  תאזה  העפותה  וכו .)' הקיזומ  קחשמ ,  ) םייתונמא םיקוסיעו  תועוצקמל 

תונלבוס לש  הבר  הדימ  הרצונ  תיברעמה  הרבחבש  הדבועל  םג  אלא  סבלאסה ,) תוברת  רקיעב   ) הציפמ תרושקתהש 
רשפאלו תינחור , הדובעב  םיקסוע  םה  יכ  םהל  עייסל  ךירצש  איה  הסיפתה  .הריציל  םהייח  תא  םישידקמש  םישנא  יפלכ 

אל םימדוקה  תורודב  םילארשיה  םינמאה  ילודגש  ריכזהל  םוקמה  הז  לאיצנטופה .) תא  שממל  רמולכ  " ) תולגתהל  " םהל
הדובעכ תונמאב  קוסעלו  הביצי  הדובעמ  סנרפתהל  ופידעה  םה  .הב  רופחל  םודרקל  תונמאה  תא  ךופהל  םמצעל  ושרה 

/ה ול רשפאל  ידכ  דבלב , דחא  יעובש  הדובע  םוימ  ןמואה  תא  ררחשל  היה  גוהנ  םיצוביקב  םג  .ביבחתו  יאנפכ  וא  תפסונ 
. יתונמא יוטיב 

ודבספ תווהתהב , םינמא  םינמאב , השודג  תילארשיה , םיריעצה  ריע  ביבא , לתש  תוביסה  תחא  אוה  תונמאה  ץורית 
תועפוהמ הסנרפ  םיששוקמו  הפל  דיהמ  םייח  םירוהה , ידי  לע  םיכמתנ  םהמ  םיבר  .םמצע  יניעב  םינמאו  םינמא 

.םירותלאו תויקלח  תורשמ  תונמדזמ ,

םינמא םג  לארשיבש  ןובשחב  תחקל  ילבמו  קושה  תויורשפא  תא  חתנל  ילבמ  " ) בכוכל ךפוה  ינא  וטוטוא   " לש היזטנפה 
םיבר םיריעצש  ךכל  תוביסה  תחא  איהו  םירוהה , ידי  לע  תובר  םימעפ  תכמתנ  שדוחה ,) תא  רומגל  םישקתמ  םיחילצמ 

.תוכורא םינש  ךשמב  הביציו  תסנרפמ  הרשמ  םישפחמ  םניא 

הסג הסג הלימ   הלימ אלאל   רבכ   רבכ הלטבא , , הלטבא
לע ןהו  םייתרדס  םירטפתמ  לע  ןה  המגיטסה , תופפורתהמ  םג  תעבונ  םיבר  םיריעצ  לש  ןוצרמ  הלטבאה  יכ  םינעוטה  שי 
אוה ונלש  םשורה  לבא  היסולכואה , תובכש  לוכב  רבעבמ  רתוי  תחוור  תאזה  העפותה  .יללכ  ןפואב  לטבומ "  " סוטאטסה

םיריעצ םויה  םיילוש , ישנא  לש  הקוצמכ  הספתנ  תינורכ  הלטבא  רבעב  םא  .םיריעצה  ברקב  דחוימב  תחוור  איהש 
םותחל  " םג רמולכ , .תוננערתהל  םירוהה ) לש  םג   ) םולשתב השפוח  לש  גוס  וא  ינמז  והשמ  הלטבאב  םיאור  םיבר 

.םתככו השובכ  ספתנ  אל  רבכו  ימיטיגל  והשמל  ךפה  הלטבא "

תצק םידבוע  םיאב , תיתקוסעת :" תודוונ   " וא םיבו " תונטקל ג'  " לש גוסכ  רואיתל  ןתינ   Y-רוד ה לש  הדובעה  סופד 
תא תוארל  םהילע  הלקמ  המוד  בצמב  םיאצמנ  םרוזחמ  ינבמ  םיברש  הדבועה  .הכורא  וא  הרצק  הגופהל  םישרופו 
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רודש םינעוטה  שי  .םדקתמ  ליגהש  לככ  תרבגתמו  תכלוהש  היעבה , תא  ףירחמ  הז  ףיקע  ןפואבו  וז , ךרדב  תואיצמה 
.תילכלכ השחכה  לש  בצמב  םצעב  יח  םלש 

רשאכ םירוטיפ ."  " גשומה םג  אלא  יתעדות  יוניש  רבע  הלטבא " גשומ ה" קר  אלש  ונל  רווחתה  םיריעצ  םע  תוחיש  ךותמ 
רדגב רתוי  םה  םירוטיפהש  איה  הסיפתה  רצק , םיוסמ  בו  ' גב תוהשה  ךשמ  רשאכו  בוצק  ךנמזש  שארמ  חינמ  התא 

". רשק םויס   " וא תידדה " הדירפ  "

רבשיהל רבשיהל היצמיטיגלה   היצמיטיגלה
: םיריעצה לש  תבחרתמה  הלטבאה  דוסיב  דמועש  יתוברת  - לע םרוג  שיש  המוד  ליעל , ורכזוהש  םימרוגה  לכל  רבעמ 

.םהירוהל האוושהב  םיישקל  םידימע  תוחפו  םיניסח  תוחפ  םהש  הדבועה 

םיצחל לש  הגירח  תורבטצה  תרצונ  רשאכ  םייטירק , םיבצמל  םעפ  ידמ  םימרעתמ  םדאה  לש  וייח  לולסמב  םיישקה 
םיחנומ םה  תישפנ  תודימע  וא  ישפנ  ןסוח  דועו .) תורוהב  םיאושינב , םידומילב , הדובעב ,  ) םיישפנו םייזיפ  םיישקו 

ןה םרותש  הנגה , ןונגנמ  השעמל  אוה  ישפנה  ןסוחה  .השלוחו  הקוצמ  םע  תודדומתה  רשוכ  םיראתמה  םיגולוכיספ 
.החלצהב ותביבס  םע  תורחתהלו  םיגשיה  גישהל  טרפה  לש  ותלוכיל  ןהו  תיללכה  תודרשיהה  תמרל 

ןיב האלמ  המכסה  םג  ןיא  .םוקמו  ןמז  יולת  השעמלו  הרדגהל  השק  ישפנ " ןסוח   " גשומה יכ  שיגדהל  בושח 
ןסוח ילעב  םישנאש  ךכ , לע  ידמל  הבחר  המכסה  שי  לבא  .ןסוחה  תמר  לע  םיעיפשמה  םינתשמה  לע  םיגולוכיספה 

הוואגב םייופצ , יתלב  םייונישל  השימג  תולגתסהב  םהייח , לע  הטילש  תשוחתב  ליעי , דוקפתב  םינייפואמ  הובג  ישפנ 
(. השלוחל העינכ "  " רסוח  ) יזיפ ץחלבו  םיישפנ  םיסמועב  דומעל  םהל  תרשפאמה  ההובג , תלוביסבו  ימצע  ןוחטיבו 

תכרעמ ןוגכ : תושכרנ , תונוכתו  םייתביבס  םימרוגב  ןהו  תודלומ  תונוכתב  ןה  היולת  דיחיה  םדאה  לש  ןסוחה  תמר 
תיתליהקו תיתחפשמ  תוירדילוסו  ץחל , יבצמב  ןויסינ  הקוצמל , תרבטצמה  הפישחה  םייח , ןונגס  ךוניח , םיכרע ,

(. המודכו תכמות  הריווא  תויפיצ , )

יעבט םהירוה , ירוהו  םהירוה  ולדג  הבש  הביבסהמ  תילכתב  הנוש  תיתרבח  הביבסב  םילדג  ונימיב  םיריעצש  ןוויכ 
.ךומנ תודימע  ףס  םע  םיריעצ  לע  םיחווידה  םיברתמ  תונורחאה  םינשב  ןכאו , .םהלש  ןסוחה  תמר  לע  עיפשמ  רבדהש 
תלוזב תולתיהל  םיישק , םע  תודדומתהמ  ענמיהל  םהירוהמ  רתוי  םיטונו  לשכיהל  םיששוח  םמצעל ," םירתוומ   " םה

.תודיבכמ תומישמו  תודובע  שוטנלו 

השקש םושמ  ןה  תאז , .ךתוח  יריפמא  שושיאל  השק  םגפנ  םהלש  ןסוחב  והשמש  השוחתה  הז  בלשבש  תודוהל  םיבייח 
ישממ הדימ  הנק  ונל  ןיאש  םושמ  ןהו  םיידי ) תמרהבו  תושלוחב  תודוהל  םיטונ  אל  םישנא   ) תוחישק תויודע  ףוסאל 
םלועב ושענש  םייתדבעמה  םירקחמה  בור  הזמ , הלעמל  .תאזה  העפותה  לש  ירוטסיה  דועית  רעצמל  וא  האוושהל 

םהלש תויטנוולרה  ןכלו  םהייחל , םישולשהו  םירשעה  תונשב  םיריעצ  לע  אלו  םירגבתמ  לע  ויה  ישפנה  ןסוחה  םוחתב 
.תיסחי תלבגומ   Y-רודל ה

.וירוהמ ןיסח  תוחפ  תמאב  הזה  רודהש  הרעשהה  תא  תוקזחמש  תובר , תויודע  תובלטצמ  ונלש  רקחמהמ  תאז , םע 
. םויה םיריעצ  לש  םייתועמשמה  םינייפאמה  דחאב  רבודמ  השעמל 

ינב םע  יביסנטניא  עגמב  םיאבש  םישנא  םע  תוחישב  הלעו  בש  םיריעצה  לש  ךומנה  הריבשה  ףס  אשונש  הדבועה , םצע 
תומישמ תשיטנלש  םושמ  לודג  תחנה  רסוח  .והשמ  ןאכ  הרקש  הדיעמ  םיקיסעמ ) םידקפמ , םילהנמ , םירומ ,  ) Y-רוד ה
תינוגראה המרבש  םושמו  תומדוק ,) תוחטבהו  תויובייחתה  רפמ  שטונש  ריעצהש  רידנ  הז  ןיא   ) םיירסומ םירשקה  שי 
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. תיאבצה תכרעמב  לשמל , ךכ  .הכומנ  םיגשיה  תמר  םג  רשבמ  ךומנ  הריבש  ףס 

תשקה לוכמ  םיניצקו  םילייח  וב  םיתרשמו  תויפרוע , דצל  תויברק  תודיחי  וב  תולעופש  ןווגמו , לודג  ןוגרא  אוה  "ל  הצ
תיל " הצה תוגהנתהה  יעדמ  תקלחמ  ןכ , לע  רתי  .ויניצקו  וילייח  לע  תופרוג  תוללכהל  עיגהל  השק  ןכל  .תיתרבחה 
ךותב תועפות  לע  תפסוא  איהש  םינותנב  הימדקאהמ  םירקוח  ףתשל  הטונ  הניא  איהו  םישקונ  תוידוס  יללכל  הפופכ 
ןוגראה לש  עודיה  ןסוחב  והשמש  ךכ  לע  םיזמורש  תועידיו , םינותנ  תרושקתל  םיגלוז  םעפ  ידמ  תאז , םע  .אבצה 
ינוניב גרדמ  םיניצק  םע  ונמייקש  תוחישב  םג  התלעו  הבש  תאזה  השוחתה  .רערעתמ  תילארשיה  הרבחב  רתויב  ךרעומה 

. הובגו

לשא לייחה  רחא  םישופיחל  וסייגתהש  םיבדנתמו , םירטוש  תואמ  לע  העידי  תרושקתב  העיפוה  ץרמב 2012  ב-4 
רוחבה רתוא  םיטורמ  םיבצע  לש  תובר  תועש  ירחא  קר  .םוי  ותואב  סיסבהמ  םלענש  ןב 19 , סיט  חרפ  ןייטשרבליז ,

ותורישב םיישקל  הארנה  לככ  הרושק  תומלעיהל  הביסהש  םסרופ  תרושקתב  .םלשו  אירב  אוהשכ  תליאב , הפק  תיבב 
, רומ ןליא  הנשמ  - בצינ רמא  "ל , הצו הרטשמה  וכרעש  ךורדתב  .ח  " צמ תריקחל  רבעוי  אוה  ךשמהבו  לייחה  לש  יאבצה 

רבודמ יכ  הארנ  .הייפכב  רדענ  לייחה  יכ  הלוע  אל  ונמייקש  בצמ  תכרעהמ  : " ןורשה בחרמ  תרטשמ  דקפמ  ןגס 
, ישפנ וא  יתעמשמ  עקר  ול  היה  אל  .סרוקה  תא  ליחתהל  דמעו  תונוריטה  תא  םייס  ןייטשרבליז  ןוצרמ ." תורדעיהב 

םיכירצ ונחנא  רשק , רוציתש  םיכחמ  : " רסמ רדענה  הנבל  הריבעה  המענ , לייחה , לש  ומא  םיבוט ." ןב   " רדגוה אוהו 
". תחכש עגרל  םא  ךתוא , תבהוא  ינאש  חיטבהל  הצור  ינאו  קילוש  יל  בישקמ  התאש  הנימאמ  ינא  ךתיא ." רבדל 

עודמ .םיעלקה  ירוחאמ  שחרתה  המ  רסמנ  אל  רוביצלו  תורתוכהמ  השרפה  המלענ  םלשו  אירב  אצמנ  רוחבהש  עגרמ 
םיבאשמ לש  םוצע  זובזבל  איבהו  ותחפשמ , תא  רקיעבו  םלועה , לוכ  תא  גיאדה  חוויד , אלל  סיסבה  תא  שטנ  אוה 

עיגה תוישפנ –  תויורישכ  לש  סיסב  לע  םג  םיריעצ  ןייממ  םתסה  ןימש  סיט -  סרוקל  לבקתמש  רוחב  דציכ  םיירוביצ ?
. הנעמ אלל  ללחב  ורתונ  תורחאו  הלאכ  תולאש  שנענ ? דציכו  םאה  עיגהש ? המל 

 - תירפוגו שא  ותחפשמ  לעו  וילע  איצוהש  ימו  לייחה  םע  ההדזהש  ימ  ןיב  וקלחנ  ליגרכש  םיקבקוטה –  אקוודש  רשפא 
אלו ןושארה  אל  אוה  .רבשנו  ץחלנ  םיישקב , דמע  אלש  םושמ  טושפ  בזע  ןמרבליז  תחא : תירשפא  הבושת  לע  וזמר 

םידקפמ תעדל  הרושק  ןפוד , תאצוי  תיארנ  הרואכלש  ולש , הבוגתה  לבא  םייל , " הצה םילולסמב  ול  הרוק  הזש  ןורחאה 
. ותוא להנלו  רבשמ  םע  דדומתהל  ישוקה  ורוד : ינב  לש  בחר  ןייפאמל  ונחחוש  םמיע 

לוכ ךופהל  לוכי  "ל  הצ ירה  : " הבתכ ןייטשרבליז , לש  ותאיצמ  לעו  םישופיחה  לע  החווידש  הבתכל , תוביגמה  תחא 
היה .חילצה  אלש  לבחו  ושפנ  לע  סנ  רוחבהש  ךכב  המת  לוכ  ןיא  .הליל  ןיב  ילכ  רבשל  ופוגבו  ושפנב  אירבו  יופש  םדא 

הארנכ תוחפל , ופוגב  םלשו  אירב  אוהש  הז  בושחש  המ  לבא  : " בתכ רחא  ביגמ  ול ." העידצמ  ינא  .ץראה  תא  בוזעל  ךירצ 
קזח היהתו  בוט  שיגרת  : " הפיסוה תישילשה  וישעמ ." לע  ותוא  טופשל  ונל  לא  ןכלו  דואמ  השק  הקוצמב  רבודמ  היהש 

". קי ' צלייח

הדבועה חכונל  רקיעב  תאזכ , השרפ  לע  םש ) םוליעב  םג   ) יבמופ ןפואב  ךכ  ביגמ  היה  והשימ  הנש  ינפל 30  םא  קפס 
ידאו הזיאב  אלו  הפק  תיבב  אצמנו  תימורדה  שפונה  ריעל  שטנ  ןייטשרבליז  תונדבואו , הקוצמ  לש  םירקמל  דוגינבש 

לע העיפשה  םתסה  ןמש  ןמזה , חורמ  בושח  קלח  הווהמ  שלחה  דליה "  " תוקוצמל הנבההו  תונחלסה  .םיקוחר  שרוח  וא 
.ולוכ  Y-רוד ה לש  ונסוח  לע  םצעבו  ןמרבליז  לש  ונסוח 

רועיש ןכ , יכ  הנה  .רתוי  םיבחר  םינייפאמל  םתסה  ןמ  רושק  ולש , לילעב  ירטנצוגאה  זיזפה , השעמה  םג  השעמל 
ומכ  ) ההובג תוכיא ) תצובק   ) "א בק ילעב  םילייח  לש  םייתרקוי  םיסרוקמ  ללוכ  "ל , הצב תוקירעו  השיטנ  לש  תועפותה 

תוחפהו תוינעה  תובכשל  רקיעב  המחות  רבעבש  העפותש  רבתסמ  .תונורחאה  םינשב  הלע  סייט ) סרוקמ  הז  הרקמב 
.תוליכשמהו תוססובמה  תובכשה  תא  םג  םויה  תללוכ  תוליכשמ ,

קוריפ ליגב  תיבקעה  הדיריהו  הזה  רודה  ברקב  הלועה  םישוריגה  רועיש  איה  ךומנ  ןסוחל  סחיל  רשפאש  תרחא  העפות  - 
תמרש המוד  לבא  .ךשמהב  הבחרהב  דומענ  ןהילעש  לקשמ , תולעב  תובר  תוביס  שי  םישוריגה  תייצלפניאל  .םיאושינה 
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. תאזה העפותל  בושח  ריבסמ  הנתשמ  הווהמ  םירבשמ  תעב  תודימעה 

םתסה ןמ  הרושק  םייאמצע , םייחב  תוסנתה  לש  הרצק  הפוקת  רחאל  םיבר  םירקמב  םירוהה , תיבל  תחוורה  הרזחה  םג  - 
לש ןנוגמה  םקיחל  םירזוחו  םיסרוק  טושפ  םה  אושנמ  דבכ  תואמצעה  לועו  השק  השענ  ילכלכה  בצמהשכ  .ןסוח  רדעהל 

.ה ' לאמאו 'ה  לאבא

םישק תוחפ  דומיל  תועוצקמ  םיפידעמ  םה  .ךומנ  ישפנ  ןסוח  לע  ןכ  םג  םיזמרמ   Y-ה רוד  לש  דומילה  יסופד   -
םג םה  .תולקהלו  תוחנהל  םיעוושמו  םינחבמב  םיצחלנ  הביתכו , האירק  תומישמ  עוציבב  םישקתמ  םיינעבותו ,

ורפחת לא  ואר : טוריפב  ךכ  לע   ) עדונ יתלבה  םע  תודדומתה  םהמ  ךסוחש  לוכיעל , לק  סועל -  דומיל  רמוח  םיפידעמ 
(. לגוגה ןדיעב  םידומיל  יל - 

םישק םירגתאמ  םהלש  העיתרל  ןמז ,) ךרואל  רקיעב   ) םיצחלב דומעל   Y-ה רוד  לש  ישוקל  תניינעמ  השחמה  - 
.יתורחתה טרופסה  םוחתב  אוצמל  רשפא  תימצעה  תעמשמה  רסוחמו  דחוימב ,

תשרב דואמ  םיחיכש  הקוסעתה  םלועב  םיריעצה  לש  ךומנה  הריבשה  ףסו  תימצעה  תעמשמה  רסוח  לע  םירוטיקה  - 
רסוח הבזכא , םיעיבמ  םיבר  .םינוש  םימוחתמ  םיקיסעמו  םילהנמ  םע  ונלש  תוחישב  ולע  םג  רומאכו  טנרטניאה 

הדובע תועש  םיחתמב , תוכורכה  תודובעב  דחוימב  ןושארה , רבשמה  םע  השיטנו  הסירק  לע  סעכ  ףאו  ןוצר  תועיבש 
תנעשמו דעס  שפחל  םיריעצ  לש  הייטנה  תרכזומ  ןכ  ומכ  .תינעבות  הדובע  תביבסו  םיפופצ  םינמז  תוחול  תוכורא ,

, תפסונ העפות  .םמצעב  תויעבה  תא  רותפל  תוסנל  םוקמב  שבתשמ , והשמ  רשאכ  םהילע  םינוממבו  םתוא  םיבבוסב 
רדעהל ןיפיקעב  הרושק  איה  םגש  ןורחאה , עגרל  םירבד  תוחדל  םיריעצה  לש  הייטנה  איה  תונויארב , התלעו  הבשש 

. תימצע תעמשמ 

? םיניסח םניא  םה  אופא , עודמ ,

תוחונמ תוחונמ ימימ   לעלע   לודגל   לודגל
רבעלו בחרה  םלועל  האוושהב   ) הביצי עפש  תרבחב  ובורב  לדגש  רוד  הזש  הדבועב  העפותה  רוקמש  םיסרוגה  שי 

, בער תפרח  לבס  אל  טילפ , היה  אל  ינומה , גרהו  תופידר  תולפשה , הווח  אל  אוה  וירוה  ירוהו  וירוהל  דוגינב  ילארשיה .)
ישפנ ץחלו  תושק  תויווחש  ןוויכ  .ילכלכה  ודיתע  יבגל  הדרח  תשוחתב  יח  אלו  םישק  ירמוח  רוסחמו  רויד  יאנתב  רג  אל 

םע םתורענבו  םתודליב  ודדומתה  אל  םיקינ  Y-בור ה השעמל , .ןסוח  אל  הזה  רודה   , ןסחמ ךרע  ילעב  םה  ריעצ  ליגב 
ויה וללה  תויווחה  לבא  םיליט , יחטמו  רורט  יעוגיפ  לש  םייטמוארט  םיעוריאל  ופשחנ  םהש  ןוכנ  .םייתועמשמ  םיישק 

תומחלמל דוגינב   ) ףרועה לע  הפקתמה  חכונל  רוביצה  לש  םינואה  רסוחב  וחכונ  וללה  םיריעצה  .ןתוהמב  תויביסאפ 
אלא הזה  רודה  תא  ונסיח  אלש  קר  אל  וללה , תויווחה  .תיללכה  הירטסיהה  תריווא  תא  ומינפהו  תומדוק ) תויביטקא 

. היצנטופמיא לש  גוס  וב  ורציו  ותוא  ושילחה 

וישכעו וישכעו ןאכב   ןאכב םייח   םייח
תוחפ הטונו  תיללכה  העפותה  תא  ןיצקמ  ריעצה  רודהש  יעבט , ןכל  .ידיימה  קופיסה  תא  שדקמש  ןדיעב  םייח  ונלוכ 

קופיאב ךרוצה  וישכעו  ןאכה  לע  אוה  שגדה  רשאכ  .הווהב  העקשה  תועצמאב  דיתעה  תא  חיטבהל  םירגובמה  תורודהמ 
. ינמז ןברוק  תאשל  תונוכנה  םג  ךכו  תחופ , םיפחדה  ןוסירו 
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ןפג ןפג רמצב   רמצב םיפוטע   םיפוטע
אל אוה  וירוה  ירוהו  וירוהל  דוגינב  .הביצי  עפש  תרבחב  ובורב  לדגש  רוד  הזש  הדבועב  העפותה  רוקמש  םיסרוגה  שי 

.תישפנ ןסּוח  אל  םג  ןכלו  השק  ירמוח  רוסחמו  בער  תפרח  לבס  אלו  תופידרו  תולפשה  הווח 

.ללכב הדובע  םיתיעלו  השק  הדובע  םהמ  וכסחו  םהיאצאצמ  תושירדה  תמר  תא  וכימנה   Y-רוד ה ירוה  הזמ , הלעמל 
תבצהמו תבצעמ  השינעמ  וענמנ  םג  םירוהה  .הפונחו  םיכויח  תועצמאב  םשקובמ  תא  גישהל  רשפאש  ודמל  םהמ  םיבר 

לש םכרד  תא  דפרל  םתלוכי  לככ  וצמאתהו  גילבהלו , םייניש  קושחל  ועבת  אל  תויועט , לע  חולסל  וברה  תולובג ,
םא : " םמצעל ורמא  םיבר  םירוה  .םירבשמו  םיצחלב  הדימע  ולגרית  אל  טושפ  םיריעצה  .תורגבתהה  לולסמב  םהידלי 

.םהידלי דגנ  ולעפ  תובוטה  תונווכה  יגרטו  ילסקודרפ  ןפואבו  יידלימ - " תאז  ךוסחא  יתצחלנו , השק  יתדבע  ינא 

הריבשה ףס  תעפות  םיאטרופס  םע  םגו  םירגבתמו  םידלי  םע  תינילק  דבועש  ימכ  : " יביטרופס ןומיאו  ךוניחל  החמומ 
םידליל תולובג  ביצהל  םילגוסמ  תוחפו  תוחפש  םירוה  לש  השוחת  לבקמ  ינא  םירוה  םע  הדובעמ  .תרכומ  טלחהב  ךומנה 

תומוד תונעט  םג  עמוש  ינא  ישוק , םע  תודדומתה  שרודש  והשמכ  אלו   Fun קר כ - םידלי  לודיג  םיספות  םג  ילואשו 
וא לוגרת  םצעב  ןיאש  רמואש  המ  הדימלה , תייווחמ  תונהיל  םיכירצ  םידליש  איה  הסיפתהש  ךוניחה –  תכרעמ  יבגל 

" ...שארמ ןכומ  לוכה  תא  םישפחמש  ילש , םיטנדוטסה  םע  תאז  שיגרמ  יאדו  ינא  .םישק  רתוי  םירבד  םע  תודדומתה 

תרוקיב תרוקיב תאשל   תאשל םהל   םהל השק   השק
ןכלו הלוספ  תונפקות  תניחבב  איה  תרוקיבש  םירומו , םירוה  ברקב  תיטסיגולוכיספ  - תיכוניח המכסומ  ןיעמ  הרצונ 

איה האצותה  םיטניילקמו .) תוגלוקמ  םידיבעממ ,  ) ההובג תורידתב  יוצרו  דבלב  םייבויח  םיבושמב  דקמתהל  בטומ 
, ןכ לע  רתי  .הדימעו  הקזח  תוישיא  תבצעמה  הנוב , תרוקיב  הז  ללכבו  גוס , לכמ  תרוקיב  תאשל  לגוסמ  אל  הזה  רודהש 
, השעמל .עגפנ  ימצעה  ונוחטב  םג  םינוש , םילשכ  לע  תרוקיב  םע  תודדומתהל  םינונגנמ  ומצעל  רציימ  אל  םדא  רשאכ 

תויווח םע  רקיעבו  אוהש , גוס  לוכמ  תילילש  היווח  םע  דדומתהל  ישוקה  לע  ןירקמ  תרוקיב  םע  דדומתהל  ישוקה 
. ימצעה יומידה  לע  תומייאמש 

, םהלש םיריעצה  םידבועה  יפלכ  תיעוצקמ  תרוקיב  םיעימשמ  םה  רשאכש  ורפיס  םתיא  ונחחושש  םיבר  םיקיסעמ  ןכאו ,
םירקמבו םינפ , םיפיעזמ  םמצע , ךותב  םיסנכתמ  םיבלענ , בלל , םיחקול  תנבצעמ , תונרטנק  לש  גוס  הזב  םיאור  םיבר 

ישוקב םידומ  םמצע  םיריעצה  .םינטק  םידלי  לש  זגורב " המודב ל" תצק  הכרעמה ." תא  םיבזוע  םימק ו" םיכוב , םיבר 
.ונכרעש רקסה  שיחממש  יפכ  תרוקיב , םע  דדומתהל  םהלש 
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: םיכסמ /ה  תא המכ  דע  תרוקיב ." לבקל  םישקתמ  (: " יאליגב 21-34  ) לארשיב םיריעצל  תכיושמה  הנוכת  ןלהל 

דואמ םיכסמ 
םיכסמ

יקלח ןפואב  םיכסמ 
םיכסמ אל 
םיכסמ אל  דואמ 

20.1%
7.1%

33.3%

38.1%

.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 :

" טעמב  " םיגרוח םה  רשאכ  םתוא  הימתמ  הז  רקיעב  .המוהמה  המק  המ  לע  םיניבמ  אל  תמאב  םיריעצה  םיבר  םירקמב 
יללכ ןפואב  הטונ  תילארשיה  הרבחה  .הקספהה  תא  םיכיראמ  וא  הדובעל  םירחאמ  לשמל  .הפוצמהמ  םתעדל ) )

.ומצע ינפב  ללכל  הכפה  תונחלסה   Y-רוד ה לצא  לבא  תונחלסב  םיקוחו  תונקת  םיללכל , תויצ  לא  סחייתהל 

דמוע אלש  ימ  לע  רשפאה  לוככ  לקהלו  תויועטו  תושלוח  לע  חולסל  תיללכה  הייטנה  תקזחתמ  תונורחאה  םינשב 
םישלחה לש  םתשלוח  תא  תקזחמ  קר  אל  תאזה  העפותה  ץמאמ .) רסוחו  לוזלז  וא  תיביטקייבוא  השלוח  לשב   ) תושירדב

. ץמאתהל םעט  שממ  ןיאש  השוחתה  תא  םהב  תעטונ  איה  יכ  םיינופצמהו , םיקזחה  ידי  תא  הפרמ  אלא  םיפייזמה " ו"

.אמגוד םכל  ןתא  ינא  .תוחנה  םילבקמ  םינלצעה  םג  יכ  ץמאתהל , יאדכ  אלש  יל  החיכוה  תואיצמה  : " תב 25 תיטנדוטס 
הייחד שקבאו  יק  ןוא  קסידה  תא  יתדביאש  ליימ  הצרמל  וא  לגרתמל  חלשא  ינאו  ןושאר  םויל  הדובע  שיגהל  יל  שי  םא 
האורו רועישל  העיגמ  ינא  זאו  .העשבו  םויב  שיגהל  ידכ  ףרוטמ  ץחלב  דימת  ינא  .ןכ  יל  דיגי  לגרתמ ) / הצרמה  ) אוה
םיחינמ םה  ןכל  .עגפנ  אל  דחא  ףאו  .ינפל  שיגהל  שרופמב  רמאנש  תורמל  רועישב , םישיגמ  םיבר  םידימלתש 

." תוצלמה קר  הז  תויחנההש 
?" הז לע  םישנענ  אל  םישנא  המל  זא  : " תנייארמ

ףא יפלכ  העתרה  םוש  ןיא  .שנוע  םילבקמ  אל  םיגרוהש  םישנא  .תפכא  אל  םישנאל  ןאכ ? שינעמ  ימ  יכ  : " תיטנדוטסה
אלא ךירצש  ומכ  םידמלמש  םיניינעמה  םיצרמה  תא  אל  םיטנדוטסה ? םיבהוא  ימ  תא  .חושק  תויהל  בינגמ  אל  הז  .דחא 
הווש אלש  יתדמל  ןמזה  םע  .םיבוט  םינויצ  ןתונש  הז  תאו  בותכל  ךירצש  המ  רועישב  ביתכמש  יטנב , - יטנש הצרמה  תא 

" .םולכ הזמ  יל  אצוי  אל  .ץמאתהל 

וצה .ב  י"א-י" תותיכל  םג  הכראוה  דומילה  תבוחו  הבוח , ךוניח  קוח  ןקות  ב-2007  .רפסה  תיבב  רבכ  ליחתמ  הז 
, םילצעתמ  ) לעופב םידמול  םניא  םה  םא  םג  תירפס  תיבה  תרגסמב  םידימלתה  תא  ריאשהל  רפסה , יתבמ  שרוד  שדחה 

וזה המכסומה  הנוכמ  ךוניחה  דרשמ  לש  ןוגר  ' זב המודכו .) םיקוחב  םילזלזמ  תיבב , םיישק  ללגב  דקפתל  םישקתמ 
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. םידימלת לש  הרישנ " תעינמ   " וא הדמתה " "

תועצמאב תירפס  תיבה  תרגסמב  םישקתמה  םידימלתל  עייסלו  תוסנל  הדיקפתש  הדמתה , תדעו  הנוממ  רפס  תיב  לוכל 
הדעוו תוכמסב  .תיבושיי  הדמתה  תדעול  רבעומ  /ה  דימלתה חילצמ , וניא  עויסהו  הדימב  .תודחוימ  תוינכותו  תולקה 

ךפה יעוצקמה  ךוניחהש  זאמ  םלוא  .יביטנרטלא  רפס  תיבל  רפסה  תיבב  םידקפתמ  אלש  םידימלת  ריבעהל  וז 
ןפואב רפסה  תיבב  םימושר  םיבר  םידימלתש  איה  האצותה  .םידימלתה  תא  ריבעהל  ןאל  שממ  ןיא  לעופב  יגולונכטל ,

ןתינ אלו  םידומילה  ךלהמ  תא  םישבשמ  םיבר  .יקלח  ןפואב  םידמול  רעצמל  וא  וב , םידמול  םניא  לעופב  ךא  ילמרופ ,
. םהילע תישממ  היצקנס  רפסה  תיבל  ןיא  יכ  םקיחרהל 

םיעיגמ אל  םידימלת  ץראב  רפסה  יתב  לוכב  טעמכ  .המוגע  הנומת  התלגתה  םילהנמו  םירומ  םע  ונל  ויהש  תוחישמ 
תעמשמו תינקת  תוגהנתה  םהמ  עובתל  תלוכי  אלל  םינוא  ירסח  םידמוע  םירומהו  ףוס  אלל  םירחאמ  וא  םירועישל 

. םידומיל

תנווכומ אלש  תידומיל  הלטמ  לוכ  .ןיינעה  לע  הלקמ  אל  תורגבל , םיאכזה  יזוחא  יפל  םידדמנ  רפסה  יתבש  הדבועה 
. ותוא עצבל  חרכה  ןיא  והשמכ  תספתנ  םג  ןכלו  הבושח "  " הניא תורגבה  תוניחבל  הנכהל  תורישי 

דצמ רידא  שבכמ  שי  ךרעל  םייתנש  הזמ  : " ךוניחה דרשמב  תוריכב  תודעווב  הנהיכש  ןויסינ , תריתעו  הקיתו , הרומ 
לש ףוריטל  עיגה  הז  .תורגבל  םיאכז  ויהי  םינוכיתב  םידימלתה  לוכש  ךכל  איבהל  םילהנמה  לע  תוימוקמה  תויושרה 

.הובג היהי  םהלש  עצוממהש  םגו  תורגבל  םיאכז  ויהי  םידימלתש  תנמ  לע  םינויצ  קרבפל  םירומהמ  השירד  שי  שממ - 
םה ןכלו  רבד  לוכב  םתארקל  תכלוה  תכרעמהש  ודמל "  " םידימלתה .ךכ  לשב  תישפנ  הקוצמב  שממ  אצמנ  םירומהמ  קלח 

ןחבמ ןיכהל  םישרדנ  םירומה  םויה  .ןחבמל  בו ' א  דעומ  היה  םעפ  םא  לשמל  .עיקשהלו  לדתשהל  םיכירצ  ךכ  לכ  אל 
. רקובב םוקל  ול  אב  אלש  דימלת  לוכל  דחוימ 

.בוט ןויצב  ףוסב  םתוא  ורפ  ' ציש רפסה  תיבב  םנויסינ  ךותמ  םיעדוי  םה  יכ  שרדנה  םומינימה  תא  םויה  םישוע  םידימלתה 
םהמ םיבר  תושעל , המ  םהל  ריכזהל  לוכיש  ירלולסב  לוצלצה  תא  םילצנמ  אל  םה  ןמזב , תודובע  םישיגמ  אל  םעפ  ףא  םה 

תארקל םירוה  ירושיא  איבהל  םיחכוש  םה  ןחבמה , תארקל  םירבח  לש  תורבחמ  םימלצמ  םה  םירועשב , םולכ  םיבתוכ  אל 
" .תוביוחמ רסוח  לש  תבחרנ  העפות  רמולכ , .הביסמל  ףסכ  וא  לויט 

תוכלשה תלעב  איה  רפסה  יתבב  הרופאהו " הנבלה   " הרישנה תעפות  חכונל  תיכוניחה  תכרעמה  לש  םינואה  רסוח 
.םהלש תילאוטקלטניאהו  תישפנה  תוניסחה  תמרל  םג  אלא  לארשי  ידימלת  לש  הלכשהה  תמרל  קר  אל  תוינסרה ,
תלוכי אלל  תוירולק  יריתע  תואקשמו  םיקתממ  ךורצל  לגרוהש  ימ  .ריעצ  ליגב  םירכוס  תכירצל  העינכל  המוד  רבדה 

לוטנ תויהל  ותודליב  לגרוהש  ימ  הדימ , התואב  .ותורגבב  ינורכ  לקשמ  ףדוע  חתפי  ויתושלוחו , ויפחד  תא  ןסרל 
ריעצ ליגב  ןוגראה  יללכב  לוזלז  ןכ , לע  רתי  .ותורגבב  וללה  תונוכתה  תא  חתפל  השקתי  תוצירח  רסחו  תימצע  תעמשמ 

. תוירחא לבקלו  תרגסמ  ךותב  תויחל  רגובמה  לע  השקמ 

לבגומ לבגומ ןובריעב   ןובריעב תוביוחמ   תוביוחמ
הווהב לובסל  תונוכנ  םג  ןכלו   ) האירב תויגשיה  חותיפ  אוה  ישפנ  ןסוח  חותיפל  תוחתפמה  דחאש  םיארמ  םירקחמ 
.םינמז תוחולב  דומעלו  תוחטבה  םייקל  ןמילשהלו , תומישמ  רידגהל  תלוכיו  היטנ  תימצע , תוביוחמ  דיתעה ,) ליבשב 

תויוביוחמבו תומישמב  דמוע  אלש  ימלו  יגשיה  וניאש  ימל  רתוי  תינחלס  הרבחה  תישענ  תונורחאה  םינשב  לבא 
אל ינא  יל , ףייכ  אל  םא  : " לש השדח  הסיפת  וניהיז  םיריעצ  ברקב  הזמ , הלעמל  יפסכ .) בוח  ריזחהל  תוביוחמ  לשמל , )

הריתחב ןויסינ  רובצל  םיריעצ  לש  םתלוכיב  תעגופ  םירוהו , םירוממ  תיבג  חור  תלבקמ  תאזה , הסיפתה  /ת ." בייח
.םיישק לע  תורבגתהבו  הגלבהב  הרטמ , תארקל 

ןיד ילב  הצור  התאש  המ  השעתש  אוה  ןויערה  .ףיכש  המו  ךל  אבש  המל  םאתהב  תויהל  ךירצ  רבד  לוכ  : " תב 27 הריעצ 
המכ עדוי  התא  ...ש  רמוא  הז  םא  םג  ביבא , לתב  ורוגי  םה  יכ  סונימל  וסנכיי  םישנא  .ףסכה  לש  עטקב  הז  םא  .ןובשחו 

" .םידגב תונקל  ןהל  אב  יכ  .קנבב  ףסכ  ןיאש  תורמל  תוינקב  תואיצומש 1000 ₪  הריכמ  ינא  תונב 

זכרמב דליה  תסיפתו  םזילרולפה  תוברת  תוחתפתהל  רושק  יאדווב  הז  תאזה ? המכסומה  התווהתה  עודמו  דציכ 
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תודסומל הכרעהו  ןומא  ןדבא  לש  ךשמתמ  יללכ  ךילהת  לש  הדלות  יהוז  רתוי  ילואו  תוחפ  אל  לבא  תוירטנצודיפ ,) )
ובשו ןומא ,) רבשמ  לש  גוס  דימת  טעמכ  אוה  ןישוריגו   ) םישרגתמ םירוה  רתויו  רתוי  ובש  םלועב  .םיקיתווה  םייתרבחה 
תופצל השק  םיגיהנמ ,) םידקפמ , םירומ ,  ) ול ונתינש  הרקוילו  חוכל  יואר  אלש  ימכ  ספתנ  תוכמס  לעב  לוכ  טעמכ 

חתפל השק  תעמשמ  ךממ  םיעבותש  הלאל  הכרעה  ןיא  רשאכ  .ושארב  םידמועש  םישנאל  אלו  ןוגראל  אל  תוביוחמל ,
. תעמשמ

, םהלש תישיאה  תוביוחמה  תדימ  לע  ןירקמ  רבדהו  םייתרבח  םיקוחבו  תוכמס  ילעבב  לזלזמש  םלועב  םילדג  רעונ  ינב 
, םיחרוצ לארשיב  הדעסמב  םידלי  תוארל  חיכש  .ריעצ  ליגמ  רבכ  עיגמ  לוזלזל  ךוניחה  .ישפנה  םנסוח  לע  םג  ןיפיקעבו 

םידליהשכ םג  םיביגמ , םניא  םירוהו  .תולוק  ילוקב  םירבדמ  תוגלזמהו , לכואה  תא  םיקרוז  םוקמל , םוקממ  םיצר 
תקפואמו תבשחתמ  תסמונמ , תוגהנתה  םהידלימ  םיעבות  אל  םירוהש  הדבועה  .ביבסמ  םידעוסל  םיעירפמו  םיקיצמ 

רשאכ ץוחבו , תיבב  םיללכה  תא  ףוכאל  םידיפקמ  אלשכ  .תימצעה  תעמשמהו  ןוסירה  םוחתב  ןמז  ךרואל  העיפשמ 
 – םיקוחבו תוכמסב  לזלזל  ןיפיקעב  םתוא  םידדועמ  רשאכו  תימצע  תעמשמ  לגרתל  תונמדזה  םילבקמ  אל  םידליה 

. תודימע רסוחו  תכשמתמ  השלוח  איה  האצותה 

םילאידיאה םילאידיאה תכמנה   תכמנה
, תוירדילוס םזיאורטלא , םירושקש ב  םילאידיא  רמולכ  םילענ , םילאידיא  תגשהל  תונווכומב  םג  הרושק  תודימע  תמר 

םמצע לע  קר  אל  בושחל  ריעצ  ליגמ  וכנוחש  םושמ  ראשה  ןיב  ישיא , ןברוק  בירקהל  וטנ  םישנא  רבעב  ודכו .' תויתליהק 
היחמ בחרמ  תוחפ  שי  ירטנצוגאו  ינרמוח  םלועב  לבא  .םהלש  םיקוסיעה  לש  רתוי  תובחר  תויועמשמ  לע  םג  אלא 

דועייל תוחפו  םיירמוח  םיאנתל  רקיעב  םצמטצמ  הדובע  םוקמו  עוצקמ  תריחבב  לוקישה  רשאכ  .םיהובג  םילאידיאל 
.דרוי הריבשה  ףסו  תיאדכ  תוחפ  רבכ  תיארנ  העקשהה  יכרע ,

םיעינמ ילעב  םה  קט  - ייהה םוחתב  םייתרדס )  ) לארשיב רתויב  םיחילצמה  םימזיהמ  םיבר  יכ  הלוע  רקחמהמ  ןכ  יכ  הנה 
ידי לע  הנושארבו , שארב  םיענומ , םניא  םה  .הרבחה  רופישו  לולכשל  איביש  שדח , והשמ  איצמהל  םייטסילאידיא - 

. תורשעתה לע  תומולח 

ידי לע  רקיעב  םיענומ  םייתרדס  םימזי  .בושח  יכה  אל  אוה  לבא  םימזיל , בושח  ףסכ  : " רקרמ - הד בתכל  רואנג  באז  ד"ר 
םהש ובשחי  אלש  ידכ  ףסכה  ליבשב  םיפא  - טראטס םימיקמ  םהש  םירמוא  םה  .םמצע  תא  םישגהלו  שדחל  רוציל , ןוצרה 

תושפוחבו םיגחב  הלילה , דע  רקובהמ  דואמ , השק  םידבוע  םהש  האור  הביבסהש  םישנאב  רבודמ  .קדצבו  םיעגושמ - 
.יתריצי תויהלו  שדחל  הז  ילארשיה  םזיל  בושחש  המ  .םתיא  רדסב  אל  והשמש  ובשחי  אלש  ידכ  ץורית  אוה  ףסכה  ןכלו 

ול שיש  ללגב  קר  טיזקאל  אצוי  אוה  םימעפ  הברה  .שדח  ןויער  לע  דובעל  הנופ  אוה  טיזקא  השוע  אוהש  רחאל  ןכל ,
" .השדח הרבחל  בוט  רתוי  ןויער 

תיתקוסעת תיתקוסעת תוהז   תוהז רדעה   רדעה
םוקמב ץחל  יאנתב  רתוי  הובג  דוקפת  רשוכ  ילעב  ויה  הרורב  תיתקוסעת  תוהז  ושביגש  םישנאש  ואצמ , םירקחמ 
םישנאל האוושהב  רתוי  תוננכותמו  תוילאנויצר  ויה  תוטלחהה  תלבק  תויגטרטסא  הזה , גוסהמ  םישנא  לצא  .הדובעה 

הפיא רשפא  .תוהובג  תימצע  הכרעהו  היצביטומבו  הובג  ימינפ  דוקימב  םג  ונייפאתה  ןהו  תורחא  סוטאטס  תוצובקב 
רשאכ הכומנ  תודימע  חתפי  םג  ןכלו  הקזח , תיתקוסעת  תוהז  רצייל  השקתי  הדובעל  הדובעמ  גלדמה  רודש  תופצל 

ןורתפב ןויסינ  הז  ללכבו  ןויסינ , תשיכר  לע  םג  השקמ  הדובע  םוקמב  הרצקה  תוהשה  .הדובעב  םיישק  םיררועתמ 
. השדח תודדומתה  תבייחמ  היעב  לוכ  הדובעל  הדובעמ  םיגלדמ  רשאכ  השעמל  .תויעב 

חורב חורב םיאשינ   םיאשינ
לש היגולוכיספהמ  לאשוה  גשומה  " ) םייזופיד םיסופיט   " הנוכמה םידבוע  לש  ןז  התהיז  תיתקוסעתה  היגולוכיספה 
אל יביסאפ , אוה  יזופידה " סופיטה   " .םתוא תופחוד  תוביסנהש  ןאל  רמולכ  חורה " םע  םיאשינ   " םה  (. תורגבתהה

תויובייחתהה תא  תוחדל  םירחובש  אבצ  ירחא  םיריעצ  םה  םייזופידה " םיבר מ" .םייחב  דוקימ  רסחו  ןיינע  רסח  רגוב ,
םירזוח םילויט  וא  חיכשה ,) ןמזה  קרפל  רבעמ   ) דחוימב ךורא  לויט  תועצמאב  ראשה  ןיב  םירגוב , םישנאכ  םהלש 
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. הקירמא םורד  וא  קוחרה ו/ חרזמל  םינשנו 

(. ורובע וטילחיש  ךכל  םירתוח  םה   ) םיינוציח הטילש  ידקומ  לע  ןעשיהל  הייטנ  שי  יזופידה  /ה  ריעצלש ואצמ  םירקחמ 
, םייונישל תולגתסהו  הדמתה , תואמצע , תימצע , הכרעה  תימצע , תועדומ  לש  תיסחי  תוכומנ  תומר  וארה  םיזופידה 

ץחלמ דחוימב  ועפשוהו  תויטוריונ  לש  תוהובג  תומר  וארה  םג  םה  .הווקת  רסוחו  ןולדיח  לש  תיסחי  ההובג  המר  דצל 
תמאב ינאו  יתוא  תניינעמ  אל  הדובע  םוש  : " איה הקוסעתל  רשקהב  רזופמ "  " בצמב םישנאל  תינייפוא  הרימא  .יתצובק 

. ןכש הארנכ  דחוימב ? הובג  םייזופיד " רועיש ה"  Y-רודב ה םאה   ". יתוא ןיינעל  לוכי  הדובע  לש  גוס  הזיא  עדוי  אל 

השלוחל השלוחל תיתרבח   תיתרבח היצמיטיגל   היצמיטיגל
, םזינימפהו תינמוהה  היגולוכיספה  .רבשנ  וניאו  ץחלב  דמועש  הז  קזחה –  תא  הרידאה  תילכראירטפה  הרבחה 

לבא .תגסלו  רבשיהל  תירסומו  תיעדמ  היצמיטיגל  וקינעהו  שונא  תושלוחל  תועדומ  ורצי  םירשעה , האמב  וחתפתהש 
הרובג לש  גוסל  השלוחה  תא  תכפוהו  תוללמואה  תא  הרידאמ  םינומהה  תרושקת  םויה  .תכל  הקיחרה  איהש  רשפא 

.הובג גניטייר "  " הל שיש  המודמ ,

םיגיצמ דובאה " רודה   " ידלי ףוס 2013 , לש  לארשיב  : " לאירא תטיסרבינואב  היגולויצוסל  גוחהמ  ןהכ  - קקוב תירעי  ד"ר 
". רופיס םהל  שי  ולא ש" םימדקתמה  רמגה  יבלש  לא  םיליפעמ  יטילאירה  תוינכות  לכב  וז : העפותל  ינרדומ  - טסופ עפומ 

רחס וא  תוללעתה  ווח  אלו  הנואת  ורבע  אל  הלחממ , ולבס  אלשו  םהל  קחיש  םלזמש  םיירורפא , םישנא  םה  םיחדומה 
םיכרעה םלוסלו  הרבחב  תוחורה  ךלהל  רטמורב  םיווהמ  טרפב , יטילאיר  תוינכותו  ללכב , םיינויזיוולט  םינכת  .םימסב 
תורעוס םייפכ  תואיחמו  תואושתב  םעפ  לכב  לבקתמש  לבוסה " ילארשי  תעפות ה" לע  רמול  ןתינ  המ  ןכ , םא  .הב  חוורה 

? ויללעמו וילדחמ  ויתולחמב , תיבמופ  האדוה  רחאל 
םילארשי רשאכ  תלבקתמ  ילארשיה  סוזנצנוקל  הסינכ  סיטרכ  ותויהו  לבסה  תרדאה  לש  וז  העפות  לש  יארה  תנומת 

תוטובו תובקונ  תורוקיב  לש  חטמ  םיפטוח  אקווד  ימצע , ןוחטיב  םיניגפמו  םייבטימ  םיימונוקאויצוס  םיאנתב  ולדגש 
תצמואמ הדובע  לע  ססובמה  יגשיהה  סותאה  לש  ויתודוסי  תא  תרערעמ  לבסה  תרקוי  .להקהמ ]...[  וא  םיטפושהמ 

ברקב םיחוורהו  םילבוקמה  םיצורעה  תא  ףקוע  יפולח , םודיק  ץורע  וא  ךרד  רוציק  הקינעמ  איה  .הרומתל  הליבומה 
םיקמקמח םינפואבו  ןיפיקעב  היצמיטיגל , הקינעמ  ףא  לבסה  תרקוי  .לארשיב  רוביצה  לש  ובור  בור  ינוניבה -  דמעמה 

ןיאל ןוגרפהו  היתפמאה  אוה  לומגה  .לומג  חטבומ  ןהירחאל  יכ  תויניירבע , ףאו  תויביטמרונ  אל  תויוגהנתהל  םייומסו ,
חוורש ןחילצמה  ילארשיה  םגד  דבעידב  ילוא  .ואל ]...[  םא  ןיבו  םתונברוקב  םימשא  םהש  ןיב  תונברוק , םתוא  לכל  ץק 

תא ריתסהש  ילארשי  ותוא  והז  .דובאה  רודה  ינב  לש  לבסה  יגצמ  לע  ףידע  אוהו  ךכ  לכ  עורג  היה  אל  תונשב ה-70-80 
ררשא ךכבו  תילכלכה  החוורבו  הלכשהה  ימוחתב  םיגשיהב  רדהתהו  תויתואירבהו  תוישגרה  ויתוקוצמ  תאו  ויתונולשיכ 

ףוח לא  התוא  וליבויש  תוברת  ירוביגל  תקקזנ  ןיידעש  וז  .תילארשיה  הרבחה  לש  םיירסומהו  םייכרעה  תולובגה  תא 
" .םיחטבמ

הבבסב הבבסב םייחה   םייחה
םינשב .תילארשיה  הרבחה  לש  הנתשמה  יכרעה  דוקה  איה  םיריעצה  לש  ךומנה  ןסוחל  תירקיעה  הביסהש  המוד 

". ךל בוטש  המ  קר  תושעל  ו" הכמה )" תא  איבנש   " דע רתלאנ   ) ץמאתהל אל  תיכרעה  היצמיטיגלה  הלדג  תונורחאה 
דבועש ימ  .םירטסקאה  יבבוחל  רקיעב  ךיושמ  םיהובג " םירה   " לע שיתמ  סופיטו  יתנפוא , תוחפ  ןמזמ  רבכ  סופיזיס 
בשחנש המ  .בל  ףקתהל  הרצקה  ךרדה  תא  ומצעל  ללוסש  הטירש , םע  סופיטל  וא  רייארפל  םיבר  םירקמב  בשחנ  ךרפב 

ינא יל  ףיכ  אל  םא  : " לש השדח  הסיפת  וניהיז  םיריעצ  ברקבו  וכרעמ , דבאמ  תולענ  תוישונא  תויוכיאל  ןמיסכ  רבעב 
". בייח אל 

, הרטמ תארקל  הריתחב  ןויסינ  רובצל  םיריעצ  לש  םתלוכיב  תעגופ  םירוהו , םירוממ  תיבג  חור  תלבקמ  תאזה  הסיפתה 
הקירמא םורדל  וישכע  סוטל  הצור  התא  : " ונל הרמא  תוריעצה  תונייאורמה  תחא  .םיישק  לע  תורבגתהבו  הגלבהב 

םלוכ .הדובע  אל  םג  ךלש , תוינכותה  תא  הנשמ  שממ  אל  הז  םייתנש  הרבח  ךל  שיש  הז  זא  .ךלש  לויטה  לע  ףועלו 
" .לוספ רבד  אוה  ךלש  ףיכהמ  דירומש  רבד  לוכ  ינורקע  ןפואב  .ןייזלו  תוינאיבמולוק  שוגפל  םיצור 
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הכיסנל אבא  .תי  ' גני ' גל יושנ  ןב 34 . .ןור  ינא   " : תודהוא ןהמ  תובר  תובוגת , תואמל  הכזו   Ynet-םסרופש ב רמאמ 
.הזכ בוביס  יתלביק  .שדוח  ינפל  ליחתה  לכה  .הנש  הנורחאל  גגחש  שעאד  לש  תיאבצה  עורזה  דקפמלו  תב 3  תרוחרחש 

תרוכשמ שולתמ  יתדרפנ  .םינש  ירחא 7  בזוע  ינאש  הדובעב  יתעדוה  .וצרת  םא  םינש , םידקהש ב-6  ליג 40  רבשמ 
יתררחתשהש זאמ  רתוי  וא  תוחפ  יתרכהש  םייחהמ  םצעבו , יל , םיפופכ  ויהש  םילהנמה  לכמ  שדחה , פי  ' גהמ ןמנמש ,

.אבצהמ
יתיכיח ירמגל , ןכומ  לישבתהש  יתשגרהשכ  קר  לבא  םייתנש , ךרעב  ינפל  הנטק  שא  לע  לשבתהל  הלחה  הביזעה  םנמא 
יארחא החפשמ  באמ  הפוצמכ  יתאציש  הזל  ןווכתמ  ינא  ירמגל , ןכומ  רמוא  ינאשכו  .דעצה  תא  יתישעו  יצחו  הנש  דוע 
חותפל תוינכת  יל  ןיא  ילש , קוסיעה  םוחתב  תרחא  הרשמ  יל  ןיא  יפולח , הסנכה  רוקמ  יל  ןיא  .טלחומ  קיר  לא  רגובו 

רוח יל  שיו  תקחרתמ , תונגרובמ  םישטשטימ  תונורכיז  יל  שי  ןכ  .בכר  יל  ןיא  םגו  הא  ןיעל , הארנה  דיתעב  יאמצע  קסע 
, ילש תי  ' גני ' גה תא  יל  שיו  ןכ , הא  .ונלוכ  תא  וכותל  באשיש  ששוח  ינאו  חפותו  ךלוהש  "ש  ועה ןובשחב  ןטקו  רוחש 

 ]...[ .תיבב תנווגמו  תושדח  תויוכז  הל  הנקמ  התסיפתלש  המ  הדיחיה , תסנרפמל  םואתפ  הכפהש 
יתיסינ .וב  שמתשמ  דוע  ילש  אבא  קרש  יוטיב  הז  לכשה ." לע  יתקלחה  ש" רמא  אוה  .החישל  יתוא  חקל  ילש  אבא 

היה אוה  זא  םגו  תנשב 87  התייה  הז  תא  רמא  והשימש  הנורחאה  םעפהשו  םויה  הככ  םירבדמ  אל  רבכש  ול  ריבסהל 
: התכבו הרשקתה  ילש  אמא  .רקיעב  םוקמב  לפטב  קסעתמ  ינא  וישכע  וליפאשו  טוידיא , ינאש  רמא  אוה  זא  .יאכרא  טעמ 

אלש ךכ  יפיצפס  עוריאל  רישי  רשק  םע  חרכהב  אלו  הכובו  תרשקתמ  ללכ  ךרדב  איה  לבא  הככ "? ךשמי  הז  יתמ  דע  "
" .ידימ הלודג  תובישח  הזל  יתסחיי 

: תובוגת רחבמ 
" תרדהנ הביתכ...ופאש  "

" ךילע םוב  "
" ההדזמ "

" ביבחתה םע  ךל  "
" קיודמו עשעשמ  "

" ...ונתפוקתב דחוימב  תוחתפתהב ' יחרכה  בלש  הזש  תמאה  "
" תחא םעפ  קר  םייח  .םישדוח  רבכ 3  הככ  ינא  "

" םייתרבח םיביתכתל  קר  אלו  ךמצעל  בישקהל  בושח  דובכה ! לכ  "
" ךב אנקמ  "

" בלה םע  תכלה  "
" רייפ אל  .יל  םיגעול  דועו  רומח , ומכ  דבוע  רייארפ  ינא  קרו  "
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גומלא זוע 

ץורימהמ ץורימהמ םיריעצה   םיריעצה תגיסנ   תגיסנ לשלש   ילכלכה   ילכלכה ריחמה   ריחמה
ריחמ תומלשמ  לארשי , ןללכבו  ברעמה , תונידמ 

םינכומ םניא  םיריעצש  ךכ  לע  דבכו  ךלוה  ילכלכ 
ןכומ היה  םדוקה  רודהש  תוכאלמה  תא  תושעל 

תודבוע םיידיל  םיעוושמה  םימלש  םיפנע  .תושעל 
תופוקת םיבייחמה  םיינעבות , תועוצקמ  רקיעב  )

םיצמאמו תוכורא , הדובע  תועש  תועגיימ , הרשכה 
םישיואמ וא  םידבועמ  םינקורתמ  םיישפנו ) םייזיפ 

.הדובע ירגהמ  ידי  לע  הרירב  תילב 

ךרענש ב-2013, רוואפנמ ,"  " תצובק לש  ימלוע  רקס 
ךכ לע  םיחוודמ  םיקיסעמהמ  תיצחמל  לעמ  יכ  אצמ 

תרשע .םינוכנה  םידבועה  תא  אוצמל  םישקתמ  םהש 
השקה הרוצב  רוסחמה  שגרומ  םהבש  םידיקפתה 
םייפכ ידבוע  הקוסעתה : תלאקס  לוכל  םיכייש  רתויב 

, דועיס ידבוע  תויחא / םילהנמ , םיסדנהמ , םייעוצקמ ,
יגיצנ  , םיגהנ םיאנכט , דבכ , ינאכמ  דויצ  יליעפמ 

. רוציי ידבועו  תוריכמ 

הפוריאב הובגה  הלטבאה  רועיש  ףרח  ןכ , יכ  הנה 
.תושיואמ אלש  תויונפ  תורשמ  ןוילימ  שי 1.6  לעופב 
םיחילצמ אל  םיקיסעמ  יאקירמאה  הדובעה  קושב  םג 

, סלקרא דיוויד  .בר  ןמז  רבכ  תורשמ  ןוילימ  שייאל 2 
יניינעל תימלועה  ראואפנמ  תצובקב  ריכב  אישנ 

וכלי םיריעצ  .הדובעה  לגעמב  בלתשהל  לכוי  אלש  םישנא  לש  רוד  הפ  םילדגמ  ונחנא  : " רמוא לשממו , םידיגאת 
םהל ןיא  טושפ  יכ  תיעוצקמ  הרשכהל  םיכלוה  אל  םה   ". תיעוצקמ הרשכהל  וכלי  אל  לבא  גוס , לוכמ  םיראת  דומלל 

.ןמז ךרואל  דמעמ  םיקיזחמ  אל  םה  דובעל , םיליחתמ  םהשכ  םגו  .השק  דובעל  ןיינע 

רקיעב םידבוע , סויגב  ישוק  לע  תוחוודמ  ץראב  המשההו  םדאה  חוכ  תורבחו  הקוסעתה  תוריש  .הנוש  וניא  בצמה  ץראב 
תוחבטה ןויקינה , ןיינבה , הארוהה , תואלקחה , דועיסהו , ןולמה  יתב  הקינורטקלאה , ימוחתב  םיינושאר  םידיקפתל 

.תוגהנהו

.בר ןמז  רבכ  תובר  תורשמ  שייאל  חילצמ  אל  םיריעצל , תדובעל  דואמ  םיאתמש  ןולמה , יתב  ףנע  לשמל , ךכ 

עיסהל םוי  לוכ  םיצלאנ  ונחנא  : " תונורחא תועידיל  ןויאירב  תונולמה , תודחאתהב  שונא  יבאשמ  "ל  כנמס רכב -  באוי 
םיחרואש םיבצמ  שי  .שלושמה ]...[  ירפכמ  םיברעו  בגנהמ  םיאודב  תג , - תיירקמ םידבוע  תואמ  ןד  שוגב  ןולמה  יתבל 

ילהנמ םיסייגמ  םימעפלו  םירדחה , תא  הקניש  ימ  ןיאש  םושמ  ונימזהש , םירדחה  תא  ןמזב  םילבקמ  אל  ןולמה  יתבב 
". הלאה תודובעב  דובעל  םיצור  אל  טושפ  םילארשיה  .םירדחה ]...[  לש  ןויקינה  תודובעב  ועייסיש  תוקלחמ 

, םימיז םודא , לוחכ , םד  םיחבט ! בייח   " .ביצי םדא  חוכ  סייגל  השקתמ  םיריעצל , ויפואב  םיאתמש  תונדעסמה , ףנע  םג 
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רלימ רמוע  ףשה  םסרפש  םישורדה  תעדומ  חסונ  הז  ןיכס – " קיזחהל  םיעדוי  םתא  דוע  לוכ  הבבס , לוכה  םיריפנס ,
. דבלב תוינפ  יתש  הבינה  סלמוה  רתאב  םסרפש  העדומ  .תחא  היינפב  ףצוה  רלימ  .ולש  קובסייפה  דומעב 

.דימתמ השק  בצמה  םינורחאה  םישדוחב  לבא  םיחבטב , רוסחמ  שי  םינש  המכ  רבכ  : " Ynet-ןויארב ל רלימ  רמוע  ףשה 
םישנאל תגרוה  תאזה  הדובעה  .תותבשבו  םיגחב  הלילה , דע  רקובהמ  תכשמנש  השקו , תיפיזיס  דואמ  הדובע  טושפ  תאז 

 – יללכ ןפואבו  .םיאושנ  םיחבט  אוצמל  השק  .שורג  וא  קוור  וא  תויהל  לוכי  חבטש  םיקחוצ , דימת  ונחנא  .םייחה  תא 
םשל אב  ינאשכ  לבא  םידימלתב , םיצצופמ  לושיבל  רפסה  יתב  הרזומ : העפות  שי  לארשיב  .םיחבט ]...[  אוצמל  השק 

ואב םצעב  םהש  םירמוא , םואתפ  םהמ  םיבר  .העיתרה  תא  שח  דימ  ינא  דיקפתה , ךורכ  המב  םהל  רפסמו  םידבוע , שפחל 
עיקשמ ינא  .דואמ ]...[  הפי  םוכס  ילצא  םירכתשמ  םיחבט  .עוצקמה ]...[  תא  סרה  יטילאירה  .ביבחת  חתפל  ידכ  קר  דומלל 
ונחנאו םירוההו , הרבחה  תא  םיאור  אל  םה  יכ  רתוי , חיוורהל  םיצור  םה  יכ  םיבזוע  םה  לבא  םירפו , ' צו שוביגב  םהב 

לוכ תא  תשבשמ  תאזכ  תומלעיה  לוכו  םלענ , והשימ  םעפ  לוכב  לבא  חבטמב , םיחבט  יל 18  שי  .היעב  םע  םיראשנ 
". תמא ןמזב  שדח  חבט  לש  הרשכה  ינממ  הכירצמו  תכרעמה 

שונא יבאשמ  "ל  כנמס ריצק , תעפי.םידבוע  סייגל  הנורחאל  אוה  םג  השקתמ  םיבר , םיריעצ  קיסעה  רבעבש  בכרה , ףנע 
דואמה הביסהמ  עבונ  הז  .בכרה  םלועב  םיעבצו  םיחחפב  רוסחמ  םייק  ": " ןוכסיח תינכות   " תבתכל הרפיס  ץרה ," ב"

םעפ לוכב  איצמהל  םיכירצ  םצעב  ונחנא  זאו  םייעוצקמה .]  ] רפסה יתבב  םידמלנ  אל  רבכ  הלאה  תועוצקמהש  הרורב 
" .םישנאה םיעיגמ  הפיאמ  שדחמ 

םג תונורחאה  םינשב  היתותוא  תא  תתל  הלחה  םיצחלבו , םיצמאמב  הדימעבו  הדובעה  רשוכב  רמולכ  ןסוחב , הדיריה 
השק וללה  םימוחתבש  ןוויכ  םצעתמו  ךלוה  ןאכ  רבשמה  .האופרו  הסדנה  ןוגכ  הקוסעתה , םלועב  םיינעבות  םיפנעב 

.תיעוצקמ הבסה  תועצמאב  תורושה  תא  אלמל  וא  ישילשה  םלועהמ  םירז  םידבוע  אבייל 

.תויבקעב לדג  אוציבו  ימוקמה  רצותב  הקלחו  ץאומ , בצקב  םינורחאה  םירושעב  החמצ  תילארשיה  קט  - ייהה תיישעת 
.םיילבולגה םיקוושב  הבר  החלצהב  דדומתהל  וחילצהש  תוריעצ  קנזה  תורבח  וז  רחא  וזב  ומק  םיעשתה  תונשמ  לחה 

- ילכלכה קט  - ייהה רטקו  םיבר  ןוכיס  ןוה  יפסכ  לארשיל  וכשמ  תוחלצהה , תרדס  דצל  תילארשיה , תויתריציהו  המזויה 
.שדח ןדיעל  לארשי  תא  ליבוה  יגולונכט 

חרזמב ןוקיליסה  קמע   " ןוגכ םיאימחמ , םיראתל  התכז  איהו  תילארשיה  קט  - ייהה תיישעתל  ורשקנ  םיבר  םירתכ 
הובג םוקימב  םירושע  ינשכ  הזמ  תגרודמ  לארשי  הפצוח ." קט  ייה   " וא ילכלכ " סנ  ", " פא - טראטסה תמוא  ", " ןוכיתה
רשוכ תונשדח , קטייהה : םלועל  םירושקש  םירטמרפב  ןושארה ,) םוקמב  איה  םירטמרפהמ  קלחב   ) ימלועה גורידב 

םייתרדס םימזי  רפסמ   , שפנל ןוכיס  ןוה  יפסכ  לש  העקשה  היסולכוא , לדוגל  סחיב  םיפא  - טראטסה רפסמ  האצמה ,
םינעדמ ידי  לע  ומסרופש  םייעדמ  םירמאמ  רפסמ  דחא ,) טיזקא  תוחפל  םשרו  תורבח  יתש  תוחפל  ומיקהש  ימ  )

.דועו ימלוגה , ימואלה  רצותה  ךותמ  יחרזא  "פ  ומב העקשה  היסולכוא  לדוגל  סחיב  םיילארשי 

.הדובעה קושב  ובלוש  אל  ןיידע   Y-רוד ה ינב  בור  ןהבש  ורבע , םינשל  םיסחייתמ  וללה  םידדועמה  םינותנה  לכ  לבא 
? םוטנמומה תא  ךישמהל  םילגוסמ  ףנעה  לש  םידסיימה  רוד  ישרוי  םאה 

שרוי הווהי  בשחמ , ינווכמו  םיליכשמ  םירוה  םע  ילטיגידה , םלועב  הסירעהמ  לדגש  רודש  תופצל  רשפא  היה  הרואכל 
חוכ סייגל  רתויו  רתוי  השק  השענ  יכ  רבתסמ  .הרוק  אל  הארנכ  הז  לעופב  .קט  - ייהה תיישעת  יצולחל  ץרמנו  יואר 

.דיתעה יבגל  םיגאדומ  הישארמ  םיברו  היישעתל , יתוכיא  םדא 

יונישה תורערעתמ , ישפנ –  ןסוחו  הדמתה  תוידוסי , קמוע , תורגב , תואמצע , תויטסיקטייהה –  דוסיה  תונוכת  רשאכ 
.תאזה תיתורחתה  היישעתב  םג  ויתותוא  תא  ןתונ 

ללכ ךרדב  רבודמ  לעופבש  ןוויכ  העטמ , תימיטפוא  הנומת  םירצוי  תונורחאה  םינשב  וניארש  םילודגה  םיטיזקאה 
.Y-רודמ ה םניא  םהירוחאמ  םידמועש  םימזיה  בורש  תומדוק , םינש  לש  הדובע  תוריפב 

ייהה לש  האימחמהו  הדורוה  הנומתה  לע  תמייאמ  קפואב  הרוחש  הננעש  הלוע  תונורחאה  םינשב  םימרוזש  םינותנהמ 
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ףנעש אצמנ , תנשמ 2010  ןוינכטב  תימואל  תוינידמ  רקחמל  ןמאנ  לאומש  דסומ  לש  "ח  ודב ןכ , יכ  הנה  .ילארשיה  קט 
דע .םימה  תשרפ  וקכ  תנש 2000  תא  םיהזמ  "ח  ודה ירבחמ  .החימצ  רטקכ  ודיקפת  תא  אלממ  וניא  רבכ  קט  - ייהה

החימצה בצקל  הוותשהו  החימצה  בצק  טאוה  ךליאו  ןאכמו  תיסחי , ריהמ  בצקב  קט  - ייהה תיישעת  החמצ  הנש  התואל 
.קשמה ללכ  לש 

עדמ םורופ  ידי  לע  רבוחש  "ח  וד הלשממה , שארל  ירפ , בקעי  ללחהו  היגולונכטה  עדמה , רש  שיגה  לירפאב 2013 
םילות תורדרדתהל  אפרמה  תא  .רדרדתמ  לארשיב  חותיפהו  רקחמה  בצמש  ןעטנ  "ח  ודב .ודרשמב  היגולונכטו 

: תיעדמו תיגולונכט  תונשדחבו  קט  - ייה תורבחב  עדמב , העקשהל  םינפומה  םיביצקתה  לש  הלדגהב  "ח  ודה ירבחמ 
דיתעהו רבעה  תוליעפ  לש  היצרניאה  חוכמ  רקיעב  םויכ  םילעופ  לארשיב  חותיפהו  רקחמהש  עירתהל  םיצלאנ  ונחנא  "

יוטיב ידיל  האבש  תונורחאה , םינשה  ב-20  רקחמה  תודסומ  דמעמב  תכשמתמה  הקיחשה  רואל  תאז , .לפרעב  טול 
בטיה שיגרנ  תושקה  ויתוכלשה  תאש  םוצמצ  דחאכ -  יאבצו  יחרזא  חותיפו , רקחמל  םינפומש  םיביצקתה  םוצמצב 

. םיבאשמב רוסחממ  קר  תעבונ  הניא  וזה  תורדרדתהה  רעצה  הברמל  תובורקה ." םינשב 

לבא .לארשיבו  םלועב  תוילכלכ  ורקאמ  תומגמ  חותינ  תועצמאב  םיגיאדמה  םינותנה  תא  ריבסהל  םיסנמ  םיחמומה  בור 
וא ךשמה  רוד  ןיא  טושפ  ללכב  היגולונכטלו  עדמלו  טרפב  קט  - ייהל תפסונ : תיגולויצוס  הרעשה  תולעהל  רשפא 

. ףנעה תא  ףנימו  םיקהש  הז  ומכ  קזח  ךשמה  רוד  ןיא  רעצמל 

תנשב 2011 םייקתהש  יתנשה , תילטיגידה  הידמה  סנכ  תא  הבתכב  רקס  רקרמ , - הדה ךרוע  לאירבא , ןתיא 
תיישעת לש  הימי  תליחתמ  רבעב , : " םיפתתשמה לש  יליגה  ליפורפה  היה  וניע  תא  דצש  םירבדה  דחא  .ןכנימב 

וארנ  DLD ומכ טנרטניא  יסנכב  .םידלי  טעמכ  םיריעצ , ידי  לע  וטלשנ  םיקסעה  שולש , - םייתנש ינפל  דעו  טנרטניאה 
לש לודגה  בורה  בצמה : אל  רבכ  הז  הנשה  .דואמ  תוריעצ  םינפ  רקיעב , ילוא  דואמ , הברה  םיעיקשמהו  םימזיה  ןיב 

" .ךכמ םירגובמ  וליפאו  דע 40 , ינב 30  םילהנמ  םה  טנרטניאה  יסנכ  יפתתשמ 

הפצוחל ילארשיה , ריעצה  לש  תויתריציהו  האצמהה  רשוכל  קט  ייהה  םוחתב  לארשי  לש  התחלצה  תא  םיסחיימ  םיבר 
דובעל תללכושמה  ונתלוכילו  הנקמ , יאבצה  תורישהש  תואמצעלו  ןסוחל  ונב , העובטה  תויתורחתל  תיבויחה ,

ןסוח תיטירק : הנדועו  התיה  קט  ייה  ףנעב  החלצהה  לע  ותעפשהש  ףסונ , םרוג  שי  לבא  .םיימיטניאו  םינטק  םיתווצב 
.םיידי תמרה  ףס  לע  ותוא  ואיבהש  םירבשמו  םיצחל  ולש  הריירקה  ךלהמב  הווח  אלש  קט  ייה  םזי  טעמכ  ןיא  .ישפנ 

. ךכ לכ  ירזכאו  יתורחת  ףנעב  הרטמל , רותחלו  םייניש  קושחל  ועדיש  םימזיה  םה  וחילצהו  תואלתה  תא  ודרשש  הלא 

תושעל תושיחנו  היציבמא  רודחו  יאמצע  םכח , אוה  ילארשיהש  םושמ  קר  אל  תימלוע  קט  - יה תיירפמיאל  הכפה  לארשי 
לולסמב בצעתהש  ישפנ  ןסוח  לעבו  הדובע  שיא  אוהש  םושמ  רקיעב , ילואו  םג , אלא  ןוכיס , ידכ  ךות  דבל , םירבד 

. תילארשיה םוריחה  תרגשב  לשחתהו  /ה  ולש ךוניחה 

וסינ םה  .תוילארשיה  תויגולונכטה  לש  םידסיימה  תובאה  תובקעב  עסמל  םינש  רפסמ  ינפל  ואצי  םילארשי  םירקוח 
רפסמש אצמנ  םרקחמב  .ףנעה  לש  היגולואינגה  רותיא  תרזעב  ילארשיה  קט  - ייהה לש  החלצהה  דוס  היה  המ  ןיבהל 

ילארשיה קט  - ייהה םירקוחה , ירבדל  יתריצי ." יתורחת -  "א  נד  " ילעב םיבר  םימזי  ןכותמ  ואיצוה  תורבח  לש  ןטק 
תשרוה רמולכ  המתחה ,"  " וניכ םהש  ךילהתו  םיילכלכ  - םיתרבח החיתפ  יאנת  םיישיא , םירשק  לש  סיסב  לע  חתפתה 

קלח התיה  םישק , םיבצמ  דורשל  תלוכיה  רמולכ  ןסוחה , תנוכתש  קפס  ןיא  .רודל  רודמ  יעוצקמ  עדיו  תוימזי  תונוכת 
.תוחילצמ הכ  תולשוש  דילוהש  הזה , "א  נדהמ

? אבה רודל  תונוכת  שירוהל  הכישממ  תימזיה  הקיטנגה  םאה 

ולש ילאוטקלטניאה  לאיצנטופהו  תורגבתהה , ךילהת  ךותב  אצמנ  ןיידע  הזה  רודה  ילוא  םיעוט ? ונחנא  ילוא  לבא 
תניינעמ הנעט  איה  היגולוכיספהו , הלכלכה  יחמוממ  תצקמ  ידי  לע  העמשוהש  תאזה , הנעטה  רתוי ? רחואמ  שמומי 

.Y-רוד ה לש  ודוקפית  תכרעהב  רקיעבו  דיתעה  תכרעהב  לקשמ  תדבכו 

, תיסחי רגובמ  ליגב  העיגמ  הלשבהה  ןהב  חורהו , תונמאה  םלועל  דוגינב  םתטישל , .לוכו  לוכמ  וז  הנעט  םיחודה  שי 
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ביטס סטייג , ליב  ןכ  יכ  הנה  .ריעצה  ליגל  תיטירק  תובישח  שי  יכ  הארנ  היגולונכטהו  קיודמה  עדמה  תומזיה , םלועב 
םיקיודמה םיעדמב  םג  ליג 25 . ינפל  םהלש  תורבחה  תא  ומיקה  םלוכ  גרברקוצ -  קראמ  ןירב , ייגרס  גייפ ,' יראל  סבו , ג'

תוינכפהמה תוילגתה  תא  ומסרפ  ןייטשנייאו  ןוסטוו  ןוטוינ , לשמל , ךכ  םיריעצל : תורומש  ךרדה  תוצירפש  המדנ 
ןתנ אלש  ןעדמ  : " ריעה רשאכ  החלצהל , ןמזב  לבגומ  רהוצכ  ריעצה  ליגה  תא  ריתכה  ןייטשנייא  םיליגב 24-26 . םהלש 

". תאז השעי  אל  םלועל  רבכ  ליג 30  ינפל  עדמל  הלודגה  ותמורת  תא 

רקחמ לש  ויתואצות  תא  תומזי , דודיעל  הקירמאב  םיכרעומהו  םיקיתווה  םיפוגה  דחא  ןמפואק , ןרק  המסרפ   2009 ־ב
אצמ רקחמה  .תונדעסמו  האופר  דעו  תרושקתו  טנרטניאמ  םימוחת -  ללשב  תורבח  ימזי  ברקב 549  הכרעש  ידוסי 
םזיה סותימ  תא  םיצפנמ  םיאצממה  הרואכל  לע 40 . דמוע  הנושארה  הרבחה  תא  םיקה  עצוממה  םזיה  ובש  ליגהש 
ריעצ עצוממ  ליג  אוה  ליג 40  ןכש  ךכ , קוידב  אל  הז  לעופב  .וייחל  םירשעה  תונשב  רנוילימ  יטלומל  ךפוהש  ריעצה 

רוד ה- לש  ליגה  תולובגב  םהלש  הרבחה  תא  ומיקה  םימזיהמ  רתוי  אל  םא  תיצחמ  תוחפלש  ךכ  לע  דמלמ  אוהו  ידמל 
רועישב וקיזחה  דע 34  יאליג 20  ויפל  רתוי  רחואמ  רקחמ  לש  תואצות  ןרקה  המסרפ  .) ב-2013  21-34  ) םויה  Y
םיריעצ םירגובמ  לש  םיפא  - טראטסה רועיש  השעמל , .ליגה  תוצובק  לכ  ןיבמ  רתויב  ךומנה  םיימזיה  םיפא  - טראטסה

הזה ב-1996 . ןותנה  רחא  בוקעל  הלחה  ןמפואק  ןרקש  זאמ  רתויב  ךומנה  היה  תנשב 2013 

תיאמצע הבישחו  םזימרופנוקנונ  לש  םינמיס  הלגמ  וניאש  ריעצ  רוד  הירוטסיהה  תמב  לע  הלוע  רשאכ  המוגע : הנקסמה 
75% ףלאמ : ןותנ  דוע  אצמנ  (, 2009  ) ליעל רכזוהש  ןמפואק , ןרק  לש  רקחמב  וליצה ."  " תתואמ תומזיה  םלוע  - 

ףסה יאנתב  םג  רמולכ  .םהלשמ  הרבח  ומיקהש  ינפל  םינש  ששמ  רתוי  ךשמב  תורחא  תורבחב  םיריכשכ  ודבע  םימזיהמ 
קוידב דציכ  םיטנטפ , חתפלו  תואצמה  איצמהל  ךישמי  ידוהיה " שארה  חיננ ש" םא  םג  .דמוע  ישוקב   Y-רוד ה הלאה 
ושממי דציכ  רמולכ , הזה ? יפיזיסה  ךילהתב  שרדנה  ישפנה  ןסוחה  אלל  םהלש  םישדחה  תונויערה  תא  םיריעצה  ומישגי 

יתלב למע  ישנא  רקיעב  ויה  סבו  ביטסו ג' סטייג  ליב  ומכ  םייגולותימ  םימזי  םג  רבד  לש  ופוסב  ירה  םהיתונויער ? תא 
. ההובג תימצע  תעמשמ  םהיפתושמו  םמצעמ  ושרדו  םיאלנ 

יריהמ םיזירז , דואמ  םהש  ןוויכ  .תומזיה  םוחתב  תוימיטפואל  םוקמ  ןתונש  םיקינ  Y-ב דחא  והשמ  שי  תאז  לכבו 
םייושע םה  רדבתהלו -  תולבל  םיבהואו  םתמשנב  םינקתפרה  דואמ , םייתורבח  ילטיגידה , םלועב  םינמוימ  הבשחמ ,

םיקחשמל תונויער  לע  םהיניב  חחושל  םינהנ  םה  .תויצקילפאה  תיישעת  חותיפל  בושח  תוחומ  רגאמכ  תולגתהל 
םה רוציקב , .יפיכ  קחשמל  םייחה  תא  ךופהל  יללכ  ןפואבו  היגרנאו , ןמז  רצקל  םייושעש  םינווגמ  םיתורישלו  םיקילדמ 

.גני ' צואוקלו הסונמ  תוגיהנמל  םיקוקזה  םירטייר " יפוק  "

לעופב .םיטקדידוטוא  בשחמ  ידלי  םיריעצ , םינונח  לש  איה  לארשיבו  םלועב  קט  ייהה  ימזי  לש  תיגולותימה  תימדתה 
ושכרש עדמ  ישנאו  םיאנכט  םיתנכתמ , םיסדנהמ , לש  אבצ  לע  רקיעב  תססבתמ  םינושה , היחטשל  קט , ייהה  תיישעת 
ףרועה אלל  הליבומ  קט  ייה  תמצעמ  תישענ  התיה  אל  לארשיש  םיעד  ימימת  םיחמומה  לוכ  .למע  ידב  ההובג  הלכשה 

, הימיכ הקיזיפ , הקיטמתמ , הסדנהה , יעדמ  בשחמה , יעדמ   ) םיילאירה םיעדמה  תוכיא  אלל  רקיעבו  הלש  יעדמה 
(. היגולויב

העיקשב םיאצמנ  הימדקאל , דעו  ןוכיתהמ  ץראב , היגולונכטהו  םיעדמה  ידומילש  חכוויהל  דירטמו  אכדמ  הז  ןכל 
קט - ייה תוינידמל  הננער  סנכ  תארקל  ינויב 2008 , לגוגה .) ןדיעב  םידומיל  יל -  ורפחת  לא  ואר : הבחרהל   ) .תכשמתמ
ויה אל  םידבוכמה  םירבודה  .קטייהה  תיישעת  לש  הבצמב  ןוידל  דחוימ  לנאפ  רקרמ  - הד ןותיעה  סניכ  תימואל ,

' פורפ םירבודהמ , דחא  קר  .הלשממה  לש  היוגש  תילכלכ  תוינידמב  ףנעה  לש  רדרדמה  ובצמ  תא  ולת  םה  .םיימיטפוא 
ךוניחב העקשה  לש  רדעיה  אוה  ילארשיה  קט  - ייהה לע  רתויב  לודגה  םויאהש  ןעט  רבעשל , ןמציו  ןוכמ  אישנ  תח , ןליא 

. קדצ ןבומכ  אוה  .ןייצ  אוה  היגולונכטו ," הסדנה  םידמול  םיטנדוטסו  םידימלת  ידמ  תוחפ   " .יגולונכטה

החילצמ אל  תילארשיה  ךוניחה  תכרעמ  םינורחאה  םירושעב   " יכ הדוה  ךוניחה  דרשמ  לש  היגולונכטו  עדמל  להנימה 
םישגינה רפסמב  הדירי  הלח  םא   ". היגולונכטהו עדמה  ימוחתב  םינייטצמ  םידימלת  לש  היד  הבחר  הבכש  רצייל 

הדירי התוא  .תלדלדמו  תכלוה  םינייטצמה  תדותעש  אלפ  ןיא  דומיל , תודיחי  לש 5  המרב  הקיטמתמב  תורגבל 
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.היגולויבו הימיכ  הקיזיפב , תורגבל  םינחבנהו  םידמולה  רועישב  םג  תמייק 

, השעמל .דימלתה  ינפב  ךוניחה  תכרעמ  הביצמש  םיצירמתה  תכרעמ  היה  וז  הגיאדמ  העפותל  ולעוהש  םירבסהה  דחא 
תא .הימיכ  וא  הקיסיפ  ומכ  תועוצקמב  תורגב  תושעל  םסוק  ץירמת  לוכ  םויה  ןיא  התיכב  רתויב  רשכומה  דימלתל  םג 
המל זא  .רתוי  םיהובג  םינויצ  ול  םינקמש  רתוי , הברה  םילק  תועוצקמב  התוחפ  העקשה  לע  לבקמ  אוה  סונוב  ותוא 

הימיכל עוצקמה  תדעו  "ר  ויו הימיכל  תילארשיה  הרבחה  אישנכ  ןהכמה  ןוינכטהמ , ןניק  דוהא  פורפ ' ץמאתהל ?
םיעיקשמכ .תולבגומ  יתלבה  תויורשפאה  ץרא  איה  ךוניחה  דרשמ  לש  םינויצה  תסרוב  : " ךכ תאז  חסינ  ךוניחה , דרשמב 
תילמיסקמ האושת  םהל  ונתיש  תועוצקמה  תא  םירומה , עויסב  םג  םימעפל  םהירוהו , םידימלתה  םירתאמ  םיזירז ,

יריחמב תונייטצה  תודועתו  םיהובג  םינויצ  םיעיצמה  םיילוש , תועוצקמ  לש  םיהדמ  עציה  םייק  .ילמינימ  ץמאמב 
.הימדקאב רתוי  רחואמ  םיכישממה  םיטנדוטסה  תוכיאב  םג  עגופ  רבדה  ןניק , תנעטל  האיצמ ."

(, םינויצ לש   ) תילמיסקמ הרומת  רובע  תילמינימ  העקשה  לע  אוה  םהירוהו ,)  ) Y-רוד ה לש  םידומילב , שגדה  רשאכ 
, בורקה חווטב  תוחפל  רימחי , קר  בצמהש  תופצל  רשפא  השעמל  .קפואב  יונישה  תא  תוארל  השק  םיצירמת -  ןתמ  אלל 

בשוי .םוחתב  םירומה  רגאמ  תולדלדיהל  חרכהב  ליבומ  םיעדמהו  הקיטמתמה  ימוחתב  תורגבל  םידמולה  טועימ  יכ 
בצמה תא  םכיס  תירבעה , הטיסרבינואהמ  יול  לאירזע  רוספורפ  ךוניחה , דרשמב  הקיטמתמה  עוצקמ  תדעו  שאר 

הימיכל םירומב  שי  המוד  רוסחמ  בגא ,  ". הטעמה ןושל  וז  היהת  הפורטסטק , גשומב  שמתשא  םא  : " ץראהל ןויאירב 
םיבשחנ םהש  ןוויכ  וללה , תועוצקמהמ  םמצע  תא  םירידמ  הארוהה  יחרפו  םיטנדוטסה  ןוכיתה , ידימלת  .הקיזיפלו 

. ההובג תיפסכ  הרומת  וא  הרקוי  םינקמ  םניאו  םישק , תועוצקמ 

.יאבצה תורישה  רבשמ  םג  אלא  תילארשיה , קט  - ייהה תיישעת  לע  הערל  עיפשמ  תיעדמה  הלכשהב  רבשמה  קר  אל 
תויגולונכטה תודיחיל  רבעמ  .ילארשיה  קט  - ייהה תוחתפתהל  הבושח  הממח  הוויה  "ל  הצב תורישהש  םיבר  לע  םכסומ 

, רותלא רשוכ  םיבושח : פא " - טרטס ירושיכ   " םישכור תויברקה  תודיחיב  לייחהו  ןיצקה  תויפלתו ,) רקיעב 8200  )
דומעל ידכ  דוקיפו  המזוי  סופתל  ךרוצה   ) תויתמישמו ךממ  לודגש  והשמ  ןעמל  הברקה  תווצ , תדובע  תוגיהנמ ,

תאזה הממחה  םג  ליכשמהו ) ססובמה  דמעמה  ברקב  רקיעב   ) הנשל הנשמ  םידרוי  סויגה  ירועיש  רשאכ  לבא  תויפיצב .)
. תשלחנ

תאצל םידיתעש  ודכו ,' םיאנכט  םיאסדנה , םיסדנהמב , רבודמ  .םימעה  רבחמ  םילוע  םה  םיבר  קט  - ייה ישנא  דועו , תאז 
עלקיהל הלולע  לארשי  םייגולויבה , םהידלי  ןיבמ  אל  םג  םישרוי , קיפסמ  םהל  ןיאש  ןוויכ  .תואבה  םינשב  היסנפל 

. יברעמה םלועל  האוושהב  םג  הז , םוחתב  דחוימב  רומח  רוסחמל 

תולבל םיבהוא  םהש  ןוויכ  . Y-ה רוד  לש  תומזיה  לע  ימיטפוא  תאז  לוכב  דחא  והשמב  הנומתה  תא  גייסל  בושח 
ןמז רצקל  םייושעש  םינווגמ  םיתורישלו  םיקילדמ  םיקחשמל  תונויער  לע  םהיניב  חחושל  םינהנ  םהש  ןוויכו  רדבתהלו 

ועיפוה רבכ  םינושאר  םינצינ  .תויצקילפאה  תיישעת  חותיפל  בושח  תוחומ  רגאמכ  תולגתהל  םייושע  םה  היגרנאו ,
, תודימע הדמתה , תשרוד  לעופה  לא  חוכהמ  ןויערה  תאצוהש  ריכזהלו  גייסל  בושח   .Waze וא  Get Taxi ומכ חטשב ,

. םהלש קזחה  דצה  אל  רבכ  הזו  תוצירחו , תונלבס 

םייתרקוי תועוצקמ  .ישוק  םע  תודדומתהמ  םיריעצ  תחירבמ  האצותכ  תונוונתה  תנכסב  תאצמנ  קט  ייה  תיישעת  קר  אל 
תואמגוד התחא  .םהלש  הכישמה  חוכמ  םידבאמ  םישוחנו , םירשכומ  םיריעצ  ורגתא  רבעבש  םיפסונ , םיינעבותו 

םינשב רקיעב   ) הובג אל  יפסכ  לומגת  םע  תיפיזיס  הדובעב  הוולמה  ינעבות  םוחת  האופרה -  עוצקמ  אוה  תוקהבומה 
(. תונושארה

התשעש רקס  .הידליל  םג  ךכו  תורחא  תוינכות  הל  שי  םויהש  רבתסמ  אפור , ןב  לע  היידוהיה  םאה  המלח  רבעב  םא 
הנניא האופרש  הלעה  האופרה ," ןמז   " תילארשיה תיאופרה  תורדתסהה  ןותיע  רובעב  תשק ,"  " תרבח תנשב 2007 

ןויאירב רשלב , םרוי  ד"ר  תיאופרה , תורדתסהה  "ר  וי רמא  הבוגתב  .רבעבכ  קשחנ  עוצקמלו  יתרקוי  רגתאל  תבשחנ 
ירחא 12 עיגמ  תוחמתה , לש  םינש  שמח  דועו  גאטס ' הנש  השוע  וידומיל , קוח  תא  םייסמש  אפורש  קפס  ןיא  : " ץראהל

המכו המכ  יפ  םיחיוורמו  םינש , שולש  לש  ןושאר  ראות  ושעש  ןוכיתהמ  וירבח  לע  לכתסמ  אוה  הבש  הדוקנל  הנש 
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". קט - ייהב ונממ 

ךא , OECD-תונידמ ה ןיבמ  רתויב  הובגה  רועישה  םיבשותל -  סחיב  םיאפור  לש  הובג  רועיש  ןיידע  שי  לארשיב 
אפק בצמה  לארשיב  תנש 2000 , זאמ  םיאפורה  רועישב  תיבקע  היילע  הלח  ןוגראה  תונידממ  תחא  לוכבש  דועב 

.הכופה  המגמ  תנמתסמ  השעמלו 

האופרל תוטלוקפה  לש  םיטנדוטסה  תסכמ  לע  הברהב  הלוע  האופרה  ידומילל  שוקיבהש  שיגדהל  בושח 
ברקמ םישקבמה  רועיש  תא  תומסרפמ  ןניא  תואטיסרבינואהש  םושמ  ןה  אווש , גצמ  רצוי  רבדה  .תואטיסרבינואב 

הלא םגש  םושמ  ןהו  םידמעומה , תוכיא  לע  םייתאוושה  םינותנ  אל  םגו  הקיתווה  תידוהיה  תינוליחה  היסולכואה 
רבכש םיאפור  וליפאו  םיטנדוטסהמ , לטובמ  אל  קלח  .עוצקמב  םידימתמ  דימת  אל  האופר  םויה  דומלל  םירחובש 

םיראשנש הלא  .רתוי  הובג  רכש  יאשונ  תועוצקמב  רתוי  בוט  דיתע  םישפחמו  ךרדב  םירשונ  םתרשכה , תא  ומייס 
תוחפו תגשגשמ  תיטרפ  הקינילקל  לאיצנטופ  וב  שי  רשאו  תילכלכ  הניחבמ  םדיתע  תא  חיטביש  לולסמה  תא  םישפחמ 

םלוא םיאפורב , רוסחמ  ןיידע  שגרומ  אל  םייחוורה , תוחמתהה  ימוחתב  .םילוח  תיבבו  הליהקב  תועגיימ  הדובע  תועש 
, המדרהה ץרמנה , לופיטה  תוקלחמ  .תודבוע  םיידיב  השק  רוסחממ  םויה  םילבוסש  האופרה , ימוחת  םיברתמו  םיכלוה 

םיינישב םויה  תומחלנ  היגולוטנואינ ,)  ) םיגפו םידוליי  תאופרו  היגולוריונ  וליפאו  תיללכה , היגרוריכהו  היגולותפה 
.תוחמתהה םות  םע  םש  דובעל  ראשייו  ןלצא  החמתיש  םיבוט , םירושיכ  לעב  האופרל  'ר  זאטס לוכ  לע 

תולהנמ הילרטסואו , הילגנא  ןהב  ןקלח , .ברעמה  תונידמ  בור  תא  ןייפאמ  םיאפורב  ידיתעה  רוסחמהש  ןייצל  בושח 
תיצחמכש ןוויכ  דחוימב , הרומח  לארשי  לש  היעבה  לבא  .ןבצמ  תא  רפשל  ידכ  םירז  םיאפור  רחא  םיאנת  ריתע  דוצמ 

תונשב ה– לארשיל  עיגהש  היילעה  לג  .הפוריא  חרזמו  רבעשל  תוצעומה  תירב  ידילי  םה  לארשיב  םידוהיה  םיאפורהמ 
.תואלמגל ושרפי  םה  רשאכ  השק  היעבל  עלקת  תכרעמה  ןכלו  תואירבה , תכרעמל  תובר  עייס   90

הנומת .ץראב  יאופרה  םדאה  חוכ  םוחתב  יללכ  רוסחממ  קלח  הווהמו  תכרעמב  הדידב  היעב  וניא  םיאפורב  רוסחמה 
.יאופרה  דועיסה  םוחתב  תרייטצמ  דחוימב  הגיאדמ 

רבכ הזה , קחושהו  ינעבותה  עוצקמל  סנכיהל  םיריעצה  רוד  לש  תונוכנה  רסוח  םעו  תויחאב  רוסחמה  םע  דדומתהל  ידכ 
. חילצמ שממ  אל  הז  םייתניב  .ירוביצה  תורישב  תויחא  למגתלו  ףדעומל  עוצקמה  תא  ךופהל  עצוה 

םיריעצ םיטסינוכית , םה  דיקפתה  תא  םויה  אלממש  ימש  איה  האצותהו  תינומה , השיטנ  תרכינ  קידמרפה  עוצקמב  םג 
.םיבזוע ךכ  רחאו  הרצק  הפוקת  םיתרשמ  םה  .םיטנדוטסו  אבצ  ירחא 

הקוסעתהו רכשה  יאנתב  רבשמל  תוביסה  ולת  םינשרפה  לוכ  טעמכ  האופרה ב-2012 , יחמתמ  תתיבש  הצרפ  רשאכ 
.תירקיעה הביסה  יהוז  םא  בר  קפס  לבא  .ןוכנ  הזה  רבסההש  קפס  ןיא  .םיריעצה  םיאפורה  לש  הבוטה  ייופכו  םישקה 

תא טלק  אל  םינשרפה  לש  רדארה  . Y-ה רוד  לש  תוילטנמה  רמולכ  תיתוברת , איה  ונתכרעהל  תירקיעה  הביסה 
. ונל ומדקש  הלא  ומכ  השק , דובעל  םינכומ  אל  ונחנא  םהיתונעטמ : העמתשהש  רתוי  תיתועמשמה  הרימאה 

הפוקתב : " סבולגל ןויארב  ןורשהו  ןוסניליב  םילוחה  יתב  לע  שלוחה  ןיבר , יאופרה  זכרמה  "ל  כנמ ןרפלה , ןרע  ד"ר 
לש בג  ול  שיש  רבעשל , תטייש  םחול  וא  סייט  אוה  ריעצ  החמתמ  םויכ , . Y-רוד ה לע  רתויו  רתוי  דמול  ינא  הנורחאה 
אוה .ןתונ  אבא  הז  תא  לקש ; דוע 1,000  ותוא  ןיינעמ  אל  הארנכש  רוד  הז  .תכרעמה  לומ  קזח  דמוע  אוהו  אמיאו  אבא 

תונוכנה לבא  םהל , תפכא  תוחפש  אלו  םירוסמ  תוחפ  םהש  אל  הז  .תיבב  עובש  - ףוס דוע  החפשמה , םע  הליל  דוע  הצור 
רחא אוה  עצוממה  ליפורפהש  הניבמ  אל  תכרעמה  .םדוק  רודמ  הנוש  ילוא  הריירקל  תילאטוט  תורסמתהלו  הברקהל 
םעפ םיקיסעמה , תניחבמו  םלועה , לכמ  םיטיזרפ  ונייה  .םיאפור  ףדועמ  ונינהנ  תובר  םינש  .הזל ]...[  סחייתהל  ךירצשו 
רכש םע  םתוא  דיבעהלו  םהב  רמעתהל  היה  רשפאש  םישדח  םילוע  םיאפור , ןומה  .תיסחי  הלוז  הרוחס  ויה  םיאפור 
שי םואתפו  הלדג , הנידמה  לבא  .םינש  תורשע  תוסחייתהה  התייה  וזו  רדוסמ , הדובע  םוקמ  ולביקש  הדות  ורמא  ךומנ ,
דחא ףא  רעוב , אל  הז  םא  הנידמב , ונלצא  לבא  תודעו , המכ  ויה  .הזל  הביגמ  אל  תכרעמהו  םדא , חוכב  יטולוסבא  רוסחמ 

םיבוט םישנא  דיקפתל  ךושמל  םיצור  ונחנא  .רשוכ ]...[  תעש  תאז  ילואו  רעוב , הז  וישכע  .תיניצר  הרוצב  סחייתמ  אל 
" .םיבו דוע 11 ג' תושעל  וכרטצי  אלש  ןועשה , לע  ולכתסי  אלש  הדובע , לע  ןוגה  לומגת  םהל  תתלו 
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ןוכמב תואירב  תוינידמ  רקחל  רלקומס  זכרמ  הריכב ב" תרקוח  לארינ , תירונ  איה  רסמה  תא  הטלקש  תודדובה  תחא 
תוחפ היהתש  ךכ  םילוחה , יתבב  הדובעה  תביבסב  םייוניש  עצבל  העיצה  איה  ץראה  בתכל  ןויאירב  ליידקורב ."

: םיריעצל רתוי  םיאתתו  תינעבות 

םינכומ תוחפש  ריעצה  רודהמ  םיחמתמה  . Y-ה רודל  םמצע  םיאתהל  םיכירצ  םיריכבה  םיאפורהו  הרירב , ןיא  םויכ  "
תעייסמש םיחמתמ  תריכזמ  ומכ  תוקלחמב , םישדח  תועוצקמ  תפסוהב  תאז  תושעל  ןתינ  .תוחמתהה  סמועב  דומעל 

היהיש םיגרוריכה , ןוימה  ירדחב  אפור  רזוע  וא  םימד  חקול  החמתמה , לע  תולטומ  םויכש  תויביטרטסינימדאה  תולועפב 
". האופר ידומילל  תישימחה  הנשב  טנדוטס 

תויזיוור ושרדיו  ותוהמ  םצעמ  ינעבות  האופרה  עוצקמ  .לודג  קפס  עוצקמל ? םיריעצ  וכשמי  וללה  תועצהה  םא 
.תאזה הכאלמה  תא  תושעל  הצור  אל  םג  הארנכו  לוכי  אל   Y-ה רוד  .וילא  םיריעצ  ךושמל  ידכ  רתוי  תויועמשמ 
ירסומו ילאוטקלטניא  ינחורה , םוחתב  ןוגכ  םירחא , םילומגת  לע   ) היעבהמ קלח  קר  אוה  קיפסמ  אלה  ילכלכה  לומגתה 

םישח םה  .םתוא  טחסיש  ילאטוטו  יכרריה  עוצקמב  תוכורא  םינשל  אלכיהל  םיצור  םניא  טושפ  םה  םירבדמ .) אל  רבכ 
.שארמ םירתוומו  סמועה  תא  םיניבמ  םה  .םיכורא  םיקחרמל  תיתקוסעת  הצירל  שרדנה  ישפנה  רשוכה  תא  םהל  ןיאש 

עוצקמ : " ביבא - לתב ןידה  יכרוע  תכשל  לש  סנכב  בוליכיא ," - ביבא - לת  " יאופרה זכרמה  להנמ  שברב , יבג  רוספורפ 
זעמ רתוי  הטירוטואכ , הקלחמה  להנמ  תא  לבקמ  אל  םיאפורה  לש  ריעצה  רודה  .תכל  יקיחרמ  םייוניש  רבוע  האופרה 

החפשמל ןמז  הצור  הדובעב , ולש  העקשהה  יבגל  תולובג  ביצמ  הזה  רודה  .רבעבכ  אלש  תולאש –  גיצהל  הברמו  םינפ 
לוע םג  ןהילע  לטומ  .םישנ  ןה  םויכ  האופרה  ירגובמ  .הדובעה 60%  ביבס  ולהנתי  וייח  לכש  ןכומ  אלו  םיביבחתל  םגו 

דיתעב דדומתהל  ךרוצ  היהי  תופסונו  וללה  תועפותה  לכ  םע  .ןתדובעל  ןמז  תוחפ  םהל  שי  .םידליה  לודיג  תיבה ,
". בורקה

Start-up רכמה בר  ירבחמ  רוניס , ןדו  רגניז  לוס  האופרהו ? תומזיה  ימוחתב  תונקורתמה  תורושה  תא  אלמי  ימ  זא 
, ודוה רופגניסב , דחוימב  הלודג  החלצהל  הכז  םהלש  רפסה  בל : הילא  םישל  יאדכש  תניינעמ , הדוקנ  םינייצמ   Nation

הירפירפה : " הרורב תועמשמה  .הריהמ  תיגולונכטו  תילכלכ  החימצ  תרכינ  ןהבש  תוצראב  רמולכ  ןיסו –  האירוק 
תא תאלממ  הירפירפה  "ב .) הרא ןשארבו   ) םיילושל תונשיה  תוירפמיאה  תא  תקחודו  זכרמל  הגרדהב  הענ  תימלועה ,"

םושמ םג  אלא  םיילבולגהו  םייגולונכטה  קחשמה  יללכ  תא  דומלל  הליכשמ  איהש  םושמ  קר  אל  זכרמה  רצויש  םוקווה 
.השק הדובעל  ךוניח  רקיעבו  חילצהל  תובהלתה  תומימת , םזימיטפוא , לש  תיסחי  הובג  ןונימ  שי  הישנא  ברקבש 

ברעמה תונידמ  ךותב  תיתרבחה  הירפירפהמ  תוצובק  לש  תרבוגה  החלצהה  תא  םג  יקלח  ןפואב  הריבסמ  העפותה 
.הקיתווה הנבלה " הטילאה   " לש תיתרוסמה  הינומגהה  תא  תרערעמש  םישנ ,) םיטועימ , םירגהמ , )

.רחמה לש  םימזיהו  םיסדנהמה  םיאפורה  תא  חימצמ  תויברעמ , אל  תויוברת  ןייפאמ  ןיידעש  יגשיההו , השקונה  ךוניחה 
הרוהה הכוב  יברעמ  דלישכ  קוחצב : קפס  תוניצרב  קפס  ונל , רמא  ןיסב  אלמ  ןושאר  ראות  דמלש   Y-רודמ ה ריעצ  רוחב 

. ול קילפמ  ףא  תובורק  םיתעלו  וב  ףזונ  הרוהה  הכוב , יניס  דלישכ  .ותוא  סייפל  הסנמ 

עיגי אל  תיאופרה  תכרעמלו  תילארשיה  קט  - יהה תיישעתל  ךשמהה  רודש  רעשל  רשפא  לארשיל ? רושק  הז  לוכ  דציכ 
םיקקותשמש הלא  םיילארשיה , םילאיירפירפה  םירזגמה  ךותמ  אלא  ץראב , הקיתוו  - תינוליח - תידוהיה הבכשה  ךותמ 

. םיברעהו םילועה  םידרחה , ירק : קנפמה , ךוניחה  קדייחב  םיעוגנ "  " אל ןיידעו  חילצהל 

טבמה תדוקנמ  לבא  .תניוצמ  הרושב  וז  תילארשיה  הרבחב  םתובלתשהו  הלא  םירזגמ  תומדקתה  לש  טבמה  תדוקנמ 
. הבוט תוחפ  תצק  הרושבה  הקיתווה  תידוהיה  הטילאה  לש  ךשמהה  רוד  לש 

לארשיב האופרה  רבשמ 

ףלא לכל  םיאפור  לארשיב 3.71  ויה  םוינלימה  תליחתב  דעו 2014 . תנש 2000  זאמ  דרי ב-12%  לארשיב  םיאפורה  רפסמ 
.םיבשות ףלא  לכל  לע 3.26  דמע  רבכ  םרפסמ  תנשב 2014  וליאו  שפנ ,
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.םילוחה יתבבו  "ל  הצ םילוחה , תופוק  תואירבה , דרשמב  םיאפור   23,293 ןוכנ ל-2014 , םידבוע , לארשיב  לכה  ךסב 

ליג 45 דע  םיאפורה  רועיש  ליבקמב , תנשב 2000 . תמועל 18%  הלע ב-2012 ל-26%  הלעמו  ינב 65  םיאפורה  רועיש 
.הדירי תמגמב  אצמנ 

םיאפורה לש  הריעצה  הבכשה  תולדלדיה  לש  המגמ  תשגרומ  ראוניב 2014 , םסרופש  תואירבה , דרשמ  "ח  וד יפ  לע 
קיפסמ ויהי  אל  קוחר  - ךכ - לכ - אלה דיתעבש  איה  תועמשמה  .ןמזה  ףולחיש  לככ  ךלתו  ףירחת  איהו  לארשיב , תויחאהו 

.אצמנב תווצ  ישנא 

עצוממל האוושהב  ךומנ  ץראב  האופרל  רפסה  יתב  ימייסמ  רועיש  .םיאפורה  תבצמל  שדח  םד  םירזהל  השקתמ  תכרעמה 
הדיריו רבעשל  תוצעומה  תירב  תונידממ  היילעה  םוצמצ  ןכ , ומכ  תמועל 10.4 .) שפנ  ףלא  האמל   4.1  ) תוחתופמה תונידמב 

הדיריל םימרות  "ל –  וחב האופר  ודמלש  הלא  לש  הכמסהה  ישוק  ללגב  ראשה  ןיב  םדוקה –  רושעב  תונוישירה  ןתמב 
.םיריעצה םיאפורה  רועישב 

תונידמב ה- םדא  ינב  ףלא  לכל  תמועל 10.4  דבלב , םדא  ינב  ףלא  לכל  לע 4.1  דמוע  ץראב  האופרל  רפסה  תיב  ימייסמ 
.OECD

תורגבב םיהובג  םינויצ  תורמלש  איה  ךכל  הביסה  .ל  " וחב האופר  ידומילל  הנש  לכב  םינופ  םילארשי  םיטנדוטס  כ-450 
דע םיאלמ  תואטיסרבינואב  האופרל  רפסה  יתב  ןכש  לארשיב -  האופר  ידומילל  ולבקתה  אל  םה  ירטמוכיספה , ןחבמבו 

.םוקמ ספא 

תובורקה םינשב  יכ  םינעוט  םיחמומ  .םיאפורה  ללכמ  לע 38%  דמוע  תנשמ 1989  לחה  ץראל  ולעש  םיאפורה  רועיש 
.םהמ םיבר  לש  תואלמגל  השירפ  היופצ 

"ב הראמ רתויו  ( 0.9  ) הינטירב (, 1.2  ) הדנק (, 1.5  ) תרפצמ תוחפ  .שיא  החפשמ ל-1000  יאפור  שי 0.7  לארשיב  לשמל , ךכ 
ליגל 45. תחתמ  םהמ  קר 33%  (. 0.3)

תועצמאבו תושדח  תוינכות  תועצמאב  האופרל , תוטלוקפב  םיטנדוטסה  רפסמ  תלדגהל  םיצמאמ  םישענ  תונורחאה  םינשב 
(. לארשיב ישימחהו   ) לילגב האופרל  ןושארה  רפסה  תיב  תא  הווהמש  (, 2011  ) תפצב השדח  הטלוקפ  תמקה 

ימוחתב רוסחמ  רצונ  ןכ  לעו  ףסכ , רתוי  םיסינכמש  םיחונה , םישקובמה , םימוחתב  תוחמתהל  םיפידעמ  םיבר  םיטנדוטס 
יאפור םיאפור ;) הרסח כ-500  םהלש  הבצמה  החפשמה , יאפור  דוגיא  תוכרעה  יפ  לע   ) החפשמ יאפור  םירחא : האופר 
האופרל םיטנדוטסהמ  זוחאמ  תוחפ   ) םימידרמ םיאפור  תוימינפ ; תוקלחמב  םיאפור  היגולוטנואנ ;)  ) םיגפ יאפורו  םידלי 

(; הדנקו תירבה  תוצראל  םתיברמ  ץראה , תא  םיבזוע  םימידרמהמ   15% ךכב , יד  אל  םאו  .המדרהב  תוחמתהל  םינופ  ץראב 
"ל .) וחב רפס  יתבב  האופר  ודמל  םויה  עוצקמב  םיחמתמה  תיברמ   ) םייגולוריונ םיאפור 

שי לארשיב   ) רוסחממ תונורחאה  םינשב  לבוס  האופרה , לש  תינחה  דוחל  בשחנש  היגרוריכ , ומכ  יתרקוי  עוצקמ  וליפא 
החמומה תודועת  ילבקמ  ללכמ   4.1% הנש –  התואב  עוצקמל  ופרטצה  קר 27  ףוסל 2006 . ןוכנ  םייללכ , םיגרוריכ   730

(. תושדחה
.בל ץרמנ  לופיטל  תוקלחמל  םיחמומ  םיאפורב  רוסחמ  לע  םיקעוז  םיגולוידרקה  םג 

דרשמל תיאופרה  תורדתסהה  ןיב   2008 ־מ רכשה  םכסה  תרגסמב  ורדגוה  םיגפו  םידוליי  תאופרו  המדרה  ץרמנ , לופיט 
.םייפסכ םיצירמת  םינתינ  םהלש  םדא ,' חוכ  תקוצמב  תועוצקמ  רצואה כ'

.רכשה  יאנתב  תושימג  תרשפאמ  הניאו  םייתלשממה  םילוחה  יתב  לע  השקונה  רכשה  תייצלוגר 

לע הליהקה  תואפרמב  םייללכ  םיאפור  קיסעהל  ולחה  םילוחה  תופוקש  דע  רומח  הכ  השענ  םיחמומ  םיאפורב  רוסחמה 
םיאפורהמ הליהקב 12%  תוקיסעמ  ןיידע  םילוחה  תופוק  תנשב 2007  יכ  עבק  תואירבה  דרשמ  לש  "ח  וד .םיחמומ  ןקת 

.םיחמומ םניא  תיללכ  האופרו  החפשמ  תאופרב  םיקסועה  םיאפורהמ  תויחמומ ו-61%  תודועת  אלל  םייעוצקמה 

רחאל םידומילל  םיעיגמ  םיקינ , Y-בור ה ומכ  האופרל , םיטנדוטסה  ןמ  רכינ  קלחש  ןוויכ  הגרדהב , הלוע  םיחמתמה  ליג 
ליגה "ס  מלה ינותנ  יפל  .םימדוקה  םירושעב  םיטנדוטסהמ  רתוי  םירגובמ  םה  ךכ  םושמ  .ץראל  ץוחב  לויטו  יאבצ  תוריש 

םשל .לארשיב  םיטנדוטסה  ללכ  ליגל  המודב  תאז  .םינש  לע 26.1  דמע  תנשב 2008  האופרל  םיטנדוטסה  לש  ינויצחה 
רגובמ ליגב  םידומילל  עיגהש  אפור  .דבלב  םינש  םיטנדוטסה 23.9  ללכ  לש  ינויצחה  ליגה  היה  תנשב 1990  האוושה ,

רבכ איה  / אוה רשאכ  תוחמתהה , בלשב  ומצע  אצומ  םינש –  רפסמ  הכרוא  םגש  תוחמתהב  ליחתהו  םינש  עבש  דמל  רתוי ,
.החפשמ  םיקהו  רשק  /ה  דסמ

(. תימלוע ללכ  המגמ  וז   ) טרפב האופר  ידומיללו  ללכב  םיימדקא  םידומילל  תונופה  םישנה  רפסמב  לודיג  לח  םינשה  םע 
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.םישנ ןניה  ליג 45  דע  םיאפורה  ןיבמ  םויכ 46%  .םיאפורה  ןיבמ  שילש  םישנה  וויה  האמה ה-20  לש  םינומשה  תונשב 
תשקבמה האפורה  לש  אליממ , םייקה  סמועל  ףרטצמו  לעופב  םייקה  םדאה  חוכ  תא  ןיטקמ  הדיל  תשפוחל  האיציב  ךרוצה 
השקמה תיאופר  הריירק  גוזה  ינב  ינשל  םהב  םיאפור  תוגוז  לש  בר  רפסמ  םג  םייק  .התדובע  םע  דחי  םידלי  לודיג  בלשל 

.םידליב  לופיטהו  תיבב  תוהשה  לע 
תנשבש 1993 דועב  .האופר  ידומילל  תונופה  םישנה  רפסמב  רתויב  ךשמתמ  לודיג  לח  םיאפורה  תורדתסה  ימוסרפ  יפל 

ללכל 55%. ןרועיש  לדג  תנשבש 2008  ירה  הנשב א ,' האופרל  םיטנדוטסה  רפסממ  םישנה 42%  ווה 

.טרפב האופרה  תועוצקמבו  ללכב  םיאמדקא  םידומילב  םיברעה  םיטנדוטסה  רפסמב  הילע  הלח  םינשה 2000-2008  ןיב 
םינש מ-7.1% ל-18.9% . ןתואב  קניז  האופרב  ןושאר  ראותל  םיטנדוטסה  ללכ  ךותמ  םיברעה  רועיש 

הדירי לשב  םיאפורב  רוסחמ  לע  תונורחאה  םינשב  םיננולתמ  "ל  הצב םג  .יחרזאה  םוחתב  קר  אל  שגדומ  םיאפורב  רוסחמה 
תורישב םיאצמנה  םייאבצ  םיאפור  .תימדקאה  הדותעב  דומלל  םישקבמה  רפסמב   90 תונש ה - ףוס  זאמ  הלחש  תיתגרדה 

.תויונרותו םילפוטמ  לש  ריבס  יתלב  סמוע  לע  תונורחאה  םינשב  םיננולתמ  רידס 

תכרעמב םיילוחה  לכ  םא  איהש  תואירבב , העקשה  - תת לש  תללוכ  היעבמ  קלח  םיאפורב  רוסחמב  םיאור  םיחמומ 
.םיבשותה ייחבו  תואירבב  הלוע  רשאו  תואירבה ,

תלבגהל הליבוה  וז  הבישח  .םיאפורה  לע  הדובעה  סמוע  אשונב  תשדוחמ  הבישח  תונורחאה  םינשב  הלח  תובר  תוצראב 
םיריכשכ דובעל  םיפידעמ  "ב  הראב םיבר  םיריעצ  םיאפור  .הדובע  ימכסה  וא  הקיקח  ידי  לע  םיאפורל  הדובע  תועש 

תוארל ןתינ  ןכ  ומכ  .םהלש  יאנפה  תועשלו  םתחפשמל  ןמז  רתוי  שידקהל  ידכ  ההובג  הסנכה  לע  רתוולו  תויקלח  תורשמב 
.רבעב לבוקמ  היהש  יפכ  םילאודיבידניאכ  אלו  םיתווצב  הדובע  לש  המגמ 

ףצרב תועש  ךשמב 26  םיחמתמ  םיאפור  תקסעה  יכ  הנעטב  םיחמתמ  םיאפור  השיש  ידי  - לע העיבת  השגוה  ראוניב 2012 
ונעט דוע  .םיירוביצה  םילוחה  יתבל  םינופה  לש  םהייחל  הנכס  הווהמו  החונמו  הדובע  תועש  קוח  לש  הרפה  הווהמ 

םג ןגהל  אלא  דבועה , לש  יאנפה  תועש  ןיבל  הדובעה  תועש  ןיב  ןזאל  קר  אל  דעונ  החונמו  הדובע  תועש  קוח  יכ  םיעבותה 
.הדובעה  םוקמב  ותואירב  לע 

איה םויכש   ) תונרותה ךשמ  תא  רצקל  םיחמתמה  לש  תיזכרמה  השקבה  תא  םנמא  החד  קיתב , ןדש  קביפס , ירוד  טפושה 
.הכלהמב תוחפל  םייתעש  לש  הניש  םהל  רשפאל  הנידמה  תא  בייח  ךא  תועש ,)  26–24

תא יתועמשמ  ןפואב  הניש  אל  לבא  םהלש , הקסעהה  יאנת  תא  רפישו  םיקנעמ  םיחמתמל  ןתנ  לארשיב  םיאפורה  םכסה 
.בצמה

דועיסה דועיסה רבשמ   רבשמ   

לש עצוממה   ) ףלא לכל  קר 5.86  ויה  וליאו ב-2012  םיבשות , ףלא  לכל  םיחאו  תויחא  לארשיב 6.47  ויה  תנשב 2,000 
.לארשיב רשאמ  רתוי  עורג  בצמה  וקיסקמב  קר  לע 8.4 .) דמוע  תונידמה 

רבודמ לארשיבש  ירה  םדא , ינב  ףלא  לכל  םישנא  דועיסל 42.8  רפסה  יתב  תא  םימייסמ   OECD-תונידמ ה ברקבש  דועב 
.דבלב ףלא  לכל  ב-11.4 

לש עצוממהמ  יצח  , ) /ה אפורל םי  / תויחא לע 1.4  דמועו  רתויב  ךומנ  ןוכנ ל-2011 , לארשיב , םי  / תואפורל םי  / תויחאה סחי 
.ןפיב /ה  אפורל םי  / תויחא הינטירבב ו-4.4   3.5 הינמרגב , לש 3  סחיל  האוושהב  תוחתפתמה ) תונידמה 

תוחתופמה תונידמל  תיסחי  ךומנ  דועיסל  רפס  יתב  ימייסמ  רועיש  .הדירי  תמגמב  אצמנ  לארשיב  םיחאהו  תויחאה  רועיש 
(. תמועל 42.8 שפנ  ףלא  האמל   11.4)

.שיא עוצקמב 5,425  םידבוע  לכה  ךס  .תויחא  לש  תויונפ  תורשמ  תומייק 763  ןוכנ ל-2012 , הלכלכה , דרשמ  רתא  יפל 
לש השירדה  תניחבמ  רתויב  הובגה  ןויצה  תא  שי  הז  עוצקמל  רתאה  לש  לולקשב  לש כ-15% . רוסחמב  רבודמ  רמולכ ,

.םיקיסעמה

דובעל ןוצרה  תא  ריזחהו  םילומגת  גישה  אוה  .בצמה  תא  טעמב  רפיש  תונורחאה  םינשב  להנתהש  םי  / תויחאה קבאמ 
.הירפירפב ןהו  זכרמב  ןה  םיבר –  םילוח  יתבב  רכינ  רוסחמה  ןיידעו , .תושקובמ  אל  תוימינפ  תוקלחמב 

, תוגלמ תקנעהו  דועיס  ידומילל  יביסנטניא  סויג  טקיורפ  תובקעב  תושדחה  תואשרהה  רפסמב  היילע  תמגמ  הלחה  ב-2012 
.תואבה םינשב  םג  יוטיב  ידיל  אובל  םירומא  ויתואצותו  לחהש ב-2009 ,
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יול הניד 

;1.6.2007 יאלוזא , ; 17.11.2011 ןמלוא , ; 28.5.2012 , 11.3.2012 , 8.12.2011 , 30.11.2011 , 20.7.2011 , 10.4.2011 ןבא , תורוקמ :
- ןאיביבט ; 2006 לארה , ; 2010 תרבד , ; 8.8.2006 לג , ; 2011 הירבוחו , ןליא  רב  ; 2009 וירבוחו , רקא  ; 2006 דלפניישו , ןמלדיא ,

רצנ ; 21.7.2011 בינ , ; 17.11.2010 םוחנ , ; 9.12.2011 רקוטו , ץנג  רדניל - ; 23.9.2011 ץנג , - רדניל ; 2004 ןהכ , ; 2006 יחרזמ ,
, ןבאו םולבנזור  ; 8.1.2014 , 7.1.2014 , 29.4.2013 רנלק , ; 28.9.2010 דלפ , ; 30.11.2011 דלפ , ; 2009 ןמדליפ , ; 16.11.2011 בינו ,

.2002 דלפניש , ;  30.10.2007

Bornstein, 18.9.2013; Gardiner, 1.4.2011.

הקוסעתה הקוסעתה הדשב   הדשב םירפרפ   םירפרפ
תומוקמ לש  תיתרדס  הביזע  םינש  המכ  ינפל  דע 

הקוסעתה םלועב  תילוש  העפות  התיה  הדובע 
רבשמ ווחש  םייחה  עצמאב  םישנא  רקיעב  הנייפאו 
יפנעב םישקובמ  םידבוע  ןיפולחל  וא  ורטופ , וא  ישיא 

העפותב רבודמ  םויה  .םיסנניפהו  קט  - ייהה
םיפנעב .םלועה  לכב  תוריהמב  םילדג  הירועישש 

אוה הדובע  םוקמב  עצוממה  תוהשה  ןמז  םימיוסמ ,
אוה קווישה  ףנעב  לשמל , ךכ  .םינש  שולשמ  תוחפ 

.םינש לע 2.1  דמע ב-2012 

טושפ םירקסהמ , םימרוזש  םיינכדעה , םינותנה 
ב-2012 ךרענש  רקסב  לשמל , ךכ  םימיהדמ :

הדובעה ישפחממ  םיזוחא  יכ 45  אצמנ  לארשיב 
ךרענש רחא  רקסב  .םינש  שמחמ  הלעמל  םתדובע  םוקמב  וראשנ  אל  םיזוחא  ו-75  םייתנש , לכ  הדובע  םיפילחמ 

.םתמזוימ ללכ  ךרדב  הבורקה , הנשה  ךלהמב  הדובע  םוקמ  ףילחהל  םינווכתמ  םיזוחא  יכ 60  אצמנ  הנש  התואב 
לע םג  אלא  הרקויו , חוכ  תדמע  לע  קר  אל  רותיו  רבדה  שוריפו  םהל , עצומה  םודיק  לע  םירתוומ  םיבזועש  הלאמ  םיבר 

העפותה יכ  םיארמ  םירקחמ  רוביצב , תיללכ  הייטנ  וזש  ףא  .קתווהו  הגרדה  םע  תועיגמש  תויתועמשמ  רכש  תופסות 
יפ םייתנש , ךלהמב  הדובעה  םוקמ  תא  םנוצרמ  ובזע   Y-רוד ה ידבוע  ברקמ  עבר  .םיריעצ  םיאליג  ברקב  רתוי  תחוור 

(. 12%  ) םירחאה תורודה  ינבמ  םיינש 
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ליג 33 דע  תודובע  רפסמ 

םילאשנה לש  ריעצה  םליג  תורמלש  אצמנ  ינב 33-20  םידוהי  ברקב  המשה ," דיתע   " תרבח רובע  ךרענש ב-2011 , רקסב 
ןיב 4 ופילחה   y-רוד ה ידבועמ  .קושל כ-37%  םתסינכ  זאמ  הדובע  תומוקמ  רתויו  ופילחה 4  םתיצחמכ  עצוממב )  27.5)

.םהלש הרצקה  הריירקב  תורשמ  רתוי מ-7  ופילחה  .תודובע 12%  ןיב 2 ל-3  ופילחה   42%- כו הדובע  תומוקמ  ל-7 
.דחא הדובע  םוקמב  ורתונו  תוביצי  לע  ורמש  קר כ-8%  השעמל 

ןפואב תמייק  הדובע  בוזעל  תיאדו ) וא  ההובג  תוריבסב   ) םינכומ ויהי  םילאשנהמ  רתוי מ-40%  רקסהמ : םיפסונ  םיאצממ 
תבוטל ובזעיש  םיכירעמ  םיפסונ  .הרחתמ 37%  הרבחב  יחכונה  םרכשמ  הובגה ב-15%  רכש  םהל  עצוי  םא  ידיימ ,

.הכומנ תוריבס  ךכל  םינתונ  וא  םירחתמה  רובע  דובעל  ורבעי  אלש  םיריהצמ  קרו כ-22%  תינוניב , תוריבסב  םירחתמה 

םישנ רחא , הדובע  םוקמל  רבעמ  לע  תוניצרב  בושחל  ליחתהל  שי  הפוסבש  ןמזה  תפוקת  יהמ  רקסה  יפתתשמ  ולאשנשכ 
האוושהב ל-14% םינש , רתוי מ-10  לש  ןמז  תפוקת  םישנהמ  ונייצ 19%  המגודל  ךכ  .םירבגמ  תוביצי  רתוי  וניגפה 

תולאשנהמ .םילאשנהמ כ-36%  האוושהב ל-19.5%  םינש , ןיב 5 ל-10  לש  ןמז  קרפ  ונייצ  תולאשנהמ  .םירבגהמ 22.5% 
תמועל כ-18% םייתנשל , הנש  ןיב  ונע  ןהמ  כ-15%  םילאשנהמ , האוושהב ל-41%  םינש , לש 5-3  הפוקתב  וקפתסה 

.הנשמ ךומנה  ןמז  קרפ  םינייצמ  תולאשנהמו  םילאשנהמ  לש כ-7%  המוד , רועישו  םילאשנהמ ,

אלל םישפחמו  ההובג  תורידתב  הדובע  תומוקמ  םינשמ  םיריעצה  יכ  הלע  יטירבה  יצה  רובע  ץועיי  תרבח  הכרעש  רקחמב 
יתוכלמה יצל  סויגב  ישוק  תונורחאה  םינשב  רצונש  הביסה  וז  ץועייה  תרבח  תעדל  .רתוי  םיבוט  הדובע  יאנת  רחא  ףרה 

ןייפמקב "ט  שיל ינוילימ  עיקשה  יטירבה  הנגהה  דרשמש  העשב  תאז  לכ  ליחה .  לש  הביזעב  היילע  הלח  ליבקמבו 
.יתוכלמה  יצל  סויגה  דודיעל  יתרושקת 

: תורוקמ
.   Ynet- הריירק . Y-רוד ה לש  רגתאה  הנש -  לכ  השדח  הדובע  .ליג 16.3.2011 . לוק ,

Dunn, James. 23.8.2015. Youngsters don't want to serve on Royal Navy submarines because they can't
log on to Facebook while under the waves. Daily Mail. 

הרשמ לכב  םיריעצ  לש  הדובעה  ךשמ  תוגלפתה 

הרשמ הרשמ
'' סמסמ

םיפתתשמ םיפתתשמ
הנשכ הנשכ ודבעש   ודבעש

םיפתתשמ םיפתתשמ סמסמ ' '
ודבעש ודבעש
םייתנשכ םייתנשכ

םיפתתשמ םיפתתשמ סמסמ ' '
33 -- ככ ודבעש   ודבעש

םינש םינש

םיפתתשמ םיפתתשמ סמסמ ' '
44 -- ככ ודבעש   ודבעש

םינש םינש

םיפתתשמ םיפתתשמ סמסמ ' '
55 -- ככ ודבעש   ודבעש

םינש םינש

220250602030הנושאר

250100401020היינש

--1001302020תישילש

.ףסכ  בושח -  תוחפ  יעוצקמ , ןיינע  בושח -  יכה   : Y-רוד ה .המשה 15.9.2014 . היסותא -  רוקמ :

קטייהה תוישעתמ  םיסדנהמ  ומגדנ 630  הריירק  ןונכתו  לוהינ  אשונב  היסותא  תרבח  לש  רקחמה  תדיחי  לש  רקסב  םינותנ :
ראות ילעב  םה  םיפתתשמה  ןיבמ   570 םינשה 2003 ו-2010 . ןיב  םהידומיל  תא  ומייסש  םיריעצ   - Y-רוד ה ינב  קטויבהו 

.ינש ראות  םג  שי  םהיניבמ   190- לו ןושאר ,
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? תונורחאה םינשה  שמחב  תדבע  תומוקמ  המכב 

דחא םוקמב  תומוקמ ב-2  רתוי וא  תומוקמ  ב-3 

דע 34 35-49 50+
0%

25%

50%

75%

100%

רובע ךרענש  דחוימ  רקס  םינותנ : . Ynet םירדוסמ. םירגובמ  םיינמי , םיריעצ  לארשיל :  66 .ןורי 5.5.2014 . ןמקורד , רוקמ :
ינב 18  ) תרגובה תידוהיה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמכ  םישנו  םירבג  ברקב 500  ךרענ  רקסה  .תימס  יפר  ןוכמ  ידי  - לע  ynet

(. הלעמו

.םילייחה תייסולכוא  תללכה  אלל  םיקדבנ  ויה  םא  רתוי  םיקהבומ  ויה  םיריעצה  לע  םינותנהש  חינהל  רשפא  הרעה :

.תובורמ תויוטבחתהו  תוקמנה  אלל  םתמזויב , בוזעל  םיטונו  םתוא  ורטפיש  םיניתממ "  " םניא םויה  םיריעצה  בור 

יל אב  לודג : דחא  טפשמב  .לומתא  וישכע , רחמ , .ילש  הדובעה  תא  בוזעל  יל  אב  ןטק : דחא  טפשמב  : " הריעצ תירגולב 
" .ןמז רתויש  המכלו  קוחר  רתויש  המכ  הפמ  עוסנלו  םוקל  לכה , בוזעל 

השענ הזה  סופדה  .תכרעמב  םריאשהל  תוסנל  ידכ  ןתמו  אשמ  םתיא  להנל  תונמדזה  קיסעמל  םיקינעמ  אל  ללכ  םיבר 
םלועה יגשומב  תעשעשמ  תצק  תרתוכ  םע  הבתכ  רבכמ  אל  םסרפ  טסילכלכ "  " ןותיעהש חיכשו  וילאמ  ןבומ  ךכ  לכ 

". םידבוע םתאש  ןמזב  הדובע  ושפחת  ךכ  : " תיטנתוא דואמ  לבא  ןשיה ,

תויונמדזה רחא  םישלוב  .האבה  הדובעה  תא  םישפחמ  ןמזה  לכ  ילש  םירבחה  בור  םגו  ינא  םג  : " ןב 29 ןובשח  האור 
" .םירחא תומוקמב  תויביטקרטא 

התאשכ הדובע  םוקמ  בוזעל  רתוי  לקש  יעבט  ןכש  עיתפהל , הכירצ  אל  ילוא  תודובע  םיפילחמ  םיריעצש  הדבועה 
וצרי תוריעצו  םיריעצש  םג  יעבט  .קפואל  רבעמ  תיארנ  אל  תואלמגל  השירפה  רשאכו  תולבוכ , תויוביוחמ  אלל  ריעצ ,
הלוע ונלש  רקחמהמו  םלועב  ושענש  םירקחממ  לבא  .בשייתהל  וטילחיש  ינפל  תודובע  לש  בחר  ןווגמב  תוסנתהל 

.קיתווה הקוסעתה  לדומ  תא  הגרדהב  הנשמ  איהו  בושחל , לבוקמש  הממ  רתוי  הברה  הקומע  העפותב  רבודמש 
לש הגופתה " ןמז  רמולכ ש" תינמז , הדובע  וזש  שארמ  העידי  ךותמ  הדובעה  םוקמל  םיסנכנ  םיריעצה  בור  השעמל ,

.בוצק יחכונה  בו  ' גה
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? הדובע תומוקמ  קטייהה  םוחתב  םיריעצ  םיבזוע  עודמ 

רסוח
תורשפא
תומדקתהל
תוחתפתהלו

תיעוצקמ

ןיינע רסוח 
רגתאו
יעוצקמ

רכשה הבוג 
םיאנתהו

םימוצמצ םוקימ תוכרעמ
םע םיסחי 

םילהנמ

תוכרעמ
םע םיסחי 

םיתימע

0.00%

12.50%

25.00%

37.50%

50.00%

.ףסכ  בושח -  תוחפ  יעוצקמ , ןיינע  בושח -  יכה   : Y-רוד ה .המשה 15.9.2014 . היסותא -  רוקמ :

קטייהה תוישעתמ  םיסדנהמ  ומגדנ 630  הריירק  ןונכתו  לוהינ  אשונב  היסותא  תרבח  לש  רקחמה  תדיחי  לש  רקסב  םינותנ :
ראות ילעב  םה  םיפתתשמה  ןיבמ   570 םינשה 2003 ו-2010 . ןיב  םהידומיל  תא  ומייסש  םיריעצ   - Y-רוד ה ינב  קטויבהו 

.ינש ראות  םג  שי  םהיניבמ   190- לו ןושאר ,

םידבועל האוושהב  םהלש  עוצקמהמ  םיצורמ  תוחפ  תויהל  םיטונ  םיריעצ  םידבועש  םיארמ  םירקחמ  וזמ , הרתי 
תא תנייפאמ  רמוחה  תופייע  לע  םירוטיקהש  ןוכנ  .רתוי  ההובג  תוחיכשבו  רתוי  רהמ  םישטונ  םג  ןכלו  רתוי  םירגובמ 
םה .םילכה  תא  רובשל  ססהמ  וניא   Y-רוד ה םימדוק , תורודל  דוגינב  לבא  קוסיעה , ימוחת  לוכב  םיאליגה  תשק  לוכ 

.שפחל ןוויכ  הזיאב  םהל  רורב  אל  םא  םגו  ילאיצנטופ  ףילחת  דימת  אל  םא  םג  הדובע  םיבזוע 
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Percentage of each generation say it is likely they will ___ (USA)

Millennial Gen x Boomer

Switch careers sometime Stay at current job rest of
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Reference: Pew Research Center. 2010. Millennials: Confident. Connected. Open to Change.

Note: Based on those who are employed full time or part time.

םירקמב .העטמ  תצק  הזה  ןותנה  לבא  רכשה , איה  הדובעה  םוקמ  תביזעל  תוחיכשה  תוביסה  תחא  יכ  םיארמ  םירקסה 
יאנת  " .ותביבסלו דבועל  הקדצה  ןיעמכ  תדקפתמו  בוזעל  הנבומה  ףחדה  לע  דבעידב  תשבלומ  הביזעל  הביסה  םיבר 

.תונורחא תועידיל  ןויאירב  'ס , נליא הפקה  יתב  תשר  לש  הילעב  בהנש , ןליא  רמוא  רתויב ," םינגוה  עיצמ  ינאש  רכשה 
ףסונב .ףינס  להנמ  תגרדל  דע  םודיק  קפוא  םיעיצמ  ונחנא  םומינימה , רכשל  לעמ  אוהש  יתלחתהה , רכשה  דבלמ  "

לבא .הצורש  ימל  םיימדקא  םידומיל  ןומימב  םיעייסמ  םג  ונחנא  .םיחיוורמ  םהש  םיפיטה  לוכ  תא  םילבקמ  םידבועה 
". האלה ךישמהל  םיצורו  תינמז  הדובעל  םיעיגמ  םיריעצה 

םיליגה חווט  םג  אלא  תונורחאה , םינשב  הלדג  תודובעה  תפלחה  תורידת  קר  אלש  הדבועה  איה  ןיינעמ  תוחפ  אלש  המ 
הפלחהה בצק  .רבעבמ  הכורא  הפוקת  ךשמב  בו  ' גל בו  ' גמ גלדל  םיכישממ  םיריעצהש  רבתסמ  .העפותה  תא  ןייפאמה 

תונש ךותל  םג  ךישממ  אוה   Y-ה רוד  לצא  לבא  החפשמה , תמקה  ירחא  רקיעב  ליגה , םע  תצקמב  ןתמתמ  םנמא 
.תורחואמה םישולשה 

יתרזחו יתלייטו  יתרטפתהו  יתבזעו  יתדבע  הדובע , תומוקמ  הברה  ףילחהל  יתקפסה  םירצקה  ייחב  : " הריעצ תירגולב 
ילש ןבשיה  תא  החינמ  .ההז  הראשנ  השוחתה  קר  םיעבצה , תוחירה , תולוקה , ופלחתה , םידרשמה  .יתרטפתה  בושו 

התיה תנעשמהש  וא  חונ  אל  וא  לודג  וא  ןטק  וא  היה  יתבשיש  אסיכ  לכ  .שש  דע  עשתמ  ילוכ  לכ  תויהל  ךפוהש  אסכב 
" .הלקה אלל  .החוור  תשוחת  אלל  .המידק  ידימ  תפפוכמ 

הלאשל ונלביקש  תובושתה  תוגלפתהב  תוארל  רשפא  םתדובעב  םיריעצה  לש  טקשה  רסוחל  תיטסיטטס  השחמה 
ןמזה עיגהש  /ת  בשוח ךא  וכו ,)` הדובעל  םירבחהמ  רגתאהמ , דיקפתהמ ,  ) ךלש הדובעה  םוקמממ  הצורמ  /ה  תא : " האבה

םיזוחא בורק ל-40  הי ."? / שעת המ  .האלעהל  דגנתמ  ודיצמש  סובה , ינפב  העצהה  תא  תילעה  .רכשב  האלעה  שורדל 
קר ןיתמהל  ורחב  םיזוחא  דוע כ-40  .יפילח  הדובע  םוקמ  שפחל  ליחתהל  םהל  םורגי  רכשב  האלעהל  בוריסש  ונייצ 

םיריעצה רועיש  תא  לידגי  דיבעמה  לש  ףסונ  בוריסש  חינהל  רשפא   ) תינש השקבה  תא  ולעיש  ינפל  טעמ " דוע  "
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םירבגה לצא  קהבומ  ןפואב  רתוי  קזח  תיפילח  הדובע  שפחל  ףחדה  יכ  ןייצל  יואר  תיפילח .) הדובע  שפחל  וליחתיש 
(. תמועל 34%  46%  ) םישנל האוושהב 

המ דגנתמ  ודיצמ  סובה  .רכשב  האלעה  שורדל  ןמזה  עיגהש  /ת  בשוח ךא  ךלש , הדובעהמ  הצורמ  /ה  תא
? הי / שעת

םע תצק  הכחא 
התוא הלעאו  העצהה 

ךשמהב וינפב  בוש 

הדובע שפחל  ליחתא 
ץחל ילב   ) תיפולח )

ליגרכ ךישמא 
עיצי סובהש  הכחאו 

רחואמ בלשב  יל 
האלעה רתוי 

ותמזוימ

שקבאש יוכיס  ןיא 
האלעה סובהמ 
יתמזוימ רכשב 

ינאש ןוויכ  רטפתא 
אלש םוקמב  דבוע  אל 

יתוא םיכירעמ 

0.0%

12.5%

25.0%

37.5%

50.0%

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

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

.תחא הבושתמ  רתוי  ןמסל  היה  ןתינ  וז  הלאשב  הרעה :

םיבר םיריעצ  .תויעוצקמה  תויוחמתהל  םג  הנורחאל  טשפתהל  הליחתמ  דחא  הדובע  םוקמב  דימתהל  אל  המגמה 
תאזה העפותה  .ודמלש  םוחתב  דובעל  ללכב  וקיפסהש  ינפל  דוע  רמולכ  םידומילה , םויס  רחאל  רבכ  עוצקמ  םיפילחמ 

ליבשב ודמל  םהש  איה  םיבר  לש  השוחתה  .ןיד  תכירע  וא  הסדנה  האופר , ןוגכ  םייתרקוי  תועוצקמל  וליפא  העיגה 
". םהלש םולחה  לע  ףועל   " רמולכ םיצור , תמאב  םהש  המ  תושעל  םהל  רתומ  וישכעו  םירוהל  םולח  םישגהל 

הפי יכה  הנתמה  תא  יל  האיבה  זאטס ' םייתנשו  דומיל  תונש  ירחאש 4  ןובשחה  יאור  תצעומל  הדות  : " קובסייפב טסופ 
ירחא אמא , זא  ...ח  " ור ןוישר  ייחב -  יעיברה  רושעה  תליחתל  שקבל ) הלכי  ילש  אמאש  ןוכנ  רתוי  וא   ) שקבל יתלוכיש 

??" םישחנ דכול  תויהלו  יל  אבש  המ  תושעל  ףוס  ףוס  רשפא  ךליבשב , הז  תא  יתישעש 

תונורחאה םינשב  לבא  .ףנעה  ותואב  המוד , תרחא  הרשמל  ללכ  ךרדב  ונפ  םה  הדובעה  םוקמ  תא  ובזע  םישנאשכ  רבעב ,
אפור ןלכלכ , השענ  ןיד  ךרוע  לשמל : .האלמ  תיעוצקמ  הבסה  תושעל  םישקבמה  םיריעצ  השדח : העפות  תנמתסמ 
הלאמ םיבר  יכ  םיארמ  םירקס  .הארוהל  הבסה  השוע  םיבשחמ  שיאו  ילאיצוס , דבוע  תויהל  רבוע  גולויב  ןמוא , השענ 

.הז לע  םיזטנפמ  תוחפלו  תילאיר  תורשפאכ  תאז  םילקוש  לעופב , קוסיע  ופילחה  אלש 

הפוכת הביזע  תובהוא  אל  תורבח  .םיבר  םילהנמ  לש  םהיניעמ  הניש  הרידמ  הקוסעתה  םלועב  תוביציה  רסוח  תעפות 
.רקיו בכרומ  ךילהת  אוה  ותרשכהו  שדח  דבוע  סויג  יכ  םידבוע , לש 
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התא .םינש  ךתיא 5-4  דובעל  וכישמיש  םישנא  טעמ  שי  ץראב  : " Ynet ב - הבתכב  הרודא , תדעסמ  ףש  ןוטיב , יבא 
.םיה ףוחב  תודעסמל  ובזעש  םיחבט  ןומה  ויה  ץיקב  .בוזעל  לוכי  אוה  םוי  ךותו  ותוא , ךירדמו  דמלמ  חבטב , עיקשמ 
.ורזח אלו  וכלה  .ספי  ' צו םילטספ  םש  ןגטלו  תכלל  ותפתה  םה  זא  וטנ , לקש  ףלא  לש 12-11  תורוכשמ  םש  םהל  ומליש 

" .םיקיר תודעסמב  םיחבטמה 

ילש .ינוגרא  םינפה  יתליהק  - יתרבחה הנבמה  רוערע  םג  אלא  ןויסינו , עדי  לש  ןדבוא  קר  אל  השוריפ  דבוע  תביזע 
אשונה לע   Boss Problem לטרופב הנייאור  סקודמא , תרבחב  םירושיכ  לוהינו  ינוגרא  חותיפ  "ל  כנמס רבעשל  ןודרוג ,

: םיקיסעמ ברקב  םויה  םיחיכשה  םינואה  רסוחו  הקוצמה  תא  םישיחממ  םינכה  הירבדו  הזה 

לש עסמכ  אלא  הפוצר , הקוסעת  לשו  תובוח "  " לש לולסמכ  אל  םייחה  תא  םיאורש  םיריעצ  'ה  רבח םה   Y-ה רוד  "
ידיל ותוא  ונאבהו  ותוא  ונחתיפ  וילע , ונלדג  יתימעו  ינאש  שונאה  יבאשמ  םלוע  לוכ  .ימצע ]...[  שומימו  ימצע  שופיח 

תוחנה לוכ  .תוחפ  אל  וניניע ! דגנל  יטנוולר  אל  השענו  ךלוה  הזה  םלועה  לוכ  אל , המו  דבוע "  " המ ונעדיו  קודב , ןויסינ 
.הז רודמ  םידבוע  לומל  / םע הדובעב  תויטנוולר  אל  תושענו  תוכלוה  םירבדה , תא  םינחוב  ונא  הכרד  המזירפה  דוסיה ,

םירצוי ךיא  םינתשמ ,) םידבועה  קר  אל   ) אוה םג  תידימת  הנתשמה  ןוגראכ  ונל  םיאתמ  דבוע  ליפורפ  הזיא  ומכ  תויגוס 
לבא  X-רודב ה ומכ  םייחה  לוכ  אל  ילוא  .םינש  רפסמ  לש  היצנדק "  " לש החנה  לע  הנבנ  לוכה  .םירמשמ  ךיא  הענה ,
ונל שיש  דיחיה  ןויסינהו  עדיה  רגאמ  הז  ירהש  יטנוולר ? אל  רבכ  הזשכ  םישוע  המ  .תובוט  םינש  רפסמ  לש  ףצר  תוחפל 

... עוצקמ ישנאכ 
רסוחו ןורסיחל  בשחנ  היה  רבדה  םייתנש , לוכ  דיקפת  / הדובע תומוקמ  ירבעמ  םייחה  - תורוקב ןייצמ  היה  והשימכ  םעפ ,

, רמולכ .ותקסעה  דגנ  לוקיש  שמשל  לוכי  אל  רבכ  הז  רטמרפ  .לבוקמו  יעבט  תוחפל  וא  טרדנטס  הז  םויה...הדמתה  תלוכי 
" ...ח " וק אורקל  וליפא  דומלל  ךירצ 

הרטמב םיביצקתו  הבשחמ  םיעיקשמ  שונא  יבאשמ  ילהנמ  תינורכה , הפולחתה  תקוצמ  לע  לקהל  תוחפל  וא  רותפל  ידכ 
םיצירמת םיקלחמ  םה  לשמל , ךכ  םידבוע ." רומיש   - " יעוצקמה ןוגרא  ' זב יורקש  המ  .ראשיהל  םידבועה  תא  תותפל 

רוציל םילדתשמ  יתרבח , שוביג  ימי  םינגראמ  תונהמ , תויעוצקמ  תויומלתשה  םימזוי  הדמתה , יקנעמ  םינייטצמל ,
םידבוע ודיינ  : " םיקיסעמל הצילמה   AllJobs תיל " כנמ .דועו  בחור , ידיקפתל  דוינ  הז  ללכבו  םידיקפתב , ןוויג 
השוחת םהל  תתלו  םהלש  הדובעה  תביבס  תא  ןווגל  םהלש , תולוכיה  תא  רגתאל  הרטמב  ןוסכלאבו -  הדיצה  בחורל ,

היצביטומ רצייל  ליבשב  הרבחה , ךותב  הלעמ  םודיק  קפוא  םג  תוארהל  שי  תאז  דצל  .תוחתפתהו  תושדחתה  לש 
" .תפסונ

םיריעצה .השדחה  הפיגמל  ישממ  ןורתפ  רשאמ  העגרה " תפורת   " רתוי ןה  וללה  תולועפה  לוכש  הארנ  םייתניב , לבא 
לשמ יתוהמ  ןפואב  םינוש  םהלש  םיכרצהו  םייחה  ןונגס  םלועה , תסיפת  יכ  תויזזתב , תודובע  ףילחהל  םיכישממ 

.םהירוה

: ןהמ המכ  גיצנ  ןלהל  תאזה ? המגמל  תוביסה  ןהמ 

ריחמ ריחמ לכב   לכב אלאל  
חתופמ תרוקיב  שוח  שי  םויה  םיריעצל  .ריחמ  לוכב  ומצע " תא  רוכמל   " דוע ןכומ  אלש  ןושארה  רודה  אוה   Y-רוד ה

םה תואיצמה , ןיבל  םהלש  תויפיצה  ןיב  רעפ  רצונש  םישח  םה  רשאכ  .םייחהמ  תוזרפומ ) ודיגיש  שי   ) תוהובג תויפיצו 
תא תקזחמ  תידדהה  הכימתהו  תכללו  םוקל  ינשה  תא  דחא  םידדועמ  םה  םיבר  םירקמב   ". ךותחל  " םיססהמ אל 

. העפותה

תתל תונמאנ , ןיגפהל  הדובע , םוקמב  דמעמ  קיזחהלו  תוסנל  ךירצ  יכ  רמול  םיטונ  םישנא  : " טסילכלכב הבתכל  הבוגת 
םתאש והשמב  םכנמז  תא  תולבל  ידכ  םכייחמ  םימי  ושידקתש  המל  לבא  .םייתנש  וא  הנש  ךשמב  תוחפל  תונמדזה 
םכלש בושח  יכה  דיקפתהו  תרגתאמ , אל  איה  םא  תניינעמ  הניא  הריירק  ףא  .רטפתהל  רתומ  םכל ? םיאתמ  אלש  םיעדוי 

וז לבא  םויה , השק  הדובעה  קוש  ןוכנ , .הדובעה  םוקמל  םינשוימ  םילדומ  לע  ורשפתת  לא  .בושו  בוש  תאז  תולגל  אוה 
" .רשפתהל הביס  אל 
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רתוי חיוורהל 
רסוחב םייח  השעמל  םיקינ  Y-ה .לבגומ  ללכ  ךרדב  רכשה  וליאו  םינשה  םע  םילדגו  םיכלוה  םיירמוחה  םייותיפה 
תעדה לע  הלוע  אל  תוימויה  תואצוהב  םצמצל  תורשפאה  .קיפסמ  ונניא  םילבקמ  םהש  ףסכה  דימת  יכ  הנבומ , תועיבש 

.רתוי  הסינכמש  הדובע  שפחל  אוה  םיידיימה  תונורתפה  דחא  ןכלו 

יוניש הרטמה - 
ראשית לא  אוה  קחשמה  םש  (. Disposable  ) ימעפ דחו  ינמז  לוכה  ובש  יתיזזת , ןדיעל  ולדגו  ודלונ  םויה  םיריעצ 

ךפוה יונישה  תורחא , םילמב  .רוחאל  דעוצש  ימכ  ספתנ  םירמשה  לע  טקושש  ימ  .ףרה  אלל  ףלחהו  שדחתה  םוקמב ,
וא רזול  לש  גוס  אוה  הדובע  םוקמ  ותואב  ידמ  בר  ןמז  ראשנש  ימש  הנעטה  התלעו  הרזח  תונויארב  .הרטמל  יעצמאמ 
" .ומצעב ןימאמ  אל  אוהש  הארנכ  םינש  רבעמ ל 4  דחא  הדובע  םוקמב  ראשנש  ימ  : " טסיקבקוט לש  םילימב  עוקת ." "

יעבט ודכו ' קובסייפב  םירבח  טוהיר , תוקורסת , םידגב , ירלולס , ןופלט  ההובג  תורידתב  ףילחהל  לגרומ  התאשכ 
. םישדח םיקפוא  וא  גורדש  שפחתו  תימעפ  דחו  תינמזכ  הדובעה  תא  םג  סופתתש 

יתעד יפל  "? היסנפ  " ליבשב לובסא  ינא  םייחה  לוכ  םייחה ? לוכ  םוקמה  ותואב  דובעל  הצור  ימ  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
! חרזא לוכל  שדוחל ) תוחפל   7000  ) היסנפ .שדח  קוח  םדקל  ךירצ 

אל םג  (. ...היסרפיד יל  םרוג  הרטשמ  וא  הייריע  הלימה  קר  ! ) דועו קנב  , הייריעב תורדוסמ "  " תודובע םיאצומ  םלוכ  אל 
". ןוויג םיבהואש  םישנא  שי  םוקמה ! ותואב  םייחה  לוכ  דובעל  םיצור  םלוכ 

שי רבד  לכל  .ופקות  גפ  יתמ  רמואש  ךיראת  לעב  אוה  טעמכ  םיריכמ  ונחנאש  המ  לכ  ילש  רודב  : " ונל בתכ  ריעצ  רוחב 
.ףדמ ןמז  שי  הזה  םלועב  םיאושינל  וליפא  ירה  קוחרה ? חווטל  הדובע  לע  ונבי  םישנאש  הפצמ  תמאב  התא  .ףדמ  ןמז 
םינש המכ  דוע  .ראשיהל  ידכ  ןאכ  הז  רמאיו - וילע  עיבצי  והשימש  רבד  םוש  טעמכ  תוארל  םויה  ןתינ  אלש  בשוח  ינא 

" .ידמ רתוי  םידרוש  אל  האקיא  ירצומו  וטואה , תא  תכרעמה , תא  תיבה , תא  םיפילחמ 

.םולכל םירבוחמ  תויהל  אל  ונל  תמרוג  עגר , לכ  הנתשמש  תאזה , תניוזמה  היגולונכטה  לכ  : " הלגייבה תמכוח  ךותמ 
םינמאנ תויהל  אל  םהל  םרוגש  המ  המידק , ןמזה  לכ  םיצר  םישנא  .םולכל  םירבוחמ  אל  ריוואב , םייולת  שממ  ונחנא 
דחאהמ רבוע  ןמזה  לכ  התאו  םישדח , םיחותיפ  םישדח , םירצומ  םיאצוי  ןמזה  לכ  םינתשמ , םירבד  ןמזה  לכ  םולכל !!

, אבה והשמל  הייפיצב  יח  ןמזה  לכ  התא  .ינמז  אוה  עמוש  לכוא , השוע , האור , התאש  רבד  לכ  .ינשל  דחאהמ  ינשל ,
!!!" תודווזמ לע  יח  התא  .אבה  חותיפל  האבה , היצקרטאל 

ליבקמ תומישמ ) לש  םצמוצמ  רפסמ  וא   ) תחא המישמל  תחא , הריירקל  דחא , הדובע  םוקמל  רוביחה  תמיוסמ  הדימב 
.תפלחתמו תישוח  בר  תיצורע , בר  היווחל  לגרתהש  רודל  םיאתמ  אל  הז  .דחא  ץורעל  רוביחל  םיריעצה  יניעב 

םיגהונ הקיזומ , םיעמושו  םידבוע  ונחנא  .ליבקמב  תולועפ  רפסמ  תושעל  ריעצ  ליגמ  ליגר  ונלש  רודה  : "" ןב 26 ריעצ 
םע דדומתהל  תלוכיה  רסוחו  ןמזה  דגנ  ץורמה  .םיסמסמו  םיבישקמ  היזיוולט , םיאורו  םילכוא  ןופלטב , םירבדמו 
ןמז ךרואל  דבלב  דחא  רבדב  זכרתהל  םישקתמו  םישדח , םייוריג  ןמזה  לוכ  םישפחמ  םישנאש  ךכל  םימרוג  םומעיש ' '

(." ךכ לע  דיעהל  איה  םג  הלוכי  ןילטירה  תעפות  )

רמולכ .שדחמ  םעפ  לכב  ךמצע  תא  איצמהל  רשפא  וליאכ  םוסרפה , תורבח  תוציפמש  הילשאל  םג  רושק  יונישב  ךרוצה 
.שדח בו  םג ג' ילואו  השדח  הריד  שדח , דגב  תועצמאב   Restart וא  Makeover תושעל

עפשה תמליד 
םה ןכל  .תורשמ  לש  בחר  עציהו  ילכלכ  עפש  לש  הפוקתב  הקוסעתה  םלועל  וסנכנ  לארשיב , רקיעב   Y-רוד ה יריעצ 
איה םיבר  לש  החנהה  .תוביציו  םינגוה  םיאנת  םהל  חיטבמ  אוה  רשאכ  םג  הדובע , םוקמ  בוזעל  תוחפ  םיששוח 

" שדח והשמ  הסננ  אוב   " לש השוחת  רצוי  קושב , עפשה  ןכ , לע  רתי  .םיקדוצ  םה  בורל  .הרהמב  אצמית  הביטנרטלאהש 
. ןנערתהל ידכ  קסיד " ףילחנ  אוב   " וא
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בושל םנוצרב  אלא  רתוי  בוט  בו  רחא ג' שופיחב  אל  הביזעה  תא  וקמינ  םיבר  םיריעצש  ורפיס  ונחחוש  םתיאש  םיקיסעמ 
גוז תב  / ןבמ גלדל  םהלש  הייטנה  תא  תצקמב  ריכזמש  סופד  והז  .םייחב  ןווגל  רקיעבו  ודוהל  עוסנל  םידומילה , לספסל 
בוט והשמ   " םייונפה קושב  שי  םא  קודבל  םישפחמו  היווחה , תא  םיצממ  םוקמב ," ךורדל   " םיצור אל  םה  .ינשל  דחא 

.( תויורכיה - יֵקּושו שגפמ  תודוקנ  טיידל –  טיידמ  ואר : הז  אשונב  הבחרהל  " ) רתוי

אל רבכ  עוצקמה  רחא ." והשמ   " שפחל יתלחתה  הנורחאל  לבא  .ןווגמ  עוצקמ  אקווד  הז  היגולוכיספ  : " תב 31 הריעצ 
הרישכ ינא  םא  תעדוי  אל  םג  .שדחמ  ליחתהל  וישכע  תלגוסמ  ינאש  החוטב  אל  ינאש  איה  היעבה  .רתוי  יתוא  שגרמ 

" ....הטיסרבינואל רוזחל 

םלוכ םישוע  ךכ 
המגמב תכמות  תיברעמה  תרושקתה  .ינא  םג  זא  םיפילחמ , םלוכ  םא  תירדע : תויתנפוא  לש  ביכרמ  םג  ןאכ  שיש  רשפא 

.תויתרגש אל  תוינפת  תללוכה  תנווגמ , הריירק  ילעב  םישנא  לש  םרואיפ  תועצמאב  רקיעב  תופיקע -  םיכרדב  תאזה 
דע קיפסהש  ריעצ  ןייאור  הבתכב  םרוזה ." רודה   " התרתוכש הבתכ  ינפמוק " טסאפ   " ןיזגמב המסרפתה  ראורבפב 2012 

ןהכלו  eBay ־ב גולונכטכ  שמשל  תיאקירמאה , הנגהה  תקלחמב  דובעל  סואכה , תיירואתל  החמומ  תויהל  ליג 37 
וירבדל םייתניב )  ) ותוא קילדמ  תמאבש  המ  לבא  ןוכיס , ןוהה  תיישעתב  דבוע  אוה  םויכ  .ןידאקניל  לש  ישארה  ןעדמכ 

.םרוז ילארשיה  רבגה  םג  .ריוואה  גזמ  יוזיחל  תונויסינ  אוה 

, רטייריפוקל יתכפה  .הז  תא  אנוש  ינאש  יתנבהש  דע  ריוואה  ליחב  םיבשחמ  תנכתמכ  םינש  שש  יתריש  : " ריעצ רגולב 
םע ילשמ  םיטקיורפ  המכ  לע  דבוע  הלא  םימיב  .ןוסקירא  ןאקמב  תיביסנטניא  הנש  דועל  םשמו  םלועב  הנש  יתלייט 

 " .ךרדה לע  סנלירפ  תצק  השועו  םירבח 

שדח תובישח  רדס 
תרטמ םא  .םאתהב  הנתשמ  הדובעה  תסיפת  תיעוצקמה , הריירקהמ  רתוי  הבושח  תישענ  יאנפה " תריירק  ש" ןוויכ 

.תאז םישוע  דציכו  ןכיה  ינורקעו  בושח  תוחפ  םייוליבו , םיביבחת  ןממל  ידכ  ףסכ  רובצל  רקיעב  איה  הקוסעתה 

עירכהל םישקתמ 
תוערכהל עגונה  לוכב  ןררבו  ןססה  השענ  ךכמ  האצותכו  םיילאיר  אל  תומולחבו  תויזטנפב  הגושה  רגוב  אל  רוד  הז 

.עירכהל תלוכיה  רסוח  לש  רצות  םג  הפיא  איה  תודובעה  תפלחה  .הקוסעתה  םוחתב 

הפ לעב  םג  ונעמש  התואש  תאזה , הנעטה  תא  םישיחממ  תאזה  העפותב  הקסעש  טסילכלכב  הבתכל  םיקיסעמ  תובוגת 
אל וא  םהיניעב , ןח  אצומ  אל  תצק  והשמש  עגרבש  םיקנופמו  םינטק  םידלי  םה  םייתרדס  הדובע  יפילחמ   " : תונויארב

ףידעמ ינא  .רחא  םוקמב  דובעל  םיכלוהו  םיקחשמ  אלו  םילכה  תא  םירבוש  םה  םהלש , תונוצרה  יפל  םירשייתמ  םלוכ 
ליגב 20, דבוע  ילוא  הז  .וחרבי  אלו  רפשלו  תונשל  וסני  םה  םהיניעב  ןח  אצומ  אל  והשמשכש  םישנא  ילצא  ודבעיש 

ליג .40" תוביבסב  הדובע  ילב  ומצע  תא  אצמי  השק , תצקש  םעפ  לוכ  חורבל  הז  ולש  תוילאטנמהש  ימ  לבא 

םיקזח םניאש  םירגוב , אל  םישנאב  רבודמ  םירקמה , בורב  .הדובעה  קושב  םמוקמ  תא  םיאצומ  םניאש  םידבוע  ידידל , "
תודובע ןיב  ול  ץפקמ " דבוע ש" סייגל  קיסעמכ , יל , המל  .ןמז ]...[  ךרואל  תחא  הדובעב  ראשיהלו  םדקתהל  דימתהל , ייד 

" .האבה הדובעל  רובעי  רבכ  אוה  ותוא , עצקמל  ותוא , ךונחל  קיפסאש  דע  ספא ? הווש  ולש  הדובעה  רסומו 

לוכה םועטל 
לכ תא  תוצמל  דיל , אבה  לכמ  תווחל  ןוצרו  ימצע  דוקימ  לש  קהבומ  ביכרמ  םג  הדובע  תומוקמ  תפלחה  לש  סופדב  שי 

.הרצק הארתהב  םיקיסעמה  תשיטנ  לש  ריחמב  םג  .םיירשפאה  םישוגירה  לכ  ןיב  ןרמתל  עיצהל , לוכי  םלועהש  המ 
.םישנא ןרמתל  לגרהל  חתפתמ  רבדה  םיתיעל 
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תושעל תולוכי  רומאכ  םישנ   ) השיאה דמעמב  היילעל  דחא , דצמ  המרג , ליבקמב  םירבד  המכב  תוקסעתה  : " ןב 27 ריעצ 
םלשל םילגוסמ  אל  םויה  םישנאש  ךכל  המרג  איה  ינש , דצמ  .היגולונכטה  לש  תצאומ  תוחתפתהלו  ליבקמב ) םירבד  המכ 

ינאש תורמל  "ל  וחל הסיט  לע  רתוול  המל  .םגו  םג  רשפא  םא  רתוול  המל  םמצע  תא  םילאוש  םהש  ןוויכ  ריחמ ,
םא םיידיה  תא  ךלכלל  המל  טנלאט ,)'  ' גשומה רוקמ   ) תינקחש םג  תויהל  רשפא  םא  תרמז  קר  תויהל  המל  טפארדרבואב ,

'. וכו אל  םג  רשפא 
(, האופר ומכ   ) יפיצפס דואמ  דחא  םוחתב  דקמתמש  עוצקמ , שוכרל  ןוצרב  הדיריב  םג  יוטיב  ידיל  האב  וזה  העפותה 

). תרושקת ומכ   ) רתוי תשטשוטמ  עוצקמה  תרדגה  ובש  הדשל , סנכיהל  ןוצרב  היילעו 
םויכ םישנא  .םירוחיאה  תעפות  תא  םג  ריבסהל  היושע  ריחמ  םלשל  ילבמ  ליבקמב  םירבד  המכב  תוקסעתה  ןכ , ומכ 

. ילאיר אל  הז  םימיוסמ  םירקמב  םא  םג  הז , תא  םגו  הז  תא  םג  וקיפסי  םהש  םמצע  תא  םיענכשמ 
ןורמת תויהל  ךפוה  הזה  ןורמתה  םיוסמ  בלשבש  היעבה  .תונמוימל  ךפה  ונלש  רודב  תומישמו  תולועפ  ןיב  ןורמתה 

. םזיאוגאב היילעלו  תויטנסרטניאל  םיבר  םירקמב  םרוגש  המ  םישנא , ןיב  יביטלופינמ 
ןיימדל םהל  לק  רתוי  ןכל  .םירחא  בזכאל  לאיצנטופה  תא  הלידגמ  לוכי ,' אל  ינא   ' דיגהלמ דחפהו  לוכה  קיפסהל  ךרוצה 

'". הבוט הנווכ  יל  התייה  ץרתל ב' ןתינ  דימת  תולקתה  תא  ךכ  רחאו  לוכה , םיקיפסמ  םה  ובש  ילאידיא , בצמ  דימת 

ןופצמ תופיקנ  ילב 
.םתוא םירישכמו  םיקיסעמש  תורבחלו  םינוגראל  הז  ללכבו  תלוזל , היתפמא  תוחפ  םילגמ  םויה  םיריעצה  יללכ , ןפואב 

, םתדובע םוקמ  תא  םישטונ  קר  אל  םיבר  .תווקת  ךב  הלתו  ךב  עיקשהש  ןוגראב  דוגבל "  " רתוי לק  ףקונ , וניא  ןופצמשכ 
ימב עגפי  הז  דציכ  תולאשה  .ללכ  הארתה  אלל  וא  הרצק  הארתהב  תאז  םישוע  םהש  אלא  החטבה , וא  הזוח  תרפה  ךות 

.ראשיהל םילוקישהמ  קלח  תווהמ  אל  םיבר  םירקמב  יב  עיקשה  יתוא , רישכה  יב , חטבש 

דובעל ליחתהש  דבוע  .המגמל  ךפוהש  םויה  ונל  הרקש  הרקמ  םכתיא  קולחל  יתיצר   " : תימואלניב קט  - ייה תרבח  לעב 
ול וליפא  אוה  .הביסה  אל  חטבל  הז  לבא  ול  השק  העיסנהש  היה  ימשרה  ץוריתה  .םימי  ירחא 3  רטפתה  ןתינכות ,) )

תרחא הדובע  אצמ  יתכרעהל  אוה  ...ונל  עידוהל  ותוא  האיבהש  המשהה  תרבח  תא  חלש  אלא  תורטפתה  בתכמ  שיגה 
הז בגא , .תרחא  העצה  םע  קחיש  הארנכ  לבא  הלוח , ויבאש  הנאותב  הדובעה  תלחתה  תא  החד  אוה  .רתוי  דחא  שורגב 

. ולש הלבגמה  תורמל  ותוא  ונסייגש  השק  םוגמגב  הקולה  דבוע  היה 
.תרחא הדובע  חקלו  טרחתה  ךכ  רחאו  םיעונכיש ) ירחא   ) תיבויח הבושת  ןתנש  דבוע  םע  שדוח  ינפל  ףסונ  הרקמ  היה 

. םיריעצ םלוכ 
ינא .םהל  המיאתמ  קוידב  אל  היישעתה "  " יכ םישדוח  ירחא 3  ורטפתהו  תרחא  הרבחב  ודבעש  םידמעומ  ןייארמ  ינא 

. תוחורה לוכל  םתוא  קרוז 
םימי דובעל ל-3  אובל  .תיתעווז  המגמ  תוהזל  ליחתמ  ינא  לבא  םינמאנו  םילועמ  םהש   Y-רודמ ה םיבר  םידבוע  יל  שי 

" .םמצעלמ ץוח  רבד  םושל  תוביוחמ  ןיאו  םיהולא  םהל  ןיא  .התמגודכ  ןיאש  הפצוח  טושפ  וז  רטפתהלו 

םינלצנ ןוה  ילעב 
םא .םירעפה  תובחרתהלו  הרבחה  לע  ןוהה  ילעב  לש  םתוטלתשהל  יומס  יוטיב  תיתרדסה  השיטנה  תעפותב  םיאורה  שי 
תא לישמה  סקרמ  .םייניבה  דמעמ  תא  םג  םילצנמ  םה  םויה  םיכומנה  תודמעמה  תא  רקיעב  ולצינ  םירישעה  רבעב 

, ףסכ ןוהה  לעבל  תכסוחו  המצע " תא  הפילחמ   " תאזה הנוכמה  םויה  .תפלחומו  הלבתמש  תיתיישעת  הנוכמל  לעופה 
םינייאורמה דחא  .םפילחהל  םידיבעמל  רתוי  לק  ןכלו  רבעבמ  םינגומ  תוחפ  םג  םידבועה  .ןופצמ  תופיקנו  היגרנא 

אלו תורדתסהל , אל  הלשממל , אל  תפכא  היהי  דחא  ףאלש  ילב  םוי  לוכ  יתוא  רטפל  םילוכי  : " ךכ תאז  רידגה  םיריעצה 
לע םהלש  םיחוורה  תא  םסקמל  איה  םויה  םיבר  םיקיסעמ  לש  הייטנה  ןכאו , םייטרפ ." תומוקמב  םייק  אל  םגש  דעוול 

רתוי .םהילע  ןגהל  לוכיש  קזח  םידבוע  ןוגרא  אללו  קתוו  אלל  םיריעצו , םישלח  םידבוע  רקיעב  םהידבוע , ןובשח 
רתויו ינעבות  רתוי  סמונמ , תוחפ  םויה  ריעצה  רודהש  ןוויכ  .יתקוסעת  לוצינ  ללגב  הצוחה  םיפחדנ  םיריעצ  רתויו 

.םיבורק םירוטיפהש  שח  אוהשכ  בזוע  ריעצה  םיבר  םירקמב  .רתוי  לודג  דיבעמה  ןיבל  וניב  ךוכיחה  םדקמ  קנופמ ,
סובהו תויחל  ידכ  םידבוע  ונחנא  : " ךכ אטבתה  םהמ  דחא  .הדובעה  תא  אלו  דיבעמה  תא  בזוע  אוה  םירחא  םירקמב 
םרובעב םיחיוורמ  ונאש  ףסכה  תא  שדחמ  םיעיקשמ  םיסובה  םויה  ףוסב  .וננובשח  לע  חוור  תושעל  ידכ  םלשמ 

םישדח םידבוע  ועיגי  דימת  יכ  תויוכז , אלל  ונמצעב , םיבזוע  ונחנאש  םיחמש  םה  .םהלש  םיקסעה  תא  םילידגמו 
." האבה הלגנל  דע  הרצק , הפוקתל  ודבעתשי  רבכ  םהו  הדובעל  תושאונ  םיקוקזש 
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חכ הפיט  םע  םישנאמ  רבשנ   " : ביבא לתב  היסומוחב  תורצלממ  הרטפתהש  רחאל  קובסייפב  הריעצ  הבתכש  סוטטס 
תושרהל םילוכי  אלו  שדוחה , תא  רוגסל  ידכ  ףסכה  תא  םיכירצש  םישלחומ  םידבוע  ונלוכש  הדבועה  תא  םילצנמש 

לש דדוב  רופיס  אל  הזש  וניבת  .תויתועמשמ ]...[  תוילכלכ  תוכלשה  ךכל  ויהיש  ילבמ  הדובעה  תא  בוזעל  ונמצעל 
תוברת לש  םי  םיב , הפיט  קר  תאזש  הניבמ  ינא  תונדעסמה -  ףנעב  םידבוע  םע  תוחיש  הברה  ךכ  לכ  ירחא  תחא : תירצלמ 

ינימ לוכו  לטנב " ןויוושה  ", " ינאריאה םויאה  רתוי מ" םינפבמ , ונלש  הרבחה  תא  תקרפמש  תינלצנו , תרעוכמ  הקסעה 
. םינבשיב םיסיסר 

תובישי תופסונ , תועש  תועיסנ , םיפיט , הלאה : תונטקה  תובינגה  לוכלש  םינפהל  וליחתי  םיקיסעמהש  הצור  ינא  רקיעב 
סחיה תא  עולבל  ומיכסי  תוירצלמהש  הז  לע  תונבל  רשפא  יאש  .ריחמ  שי  םייק - אלש  סיסב  רכש  םולשת , ילב  תווצ 

"! םכל אבש  המ  תושעל  םילוכי  אל  םתא  .הזה  ליפשמה 

םקרמה תא  תסרוהש  תלוגנרתו ," הציב   " ןיעמ תילילש –  היחמ  תייגולוקא  הקוסעתה  קושב  התווהתה  השעמל ,
םדיצמ םיקסעומה  .םתוא  לצנל  םיססהמ  אל  ןכלו  םהב  ודגבי  םיריעצה  םיקסעומהש  םיחינמ  םיבר  םיקיסעמ  .יתרוסמה 
הלקמו הדובעב  םיבצמ " לצנל  ", " תוניפ לגעל   " םיבר תפחוד  תאזה  החנההו  םתבוטב  ץפח  וניא  דיבעמהש  םיחינמ 

.השיטנה ךילהת  תא  ףוסב  םהילע 

הדובעה יללכב  יטסילטיפק  טסופו  יתיישעת  טסופ  דרמ  לש  גוסכ  אקווד  תאזה  העפותה  תא  םישרפמה  שי  דגנמ ,
לבקל םינכומ  אלש  םיליכשמ , םישנא  םה  רוצייה  ילעופש  הנושארה  םעפה  וז  .הלש  תדבעשמה  תימויקה  תועמשמבו 

אל םיללכ  םיבר  םירקמב  םהש  תוכמסה , יללכ  תא  רתוי  םילבקמ  אל  םג  םה  .םינשיה  קחשמה  יללכ  תא  םמצע  לע 
םיצור םה  .םירוריפ  םילבקמ  ללכב , םא  םילעופהו , הפוקה  לוכב  הכוז  סובהש  םיללכ  הלא  .םינלצנ  וליפאו  םיינויווש 

. םיללכה תא  םמצעב  איצמהל 

תפוקתב תורצלמב  ןכותמ 2  תודובע , ב-6  רבכ  יתדבע  : " Ynet-ב הבתכב  םינש  הדובעה 5  קושב  אצמנש  ריעצ 
תורבחה ילעבל  .רחמ  היהי  המ  עדוי  ימ  לבא  חוטיב , תרבחב  דבוע  ינא  םויה  .ל  " הצמ ןיצקכ  יתררחתשה  זאמ  םידומילה ,

זא .ורטופי  םידבועהו  וצצוקי  תרוכשמה  זא  ודרי  תוסנכהה  םא  חוורה ; תרושמ  םהל  תפכא  םידבועהמ -  תפכא  תמאב  אל 
ילב ךלא  ינא  רחא , םוקמב  םודיק  וא  רתוי  םיבוט  םיאנת  רתוי , הבוט  תרוכשמ  יל  ונתיי  םא  .ינממ  תונמאנל  ופצי  אלש 

". םיימעפ בושחל 

ןכוסמה דמעמה  עיגפה -  דמעמה  : " (Guy Standing) גנידנטס איג  לש  ורפס  רואל  אצי  תנשב 2011 
לש םילעופה  דמעמ  תא  ףילחמש  םיריעצ , םבור  םידבוע , לש  שדח  דמעמ  ראתמ  םיבר , םידהל  הכזש  רפסה ,  ". שדחה

.אוהה דמעמל  ויהש  תויוכזה  אלל  ךא  האמה ה-20 ,

םיקסעומלש ךכ  הגיסנב , םיאצמנ  םויכ  הקוסעתה  יאנתש  ורפסב , ןעוט  ימואלניבה , הדובעה  ןוגראב  רקוח  גנידנטס ,
וב םייקתהל  םיבייח  םלוכ  אל   ) עיגפה דמעמה  לש  הקוסעתה  יאנת  ינייפאמ  .תמדוקה  האמב  םהל  היהש  ןוחטיבה  ןיא 

יאנת לע  עיפשהל  תלוכי  רסוח  יעוצקמ , דוגיא  לש  גוציי  רסוח  הזוח ,) רדעיה  וא   ) ינמז הזוח  ךומנ , רכש  םה : תינמז )
", תיתקוסעת תושימג   " תודדועמה לוהינ  תוטיש  אוה  דמעמה  לש  ותחימצל  םיעירכמה  םימרוגה  דחא  .הקסעהה 

יתקוסעתה ןוחטיבב  העיגפו  םידבועה  לש  תוילאיצוסה  תובטההו  תויטפשמה  תונגהה  לש  הרסהה  תדמוע  ןסיסבבש 
. םהלש

.תירסומ הקדצה  הזל  הקינעמש  היגולואידיא  תויערא  תודובע  לש  תיריפמאה  תואיצמה  לעמ  תחמוצ  טקשב  טקשב 
אל המל  תולצע : ךל  םולש   " רייאמ ןירוק  לש  הרפסב  אוצמל  רשפא  תאזה  השדחה  םלועה  תסיפתל  תקתרמ  אמגוד 

דבלב םידומע  ללוכ כ-100  ימלוע , רכמ  ברל  ךפהו  הנושארל ב-2004  רוא  הארש  רפסה ,  ". השק דובעל  םלתשמ 
. השק דובעל  םלתשמ  אלש  הסיפתה  תא  בטיה  תצמתמ  אוהו  גולבב , םיטסופ  לש  ףסואכ  םיארקנש 

תרבחב תיקלח  הרשמב  םינש  רפסמ  ךשמב  הקסעוהש  תינלכלכו , תיאקיטילנאוכיספ  איה  ץייווש , תדילי  רייאמ ,
: עטק ןלהל  .הטוב  ינוגרא  יטנאו  ילוהינ  יטנא  טספינמ  הווהמ  הרפס  .תפרצ  לש  למשחה 
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הלח .המוסח  תיתרבחה  תילעמה  .החלצהל  םוקמה  אל  רבכ  אוה  תואיצמב : ריכהל  םיבייח  .חלכ  וילע  דבא  ןוגראה –  "
ונייפאתהש םישישה , תונש  .תוחטבומ  ןניא  רבכ  תוריירקהו  הנכסב  תויסנפה  תומולפידה , תוקפסמש  ןוחטיבב  הדירי 

, הנממ טלמיהל  ידכו  הנוויכ , תא  התניש  חורה  .ונירוחאמ  קחרה  רבכ  הריירקל , ןוחטיב  וקינעהשו  המדִקהמ  תובהלתהב 
ןוגראהש ןוויכ  .ילהנמה ]...[  רזגמב  הרטוז  תודיקפ  לש  תוירורפא  תורשִמב  תוכזל  הפייעל  םימלפודמ  םינומה  םיננחתמ 

תומולפידב רתויו  רתוי  דייטצהל  םיבייח  ויהי  ונירחא  םיאבה  תורודה  דיתעה , ןונכתל  תויורשפא  עיצהל  דוע  לוכי  וניא 
: יתבלו ינבל  יתעדוה  רבכ  .תוחפ  דוע  תובושח  תולועפ  תוליעיב  עצבלו  תויתוכיא , תוחפו  תוחפ  תורשמב  בלתשהל  ידכ 
: יתישע ינאש  המ  הז  םיבזכואמ [...]  ךכ  לכ  ויהי  אמאו  אבא  םלועל ! .ןוגראב  ודבעת  לא  םלועל  םילודג , ויהתשכ  ייקי ,
, יתוא וקח  .תוביהלמ  רתוי  הברה  תורחא , תויוליעפל  יצרמ  בטימ  תא  השידקמו  דבלב , תיקלח  הרשמב  םויה  תדבוע  ינא 

יתויחאו יחא  ילכלכה , ךילהתה  יחפסנ  ישילשה , רזגמה  יללוקמ  םישדחה , םידבעה  םיריכשה , יתימע  םירטוז , םילהנמ 
לוכ ךשמב  םינצילכ  שבלתהל  םיצלאנש  םיספרתמו , םיממעשמ  םינטק  םילהנמ  ידי  לע  תופלואמ  תויחכ  םיחנומה 

!" םיינטפטפ םירנימסבו  תלעות  תורסח  תובישיב  םנמז  תא  תיחשהלו  עובשה 

, םינוגראב םידבועש  םישנאל  תודרשיה  ךירדמ  ןיעמ  והז  .הדובעה  םוקמב  תונוש  הלועפ  יכרד  םג  הרפסב  העיצמ  רייאמ 
לוכב ךיא  .שדוחה  ףוסב  עיגהל  ךישמת  תאז  לוכב  תרוכשמה  רתוי , תקדוצו  השדח  הרבח  םוקתש  דעש  םיפידעמשו 

הז םישוע -  םתאש  המב  ונימאת  לא  : " ןהיניבו תורבד  רשע  העיצמ  רייאמ  הדובעה ? םוקמב  תויפש  לע  םירמוש  תאז 
הז .תוירחא  הרטסקא  םע  הרשמ  םכמצע  לע  לבקל  ןפוא  םושב  ומיכסת  לא   " וא הדובעה " תא  ושע  טושפ  .תלעות  רסח 

" .הרטמה אל  וזו  השק , דובעל  םכתא  ץלאי 

םייניב םייניב תונחת   תונחת
ךילהתש רבדה  שוריפו  יברעמה  םלועב  תויבקעב  הלוע  תיתקוסעתה  הריירקה  תליחת  ליגש  םיארמ  םירקחמ 
תייהשה לש  יללכ  ךילהתמ  קלח  אוה  הדובעל  הדובע  ןיב  גולידה  .ההשומ  תיתקוסעתה  תודסמתההו  תובצייתהה 

ינפל גניפוש )"  )" ףיקמ קוש  רקס  תושעל  הייטנהמו  טילחהל  םהלש  ישוקהמ  עבונ  הז  . Y-רוד ה תא  ןייפאמה  תוטלחה ,
.תיפוס הטלחה  ולבקיש 

לש הרקמבו   ) הדובעו םיאושינ  םידומיל , אבצ , ןוכית , ללכ  יסופיט  ילארשי  ריעצ  לש  תונגרבתהה " לולסמ   " רבעב םא 
תוכפוהש תופסונ  םייניב  תונחת  ללוכ  אוה  םויה  יאבצה ,) תורישה  רחאל  דיימ  הדובעל  הסינכ  תוססובמ  תוחפ  תובכש 

תופוקת "ל , וחל םירצק  םירזוח  םילויט  ךורא , יאלימרת  לויט  רתוי : ךוראל  תורגבל ) תודלי  ןיב   ) ילאנימילה בלשה  תא 
לש תופוקת  םינוש , תודסומ  ןיב  רבעמו  םידומיל  תוקספה  ןיגוריסל , תושענש  תוינמז  תודובע  תומוזי , הלטבא 
םג םיבר  .ןטק  הדימ  הנקב  םיימזי  תונויסינו  ןוצרמ , הלטב  לש  ןמז  יקרפ  םג  תוללוכש  םירוהה , תיבב  תולחנתה " "

הרואכל םיכירצ  ויה  םידומילה , ךשמה  רבדב  םינותנה  .םימדקתמ  םיראתל  ךישמהל  ידכ  םידומילה  לספסל  םירזוח 
.תבכרומו תיתייעב  רתוי  טעמ  תואיצמ  הלגתמ  תויצביטומה  ןיערגל  םירדוחו  הפילקה  תא  םיפלקמ  רשאכ  לבא  חמשל ,

( טרוטקודו רטסאמ   ) םימדקתמ םיראתל  דומלל  ךישמהל  םיטילחמ  לארשיב  הז  ללכבו  יברעמה  םלועב  םיבר  םיריעצ 
םוחתב םהיתועידי  תא  קימעהל  ןוצר  לשב  חרכהב  אל  ןושארה , ראותה  ירחא  הדובעב  וסנתהש  ירחא  דומלל  םירזוח  וא 

םסוק הז  דמעמ   ". םיריעצ םיטנדוטס   " לש דמעמב  ףסונ  ןמז  קספ  םמצעל  תונקל  ידכ  אלא  וב , תוחמתהלו  ורחבש 
, הריירק תריחב   ) סמתהל םיבייוחמ  אל  ןיידעו  םייניב  בלשב  םיאצמנש  ימכ  הרבחב  םיספתנ  םיטנדוטסש  ןוויכ  םיברל ,

אלש דע  : " חסונב תויואטבתה  ונעמש  םיבר  תונויארב  יאמצע .) רוידו  םיאושינ  םג  תמיוסמ  הדימבו  תיאמצע  הסנרפ 
תורשמב םידבוע  דבלב : הווהה  תא  םייח  םיריעצ  םידומילה  תפוקת  ךשמב  תושירדב ." ךילא  םיאב  אל  דומלל  תרמג 

ןיב תוכורא  תורגפ  םיחקול  םה  םיתעל , .םינש  םג 5  ןושארה  ראותה  תא  םיכשומ  תחא  אלו  תויקלח  תוילאיטנדוטס 
ןיעמב םירשעה  תונש  יהלש  דע  םייתלצעב  םילהנתמ  םה  ךכ  .םלועב  טטושל  םיעסונ  בושו  היינשל , תחא  םידומיל  תנש 
ןפקיהש ףא   ) תונוש םויק  תוגלממ  תורכתשהה  לאיצנטופ  תא  םילידגמ  םימדקתמ  םיראתל  םידומילה  ץקה ." תקיחד  "

אוה םיבר  םירקמבש  איה  הזה  סופדה  םע  היעבה  .םידומילה  ךשמהל  לוקיש  הווהמ  הז  םגו  ןטק ) תונורחאה  םינשב 
ןויסינ אלל   ) הדובעה קושל  תרחואמה  הסינכה  םג  .קושב  היונפה  הדובעה  גוסל  ראותה  תמר  ןיב  רעפה  תא  ףירחמ 

. תילכלכ תואמצעל  ךרדב  תולגתסהה , ךילהת  לעו  תמלוה  הדובע  תאיצמ  לע  השקמ  ישעמ )

סמועב סמועב םידמוע   םידמוע אלאל  
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" םהל בוטש  המ  קר   " תושעל םהידלי  תא  וליגרה  םירוהה  .סמועב  תאשל  ישוקהמ  םג  רתיה  ןיב  תעבונ  הדובעה  תשיטנ 
םיסרוק םה  ישוקו  סמוע  יבצמל  םיעלקנ  ורגבש  םידליה  רשאכש  אלפ  ןיא  ןכל , .גוס  לוכמ  םיישק  םהמ  וכסחו 

Job Hopping Part כ - תילגנאל  םגרותש  גשומ   "Freeters" געלב הנוכמ  תאזה  העפותה  ןפיב  .םיבזועו 
םיקנופמ םישלח , ונחנא  יכ  תולקב , ונמצעל  םירתוומ  ונחנא  : " ךכ תאז  הרידגה  תוריעצה  תונייאורמה  תחא  . Timers

". םידדומתמ אלו  םירתוומ  זא  ונל  השק  תצק  םא  .ונישעמ  לע  תוירחא  תחקל  םיעדוי  אלו 

ראשיהל ךירצ  אל  .הנש  ינפל  יתבזע  ינא  םג  .עוצקמה  תא  ובזע  הריכמ  ינאש  תוריעצ  תויחא  הברה  : " תב 32 תוחא 
ןיב רבעמב  םיחתפתמש  שיגרהל  יוצר  םגו  .רתוי  הלק  הביטנרטלא  שפחל  ךירצ  טושפ  השק , םא  .ךל  השקש  םוקמב 

" .תודובע

םייחה תלחותב  היילע 
רעונ ינב  ןכ , לע  רתי  .ךרדה  םא  לע  תונחתה  םג  תוברתמ  ךראתמ  םייחה  עסמהשכו  תכראתמו , תכלוה  םייחה  תלחות 
ביצי אל  םלועב  תימצע  תוירחא  תלבקו  םירוהב  תולתהמ  תוקתנתה  איה  תועמשמה  יכ  ןקדזהלו , רגבתהל  םיששוח 

. הקחדה לש  גוס  איה  הסנרפה  לועב  הסינכמ  החירבה  הז  ןבומב  .םייאמו 

תועיבק אלל  הדובע 
םירבגמ תוחפ  תוטונ  םיאליגה ) לוכב   ) םישנש הפיא  המת  ןיא  .םייחב  תוביצי  ןיבל  עובק  הדובע  םוקמ  ןיב  רשקל  גוהנ 

ךכמ האצותכו  ןווגל ,) ךרוצה  ללגב   ) םייחב תוביציל  לקשמ  תוחפ  סחיימש  רוד  אוה   Y-רוד ה .הדובע  םוקמ  בוזעל 
תשר ןיב  בלשיש  יביטנרטלא  יתקוסעת  הנבמ  דסמל  הנידמה  תא  ץלאת  וז  הסיפתש  רשפא  .תיתקוסעת  תועיבקל  םג 

" תיביצקת  " היסנפמ יונישל  המודב   ) תיתקוסעת תודיינ  ןיבל  תילאיצוס ) הקיקח  תועצמאב   ) ילכלכ ןוחטיב 
.הלאכ תורשמ  םויה  אוצמל  רתוי  השק  תיתקוסעת  תועיבקב  םיצפחה  םיריעצל  םג  תרחא , וא  ךכ  תרבוצ .)" ל"

רחא והשימ  רובע  הדובעב  ונייח  תיראש  תא  תולבל  םיצור  אל  םירייארפ  אל  רבכ  ונחנא  : " Ynet-ב הבתכל  הבוגת 
 - ןמזה לכ  רפתשהלו  רהמ  טולקל  לגתסהל , שימג , תויהל  ךירצ  םדאה  םויכ  ונלש !!! םירוהה  ומכ  ברעב  התיבה  רוזחלו 
לע רבדל  אלש  הביטנרטלא ? שפחלו  תויונמדזה  לצנל  רשפאשכ  לובסל  המל  דחא , הדובע  םוקמ  ונל  םיאתמ  אל  םא 

!" ילש ןמזבו  ילש  םיאנתב  ייח  תא  היח  ינא  ...תורתומהו  ףסכה  ירחא  ףרוטמה  ץורמה 

תממעשמ הרגשה 
הגופה יעגר  ידי  לע  םיעטקנה  תממעשמ , הרגש  לש  םיכורא  ןמז  יקרפכ  םלועמו  זאמ  םילהנתמ  םייתרבחה  םייחה 
ודעונ םינגרואמה  הרגשה  ירבוש  .תוביסמו  םישפונ  םיקחשמ , םייוליב , תוגיגח , םיעפומ , םיסקט , םיגח , םיממורמ :

הבוט אמגוד   ) םלתל הרזחה  תארקל  חתמה , תא  תופרהלו  שארה  תא  ררוואל  תעדה , תא  החיסמה  הכורד  הייפיצ  רצייל 
ונחנא םוי  ידמ  .היגולונכטה  תועצמאב  הרגשה  לע  טלתשמ  שוגירה  תונורחאה  םינשב  לבא  ליזרבב .) לבנרקה  איה 
תינכות הפק , תיבב  יתוכיא  הקשמ  בשחמ , קחשמ  תויהל  לוכי  הז  .ןיינעו  גנוע  יעגרו  םייוריג  לש  חטמל  םיפשחנ 

הנזאה תובוהא , היזיוולט  תורדסב  הייפצ  טנרטניאב , םיקתרמ  םירתאל  השילג  םיעושעש , קראפ  היזיוולטב , יטילאיר 
קופיס רסוח  לש  םורדניס  תרצויו  גנועה  תא  תקחוש  ףלוחל , ונתוא  תרכממ  תאזה  הפישחה  .דועו  ילקיזומ  טסיליילפל 

.ידימת

.ינמז םייחב  לוכהש  שוחלו  רתוי  רהמ  םמעתשהל  הטונ  םג  ןכלו  םייוריג  תיוור  הביבסב  דלונש  רוד  אוה   Y-רוד ה

!" הלחלח יב  תררועמ  היסנפ  הלימה  ילש ? םייחה  תא  ריבעא  ינא  ךכ  .םמעשמ  הז  םוקמ  ותואב  דובעל  : " תב 31 הריעצ 
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רבכ איה  הנשמ  רתוי  תצק  ירחא  בוט , .ילש  תומולחה  תדובע  תא  יתבזעו  יתמק  םיגחה , עצמאב  םואתפ  יכ  : " ריעצ רגולב 
תויטלחהב רמוא  יתייה  דובעל  יתלחתהש  ינפל  תוקד  יתוא 5  םילאוש  םתייה  םא  לבא  הליגר , הדובע  ומכ  יל  השיגרה 

.ודיגתש המ  .ירמגל  םוריע  םג  ךירצ  םאו  םניחב  דובעל  ןכומ  ינאש 

לש לודג  ןווגמ  םע  דיקפת  םיפידעמ  םיריעצה  בורש  ךכל  הביסה  םג  אוה  םומעשהו  הרגשה  םע  דדומתהל  ישוקה 
תשוחת תא  םיקלסמ  אל  ןוגראה  ךותב  ןוויגהו  תודיינה  םג  םיבר  םירקמב  לבא  .םייניטור  םידיקפתמ  םיענמנו  תולטמ 

.אבה שוגירל  ךרדב  םיבזוע  םיברו  יוצימה 

םישפחמ ןמזה  לוכ  לבא  םינווגמ , דואמ  ונלש  םייחה  .םיקוסע  תמאב  אל  לבא  םיקוסע  דואמ  ונחנא  : " תב 26 הריעצ 
. ףסונ והשמ 

חופטל הרוחא  םילכתסמ  אל  ונחנאו  .דבור  לע  דבור  עיקשנ , רסמתנש , ילב  םירבוע  םה  ןכלו  םייחה  לע  םיפרפרמ  ונחנא 
. הצורמ אלו  קפוסמ  אל  רוד  ונחנא  .םכשה  לע  ונל 

תעסונ תבזוע , איהש  הטילחה  איה  םישדוח  המכ  ירחא  .ףיכ  רדהנ , הל  היה  הדובע , האצמ  דומלל , המייס  ילש  הרבח 
" .םייחה תא  תויחל  יתניחבמ  הז  .השדח  הדובע  שפחתו  רוזחת  ךכ  רחא  .הלש  רבחה  םע  ודוהל  םיישדוחל 

, םילכסותמו םיכדכודמ  םייח , תחמש  אלל  םייתאפא , םיריעצ  םיקסעומ  לע  וחוויד  ונחחוש  םתיאש  םיבר  םידיבעמ 
דע ןמז  לש  ןיינע  קר  הז  השדח  הדובעל  םיסנכנ  םהש  עגרמ  ןמזה ." תא  ריבעהל   " ידכ םומינימה  תא  תושעל  םישפחמש 

ןכלו  ) ימויק חרכהכו  םיימשמ  הריזגכ  הרגשבש  םומעשה  תא  ולביק  םידבוע  רבעב  םא  ךכמ , הרתי  .ובזעיו  ומוקי  םהש 
הלודג "ן  לדנ תרבחב  תינלכלכ  לע  הרפיס  תינוגרא  תצעוי  .הז  םע  ןיכסהל  דוע  םינכומ  אל  םה  םויה  וילא ,) ולגתסה  םג 

איה דחא ," םוי  דוע  ילש  דרשמה  תא  תוארל  תלגוסמ  אל  ינא   " .הריירק יוניש  תושעל  הל  עייסתש  ידכ  הילא  העיגהש 
תוללוכ הובג , שוגיר  םדקמ  םע  תודובע  םגש  איה  היעבה  רחא ." והשמ  תושעל  תבייח  ינא  .תקנחנ  ינא   " .תועמדב הרמא 

. םיבר תרבושש  יהשלכ , הרגש 

דובעל יל  אב  אל  םואתפ  וליאכ  בוביס , יתפטח  וליאכ  הדובעה , לע  הפלפ  יתלביק  םישדוח  המכ  ינפל  : " תב 25 הריעצ 
אל תוגהנתהה  לכ  .ןוכנ  אל  םהלש  ישונאה  סחיה  .המכח  אלו  הליעי  אל  םהלש  תולהנתהה  לכ  .יתוא  ןבציע  להנמה  .םש 

יתרמא זא  לבא  .בוזעל  יתיצר  זאו  תוחוקל  ילב  השלח  הפוקת  וזו  הז  תא  הכירצ  אל  ינא  יתרמאו  יתנבצעתה , זא  .הנוכנ 
בלשה הזו  לכהו  הנהנ  התא  הלחתהב  .הרגש  תויהל  הליחתמ  הדובעהש  ןמזה  הז  םיישדוח , קוידב  תדבוע  תא  ימצעל 

, ילש אתבסו  אבסמ  ףסכ  קיפסמ  תלבקמ  ינא  דיגהלו  בוזעלו  םוקל  יתלוכי  זא  .םיסחי  תכרעמב  ומכ  .הרגשל  רבוע  התאש 
" .םייחה הלא  יכ  בוזעל  אל  םייתניב  יתטלחה  לבא 

םוקמ אוצמלו  תכללו  םוקל  ץמואה  תא  םישנאל  ןיא  םא  .וב  חילצא  אל  ינא  והשממ  תינהנ  אל  ינא  םא  : " תב 24 הריעצ 
" .םהילע תמחרמ  ינא  זא  האנה  םהל  םרוגש  תרחא  הדובע 

תרגסמל סנכיהל  םהל  השקש  איה  ץראב  הזה  רודה  לש  היעבה  : " הלאוול יטיס  בו  תורשמה ג' רתא  תיל  " כנמ ןיגוב , תניר 
לככ רהמ  םדקתהל  םישפחמ  םה  .המצע  לע  תרזוחש  תיפיזיס , הדובע  תושעל  לגוסמ  אל  הזה  רודה  .הדובע  לש  תרדוסמ 

רקיעב םידקמתמ  םויה  םיריעצ  .בייחתהל  םהל  השק  לוכהמ -  רתויו  יואר  יפסכ  לומגת  לע  רתוול  םינכומ  אל  רשפאה ,
תוילאיול רסוח  תררוג  וזה  תוגהנתהה  .תכרעמה  תבוטל  םמצעמ  תתל  םיברסמ  לבא  םיאנת  םיצור  םה  .ינאו  ינאו  ינאב 

" .םידבוע רישכהל  תונכומ  תוחפ  תורבחה  םג  יכ  םינוויכה , ינשמ 
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רתוי הברה  ההובג -  ילש  תרוכשמה  ןוכנ ,  " : רקרמ - הד לש  הבתכב  קטייה  תרבחב  םינש  שמח  לש  קתוו  םע  ןב 30  קוור 
םירבד ןומה  תושעל  יל  תרשפאמ  וזה  תיסחיה  החוורה  .םעפ  יא  ולביק  ירוההש  הממ  וא  םיחיוורמ  ילש  םירבחש  הממ 
עוסנל םירבו , תודעסמל  תאצל  יתוא , םיניינעמש  םיגוחל  םשריהל  רשוכ , רדחל  תכלל  ןובשח : קופדל  ילב  בהוא  ינאש 

לוכ תבשל  יל  סאמנ  .הככ  טושפ  .םינפבמ  יל  קיר  .הדובעה  תא  אנוש  ינא  הז  לוכ  תורמל  לבא  .ל  " וחבו לארשיב  שפונל 
רופא םלוע  הז  .ןמז  הברה  רבכ  רגתא  םוש  יל  ןיא  יל , םמעשמ  .םיגאב  קודבל  דוק , דוע  בותכל  בשחמה , לומ  םויה 

 - רשוכה רדח  תינוכמה , תוחוראה , ביבסמה -  לוכ  .הטעומ  םתיא  היצקארטניאה  לבא  םישנא  םע  דבוע  התא  .םמעשמו 
ןוצר ילב  רקובב  םקו  קופיס  תשוחת  םוש  ילב  הדובעה  םוי  תא  םייסמ  התא  .תונקירהו  םומעשה  תשוחת  לע  הצפמ  אל 

.תכבוסמ היעב  רותפל  חילצמ  תווצהשכ  רקיעב  קופיס , לש  השוחת  לבקל  חילצמ  ןכ  ינא  תוקוחר  םיתעל  .הדובעל  עיגהל 
" .רהמ תרבוע  וזה  השוחתה  לבא 

תילארשי תויתיזזת 
אלל םירופא  םידיקפתבו  תותיחנ  לש  הדמעב  םמצע  תא  םקמל  םיברסמ  םישנאו  תידמעמ  אל  דואמ  הרבח  איה  לארשי 
אוהש ענכושמ  לעופ  לכ  הילעב .) תא  תדבכמ  הדובע  לכש  הרימאה  תא  םילבקמ  אל  םה   ) םודיק לש  קפוא  אללו  הליה 

םהל שיש  המב  קפתסהל  םישנא  לע  השקמש  ילארשיה  יפואב  הנבומ  טקש  רסוח  ףרטצמ  הזל  .ל  " כנמ תויהל  לוכי 
.ןמז ךרואל  םוקמ  ותואב  ראשיהלו 

, ידמ םהל  לוגע  הז  .סומוח  םע  רדתסהל  םילוכי  אל  םיאקירמאה  המל  הז  ": " היטבמאה תכלמו  סומוחה  ךלמ   " ךותמ
םע םומיסקמ  .עבורמ  םייחו  םיבשוח  םה  .דיה  תא  הככ  בבוסל  תלוכיה  תא  םהל  ןיא  .התיפה  לש  בוביסה  לש  העונתה 

םולכ הפ  ןאכ , הקירמא  אל  הז  יביבח , תוילגעמ ? תועונתב  םיידיה  םע  לוכאל  לבא  רדתסהל , םילוכי  םה  ישוס  לש  תולקמ 
השעת התאו  הב , האג  התא  ךלש , הדובעה  וז  זא  ןיינבה , לש  תלדה  תא  רגוסו  חתופש  הז  ינעי  ןמרוד , התא  םא  .לוגע  אל 

םא .עוצקמ  הז  .להנמו  שאר  בשוי  םע  תאזכ  הדליג , שי  יבול , םהל  שי  תותלדה , יחתופ  לש  ןוגרא  שי  .םייחה  לכ  התוא 
ליג 70 דע  ליגמ 18  .ךלש  הדובעה  וז  זא  הילא , עיגהל  םיצור  םישנאהש  המוקה  לע  ץחולו  תילעמב  בשויש  שיאה  התא 

ךוותמ םג  אוה  ןדרי  לכש  ץראב , ומכ  אל  .ךתוא  תסנרפמש  ךלש  הדובעה  תאז  הזב , האג  היהת  םגו  השעתש , המ  הז 
" .דוכיל זכרמ  רבחו  הסרובב  עיקשמו  תוריד 

תוחילש אלל  הדובע 
הלפת תישענ  הדובעה  תוירחאו -  תוחילש  תשוחת  אלל  םייקה , תא  ביחרהלו  רפשל  חתפל , ףחד  אלל  הריצי , אלל 

דימתהל השקתמ  ןכלו  הרבחל -  םורתלו  םיללכה  תא  תונשל  קבאיהל , עיקשהל , ךנוח  אל   Y-ה רוד  .תקחושו 
.ותדובעב

םה .אבה  םוקמב  םה  .ןאכ  תמאב  אל  םה  .בוצע  ארונ  הז  .םייובכ  טושפ  םה  .ילש  םירבחה  לע  לכתסמ  ינא  : " ןב 30 ריעצ 
" .םוקמ םושב  םינהנ  שממ  אל 

קופיסש הנבותה  תא  ץימחמו  ומדוקמ , ןיינעמ  רתוי  היהי  אבה  בו  ' גהש הווקת  ךותמ  וז , רחא  וזב  תוקוסעת  שטונ  אוה 
.הלעמלמ וילע  תחונש  והשמ  אלו  ומצעל  רציימ  םדאהש  ימינפ  והשמ  אוה  ילאוטקלטניאו  ישגר 

תא ליבגתש  המיענ  הדובע  .ימויקה  םומעישה  תלקהל  הפורת  ךירצ  קר  ינא  ": " היטבמאה תכלמו  סומוחה  ךלמ   " ךותמ
.דבל תושעל  ךירצ  ינאש  והשמ  .יתחתמ  םישנא  אלו  ילעמ , םישנא  אל  .לוכה  הז  .םעט  ןהל  ןתיתו  ילש  שפוחה  תועש 

וא דחוימב  סומע  ןוינח  אל  לבא  .הזכ  והשמ  .ןוינחל  הסינכב  רמוש  וא  ןיינב  לש  יבול  הזיאב  רמוש  .תרוקיב  ילב  .עגורב 
םיריידה לכש  יתרקוי  םירוגמ  ןיינב  לש  יבול  וא  והשפיא , ןטקו  עוגר  ןוינח  .םינגלבו  םיחילשו  םידרשמ  ןוילימ  לע  ןיינב 

" .תודרטה אלל  הבבסב  רפס  אורקל  לכוא  וב  םוקמ  .וילא  ורבע  אל  דוע  וליפא 

קוחר חווטל  עיקשהל  יאדכ  אל 
תישעמו תישגר  רשקתהלו  דחא  הדובע  םוקמב  עיקשהל  םעט  ןיאש  םיבר  לש  תיללכה  השוחתה  הנתשמו , ימניד  םלועב 

םישנא תיתרבחו –  תיגולונכט  תיטילופ , תילכלכ , הניחבמ  םוי  דילוי  המ  תעדל  ןיא  הבש  תואיצמב  .תחא  הרשמל 
םיכישממ זא  בוט , אל  םא  .וישכעו  ןאכב  םידקמתמו  םהלש  הדובעה  יבגל  םג  קוחר  חווטל  ןנכתל  ןוצרה  תא  םידבאמ 
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.האלה

. ךכ תאז  םיאור  אל  ונחנא  .תומדקתהל  הגרדמ  איה  הדובע  לוכ  ילש  םירוהה  רוד  לצא  : " תב 29 הריעצ 
הללאי .הנש  דוע  הצור  ינא  םא  ולאש  יתמייסש  ינפל  .עבק  הנש  בינגמ  .עבק  םותחל  הצור  ינא  םא  ולאש  ליגב 20 

. עבקב יצחו  םייתנש  יתמייס  ךכ  אל ? המל  .סיסבב  םג  ילש  רבח  בינגמ ,
.הארנו םורזנ  .הרבחב  דובעל  ליחתנ  .דמלא  ינא  המ  גשומ  יל  ןיא  .תעכ  ירשפא  הז  יכ  המל ? .ירטמוכיספ  השענ  "כ  חא

. דומלל המ  תעדוי  אל  ינא  ןיידע  .םורזנו  החותפב  םיסרוק  ליחתנ 
תינהנ אל  ינא  .יל  ףייכ  אל  רבכ  יתרמא  .יתוא  ליבומ  הז  ןאל  הזה  ןמזה  לוכ  יתלאש  אל  .יתרצע  החותפב  םייתנש  ירחא 

. הטיסרבינואל ךלא  ינא  .הפ  הבבס  יל  הארנ  אל  .םידומילב 
תלהנתמ ינא  .ינש  ראותל  עצוממ 85  ךירצ  .דיתעל  לכתסהל  יתוא  ובייח  םייחה  ליגב 25  הטיסרבינואב  יתלחתהשכ  קר 

בושחל עגרכ  םיבייחש  המ  קר  .הנטקב  דיתעה  לע  תבשוח  ינא  .ינש  ראות  הזיאו  ינש  ראות  םא  גשומ  יל  ןיא  .דיתע  אלל 
. דיתעה לע 

.יתוא תוניינעמ  ןלוכו  הדובע  לש  תויורשפא  ינימ  לוכ  יל  שי  .יניעב  ןח  תואצומ  ןלוכו  תויורשפא  ןומה  שיש  תעדוי  ינא 
הז יתניחבמ  .דיתעב  יל  וביתכי  םיאנתה  .םייחה  םע  םדקתהל  יל  הבבס  יל ? המל  .וישכע  הריחבה  תא  תושעל  יל  אב  אל 

" ...םייתנש דוע  הרקיש  המל  וישכע  שארה  תא  רובשא  ינאש  המל  .וישכע  הז  לע  בושחל  יל  שי  המ  .יל  הבבס  .רדסב 

, ונייחמ הגרדהב  םימלענו  םיעווג  טושפש  םימלש  םיפנע  וליפאו  תועוצקמ  שיש  םייתיזזת  ךכ  לכ  ונימיב  םייונישה 
. ןיטינומ ילעבו  םיקשחנ  בר  אל  ןמז  ינפל  דע  ויהש  הלאכ  םתצקמ 

.ךכ בשחנ  אל  רבכ  סינכמו , דבוכמ  םישנ , לצא  שקובמ  היהש  ילש  עוצקמה  : " טסילכלכב הבתכל  הבוגתב  הקיתוו  תוחא 
.ןיטולחל לקלקתה  הז  ללגב  אוה  ךא  םינשה , םע  ימדקאל  ךפה  םנמא  עוצקמה  תיב ." תרזוע  ל" המוד  דועיס "  " םויה

ךיא תועדוי  אל  םג  ןה  .םיקיסוט  תוקנלו  םינידס  ףילחהל  תישעמ -  תוחאכ "  " דובעל האנ  אל  רבכ  דועיסב  ראות  תורגובל 
השירפה דע  ילש  םייחה  לוכ  תא  ישארב  יתינב  .םאתהב  הרשמ  תוצורו  תויאופר  תוירואית  תוריכמ  ןה  .הז  תא  תושעל 

אונשל ךפה  בוהאה  עוצקמה  .יתננכתש  ומכ  ךלה  אל  רבד  םושש  ןייצל  רתומל  הנש .) םירשעכ  ינפל  היה  הזו  )
 " .רתויב

לע תרבטצמ  העפשה  הל  שיש  תאזה , המוגעה  תואיצמה  תא  אטבמש  באוכ , טסופ  הלש  גולבב  המסרפ  הריעצ  תכרוע 
: םיריעצ ברקב  הקוסעתה  תסיפת 

תבשוח אל  תמאב  ינאו  .םולכ  לע  בושחל  אל  ידכ  בשחמב  טרסב  הייפצ  ידכ  ךות  קל  תחרומו  עגריהל  ידכ  תרפות  ינא  זא  "
אל ינאש  לבא  תושעל  הלוכי  ינאש  םירבד  הברה  יל כ"כ  שיש  יתשגרה  ןוכיתב  יתייהשכ  .דיתע  ילב  תב 28  .םולכ  לע 
םג זאו  .הביתכ  עוצקמל –  םהמ  דחא  ךופהל  יתחלצה  זאו  .עוצקמל  ותוא  ךופהל  ידכ  םהמ  דחא  ףאב  הבוט  קיפסמ 

.יפוי היה  הזו  ביבחתכ  ורדתסה  םירבדה  ראש  לוכו  רורב , דחא  עוצקמ  יל  היה  ףוס  ףוסו  .םינש  הזב 7  יתדבעו  .הכירע 
" .דחכנ ומצע  ףנעה  לבא  שי –  רמולכ , .רתוי  עוצקמ  יל  ןיא  םואתפו  .ומצע  ךותל  סרק  ילש  עוצקמה  זאו 

ךכ לכ  ךל  שי  ונרביד ? אל  וא  שדחמ  ךמצע  תא  איצמהל  לע  ונרביד  .קתומ  : " הבתכ תחא  .התוא  םחנל  וסינ  הירבח 
(." זאמ םילוגלג  ןומה  רבעש   ) םויה ילש  קוסיעל  יתעגה  ליגב 29  קרש  ךל  רמול  הצור  םג  ינא  .םיירשפא  םינוויכ  הברה 
תא ישחומ  ןפואב  ואטיבש  תובוגת  ויהו  הסינכמו ." השדח  הבהא  אוצמל  ךל  תלחאמ  ינא  .דירטמ  טסופ  : " הביגה היינש 

ורבח הירצוי ." תא  תדבכמ  אלש  תנברוחמ  ץרא  : " בתכ ביגמ  .השדחה  תיטואכה  תואיצמה  תרצויש  םינואה  רסוחו  םעזה 
ןיינעתמ וניאש  רצויו  ריעצ  םדא  ובש  תירוקמה , התילכתל  תילכתב  דגונמ  בצמ  הרצי  לארשי  : " המוד חורב  ףיסוה 

ינחור ותכלהכ , םדא  ז"א , רחסמב , ודי  חלוש  וא  םיקסע  להנמ  דמול  וניא  ןיידזמה , ימוחתניבב  דמול  וניא  "ן , לדנב
". תיב ןברוח  הארנ  ךכ  .רתוימו  דובא  הפ  שח  ןובנו ,

אצמ אל  ןיידעש  ןשי , הקוסעת  הנבמ  לש  יתגרדה  ןברוח  םצעבו  תרוסמ  ןברוח  רתוי  אלא  תיב ," ןברוח   " וניא הז  לבא 
. םלוה ףילחת 

רשואה רחא  ףדרמה 
המוד תאזה  הסיפתה  .הדובעה  םלועל  םג  העיגה  יאקירמאה  - יטסיגולוכיספה שרדמה  תיבמ  רשואהו  ינאה  תלומעת 
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ןקתל רשפא  תיעטש  הרקמב  .ךל  םיאתמש  דיחיהו  דחאה  תא  שפחל  ךילע  הרקיעש : תויגוזהו  הבהאה  תלומעתל 
, היני ' גריו תטיסרבינואמ  תיגולוכיספ   (Meg Jay), יי גמ ג' לש  הרפסב  אוצמל  רשפא  תאזה  הסיפתל  אמגוד  םישוריג .) )

תרקבמ יטסילופופ , יתלומעת  ויצחו  יעדמ  ויצחש  הזה , רפסב   .("The Defining Decade") " ןנוכמה רושעה  "
איה ומצע ," תא  לואשל  ךירצ  ןב 20  ריעצש  הלאשה  ". " ךירצל םידבעושמ   " םתויה לע  םויה  םיריעצה  תא  תרבחמה 

וטרחתהש םישנא  ידמ  רתוי  םע  השגפנש  תרפסמ  יי  ג' הז ." לע  תכללו  האנה , ול  בסמ  המו  בוט  אוה  המב  איה  , " תבתוכ
דעו םיטפשמ  ךרד  יאקירמאה , יאשחה  תורישב  הדובעמ  םייתרקויכ , תירבה  תוצראב  םיספתנש  םימוחתב , תוריירק  לע 

תרפסמ אל  איהש  המ  קר  .םתוא  ךשמ  תמאבש  םוחתב  שדחמ  ליחתהל  וטילחה  םה  תוללמוא  לש  םינש  ירחא  .םיסנניפ 
הז  " הדובע רבד , לש  ופוסב  יכ  .ומצע  תא  הצמי  ףוסב  םתסה  ןמ  םתוא " ךשמ  תמאבש   " שדחה םוחתה  םגש  הז  היארוקל ,

. לארשיל םג  הגרדהב  הלחלח  וזה  השיגה  .םתניחבמ  ףיכ " אל 

תומיוסמ םינשב  .םישוע  אל  ףיכ , אל  הז  םא  .יזיאב  הבבסב , הז  תא  םישוע  ונחנא  : " ץראהב הבתכב  רבעשל  תיאנותיע 
ךותב םדקתהל  יתוא  ןיינעמ  אל  , ' יתרמאש םוקמל  יתעגה  רבד  לש  ופוסב  .תונותיעב  הריירק  חתפל  ךרדב  יתייה 

 ". וב תויהל  הצור  ינאש  םוקמ  אל  הז  םש , וילא  עיגהל  הלוכי  ינאש  הובג  יכה  םוקמה  תאזה .' היכרריהה 

ךשמב 30 הדובע  םוקמ  ותואב  רשואמ  תויהל  לוכי  םדאש  ןימאהל  יל  השק  : " ץראהב הבתכב  תונשב ה-20  תרושקת  שיא 
.םיבוצע םישנאה  בור  ןכל  םידבעושמ , םישנא  .הכורא  הפוקתל  דחא  רבדל  תודמציהמ  רתוי  תבכרומ  םדאה  שפנ  .הנש 
הרטנמה לע  הרזח  דימת  ילש  אתבס  .הביטנרטלא  ןיאש  םלועב  יתלדג  ינא  .הדובע  גשומב  םייח  גשומה  תא  ונפלחה 

". תנפרחמ הדובעה  ? " ךלש הרטנמה  המ  זא  ונייח ."' איה  הדובעה  '

קיפסמ שפחת  םאש  איה  תחוורה  החנהה  .הניפל  רבעמ  לוכיבכ  אצמנש  רשואה , רחא  דימתמ  שופיחב  םיאצמנ  םלוכ 
תא שפחל  םירבוע  םה  םיריעצה  ינפ  לע  תחפוט  תיתקוסעתה  תואיצמה  רשאכ  ןכל , .ךשקובמ  תא  ףוסב  אצמת  קזח 

.רחא הדובע  םוקמב  םרשוא 

יל היה  .יתישעש  המב  הבוט  יתייהו  םידחוימו , םיליגר  םידליב  יתלפיט  עוצקמב , יתדבע  םינש  שולש  : " הריעצ תירגולב 
האנה אוה  רסחש  המש  ןיבהל  ןמז  יל  חקל  .רבחתה  אל  והשמ  לבא  דחוימב , תכמות  הדובע  תביבסו  תוחלצה  ןיינע , הברה 
איהו הילע , ורביד  םלוכש  קופיסה  תשגרהל  יתיכיח  .הזמ  יתינהנ  אל  לבא  הבוט  תלפטמ  תויהל  יתדמל  .ומצע  לופיטהמ 
ינאו יל  הכחמ  בוט  רתוי  והשמ  תויהל , הרומא  ינא  ובש  םוקמב  תאצמנ  אל  ינא  ףיוזמ , לוכהש  יתשגרה  .העיגה  אל 

" .ותוא תספספמ 

םיעיגמ רבכ  ונחנא  ןאכ  ילוא  השוע ." ינאש  המ  תא  בהוא  אל  ינא  : " םישורד  AllJobs רתא תיל  " כנמ רלדנה  לטיוור 
ךא .הדובעב  ונלש  רשואל  תיטירק  איה  תקפסמ , היישעו  המשגה  תשוחת  .הדובע  םוקמ  בוזעל  רתוי  ןוכנ  ונממש  םוקמל 

. תושעל םיצור  ונייה  תמאב  המ  ונמצע  תא  לואשל  יאדכ  השדח , הדובע  שופיח  לע  םירעתסמש  ינפל 
עגרל םיאנקמ  םתא  ילוא  ...ןואכיד  הזל  םיארוק  םולכ –  תושעל  קשח  ןיא  ובש  בצמב  םתס  םתא  ילוא  םכמצע : תא  וקדבת 

הארנש דיחיה  רבדהו  םיקוחש  תצק  םתא  ילוא  .םכלשמ  תכשומ  רתוי  הברה  םכל  תעמשנש  הדובע  אצמש  בורק  והשימב 
הרקמה הז  ולאמ  דחא  םא  .יזכרמה  הקיחשה  םרוג  אל  איהש  תורמל  הדובעה , וז  םכלש  םייחב  תונשל  רשפאש  םכל 

" .םיניינעה בצמ  תא  הנשתש  חוטב  אל  השדח  הדובע  םכלש ,

םידדצל הליזפ 
יאנת לע  הזל  הז  םירפסמ  ויה  םיבורקו  םיטעמ  םירבח  קר  רבעב  .טקשה  רסוח  לע  ןכ  םג  העיפשמ  עדימל  הפישחה 
ךסממ תולקב  ץפומו  סוניקואב  םילגכ  םרוז  הזה  עדימה  תויתרבחה  תותשרהו  טנרטניאה  םלועב  לבא  .םהלש  הדובעה 
דואמה  ) הלאשל םיבר  םירקמב  ליבומ  הז  .ךממ  רתוי  חיוורמו  רתוי  חילצמש  ינולפ  שיש  רבתסמ  םואתפ  .ךסמל 

תויתרבחה תותשרב  תאזמ , הרתי  .הדובעה  םוקמב  ןוחטיבה  תא  רערעמו  ינא "? אלו  אוה  המל  (: " תילארשי
םייפיכו םייוליב  לע  תותפמ  תונומתו  םיחוויד  ןמזה  לוכ  םיצפומ  םרגטסניא ) פא , סטאוו   ) תוירלולסה תויצקילפאבו 

..... אל ינא  קרו  .הל  ץוחמו  הדובעב  םינהנ  םלוכ  םייח , םישוע  םלוכש  המודמ  השוחת  רצוי  רבדה  .תמא  ןמזב 
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.ןאכ תמאב  אל  םה  .םייובכ  םלוכ  .םישנא  םתס  םירכמ , םירבח , הדובע , .יביבס  םישנאה  לע  לכתסמ  ינא  : " ריעצ רגולב 
ץופיש דוע  הרבעש , הנש  לש  הזמ  קנפמ  רתוי  תצק  ןולמב  שפונ  ףסכ , רתוי  תצק  תרחא , הדובע  .אבה  רבדב  רבכ  םה 

. הז לוכמ  ול  אצוי  המ  בושחל  רצוע  אל  וליפא  דחא  ףא  םכתסמ ? לוכה  הזב  םאה  .היטבמאב 
המ ירה  .םרגטסניאה  םגו  ןכ , ןכ , .קובסייפה  תמשאב  לוכה  .ןיינעב  רדס  תצק  סינכהלו  היצקודר  תושעל  הסנמ  ינא  זא 

םלוכ קוידב , הז  עגרב  יכ  .ונלשמ  םיבוט  רתוי  םיארנ  םלוכ  לש  םייחה  המכ  אדוול  םיסנכנ  העשב ? םעפ  םישוע  ונא 
םידליה .דבוע  אל  דחא  ףא  .הירומיק  תא  תורטעמ  תונטנטק  תופיטש  הרק  הריב  סוכ  םיתוש  םלוכ  םיב , םלוכ  .וקיסקמב 

?" ןכתייה .םירובש  םהש  ועבשנו  םייתעש  ינפל  תשגפש  םישנא  םתוא  קוידב  ולא  .םימלשומו  םיפי  םלוכ  לש 

הדובעה תועשב  היצלפניא 
וחפת םיינעבותה –  תועוצקמב  רקיעב  הדובעה –  תועשש  איה  ההובגה , תודובעה  תפולחתל  תפסונ  הבושח  הביס 

.גניגאביד תושעלו  םויב  תועש  ןומה  בשחמה  לומ  תבשל  יל  סאמנ  : " ונל הרמא  םיבשחמ  תתנכתמ  .הלדג  הקיחשהו 
". ןמז הברה  דוע  הזה  טויסב  ךישמא  אל  ינא  .יתוא  הליהבמ  היסנפה  דע  הז  תא  תושעל  תכלוה  ינאש  הבשחמה 

תועש ופסונש  םושמ  ךופה  ךילהת  שחרתה  לעופב , .רתוי  יונפ  ןמז  בינהל  ךירצ  היה  רצוקמה  הדובעה  עובש  הרואכל ,
םיפיסומ םא  םוי .) רוא  םיאור  אלו  םיקונח  םישיגרמ  םישנא   ) םעפ יאמ  שיתמו  עגיימל  ותוא  ךפהש  המ  הדובעה -  םויל 

(, ידכ ךות  םידמול  םג  םיריעצהמ  םיבר   ) הדובעל ץוחמ  םג  תוחוקללו  םיסובל  ההובגה  תילטיגידה  תונימזה  תא  ךכל 
.הבר הקיחש  םילבקמ 

: תופייע אשונב  דוקימה  תצובקב  ןויד 
םימעפל ןטק ,) ןב   ) הניש ילב  םישק  תוליל  ללגב  םימעפל  .עובשה  ףוס  תארקל  דחוימב  דימת , טעמכ  הפייע  העיגמ  "

העיגמו ל תששואתמ  ינאו  רקובב  ךופה  הפק  סוכ  .בוט  אל  יתנשי  םתס  וא  הבוט  הביס  ילב  םדקומ  יתררועתהש  ללגב 
 :(" הקופת  120%

רוציק לע  החמש  יתייה  ליעוי , אל  החונמ  רדח  .תומישמ  יוביר  לשב  חתמו  ץחל  םג  .יתוא  םיפייעמ  םיכורא  םינויד  "
". עובשה תומימ  קלחב  תוחפל  הדובעה  תועש 

םג תפייעתמ  .תיבה  תולתמ  לכ  תמייסמ  ינאש  דע  רחואמ  ןושיל  תכלוה  ינא  יכ  הלילב , ןשי  אל  דליה  יכ  הפייע  ינא  " 
" .ןוויכ לכל  תוקד  תוחקולש 40  הדובעל  תועיסנהמ 

, היזיוולט / בשחמ תצק  םג  םירבח , שוגפל  םג  רשוכ , לע  רומשל  םג  תועיסנ , םג  דומלל , םג  דובעל , םג  הממיב ! ןמז  ןיא  "
?" הז לכ  תא  םיסינכמ  הפיא  ..החפשמ  תצק 

םיצמאמ םיכירצמו  םיבר  תיבה  ירועיש  .ברעה  תועש  דע  רקובה  תועשמ  םיכשמנ  םידומילה  יכ  תופייעמ  התמ  ינא  " 
תויעבה תא  רותפל  רשפא  ךיא  תעדוי  אל  ינא  .תוחלקמ  תונויקינ , לכוא , תנכה  הרידה , קוזחית  תא  שי  לכל  ףסונו  .םיבר 

". הפקב קר 
ונאצי יכ  קיפסמ  ונשי  אל  יכ  "ש  פוסמ תופייע  לש  תורבטצה  שי  .םירבד  תושעל  קיפסהל  ידכ  רחואמ  ןושיל  ךלוה  ינא  "

" תולבל
.ןיא לבא  .ןוזיא  הז ? תא  רותפל  ךיא  .תוגאד  ישפנ  חתמ  הניש , תועש  רסוחמ  לבוס  ינא  "

" .רחואמ דע  םירע  ונתוא  ריאשיש  המ  רסח  אל  ...תיבב  תודובע  םיעוריא , םידומיל , "
וא םידומילל  םדקומ  תררועתמו  הירחאל  תולילב  םירועיש  השוע  ינאש  ןוויכ  הדובעל , הפייע  העיגמ  דימת  טעמכ  ינא  "
לע עיפשמ  הז  ךיא  תעדוי  אל  ינא  עובש ):  יפוסב  הניש  תועש  המילשמו  ידמ  רתוי  הנשי  יניאש  אצויש  ךכ  .הדובעל 

החילצמ ינא  .הפייע  הדובעל  העיגמ  דימתו  םידומילה  תנש  ךלהמב  ידימת  ןפואב  הפייע  ינאש  ןוויכ  ילש  הדובעה  תוכיא 
 :( הפק הברה  התושו  שקבמש , ימ  לכל  תונלבסב  רוזעלו  זכרתהל  דימת 

ךסב ינא  ךא  םנמא  דרוי  ילש  הדובעה  בצק  .תרחמל  הפייע  העיגמ  ןכלו  תורחואמ  תועשב  תיבב  םג  דומלל  הכישממ  ינא  "
". ךורא םויב  םירבד  רתוי  הקיפסמ  לכה 

, תומוזי תושפוחל  האיצומ  ץחלה , תא  הדירומ  יתייה  קיסעמ  רותב  .תויורדעיהל  תומרוגש  תולחמל  תמרוג  תופייעה  "
". דועו םירצק  ישימח  ימי  הגיהנמ 

ינויצולובא ךילהת 
ןשיה םלועה  יתוויע  תא  ףשוחש  אירבו  יעבט  ךילהת  תועוצקמה  תפלחה  וליפאו  תודובעה  תפלחה  תעפותב  םיאורה  שי 

" הלקת  " תבשחנ אל  רבכ  תורטפתה  .םדקתמ  בלשל  ילאנויצקנופ  ינויצולובא  ךילהתב  הקוסעתה  םלוע  תא  ריבעמו 
םייקה רודיסהמ  םיצורמ  ויה  אל  םלועמו  זאמ  םישנא  םיאושינב .) הלקת " כ" םיספתנ  אל  רבכש  םישוריגל , המודב  )

.םילבכהמ םמצע  תא  קתנל  ידכ  תואמצע  רתוי  םהל  שיו  גילבהל  תוחפ  םינכומ  טושפ  םה  םויה  םילצונמ , ושחו 
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יוניש לש  ותישאר  הטילשמ -  ואציש  הדובע  תומכסומל  הבוגת  לש  םינצינכ  םג  תיתרדסה  הביזעה  תא  תוארל  רשפא 
.תשקבתמה תיללכה  הרומתל  רבד  לש  ופוסב  איביש  ינוציח 

האחמב אל  ףאו  הדובעמ  תובוצק  תושפוח  לש  תיביטלוגר  הקיקחב  אל  אוה  היעבל   Y-רוד ה הפיא  אצמש  ןורתפה 
ידכ תושרדנה  תוגופהה  תא  עדומ , יתלבו  עדומ  ןפואב  ומצעל , רציימ  טושפ  אוה  .תשרשומה  המרונה  יונישל  תינלוק 
ןיב םיכורא  ןמז  יקספ  םיחקול  םג  םה  ןכל  .םלתל  תשדוחמה  הרזחה  תארקל  תויגרנא  שדחלו  ששואתהל  ררוואתהל ,
תא םיצלאמ  םיריעצה  תורחא , םילמב  .הגופהו  הדובע  לש  ילאוורטניא  לולסמ  ןיעמ  םירצויו  הדובעל –  הדובע 

.אלכ יתבב  םיריסא  לש  גוסל  םידבועה  תא  הכפהש  הנשיה , הקסעהה  תרוסמ  תא  שימגהל  םיקיסעמה 

םימסרפתמש םיגיגהב  םג  עיפומו  תונויארב  רזח  תוריחה , תא  ךממ  ללושש  אלכ , תיבכ  הדובעה  לש  יומידה  בגא 
.םיגולבבו קובסייפב 

ישימח דע  ןושארמ  דובעל  תמאב ? םילודג ? לש  הדובע  ליחתהל  וליאכ  המ  האלה ? המ  : " תב 25 תיטנדוטס  תירגולב - 
.הדובעב תויהל  רבכ  ךירצ  ןושאר  םוי  ירה  יכ  "ל ? וחב ינטנופס  "ש  פוס הזיאל  ץופקל  לכוא  אלו  המ  הלילה ? דע  רקובהמ 

שיש תאזה  העידיה  םצע  לבא  .רוא  תונש  תאזה  היצאוטיסהמ  הקוחרו  ישימחו , ינש  לכ  "ל  וחל הסט  אל  ינא  הרהבה : ***
 ]...[ .יתוא תגרוה  תינטנופס , תויהל  לכוא  אל  רבכש  שארב  יל 

תעדוי אל  ינאש  תעדוי  ינא  .תואריהל  ךירצ  אוה  ךיא  וא  הארנ , אוה  ךיא  עדוי  שממ  אל  ירחאש  רקובה  םגש  תבשוח  ינא 
.תוטלחהה תלבקב  יל  רזוע  שממ  אל  הזו  הארי , אוהש  הצור  ינא  ךיא 

היהא ינאו  ייח  תדובע  תויהל  הלוכי  הזש  וא  יליבשב , שממ  אל  הזש  תוארלו  הדובעב  דובעל  תוסנל  ארונ  אלש  ןוכנ 
.ימצע תא  שפחל  בושו  זאו  .רוזחלו  הנש  יצח  הזיא  םש  קרזיהלו  ודוהל  סוטל  היצפואה  תא  שי  םג  דימת  ןמא .)  ) תרשואמ

" .ער אל  ןורתפ  הז  תיטנדוטס ? ראשא  הככו  ינש  ראותל  םשרא  ללכב  ילוא 

תדחופמ יתסנכנ  ןיינבה , לש  תינימשה  המוקל  יתעגה  .דרשמב  ילש  ןושארה  םויה  תא  חכשא  אל  ינא  : " הריעצ תירגולב 
הדובעה תועש  םא  םג  ןושאר , רבד  .םדוק  יתעדי  אלש  םירבד  רפסמ  יתיליג  דואמ  רהמ  .תופצל  המל  יתעדי  אלו  תלדב 

העשה .הליחתמ  הגיגחהו  חכשנ  לכה  .ישפוח  םדאנב  ינא  דרשמהמ  םיאצויש  עגרב  ה 09:00-19:00 , ןה א -' תוילמרופה 
" .םויב ילע  הבוהאה  העשה  תויהל  הכפה  ברעב ,  19:00

תוליבומ אלו  תוממעשמ  ןה  .ללכב  םתוא  תבהוא  אל  ינאו  ייחב  תויניצר  תודובעב  יתדבע  תמאה  ןעמל  : " הריעצ תירגולב 
םישנא םתוא  תא  אנוש  םירבד , םתוא  תא  השוע  ןחלוש  ותוא  ירוחאמ  ךמצע  תא  אצומ  התא  הנש  ירחאו 20  םוקמ  םושל 
תושעל ךל  םידמלמ  הככ  יכ  אלכ  ךמצעל  הנוב  התא  .ימוי  סיסב  לע  םיללוכ  םהש  המ  לכ  תאו  ךלש  הדובעה  תא  ללקמו 
השיגרמ ינא  רבב , דובעל  תבהוא  ינא  אלכ , ימצעל  תונבל  הצור  אל  ינא  .ונממ  תאצל  לוכי  אל  רבכ  התא  רבד  לש  ופוסבו 

יכהו יל  אבש  יתמ  בוזעל  הלוכי  ינאש  ךכל  רבעמ  .םתוא  חראל  תבהוא  ינאו  ילש  םיחרואה  םג  םה  םילבמה  לכ  וליאכ 
!" יל ףיכ  בושח ,

רתוי הלולת  הדימלה  תמוקע  הדובע  לוכב  טעמכ  .תיעוצקמ  הניחבמ  תרגתאמ  הדובעה  תפלחהש  הנעטה  םג  התלעוה 
תמוקעו ףיצר  ידומיל  רגתאב  םילקתנ  ההובג , תורידתב  תודובע  םיפילחמ  רשאכ  .ןמזה  םע  תנתמתמו  הלחתהב 

ימל רקיעב  תישיאה , הריירקה  טווינ  לע  רתוי  הבוט  הטילש  םג  הנקמ  הדובעה  תפלחה  .ההובג  תראשנ  הדימלה 
םירשק תותשר  שי  םוקמל  םוקממ  םמצע  תא  םידיינמש  םישנאלש  םיסרוגה  שי  ןכ , לע  רתי  .וירושיכבו  ומצעב  ןימאמש 

םג .ןוחטב  םדקמ  לש  גוס  ןיפיקעב  הווהמ  וללה  םירשקה  תשר  .דחא  םוקמב  םיעוקתש  הלאל  האוושהב  רתוי  תולודג 
הנש ךשמל  ראשנש  םיבוט  םיעוציב  םע  דבועמ  רתוי  תוחיוורמ  תורבח  .תלעותב  רבודמ  ןוגראה , לש  טבמה  תדוקנמ 

, תינוטונומ הדובע  םישועש  הלאכ  רקיעב  םיאלו , םיקוחש  םידבוע  .הנש  םירשע  ראשנש  ינוניב  דבועמ  רשאמ  יצחו 
עדי םתיא  םיאיבמ  םישדח  םידבוע  .תורושה  תא  תננערמו  ןוגראל  שדח  םד  המירזמ  םתביזעו  הריווא , יונישל  םיקוקז 

.האירב תימינפ  תורחת  םירצוי  םג  םיתעלו  הרבחה  תא  םדקל  םייושעש  תונויערו  ירט 
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זחאיהל אל   Y-ה רוד  לש  ותייטנ   " : קטייהה תועוצקמל  המשהל  גולאיד  תרבח  לש  תויתרבח  תותשרב  סויג  להנמ 
םישדח םידבוע  לוכה , ירחא  תידימת –  תונשדח  לע  תונבנש  קטייהה , תורבח  םע  ביטהל  היושע  אסיכה ," תונרקב  "

שדח עדי  םתיא  םיאיבמ  םג  בושח , תוחפ  אלו  םיאלו , םיקוחש  םידבוע  םיפילחמו  הרבחל , ןנערו  שדח  םד  םימירזמ 
עדיה לש  וכרע  המוד , רצומ  החתיפש  הרחתמ , הרבחמ  עיגמ  שדחה  דבועהשכ  .הל  ליעוהלו  הרבחה  תא  םדקל  יושעש 

" .זפב אלוסי  אל  ומע  איבמ  אוהש 

, ילארשי ריעצ  בתכ  רמאמה  תא   ". הריירק ןונכת  לש  ותומ   " ותרתוכש ןיינעמ  רמאמ  טסילכלכ  םסרפ  לירפאב 2012 
לע רתוול  יוצר  וליפאו  רשפא  יחכונה  ןדיעבש  ולש , תירקיעה  הזתה  .קרוי  וינמ  תלעופה  תרושקת  תרבח  "ל  כנמו דסיימ 
ינש ופקישש  םישלוגה , לש  תובר  תובוגתל  הכז  הזה  רמאמה  .הנתשמו  השימג  הריירק  תבוטל  תיתקוסעת  תוביצי 

תודיינ  ) שדחה לדומב  םידדצמש  הלא  יתקוסעתה : סרתמה  ידיצ  ינשמ  םיבצייתמו  םיכלוהה  םייגולואידיא  תונחמ 
.הדובעה קוש  תסירקל  ןמיסו  ןוסא  וב  םיאורש  הלאו  תיתקוסעת )

: םישלוג רפסמ  לש  הבוגת 
ךרדב םדוקמ  םומיסקמו  הנש  רבד 40  ותוא  קוידב  תושעל  שפחמ  םדאש  םעפ , התיהש  הסיפתה  יוניש  לע  םירבדמ  "

םג עדויו  תואצותו  תלעות  רתויש  המכ  רוציל  הסנמ  םדאש  תינרדומה  הסיפתה  ןיבל  בוט , אוה  םא  שולש  םיימעפ 
". תצרוק תונמדזהה  םא  קוסיע  םוחת  וא  קיסעמ  ףילחהל 

וא אוהש , יתמ  תשעתהל  וכרטצי  הבתכבש  םירוציה  .תומנ ]...[  רחמ  יכ  התשו  לוכא  םזיפקסאה : ראפ  איה  וזה  הבתכה  "
םיטקיורפ ןיב  גלידש  רוחבל  שי  יעוצקמ  ךרע  הזיא  .הלמנהו  לוגרחה  לשמ  ךרע  ןייע  .רמו  ער  תויהל  לולע  םלרוגש 

?" םוחת םושב  יתועמשמ  ישעמ  ןויסינ  םוש  רבצ  אל  לבא  םיבינגמ 

התאש המ  קר  אל  הז  םייחהש  םילגמ  זאו  םיצורש ! המו  םיבהואש  המ  קר  תושעל  תוביהלמ ! תודובע  ןיב  ץופקל  ןכ ! "
תורוקש ליג 40  לעמ  דבוע  ליכהל  קושה  לש  תלוכיהו  .םלשלו  לבקל  ןכומ ) אל  וא   ) ןכומ קושהש  המ  םג  אלא  הצור ,

בכרומ מ- ןוגרא  לוכש  םג  ורכזת  .ספאל  תפאוש  םינוגרא -  ןיבו  תודובע  ןיב  םייתנש  לש  תוציפקמ  תובכרומ  ולש  םייחה 
רפסמ וכו .' תויתריצי  תויגטרטסא , תודובע  לש  תוחפ  וליפאו  זוחא   10 ו - תוממעשמו  תויפיזיס  תודובע  זוחא   90

" .דואמ ןטק  אוה  טולקל  לוכי  קשמהש  םייתריציהו  םידחוימה  םיצעויה 

םלוע לעופב  תדמתמ , תודיינו  תושימג  תבוטל  תוביצי  לע  רותיו  דעב  םיבוט  םיקומינ  שי  םא  םגש  שיגדהל  בושח 
.הזה יונישל  םאתומ  וניא  ןיידע  םויה  הדובעה 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
ןויחוא יש 

דחי דחי םגםג   םידבוע   םידבוע טבש   טבש
תובקעב וחתפתהש  םיילכלכה , תודסומהו  םינוגראה 

ןה יכרריה , יפוא  ילעב  ויה  תיתיישעתה , הכפהמה 
לשב ןהו  םינשה  תכורא  תידובירה  תרוסמה  לשב 

תוחתפתה תובקעב  לבא  .יטמוטואה  ןוכימה  תעפשה 
הנבמה הגרדהב  ןתמתה  תיגולוכיספה , תועדומה 
ףתשמ לוהינ  לע  שגד  רתויו  רתוי  ןתינו  ילאדימריפה 

תיתכרעמה השיגה  .תוירחא  ימוחתו  תויוכמס  רוזיבו 
תינויצולובא תוחתפתהמ  האצותכ  םג  הקזחתה  תאזה 

. םלועה תומחלמ  ירחא  תיטרקומדה  תושיגרה  לש 

לש םינומשה  תונשב  החמצש  קטייהה , תיישעת 
תודימריפה תא  רתוי  דוע  החטיש  םירשעה , האמה 

םילדומ לש  םתוחתפתה  תא  הציאהו  תוינוגראה 
תדובעו תפתושמ  תומזי  לע  םיססובמה  רתוי , םישימג 

הדימבו רפסה  - תיבב החפשמב , םימדוק –  תורודמ  רתוי  תינויוושו  תקבחמ  החותפ , הריוואב  לדג   Y-ה רוד  .תווצ 
עתפומו הקוסעתה , םלועב  המוד  תוגהנתה  דוקל  הפצמ  אוהש  יעבט  ןכל  תויאבצה –  תורגסמב  וליפא  תמיוסמ 

.ומעטל ידמ  תרכונמו  תינעבות  תיכרריה , הביבסב  םילהונמה  םינוגרא  םע  שגפמהמ 

רקיעב  ) םילהנמל סחייתהל  םיטונו  םהיקיסעמ  םע  םיירבח  ףאו  םיילאמרופ  יתלב  םיסחי  םיפידעמ  םיריעצה  בור 
םיטונ אל  םה  תורמ , יסחיל  ולגרוה  אלש  ןוויכ  .םירבח  וא  םירגוב  םיחא  םירוה , לש  גוס  לאכ  רתוי ) םירגובמה 
ךרדב  " רמולכ תרחא , םירבד  תושעל  רשפא  םאה  קודבלו  םהיקיסעמ  תעד  לע  קולחל  םיססהמ  אלו  תרוויע  תונתייצל 

.םייעוצקמה םהיגשיה  סיסב  לע  רשאמ  תוחפ  אל  םתוישיאו  םייפוא  סיסב  לע  םתוא  וכירעיש  םיפצמ  םה   ". םהלש
םיעדוי דימת  אל  םה  רמוא ? קוידב  הז  המ  תונויארב .) ומצע  לע  רזחש  גשומ  " ) םמצע תא  םישגהל   " םיצור םה  רקיעבו 

.ריבסהל

תונרטנק לש  גוסכ  םהלש  תי  / סובה לש  תורעהה  תא  שופתל  םיטונ  םה   , תרוקיב לבקל  םישקתמ  םיבר  םיריעצש  ןוויכ 
"(. ןיינע הזמ  תושעל  ךירצ  אל   )" תילאנויצרופרופ אל  המזגהכו  תנבצעמ 

תלהנמ ינאש  "מ  ומ לוכ  .רבד  לוכ  לע  ףוצרפה  תא  יל  םקעמ  ילש  סובה  : " Ynet-הבתכל ב הבוגתב  הריעצ  ןיד  תכרוע 
". ישרמ ןעוט  - " ל ןעוט " ישרמ   " יוטיבה תא  תונשל  הז  םא  םג  ןקתל  ךירצ  אוה  תבתוכ  ינאש  בתכמ  לוכ  בוט , אל  אוה 
זא בל .]...[ "! ימיש   " ףיסומו .העוט  ינא  המכ  שיגדהל  ידכ  האירק  ינמיס  המכ  םג  ףיסומ  אוה  .בושחו  יתוהמ  ןוקית  שממ 

". הסנרפ םשב ה" עולבל  םילגוסמ  ונחנא  לבז  המכ  לובג  שי  .םדא  ינב  ונחנא  "ז  כב יכ  םיראשנ ? אל  ונחנא  המל 

םהלש הייטנבו  םינוניגו ) םיראתב  שומיש  אלל   ) םהלש הביתכהו  רובידה  תפשב  שובלב , רכינ  םזילמרופה  רסוח 
יאדווב לוספ , םבורל  הארנ  סנטסיד  לש  ןויערה  לוכ  .םיוסמ  סנטסיד  םיבייחמ  םיללכה  םהבש  םוקמב  םג  קבחתסהל " "

. הדובעה לש  טסקטנוקב 
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: דוקימה תצובקב  סנטסיד "  " הלימל תוסחייתה  רחבמ 
תורדס םימעפל  האור  םג  ינא  .תולעופה  תושפנה  ןיב  חותפ  רתוי  רשק  שישכ  הדובע  םוקמל  אובל  ףיכ  רתוי  "

םע תעמשמ  תאזכב  גוהנל  ךירצ  היה  םא  עגתשמ  היה  ילארשיה  םעהש  בשוח  ינאו  ינקירמא  אבצ  םע  תויאקירמא 
" .םידקפמה

ךיא בושחל  דבעידב , קיחצמ  דימת  הז  יתוא  .קלח  הב  םיחקול  םלוכש  תישפיט  הגצה  תאזו  תורגסמ  ןומהב  הרוק  הז  "
" .רבדה ותוא  םדא  ינב  םלוכ  םצעבשכ  וכו ` סוב  דקפמהמ , סנטסיד  ונרמש 
" .םידבועל רוביח  םוקמב  רוכינ  םרוג  אוה  הבוח , אל  אוה  יתעדל  סנטסיד  "

תרגסמ לכב  תצק  שממ  ונממ  היהיש  בושח  לבא  .אבצ  םייניעה , תא  ריתסמש  עבוכ  תונוריט...אבצ , אבצ , אבצ , אבצ , "
" .םייחב

" .םייניעה הבוגב  רבדל  יל  בושח  ..ילע  םיאונשה  םירבדה  דחא  "
" .והשמ \ והשימ יפלכ  םישנא  לש  הדילס  םזיבונס , "

" .אבצ ריכזמ  םש ,"! התאו  הפ  ינא   - " הלדבה "
'.. " וכו םירומל  דובכ  םירגובמל , דובכ  םירוהל , דובכ  .דובכ  ךותמ  היה  סנטסיד  רבעב  .תוחפ  הברה  שי  םויה  "

םה .םירבחה  ןיב  הבורקו  הבוט  םיסחי  תכרעמ  םע  םיימיטניא  םיתווצבו  הדובע  תוצובקב  דובעל  םיבהוא  םיבר  םיריעצ 
.לעופב  תומישמה  עוציבל  דעו  תוחומ " רועיס  לחה ב" דיקפתל  םיפתושב  םיניינועמו  הצובקב  בטיה  םידקפתמ 

רבח - דקפמ רבח , - הרומ רבח , - להנמ םה  תיסוב ."  " תוגהנתה וצמאי  אל  םה  תינוגרא  תוכמס  םהידיב  הנותנ  רשאכ 
.רבח - ךירדמו

ידע םע  תוריש  תכרדה  ןיב 13-16  רחמ !!! : "" תורישה רופישל  הכרדהל  רשוכ  רדחב  םידבוע  הנימזמ  הריעצ  תיסוב 
ףףףףיכ " היהי  הבוח );  תופתתשה 

םהיניעב הפידע  .םשינעהלו  םהל  םיפופכב  ףוזנל  םיברמ  םניא  םה  םהב , םיפזונ  וא  םישינעמש  םיבהוא  םניא  םהש  םשכ 
םה ( X-רודמ ה סוב  ידי  לע  ללכ  ךרדב   ) םיפזננ םה  הבש  היצאוטיס  תרצונ  רשאכ  .הקיתש  ןיפוליחל  וא  הרהבה  תחיש 

.םיימצע םימחרלו  ןואכידל  םיסנכנ  םיללבתשמ ,

האב אלו  ןואכידב  התייה  תחא  .השק  דואמ  הז  תא  וחקל  ןהיתש  תודבוע : יתש  יתרטיפ  וישכע  : " Y-ה רוד  ןב  קיסעמ 
.הרבחב השדח  יכה  תאש  ללגב  יללכה , בצמה  ללגבש  יתרמא  ועגפייש ? המל  .תמאה  תא  ןהל  יתרמא  אל  .עובש  הדובעל 

הרטופ היינשהש  איה  תמאה  השעמל , .םיצוציק  ללגב  אצתש  .תרמרוממ  אצת  אלש  .בוטב  םייסי  רטופמש  ימש  יל  בושח 
השדח היינשה  .הנושארהמ  רטפיהל  ילש  םייתימאה  םיעינמה  ופשחיי  אלש  ליבשב  ןויפ  יתברקה  .הנושארה  תמשאב 

" .וכב ןהיתש  .ןהיתש  תא  רטפל  בייח  יתייה  העיגהש " הנורחא  הנושארה כ" תא  רטפל  ידכ  ןכלו  רתוי 

( דבלב םייבויח   ) םיבושמל םיפצמ  םה  בושחו : ףסונ  ןייפאמב  אטבתמ  תילמרופ  יתלבו  תירבח  הריוואב  םהלש  ךרוצה 
: םירמואש םידמעומ  הדובע  תונויארב  םויה  עומשל  חיכש  דואמ   " .םיטניילקמו תוגלוקמ  םידיבעממ , ההובג  תורידתב 

םוחת תלהנמ  ןלוג , דיבר  עטנ  תרפסמ  ילש "' תונולשיכה  תא  קר  שיגדי  אלו  יבויח  היהי  ילש  להנמהש  הפצמ  ינא  '
.םיבשחמו םישנא  תבתכל  םטול  תרבחב  שונא  יבאשמ  לוהינ 

קיסעהל ושקתי  ( Small Tallk תורשפאמש הפק  תוניפ  לשמל   ) תוילאמרופ אל  תושינ  םהב  ןיאש  הדובע  תומוקמ 
. םיריעצ םידבוע 

םה ןכל  .עומשלו  אטבתהל  תורשפא  רקיעבו  אתווצב  םירקמ  חותינ  םיפתושמ , םינויד  םיידדה , םיחוויד  םג  םהל  בושח 
םיצור םהו  תישגר  הניחבמ  חותפה  רוד  והז  .הדובעל  םירבחל   ( פאסטאוו  ) יראלולסב חיש  תצובק  חותפל  םיגהונ  םג 
םושמ םג  םהל  הבושח  החותפהו  תפתושמה  החישה  .וז  םע  הז  םימוסחמ  תלוטנו  החותפ  תרושקת  רוציל  םילגוסמו 

. תכרעמב םיגרב  תויהל  אלו  הלוכ  הנומתה  תא  תעדל  םהל  בושחש 

םה .תדמתמ  בל  תמושתו  הדומצ  הכרדה  תללוכה  הפיצר , תרושקת  לע  םתיא  ורמשיש  םהילע  םיארחאהמ  םיפצמ  םג  םה 
םוקמ תא  ובזעי  םהש  םייוכיסה  םילדג  םיחכשנ , םישח  םה  םא  .תויפיצה  יפ  לע  םידקפתמו  רדסב "  " םה םא  תעדל  םיצור 
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תורידתב םהלש  םיריעצה  םידבועה  םע  שגפיהל  םילהנמל  ץילמהל  םיטונ  םהש  ונל  ורפיס  הקוסעת  יחמומ  .הדובעה 
המבו רפתשהל , םיכירצ  םה  המב  בוט , ושע  םה  המ  הדובעב , םהלש  תומדקתהב  םתיא  ןודלו  דחא " לע  דחא  , " תיעובש
שוחל ידכ  השיגפה , תא  טוונל  םיקיסעמה  לש  תונמדזהה  םג  םה  הלא  תושיגפ  .םהלש  םיצמאמה  תא  זכרל  םהל  יאדכ 

.םידבועה לש  חור  יכלה 

הדובעה םוקמ  .תיתחפשמו  תיפותיש  הריווא  קפס  אלל  הז  הדובעה  םוקמב   Y-ה רודל  בושח  יכהש  המ  לבא 
תינכייח הריעצ  חור  רציילו  םינפ  ריבסהל  ךירצ  אוה  הזכש  רותבו  תיתורבחו  תיתרבח  תרגסמ  לוכ  םדוק  אוה  םתניחבמ 

וב תוראשיהלו  ןוגראל  תופרטצהל  המוצע  תובישח  לעב  אוה  הזה  ןוירטירקה  .רבהו  הפקה  תיבל  המודב  תססותו 
. ןמז ךרואל 

ונל רפיס   Y-ה רוד  ןב  הרבח  להנמ  .הדובעב  םג  ודצל  הקהלה  תא  הצור  אוהו  תוקהל  לש  רוד  הז  תורחא , םילמב 
: ולש הרבחב  הריוואה  תריצי  לע  דיפקמ  אוה  המכ  דע  תוכיראב 

תכפוה הרבחה  ץוחב : םירבחה  תא  םידבאמ  םהש  איה  םהלש  תונולתה  תחא  .ה  ' רבחל ילש  הרבחה  תא  ךפוה  ינא  "
.םיקוחצ .דרשמב  דחי  םירהצ  תחורא  םילכוא  ונחנא  .ה  ' רבחהמ אצוי  השעמל  הדובעהמ  אצויש  ימ  .תיבלו  'ה  רבחל

לע דחא  תוניטנמלק  םיקרוז  .ינשה  לע  דחא  םיטבלתסמו  םיקוחצ  .ומצעל  איבמ  דחא  לוכ  .העש  דע  תוקד  .םינאגלב 40 
לוכי אל  .רבחתהל  לוכי  אל  רגובמ  והשימ  .דחי  םירסייצ  ונמרה  דחיב -  םירכתשמו  םיבאפל  םיאצוי  םג  ונחנא  .ינשה 

" .ימניד ביבחת , 'ה , רבח היווח , ריעצ , ונלש : הרבחה  לש  גותימה  .ה  ' רבחב תויהל 

איה רודיב ." תניצק   " ןיעמל תוריעצה  תודבועה  תחא  תא  הנימ  אוהש  ךכ  ידכ  דע  ול  הבושח  הדובעב  אתורבחה 
םע " ) ןולס ה" תניפב  דוביכ  היהיש  תגאוד  תיתיב ," הריווא   " רוציל ידכ  םינובוד  םע  תיב  ילענב  דרשמב  תבבותסמ 

, םידבועל םיפתושמ  םיעוריא  תננכתמ  איה  .םירסיי  ' צו עקר  תקיזומ  חותפ , יקסיו  קובקב  םע  אשד ,) ומכ  קורי  חיטש 
. דועו תדלוהה  ימיב  םירפו  ' צו תועתפה  שדוחל , תחא  ידוחיי  ףייכ  םוי  עובשב , םעפ  באפל  תפתושמ  הכילה  ןוגכ 

/ת דבוע תלבקל  םייזכרמה  םילוקישה  דחא  והזש  ולש , םידבועלו  ול  בושח  ךכ  לכ  אתורבחה  ביכרמש  ונל  רפיס  להנמה 
םידמעומל הינפה  חסונ  םג  ונלש ." תיתרבחה  תרגסמל  םיאתי   " אוה / איה המכ  דע  בטיה  םיקדוב  רמולכ , .הרבחל  שדח 

, קובסייפב תועצמאב  קר  איה  םיריעצל  היינפהו  המשהה  ירתאב  םישורד  תעדומ  תמסרפמ  אל  הרבחה  .םאתהב  השענ 
םה .דבוע  אל  .החפשמל  רבח  שפחמ  ינא  : " ךכל הביסהו  ףסונ ." רבח  םישפחמ  ונחנא  תבחרתמ  החפשמה  : " אבה חסונב 

.ףוריטה יפל  יתנניס  .םייח  תורוק  ולבקתה 80  תועש  ךות 24  .דובעל  םיצור  אל  םה  .הדובעל  אלו  'ה  רבחל םיאב 
". יתקסעה ותוא  תאצמ -  שפחל  קיספת  יל : בתכש  ימ  .לסופ  ינא  הנולבש  יפל  םיחלוש  םא  .תוידוחייה 

להנמה לשמל , ךכ  .םייעוצקמ  םילוקיש  לע  רבוג  הליהקל "  " שדחה דבועה  לש  תיתרבחה  ותמאתה  לוקיש  תחא  אל 
, תאז הצ .) / צרפתה  ) הרוכע הריווא  /ה  רצי אי  / והש ןוויכ  /ה  קיתוו /ת  דבוע רטפל  ץלאנ  אוה  תחא  םעפמ  רתויש  רפיס 

.הבוט הת  / היה אי  / וה תיעוצקמ  הניחבמש  תורמל 

איה תיתרבח -  .תוריכמב  תיעוצקמ  יכה  איה  תיעוצקמ   " : ותיא ןויאירה  ינפל  םוי  וכרענש  םירוטיפ  ונינפב  ראת  אוה  ךכ 
ףתושמה תיבבו  הרבחב  עגופ  סרטסו  הרבחל  סרטס  הברה  הפיסומ  איה  .התא  דובעל  םיענ  אל  .םירבחה  לע  לצ  הווהמ 

" .ונלש

יתרבחה ביכרמה  לע  רביד  ישארה , הלהנמ  םג  אוהש  הרבחה , לעבש  ללגב  הפ , ירועפ  ונתוא  הריאשה  תאזה  החישה 
תמאב הזב  האר  אוה  רמולכ  .קווישו  רוציי  תייגטרטסא  לע  םירבדמ  קיתווה  רודהמ  םילהנמ  הבש  טהלו  תונטרפ  םתואב 

רתוי ילואו  תוחפ  אל  בושח  ויתוחוקלו  וידבוע  תרבחב  ןאפה "  " ורובע םגש  ןיבהל  ונל  ןתנ  אוה  השעמל  .יזכרמ  ביכרמ 
ונמזש ףופצה ) קושה  רואל   ) עדוי אוהש  טלפ  וליפא  אוה  םימעפה  דחאב  .קסעה  לש  תוחתפתהה  קפואו  תויחוורהמ 
לטובמ אל  קלח  רמולכ  .ולש  תפטושה  תוליעפב  םג  אטבתה  הז  .רשפאה  לככ  הווההמ  תונהיל  הסנמ  אוה  ןכלו  לואש 

ול היהש  םייזוידנרג , םתצקמ  םיעוריאל , אלא  ילאיצנטופה , קושה  תבחרהלו  תויתשתב  העקשהל  הנפוה  אל  תוסנכההמ 
." וגא ןיטינומ , ףייכ , יתוא  עינמ  .יתוא  עינמ  אל  ףסכ  : " ולש םילמב  .ולש  םידבועלו  םיטניילקל  ומצעל , רצייל  ףייכ 
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םידבוע ןיב  הנבה  רסוחו  םיחתמ  םיישק , תרצוי  הדובעהו " םוקמה  תריווא  ל" םיקינ  Y-ה םיסחיימש  תובישחה 
תונשב ה-2000 רבכ  בתכיהל  ולחה  הקוסעתה  תומוקמב  םיירוד  ןיב  םיחתמ  לע  םירמאמ  .םינוש  תורודמ  םידיבעמו 

הזה אשונה  תונורחאה  םינשב  .הדובעה  קושל  הנושארל  וסנכנו  םקרפל  ועיגה   Y-ה רוד  ינב  רשאכ  תומדקומה ,
וילותיחב ןיידע  הזה  אשונה  ץראב  רעצה , הברמל  .הקוסעת  יחמומ  לש  םימוסרפבו  םינוידב  רתויו  רתוי  חיכש  השענ 

. םיריעצל םיעיצמ  םהש  הדובעה  תביבס  לש  המאתהה  רסוחל  םיעדומ  םניא  ללכ  םיבר  םילהנמו 

שי .ה  ' רבח לש  אל  אוה  דרשמה  יכ  םש  דמעמ  םיקיזחמ  אל  םה  .ח  " ור ידרשמב  םידבועש  םירבח  יל  שי  : " ןב 28 ריעצ 
" .הז ללגב  עוצקמהמ  םישרופש  הלאכ 

הנחבהה תושטשטיה  ףסונ : ביכרמב  רושק  הדובעה  םוקמב  הריוואהו  הדובעה  תביבסל  רושקה  לוכב  ירוד  - ןיבה חתמה 
םושמ ןהו  םוקמבו  ןמזב  השימג  רתוי  התשענ  הדובעהש  םושמ  ןה  םישטשוטמ , תולובגה  .יאנפל  הדובע  ןיב 

, ןופטראמסה תויצקילפאב  קחשמ  לשמל   ) ןמז יקספב  וא  הדובע  ידכ  ךות  תולבל  תרשפאמ  השדחה  היגולונכטהש 
תיגולונכטב רתוי  טלושש   Y-רוד ה קובסייפב .) סוטטס  ןוכדע  וא  םירבח , םע  םירסמ  תפלחה  בויטויב , ןוטרסב  היפצ 

. תאזה המגמה  תא  ליבומ  םירבח , םע  ףיצר  רשקל  םירוהה  רודמ  רתוי  קוקזו  תרושקתה 

יוליבה תונווכמל  רתוי  תמאתומה  הדובע  תביבס  חתפל  ולחהש  תונושארה  ויה  תרושקתהו  םוסרפה  קטייהה , תוישעת 
, רקונס  ) םיקחשמ ירדח  הדובעה , םוקמב  רשוכ  רדח  יתוכיא , הפק  תוניפ  לשמל  .םיריעצה  לש  םייתרבחה  םירשקהו 
רפ ' צל תיללכה  המגמה  הקזחתה  הנורחאל  .המודכו  רשוכ  רדח  הקיזומ , רדח  לסל ,) העילק  םיציח , חול  לגרודכ , ןחלוש 

.תוביסמו ףיכ  ימי  םישפונ , תויוליעפ , ןוגכ  םיפתושמ , םייוליבב  םידבועה  תא 

? הדובע םוקמ  םיפידעמ  םיריעצ  ןללגבש  תוביסה  ןהמ 

איה הדובעה  תביבס  לש  תוחונה 
עירכמה םרוגה 

םוקמה תפדעהל  הביסה  אוה  רכשה 
0%
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 HRus םיריעצה ? הדובעה  ישפחמ  תא  עינמ  המ  .היתב 28.03.2013 . ןמסייו , רוקמ :

וררחתשהש ינב 26–21 , םינייאורמ  ומגדנ 411  רקסב  . AllJobs לש רקחמה  תקלחמ  ףותישב   Panels רקחמה ןוכמ  םינותנ :
.הנורחאה הנשב  ץראב  הדובע  ושפיחו  תוחפ  וא  םייתנשכ  ינפל 

תביסמ הבורק , הדעסממ  רחא  לכוא  לוכ  וא  הציפ  תנמזה  ןוגכ  יאנפ ," תועיגנ  לבותמ ב" הדובעה  ךילהת  םיבר  םירקמב 
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'. ודכו לגרודכ  יקחשמב  תפתושמ  הייפצ  ןחלוש , לגרודכ  רקונס / רינרוט  םידבועהמ , דחאל  תדלוה  םוי 

תיתרוסמה תויתורחתל  עגונה  לוכב  תניינעמ  תינפת  הדילומ   Y-ה רוד  לש  תיפותיש  - תיתרבחה היצטניירואה 
הדובעה םלועל  םויה  םיסנכנ  םיריעצה  .ערלו  בוטל  םייתורחת , תוחפ  טושפ  םהש  רבתסמ  .הדובעה  תומוקמב 

.םהירוה לש  וזמ  רתוי  הכומנ  םירחתמה , תא  םמצעב  חצנלו  ליבוהל  יכרריהה ,) ןבומב   ) גיהנהל םהלש  היצביטומהשכ 

תועשמ םששח  לש  הדלותכ  הדובעב , םודיק  לבקל  םיריעצה  לש  העיתרה  תא  ונראת  םימדוק  םיפיעסב  ןכ , יכ  הנה 
קתנתהל םהלש  ששחה  תפסונ : הביס  ףרצל  וישכע  רשפא  .ןוגראל  רתוי  תצחולו  חווט  תכורא  תוביוחממו  תובר  הדובע 

.ה  ' רבחל לעמ  דחא  רשאמ  'ה  רבחהמ דחא  תויהל  םיפידעמ  טושפ  םיבר  .תדכולמה  הרובחהמ 

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

דואמ םיכסמ 
םיכסמ

יקלח ןפואב  םיכסמ 
םיכסמ אל 
םיכסמ אל  דואמ 

10.9%

34.7%

16%

35%

.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 :
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Jfrog

ןוזיאה ןוזיאה רחא   רחא שופיחב   שופיחב
םינשה םע  הדדחתה  תיתיישעתה , הכפהמה  תובקעב 
הקוסעת תונונגס  לש  םיגוס  ינש  ןיב  הנחבהה 
תטועמו תינוגדח  הרוחש ,"  " הדובע דחאה -  הדובעו :

םידבוע םייפכ , ילעופ   ) הרקויו םודיק  רכש , רגתא ,
הריירק ינשה -  המודכו .) םירטוז  םידיקפ  םיינמז ,

, תומזי תואמצע , לש  הנתשמ  ןונימ  םע  תימניד 
יאשונו םילהנמ  עוצקמ , ילעב   ) הרקויו םודיק  לוהינ ,

, םיקסע ילעב  םייטרפו , םיירוביצ  םינוגראב  םידיקפת 
(. המודכו םינמא ,

וללה תונונגסה  ינש  ןיב  ןיחבהל  היה  גוהנ  רבעב 
", ןבל ןוראווצ  ו" לוחכ " ןוראווצ   " םייוטיבה תועצמאב 

םילדבהה .יטסינורכנא  טעמ  הזה  יומידה  םויה  לבא 
םילייחל הז  ןבומב  םימוד  םה  ןוגראה ." ידבע   " םה הלא  םג  הלא  ףתושמ : הנכמה  םג  ךכו  םיימוהת  ןיידע  םיינשה  ןיב 
תורשמה בור  .תיכרריהו  השקונ  הדובע  תביבסו  הדובע  תועש  ןתואל  םיפופכ  םיסיסב , םתואב  םיהושה  םיניצקו ,

םג םירידגמש  םויב  תועש  רפסמו  הדובע  עובש  תוחישק –  ןמז  תורגסמ  ביבס  םויה  דע  תונגרואמ  םלועב  תויתרוסמה 
. הרשמה יקלח  תא 

לחה .תינרדומה  היישעתל  למס  ןיעמל  םג  ךפהש  תוחכונה " ןועש   " אוה הדובע  תועש  לע  חוקיפל  םיעצמאה  דחא 
, תישיאה תרושקתהו  םיבשחמה  תוברתו  ימזיה  םזילטיפקה  תוחתפתה  םע  םירשעה , האמה  לש  םינומשה  תונשמ 

אטבתה יונישה  .תיפאיה  תיקסעה  תוברתה  רתוי -  תימנידו  תילאודיבידניא  השימג , הדובע  תוברת  הגרדהב  התווהתה 
שגדבו הממיה ,) ינפ  לע  םהל  תוחונה  תועשב  דובעל  םישנאל  רשפאמה  תוחכונ  סיטרכ   ) רתוי שימג  תוחכונ  ןועשב 
. תודודמ תוסכמו  תוחישק  הדובע  תועש  יפ  לע  תוחפו  יפוס  רצות  יפ  לע  תדדמנה  תינלבק  הדובע  לע  לדגו  ךלוה 

היישעת קט -  ייהה  םלוכ  לעמו  הימדקאה  תונמאה , םוסרפה , תרושקתה , רקיעב  ויה  הזה  יונישה  תא  וליבוהש  םיפנעה 
Work is not a place. " ) השוע התאש  המ  אלא  םוקמ , אל  איה  הדובע   " הרמיאה תא  הלגיד  לע  הטרחש  עדי  תריתע 

סיסב לע  אלו  םיטקיורפ  תמלשה  סיסב  לע  םירכתשמ  עדיה  תוריתע  תוישעתב  םיבר  םידבוע  (. It's a thing you do
.םכחה ןופלטהו  דיינה  בשחמה  תיטנרטניאה , תרושקתה  תוחתפתה  םע  םיאלפ  הלע  תושימגה  לאיצנטופ  .הדובע  תועש 

. דרשמ אלל  הדובע  לש  לדומה  תורצוויהל  תמרות  הפקה  יתב  תוחתפתה  םג 

הקופת יפל  םידבועה  םידדמנ  םיבר  הדובע  תומוקמב  .ילארשיה  קשמב  רתוי  תחוור  תישענו  תכלוה  השימגה  הקסעהה 
.םיישפוחה תועוצקמהו  היגולונכטה  יפנעב  רקיעב  יקלח , ןפואב  תוחפל  תרשפאתמ , תיבהמ  הדובעו  תועש , יפל  אלו 

, תושימג תועשב  תיבהמ  רתוי  הברה  םידבוע  םויה  : " הדובע ינידב  החמתמה  תושו ,' גרבניפ  דרשממ  םריבא  ילרוא  "ד  וע
רתוי םימיוסמ  םימיב  דובעל  וא  םיברעב -  דובעל  רוזחלו  החפשמל  םויה  ךלהמב  תונפתהל  םירבגו  םישנ  לש  ןוצר  שיו 
" .הלטמה תא  םילשיש  רקיעה  הדובעה , תא  השוע  דבועה  יתמ  תפכא  תוחפ  רבכ  םויכ  םיקיסעמל  .םירחאב ]...[  רשאמ 

ןוגרא ה- לש  הדובע  - תיב ןוזיא  דדמב  .הדובע  תועש  לש  תומכסומל  עגונה  לוכב  דחוימב  השק  הנידמ  איה  לארשי 
"ח ודב .ןאפיו  וקיסקמ  היקרוט , ירחא  ףוסהמ , יעיברה  םוקמב  הגרודו  ךותמ 10 )  ) ןויצב 5 לארשי  התכז   OECD
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תונידמב םיהובגהמ  אוה  לארשיב  יתנשה  הדובעה  תועש  עצוממ  יכ  אצמנ  ( Better Life Index  ) םיבוטה םייחה 
קט - ייהה םוחתב  םידבוע  םיריכב , םילהנמ  בורל  םה  עובשב  תועש  מ-60  הלעמל  םיקסעומש  םידבועה  .ןוגראה 

תועש לש  לוחלח  לע  םירבדמ  םיחמומ  תונורחאה  םינשב  לבא  םיאפורו , ןיד  יכרוע  ומכ  םיישפוח  תועוצקמ  ילעבו 
. רתוי םיכומנה  םיגרדה  לא  םיריכבה  םיגרדהמ  תובורמ  הדובע 

תימואלניב האוושה  הנשב -  הדובע  תועש  עצוממ 

לארשי תונידמ עצוממ 
OECD

ןפי "ב הרא
1750

1800

1850

1900

1950

.רקרמ  - הד .החפשמ  ייח  תוחפו  תואצוה  רתוי  הדובע , רתוי  הנש ? הנתשנ ב-20  המ  .רואיל 18.4.2011 . לטד , רוקמ :

.דבועל תויתנשה  הדובעה  תועש  ףקיה  תניחבמ  ינימשה  םוקמב  לארשי  תמקוממ  תונידמ  ברקב 35  הרעה :
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םלועה יבחרב  תולודגה  םירעב  הדובע  תועש 

גנוק גנוה 
יאבמומ

קוקגנב
ביבא לת 

ךיריצ
קרוי וינ 

הנותא
ןילרב

ןודנול
דירדמ

הבקסומ
זירפ

1500

1800

2100

2400

2700

.טסילכלכ .זירפ  וא  ןודנול  קרוי , וינב  רשאמ  תועש  רתוי  םידבוע  ביבא  לתב  .ןיעמ 28.9.2015 . הלנמ , רוקמ :

? תיבהמ הדובעו  תועיסנ  ללוכ  הדובעב  /ת  אצמנ /ה  תא עובשב  תועש  המכ 

0% 10% 20% 30% 40%

רתוי מ-70

תועש ןיב 60 ל-69 

תועש ןיב 50 ל-59 

תועש ןיב 45 ל-49 

תועש דע 45 

.סבולג  .הדובע  ללגב  החפשמה  םע  ןמז  דיספמ  רוביצהמ   23% רקס : .בניע 24.3.2014 . הדוהי , ןב  רוקמ :

.םירקסנ ללכש 1,286  סקימניד , תרבח  לש  רקס  םינותנ :
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םידבוע וניבור  לעופב  ךא   , םינומשה תונש  זאמ  יצחו  העשב  רצקתה  םנמא  םיקסעומה  ידי  לע  חוודמה  הדובעה  עובש 
יפ לע  ביוחמ  תופסונ  תועש  דעב  םולשתה  תובדנתהב ."  " תושענ םג  ןכלו  תוחוודמ  ןניא  טושפש  תיבהמ , תופסונ  תועש 

םילבקמ ךומנ  רכש  ילעב  םידבוע  קרש  אלא  הדובעה , עובשו  הדובעה  םוי  ךרוא  תא  רידגמש  החונמו , הדובע  תועש  קוח 
םא םג  תופסונ , תועש  אלל  ילאבולג  רכש  םילבקמ  םישקובמ  תועוצקמ  ילעב  וא  רתוי  םיריכב  םיגרד  .תופסונ  תועש 
איה היעבה  .ץוחנש  ןמז  המכ  ועיקשי  םה  ןכלו  הדובעל  תוירחא  םהל  היהתש  איה  הייפיצה  .תוכורא  תועש  ראשנ  דבועה 
אלש םילודג , םיסמוע  םהילע  םיליטמש  וא  םמצע  לע  םיחקולש  םישנא  שי  ץוחנ ." המכ   " רידגמ אל  דחא  ףאש 
רחאל םיעיקשמ  םהש  תוברה  תועשל  עדומ  אל  דחא  ףאו  התיבה  הדובעה  תא  םיחקול  םג  םה  .הדובע  םויב  םימכתסמ 

לש היגולוכיספה  רקחל  ןוכמה  שארו  ינוגרא  - יתרבח גולוכיספ  רגרובמה , - יחימע ריאי  ד"ר  .דרשמהמ  האיציה 
הדובעה םוי  ןיב  תילאטוט  הדרפה  ןיא  רבכ  : " רקרמ - הדל ןויאירב  העפותה  תא  ראתמ  ימוחתניבה  זכרמב  טנרטניאה 

לבא הדובעה  םוקממ  םיאצוי  םויכ  .ישפוח  השענ  אוה  הדובעה , םוי  תא  םייס  םדאשכ  םעפ , .תיבב  םייטרפה  םייחל 
םתא הדובעה  תא  םיחקול  תושפוחל  םיאצויש  םישנא  םג  .רלולסבו  ליימב  דיינה , בשחמב  ךתא -  תראשנ  הדובעה 

קתנתהלו חורבל  תורשפא  ןיא  רבכ  .טלחומ  תוכרעמ  ףוריטב  רבודמ  .ןורטאיתלו  םיטרסל  םילויטל , תונולמל ,
בצמל עיגמ  הזשכ  לבא  םלועל , םירבוחמ  תויהל  תרשפאמש  היגולונכטב  םייבויח  םיטנמלא  שיש  ןבומכ  .הדובעהמ 

" .ןכוסמ השענ  הז  קתנתהל -  םיחילצמ  אלו  הדובעה  לא  םירבוחמ  תויהל  םיבייח  םהש  םישיגרמ  םישנא  ובש 

םילהנמו םנוצרב , אלש  םג  הממיה , תועש  לוכב  םינימזל  םידבועה  תא  ךפה  ןופטראמסהו  בשחמה  ןדיע  ןכ , לע  רתי 
.תוחוקלה ןוויכמ  םג  עיגמ  הז  םיתעל  .תוילאמרופה  תושירדל  רבעמ  תומישמ  םהילע  ליטהל  ידכ  תאז  םילצנמ  םיבר 

. הדובעה םוקמ  לש  םידבע "  " םהו יונפ  ןמז  םהל  רתונ  אלש  איה  םיבר  לש  השוחתה 

שארה לע  תיסוב  שארה , לע  סוב  ךובמב /, םירבכע  ומכ  ףסכ  ירחא  ףודרנ  הריירק , הריירק , לוהינ  : " רקרמ - הדב הבתכ 
יל רייצ  םירחאל /? האוושהב  ךלש  תונורתיה  םהמ  הדובע / תונויאר  הז  ירחא  ישילש  ינש   - ראות ראות , ..עורג /) רתוי  )

 !" הטישל םידבע  םידבע / לבא / םינצלפ /) / ) םיראת םע  םיטסיריירק  םידבע / םידבע  /  ! ץע

, תועש ךשמנ 12  ילש  עצוממ  הדובע  םוי   " : רקרמ - הד תבתכל  המוי  תרגש  תא  תראתמ  יטרפ  דרשמב  תב 36  ןיד  תכרוע 
הברהבו ברעב  הנומשב  התיבה  העיגמ  ינא  םיבוט  םימיב  .תבשו  ישישב  םג  תדבוע  ינא  םימעפל  .םיכורא  רתוי  םימי  שיו 

תכלל אל  םולכל , קשחו  ןמז  יל  ןיא  ךורא  ךכ  לכ  הדובע  םוי  ירחא  .תינרדומ  תודבע  וז  .תוצחל  בורק  קר  תיבב  ינא  םימי 
ףא םע  רבדל  אלו  התיבה  עיגהל  טקש , הצור  קר  התא  תועש  הברה  ךכ  לכ  דבוע  התאשכ  .םירבח  שוגפל  אל  רשוכ , רדחל 
הזו אבה -  עובשל  תוחוכ  תריגאל  ללכ  ךרדב  דעונש  עובשה , ףוס  לע  םג  ןירקמ  הזה  ףרוטמה  הדובעה  עובש  .דחא 

תועש תוחפ  תדבוע  יתייה  םא  .ספאל  תחתמ  איה  תללוכה  האנהה  .וכלהמב ]...[  דובעל  הכירצ  אל  ינא  םהבש  םירקמב 
הז והשלכ  בלשב  .םויב  תועש  הברה  ךכ  לכ  םישועש  והשמ  בוהאל  השק  לבא  השוע , ינאש  המ  תא  תבהוא  יתייה  ילוא 

רבעמ םייח  םהל  ןיאש  הלאכ  וא  דואמ  םייזויציבמא  םישנא  םה  וזכ  הדובעמ  תונהיל  םיחילצמש  םידיחיה  .סאמנ ]...[
םע םהל  חונ  הארנכ  .םידליה  תאו  םהלש  גוזה  ינב  תא  םיריכמ  אלש  םישנא  הלא  .החפשמ  םהל  שי  םא  וליפא  הדובעל ,

? ]...[ רפוסב תוינק  לע  זבזבא ? רבכ  המ  לע  .ונממ  תונהילו  ףסכה  תא  זבזבל  ןמז  תוחפ  שי  רתוי  םיחיוורמש  לוככ  .הז ]...[ 
חפל םייחה  תא  קורזל  הווש  אל  .תרחא  תבשוח  ינא  םויה  לבא  בוט , חיוורהל  ליבשב  השק  דובעל  הוושש  יתבשח  םעפ 

" .םישרגתמ השק  םידבועש  ןיד  יכרוע  הברהש  יתוא  עיתפמ  אל  .תובר  תוכלשה  שי  הזכ  םייחה  ןונגסל  .ףסכ  ליבשב 

.הליכאו הניש  יוליב , יאנפל , שדקומה  ןמזב  םג   OECD-תונידמ ה גורידב  ךומנ  םוקמב  תאצמנ  לארשי 

359

360

361

362

363

119/152

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תימואלניב האוושה  הנשב -  שפוח  ימי  רפסמ 

20 25 30 35 40

תפרצ

היסור

ןפי

"ב הרא

ןיס

לארשי

.רקרמ - הד .החפשמ  ייח  תוחפו  תואצוה  רתוי  הדובע , רתוי  הנש ? הנתשנ ב-20  המ  .רואיל 18.4.2011 . לטד , רוקמ :

לקש ףלא  יתוא ב-25  ונק  וליאכ  ילש , תויחה  ןונגנמ  תא  אכדל  וסינ  : " ץראהב הבתכב  קט  - ייה תרבחב  תב 36  תתנכתמ 
ועדייש ידכ  הז -  לע  חוודל  הכירצ  יתייה  וב  תושעל  המ  יל  היה  אלש  םוי  יצח  יל  היה  םא  .םהל  תכייש  ינאו  שדוחב 

רסמתהל ינממ  ופיצו  הנימז  תויהל  הכירצ  יתייה  .יתושרל  דמע  אל  ילש  ןמזה  .לצנל  ןתינש  באשמ  דוע  ןאכ  שיש 
בהאמ יל  שי  וליאכ  וגהנתה  םה  .םיצורמ  ויה  אל  לבא  עובשב , םוי  דומלל  לשמל  יל  ורשיא  םה  ילאטוט ; ןפואב  הדובעל 

 ". ותא םהב  תדגוב  ינאו 

רשקמו תיסחי  שימג  םינמז  חולמ  םויה  םינהנ  םיסוב , םהילעמ  ןיאש  םימזי , רקיעב  םיישפוח , תועוצקמב  םישנא  םג 
לש לעופל  האצוה   ) ילאוטקלטניא ןיינעו  תויתריצי  לש  השוחתמ  םינהנ  םג  םה  .רצותל  העקשה  ןיב  הרואכל  קודה 
לצא תכפוה  תאזה  הכרבה  לבא  .היגרנאו  ןילנרדא  םייחל  סינכמש  ביבחת  לש  גוס  איה  הדובעה  םיבר  לצא  תונויער .)

. הדובעל םמצע  תא  םידבעשמ  רמולכ  םיטסילוהוקרוו , םישענ  םה  הללק : לש  גוסל  םיטעמ  אל 

, תדה לש  היגולוכיספל  רוספורפו  רמוכ  סטוא , ןייו  רשאכ  ב-1971 , תיתרבח  העפותכ  הנושארל  ההוז  םזילוהוקרוו 
, ןכל םדוק  םינש  רפסמ  עבטוהש  קילוהוקרוו , יוטיבה  .םתדובעל  תורכמתה  תודוא  םישנא  לש  םייודיו  ףסוא  םסרפ 

תאזה העפותהש  םיארמ  םירקחמ  .הדובעל  ורכמתה  טושפ  םה  .םחלל  ובער  אלש  ףא  ידמ  רתוי  ודבעש  םישנא  ראית 
ביבסו הדובעה  ביבס  תיתייפכ  הבשחמב  םינייפואמ  םיטסילוהוקרווה  .תיתחפשמהו  תישיאה  המרב  רקי  ריחמ  הבוג 
תישפנו תיזיפ  תופייעו  םיישפנ  םיצחל  תודרח , םיחתפמ  םה  .הלש  רשקהב  םילבקמ  םהש  םילומגתהו  םירושיאה 

םידבעתשמ רקיעבו  תינעבותה , תורחתב  חילצהל  ןוצרלו  תויגשיהל  הדובעה , ביבס  םישוגירל  םירכמתמ  םה  .תינורכ 
םישיגנל ונלוכ  תא  ךפוהש  ןופטראמס ,)  ) םכחה ןופלטה   .(unfinished business) םייתסמ אל  םעפ  ףאש  ךילהתל 

םיטסילוהוקרווה .תיתחפשמה  תכרעמה  לע  םג  הכילשמש  תאזה  העפותה  תא  דואמ  ףירחה  םוקמ , לוכבו  העש  לוכב 
תורוהה תא  אצייל  םיטונ  םיטסיריירק  םירוה  .םתחפשמלו  םמצעל  תויגרנא  םהל  ןיא  םגו  תישגר  םייונפ  אל  ללכ  ךרדב 

םומינימב בטיה  דקפתלו  תיבב  םיליעי  תויהל  ידכ  וכו )' םייטרפ  םירומ  םיצעוי , םיגוח , םילפטמ ,  ) ץוח ימרוגל  םהלש 
. ןמז תעקשה 
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ףנע תא  הז  ללכבו   ) תילאטוטה הריירקה  לדומ  תא  רציש  , X-רודב ה .תומזיה  יפנעב  דחוימב  החיכש  תאזה  העפותה 
תמייק יטסילטיפקה , םלועה  לש  ןוציקה  הרקמ  ןפיב -  .הפגמ  לש  םידממל  םזילוהוקרווה  תעפות  החתפתה  קטייהה ,)
יסופד לש  העפותה  לבא  ןצקומ , הרקמ  רומאכ  איה  ןפי  .הדובע  ףדועמ  תוומ  התועמשמו : ישוראק "  " הנוכמש העפות 

. לארשיב םג  הז  ללכבו  םלועה  לוכב  תחוור  םיירשפא  יתלב  הדובע 

תורוד יפל  עובשב  תועש  לעמ 50  הדובע 

רודה עובשברודה עובשב תועש   תועש   5050 לעמ   לעמ םידבוע   םידבוע

ידילי 1977-1994)  ) Y-43%רוד ה

ידילי 1965-1976)  ) X-52%רוד ה

ידילי 1947-1965)  ) סרמוב - יבייבה 59%רוד 

.סבולג .הדובע  ללגב  החפשמה  םע  ןמז  דיספמ  רוביצהמ   23% רקס : .בניע 24.3.2014 . הדוהי , ןב  רוקמ :

.םירקסנ ללכש 1,286  סקימניד , תרבח  לש  רקס  םינותנ :

תאזה העפותה  תא  הנכמ  קט , - ייה תורבחב  רבשמו  ץחל  יבצמב  תוכרעיהל  ץעויכ  דבעש  דהל , ילומ  גולוכיספה 
תרצויו תורכמתהב  תכמותש  תכרעמ  םביבס  שיו  תורכמתהל  םישנאה  תא  םיפחוד   " ותעדל בהז ." ילדגמב  תודבע  "

; םיינרדומ םידבע  לע  היונב  הלכלכה   " .תדבעשמ הדובע  תרוצב  היולת  ףיסומ , אוה  תילכלכה , תכרעמה  התוא ."
הרקוי םייותיפ : תואלשלשב  אלא  לזרב  תואלשלשב  םירוסא  אל  םה  .הנישה  תועשו  יאנפה  תועש  תא  םהמ  םיחקול 
לוכיבכ םדאה   " .ישיאה הזוחה  לע  המיתחה  ןמזב  רבכ  תרצונ  תינרדומה  תודבעה  דהל , ירבדל  םייפסכ ." םיקוזיחו 

ליגב ךכ , רחא  .ונוצר  תא  דבאמ  אוהש  דע  תיכרריהו  התפמ  תכרעמב  אצמנ  אוה  לבא  הצריש , יתמ  תכלל  לוכיו  ישפוח 
רתוי לבקמו  עיקשמ  םדאש  לככש  אוה  דרוסבאה  .חרוכמ  םיראשנו  ידמ  רחואמש  םישיגרמ  קט , - ייהב לשמל  סולפ ,  40
דמוע אלש  ימ  .השק  רתוי  דובעל  ךרטצת  אבה  רבדה  תארקל  לבא  רדהנ , הזש  ול  םירמוא  .לדג  חתמה  ףסכו -  הכרעה 

". ןויצב ןויצ  יריסא  הזל  ארוק  ינא  .רזולל  וא  יעוצקמ  וניאש  ימל  בשחנ  חתמב 

הדובעהמ םיינרדומה  םידבועה  תא  ררחשמ  וניאש  קר  אל   , ברעמה תוצראב  קזחתמש  תיבהמ , הדובעה  לדומ 
םיחקפמ םיסוב  ןיא  תיבב  הרואכל  .בצמה  תא  הפירחמ  קר  תושימגה  םיבר  םירקמבש  אלא  םזילוהוקרווה , תנומסתמו 

חתפל ביוחמ  ודבל , תיבהמ , דבועש  ימ  לבא  .הסיבכ  תושעלו  הקיזומל  ןיזאהל  היזיוולטב , תופצל  תונפתהל  רשפאו 
בחרנ רמאמב  לאירוצ  ןרק  תבתוכש  יפכ  םהידעלב ," .ביבסמ ו" םייותיפה  תא  תלרטנמ  דואמ  רהמש  תיאמצע  תעמשמ 

, העש לוכב  םייניעה  לומ  הניתממש  הלטמ  דוע  םע  תותבשו , םיגח  תוליל , םיברע , םעו  םיקקפה , ילב  , " העפותה לע 
םינותנ הפסא  לאירוצ  הקספה " אלל  טעמכ  םידבוע  תיבהמ  םידבועה  םייטרפה -  םייחהמ  םירטמ  המכ  קחרמב 
דרשמה ידבוע  יכ  םלתשמ  הז  םיקיסעמלש  רבתסמ  .םוחתב  םירקוח  הנייארו  םלועהמו  ץראהמ  העפותה  לע  םיניינעמ 

םג םירקחמה  דחאב  .םיניינע  ראשו  ןורדסמ  תוחיש  לכוא , תוקספה  תוכזב  עצוממב , םויב  םייתעש  תוחפל  םישפונ 
שיתהל הטונ  תיבהמ  הדובעה  .םילוח  םהשכ  םידבועו  הלחמ  ימי  תחקל  םמצעל  םישרמ  אל  תיבהמ  םידבועהש  אצמנ 

תוחכונהו ללחב  ןמזה  לוכ  תפחרמ  הדובעה  .םייעוצקמל  םייטרפה  םייחה  ןיב  הרורב  הדרפה  תמייק  אלש  םושמ  אקווד 
תדמתמ תרוכזתל  ךפוה  הדובעה  רדח  למע , םוימ  אתחנתא  עיגרמו , םחנמ  םוקמ  היהי  תיבהש  םוקמב  .הציחלמ  תאזה 
השוחתה תא  וראת  םינייאורמ  .ופגב  רג  דבועה  רשאכ  תפרחומש  תודידבה , םג  הנשיו  .ומייתסה  םרטש  תומישמל 

תרצוי תיבב  הדובעה  וליאו  השדח  הלחתהל  היפיצו  םוי  רדס  הזיא  תרצוי  הדובעל  הכילהה  .ןובקיר  לש  השוחתכ  תאזה 
הזיאב םישחו  םיינישה  חוצחצ  תא  םיחוד  םויה , לוכ  המ  ' גיפב םיראשנ  םישנא  .חתפנ  אלש  םימסק  לגעמ  לש  השוחת 

". ינא הפיאו  העשה  המ   " לש וגיטרו 

הרוק המ  םיעדוי  אל  םה  .םיתימעהו  תרושקתה  לגעמל  ץוחמ  םיקתונמ , םג  םישיגרמ  דרשמל  ץוחמ  םידבועש  םישנא 
םע םהיעוציב  תא  תוושהל  םהמ  ענמנ  יעוצקמה  טביהב  .יתימאה  םייחה  קפוד  המו  תושדחל , םיביגמ  םישנא  ךיא  ץוחב ,

. הפ לעב  םייחרכה  םיבושמ  לבקלו  תוגלוקה  לש  הלא 
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המ ואר  םה  .החיתר  תדוקנל  עיגהש  ינרדומה , יתקוסעתה  דובעשה  לש  תונברוקה  הבר  הדימב  םה   Y-רוד ה יריעצ 
. םהל םג  השוע  הז  המ  ןיבהל  םיליחתמ  םה  הקוסעתה  קושל  םתסינכ  םעו  םהירוהל  ללוע  רבדה 

הפוריא לע  שגדב  "ל  וחב הדובעה  תועשל  םויה  םיפושח  ונחנא  .תומזגומ  הדובעה  תועשש  תבשוח  ינא  : " תב 29 הריעצ 
.םויה הדובעה  תומוקמב  ונתוא  םיבבוסה  הקינפהו  ץחלה  ילב  םויב , תועש  דובעל 8  םהלש -  םיאנתה  תא  לבקל  םיצורו 

ליבשב םוי  לוכ  עבראב  תויהל  יל  בושח  לבא  "ל  וחל הנש  לוכ  סוטל  תבייח  אל  ינא  בוט , תויחלו  בוט  חיוורהל  םיצור 
." ןגהמ ילש  ןבה  תא  איצוהל 

". ונל אירב  אלו  יעבט  אל  הז  םדא , ףאל  המיאתמ  אל  דרשמב  תובר  תועש  לש  הדובע  תביבס  : " ןב 30 ריעצ 

ךפה רבכ  םייח " םג  יל  שי   " יוטיבה תויחל ." ליבשב  םידבוע  אלא  דובעל  ליבשב  םייח  אל  : " וטומה תא  וצמיא  םיבר 
רדסב דורמל  םתפיאש  תאו  םזגומ  תועש  סמועמ  םיריעצה  לש  םחור  תרומ  תא  אטבמ  אוהו   , ירוד למס  ןיעמל 

.ןשיה תויופידעה 

Y-רוד ה ינב  ברקמ  אצמנ ש53%  םינוש , תורוד  ינב  ברקב  רקרמ , - הד ןיזגמ  ףותישב  סקימניד  תרבח  הכרעש  רקסב 
ןיב ןוזיאש  אצמנ  סקימניד  לש  רחא  רקסב  .םהלש  בחרמבו  ןמזב  הטילש  רתוי  םהל  רשפאתש  השימג  הרשמ  םיפידעמ 

.םיקינ Y-לש ה תוירקיעה  תויתקוסעתה  תופיאשה  תחאכ  גרודמ  םייטרפ  םייחל  הדובע 

הבוגש םייזיפהו  םיישפנה  םיריחמב  הרכהה  םימרוג : לש  בולישמ  השעמל  עבונ  תיבל  הדובעה  ןיב  ןוזיא  אוצמל  ןוצרה 
יאנפ תועשמ  תונהיל  ןוצרה  םיצחל , ינפב  םהלש  ךומנה  ןסוחהו  השק  דובעל  םיריעצה  לש  ישוקה  הריירקל , דובעשה 

החפשמל ןמז  שידקהל  םהירוהל ) סחיב   ) רתוי םהלש  הקזחה  הפיאשהו  הדובעל ) ץוחמ  ללכ  ךרדב  ןהש   ) תויתוכיא
רוד הז  רמולכ  .רחא  רוד  לוכמ  רתוי  ומצמטצה  רדגמה  ירעפ  ובש  רוד  הזש  הדבועה  בושח : תוחפ  אלש  המו  .םירבחלו 

תפסות  " ליעל ואר  הז  אשונב  הבחרהל   ) םימצמטצמ החפשמו  הדובעל  רשקהב  תוישנו  תוירבג  לש  תויטנו  םילדומ  ובש 
"(. הדובעה קושל  ןגורטסא 

לארשיב הדובע  ינייפאמ 

" עובשב םימיה  בור   " וא ןמזה " בור   " הדובעב אל  םה  רשאכ  הדובעה  לע  םיבשוח  וא  49%םיגאדומ 

הדובעב םילבמ  םהש  ןמזה  תומכמ  םיצורמ  36%אל 

םימיה בורב  וא  םוי  לכ  םיירהצ  תקספהל  78%םיאצוי 

תובורק םיתיעל  וא  ןמזה , לכ  םייטרפה  םהייח  לע  תילילש  העפשה  שי  35%הדובעל 

" תובורק םיתיעל   " וא ןמזה " לכ   " הדובעב הרוקש  המ  יבגל  54%םיגאוד 

ןורחאה עובשב  תוחפל  וא  ןמזה  לכ  הדובעב  45%םינבצעתמ 

תובורק םיתיעל  וא  ןמזה  לכ  הדובעהמ  ןואכיד  וא  תופייע  50%םישיגרמ 

.סבולג .הדובע  ללגב  החפשמה  םע  ןמז  דיספמ  רוביצהמ   23% רקס : .בניע 24.3.2014 . הדוהי , ןב  רוקמ :

.םירקסנ ללכש 1,286  סקימניד , תרבח  לש  רקס  םינותנ :

370

371

372

122/152

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םייחב תויופידע  רדס  ונייח - " איה  הדובעה  "

רוביצמ כ-75% 
םיקסעומה 

םיבייח ויה  אל  תילכלכ  םא  םג  דובעל  םיכישממ  ויה 

םיקסעומה  רוביצמ   25%
תוביוחמ ללגב  דובעל  ושקתהו  םתדובעל  עירפהל  החפשמל  תתל  הנורחאה  הנשב  ושרה 

החפשמל

םיקסעומה  רוביצמ  הדובעל41%  תוביוחמ  ללגב  החפשמב  דקפתל  הנורחאה  הנשב  ושקתה 

.רקרמ - הד .החפשמ  ייח  תוחפו  תואצוה  רתוי  הדובע , רתוי  הנש ? הנתשנ ב-20  המ  .רואיל 18.4.2011 . לטד , רוקמ :

.2009 הקיטסיטטסל , תיזכרמ  הכשלה  לש  רקס  םינותנ :

? הדובעב ץחל  בקע  ךירבח  וא  ךתחפשמ  םע  ןמז  /ה  דיספמ וא  /ת  ספספמ /ה  תא םאה 

0% 15% 30% 45% 60%

םירבח אוצמל  ןמז  יל  ןיא 

ןמזה לכ 

תובורק םיתיעל 

תוקוחר םיתיעל 

אל םלועל 

.סבולג  .הדובע  ללגב  החפשמה  םע  ןמז  דיספמ  רוביצהמ   23% רקס : .בניע 24.3.2014 . הדוהי , ןב  רוקמ :

.םירקסנ ללכש 1,286  סקימניד , תרבח  לש  רקס  םינותנ :
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Percentage saying each is “one of the most important things” in their life

18-34 35+

Being a good
parent

Having a
s uc c es s ful

marriage

Having a job that
benefi ts  s oc iety

Owning your own
home

Being
s uc c es s ful  in a

high-paying
c arrier

Bec oming
famous

0%

15%

30%

45%

60%

Reference: Pew Research Center. 9.2.2012. Young, Underemployed and Optimistic. Pew Social &
Demographic Trends.

Data: The general public survey is based on telephone interviews conducted Dec. 6-19, 2011, with a
nationally representative sample of 2,048 adults ages 18 and older living in the continental United
States, including an oversample of 346 adults ages 18 to 34.

Note: Based on all adults, N=2,048. Asterisk items are split form, with about half of the sample

תוירחא תחקול  איה  תיתרוסמה -  הליבחה  תקסעש  רוריבב  עדי  אוה  (, 31  ) ןיפלח רבמיא  ירמע  לש  רוכבה  ונב  דלונשכ 
רובעל םילהנמהמ  שקיבו  ךוניח  ירצומל  הרבחב  תע  התואב  דבע  אוה  .ול  המיאתמ  אל  הסנרפל -  אוה  תיבל , תירקיע 
רשבתה אוה  ןויסינ , ימי  המכ  ירחא  ותוא ב–15:00 . םייסיו  הדובעה 05:00  םוי  תא  ליחתיש  ךכ  שדח , םינמז  חולל  ב–

: רמא אוה  רקרמ  - הדל ןויאירב  .רטפתהלו  םיידי  םירהל  ותוא  ץליאש  המ  םידבועה , ברקב  בטיה  לבקתמ  אל  דעצהש 
הסיפתה .חמשמ  הזו  תועשה , אל  םיעוציבה , אוה  בושחש  המש  תרמואש  הסיפתה  תא  תוצמאמ  תורבח  רתויו  רתוי  "

תא לדגל  רוזחנש  ןמזה  העיגהו  ונל , הבושח  ונלש  החפשמה   - ' רורב לוקב  םירמוא  םישנא  דועו  דוע  הנתשמ , תירוביצה 
אלא ריקב , ןועשה  לע  תורחת  םירציימ  ןיידע  תובר  תורבחבש  איה  היעבה  .הב ]...[  עיקשנו  ונמצעב  ונלש  םידליה 

". יטנוולר אל  רבכ  הזה  ןועשהש 

יתשל רבח  רתוי  רחואמו  תושימג  תועשב  דובעל  לכויש  ידכ  קר  םידליל  םיגוחה  םוחתב  יאמצע  קסע  םיקה  ןיפלח 
םינפמש האירקה  זכרמב ." החפשמה  תא  םימש   " המשש השדח  העונת  ומיקה  םה  דחיבו  בתכש ) גולב  ךרד   ) תוהמיא

היגוסל תועדומה  תא  תולעהל  תפאוש  העונתה  .תושימג  תועשב  דובעל  םירוהל  ורשפא  הטושפ : םיקיסעמל  השולשה 
לע .עובשב  םיימעפ  םיירהצה  רחא  םתיבל  םירוה  ררחשל  םיקיסעמ  בייחיש  קוח  קקוחל  םג  ךרדה  ףוסבו  רוביצה , ברקב 

רפסמו םיכמות  הלעמל מ5,000  ומתח  הילעש  המוצע  הציפה  העונתה  רקרמ , - הדב הנש  התואב  המסרופש  הבתכ  יפ 
תביבס םינקמה  םיקיסעמל  החפשמה " ות   " תא תקלחמ  םג  העונתהש  חווד  דוע  .הלש  קובייספה  דומעל  ףרטצה  המוד 

וכז רבכ  רנזואמו , ןורוד  ןלה  לקיט , סקיו , ג'ג'ה , טצכ , שור , ןהב  םינוש , םימוחתמ  תורבח  המכ  .םירוהל  תכמות  הדובע 
תא חריא  להנימל  הללכמב  ימדקאה  לולסמה  לש  תוגהנתהה  יעדמל  רפסה  תיבשכ  העונתל  הנתינ  תפסונ  תיבג  חור  .וב 

", תוידרשמ הדובע  תועשב  תדדמנ  הניא  הקופתש  םיקיסעמה  תעדותל  לחלחל  איה  הרטמה   " .ןושארה םיליעפה  סנכ 
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תובאש ריחמה  םע  המ  לבא  תומלשמ , תודבוע  תוהמיאש  ריחמה  לע  ורביד  םויה  דע   " .ןויאירב ןיפלח  רבמיא  רמא 
בורש הדוקנה  תא  תדדחמ  זכרמב " החפשמה  תא  םימש  ". " ןוזיא אוה  ןורתפה  םידליה ? תא  םיאור  אל  םהשכ  םימלשמ 

תא םג  אלא  םישנה  תא  קר  אל  ררחשל  ךירצ  הדובעה  קושב  ןויווש  םדקל  ידכ  םויה -  דע  וצימחה  םישנה  ינוגרא 
ןבמ תופצמ  המישנ  התואבו  הדובעה , קושב  דמעמו  רכש  ירעפ  םוצמצלו  תויוכז  ןויוושל  תוארוק  םישנשכ  .םירבגה 

יונישל םגרתיהל  השקתמ  וז  הביסמו  ףקות , תדבאמ  ןויוושל  האירקה  ידעלבה , ילואו  ירקיעה , סנרפמה  תויהל  גוזה 
.חטשב יתועמשמ 

םישנ ןיב  רכשה  ירעפמ  םירזגנה  םיילכלכ  םיצוליא  לשב  םג  אלא  תושרשומ  תומרונ  לשב  קר  אל  לודג  יונישב  ישוקה 
הדבועה רמולכ  םיירדגמ , תויופידע  ירדס  תורצויש  תודלומ , תוירדגמ  תויטנ  םג  ןאכ  שיש  םינעוטה  שי  .םירבגל 
יתורחתה טנמלאל  רתוי  םיכשמנ  םירבגה  וליאו  םידליב  לופיטמ  םירבגהמ  רתוי  בר  ישגר  קופיס  תושיגרמ  םישנהש 

. תיגשיה הדובעבש 

תמועל םידליה , תדיל  םע  תורוהל  ןתדובע  תא  ומיאתה  לארשיב  םישנהמ  הלעה ש-54%  תמענ  הנורחאב  הכרעש  רקס 
דוע תכל  יקיחרמ  םיאצממ  הליג  הריירק " חותיפל  עטנ  זכרמ   " ךרעש ב-2011 רחא  רקס  .םירבגה  ברקמ  דבלב   12%

תוחפ םייתעש  עצוממב  תודבוע  תוהמיא  תובא , םניאש  םירבגמ  רתוי  עובשב  תועש  םידבוע 2.5  תובאש  דועב  רתוי :
הסנכהה ןדבוא  לע  םיצפמ  םירבגו  םידליה , תדיל  םע  הרשמה  תא  תומצמצמ  םישנ  תורחא , םילמב  .םידלי  אלל  םישנמ 

.תפסונ הדובעב 

םידליה לודיג  לטנב  ןויוושה  אשונש  הדבועהמ  םלעתהל  השק  םייגולויב , םילדבה  לש  השיגה  תא  םילבקמ  םא  םג  לבא 
תונזאתמ תויטנה  וירוהמ , רתוי  לודג  ירדגמ  ןויווש  לע  לדגש   Y-רוד ה ברקבש  אלפ  ןיא  ןכל  .יתוברת  ןפואב  ךוותמ 

.רתוי

םדובכמ םהל  ריזחהל  םישקבמו  הברהב  תוינויווש  תודמע  םילגמ  םירבג  עטנ  תתומע  לש  רקחמה  יפל  ןכ , יכ  הנה 
תיצחמ קר  תמועל  םינימה , ינשל  תיטנוולרה  היגוס  אוה  הדובע־תיב  ןוזיא  יכ  םיבשוח  םהמ  טעמכ 80%  דובאה :

.םישנהמ

לעופב תפקתשמ  םירחא , םיקוסיעל  הדובע  ןיב  יוצרה  ןוזיאל  עיגהל  הסנמש  השדחה , תיכרע  - תיתוברתה הסיפתה 
: הקוסעתה םלועב   Y-רוד ה תא  םינייפאמה  םיסופד  המכב 

דבעתשהל דבעתשהל םינכומ   םינכומ אלאל  
ומכ עוצקמב  וליפא  .תילאטוט  תורסמתה  םיבייחמה  תועוצקמל  םייח  תורוק  חולשל  רבעבמ  רתוי  םיענמנ  םיריעצה 

.םייטרפ םידרשמ  ינפ  לע  םיירוביצ  םידרשמו  תורבח  לש  תויטפשמ  תוקלחמל  הפדעה  לש  המגמ  תרכינ  ןיד  תכירע 
.תוריבס יתלב  הדובע  תועשמ  ענמיהל  ידכ  תאז ,

הדימ הדימ יפל   יפל הרשמ   הרשמ
.םהיתודימל תמאתומה  הרשמ  לש  הפילח  םהל  רופתל  םתוא  םיקיסעמש  םינוגראהמ  םישרוד  םיריעצ  רתויו  רתוי 

תושירד ןחלושה  לע  םימש  םידמעומ  רתויו  רתויש  ורמא  םתיא  ונחחושש  םיסייגמו  שונאה  יבאשמ  םוחתב  םיחמומ 
לויטל הנש  דוע  תאצל  הצור  ינא  "; " עובשב םיימעפ  שמחב  התיבה  תכלל  ןווכתמ  ינא  , " לשמל .ללכ  ולעוה  אל  םעפש 

םניא םג  אלא  םתארקל , ךלי  ןוגראהש  םיפצמ  קר  אל  םה  ןגל ." רקובב  םידליה  תא  תחקל  בייח  ינא   " וא שדוח " לש 
.הדבוע ינפב  םהלש  םיקיסעמה  תא  דימעהל  םיססהמ 

הדובע הדובע סמוע   סמוע םעםע   תועוצקמ   תועוצקמ תשיטנ   תשיטנ
םהל רשפאמ  אלש  ידמ , דבכ  הדובע  סמוע  לש  קומינב  םהירוהמ  רתוי  םיהובג  םירועישב  תודובעה  תא  םיבזוע  םיריעצה 

, םילוע םירועישב  םויה  םישטננ  םייתרקוי  תועוצקמ  וליפא  .םייחב  םירחאה  םיבושחה  םירבדה  ןיב  םתעדל  ןוכנ  ןורמת 
ירבח תא  יתעתפה  : " הרפיס םוסרפה  םוחתב  הדבעש  הריעצ  .רתי  סמועו  ןוזיא  רסוח  לש  השוחתמ  האצותכ 

ויה הדובעה  תועש  לבא  .לוכה  .ףסכ  הדומצ , תינוכמ  הרקוי , ןיינע , תומולחה - " תדובע   " תא יתלביק  .יתרטפתהשכ 
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." םייח םג  יל  שי  .וזה  תוילאטוטה  םע  דוע  יתלוכי  אל  .תופרוטמ 

ונמצעב ונמצעב חקינ   חקינ שפוח   שפוח םינתונ   םינתונ אלאל   םאםא  
ןמזה .תועוצקמ  ףאו  תודובע  תפלחה  תועצמאב  תוכורא , תוגופה  וא  םינותבש  ןיעמ  םמצעל  םירציימ  םיבר  םיריעצ 

. םהייחל םיאיבמ  םהש  ףיקע  ןוזיא  לש  םיוסמ  גוס  הווהמ  הדובעל  הדובע  ןיבש 

.Y-רודל ה םיאתהל  יושעש  הדובעמ  תוגופהה  לדומ  והמ  קודבל  ונשקיב  הז  רקחמ  תבוטל  ונעצבש  םירקסה  דחאב 
?". םיאבה ןיבמ  /ת  רחוב תייהש  רדסהה  המ  תסנכב  הדובע  תועשב  תוגופה  קוחל  העצה  הלעת  םא  : " םתוא ונלאש 

יקרפב הכורא , השפוחו  תצמאומ  הדובע  ילאוורטניאה -  לדומה  תא  ופידעי  םהש  וניפיצ  .ונתוא  המיהדה  תוגלפתהה 
תחא .םימי  תוחפו  תועש  תוחפ  לבא  הדובעה  עובש  לדומ  יפ  לע  דובעל  ךישמהל  ופידעה  םבור  לעופב , .םינתשמ  ןמז 

אל הדובע  תועש  לשב  םיקונחו  םידבעושמ  םישח  םהש  הדבועה   ) תאזה הריחבל  לטלטמ  רבסה  הנתנ  תונייאורמה 
(: תוינויגה

אל םיביבחת , אל  .רחא  והשמל  ןמז  םוש  םהל  ןיאש  השק  ךכ  לכ  םידבוע  םישנא  םויה  לש  תואיצמב  : " תב 27 תנייאורמ 
.רצק םוי  הזש  ישיש  םויב  זכרתמ  לכה  .םידגב  תונקל  אפורל , תכלל  קנבל , תכלל  יתמ  ול  ןיא  .םולכ  .יאנפ  אל  םירודיס ,

תושעל םג  הלוכי  יתייה  זא  יונפ  םוי  דוע  יל  היה  םא  .םייוליבו  תוינקל  אצוי  לארשי  םע  לכו  חונל  הצור  התאש  םוי  הזו 
רשוכ רדח  ומכ  .םינמזה  חול  ללגב  קיפסמ  אל  התאש  םיביבחתל  םוי  םג  הז  .הקוחד  שיגרהל  אל  םגו  םירודיסה  לכ  תא 

ןמזה .תילטנמו  תיזיפ  רומג  אוהו  קונח  שיגרמ  םדא  ןבה  הדובע  תועש  הברה  ךכ  לכ  םע  םויה  לש  תואיצמב  .לושיבו 
.רמגנ ישישה  םג  זא  ישישל  ףחדנ  לכהשכ  .הנידמב  ןאכ  תדה  ללגב  םישפוסב  םירוגס  םירבדה  בורשכ  אוה  יונפש  דיחיה 
.רודיס לכל  שפוח  תחקל  ךירצ  התא  םויה  .הנש  דועב  אלו  שפוח  וישכע  ךירצ  אוהש  שיגרמ  םדאש  הז  הרוקש  המ  זא 

.םהמ תונהיל  לוכי  אל  התא  םויהש  םירבד  ךל  רשפאי  הז  .תושימג  רתוי  ךל  רשפאי  הז  הככ 
תוזיבשמ .שפוסל  שפוסמ  םויה  םייח  ונחנא  .וישכע  הגופה  םיצור  ונלוכ  ןכלו  םיסרוק  ונלוכ  םויהש  איה  הנותחת  הרוש 

" .הלקה לש  עובשה  ךותב  חוורמ  דוע  ךל  ןתונ  הז  .חמש  ישימח  דעו  םוי א '

? םיאבה ןיבמ  /ת  רחוב תייהש  רדסהה  המ  תסנכב  הדובע  תועשב  תוגופה  קוחל  העצה  הלעת  םא 

הדובע עובש 
לש םימי  ןב 4 

תועש 9
םויב הדובע 

הדובע 5 ימי 
םירצוקמ  (

םוקמב 9
תועש 7

תועש )

רפסמ ןתוא 
תועש

תוגוהנה
םע לבא  םויה ,

תורשפא
תא תושעל 

תיבהמ ןקלח 

תועובש 3
ףצרב הדובע 

עובשו
השפוח
םולשתב

הדובע הנש 
שדוחו ףצרב 

השפוח
םולשתב

םישדוח 3
ףצרב הדובע 

םייעובשו
השפוח
םולשתב

םישדוח 6
ףצרב הדובע 

השולשו
תועובש
השפוח
םולשתב

םהמ דחא  ףא 
0.00%

12.50%

25.00%

37.50%

50.00%

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

יאליגב 26-35. םייתד ) אל   ) םידוהי לש 294  גציימ  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה  םינותנ :
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הדות הדות אלאל   םודיק ? ? םודיק
העפותה תא  ריבסהל  רשפא  .םיאנתב  יתועמשמ  רופיש  םהל  עצומ  רשאכ  םג  םודיקמ , םיעתרנ  םיקינ  Y- המ םיבר 
ראשיהל םיפידעמו  הדובעה  םוקמב  הרצונש  אתורבחב  םמוקמ  תא  דבאל  םיששוח  םה  .א  תוירקיע : תוביס  עבראב  תאזה 

.ג .םירבגה  רקיעב  םישק –  םירגתא  םע  דדומתהל  םישקתמו  םימדוק  תורודמ  תוחפ  םייגשיה  םה  .ב  'ה  רבחהמ דחא 
ךורכ בורל  םודיק  .ד  .םיבר  עיתרמ  הזו  ןמז , ךרואל  הדובעה  םוקמב  ראשיהל  רתוי  הלודג  תוביוחמ  רצוי  םודיק 

תורודמ םיקסעומל  דוגינב  .תופסונ  תודרטבו  רתוי  םיהובג  םינוכיסו  תויפיצ  תוירחאב , הדובע , תועש  תפסותב 
תעתפהל םירתוומ , םיבר  םירקמב  ןכלו  םייומסהו ) םייולגה   ) תונורסחהו תונורתיה  תא  הדיפקב  םיללקשמ  םה  םימדוק 

.םהיקיסעמ

תווצ שאר  ונמדיק  םישדוח  ינפל 3  (: " םידבוע להנמ כ-180   ) עדימ תוכרעמ  יתורישל  "ל  ניב הרבחב  ןב 37  ריכב  להנמ 
לע תווצל  יתעדוה  הב  תווצה  תחישב  .הנפתה  ולש  דיקפתהו  ןב 35 )  ) םירגתאמהו םילודגה  הכימתה  יזכרממ  דחאב 

דמעומ ומצע  תא  האורש  ימ  לכו  םימייקה  תווצה  ישנא  תשמחמ  דחא  היהי  ףילחמהש  יתטלחה  יכ  םג  יתעדוה  ומודיק ,
םה םייניע , עבראב  החישב  ךא  םיניינועמ , םהש  ורמא  םלוכ  ידיימב , .אשונב  תישיא  החישל  יילא  תונפל  לוכי  יואר - 

.םודיקב ןיינע  לכ  ועיבה  אלו  םהב  ורזח 
רחאל הב  הרזח  תווצה , תשאר  דיקפתל  םודיקב  והשלכ  ןיינע  העיבה  ףאש  םלוכ , ןיבמ  היוארהו  הסונמה  תדמעומה 

לש 80% ףקיהב  הדובעו  רתוי  הבר  העקשה  היהי  דיקפתב  םודיקה  לש  ריחמה "  " יכ הניבה  רשאכ  םימי , השולשכ 
.הרשמ לש 60%  ףקיהב  קר  תדבוע  םויכש  ןוויכ  הרשמ ,

תינהנ םתס   - " ינש ימיבו  עובק  ןפואב  תדמול  ישימח  ימיבש  ןוויכ  עובשב , םיימוי  תדבוע  אל  איה  יכ  שיגדהל  בושח 
". םייחהמ

םיהדמש המ  .הרובחהמ  דחא  תא  ומדקי  אלשו  ץוחבמ  שדח  להנמ  ואיביש  ופידעה  םלוכ  תוישיאה , תוחישה  לש  ןפוסב 
הצר אל  דחא  ףא  הזב , וליפא  .םהלש  פאטווה  תצובק  תא  להנמ  ןיידע  םדוקה  להנמה  םישדוח ,) רבכ 3   ) םויה דעש  אוה ,

". דוקיפ סופתל  "

אל .תיעוצקמ  תומדקתה  לע  יתרתיו  .תעדומ  הטלחה  התייה  וז  : " mako-הבתכב ב  XY-ה רודמ  יאנותיע  ריופ , רורד 
םידליה ביבס  .הלועמ  הז  תא  תושעל  יתלוכי  הז ? תא  תושעל  לוכי  יתייה  אל  המ , .רקרמ  - הד ןיזגמ  ךרוע  תויהל  יתיצר 

" .ארונ .תוירחא  עורג –  יכהו  םיצחלו , תושיגפו , םינופלט  .ןמזה  לוכ  דבוע  ינא  וישכע  וישכעו , .יל  אב  אלש  יתטלחה 

יופצ בצמהש  םירמוא  םיחמומ  .םייניבה  תוגרדב  רקיעב  םילהנמב , ינורכ  רוסחמ  איה  םינוגראה  תניחבמ  תועמשמה 
רבשמ ליעל  ואר   ) ירוביצה רוטקסב  םג  אלא  תויקסע , תורבחב  קר  אל  שגרויו  רצ , םוחתל  לבגוי  אל  רוסחמה  .ףירחהל 

(. תויחאהו םיאפורה 

רקס יפ  לע  לשמל , ךכ  .םלועהמ  םירקחמ  ינותנ  וגצוה  ובש  אשונה  לע  תבחרנ  הבתכ  רקרמ  - הד ןיזגמ  םסרפ  ב-2012 
הרימשו םירשכומה  םידבועה  סויג  םיווהמ  םיל , " כנמ ברקב 850  ךרענש  'ר  צנסקא תימלועה  ץועייהו  רקחמה  תרבח  לש 
תיצחממ "ב  הראב תולודגה  תורבחה  ודרפיי 500  תואבה  םינשה  שמחב  .תויתורחתל  קר  היינש  תיזכרמ , היעב  םהילע 

תורשמ תא  שייאל  תורבחה  וחילצי  ךיא  רורב  אלו  הגרדב , הלעת  המלש  תילוהינ  תרשרש  ןהלש , ריכבה  לוהינה  לגסמ 
סנכב גצוהש  דראוורהמ , ןוסקירא  הרמת  תרקוחה  הכרעש  רחא -  רקס  יפ  לע  .רתוי  םיכומנה  םיגרדב  ונפתיש  לוהינה 

ושקיב 68% תנשב 1992  םא  .הדובעב  תוירחא  תחקל  ןוצרב  תטלוב  הדירי  הלח  תימלועה ,  HP הכרעש אשונב 
רועישה היה  ירה ב-2002  הדובעה , םוקמב  רתוי  הלודג  תוירחא  לעב  דיקפת  לבקל  "ב  הראב םישנהמ  םירבגהמ ו-57% 

. המאתהב 57% ו-36% 

יקסעה חישל  רדוחו  ךלוה  הזה  אשונה  .םיביוחמ  לספס  ינקחשב  רוסחמ  שיגרהל  םילהנמ  רתויו  רתוי  םיליחתמ  ץראב  םג 
רמוא הטוב ," ריחמ  םלשנ  םינש  המכ  ךותב  לבא  הרבחב , ןיידע  רגובה  רודה  עגרכ   " .הגאד תדהדהמ  ללחבו  ימוקמה ,
קיפסמ האור  אל  ינא   " .רקרמ - הדב הבתכל  ןויאירב  טקרמורפ ,"  " יתייווחה תוריכמה  םודיק  תרבח  "ל  כנמ רעס , ינוי 

יבאשמל הדמע  תרבח  "ר  וי ןמרב , תירונ  ילצא ." הקיר  םדאה  חוכ  לש  תינסחמה  .םתוא  וכישמיש  והשמו  ינב 20  םיבכוכ 
םיצור אל  תוירחא , תחקל  םיצור  אל  םהש  קהבומ  ןפואב  הלוע   Y-רוד ה תא  עינמש  המ  לע  םירקסהמ  : " הפיסומ שונא 

, לוקש אל  אוה  וילא  םיסנכנש   Y ־ה רוד  ינבל  הדובעה  קושמ  םיאצויש  סרמוב  יבייבה  ןיב  סחיה  םאו  .תילוהינ  חומצל 
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?" עדיה תא  ריבעמ  התא  ימל 

תושימג תושימג תועש   תועש
תותחונש הלאכ  רקיעב  תופסונ -  תועש  לש  ןויערהו  הביס , אלל  דרשמב  ראשיהל  ןועש ," קופדל   " םיאנוש םיריעצה 

תועשב תושימגל  תופידע  לע  ידמל  הבחר  המכסה  התייה  ונלש  םינייאורמה  ברקב  .םתוא  םמוקמ  העתפהב -  םהילע 
םקלח .הדובעל  םדקומ  םוקל  ךרוצ  אלל  הלילב  רחואמ  דע  תולבל  םהל  רשפאמ  רבדהש  םושמ  ראשה  ןיב  הדובעה ,

יל שי  םא   " וא ךירצש "? ומכ  תישענ  איהש  ןמז  לוכ  הדובעה  תא  השוע  ינא  הפיאו  יתמ  םהל  תפכא  המ   " ןונגסב ואטבתה 
?" הדובעה םוקמל  עיגהל  המ  ליבשב  הפק  תיבו  ןופטראמס  בשחמ ,

ןועשה ביבסמ  םילעופה  םיקסע  לש  לודג  זוכיר  הב  שיש  םושמ  ראשה  ןיב  תילארשיה  םיריעצה  תריבל  הכפה  ביבא  לת 
. תושימג תורמשמב  הדובע  םיריעצל  רשפאמ  רבדהו  רשוכ ) ירדח  קלד , תונחת  םיטקרמרפוס , םיראב , הפק , יתב  )

ןמזב תושימג  תוביס : המכמ  תוקופת , יפל  הדובעה  תטיש  תא  ופידעי   Y-רוד ה יריעצש  תופצל  רשפא  היה  הרואכל ,
תולועפ רפסמ  עצבל  לגוסמש  יתמישמ , - בר רוד  והז  תורחא ; תויוליעפל  לודג  הלועפ  בחרמ  רשפאמש  רבד  םוקמו ,

ענמנ  X-רוד ה םא  .תורחא  תויוליעפמ  ולש  הדובעה  תא  תדדובמש  היצאוטיס  הצור  אל  אוה  ןכל  .תחא  הנועבו  תעב 
שפוח שקבמ  אוה  .ותדובע  תעב  וילע  וחקפיש  הצור  אל  םג  ןכלו  .םיחיסמל  קוקז   Y-רוד ה הדובעה  תעשב  םיחיסממ 

לע ישיא  לומגתב  םיניינועמ  ןכלו  םעבטמ  םיירטנצוגא  רתוי  םה  ךילהתב ; אלו  דבלב  רצותב  דדמיהלו  אלמ  הלועפ 
ןמז ךרואל  תחא  הלועפ  עצבל  םישקתמ  םה  תלוזה ; לש  תולשפ " תובשחתה ב" ןובשחב  חקול  אלש  וטנ , םהיגשיה  סיסב 
וניא הדובע  לש  הפיצר  הלועפ  לע  יונבש  הדובע  םוקמ  ןכלו  .ההובג  תורידתב  תופולחתו  תורצק  תולועפ  םיבייחו 

. םהל םיאתמ 

םיננכתמ םניא  םהמ  םיבר  .הזה  הדובעה  גוס  םע  לטובמ  אל  ישוק  םיריעצל  שי  לעופבש  רבתסמ  וללה  תונורתיה  ףרח 
הרומת לבקל  םיפידעמ  םתא  םאה  : " םתוא ונלאש  תונויארב  .םינמז  תוחולב  דומעל  אל  םיברמ  םה  ןכלו  ןמזה  תא  ןוכנ 
ירמגל אל  םיריעצהש  רבתסה  .העיתפה  החיכשה  הבושתה  .וריבסה " תועש ? יפל  וא  תונלבקב )  ) טקיורפ המישמ /  יפל 
תועשב ןה  תושימג , רקיעב  םיצור  םה  השעמל  .תוקופתל  תועש  ןיב  בלשמה  לדומ  אלא  תינלבקה , הטישה  תא  םיפידעמ 
העיתרמ תוקופת  יפל  וטנ  הדובע  .הדובעה  עוציב  םוקמב  ןהו  תשקובמה  הקופתה  לש  השגהה  ידעומב  ןה  הדובעה ,

חישק םינמז  חולב  דחוימבו  המישמב  ודמעיש  םיחוטב  אל  םג  םה  .ימצע  דובעשל  םגו  לוצינל  חתפ  הווהמ  איה  יכ  םתוא 
לבא סיסב  רכשב  םמצע  תא  חטבאל  םיצור  םה  .ובייחתה  ןהילא  תוקופתל  עיגהל  םהמ  ענומ  םיתיעלו  םתוא  ץיחלמ  הזו 

םישפות םה  .הדובעב  תוהש  תועש  שארמ  ורדגוהש  םושמ  קר  ןועש " קופדל   " אובל םיצור  םניא  םה  תחא  הנועבו  תעב 
, הדובע םהלש : תילאוורטניאה  םייחה  תסיפתל  םיאתמ  םג  הז  תויללכ .) תומישמ   ) םיטקיורפ לש  ףצרכ  הדובעה  תא 

. הדובע םעפ  דועו  יאנפ  העיגר , החונמ ,

ילב תומישמ  יל  תתל  לגוסמ  היה  אלש  ימו  תועש  יל  רופסיש  הדובע  םוקמ  היהי  אלו  םוקי  אל  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
" .ןיא .םוי  לוכ  דרשמב  דובעל  בצמ  ןיא  יתניחבמ  וישכע , תיבהמ  תבתוכ  ןבומכ  ינא  .קנעב  דיספה  תועש , רופסל 

תומישמ אלא  שמח  דע  עשת  לש  וזכ  אל  תועשה , תניחבמ  השימג  הדובע  איה  ילש  תומולחה  תדובע  : " תב 26 הריעצ 
" .ןוגרפ הברה  םעו  הציחלמ , אל  .הריעצ  .המיענ  הביבסב  .לעופל  איצוהל  ךירצש 

" הדובעה לש  היפרגואיגה   " תא דואמ  וביחרה  םה  .דרשמה  תולבגממ  ררחתשהש  ןושארה  רודה  אופא  םה  םיקינ  Y-ה
תיב תיבה , ללוכ  המכמ , תחא  תורשפא  קר  איה  תידרשמה  הדובעה  תביבס  םרובע  .תושדחה  תויגולונכטה  תרזעב 

.םיפסונ תומוקמו  תבכרה  הפקה ,

יפ לע  תולעופ  תורבחה  בור  םייתניב  ? Y-רוד ה לש  הדובעב  תושימגה  תשירדל  םמצע  םימיאתמ  םיקיסעמה  םאה 
. םיריעצה םידבועל  םיקיסעמה  ןיב  הובג  ךוכיח  םדקמ  רצוי  רבדהו  םינשי  םיסופד 
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איה הדובעב  תושימגש  דועבש  אצמנ   , םלועה לכמ  םיריעצ  םיקסעומ  ללכש 2000  ףקיה , בחר  רקסב  לשמל , ךכ 
.תאז םימשיימ  םיקיסעמהמ  תיצחמ  קר   Y-רוד ה ינב  לש  םתגאד  שארב 

םיחיכומ םירקסש  תורמל  תאז  .םירבג  רשאמ  רתוי  םישנ  תרשמה  ינוגרא  ילככ  תשפתנ  ןיידע  השימג  הקסעה  ןכ  לע  רתי 
(. ליעל ואר   ) םישנה לש  הזל  ברקתמ  השימג  הקסעה  ףידעמה  םירבגה  רועיש  םיריעצ  ברקבש 

הזה יונישה  .תוקופת  יפ  לע  תדדמנש  הקסעה  הגרדהב  ץמאל  םלועה  יבחרב  המגמ  תרכינ  תונורחאה  םינשב  תאז , םע 
.הקופתה תא  הלעמ  םג  םיבר  םירקמבו  םידבועה  לש  ןוצרה  תועיבש  תא  תא  רפשמ 

םיבר םילעפמ  ךכמ , הרתי  .םילוורטניאו  תונתשמ  תועש  לש  הטיש  םיליעפמ  הדובע  תומוקמ  רתויו  רתוי  ץראב  םג 
.םיריעצה םידבועל  רתוי  םאתומו  רתוי  בוט  יתקוסעת  ןוזיא  תריציב  םהל  ועסייש  םיינוגרא  םיצעוי  םירכוש 

? תויחכונה הקוסעתה  תויעב  תא  רותפי  תוקופת , יפל  השימגה , הדובעה  תטישל  רבעמה  םאה 

תמכל השקש  תודובע  טעמ  אל  שי  .םיבר  םימוחתב  המשייל  השק  ךא   , תונורתי שי  ינלבקה "  " םגדה יפ  לע  הדובעל 
הבישח תשרדנ  בטיה  ןעצבל  ידכש  תודובע  ןכו  הנכות ) תביתכ  הגצה , לש  יומיב  טירסת , תביתכ  לשמל ,  ) ןרצות תא 

דדמנ לוכה  ובש  ", ינלבק  " םלועב ןכ , לע  רתי  היגולוכיספ .) האופר ,  ) ינלבס ישונא  עגמו  גרדומ  ןוחבא  תיטרואית ,
הבישח תדדועמו  תורחתה  תא  הניצקמש  הטיש  םג  וז  .ידמ  תינתלעותו  תינאכמ  תישענ  םיסחיה  תכרעמ  םירפסמב ,

. תיתרבח אלו  תישונא  אל  איה  הז  ןבומב  .תיכונא 

םיירמוח םיירמוח םיצירמת   םיצירמת
ףיסומ אוה  יכ  בושח  ץירמת  םתניחבמ  הווהמ  סונובה  .החלצהו  העקשה  לע  םיסונוב  לבקל  דואמ  םויה  בושח  םיריעצל 
דימת אוה  סונובהו  תוגיגחו  תועתפה  בהואש  רוד  םג  הז  .תויפיצב  ודמע  םהש  תיבמופ  החכוה  הווהמו  ןיינעו  רגתא 

.הביסמל  הביס 

תא חקאו  יוציפ  הז  לע  שיש  עדא  ינא  .ילש  םיאנתב  ילש  ןמזב  הז  תא  השעא  ינא  ץמאתהל  הצור  ינאשכ  : " ןב 27 ריעצ 
". ןובשחב הז 

תיקלח תיקלח הרשמ   הרשמ
ודבע םויה  דע  .תיקלח  הרשמב  הדובע  אוה  תונורחאה  םינשב  הצואת  ספותו  ךלוהש  ןוזיא  תריציל  תונורתפה  דחא 

 RealMatch הדובעה שופיח  רתאב  ןכ  יכ  .לדומה  תא  ץמאל  םיליחתמ  םירבג  םג  הנורחאל  ךא  םישנ  רקיעב  ךכ 
הרשמ  " איה החיכש  יכה  שופיחה  תלימ  םיקסעומל  םיקיסעמ  ןיב  המאתה  לש  םימכחותמ  םילדומ  םשיימש 
סופתל ליחתמ  הז  ץראב  םגש  םיארמ  םירקס  לבא  הפוריאלו , תירבה  - תוצראל רתוי  ינייפוא  הז  םייתניב   ". תיקלח

.םיריעצה לצא  רקיעב  רתוי ,

תיבב תיבב אלאל   הדובע   הדובע
, הזה רודיסל  םיכורע  אל  םיבר  םינוגרא  תישאר , .םיריעצ  ברקב  החיכש  הניא  תיבהמ  הדובעש  הלוע  ונלש  רקחמהמ 

ידכ תיבהמ  תאצל  םיפידעמ  םיריעצ , לע  שגדב  םיבר , םידבוע  .ליעל  וראותש  תונורסח  שי  תיבהמ  הדובעל  תינשו ,
דבל דובעל  תשרדנה  תימצעה  תעמשמה  תא  םהל  ןיאש  םינייצמ  םג  םיבר  .הדובעה  םוקמב  םירבח  םע  ךכחתהלו  שוגפל 

.םידרשמל םישנא  האיבמ  ףיכ  אוהש  יאנפל  ףיכ  הניאש  הדובע  ןיב  דירפהל  ןוצרה  םג  .תנברדמה  הביבסל  םיקוקז  םהו 
ריכהל ידכ  םג  דובעל  תאצל  םיניינועמ  םה  .תודידבה  תשוחת  תא  תקזחמ  תיבב  הדובעהו  םיקוור  םיריעצהמ  םיבר 

. גוז תונב  / ינב

םיאקירמאה רפסמש  אצמ   World at Work לש רקס  ןכ  יכ  הנה  .תילאסרבינוא  הארנה  לככ  איה  תאזה  העפותה 
םג םירקוחה  םינייצמ  יונישל  תוביסה  ןיב  .הדח  הדיריב  אצמנ  תיבהמ  תאז  תושעל  םירחובו  דרשמל  ץוחמ  םידבועש 

חלושו םהלש  יתקוסעתה  ןוחטיבל  רשאב  תיבב  םידבועה  לש  הדרחל  ליבומש  תירבה , תוצראב  ילכלכה  בצמה  תא 
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הדובעה לש  ההובג  אלה  תוירלופופל  תוירקיעה  תוביסה  תחאש  המוד  לבא  .ןמזהמ  קלחל  תוחפל  דרשמל , הרזחב  םיבר 
רכזוהש רקסה  .ישונאה  עגמל  םיסחיימ  םהש  הלודגה  תובישחהו  תוקהלב  תויחל   Y-ה רוד  לש  היטנה  איה  תיבהמ 

ולחה םילודג  םיקיסעמש  קוחרמ  הדובע  יזכרממ  היירפסמ , הפק , יתבמ  םידבועש  םישנאה  רועישב  היילע  אצמ  ליעל 
הפקה יתב  לארשיב  םג  .םיריעצה  םה  התוא  חתפמש  ימו  לארשיל  םג  העיגה  תאזה  העפותה  .תונורחאה  םינשב  חותפל 
םישנא תרבחב  םיאצמנ  םג  םה  רמולכ  .םינופרמסו  םיפוטפל  תועצמאב  םהלש  הדובעה  תא  םילהנמש  םישנאב  םיאלמ 
םהלש ץולחה  .ילב  תויהלו  םע  תכלל  תרשפאמש  תופולח , תונורחאה  םינשב  ןאכ  וצצ  ליבקמב  .קוחרמ  םידבוע  םגו 

םויל וא  העשל  םולשת  תרומתש  הדובע  ללח  פורטנזימ ,"  " תא ביבא  לת  זכרמב  חתפש  יאמבו , רפוס  'ל , גנא ודיע  היה 
.הייתשו לכוא  תיתורבח , הדובע  תריווא  פוטפלה  ישנאל  קינעמ 

, םישנא לע  לכתסהל  ךירצ  ינא  בתוככו  רזפתמ , ינאש  שיגרמ  ינא  יכ  תיבהמ , דובעל  לגוסמ  אל  ינא  : " טסילכלכל ןויאירב 
תוחוקלה .הפקו  טקש  םישנא , יביבס  ויהישו  בותכל  ידכ  פורטנזימ  תא  יתחתפ  .םירוקש  םירבד  תוארל  הלומה , בוחר ,

לש בשחמב  הדלקהה  לילצ  תא  םיעמוש  םה  .בוט  רתוי  םידבוע  םה  אלמ  רתוי  םוקמהש  לככו  תודידב , לע  םיננולתמ  ילש 
םיבתוכש םיטנרוטקוד  ןופייאל , תויצקילפא  לע  םידבועש  םיטסיקטייה  הפל  םיאב  .םתוא  ןברדמ  הזו  םדילש , םדאה 

" .םירפוס םימגרתמ , תוזת ,

ץורימהמ ץורימהמ שרופש   שרופש טועימה   טועימה
הכירצ םע  עוגר , םייח  ןונגס  ומצעל  רציימו  יטסילטיפקה  ץורמהמ  ןיטולחל  שרופ  םיריעצ  לש  חמוצ , לבא  ןטק , רועיש 

(. לילגב הברעב , בגנב ,  ) םיירפכה םירוזאב  תילאמינימ ,

ונמצע תא  אצמנש  ונבשח  אל  לבא  םיביאנ , ונייה  אל  : " סבולג לש  הבתכב  הטלחהל  םיעינמה  תא  הריבסמ  החפשמ 
תא םיאור  אל  ינשה , תא  דחאה  םיאור  אל  שדוחה , תא  םירמוג  אל  ונחנא  .יפסוניא  פולב  ונמצע , לש  בנזה  ירחא  םיפדור 

םילשהל ונל  סאמנ  .סאמנ  תמאהו , םידלי -  השולש  םיעברא , ינב  רבכ  ונחנא  םואתפו  סט  ןמזה  םשל  הפמו  םידליה - 
" ...םינרדומ םידבע  ומכ  תויחל  םילגרתמ  ונחנאש  הז  םע  .הזה  בצמה  םע 

הפל הפל דיהמ   דיהמ םייח   םייח
דובעל הפל , דיהמ  סנרפתהל  םיפידעמ  הביבסהו  ביבא  - לתב םירגש  םידלי  ילב  םיריעצ  לש  לדגו  ךלוה  רועיש 
שישכ לזוא , ףסכהשכ  םהל , אבשכ  .םימעפל  קר  לבא  םידבוע , םה  .הבבסב  ןמזה  תרתי  תא  ריבעהלו  םינטק  םינונימב 
םלצא דבאמ  הריירקה  גשומ  .םהלש  םיאנתב  המישמל , םימתרנ  םה  םתונרקס , תא  תיצמש  והשמ  תושעל  תונמדזה 
יוניכל התכזש  תאזה , הבכשה  .רתוי  תובושח  תורטמל  תונפתהל  ידכ  יעצמאל  תכפוה  הדובעהו  תרכומה  ותועמשממ 

. ולוכ רודה  לש  הארמה  איה  הבר  הדימב  לבא  תירודה , הלקסה  הצק  תא  ילוא  תגציימ  םישיוורדה ," "

קיפסא ינאש  הווקמ  ינאש  םולכ  תושעל  אל  תוינכות  הברה  ךכ  לכ  יל  שי  ישיש , םוי  : " קובסייפב ריעצ  לש  סוטטס 
" .לוכה

אל ךל  בושח  המ  טילחת  ידמ , רתוי  הז  "; " רבד םושל  ןמז  ךל  ריאשת  "; " ךמצע תא  גורהת  לא  .טאל  טאל  : " תובוגת רחבמ 
אל ףרטצהל  רשפא  "; " עלסב הלימ  לוכ  "; " םולכ תושעל  אל״  לש  ימשרה  םויה  הז  תבש  "; " החדת ראשה  תאו  תושעל 

!!!" הפי חחחחחחחחחחחח  "; " ילע ביבחה  רבדה  הז  הישע ?

: ךכ תאז  םכיס  םיריעצה  דחא  .יפסכ  ןדבוא  ריחמב  םג  רתוי  םיעוגר  םייחל  ההימכה  תחא  אל  העבוה  ונלש  תונויארב 
םירוכמש םירישע  רשאמ  ישפוח  ןמז  םע  םיינע  תויהל  םיפידעמ  ונחנא  הברה , חיוורהל  םיבהוא  ונחנאש  תורמל  "

.תאזה המגמל  תפסונ  הפיחד  ןתנ  הדובעה  קושב  רבשמה  הדובעל ."
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יתשכרש םשהו  םירשקה  תורמל   " : רקרמ - הד הבתכב ב- ץורמהמ  שורפל  הטילחהש  תב 31 , תומוסרפו  היזיוולט  תיקפמ 
הדובעל גואדל  ןמזה  לוכ  ךירצ  ןכלו  רסנלירפ  התא  .רמגית  הקפההש  ירחא  הרקי  המ  החוטב  יתייה  אל  םעפ  ףא  ימצעל 

.יל סאמנ  ףוסב  .הסנרפ  ילב  תיבב  תבשל  לולע  התא  םיאבה  םיישדוחבו  םיהובג  םימוכס  חיוורמ  התא  םיישדוח  .האבה 
" .תבהוא ינאש  םירבד  תושעלו  דומלל  תכלל  ןמז  יתאצמ  .רתוי  העוגר  הדובעב  תדבוע  ינא  םויה  ]...[. 

ץראב ץראב םיראשנ   םיראשנ ונחנא   ונחנא
"ל כנמו אישנ  וטיברומ , ףסו  ג' .ןישייקולירמ  העיתר  עיתפמו : ףסונ  םוחתב  העיפשמ  ןוזיאל  םיריעצה  לש  הפיאשה 

ונלש הדובעה  חפנ  : " ץראהל ןויאירב  רמא  םיילבולג  ןשייקוליר  יתוריש  תקפסמה  םיילבולג , םיבאשמ  ןוגאראפ  תרבח 
דועב .תוהובגה  תומרל  רוזחנש  ןימאהל  יל  השק  הרגשל , הדודמו  תיטא  הרזח  םיאור  ונאשכ  םויכ , םגו  ב-50% , דרי 

5,000- כל  2009- בו  6,000- כל רפסמה  דרי   2008- בש ירה  םיל , רבעמ  תומשה  הרבחה כ-10,000  העציב   2007- בש
". דבלב

הביס .םיל  רבעמ  םיקסעה  תא  להנל  תוליעי , תוחפ  אלו  תולוז  תורחא , םיכרד  תושפחמ  תורבחה  תובר : ךכל  תוביסה 
ךפהש ףסונ  םרוג  .ואדיוו  וידוא  תודיעו  ומכ  תויגולונכט  תרזעב  קוחרמ  תולקב  דובעל  ןתינ  םויהש  הדבועה  איה  תרחא 

ךכ ודוהלו , ןיסל  תורבוע  חותיפהו  רוצייה  תודובעש  לככ  .היצזילבולגה  אקווד  אוה  יטנוולר  תוחפל  ןשייקולירה  תא 
. םיימוקמ םילהנמ  םיסייגמ  טושפ  םיל -  רבעמ  םתוא  חולשל  הביס  ןיאו  תוילבולג , תורבחב  םיימוקמ  םידבוע  תוחפ  שי 

, ררבתמ הלא  .ןויערל   Y-רוד ה ינב  םידבועה , םילגמש  תובהלתהה  רסוח  הבושח : תוחפ  אל  הביס  שי  הלא  דצל  לבא 
זכרממ תקחורמ  בורלש  תרחא , ץראל  רובעלו  םהיביבחתו , םהירבח  תא  בוזעלו  םהירוגמ  םוקממ  רוקעל  םישש  םניא 

.וטיברומ רמוא  "ב ," הראב תוחפל  הנתשמו , ךלוה  הז  םיוסמ  ןבומב  לבא  םישימג , תויהל  םירומא  םיריעצ   " .םהייח
םינכומ םיריעצה  תאז , תמועל  םויכ  .םיימעפ  בשוח  תייה  אל  רבעמב , ךורכש  םודיק  ךל  העיצה  הרבח  םא  רבעב , "

". תרוכשמה רשאמ  םהל  בושח  רתוי  הדובעל  םייטרפה  םהייח  ןיב  ןוזיאה  .עוסנל  אלו  הרשמ  לע  רתוול 

ימינונא רנוילימ  הזיאש  העובק  הגלממ  סנרפתהלו  ללכב  דובעל  אל  תורשפא  םכל  התייה  םא  : " םיריעצ ונלאש  רשאכ 
תובושת ונלביק   ?" רתוי םירשואמל  םכתא  ךופהי  הז  והשמ : דועו  המל ? ןכ , םא  דובעל ? םיכישממ  םתייה  .םכל  ןתנ 

.םירבחו החפשמל  סחיב  םהייחב  הדובעה  לש  המוקמ  תא  תומיגדמש  תובר 

הז ןכו , ...ףוס  ילב  הקוסעת  אצומו  החפשמה  םע  הלבמ  יתייה  .דובעל  ךישממ  יתייה  אלש  בשוח  ינא   " : תואמגוד יתש 
ילוא .םיצור  ונחנאש  המ  תושעלו  הצור  ינאש  המכ  החפשמה  םע  תולבל  לוכי  ינאש  רתוי  רשואמל  יתוא  ךפוה  היה 

" .םצמוצמ תועש  רפסמב  תיקלח  הרשמב  דבוע  יתייה 

החפשמה םע  תויהל  ןמז  הריאשמו  לילק  והשמ  אלא  תיניצר , הדובעש  תבשוח  אל  לבא  יתאנהל  םירבד  השוע  יתייה  "
" .תרשואמ יתוא  השעיש  המ  הזש  םירבחהו ,

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
.5.3.2013 ןלפק ,  .1

.Clark, 2010  .2
.Antony, 1977; Cherrington, 1980; Sengoku, 1985; Weber, 1958  .3
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.Peterkin, 2010; Gelston, 2008  .4
90% םיריעצה , לש  תויתרושקתה  תויונמוימהמ  םיבזכואמ  ויה   48% רקחמב : ואצמנש  רתוי  תויפיצפסה  תואצותה  ןלהל   .5

האוושהב רכש  תואלעה  עובתל  רתוי  םיטונ  םהש  ורמא   79% םהלש , הריירקה  םודיק  לש  רשקהב  ידמ  םיינעבות  םהש  ובשח 
םירגובמה לשמ  רתוי  םיהובג  םייגולונכט  םירושיכ  םהל  שיש  התייה  ומיכסה  הילעש 85%  קזוחה  תדוקנ  .םירגובמ  םידבועל 

.Preston, 2007 השדח. היגולונכטב  שומישל  עגונה  לכב  רקיעב  הלא , םירושיכב  םירזענ  תובר  םימעפ  םהשו 
םייתניב . Yahoo Answers רתאב  Republicans םורופב ?' Y-ה רוד  לע  םיבשוח  םתא  המ   ' הלאשל הבושתב  בתכנ   .6

.החישה תא  הקחמ  רתאה  תכרעמ 
.Rampell, 2011  .7

.Trunk, 2011  .8
: הדובעה םוקמב  ליג 18-29 )  ) םיריעצ םידבוע  לש  תוברועמ  לע  רבמטפסב 2011 , 'ב , הראב השענש  ימואל  רקסמ  םיאצממ   .9

תועמשמהו  lackadaisical הדובעה כ - םוקמב  םיריעצה  תא  םיראתמ  'ב  הראב םידבועהמ   77% תונלטב : היתאפא  תולצע ,
.וז הנעט  םע  םימיכסמ  םמצע  םיריעצהמ  .ֶהזֹוה 59%  ִיָנלְטַּב , ֶהּפִנ , לֵצָע , תוינויח ; - רסח יתאפא ,)  ) םייח - רסח איה : תינולימה 

הדובע עוציבל  תוירחא  םמצע  לע  תחקל  היצביטומ  תוחפ  שי  םיריעצלש  םישח  'ב  הראב םידבועהמ   68% היצביטומ : רסוח 
.וז הנעט  םע  םימיכסמ  םמצע  םיריעצהמ  .תורחא 55%  ליג  תוצובקל  האוושהב  הדובעה  םוקמב  תיתוכיא 

םידבועל האוושהב  הדובעה  םוקמלו  דיבעמל  םיילאיול  תוחפ  םיריעצש  םיבשוח  'ב  הראב םידבועהמ   46% תוילאיול :
.ךכ םיבשוח  םמצע  םיריעצהמ  .רתוי 33%  םירגובמ 

.רתוי 34% םירגובמ  םידבועל  האוושהב  הדובעב  םיברועמ  תוחפ  םיריעצש  םיבשוח  'ב  הראב םידבועהמ   46% תוברועמ :
.ךכ םיבשוח  םמצע  םיריעצהמ 

Weiner, 2011 .םיאקירמא .  םידבוע  ופתתשה 637  רקסב 
Y-ה רוד  ינבמ  קר 5%  .םרוד  ינב  לש  םינייפאמה  תא  רידגהל  םיאליגה  לכמ  שיא  ושרדנ 1200  רחא  יאקירמא  רקסב 

תא רידגהל  ופידעה  םיריעצה  .םירחאה  תורודה  ינבמ  ( 10-17%  ) רתויו םיינש  יפל  האוושהב  הדובעב ,' הקיתא  ל' וסחייתה 
Pew Research Center, 2010 (. 24% ' ) היגולונכטב םישמתשמ   ' תרזעב םמצע 

רסומ תוחפ  שי  םיריעצ  םישנאלש  םישח   X-ה רודמ  ו-32%  םוב  יבייבה  רודמ  ש-68%  תרקוחה  התארה  ףסונ  רקחמב 
 . Gelston, 2008 היעב. הווהמ  וזשו  םרוד  ינבל  האוושהב  הדובע 

.Twenge, 2010-תוארל ב ןתינ  אשונב  םירקחמ  לש  הריקס 
.Pew Research Center, 2010  .10

.Frett, 2012  .11
.Lipkin & Perrymore, 2010; Marston, 2007  .12

Chester, Eric. 2012. Reviving Work Ethic: A Leader's Guide to Ending Entitlement and  .13
.Restoring Pride in the Emerging Workforce, Greenleaf Book Group Press

.Blauth, McDaniel, Perrin & Perrin, 2011  .14
.Twenge, 2010; Smola & Sutton, 2002; Cavalli, 2004; Loughlin & Barling, 2001  .15

.Weiner, 2011; Pew Research Center , 2010; Shapira, 2010.  .16
.Simmons, 2010; Gursoy, Maier & Chi, 2008  .17

.Kotkin, 2012  .18
הלעמו ינב 65  םישנא  םידמוע  םשארבש  תיב  יקשמ  לש  ינויצחה  ןוהה  יווש  יכ  הלוע   Pew רקחמה ןוכמ  ךרעש  רקחמ  יפ  לע   .19

אוה רתוי  םיריעצ  םישנא  לש  תיב  יקשמב  ןוהה  יווש  תאז , תמועל  . 1984 ־ב היהשמ   42% ־ב הובג  רלוד , לע 170,494  דמוע 
.Fry, Cohn, Livingston & Taylor, 2011 האמ. עבר  ינפלמ  לש 68%  החינצ  רלוד ,  3,662

רובעיש סונימה  ןפיב , .םדאל  רלוד  ףלא   50 ־מ הלעמלל  תונורחאה  םינשב  ספיט  'ב  הראב םוב  - יבייבה רוד  בוח  לשמל , ךכ   .20
.Fry, Cohn, Livingston & Taylor, 2011 .םדאל .  רלוד  ףלא  לע 95  רבכ  דמוע  אבה  רודל 

.Howker & Malik, 2010.  .21
.22.7.2011 רטכש ,  .22

.Nsadeh in Employment Post Comment, 27.7.2011  .23
.2011 סוארק ,  .24

.28.07.11 יזרא ,  .25
תוחנה הדובעה  רסומ  רבדב  הנעטל  יריפמא  סיסב  שי  םאה  קודבל  וטילחה  ( De Meuse & Mlodzik, 2010  ) םירקוח ינש   .26

ועיפוהש םירמאמ  תואמ  לש  תיתטיש  הריקס  תועצמאב  התשענ  הקידבה  .םימדוק  תורודל  האוושהב   Y-ה רוד  לש 
םימיוסמ ןיכומית  שיש  ואצמ  םה  .תאזה  היגוסב  וקסעש  םיטיפש )  ) םייעדמ תע  בתכב  ומסרופש  םירקחמו  תיללכה  תונותיעב 

.ןוגראל תוביוחמהו  תונמאנה  ךרעל  עגונה  לכב  לשמל  .הפוריאב  רקיעב  'ב , הראל ץוחמ  ושענש  םירקחמב  תאזה  הנעטל 
םילדבה ואצמ  קר 8  םיטיפש  םייעדמ  םירמאמ  ךותמ 26  לשמל , ךכ  .תוכתוח  קיפסמ  אל  תוחכוהה  תאז , תמועל  'ב , הראב

הטיש תועצמאב  תאז  ושע  אל  םילדבה , ואצמ  ןכש  הלא  םג  םתנעטל , .לדבה  אצמנ  אל   18 ב - .םיירוד  ןיב  םייתועמשמ 
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.תורודה םוחתב  דוסי  תוחנהב  תויבקע  רסוח  ואצמ  םג  םה  .םייעמשמ  דח  ירמגל  אל  םיאצממהו  תינדפק 
ואצמ ןכש  םירקחמה  לש  תועמשמב  טיעמהל  םיטונ  םה  תישאר  .תושק  תויהת  תררועמ  םהלש  הקידבה  םגש  אוה  ןיינעה 
ןיידע התייה  אל  הבש  הפוקתב  רמולכ  םינשב 2005-2008 , םבורב  וכרענ  וקדב  םהש  םירקחמה  תינש , .םיירוד  ןיב  םילדבה 
בורש הדבועהמ  םימלעתמ  םהש  אוה , םהלש  הקידבב  יזכרמה  םגפה  .הדובעה  תומוקמב   Y-רוד ה ינב  לש  תיטירק  הסאמ 
אלו םעבטמ  םייחטש  םהש  ....לע ,)' ךתעד  המ  : ' ןוגכ תולאש   ) םייטסיטטס להק  תעד  ירקס  לע  םיססובמ  וקדבנש  םירקחמה 
העד תווחל  םהילע  השקמ  רבדהו   Y-ה רוד  ליגב  םידלי  שי  םיקיסעמהמ  םיברל  הזמ , הלעמל  .היעבה  בלב  םיעגונ 

תא םיששואמש  םיינתוכיא  םגו  םיינתומכ  םג  םירקחמ  םירבטצמו  םיכלוה  ןמזה  םע  םנמאו , .רודה  ללכ  לע  תיביטקייבוא 
.יתועמשמ אוה  ירסומ  יכרעה -  ביכרמהש  אלא  תורודה , ןיב  םילדבה  שיש  דבלב  וז  אלש  העיבקה 

.King, 2000  .27
.79 מע ' , 1998 רנטייה ,  .28

.Hansen, 2011  .29
תועש לעמ 40  םידבוע  יאליגב 18-34  םלועב  םיריעצהמ  טעמכ 75%   Forbes Israel ןותיעב ומסרופש  םינותנ  יפ  לע   .30

27.5.2016 'י , תרק ' קמ .םיניסהו  םינקיסקמה  םידוהה , םיאצמנ  הלבטה  שארב  .תועש  לעמ 50  םידבעוה  םהמ  עברכ  .עובשב 
.Gilburg, 2007; Goodman, 2010  .31

.Hansen, 2011  .32
.2005 הדוהי , ןב  ךותב :  .33

םהל תפכא  תוחפ  םג  ןכלו  הדובעה  םוקמ  םע  םמצע  תא  םיהזמ  תוחפ  םהש  אצמנ  םיריעצ , לש  הדובעב  תוברועמ  לע  רקחמב   .34
.Lancaster & Stillman, 2010 ולרוגב הלעי  המ 

.2012 ןומיר ,  .35
.2012 םייח ,  .36

.16.3.2011 לוק , הבתכל : הבוגת   .37
.Salzman, 2012  .38

.2012 ןמפייג , ךותב : םטול , תרבחב  שונא  יבאשמ  לוהינ  םוחת  תלהנמ  ןלוג , דיבר  עטנ   .39
ןופייאב קסעתמ  דבועהש  האר  םימי  רפסמ  רחאלו  שדח  דבוע  סייג  אוהש  טסופ , ןוטגנישווה  לש  בתכל  רפס  םיקיסעמה  דחא   .40
דבועהש הליג  ןיינעה  תא  קדבשכ  ךא  ףוחדו , בושח  והשמ  דבועל  היהש  חינה  אוה  .ול  וניתמה  תוחוקלש  ןמזב  ולש , יטרפה 

.Shapira, 2010  . הדובעה םוקמ  תא  בזעו  םק  טושפ  אוה  ךכ  לע  ול  ריעה  רשאכ  .קיחצמ  טרסב  הפצ  טושפ 
.7.4.2013 ענצמ , : . AllJobsןכותהו ב קווישה  'ל  כנמס ענצמ , זר   .41

.2.9.2012 ןומיר , הבתכל : הבוגתכ  תטטוצמ   .42
םיקייל הכז ל 226  הז  טסופ  .קובסייפב  םייונמ  בורק ל-6000  הל  שי  רצק .' ליתפ  םע  תיתיזזת  המצע כ' תא  הרידגמ  הריעצה   .43

.תובוגת ו109 
, תוריכב תודמעב  םישנ  לש  הובג  זוחא  שי  ןהב  רשא  תויקסע , תורבחבש  האצמ  תיאקירמאה  ( catalyst  ) טסילטק תרבח   .44

הניחבמ תוחפ  תוחילצמ  םצמוצמ , תוריכב  תודמעב  םישנה  רפסמ  ןהבש  תורבחש , דועב  הרורב , תילכלכ  החלצה  תרכינ 
.2008 הדובעב , תויונמדזה  ןויווש  תוביצנ  .קסעה  לש  תולוכיל  ףיסומ  יתקוסעתה  ןוויגהש  אוה  ךכל  רבסהה  .תילכלכ 

'צ 453/94. גב .לארשי  תנידמ  דגנ  םישנה  תלודש   .45
National Centre for Social and לש 'ח  וד יפ  לע  םירבגמ : תוחפ  תוחיוורמ  ךא  רתוי  תומיאתמ  'ב  הראב תוריעצ  םישנ   .46
are  ) םירבגמ ןהלש  םיבו  ' גל תומיאתמ  רתויל  ובשחנ  ב-2007 , יאליגב 18-31 , 'ב  הראב םישנ  .: Economic Modelling
: ךותב .תועוצקמ  םתואו  ליג  ותואב  םירבגמ  עובשל  תוחפ  רלוד  ןיב 34-135  וחיוורה  תאז  לכבו  ( better qualified

.McCarthy, 2007
תאצמנ לארשי  תאז , םע  דחי  .םיזוחא  םישש   - OECD-עצוממל ה סחיב  רתוי  ךומנ  ( 57  ) לארשיב תודבועה  םישנה  זוחא   .47

תא ביצמ  הז  (. OECD-תונידמב ה לש 12%  עצוממל  האוושהב   ) 7% םישנל : ( 64%  ) םירבג תקוסעת  ןיב  רעפב  בוט  םוקמב 
םהש ךכב  םיאצממה  תא  גייסל  שי  . OECD. 2011 הקוסעתב. ירדגמה  ןויוושה  רסוח  דדמב  ךותמ 36  םוקמב 9  לארשי 

.םיברעו םידרח  םג  םיללוכ 
ברקב הדובעה  חוכב  םישנה  תופתתשה  רועישש  אצמנ  תידוהיה , הייסולכואה  ברקב  הדובעה  חוכ  תא  וקדב  רשאכ  ןכאו ,

.2013 הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  .םירבגה  רועישל  המוד  תידוהיה  הייסולכואה 
תוירוביצ ב-2011 תורבח  לש  םינוירוטקרידב  םישנה  גוציי  ךומנ : ןיידע  תוריכב  תודמעב  םישנה  גוציי  תוירוביצ  תורבחב   .48
ךותמ 35 .םישנ  לש  ויה  קר 2  יתלשממ , ןוירוטקריד  'ר  וי ידיקפתל  תנשב 2011  םייונימה  ךותמ 93  .דבלב  לע 17%  דמע 
קר ויה  הצעומ  'ר  וי ידיקפתל  םייונימ  ךותמ 42  .השיא  לש  היה  אל  דחא  ףא  תויתלשממ  תורבחב  םיל  ' כנמ ידיקפתל  םייונימ 

2011 ןבא , .תויל  ' כנמכ םישנ  תונהכמ  קר ב-4  תויתלשממ  תורבח  ךותמו 102  םישנ , לש  םיינש 
תוקלחמ וא  תודיחי  תולהנמה  םישנה  רועיש  : ' ךומנ ןיידע  תוריכב  לוהינ  תודמעב  םישנה  רועיש  םילוח  תופוקו  םילוח  יתבב 

יתב מ-30  םיינשב  קר  םהמ .) המכב   ) ל-30% םילוחה ) יתב  בורב   ) ןיב 10% ענ  ל-2008 , ןוכנ  לארשיב , םילוחה  יתבב 
םושב .םישנ  קר 5  שי  תוזוחמ , ילהנמ  ןיבמ 30  םילוחה : תופוק  עבראב  ררוש  המוד  בצמ  .תלהנמ  השיא  שי  לארשיב  םילוחה 
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השיא השמיש  אל  םלועמ  םירחא , םייתלשממ  םידרשמל  דוגינבו  יאופרה , להנמה  דיקפתב  השיא  תבצינ  אל  םילוח  תפוק 
השמיש אל  םלועמו  הלעמו , ףולא  - ןגס תגרדל  דבלב  תודדוב  תואפור  ועיגה  תיאבצה  תכרעמב  .תואירבה  דרשמ  תיל  ' כנמכ

ןמז  ' תעה בתכ  תכרועו  לארשיב  תיאופרה  תורדתסהה  תרבוד  הנרוא , ןהכ  .ותינגסכ ' אל  ףאו  ישאר , האופר  ןיצקכ  השא 
.2008 ןהכ , ךותב : האופרה '

םייתרוסמ םיישנ  די  יחלשמ  השישב  תוקסעומ  ויה  םישנהמ   41% כ - םינורחאה , םירושעה  ינשב  ומכ  תנשב 2012 ,  .49
יתבב הארוה  ידבוע  ', ' םילפטמ : ' הלא די  יחלשמב  םיקסעומהמ  רתוי  וא   70% תווהמ כ - ןהו  ךומנ  הדובע  רכשב  םינייפואמה 
ןויקינ ידבוע  ו' םירחא ,' םידיקפ  ', ' םינמגודו םינבז  םירכומ  ', ' תוריכזמ ידבוע  ', ' םייתרבח םיכירדמו  םידלי  ינגבו  םיידוסי  רפס 

.2013 הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  תוסבכמ .' ידבועו  חבטמ  ידבוע  םינבמב ,
6,600 השיא –  לש  התסנכהו  התייה 9,976 ,₪  תנשב 2011  רבג  לש  הריכש  הדובעמ  וטורב  תעצוממה  תישדוחה  הסנכהה   .50

ןיב תישדוחה  הסנכהב  רעפה  םצמטצה  תונורחאה  םינשה  םירשעב  .רבג  תסנכהמ  התוויה 66%  השיא  תסנכה  רמולכ , . ₪
הלעמל מ- הוויהו  לדג  סחיה   2002- מו רבג  תסנכהמ  התוויה 57%  הריכש  השיא  תסנכה  םיעשתה  תונש  תליחתב  .םינימה 

.60%
תעשל הסנכהה  בושיחב  .תועש   36 תוריכש -  םישנו  עובשב  הדובע  תועש  עצוממב 45  ודבע  םיריכש  םירבג  תנשב 2011 

 ₪ ריכש 53.0 רבג  לש  הדובע  תעשל  וטורב  תעצוממה  הסנכהה  התייה  תנשב 2011  .םינימה  ןיב  רעפה  םצמטצה  הדובע 
, הקיטסיטטסל תיזכרמה  הכשלה  .רבג  תסנכהמ  התוויה 83%  הדובע  תעשל  השיא  תסנכה  רמולכ  הריכש 44 ,₪  השיא  לשו 

.2013
עצמאה וק  ירחא  תצק  לבא  .םישנמ  רתוי  שילשכ  םיסינכמ  םירבגשכ  רתוי , םיכומנ  םירעפה  תוכומנה  תובכשה  ברקב   .51

, ןורישע ותואב  םישנה  לשמ   40% ־ב ההובג  םירבגה  לש  תעצוממה  הסנכההה  יעיבשה  ןורישעב  .דואמ  םיקימעמ  םירעפה 
איה םירבגה  לש  הסנכהה  ןוילעה  ןויאמבו  םיינש ,) יפ  םיסינכמ  םירבגה  רמולכ ,  ) 109% ־ל רבכ  עיגמ  רעפה  ןוילעה  ןורישעב 

םירחא םינורישעב  דועבו  וטורב .)  ) שדוחב לקש  ףלא  תמועל 61  לקש  ףלא   184 ןויאמב -  םישנה  לשמ  השולש  יפמ  רתוי 
, ילארשיה קשמב  רכשה  ינאיש  תמישרב  . 2011 ־ב  202% ־ל  2003 ־ב לש 86%  רעפמ  םיקנזמ , םה  ןאכ  םימצמטצמ , םירעפה 

להנמ ..תואפור  ןלוכ  םינושארה , תומוקמה  ב-100  תועיפומ  םישנ  קר 12  יכ  הארמ  יהלשב 2014   Ynet-ב המסרופש 
.19.05.2013 הנידמה , תוסנכה 

.OECD, 2011  .52
תורחא תונידמל  האוושהב  לארשי  לש  המוקמ  רפס ) תיב  ליגב  רתוי  וא  דחא  דלי  ןהלש   ) תוהמא תקוסעת  םיקדוב  רשאכ   .53

, דנלסיא תובצינ  םינושארה  תומוקמב  םיזוחא .) אוה 66   OECD-עצוממ ה  ) םיזוחא םע 55  ףוסהמ  ישימחה  םוקמה  ךומנ :
לע םינגו  תונועמ  תוכורא , הדיל  תושפוח  תוהמאל  םיעיצמ  ןהב  תודבוע ,) תוהמאהמ  םיזוחא   78-87  ) קרמנדו היגוורונ 

(, םיזוחא  73  ) הובג הדובעל  תואצויה  תוהמאה  רועיש  תירבה  תוצראב  םג  .ינויווש  רכשו  תוחונ  הדובע  תועש  הנידמה , ןובשח 
.OECD, 2011 תוהמאהו. םידליה  תחוורל  דוסבס  תקפסמ  אל  הנידמהש  תורמל  תאזו 

.2012 רפש , ךותב :  .54
.Pew research center, 2013.  .55

ל-2012. םינוכנ  םינותנה  .םירבגהמ  םיזוחא  תמועל 83.8  תוריכש  תנשב 2012  ויה  תוקסעומה  םישנהמ  םיזוחא   91.3  .56
.2013 הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה 

.2012 לארשיב , םישנה  תלודש   .57
תובא ןכאו , .תוהמאהמ  תמועל 23%  םהידלי , םע  ןמז  קיפסמ  םילבמ  אל  םהש  םישח  ליג 18  דע  םידליל  תובאהמ   46%  .58

.תויעובש תועש   14 םייתש -  יפ  ושידקה  תוהמאהש  דועב  םידליב  לופיטל  תויעובש  תועש  עצוממב 7  ושידקה  רקחמב 
.רבדה ותוא  תא  ורמא  תובאהמ  תיצחמ  קר  .ןהידליל  הנוכנה  ןמזה  תומכ  תא  תושידקמ  ןהש  ורמא   68% תוהמאה , ברקב 

.Pew research center, 2013
הלדג  ( level of stress  ) ץחלה תמר  םיסנרפמ  ינש  לש  תוחפשמב  תובא  לצאש  אוה  רקחמב  םיאצממה  דחא  לשמל , ךכ   .59

לע וחווד  עובשב  תועש  לעמ 50  םידבועש  הלאמ  ש-60%  הארה  רחא  אצממ  ב-2008 . ל-60%  ב-1977  מ-35% 
Aumann, Galinsky & .תויעובש תועש  ודבעש 40-49  הלאמ  ל39%  האוושהב  תיב  הדובע -  לש  טקילפנוק 

.Kenneth, 2011
.2012 טיברש ,  .60

.2006 םיובנסינ ,  .61
הסדנהה םיעדמה , ימוחתב  םיאמדקא  םידומילל  ךישמהל  תוניינועמ  תולאשנהמ  קר 14%  םיימדקא , םידומילל  עגונב   .62

86% דחא , דצמ  הריירק , יבגל  .חורה  וא  הרבחה  יעדמב  םידומיל  תוננכתמ  ןה  יכ  ורמא  תאז 35%  תמועל  היגולונכטהו ,
ורמא קרו 5%  םידלי  לדגל  םג  ליבקמבו  לוהינ  ידיקפתל  ןתוא  איבתש  תיעוצקמ  הריירק  דיתעב  חתפל  תוניינועמ  ןהש  ורמא 
חתפל בושחש  הפוקתה , לש  םירסמ  לש  המנפהה  לע  דיעמ  הז  ןותנ  .ןהידלי  תא  לדגלו  תיב  תורקע  תויהל  תופאוש  ןהש 
רתויב םייראלופופה  םימוחתה  .תולכירדא  וא  הסדנה  קטייהב , הריירק  תוננכתמ  תולאשנהמ  קר 8%  ינש , דצמ  .הריירק 

, הנפוא תבצעמ  תינמגוד , ( , תלספ תרייצ ,  ) תינמוא תרמז , תינקחש , תונמאהו : םוסרפה  הנפואה , ימוחתב  םה  תורענה  ברקב 
, האופרל םירושקה  םימוחת   14% ןובשח , תייארו  טפשמ  ןוגכ  םיישפוח  תועוצקמ  לש  םימוחת  ונייצ  .תיאמוסרפ 22% 
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תויהל תוצור  ןהש  ורמא  תורענהמ  קר 1%  .הארוהו  ךוניח  ןוגכ  םייתרוסמ  םיישנ  תועוצקמב   8%  - ו דועיסו  תוחקור 
.2012 ינמאנ , ךותב : וציו  תעונת  לש  רקס  .םירע  תושאר  וא  תויאקיטילופ 

.Slaughter, 2012  .63
Tekanji, 25.8.2007  .64

Trunk, 2011  .65
2007 יטלפ ,  .66

.24.3.2013 בהל ,  .67
.2012 יסדגו , ןילוסא  רגרבצרו , יתג ,  .68

.11.04.2013 לארשי , ךותב :  .69
.31.7.2013 רגרב ,  .70

.Goodwin & Tulgan, 2002  .71
.Weston, 2001; Verret, 2004; Shepard, 2004; Sullivan, 2004.  .72

.Span, 2010.  .73
.13.6.2014 ילמרב ,  .74

םה רמולכ , םיקסעומ , רבכש  םישנא  םה  קושב  הדובעה  ישפחממ  יכ 45%  אצמנ   Alljobs תרבח רובע  ךרענש  רקסב   .75
.2010 ןמפוה , ךותב : טטוצמ  רקסה  .סנרפמ  הדובע  םוקמ  ואצמ  רבכ  רשאכ  םג  רתוי  תמסוק  הביטנרטלא  םישפחמ 

לוכי התאש  תרוכשמ  רמולכ ה' הדובעה  קושב  ךלש  ילכלכה  יוושה  לש  הכרעהב  םיחמתמש  םירתא , םויכ  שי   . Cave, 2011  .76
'. שורדל

.Fritzer, 2011 לשמל ואר   .77
.5.8.2013 םתוי , רב  יול -   .78

.2.4.2012 ינפג ,  .79
םהל שיש  םיבשוח  לעמ 90%  : ' םיקיסעמו תוללכמ  לש  תימואלה  הדוגאה  לש  רקחמה  להנמ  (, Edwin Koc  ) קוק ןיוודא   .80

םיחוטב דואמ  םה  .םידומילה  םויס  רחאל  םישדוח  הבוט 3  הדובע  םהל  היהתש  םינימאמ  םיזוחא  .םימלשומ 57  םייח  תורוק 
.Arnett, 2004  . םג ואר  . Warner, 2010 ךותב טטוצמ  םמצעב .'

.ירטע ילג  עוציב : רטפלק , קחצי  ןחל : גרבדלוג , ריאמ  םילימ : תבהוא - ' תאש  המ  '  .81
.Shapira, 2010 הבתכל : הבוגתב   .82

.םישדחה הלאל  םיקיתווה  םירפסה  ןיב  ההזמ  איהש  רעפל   Money Watch רתאב רמאמב  הסחייתה  יפוי  ןולס  תלעב   .83
הלבקו הדובעל  םידמעומ  הנייאר 60  איה  .םינש  ךרואל  םיראשנ  םיקיתווה  וליאו  םישדוח  רפסמ  ירחא  םיבזוע  םישדח 
התשענ איהש  עגרב  ףייכ , היה  הז  םויב  םישנא  הרפס 2  איהש  ןמז  לכש  הנעטב  הנש  יצח  רחאל  השרפ  ןהמ  תחא  .םייתש 

אל םה  ןכלו  םיריעצה  תא  םינממש  םירוהה  לש  קוניפה  לש  האצות  וז  ןולסה  תלעב  תנעטל  .רתוי  הנהמ  היה  אל  הז  הקוסע 
.Peterkin, 2010 הסנרפ ךרוצל  הדובעב  זחאיהל  םיבייח 

.19.12.2012 ןמלפ ,  .84
.Trunk, 2011  .85

.Span, 2010; Patel, 2007; Martin, 2005  .86
.JobSite רתא  .87

רסוח לש  בצמל  סנכיהל  םינתונ  םה  תורורב , הלעפה  תוארוה  אלל  םומע  בצמב  םילקתנ  םיריעצה  םאש  םיחוודמ  םיקיסעמ   .88
.Gilburg, 2007 גוהנל. דציכ  םתוא  וחניו  ורוי  תוכמס  ילעב  םישנאש  םיפצמ  םה  .םינוא 

Y-ה רוד  ינב  יכ  אצמנ  םינוש , םיאליגמו  םינוש  םייקסע  םינוגראמ  םיבישמ  ללכו 370  רקרמ  - הד רובע  ךרענש  רקחמב   .89
בושמב םיניינועמ  םהמ  .םירחאה 75%  תורודהמ  רתוי  הברה  ההובג  תורידתב  םהילהנממ  יתטישו  ףטוש  בושמב  םיניינועמ 

, לארה .תישדוח  תורידתל   40% ־כו יעובש , בושמל  קר 14%  םיפצמ  םירחאה  תורודב  האוושה , םשל  .שדוחל  וא  עובשל  תחא 
.2011

.2.4.2012 ינפג ,  .90
, קחצי .ןיד  יכרוע  תמשהב  החמתמה   A-one Legal Recruitment המשהה תרבחב  תיתרבח  הידמ  תלהנמ  קחצי , הרואל   .91

.29.3.2011
.Welsh & Brazina, 2011  .92

.Jeffery, Saveri & Spalding, 2004  .93
.Hall ,1996 לאה עבטש  גשומ   .94

.2008 ןרוק , ךותב : טטוצמ   .95
, רואיב .םמוקמ  תא  םיאלממ  םניא  םהידליו  תואלמגל  תעכ  םיאצוי  םה  ךא  הז , רסח  ואלמ  םימעה  רבחמ  םילועה  הנורחאל  דע   .96

.13.9.2012
.1.5.2013 גרבסיו ,  .97
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תונורחאה םינשב  חתפתהש  עוצקמ  תונימאו -  תוכיא  יסדנהמ  מ-7,000  תוחפ  אל  םויכ  םירסח  לארשיב  תוכרעה , יפל   .98
תוכיאה לוהינ  ןקת   ) םיימואלניב םיטרדנטסב  הדימע  םישרודה  םיימלועה , םיקוושה  תחיתפו  היצזילבולגה  תובקעב 

, שיא בורקה ל-1,000  דיתעב  עיגהל  יופצ  םימה  תסדנה  םוחתב  רוסחמה  לארשיב .) םג  ץמוא  שבוגש ב-1987  ימואלניבה ,
.תיטירק היגוס  אוה  לארשיב  םייפילח  םימ  תורוקמ  חותיפש  ןוויכמ 

המ שיא , לש 1,000-1,500  ףקיהב  תיחרזאה , הסדנהה  ףנעב  םדא  חוכב  רוסחמ  רצי  לארשיב  תויתשתב  העקשהב  לודיגה 
.13.9.2012 רואיב , .לזרבה  תוליסמו  םירשגה  םישיבכה , םוחתב  םיטקיורפ  עוציבב  רוחיאל  םרוגש 

, םיאסדנה לש 2,500  לבסנ '  ' רוסחמ לע  םירבדמ  רצואה  דרשמב  .תועדה  תוקולח  קשמב  םיאסדנהב  רוסחמה  ףקיה  לע   .99
 - לופכ רפסמב  םיבקונ  תוימדקאה  תוללכמב  ךא  םיאסדנה , ל-3,500  עיגמ  רוסחמהש  םירמוא  םיניישעתה  תודחאתהבו 

.13.9.2012 רואיב , .רוסחמב  לודיג  תמגמב  רבודמ  יכ  רורב  ךא  עצמאב , והשפיא  הארנכ  תאצמנ  תמאה  . 7,000
.3.5.2012 רואיב ,  .100

םיבשחמ תרושקתב  םינוש  םיחמומ  תוכיא , יקדוב  תוכרעמ , יסדנהמ  קטיהה : ףנע  תוחתפתהל  םיצוחנה  םיפסונ  תועוצקמ   .101
.31.5.2012 רואיב , .היגולונכטויבו 

םירשג יסדנהמ  ומכ  תועוצקמב  רבעשל  'מ  הירבמ היילעה  ברקמ  םיסדנהמ  םיסדנהמה  דוגיא  רתיא  ה-90  תונש  עצמאב   .102
םוחתב הדובעל  םהמ  ףלא  כ-20  רישכה  ישי , ילא  זאד , הדובעה  רש  עויסבו  תואלקח , יסדנהמו  םיקנט  יסדנהמ  תורהנמו ,

רוסחמהו תואלמגל  ואצי  םה  רצק  ןמז  ךותבש  רמוא  הזו  םהייחל , םיעבראה  תונשב  ויה  רבכ  םה  לבא  הרמוחהו , הנכותה 
.לדגי

.31.5.2012 רואיב , ךותב :  .103
רצואב םידומ  זאמ , .םהידומיל  תא  םימייסמ  תואסדנהל  םיטנדוטסהמ  תוחפש מ-40%  הנידמה  רקבמ  ןייצ  'ח מ-2008  ודב  .104

.31.5.2012 רואיב , .הנתשה  אל  בצמה  תוללכמב -  םגו 
.OECD תונידמב עצוממב  תמועל 0.14%  'ג , מתהמ דבלב  איה 0.08%  לארשיב  תיעוצקמ  הרשכהב  העקשהה  לע  האצוהה   .105

.5.4.2012 גרבסיו ,
, םהל םיעיגמה  הלטבאה  ימדב  לש 30%  ץוציק  גופסל  תיעוצקמ  הרשכהל  םינופה  םילטבומהמ  קלח  םישרדנ  ןורחאה  רושעב   .106

הלטבא ימדל  םתואכזש  ימ  ךכמ , הרתי  .תרוכשמ  םילבקמ  םניא  םה  הרשכהה  ךשמבש  ףא  תאז  הרשכהה , תפוקת  ךלהמב 
.םידמול םה  דוע  לכ  הלטבאה  ימד  תא  לבקל  ךישמהל  םילוכי  אל  תיעוצקמ -  הרשכהב  תופתתשהה  ךלהמב  המייתסה 

Pew ןויסינ. שוכרל  ידכ  םולשת  אלל  הדובעב  ודבע  םינקירמאה  םיריעצהמ  כ-25%  ב-2012  ךרענש  רקס  יפ  לע   .107
.research center, 15.3.2012

תורגתסה ןואכיד , ןוגכ  םיפירח  םינימסת  םיתעל  תללוכש  ךפוהמ ," יתוברת  קוש   " היגולוכיספב הנוכמה  תאזה , העפותה  לע   .108
.3.6.2011 ןוסלדא , ואר : םייטמוסוכיספ , םישוחימו  תולחמ  ןובאית  רסוח  תופייע , תיבב ,

.1.5.2013 גרבסיו ,  .109

.17.4.2015 הלנמ ,  .110
יפ לעו  םיריעצה  ברקב  רתויב  ירלופופל  בשחנ  קיתווה , חולה   ) AllJobs םה : ץראב  םיטלובה  המשהה  ירתאו  תויצקילפא   .111

רתא , Jobnet, Jobcity תוסייגמ ,) תורבח  כ-28,000  םע  הדובע  ישפחמ  ןוילימכ  ןיב  שדוח  ידמ  שיגפמ  רתאה  ילעב 
glassdor 'ו ,) כו רטסאמ  בו  ג' סבו , ' גלוא  ) םירתא ץבקמ  לע  ליבקמב  דבועש  שופיח  עונמב  רבודמ   ) Indeed תייצקילפאו

עדימ ןכו  המוד , דיקפתב  וא  שפחמה , ןיינעתמ  ובש  דיקפתב  םידבוע  לש  תעד  תווח  תקפסמש  תורשמ  שופיחל  היצקילפא  )
המישרו לארשיב  םיפאטראטסה  בור  לש  הפמו  המישר  שי  םצעב  וב   mappedinisrael.com רתאה תורוכשמ .) הבוג  לע 

.תורשמ הלש  רתאב  שפחלו  הרבח  לכ  לש  ליפורפב  תופצל  רשפאש  אוה  ןויערה   ) םידבוע תוסייגמ  עגרכש  תורבח  לש 
.טנרטניאב רתויב  הפצנה  רתאה ה-14  אוה   LinkedIn לירפאל 2013 , ןוכנ  הסקלא , םירתאה  גוריד  תרבח  גוריד  יפ  לע   .112

www.alexa.com/topsites
.5.4.2013 ןתיא ,  .113

www.maveze.co.il/category/companies  .114
תורשמ  ' ארקנש םורופ  לשמל  ךכ  .הדובעה  קושב  םישדח  םישפחמלו  ךומנ  רכש  םע  תורטוז  תורשמל  רקיעב  תודעוימ  ןה   .115
םוחתב סויגל  דעוימה  ', Social Media Job  ' םורופה וא  החוורו  הכרדה  סויג , ילהנמו  יזכרל  רקיעב  דעוימה  שונא ' יבאשמ 

.םוסרפהו קווישה 
העונו ראפ  הנד   ) תונשב ה-20 תוריעצ  יתש  תוזכרמ  הריירק ' יל  ושעת  העונו -  הנד   ' ארקנש קובסייפה  דומעב  לשמל , ךכ   .116
םיקייל ונעגהשכ ל-200  םלהב  ונייה  : ' העונ הרפיס  קובסייפב  םוסרפ  לש  תוידוחייה  לע  .םיריעצל  הדובע  תועצה  ןויחוא )
החימצה םיקייל '  ' ףלאל ונעגהשכו  תפרוטמ  החימצב  ונחבה  םוי  ותואמ  .ףלאל  עיגנו  אובי  םויש  םולחל  ונמצעל  ונישרהו 

אלש ימל  םג  חותפ  דומעהש  רוכזל  בושח  לבא  הנתמתה , החימצהו  רתוי מ-6,200  לע  תודמוע  ונחנא  םויה  .םיפלאב  התייה 
םיקהש הצובק  איה  תפסונ  אמגוד  . 2013 קלופ , - רלייו ךותב : .עובש ' ידמ  םיפלא  תורשעב  איה  הפישחהש  ךכ  קייל , השוע 

קוזיח  ' ךרוצל המקוהש  םילייא ,'  ' תתומעב דבועו  עבש  ראבב  ררוגתמה  יתרבח  ליעפ  אוה  םוק  .םוק  ינור  םשב  רוחב 
לחהשכ םוק ב–2009 , לצא  ררועתה  הדובע  שופיחל  קובסייפ  ףד  תחיתפב  ךרוצה  לילגהו .' בגנב  םיריעצ  לש  תובשייתהה 

ץעויכ םיטנדוטסה  תדוגאב  דבע  אוה  היינשה  םידומילה  תנשב  .ןוירוג  ןב  תטיסרבינואב  היפוסוליפו  םיקסע  להנימ  ידומילב 
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םידבוע םישפחמה  בגנב  םיקיסעמ  ןומה  שי  דחא  דצמ   ' .תיתרבחו תיקסע  תונמדזה  שגפ  זא  קווישהו , םוסרפה  םוחתב 
תטיסרבינואב דומלל  םיאבש  םיטנדוטסה  בור  ינש , דצמ   ' ןויאירב רמוא  אוה  םיטנדוטסו ' םיריעצ  םיאמדקא  םכרד , תליחתב 

יתרמא .קוש  לשכ  הז  .זכרמל  םירזוח  םה  ראותה  תלבק  ירחא  .רבעמ  תנחת  קר  ללכב , בגנבו  עבש , ראבב  םיאור  ןוירוג  ןב 
הזמ הדובע  ישפחמ  םיטנדוטסה  היינשל -  תחאה  תועדומ  ןניאש  תויסולכוא  יתש  ןאכ  שי  םאש  יתרבח , ליעפכ  םג  ימצעל ,
םשב קובסייפב  ףד  חתפ  םוק  יאמב 2011  םיקלחה .' ינש  ןיב  ךדשל  ןמזה  עיגה  הזמ -  םיטנדוטס  םישפחמה  םיקסעהו 

יצח ךותו  םישמתשמ , תואמ  המכ  וב  םימושר  ויה  רבכ  ףדה  תחיתפ  רחאל  שדוחכ  בגנב .' ןזואל  הפמ  םיטנדוטס  תורשמ  '
תא יתזכיר  הצובקה , להנמכ  ינאו , םיקיסעמה  לש  תועצה  תוארל  וסנכנ  םיטנדוטס   ' .שיא ל–4,000  עיגה  םרפסמ  הנש 
םוק הסדנהו .' םיסנניפ  קט־ייה , םימוחת : השולשל  ןכותה  תא  יתקליחו  יטנוולר  אלש  המ  תא  יתנניס  ותוא , יתכרע  רמוחה ,

םויהו תובדנתהב  התשענ  תוליעפה  ךרדה  תליחתב   ) בגנב תררוגתמש  הייסולכואה  ללכל  הצובקה  תא  חתפו  בוט  יכ  האר 
.8.8.2013 רואיב , ךותב : תורשמ .) םוסרפ  לע  םיקיסעממ  םיוסמ  םולשת  הארנה  לככ  הבוג  אוה 

www.facebook.com/groups/no.experience  .117
םירזענ רבכ  לארשיב  םינוגראהמ  יכ כ–80%  ךירעמ  ינוגרא , חותיפו  שונא  יבאשמ  םוחתב  תלעופה   HRD דסיימ ןזור , בקעי   .118

סייגל םיצור  םילהנמ  : ' רמוא אוה  רקרמ  הדל  ןויאירב  רבודמ ב–90% . קט־ייהבשכ  םידבוע , סייגל  ידכ  תויתרבח  תותשרב 
םהלש םייחה  תורוק  תא  הרבחל  וחלשש  םידמעומה  ןיבמ  רתויב  בוטה  דבועה  תא  קר  אלו  םייקש -  רתויב  בוטה  דבועה  תא 
בחרה ןבומב  לבא  רבח ,' איבמ  רבח   ' םצעב ןה  שופיחה  תוצובק  .ירשפא  הזש  הווקת  םהב  תוחיפמ  תויתרבחה  תותשרהו  - 
תליחת וז  .הנתשמ  םהלש  םוחתהש  וניבה  סויגה  ישנא  .םירבח  יפלאו  תואמל  רוביח  אלא  ישיאו , רישי  רוביח  אל  הז  .רתוי 

.8.8.2013 רואיב , ךותב  .דורשי ' אל  תיתרבחה  הידמל  רבחתהל  עדיי  אלש  ימ  .המשהה  תורבח  לש  העיקשה 
: גולבב הירבחל   Y-רוד ה תב  ןיד , יכרועל  המשה  תרבחב  תיתרבח  הידמ  תלהנמ  הצילממ  לשמל , ךכ  . 14.7.2012 ןורוד ,  .119
, ןה תובוטה  תושדחה  .ןויאירל ]...[  םתעגהש  ירחא  וא  ינפל  םא  ןיב  טנרטניאב , םכתא  םישפחמ  םויכ  םיסייגמה  תיברמ  '

הדובע ישפחמכש  איה , תועמשמה  .םסרפל  ורחבת  םתאש  המב  יולת  טנרטניאב  םכיבגל  ואצמי  םהש  עדימה  דימת  טעמכש 
תרבחב תיתרבח  הידמ  תלהנמ  קחצי , הרואל  .םכלש ' תיטנרטניאה  תוחכונל  םיעדומו  םיריהז  דואמ  תויהל  םיכירצ  םתא 

.25.8.2010 קחצי , ךותב : .ןיד  יכרוע  תמשהב  החמתמה   A-one Legal Recruitment המשהה
שופיח תוצובק  יתש  ליבקמב  להנמ  קווישהו , םוסרפה  קט־ייהה  םוחתב  רקיעב  תורשמ  עיצמה   Jobhunt רתא לשמל , ךכ   .120
תולאש ירוזחיש   ' היינשה םשו  םיסייגמהמ ' תורישי  קט־ייה  תורשמ   ' תחאה םש  .שיא  כ–3,000  םירבח  ןהב  קובסייפב 

'. קט־ייהב הדובע  תונויארב 
.1.3.2014 הלנמ ,  .121

ןטק ילש  רומיהה  דמעומ  לע  ץילממ  תיבמ  דבוע  רשאכ  : ' סבולגל ןויאירב  הרמא  לארשי , לגוג  סויג  תלהנמ  ןגד , תרפא   .122
דמעומ לע  ץילמי  אל  דבועה  יכ  תינשו , הבותכ ; הצלמהמ  אלו  םייתימא  םיאנתמ  דמעומה  תא  ריכמ  אוה  יכ  תישאר , .רתוי 

.11.1.2010 ןהכ , ךותב : תושוב .'  ' ול השעי  דיתעבש 
.2007 ריש , ךותב :  .123

, קחצי .ןיד  יכרוע  תמשהב  החמתמה   A-one Legal Recruitment המשהה תרבחב  תיתרבח  הידמ  תלהנמ  קחצי , הרואל   .124
.10.10.2010

.2.9.2012 ןומיר , הבתכל : הבוגת   .125
דומע 174. , 2004 רנטייה ,  .126

ףלא ללכ 320  אוהו  ( The Trendence institute in Berlin  ) ןילרבב סנדנרט  רקחמ  ןוכמ  ידי  לע  השענ  רקחמה   .127
להנמב לשמל , ךכ  .הדובע  גישהל  ידכ  חולשל  רגובה  לעש  'ח  וק רפסמ  הנשל  הנשמ  לדג  םייתרקוי  תועוצקמב  םג  .םירקחנ 

.Sedghi, 2.7.2013 ךותב : 'ח ב-2013 . וק 'ח ב-2012 ל-38  וק רפסמה מ-28.5  לדג  םיקסע ,
.Anzman, 2013  .128

.2010 ןצינ ,  .129
.14.09.2011 ןהכ ,  .130

.5.8.2013 ףסוי , רב  יול   .131
ויהי םהש  ונייצ  היקרוטו  דרפס  היגלבב , םיקסע  להנמ  ירגובמ  תיצחממ  רתויש  אצמנ  הנורחאל , השענש  ימואלניב  רקחמב   .132

ןילרבב סנדנרט  רקחמ  ןוכמ  ידי  לע  השענ  רקחמה  .יתוכיא  הדובע  םוקמב  ןויסינב  תוכזל  ידכ  קר  רכש , אלל  דובעל  םינכומ 
.Sedghi, 2.7.2013 ךותב : .םירקחנ  ףלא  ללכ 320  אוהו  ( The Trendence institute in Berlin)

.2011 רטכש ,  .133
.11.8.2013 'ר , גמ ךותב :  .134

.2011 יקסניבור , ךותב : .תויתרבח  תותשר  ךרד  סויגב  ןכו  ישיא  גותימו  הריירק  לוהינב  תיחמומ  ולש , הילד   .135
.2008 ןרוק ,  .136

.ןוירנימס תדובע  תבוטל  היגולוכיספל  תיטנדוטס  לצא  ןייארתהל  תובדנתה  תובקעב  רטייריפוק , טסיגולב , ךיירנרא , לג   .137
.8.1.2013 ךיירנרא ,

ןוכמ טקרמורפ , תרבח  ידי  לע  השענש  רעונ  ינב  לע  ףיקמה  רקחמה  יכרועמ  דחא  טקרמורפב , תוחוקל  'ל  כנמס רנורב , ידע   .138

137/152

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



.6.2.2008 ץיבובול ,' - ןייב ךותב : טטוצמ   ICQ-TV-בוליש ו
.Twenge, 2010  .139

.הזה יונישה  תא  ףשוחש  ןיינעמ  ךרוא  רקחמ  ךרע  הפיח , תטיסרבינואב  םיקסע  להנימל  רפסה  תיבמ  זפרה , קחצי  גולויצוסה   .140
םייפלאכ לכה  ךס  םיעשתה –  תונשו  םינומשה  תונש  ןמז : תודוקנ  יתשב  ילארשיה  הדובעה  חוכ  לש  גציימ  םגדמ  רקס  אוה 

.םירקחנ
איה רתויב  תטלובה  המגמה  .הדובעה  יכרעל  רושקה  לכב  תילארשיה  תוברתב  יתועמשמ  יוניש  לח  יכ  הלע , רקחמה  ןמ 

והשמ איה  הדובע   ' הרדגהה .םתניחבמ  הדובע  יהמ  רידגהל  םילאשנה  ושקבתנ  םימגדמה  ינשב  .תונרמוחב  תקהבומ  היילע 
היילע הלח  םינשה  םעש  אלא  .ןושארה  םוקמל  ה-90  תונשב  ןהו  ה-80  תונשב  ןה  העיגה  ורובע ' ףסכ  םימלשמש 

תיתועמשמ הגיסנ  הלח  תאז , תמועל  מ-68% ל-83% . רתויב , הבושחכ  וז  הרדגהב  ורחבש  םירקחנה  רפסמב  תיתועמשמ 
תונשב ה- תונשב ה-80 ל-18%  מ-40%  הנידמ ' / הרבחל םורתל  ידכ  תישענה  הלועפ  וז  הדובע   ' הרדגהב םירחובה  רועישב 

.90
םיסחי הלועפ , שפוח  ןיינע , בוט , רכש  ןוגכ : הדובעב : תורטמ  לש 11  תיסחיה  ןתובישח  תדימ  תא  גרדל  ושקבתה  םירקחנה 

תורטמב אצמנ  ל-90  ה-80  תונש  ןיב  ירקיעה  לדבהה  .דועו  הדובעב  ןוויג  תוחונ , תועש  הדובעב , ןוחטב  םיישיא , ןיב 
ה-90 תונשב  ילארשיה  דבועה  לש  תובישחה  רדסב  ןושארה  םוקמל  התלעו  הספיט  רכשה  תובישח  .תוחונהו  הלכלכה 

הלע הדובעב  ןוחטיב  ףיעס  וליאו  ינשל  ןושארה  םוקמהמ  הדרי  הדובעב  ןיינעה  תובישח  תונשב ה-80 . ישילש  םוקמ  תמועל 
איה רקחמה , ןמ  הלועה  תירקיעה  המגמה  ב-1981 . ןורחא  ינפלו  ירישע  םוקמ  תמועל  םיעשתה  תונשב  ישישה  םוקמל 

לש הקיזב  הדירי  תמייק  יכו  םיטסילאירטמו , םיטסילאודיבידניא  רתוי  תויהל  וכפה  תונש ה-90  לש  םילארשיה  םידבועהש 
.1998 זפרה , תונשל ה-80 . האוושהב  הנידמל  המורת 

איה תרוכשמהש  ונייצ  יכ 74%  אצמנ  הדובע  םוקמ  תריחבב  קט  ייה  ישנא  לש  םילוקיש  ןוחבל  דעונש  רקסב  לשמל , ךכ   .141
לע  29% םודיק ; תויורשפא  לע   33% רגתאו ; ןיינע  לע  ודיעה   53% הדובע ; םוקמ  תריחבב  רתויב  םהל  בושחש  ןייפאמ 

.הדובעה תועשב  תושימגב  וא  תיבהמ  הדובעב  םיניינועמ  ויה  ו-20%  הדובעה ; יסחיב  ודקמתה   27% תוביציו ; ןוחטיב 
.2011 ןמפוה , ךותב  טטוצו   AllJobs רובע  Zeta-Tools רקחמה תרבח  ידי  לע  ךרענ  רקסה 

םיריעצה םירחא , םינייפאמל  הובג  רכש  ןיב  הריחבב   ' יכ אצמנ  יאליגב 18-35  םיריעצ  לש  תויפיצ  תופמל  הסינש  רחא  רקסב 
.2011 בונרדו , םודא  (. 47%  ) הדובעב רגתאו  ןיינע  לע  ( 53%  ) הובג רכש  ףידעהל  םיטונ 

םוקמ לש  ןוצרמ  הביזעל  תוחיכשה  תוביסה  יתשמ  תחא  רקרמ  - הד רובע  תורומתו  סקימניד  ץועייה  תורבח  וכרעש  רקחמב   .142
.2011 לארה , ךותב : .קפסמ  אל  רכש  התיה  הדובעה 

םשב רבוש  תריכמ  םישנל , ןכותו ' קוניפ   ' לש םיברע  קוניפה : טנמלא  תשגדה  ךות  תויצקרטאו  תוליבח  תוקוושמ  תורבח   .143
'. תויטנמור תותקבבו  םיבכוכ  תמרב 4  תונולמב  עובשה  תומי  לכב  גוזל  הליל   ' הנקמ רשא  קנפתהל ,' שפוחה  '

אל ןגרפל  תועיגמש  תורבחהו  םיטישכתב , תקנפתמ  לוקינ  עפומה  לע  השקה  הדובעה  לכ  ירחא  : ' תורשועמ לש  קרפל  הצצה 
.14.11.2011 ריעה , רבכע  ביגהל .' ךיא  תוחוטב 

יטוש לש  ךל ' הרק  המ  , .... )' םלשומ קוניפ  ילבקתו  הפ  יבש  : '... םירישב םג  ץופנ  הלש  תויטהבו  קוניפ '  ' הלימב שומישה   .144
לבח ' )' ...קוניפבש גונעתל  תולקב  תרסמתמ  (; ... ודנומ יח  לש  יבייב  ' )' ...רתויל היצפוא  ילב  קוניפ  לש  הליל  (; '... האובנה
 ...' יתוא יקשנת  יתוא /  יקנפת  ןוסבוקעי ....' ;.) םענ  לש  לוזב ' תאצי   ...' )' יתימא קוניפ  לוזה  ליזב  (; '... בגר לש  רוחש '

 / הבהאה ללגב  לכה  (; '... רב תניר  לש  ךתוא ' קנפ  הל  ןת  ' )' ...ךתוא קנפל  הל  ןת  םהרבא ...' .) הקיבצ  לש  יתוא ' יקנפת  )'
' ...אל אל  תרבגה , תא  קנפל  תיבה  לע  יקסיוו  הזיא  םג  (; '... םייח ןב  לאינד  לש  יתומולח ' תכיסנ  ' )' ךתוא קנפל  יל  אבש 

רבכ ' )' ...הדיחיה תא  יכ  ךתוא /  קנפל  שגרל , קזח /  דחא  ןוצר  ראשנ  בלה  ךותב  לבא  (; '... םוסקא לש  הניבמוק ' הלחא  )'
(. ןלפק ימרי  לש  וישכע '

.דראק ימואל  סיטרכ  לש  תונורתיה  דראק -  ימואל  רתא   .145
.1.9.2012 תועידיה , תויונכוס   .146

םמצעב וארי  םיאקירמאה  בור  רקסה , יפ  לעו  הנשב , רלוד  ףלא   50 ־ב תדמאנ  תירבה  תוצראב  תיתנשה  תעצוממה  הסנכהה   .147
תונוכסחב רלוד  ןוילימ  םהל  ויהי  םא  ןיפולחל  וא  הנשב -  רלוד  ףלא   150 ־כ רמולכ  שולש -  יפ  תוחפל  וחיוורי  םא  םירישע 

שוחל ידכ  רלוד  ףלא   100 ־מ תוחפ  לש  תיתנש  הסנכהב  וקפתסי  םיאקירמאהמ   30% ־כש רקסהמ  הלוע  דוע  .תועקשהבו 
Newport, הנשב. רלוד  ףלא   60 ־מ תוחפ  םיחיוורמ  ויה  םא  וליפא  םירישע  םמצע  תא  םיאור  ויה  םהמ   18% ־שו םירישע ,

.2011
ףלא אוה 50  רישעל  בשחיהל  ידכ  שרדנה  ינויצחה  םוכסה  לקש ,)  8,700 ־כ  ) קשמב עצוממה  רכשה  לעמש  הסנכה  ילעב  לצא   .148

רשועל ילאמינימה  ןוהה  הבוג  .שדוחב  לקש  ףלא  לע 25  דמע  םוכסה  עצוממהמ , הכומנה  הסנכה  ילעב  ברקב  שדוחב ; לקש 
.2012 גרבזנדניו , .לקש  ןוילימ  לש 3־5  חווטב  ענ  םילאשנה  תסיפת  יפל 

.17.07.2013 לג ,  .149
.Connelly, 2003  .150

םינשה רשעב  אלמל  םיפצמ  ( 52%  ) םיריעצהמ יצחמ  רתוי  ילנויספורפ : וא  ילוהינ  דיקפתל  םיפצמ  ( 90%  ) םיריעצה בור   .151
(, 18-35  ) םיריעצ לש  תויפיצ  יופימ  לע  רקחמ  .ילנויספורפ  דיקפת  אלמל  םיפצמ   38% ילוהינ , דיקפת  םתדובעל  תונושארה 
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: ךותב ןולקשא  תימדקאה  הללכמב  לוהינו  הלכלכל  'ס  יבמ םודא  הרש  ד'ר  הדמע  ושארבש  הדובעה  לגעמל  םיפרטצמה 
.2011 בונרדו , םודא 

.HRus, 2011 תבתכ ךותב :  .152
.2013 יררה , לאירוצ  הבוגתב ל : תונש ה-90 , תדילי  הריעצ ,  .153

.Twenge, 2006.  .154
.Trunk, 15.7.2011  .155

הזמ תקסעומש  תב 30 , תיטקטיכרא  תרפסמ  .םיריעצה  ינפ  לע  תחפות  תואיצמה  הרוטקטיכרא , ומכ  יתריצי  עוצקמב  םג   .156
רבודמ רבד  לש  ופוסב  לבא  תולכירדא , דרשמב  דובעל  ץוחבמ  ץרוק  דואמ  הארנ  ילוא  הז  : ' לודג דרשמב  םינש  הנומש 

לש ופוסב  לבא  .םידומילב  וניווחש  שוגירל  וניפיצ  ילש  םירבחהו  ינא  .תיתודיקפ  הדובעל  המודש  קחושו  םימשמ  והשמב 
, הדוהי ןב  ךותב : סאבמ .' הזו  דיקפתהמ  דואמ  ןטק  קלח  םה  תואמצעהו  תויתריציה  .עקרקל  ונתוא  התיחנה  תואיצמה  רבד 

.2005
.30.1.2005 הדוהי , ןב  ךותב : תטטוצמ   .157

.15.3.2013 רשיפ ,  .158
.5.12.2011 וניטורט , - סדרס ךותב  ךותב : טטוצמ   .159

התואב םירנוילימה ב-20.6%  רפסמ  הלע  לארשיב , .ןוילימ   10.9 שדח -  אישל  תנשב 2010  הלע  םלועב  םירנוילימה  רפסמ   .160
'ח וד .ינימ  פאק ג' ץועייה  תרבחו  ץניל ' לירמ  תועקשהה  קנב  לש  ימלועה  רשועה  'ח  ודמ הלוע  ךכ  םכתסהו ב-10,153 . הנש ,
לכ יוכינבו  םיסכנב  עקשומה  ןוה  ללוכ  אל  יונפו , ליזנ  רלוד  ןוילימ  תוחפל  וידיבש  ימכ  רנוילימ  רידגמ  רשועה 

.תויובייחתהה
םכתסה םלועב  םירנוילימ  - יטלומה לש  םרפסמ  .תוחפל  רלוד  ןוילימ  לש 30  ןוה  ותולעבבש  ימ  לכ  רדגומ  רנוילימ  - יטלומכ

.2011 הקמוד , ךותב : תנשב 2009 .) תמועל 83   ) לארשיבו ב-99 ףלא ב-2010 , ב-2010 ב-103 
.2008 יתמר ,  .161

.10.12.2012 גרבסיו ,  .162
.10.12.2012 גרבסיו , הבתכל : קבקוט   .163

.30.6.2015 יקסבוקילז ,  .164
ולהנתה םיכילהתה  רבעב  .םוקמב  דמוע  היצלפניאה ) זוזיקב  רמולכ   ) ילארה רכשהו  תחמוצ  הלכלכה  ןורחאה  רושעה  ךלהמב   .165

תילארשי העפותב  קר  רבודמ  אל  .דוע  הרוק  אל  הז  .םירציימ  םהש  רצותה  חמצ  ובש  בצקב  חמצ  םידבועה  רכש  ליבקמב ,
םיעשתה תונשב  .הנש  לכב   2.95% ־ב ילאירה  עצוממה  רכשה  הלע  םינומשה  תונשב  לארשי , קנב  ינותנ  יפל  .תילבולג  אלא 

ףוס לש  ילכלכה  רבשמה  ללגב  רקיעב  , 0.2% ־ל חנצ  אוה  םייפלאה  תונש  לש  ןושארה  רושעב  היה 1.07% . רבכ  עצוממה 
רשאב המו  .הנש  לכב   0.39% ־ב קר  תילאיר  הלע  תונורחאה  םינשה   12 ־ב עצוממה  רכשהש  םיארמ  םינותנה  .רושעה 

 - 5.3% ־ב הלע  אוה  םיעשתה  תונשב  .רכשב  היילעהמ  רתוי  תצק  קר  הנש , לכב   3.3% ־ב לדג  אוה  םינומשה  תונשב  רצותל ?
רצותל סחיב  תמייק  המגמ  התוא  .רכשב  היילעהמ  יפ 18 )!(  , 3.7% ־ב הלע  אוה  רבעש  רושעב  .רכשב  היילעהמ  השימח  יפ 

ךא רתויב מ-20% , לדג  לארשיב  יקסעה  רזגמב  דבוע  לש  עצוממה  ןוירפה  םינשב 1999-2011  .דבוע  לכ  רציימ  ותואש 
םירציימש המ  ןיב  רצונש  הזה  רידאה  רעפהמ  .יוניש  אלל  טעמכ  רתונ  היצלפניאה , יוכינ  רחאל  ולש , עצוממה  רכשה 

היה תוסנכהב  םידבועה  לש  םקלח  םיעשתה  תונשב  ןכ , יכ  הנה  .םיקיסעמה  רקיעב  םינהנ  םילבקמ  םהש  המל  םידבועה 
.תימואלה הסנכההמ  קר 63.2%  ולביק  רבכ  םידבועה   2012 ־בו היה 64.5% , עצוממה  תונורחאה  םינשה  שמחב  . 75%

.28.3.2013 דלפו , יקסבוספ 
שדוחל איה 6,888 ש"ח  תעצוממה ב-2011  םתסנכה  רשא  הרבחה ) ירזגמ  לכב   ) יאליגב 25-34 םיריכש  לארשיב 730,600   .166

, ימואל חוטיבל  דסומה  .ח  ש" לע 8190  הנש  התואב  דמע  קשמב  עצוממה  ישדוחה  רכשה  .הדובע  תעשל  ש"ח   40.8 – 
.2012

םירבגו םיטנדוטס  עובשב ,) תחא  םעפ  תוחפל  תולבל  אצוי  אוהש  ריהצהש  ימ  לכ  אוה  ןיילב   ) םיניילב םילייחמ , כ-50%   .167
םילוכי םהש  םיבשוח  אבצ  ירחא  םיריעצ  ' .הייסולכואה ללכמ  תמועל 33.6%  יאמצע  קסע  חותפל  םיצור  יאליגב 18-35 
ףתושו 'ל  כנמ יקסבלפופ , ויז  חילצהלו .' יאמצע  קסע  חותפל  םיניינועמ  םבורו  תונויער  הברה  םהל  שי  .םלועה  תא  שובכל 

.2008 רידא , ךותב :  TGI לש םינותנה  רגאמ  לע  ססבתמ  םיריעצל ,' קוויש  העדותה  קמועל  ב'
, סיראפ תובוחרב  בבותסהל  ףידעמ  ינא  ןכל  .שפוח  בהוא  ינא  .סובל  ףנחתהל  דרשמב , םיכורא  םימי  תבשל  יל  םיאתמ  אל  '  .168

םירויס ליבומ  סנפס , סירכ  ער '? המ  .הז  לע  ףסכ  לבקל  דועו  קתורמ -  םיניזאמ  להקל  םירופיס  רפסל  ישפוחה , ריוואב 
.2008 סנפס , .ולש  תומולחה ' תדובע   ' תא תצמתמ  סיראפב , םיילגר 

.2.9.2012 ןומיר , הבתכל : הבוגתב   .169
קנבה וליפאו  תודחואמה  תומואה  ןוגרא  יאפוריאה , דוחיאה  ומכ  םיירוביצ  הדובע  תומוקמ  וגרד  הפוריאב  םיקסע  להנמ  ירגוב   .170

םישקובמה ןיב 20  גרוד  אל  ירחסמ  קנב  ףאש  דועב  םהב , דובעל  םיניינועמ  ויהש  תומוקמכ  הובג  םוקמב  יזכרמה  יאפוריאה 
(. The Trendence institute in Berlin  ) ןילרבב סנדנרט  רקחמ  ןוכמ  ידי  לע  עצובש  ףיקמ  רקחמב  אצמנ  ךכ  .רתויב 

.Sedghi, 2.7.2013 ךותב : .םירקחנ  ףלא  ללכ 320  רקחמה 
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.26.3.2013 ןירפלה ,  .171
יפוריאה דוחיאב  עצוממה  הלטבאה  רועיש  דמע  יפוריאה ,) דוחיאה  לש  תיזכרמה  הקיטסיטטסה  תכשל   ) טאטסורוי ינותנ  יפל   .172

Wearden & Allen, 2013 לע 12.1% . יאמב 2013 
עצוממל תחתמ  תואצמנש  תונידמה  לש 66% . עצוממ  לע  דמוע   OECDתונידמב ה יאליג 15-64  ןיבמ  םיקסעומה  זוחא 
יפוריאה דוחיאב  . OECD, 2011 (. 60%  ) דנלריאו ( 58%  ) דרפס (, 57%  ) הילטיא (, 56%  ) ןווי תא  רתיה  ןיב  תוללוכ 
הלטבא ירועיש  םע  המישרה  תא  תוליבומ  ןוויו  לגוטרופ  הילטיא , דרפסשכ , םילטבומ ,  Y-רוד ה ינבמ  יכ 23.5%  םיכירעמ 

.Spiegel International, 20.05.2013 תנשב 2013 . הלעמלל מ-53%  ועיגהש 
ל-45% האוושהב  לע 82%  דמוע  תינוכית  - לע הלכשה  ילעב  ברקמ  עצוממה  םיקסעומה  רועיש   OECD-ה תונידמב   .173

OECD, 2011 תינוכית. דע  םתלכשהש 
.7.4% ןוכית -  ירגובל  האוושהב  אוה 3.8%  יאמל 2013 , ןוכנ  'ב , הראב הלעמו  ןושאר  ראות  ילעב  לש  הלטבאה  זוחא 

.Tugend, 2013 ךותב : (, U.S. Bureau of Labor Statistics  ) 'ב הראב הדובעה  לש  הקיטסיטטסל  הכשלה 
 - דרפס תואצמנ : הלאקסה  לש  יתייעבה  הצקב  עצוממב ל-3.1% . עיגמ  ךורא ' ןמז  םילטבומה   ' רועיש  OECD-תונידמב ה  .174

עצוממהמ םיכומנ  םירפסמה  הינטירבבו  'ב  הראב . 4.4% הילטיא -  ; 6.1% לגוטרופ -  ; 8.5% דנלריא -  ; 8.8% ןווי -  ; 9%
.OECD, 2011 המאתהב .) (2.8% ו-2.6% 

.Connolly, 2013.  .175
ןוילימ כ-290  ימואלניבה ,) הדובעה  ןוגראו  ימלועה  קנבה  , OECD-ה  ) םלועב םינוש  תורוקממ  םיללקושמ  םינותנ  יפל   .176

.הרשכה יכילהתב  אלו  םידמול  אל  םידבוע , אל  םיליעפ - ' אל  ( ' יאליגב 15-24 חתפתמהו , חתופמה   ) םלועה יבחרב  םיריעצ 
.Editorial-The Economist, 27.4.2013 םלועה. יבחרב  םיריעצהמ   25% רמולכ ,

תואצמנש תונידמה  יבגל  טוריפ  לע 23.8% . דמוע  יאליגב 15-24  םיריעצ  לש  יאפוריאה  דוחיאב  עצוממה  הלטבאה  רועיש   .177
הקיטסיטטסה תכשל  טאטסורוי , ינותנ  יפל  . 42.1% לגוטרופ -  ; 56.5% דרפס -  ; 59.2% ןווי -  דחוימב : השק  בצמב 

Wearden & Allen, 2013 יפוריאה. דוחיאה  לש  תיזכרמה 
הובגה םיריעצה  םילטבומה  רועיש  הז  ךותמ 5 . לע 1  דמוע  םיריעצה  םילטבומה  רפסמו  המוד  בצמה   OECD-תונידמב ה

.Editorial - The Economist, 10.9. 2011 עדימ. ףוסאל  לחה  ןוגראה  הבש  הנשה  זאמ 1976 -  רתויב 
.2013 ןמיונ , ךותב : ( ILO  ) ימלועה הדובעה  ןוגרא   .178

.Chrisafis, Roberts, Davies & Traynor, 2013  .179
Malik, 2012.  .180

תויולע תא  ךירעה  טסארט  'ס  סנירפו ( RBS  ) דנלטוקס ףוא  קנב  לאיור  ( , LSE  ) ןודנול לש  הלכלכל  רפסה  תיב  לש  'ח  וד
Editorial - ןוירפ ןדבואבו  החוור  ימדב  עובשב  רלוד  ןוילימ  ב-247  הינטירבב  םיקסעומ  אלה  םיריעצה  לש  הלטבאה 

.The Economist, 10.9. 2011
תוביסמ רגהל  ולקשיש  וריהצה  ינבמ 18-30  כ-40%  אוה 27% , םיריעצ  ברקב  הלטבאה  רועיש  הבש  לשמל , לגוטרופב ,  .181

ינב ברקב  םשרנ  רתויב  הובגה  רועישהו  ירחא 2005 , םינשה  ב-5  הלפכוה  הנידמל  ץוחמ  הריגהה  דנלריאב  .תויתקוסעת 
.Editorial - The Economist, 10.9. 2011 תימואל. הידגרטכ  לאכ  תאזה  היעבל  םיסחייתמ  םיבר  . 20-35

.Coy, 2009.  .182
.Editorial-The Economist, 2011.  .183

הינטירבב ושענש  םירקחממ  ןכ , יכ  הנה  .םדוקה  הלטבאה  רועיש  אוה  ידיתע  הלטבא  רועישל  רתויב  בוטה  אבנמה  השעמל ,  .184
ןיב הלטבא  לש  םיפסונ  םישדוח  עצוממב 1.3  ווחי  םהל 23 , ואלמ  םרטב  דבלב , הלטבא  ישדוח  השולש  ווחש  םיריעצש  הלע 

Editorial-The בצמה. תא  הפירחמ  קר  הלטבא  לש  היינש  הפוקת  .תופיצרב  וקסעוהש  הלא  תמועל  םיליגה 28-33 ,
.Economist, 2011;2013

רכש ' ) רכש תקלצ   ' הריתומ הנשמ  הלעמל  לש  םיריעצ  ברקב  הלטבא  יכ  םג  הלע  'ב  הראבו הינטירבב  וכרענש  םירקחממ   .185
ינש יכ  אצמנ  דוע  .התעפשה  הלדג  ךכ  רתוי , הכורא  הלטבאה  תפוקתש  לככ  .רבעמה  ליג  דע  ראשיהל  הלולעש  רתוי ,) ךומנ 

תנמו םירוהה  ךוניח  םירוגמה , םוקמ  םייתומכו , םיילולימ  םינחבמב  ולביקש  םינויצה  ושכרש , ךוניחה  תניחבמ  םיהז  םירבג 
ברקב .ינשהמ  תוחפ  חיוורהל 23%  יופצ  אוה  םינש  רשע  ירחא  ליג 23 , ינפל  הלטבא  לש  הנש  הווח  םהמ  דחא  םא  .לכשמה 

Editorial- םירבג. ברקב  םישנ ו-15%  ברקב  אוה 12%  ליגב 42  .ץווכתמ  ךא  םינש , ךשמנ  רעפה  אוה 16% . רעפה  םישנ 
.The Economist, 2011

.Saulny, 2012.  .186
.Coy, 2009  .187

.2010 רלהאמ ,  .188
.Jay, 2012.  .189

.2012 לירפסא , ךותב : תטטוצמ   .190
.OECD-םיזוחא ב האוושהב ל-10  םיזוחא   6.9  .191

, בישי לש 8.8% ב-2000 ל-5.6% ב-2011 . הלטבאמ  הדובעה ב-2000 ל-57.5% ב-2011 . חוכב  תופתתשה  מ-54.5%   .192
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.2012
רשפא רעפה  תא  (. 66%  ) תונידמה עצומממ  ךומנ  אוה 61% . ל-2011   OECD-ה ינותנ  יפל  לארשיב  םיקסעומה  זוחא 

ומכ םיידוחיי , הקוסעת  ינייפאמ  םע  הריחבמ , תודבוע  אלש  תוליכשמ , אל  תויסולכוא  םג  ללוכ  םגדמהש  ךכב  ריבסהל 
הזל הווש  אוהש  רבתסמ  תינוכית  לע  הלכשה  ילעב  לארשיב  םיקסעומה  זוחא  תא  םיקדוב  רשאכ  ןכאו , .םיברעהו  םידרחה 

לש עצוממהמ  תיתועמשמ  ךומנ   ) קר 31% אוה  תינוכית  לע  הלכשה  אלל  םיקסעומה  זוחאו  ( OECD (82%-עצוממ ה לש 
(. לע 45% דמועש   OECD-תונידמ ה

תיזכרמה הכשלה  יפל  לש 2013 ,) ינשה  ןועברל  ןוכנ   ) הלעמו ינב 15  ברקב  ינכדעה  הקוסעתה  רועיש  אוה   59.3%
.31.7.2013 הקיטסיטטסל ,

ךשמב 27-52  12.8% תועובש , ךשמב 1-26  הדובע  ושפיח   67% לע 6.9 : דמוע  ינויל 2013 , ןוכנ  םיקסעומ , יתלבה  זוחא   .193
.16.01.2013 ; 31.7.2013 'ס , מל .רתויו  הנש  ךשמב  תועובש ו-20.2% 

האוושהב אוה 1.1%  לארשיב  הלעמו ) הנש  ךשמב  ליעפ  ןפואב  הדובע  םישפחמש  הלא  ' ) ךורא ןמז  םילטבומ  ה' יזוחא 
.OECD, 2011 תונידמ. ךותמ 36  דבוכמה  םוקמב ה-8  לארשי  תא  ביצמ  הז  . OECD-תונידמב ה לש 3.1%  עצוממל 
התיה ב-2011  לארשיב  ינב 20-24  םיריעצ  תלטבא  . OECD, 2011 ליגב 15-24 . םיריעצ  תלטבא  לע  םה  םינותנה   .194

ו-  OECD-ב תמועל 10.3%   ) יאליגבו 25-29 7.5% הפוריאב ,) ו-18.6%   OECD תונידמב תמועל 14.9%   ) 11.9%
.2012 בורזולרא , רקרמ : - הד רובע  'ת , מתב הלכלכו  רקחמ  להנימ  שאר  ןמרפפ , ינב  הפוריאב .)  12.9%

הדובעב וקיזחה  קר 14%  יכ  םא  םידומילה , תנש  ךלהמב  םג  םידבוע  םה  יכ  וריהצה  רעונה  ינבמ  כ-56%  ל-2009 , ןוכנ   .195
הארנה לככ   ) תונמדזמ תודובעב  ןהו  העובק  הדובעב  ןה  םינבמ , רתוי  ודבע  תונב  רגובה .) רעונה  ברקב   20%  ) העובק

ידכ ראשה  ןיב  אבצה , ךלהמב  םג  ודבע  םיבר  (. 47%  ) רתוי ריעצ  רעונמ  ( 64%  ) רתוי דבע  רגובה  רעונה  יופצכו , רטיסיבייב )
.2009 ילתפנ , ןב  .קוחרה  חרזמהו  הקירמא  םורדל  לודגה  לויטה  תא  םמצעל  ןממל 

.2012 בורזולרא , ךותב : ביבא , לת  תטיסרבינואב  תירוביצ  תוינידמל  גוחהמ  בישי  ןרע  פורפ ' םע  ןויאיר  ואר   .196
םויהש תוצובק   ) םידרחהו םיברעה  םיריעצה  לש  םבוליש  תא  ביחרהל  הנידמה  לש  תונויסינה  יכ  םיירגוס , תרעהב  ריענ  ןאכ   .197

לש יסחיה  ןורתיה  תא  ןיטקהל  קושב , תורחתה  תא  דיתעב  לידגהל  םייושע  הדובעה  קושב  'ל ) הצב תותרשמ  אלו  טעמכ 
.תאזה הבכשב  הלטבאה  תמרב  הלדגהל  איבהל  םג  ךכמ  האצותכו  םיידוהיה  םיריעצה 

לש עציהה  לודיג  תוכזב  רקיעב  תאז  .םיימדקאה  תודסומב  םידמולה  םיטנדוטסה  רועישב  הילע  הלח  תונשמ ה-90  לחה   .198
ראותל םיטנדוטסה  רועיש  דע 2011  םינשבו 2009  תונורחאה , םינשב  הנתמתה  וז  היילע  .תוללכמב  דומילה  תומוקמ 

.27.2.2013 לארשי , קנב  .הנתשה  אל  טעמכ  הייסולכואב  ןושאר 
ודבע וא  ודבע  אל  םיריעצהמ  יכ 44%  הלע  ןולקשא  תימדקאה  הללכמב  לוהינו  הלכלכל  'ס  יבמ םודא  ד'ר  הכרעש  רקסב   .199

.2011 בונרדו , םודא  .העובק  הדובעב  ודבע  קר 56%  וליאו  ינויב 2011 , תנמדזמ  הדובעב 
רקחמ להנימ  שאר  ןמרפפ , ינב  יאליגבו 25-29 7.5% . התיה 11.9%  ב-2011  לארשיב  ינב 20-24  םיריעצ  תלטבא   .200

.2012 בורזולרא , ךותב : רקרמ , - הד רובע  'ת , מתב הלכלכו 
רפסמב עצוממה  ישדוחה  לודיגה  ינב 35–44 . ברקב  תמועל 5,219  .הדובע  ישרודכ  םירדגומ  ינבמ 25–34  םיאמדקא   6,374  .201

.הדובעה ישרוד  ללכ  רפסמב  עצוממה  ישדוחה  לודיגהמ  יפ 5.7  לע 0.7% , תנשב 2012  דמע  הדובעה , ישרוד  םיאמדקאה 
.2012 ילארשיה , הקוסעתה  תוריש  רתא 

ינב 50–30 םישנא  לש  ילכלכ־יתרבחה  סוטטסב  הנתשה  המ  הנורחאב  קדב  לארשי  קנבב  רקחמה  תביטחמ  רדנרב  ידע  ד'ר   .202
ןושימח הזיאב  קדב  רדנרב  דבוע , םדא  לכ  רובע  םיסמה .) תושר  היה  ךמתסה  םהילעש  םינותנל  רוקמה   ) םינשב 2009–2000

רחאל רושע  טעמכ  תנשב 2009 , תולעל  חילצה  אוה  ןכיה  דעו  תנשב 2000 , םקוממ  היה  אוה  הייסולכואהמ )  20%  ) הסנכה
יעיברה ןושימחל  וכייתשהש  יממ  .תתחופ 38%  תיתרבחה  תודיינה  ךכ  הסנכהה , תומרב  םילועש  לככ  יכ  רבתסה  .ןכמ 

רבכ םא  תנשב 2009 . םג  וב  וראשנ  תנשב 2000  ןוילעה  ןושימחב  ויהש  יממ   60% ־כ תנשב 2009 . וב  וראשנ  תנשב 2000 
.2012 יקסמדרטסמא , ךותב : .דחא  בלש  קר  םתילעש  חינהל  ריבס  לארשיב , תוסנכהה  םלוס  הלעמב  םדקתהל  םתחלצה 

' תורוחש  ' ןה הנידמב  תוסנכההמ  יתועמשמו  לודג  קלח  תישאר , .הזה  רקחמהמ  תוקיחרמ  תונקסממ  רהזיהל  בושח  תאז  םע 
ידכ רצק  ןמז  חווט  הז  םינש  איה ש-10  תפסונ  תרוקיב  .תתוועמ  הנומת  רצוי  םינותנה  רוקמ  ןכלו  תוחוודמ  יתלב  רמולכ 
הבש הפוקתב  רבודמש  טרפב  .העיגר  אובת  םדוקה  רושעב  שחרתהש  לודג  קוניז  רחאלש  ריבס  .תירוטסיה  תויליבומ  דודמל 
סוכה שילש  תא  טילבמ  רקוחהש  איה  תפסונ  תרוקיב  .תולטובמ  אל  תוינוחטיב  תויעב  ווהתהו  ימלוע  'ן  לדנ רבשמ  ללוחתה 

ןובשחב חקול  אל  רקחמה  ךכמ , הרתי  .תויליבומ  ושע  ןכש  םירחאה , םישילשה  ינשמ  תויבקעב  טעמכ  םלעתמו  הקירה 
ןושארה קוניזה  .טושפ  אל  תולגתסה  ךילהתל  וקקזנש  םדא , ינב  ןויליממ  הלעמל  לארשיל  ולע  םדוקה  רושעה  ךלהמש 

.ושעי םהלש  םידליה  קר  יתועמשמהו  אבה  קוניזה  תא  .הזה  רושעב  היה  ילכלכה  םדמעמב 
עקר לע  םה  םירוטיפה  רשאכ  רותב  םינושארה  םה  םיריעצהש  הארה  תירבה  תוצראב   PEW רקחמה ןוכמ  ידי  לע  ךרענש  רקס   .203

.PEW, 2010 הדובעה. םוקמ  לש  םיילכלכ  םיישק 
.22.7.2011 רטכש , ךותב : טטוצמ   .204

.2011 סמור ,  .205
Coy, 2009.  .206
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.OECD, 2011  .207
דרשמ ינותנ  יפל  ךא  לע 8% , קר '  ' דמועו  OECD-תונידמל ה תיסחי  ךומנ  ןפיב  ינב 15-24  ברקב  הלטבאה  רועיש  םנמא   .208

ל-2 האוושהב  תאז  .ןלבק  ידבועכ  וא  תוינמז  תודובעב  ודבע  ליגב 25-34  םינפי  ןוילימ  כ-3.1  ב-2009  ינפיה  םינפה 
.Coy, 2009 םינש. רשע  ינפל  ןוילימ 

.22.7.2011 רטכש ,  .209
.2005 סמייט , קרוי  וינ   .210

.2008 ןמציו ,  .211
.Fenton & Dermott, 2006; Khattab & Fenton, 2009  .212

.2011 ןתמ ,  .213
.9.8.2007 היידרפד ,  .214

.28.6.2012 ןגד ,  .215
םיקקזנב לפיטש  דעסה ' דרשמ   ' רשאכ ( 1977  ) םיעבשה תונש  יהלשב  רבכ  הלחה  לטבומ '  ' יטמגיטסה גשומה  תנבלה ' '  .216

סיסבה איה  הדובעה  היפל  םלועה  תסיפת  תא  ףקיש  הז  דעצ  החוורהו .' הדובעה  דרשמ  -' ל הדובעה ' דרשמ   ' םע דחוא  םינוש 
.החוורל

רחסמה היישעתה , דרשמל  הדובע  יניינעב  לופיטה  רבעוה  תליחתב 2003 , ןורש , לאירא  לש  היינשה  ותלשממ  תמקה  םע 
גוצרה קחצי  לש  ויונימ  םע  תנשב 2007 , החוורה .' דרשמ  ל' םאתהב  הנוש  החוורהו  הדובעה  דרשמ  לש  ומשו  הקוסעתהו 

'. םייתרבחה םיתורישהו  החוורה  דרשמ   ' םשל דרשמה  לש  ומש  הנוש  דיקפתל ,
Herrman, Stewart, Diaz-Granados, Berger & Jackson, 2010; Marshall, 2004; Masten, Garmezy,  .217

.Tellegen, Pellegrini, Larkin, & Larsen, 1988
.Reich, Zautra & Hall, 2010 ואר ןסוח  רידגהל  ישוקה  לע   .218

.Bernard, 2001: ואר תויתוישיא  תונוכת  לש  טסכ  ישפנ  ןסוח  לע   .219
.2005 ןוסלנצכו , ביבר  ואר :  .220

Ungar & Liebenberg, 2011; Stevenson, & Zimmerman, ואר : םירגבתמ  ברקב  ישפנ  ןסוח  לש  םירקחמ  לע   .221
.2005

.5.3.2012 ןותיז ,  .222
אוה תנשב 2011  תיאבצה  הרטשמה  לופיטב  ויהש  םיטמתשמה  רפסמ  : ' םיאבה םינותנה  תא  םיאיבמ  'ל  הצ לש  ימשרה  רתאב   .223
.הנש התואב  ונלפיט  םהבש  םיקירע  דוע 2,416  ללוכ  אל  הזו  , ' שעמ־ןב רדה  ןגס  'ר , צמקמב םיקירע  'ד  מר תחוודמ  ', 1,344
ןפואב הנורחאל  חישקה  "ל  הצ . 2012 לובטוב , ךותב : םתיא ' דדומתהל  דואמ  השקו  הנשל  הנשמ  םילדג  קרש  םירפסמ  ולא 
יניצק תצלמהב  "ל  הצמ םילייחה  רורחש  ףקיה  תא  םצמצו  יאבצ  תורישמ  םילייח  רורחשל  םינוירטירקה  תא  יתועמשמ 

דעו 2015 לע כ-13.5%  תורישמ  םירבג  לש  הרישנה  רועיש  דמע  ב-2009  אבצה , ינותנ  יפ  לע  םינ .) " בק  ) שפנה תואירב 
.אלמ כ- יאבצ  תוריש  םילשמ  וניא  אבצל  םיסייגתמה  םירבג  השימח  לכמ  דחאש  איה  תועמשמה  .הנשב  ספיט ל-17%  אוה 

.2.7.2015 לבוש , .םינ  " בקה תצלמהל  םאתהב  תוישפנ , ןתיברמ  תויאופר , תוביסמ  םה  תוריש  ךלהמב  םירוטפהמ   50%
ילכלכה בצמה  יכ  םיריהצמ  עירכמה  בורה  האוושהב ל-15.8% ב-2000 . םירוהה , םע  ורג  ינבמ 25-34  ב-2010 21.6%   .224

.Parker, 15.3.2012 .םירוהה .  תיבל  םריזחהש  הז  אוה 
ועיפוה רבכ  , 2011 ־ב רתוי , רחואמ  הנש  .םיצקמה  לכב  םיצר  קלח 9,000  ולטנ  תנשב 2010  ביבא  לתב  ךרענש  ץורימב   .225

.ףלא  25 כל - עיגה  םרפסמ   2012- בו םיצקמה , לכב  םיצר   18,250
לתב ב-2011  לשמל  המייקתהש  ןותרמה  תצירב  .תללוכה  הנומתל  סחיב  הגירח  העפות  לע  עיבצמ  םיצרה  יליג  חותינ 

יבחרב ןותרמה  יצר  תא  תנייפאמו  לארשיל  תידוחיי  הניא  העפותה  . 40 ־ה ביבס  היה  ןותרמה  יצר  לש  עצוממה  םליג  ביבא ,
.29.3.2012 רימת , טרופס : תרושקתל  החמומ  אוה  רימת  ןליא  .םלועה ד'ר 

.Brendtro & Larson, 2004.  .226
'ז-2007. סשתה ןוקית 29 , הבוח - דומיל  קוח   .227

אוצמל ןתינ  םתמשגהל ) תוביוחמבו  ךממ  םילודגש  םיכרעב  הנומא   ) םזילאידיא ןיבל  ןסוחה  תמר  ןיבש  רשקל  יריפמא  זמר   .228
קדבנהש לככ  .רורט  יעוגיפ  םע  רתוי  בוט  םידדומתמ  םייתד  םישנאש  וב  אצמנ  .תואירבה  דרשמ  ידי  לע  השענש  רקחמב 

תישפנ רתוי  םינסוחמ  םייסקודותרוא  םידוהי  םיאצממה , יפל  .רתוי  הלודג  תישפנ  הנגה  ול  התייה  ךכ  רתוי , רימחמ  יתד  היה 
הובג היה  תישפנ  הקוצמ  חתפל  ןוכיסה  .םיינוליחו  תרוסמ  ירמוש  םהירחאו  םיימואל , םייתד  םהירחא  רורט , יעוריאל  הבוגתב 

.2008 ןבא , ךותב : .םיסקודותרואל  האוושהב  םיינוליחה  תצובקב   28% רתוי ב -
.28.9.2008 דנלמירג ,  .229

לש תויווח  יתש  רידגה  ( Erik Erikson  ) ןוסקירא לש  ותדובע  תא  ביחרה  ( James Marcia  ) היסרמ סמיי  ג' גולוכיספה   .230
יללכה גשומה  תא  ליאשה  אוה  תיתקוסעת ' תוהז  .תוהזל ב' תובייחתהו  תוהז  רקח  תוהז :'  ' לש תוחתפתהל  רשקהב  םירגבתמ 
הריקח םיכילהתה -  ינש  תא  ווחש  םישנאכ  תיתקוסעתה ' תוהזה  יגישמ   ' תצובק תא  רידגה  רשאכ  הקוסעתה , םוחתל 

.תיתקוסעת תוהז  םמצעל  רוציל  וחילצהו  תובייחתהו ,
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.ךיראת אלל  םיובנסינ ,  .231
.22.11.2013 ןהכ , - קקוב  .232

.20.1.2015 ןזור ,  .233
.Eisner, 2005 ; 2011 בונרדו , םודא   .234

.24.6.2012 יקסבופופ , ךותב :  .235
.30.6.2013 ינש ,  .236

יכונמ םינותנב  ימוי , עצוממב  תויונפה  תורשמה  יאלמ  דמע  תנש 2013 , לש  ןושארה  ןועברה  ךלהמב  םיקיסעמה , רקס  יפל   .237
לע 3.1 דמע  היונפ  התיה  הרשמ  וב  עצוממה  ןמזה  ךשמ  םיקסעומה .) ללכמ   3.2%  ) תורשמ ףלא  כ 62.1  לע  תויתנוע ,

תונמזה םגו  םישורד  תועדומ  םג  ןובשחב  חקולו  םידבועל  שוקיבה  תא  הפיקמ  הרוצב  דדומ  םיקיסעמה  רקס  .תועובש 
.2013 'ת , מתה דרשמ  .הקוסעתה  תוריש  תורוקממ  םידבועל 

.27.12.2011 הדש , הבתכב : טטוצמ   .238
.5.12.2011 וניטורט , - סדרס הבתכב : טטוצמ   .239

.30.6.2013 ינש , ךותב :  .240
. 1.6.2011 גייט ,  .241

םשל .האצמה  רשוכו  תונשדח  לש  םירטמרפב  תונידמ  ןיבמ 139  םוקמב ה-6  לארשי  תא  הנורחאב  גריד  סמייט ' לשננייפ  ה'  .242
השולשב ןושארה  םוקמב  תדעוצ  לארשי  קר 39 . ודוהו  ןיס 26  הגרוד 14 , הינטירב  םוקמל ה-8 , הגרבתה  הינמרג  האוושה ,

םא .םיפא  - טראטס כ-2,600  לארשיב  םילעופ  ל2011  ןוכנ  .ץראב  םיפא  - טראטסה רפסמ  אוה  ןושארה  םיבושח : םינתשמ 
ןוכיס - ןוהה יפסכ  אוה  ינשה  הנתשמה  .תרחא  הנידמ  לכב  םייקה  לע  הלועה  סחיב  רבודמ  שפנ , יפל  הז  תא  םיבשחמ 

יפו 30 'ב  הראב ןוכיס  - ןוהה יפסכמ  יפ 2.5  תלבקמ  לארשי  שפנ , - רפ וללה  םיפסכה  תא  םיבשחמ  םא  .הצרא  םימרזומה 
דמוע אוה  .ימלוגה  ימואלה  רצותה  ךותמ  יחרזא  'פ ) ומ  ) חותיפבו רקחמב  העקשהה  אוה  ישילשה  הנתשמה  .הפוריאב  רשאמ 

ןב .יאבצ  'פ  ומב העקשהה  תא  ןובשחב  ונחקלש  ינפל  דוע  הזו   - OECD- המ עצוממב  םיינש  יפ  םיזוחא -  לע 4.8  ץראב 
.2012 תירטש ,

םדוקה 'ח  ודה שגוהש  זאמ  .פ  ' ומל תימואלה  הצעומה  ידי  לע  לארשי  לש  חותיפהו  רקחמה  בצמ  לע  'ח  וד שגוה  ילויב 2008   .243
דואמ הובג  םוקמב  התוא  ומקימש  םירידא , םייגולונכט  םייוניש  קפס  אלל  הרבע  לארשיו  האמ  עבר  טעמכ  הפלח  ( 1984)

ימלוגה ימוקמה  רצותה  ןיבל  יחרזא  חותיפלו  רקחמל  תימואלה  האצוהה  ןיב  סחיה  לשמל , .תוחתופמה  תונידמה  גורדב 
ינפל םלועב , ןושארה  םוקמב  לארשי  תא  דימעמ  הז  דדמ  יכ  םינייצמ  'ח  ודה ירבחמ  לע 4.5% . ב-2006  דמע  לארשיב 

םירמאמה רפסמ  ל-3% . ןיב 1%  ענ  דדמה  תוחתופמה  תונידמה  רתיב  (. 3.3%  ) ןאפיו ( 3.5%  ) דנלניפ (, 3.8%  ) הידווש
ןוילימל םירמאמ  ל-800  עיגה  הייסולכואה  לדוגל  סחיב  ב-2000-2005  םיילארשי  םינעדמ  ידי  לע  ומסרופש  םייעדמה 

תא לארשי  הספת  הירטאיכיספהו  היגולוכיספה  הקיטמתמה , ימוחתב  .ץייוושו  הידווש  רחא  םלועב  ישילש  םוקמ  שפנ - 
ועציבו תורבח  תוחפל 2  ומיקה   ) םייתרדס םה  לארשיב  םימזיהמ  .שפנל 12%  םימוסרפה  רפסמב  םלועב  ןושארה  םוקמה 

.28.9.2008 דנלמירג , .ב  ' הראב תמועל 5%  דחא ) טיזקא  תוחפל 
יעוציבה לאיצנטופה  םע  ליגה  תבכשכ  ודי  לע  רדגוהש   Y-רודל ה יאמ 2007  ןויליג  תא  שידקה   Fortune תעה בתכ   .244

.םהל תיעבט  בשחמה  תפשו  ילטיגידה  םלועל  ודלונ  םהש  ןוויכ  הירוטסיהב , רתויב  לודגה 
הנכותו הרמוח  יסדנהמ  רותיאב  רקיעב  אוה  םישיגרמ  ונאש  רגתאה  : ' לטניא חותיפ  יזכרמ  סויג  תלהנמ  ןייטשדלוג , ןפג  עטנ   .245

.30.6.2013 ינש , ךותב : ץראה .' יבחר  לכב  הז  תא  םישיגרמ  ונחנא  .םיקירבמו  םירשכומ 
עבקה יגרדב  רקיעב  םידקפמה , תוכיא  לע  רומשל  השקתמ  קטייה , ימזי  לש  הלדנ  יתלב  רגאמ  רבעב  קפסש  אבצה , םג   .246

ידי לע  םירדגומש  עבקה  ישנאש  ךכ  לע  םיעיבצמ  אבצב  תוגהנתהה  יעדמ  תקלחמ  ירקס  ןכ , יכ  הנה  .רתוי  םיהובגה 
.23.7.2015 לבוש , .ףירחת  המגמה  יכ  אוה  ששחהו  אבצב , םיראשנ  אל  רבכ  רתויב " םיבוט  םהידקפמ כ"

.2010 םהירבוחו , קינכוב  דלפ , ץג ,  .247
תונידמב ה- ןושארה  םוקמהמ  דרי  םילארשי , תודסוממ  םירקוח  ידי  לע  םימסרופמה  םירמאמה  רפסמ  תואמגוד : רפסמ  ןלהל   .248

םירחא םירמאמ  ךותב  הלא  םירמאמ  לש  םיטוטיצה  רפסמב  םג  ב-2011 . ה-13  םוקמל  ה-90′  תונש  תישארב   OECD
יעדמ םהיניבו  םינוש , םייעדמ  םימוחתב  הדירי  האצמנ  עדמה ) םלוע  לע  םיילארשיה  םירקחמה  לש  העפשהו  תוכיאל  דדמ  )

.25.4.2013 ללחהו , היגולונכטה  עדמה , דרשמ  .דועו  הסדנה  הקיסיפ , הקיטמתמ , בשחמה ,
. 24.1.2011 לאירבא ,  .249

שאר סילא , ילומ  פורפ ' םינעדמ : קלח 3  וחקל  רקחמב  .םייתוהמ  םימזימ  תמקהל 111  םיארחא  דבלב  דר  תצובק  ישרופ   .250
רוצ פורפו ' להנימל , הללכמב  םיקסע  להנימל  רפסה  תיבמ  ירורד  לארשי  פורפ ' ביבא , לת  תטיסרבינואב  לוהינל  גוחה 

.Drori, Ellis & Shapira, 2013 קרוי .  וינ  תטיסרבינואב  לוהינל  הקלחמה  שאר  אריפש ,
תא ורמאמב  ןייצמ  ןמרבוה  . 29.3.2012 ןמרבוה , ואר : האצמהה  רשוכו  ליגה  תייגוסב  ןיינעמ  ןויד  . Brodetsky, 1942  .251
לש הקידבמ  .ויהוא  תטיסרבינואמ  גרבניוו  סורבו  גולק  םיקסע  להנימל  רפסה  תיבמ  סנו  ג' ןימ  ' גנב פורפ ' וכרעש  רקחמה 
תא ומסרפ  םינעדמהש  עצוממה  ליגהש  אצמנ   2008 ־ל םינשה 1900  ןיב  האופרו  הימיכ  הקיזיפב , לבונ  סרפ  יכוז   525

שרדנש יעדמה  ןויסינהו  םידומילה  ןמזב  בשחתהב  דואמ  ריעצ  ליג  והז  היה 45 . לבונב  םינש  רובעכ  וכז  ותוכזבש  יוליגה 

143/152

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



יכוז יליג  תא  וניוושהשכ   ' .הלוע קר  םיכוזה  ליג  םינורחאה  םירושעב  יכ  רבתסהש  אלא  דבלב  וז  אלו  .והשמ  איצמהל  ידכ 
ןויאירב סנו  ג' רמוא  ', 50 ־ל  37 ־מ ץפק  עצוממהש  ונאצמ  הפוסבש , ולא  תמועל   20 ־ה האמה  תליחתב  הקיזיפב  סרפה 

20% האמה , תליחתב  . ' 45 ־ל  38 ־מ וצפק  האופר  ירקוחו  , 46 ־ל  36 ־מ הלע  עצוממה  ליגה  םיאמיכ  לצא  טסילכלכ .' ףסומ  ל'
'. ספאל טעמכ  דרי  רפסמה  תונורחאה  םינשה   20 ־ב ליג 30 . ינפל  ושענ  תוכוזה  תודובעהמ 

הנושארה הרבחה  תא  ומיקהשכ  םיאושנ  רבכ  ויה  .םימדקתמ 70%  םיראת   47% ־לו ןושאר , ראות  היה  םימזיהמ   95% ־ל  .252
.Weinbergb & Jones, 2011 הרבחה. תמקה  ןמזב  דחא  דלי  תוחפל  רבכ  היה   60% ־ל .םהלש 

8.10.2014 ףראשו , קבונ   .253
יאסרובה דלשה  תרבחב  תעקשה  ליבומו  םוניטלפ  ןרקב  ףתוש  םויכו  ישארה  ןעדמה  רבעשל  ןמטיילג -  יקוש  ד'ר  םירבודה :  .254

, דנלמירג .ןורי  ארויג  'ר  דו ןמציו , ןוכמ  אישנ  רבעשל  תח -  ןליא  פורפ ' הננער , קט  - ייה סנכ  'ר  וי ןמדרג -  המלש  , ATAC
.23.6.2008

.29.11.2012 ןייטשלקניפ ,  .255
.22.6.2012 רשנ ,  .256

.29.11.2012 ןייטשלקניפ ,  .257
.14.01.11 ןניק ,  .258

ליג 45 דע  םיאמדקאה  הקיטמתמל  םירומהמ  קר 22%  ב-2009  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  יפל  . 22.6.2012 רשנ ,  .259
.בורק יעדמ  םוחת  וא  הקיטמתמ  תארוה  הקיטמתמ , ודמל  אל  ללכש  תמועל 42%  תאז  ןושאר , ראותב  הקיטמתמ  ודמל  ןכא 

םירומהמ וליאו ל-6%  הקיטמתמב  תודיחי  שמח  לש  תורגב  שי  עוצקמה  תא  םידמלמה  םירומהמ  קר ל-45%  יכ  הלוע  דוע 
.םוחתב םישדחה  םירומה  רועישב  לש 30%  הדירי  הלח  ( 2008-1998  ) רושע ךותב  יכ  ררבתמ  דוע  .יאמדקא  ראות  ללכ  ןיא 

, יתשק .תוסומעה  תותיכב  ידיימב  םיבלושמ  רשא  םירומ , לש  תזרוזמ  הבסהל  תוינכות  חתפ  ךוניחה  דרשמ  הרירב , תילב 
.22.6.2012

םירומה רפסמב  לש 42%  הדירי  ( 2009-1999  ) רושע ךותב  הלח  הקיסיפב  אוה 51 . הימיכל  םירומה  לש  עצוממה  םליג   .260
, השירפל םיברקתמו  הלעמו , םליגש 52  םירומה  לש  םרפסמ  תאז , תמועל  .ירבע  - יתכלממה רזגמב  ל-40  תחתמ  םליגש 

.29.11.2012 ןייטשלקניפ , קניז ב-67% .
.1.6.2007 יאלוזא , ךותב : .האופרה  םוחתל  עיגהל  ופאש  םילאשנהמ  קר 11%   .261

, ץנג - רדניל .עוצקמה  תא  ובזע  וא  ”ל , וחב םיהוש  ראשה  .לארשיב  עוצקמב  םיקסוע  האופר  ןוישיר  ילעבמ   70% קר   .262
.8.4.2013

.8.4.2013 ץנג , - רדניל ךותב : .לארשי  ידילי  ויה  םיאפורהמ  קר 35%  ןוכנ ל-2008   .263
, ץיבודיוד בדנ  פורפ ' תייחנהב  ןוירוג , ןב  תטיסרבינואב  תואירבה  יעדמל  הטלוקפהמ  טכו  ןרוא  בתכש  טרוטקוד  תדובעמ   .264

לשו אוה 1%  תויחא  לש  הביזעה  רועיש  האוושה , םשל  .םינש  שולש  ךותב  עוצקמה  תא  םיבזוע  םיקידמרפהמ  יכ 50%  הלוע 
שי 'ב  הראב .וב  ראשיהל  םינווכתמ  אל  טכו , יפל  עוצקמב , םיקסועש  םיקידמרפהמ  .רושע 65%  לש  חווטב  אוה 5%  םיאפור 

.9.8.2012 גרבסיו , ךותב : .דבלב  העבש  לארשיבו -  שיא , ףלא  לכל 100  םיליעפ  םיקידמרפ   10-44
.16.11.2011 בינו , רצנ  ךותב : טטוצמ   .265

.11.3.2012 ןבא ,  ךותב : תטטוצמ   .266
םינשב 2000 ץראב  םיגולוכיספה  רפסמב  לחש  לש 24.7%  לודיגב  תוארל  רשפא  תאזה  תיגולויצוסה  הנחבאל  ףיקע  שושיא   .267
, דלפ ךותב : .ץראב  יאופרה  םדאה  חוכ  םוחתב  המגמה  תא  ןחב  רשא  תואירבה , דרשמ  לש  'ח  וד יפ  לע  תאז  ל-2010 .

תושימג רשפאמ  אוה  םילוח  תיבבו  םילוח  תפוקב  הדובעל  דוגינב  ךא  יאופר ,' - ילופיט  ' םוחת אוה  היגולוכיספ  . 30.11.11
.םיסמוע תוסיוו 

.. 3.4.2014 ילנוא , סרוטקוד  תכרעמ   .268
םילג הכיהש  האו , ימייא צ' םשב  יניס  אצוממ  םיטפשמל  תירוספורפ  לש  רמאמ  לנרו  ג' טירטס  לווב  םסרפתה  תנשב 2011   .269
םתא םא  היה : רמאמה  לש  וטומה  תובוגת .) מ-10,000  רתוי  םע  ןיזגמה , תודלותב  רתויב  טבקוטמה  רמאמה  היה  אוה  )

.תוצירחו הדובע  תעמשמ , םהמ  ועבתתו  םיחושק  ויהת  .ןפג  רמצב  םתוא  ופטעת  לא  םייחב  וחילצי  םכלש  םידליהש  םיצור 
.תואירב הניש  תועשו  הניגנ ) ידומיל  ללוכ   ) םידומילב העקשה  םהמ  ועבית  בשחמלו , היזיוולטל  רכמתהל  םהל  ונתת  לא 

רעוס ימלוע  חוכיו  ררוע  רפסה  הרמנ .' אמא  לש  ברקה  ןונמיה   ' םשב רכמ , ברל  היהש  ימוק , תונורכיז  רפסל  בחרוה  רמאמה 
םהידלי ךוניחב  ןסרה  תא  וריתה  ברעמב  םירוה  תוילאודיבידניאה  סותא  םשבש  הנעט  האו  צ' .יוצרה  תורוהה  ןונגס  יבגל 

ןיידע םיניסה  םירוהה  םתמועל  .היצביטומ  ירסחו  ןסוח  ירסח  הדימל , ילגרה  ירסח  םידלי  איה  האצותה  .םדיקפתב  ודגב  ךכבו 
.ילכלכה קושב  םהידלי  תחלצה  דוס  הזו  יתוכמסה  ךוניחב  םינימאמ 

ותרתוכש הז  רפס  םג  .םיטפשמל  רוספורפ  אוה  םג  דלפנבור , ג'ד  הלעב  םע  דחי  ףסונ  רפס  האו  צ' המסרפ  רתוי  רחואמ 
הכז תירבה ' תוצראב  תויוברת  תוצובק  לש  ןתליפנו  ןתיילע  תא  תוריבסמ  תועיתפמ  תונוכת  שולש  תשלושמה : הליבחה  '

םידדמ יפ  לע  תירבה , תוצראב  רתויב  תוחילצמל  תוינתא  תוצובק  ךפוה  המ  הריבסמש  הירואית  עיצה  אוה  .המוצע  הדוהתל 
רפסב תורקסנש  תוחילצמה  תוצובקה  םידוהילו , םיניסל  טרפ  .םיידומיל  םיגשיהו  יתקוסעת  דמעמ  רשוע , לש  םיביטקייבוא 

הסינכה ינחבמ   – SAT-ה לע  לשמל  םילכתסמ  םא   ) םינאריאו םינבוק  םירגינ , םינונבל , םידוה , םינומרומ , ןה 

144/152

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



המ לבא  .םיאקירמאה  לש  עצוממהמ  תודוקנ  ב-140  תוהובג  םיתייסאה  םירגהמה  ידלי  לש  תואצותה  תואטיסרבינואל - 
םה יטנג , אלו  יתוברת  ןיינעב  רבודמש  החכוה  וז  .תואצותב  לדבה  ןיא  טושפ  םלענ , הז  ישילשה  רודבש  הז  םיהדמ  רתויש 
ןהש ךכב  אוה  הלא  תויוברת  לש  ןתחלצה  דוס  הירואיתה , יפ  לע  םישדחה .) היכרע  תא  םיצמאמו  הרבחב  םיעמטנ  טושפ 

ונחנא  ) ןוחטיב רסוח  םירחאהמ ,) םיבוט  ונחנא   ) תונוילע ךיבסת  םייתוברת : םינייפאמ  לש  תשלושמ ' הליבחב  ב' תוזחוא 
וללה םילרנימה  זוכירו .) הדימל  תלוכיו  םיקופיס  תייחד  תימצע , תעמשמ   ) םיפחדב הטילשו  ונמצע ) תא  חיכוהל  םיבייח 

.22.8.2014 טרבוש , .העיקשה  תא  ריבסמש  המ  תיראלופופה –  תיאקירמאה  תוברתהמ  ולדלוד 
אוה םידיקפתו  םינוגרא  ןיב  דוינה  םיהובג , הקימאנידהו  הדובעה  בצק  םייונישה , תוברת  םהב  הסדנההו , קט  - ייהה קושב   .270

םימוחתב םיסדנהמלש  איה  הז  םוחתב  דוינל  תיזכרמה  הביסה  .תויתרוסמ  תוישעתו  םילעפמל  האוושהב  רתוי , הובג 
.םיקיסעמ 53% ידי  לע  םירזוחמ  םהו  הובג  שוקיב  שי  טנרטניא  תונכתו  תויצקילפא  חותיפ  ימוחתב  רקיעב  םימיוסמ ,
ו-31% הנש  לכ  הדובע  ףילחהל  םיפידעמ  םהמ  .םינש 22%  דע 3  לש  ןמז  קרפב  הדובע  םיפילחמ  קט  - ייהה ידבועמ 

ידבועל האוושהה  חכונל  רקיעב  רכינ  קט  - ייהה ידבוע  ברקב  תוביציה  רסוח  .םינש  דע 3  הנש  לכ  הדובע  ףילחהל  םיפידעמ 
קר 27% יכ  דוע , הלוע  רקסה  ינותנמ  .ןמז  קרפ  ותואב  הדובע  םיפילחמ  םהמ  קר 40%  רקסה  יפ  - לעש ירוביצה , רזגמה 

םילגמ םידבועהמ  ירוביצה 40%  רזגמבש  דועב  הלעמו , םינש  לש 6  הפוקתל  םתדובע  םוקמב  םיראשנ  םיטסיקט  - ייההמ
.םתדובע םוקמל  תונמאנ 

קט - ייהה ידבועמ  תיצחמכ  םימוד : ויה  םיאצממה  דבלב  שדוח  לש  הפוקתב  דקמתהו  רתוי  רחואמ  הנש  יצחכ  השענש  רקסב 
.ילוי עצמא  דעו  ינוי  עצמאמש  שדוחב  רתוי ' תוקשחנ  םירידגמ כ' םהש  תורשמ  רחא  ושפיח  קושב  םויכ  םיקסעומה  ( 48%)
רובע  Zeta-Tools רקחמה תרבח  ידי  לע  וכרענ  םירקסה  .יחכונה  םתדובע  םוקממ  םיצורמ  אל  יכ 29%  הלוע  דוע 

.2011 ןמפוה , 2010 ו- ןמפוה , ךותב : . AllJobs
X-רודמ ה םיסדנהמ  םישנ 3.6 ,) םירבג 2.92 ,  ) עצוממב םינש  לכ 3.26  הדובע  ופילחה   Y-ה רודמ  םיסדנהמהש  דועב  "
/ת סדנהמ אוצמל  רידנ  היה   Y-ה רוד  ברקבש  אצמנ  דוע  םישנ 4.2 .) םירבג 3.46 ,  ) םינש לכ 3.83  קר  הדובע  ופילחה 

םוקמ ותוא  לע  ורמשש  םיסדנהמ  אוצמל  היה  ןתינ   X-רודבש ה דועב  ףוצר , םינש  רתוי מ-4  הדובע  םוקמ  ותואב  וקיזחהש 
.2012 םייח , ךותב : טטוצמ  גולאיד , קט  - ייהה תועוצקמל  המשהה  תרבח  לש  הקידב  .םינש " לעמ ל-6  םג  הדובע 

לארשיב וללה  םיפנעב  ןוצרמ  םיבזועה  רועיש  יכ  הארמ  תנשמ 2005  'ת , מתה דרשמב  הלכלכו  רקחמ  ןונכת , להנימ  לש  רקס   .271
רכש םירקמהמ ,) לודג  קלחב   ) יעוצקמ רגתא  רדעיה  ומכ  תונוש  תוביסמ  םתמזויב , ובזע   59% םירטופמה : רועישמ  הובג  היה 
ןייצל בושח  .הדובעה  םוקמ  לש  יפרגואיג  קוחירו  הדובעל  םירבחה  םע  וא  םינוממה  םע  םירוכע  םיסחי  קפסמ , יתלב 

תוביסה תחא  םג  וזו  הכומנ  תיתרוסמה  היישעתב  םידבוע  לש  תודיינה  םיתורישהו , םיסנניפה  קט , - ייהה ידבוע  תמועלש 
הלא לש  םליג  תמועל  הובג  היישעתה  ידבוע  לש  עצוממה  ליגה   ) םיריעצ ברקב  תאזה  היישעתה  לש  ךומנה  הכישמה  חוכל 
ךרדב תיתרוסמה  היישעתב  הדובע   ) הדובעה יפואב  םילדבהל  רבעמ  םיתורישהו .) םיסנניפה  קט , - ייהה יפנעב  םיקסעומה 

תונידמב םילעפמ  לומ  תורחתל  הפושח  תיתרוסמה  היישעתה  םיתורישהו ) םיסנניפה  קט , ייהה  יפנעמ  תוחפ  תימניד  ללכ 
םיבהלנ םניא  םהו  םמצעב  ןוחטיב  תוחפ  םישח  הז  רזגמב  םידבועש  ךכל  תוביסה  תחא  וז  .תוכומנ  ןהב  םדאה  חוכ  תויולעש 

יתלבה רועישש  ךכב  הצוענ  היישעתה  ידבוע  ברקב  הריירק  יונישל  רתוי  הכומנ  הייטנל  תפסונ  הביס  .הריירק  יוניש  עצבל 
ילעבו םייעוצקמ  יתלב  ברקב  יכ  וארה  םירקחמו  תיסחי , הובג  הלא  םידבוע  ברקב  הכומנה  הלכשהה  ילעב  וא  םייעוצקמ 

.הריירק ייונישל  הייטנ  ןיא  הכומנ  הלכשה 
.Butell, 2013 ואר : העפותה  לע   .272

ברקב דחוימב  הובג  עצוממה  רועישה  .הידמ  וינהו  ןיילנואה  קוויש  ימוחתב  תורשמב  רקיעב  תטלוב  תעצוממה  הפולחתה  '  .273
הז להק  ברקב  .םירתא  להנמו  גתומ  להנמ  רזוע  תמגוד  םוחתב , םינושארה  םידיקפתה  תא  םיאלממש  םיריעצה , קווישה  ישנא 

קווישה יל  ' כנמס ברקב  דדמנ  רתויב  ךומנה  עצוממה  הפולחתה  רועיש  .םינש  לע 1.7  עצוממה  הפולחתה  רועיש  דמוע 
ינותנ יפ  לע  .םינש ' לע 3.2  דמועו  חווט  יכורא  םיכילהת  תעמטהו  לוהינב  םינייפאתמה  םידיקפת  יקסעה –  חותיפה  ילהנמו 

.2012 ןומיר , ךותב : םיטטוצמ  קוויש , סקדוק 
.2013 ענצמ , ךותב : , AllJobs לש רקס   .274

הדובע ףילחהל  םינווכתמ  םידבועה  ברקמ  יכ 60%  אצמנ  יתקוסעת  ןוחטיב  אשונב   AllJobs המשהה תרבח  הכרעש  רקסב   .275
6% ורטופ ו -  15% םהלש , ןורחאה  הדובעה  םוקממ  ורטפתה   24% רטפתהל , םידמוע  םכותמ 27%  .הבורקה  הנשה  ךלהמב 

ישפחמו םידבוע  ברקב 1,273  , Zeta Tools רקחמה תרבח  ךותישב   AllJobs ידי לע  ךרענ  רקסה   ) ורטופיש םינימאמ 
.2012 םיובנלפ , ךותב : .םתדובע  םוקמב  םיחוטב  םישיגרמ  קר 57%  יכ  רקסב  אצמנ  דוע  ילארשיה .) קשמב  הדובע 

ךשמב הגרדב  םימודיק  עצוממב 12.5  לבקמ  ירוביצה  רזגמב  ילארשי  דבוע  יכ  אצמ  לארשי  קנבמ  רזמ  לבוי  לש  רקחמ   .276
תיילעמ הווהמ 70%-60%  תוגרדב  םודיקה  .עצוממב  לש 6.5%  רכש  תפסות  דבועה  לבקמ  םודיק  לכ  לע  .ותדובע  תונש 
ותדובע תונש  לכ  ךשמב  דבוע  לבקמש  םימודיקה  תורחא , םילימב  .ותדובע  תונש  לכב  ירוביצה  רזגמב  דבוע  לש  רכשה 

, ןייטשנירג ךותב : .םתדובע  לע  םידבוע  למגתל  רתויב  חיכשה  יעצמאה  אוה  םודיק  .יתלחתהה  ורכש  תא  םיליפכמ 
.20.11.2007

, אצמנ ינב 33-20  לש  גציימ  םגדמ  ברקב  המשה  דיתע  תרבח  רובע  היגטרטסא  קנישור  קישוא  תרבח  הכרעש  רקסמ   .277
.קושל םתסינכ  זאמ  הדובע  תומוקמ  רתויו  ופילחה 4  םתיצחמכ  , 27.5 םילאשנה , לש  ריעצה  עצוממה  םליג  תורמלש 
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רבודמ .םהלש  הרצקה  הריירקה  ךלהמב  הדובע  תומוקמ  מ-7  רתוי  ופילחה   Y-רוד ה ידבועמ   12%- כש הלוע  םינותנהמ 
ל-7 ןיב 4  ופילחה   Y-ה רוד  ידבועמ  כ-37%  ליגב 33-27 . םידבועהמ   14%- כו ליגב 26-20  םידבועהמ   10%- כב

.דחא הדובע  םוקמב  ורתונו  תוביצי  לע  ורמש  כ-8%  קר  השעמל  .תודובע  ןיב 2 ל-3  ופילחה   42%- כו הדובע  תומוקמ 
16.3.2011 לוק , ךותב :

תורטפתהה יזוחאש  אצמנ  רתאל , םישלוגה  לש  הדובע  שופיחל  תוביס  וקדבנ  וב  , AllJobs המשהה תרבח  הכרעש  רקסב 
אצמנ . AllJob רתאב הדובע  ישפחמ  ללכ 1,952  רקסה  .ליגה  םע  םידרוי  הדובע  שופיחל  הביסכ  םדוקה  הדובעה  םוקממ 

ינב ןיבמ  ינבמ 36-45 ו-14%  תמועל 22%  םדוקה , םתדובע  םוקממ  ורטפתהש  ןוויכ  הדובע  ושפיח  ינבמ 18-25  ש-27% 
.ךיראת אלל  , AllJob רתא +. 55

־ה רודו  סרמוב־יבייב ” '” רוד ה ינבל   Y-רוד ה ינב  ןיב  הוושהש  רקרמ , - הד רובע  תורומתו  סקימניד  ץועייה  תורבח  לש  רקס   .278
.2011 לארה , ךותב : . X

.20.2.13 רורד ,  .279
.2013 רעיר ,  .280

- הדה רובע   Market Watch רקחמה ןוכמ  ךרעש  םיריעצל ,) קר  אלו  קשמב  םיליגה  ללכל  סחייתמ  רקסה   ) הריירק רקסב   .281
רתוי הצורמ  אוה  רתוי , רגובמ  דבועהש  לככ  הדובעה : םוקממ  ןוצרה  תועיבשל  ליג  ןיב  םאתמ  אצמנ  תנשב 2005 , רקרמ 

 - סולפ ינב 65  ברקב  הלוע ל-4.44  עצוממה  ינב 24-18 ; ברקב  אוה 3.51  ןוצרה  תועיבש  עצוממ   ) ולש הדובעה  םוקממ 
לייבגנילק 2005. לש 5-1 .) םלוסב 

םעש ךכמ  םיעבונ  םילדבההש  רעשל  ןתינ  יכ  ןותיעל  ןויאירב  רמא  גרוב , םעניבא  , Watch Market רקחמה ןוכמ  'ל  כנמ
תועיבש ןכלו  ותדובע -  םוקמ  תא  דבאל  רתוי  ששוחו  הובג , רכש  תוללוכה  רתוי  תודבוכמ  תורשמל  םדאה  עיגמ  ותורגב 

ירודה רעפה  הז  ףסונ  רבסה  .הצממ  אל  ונתכרעהל  לבא  ינויגה , הזה  רבסהה  .הלוע  יחכונה  הדובעה  םוקממ  ולש  ןוצרה 
ריבס ויבורק , תאו  ומצע  תא  סנרפל  דציכ  ול  שיש  הצורמ  םדאשכו  ךרעכ  תספתנ  הדובעב  תועיבק  רשאכ  .הדובעה  תסיפתב 
יאנתמ םיצורמ  אל  שארמ  םיריעצ  רשאכ  ןכל , .המצע  תא  המישגמה  היפיצ  תניחבב  הדובעה –  םוקממ  הצורמ  היהי  םג  אוהש 

רתוי תונוכנ  תועיבמ  םישנש  אצמנ  רקסב  בגא , .הדובעה  םוקמל  סחיב  הנבומ  ןוצר  תועיבש  רסוח  םיחתפמ  םג  םה  הדובעה 
תוביצי שפחמש  ימש  הרעשהה , תא  קזחמ  הזה  אצממה  .לודג  סרפב  וכזי  םא  םג  הדובעה -  םוקמ  תא  בוזעל  םירבגמ  הכומנ 

.תורשמ ףילחהל  תוחפ  הטונ  םג  הדובעב 
.2007 בגר , ןויאירב ל : תנשב 2007 . תורשמ  שפיח 50  בהנש , ןליא   .282

דובעל ב- םייופצ  הלכשה  ילעב  : ' רוואפנמ 'ל  כנמ לגס , הנרא  ; 2011 הדאיפ , ; 2011 יקסניבור , ; 2010 תועידיה , תויונכוס   .283
.2010 לוק , ךותב : ליג 38 .' דע  תורשמ   14-10

.15.3.2013 רשיפ ,  .284
.תקהבומ אמגוד  אוה  ןידה  תכירע  עוצקמ  .רושע  ינפל  רבכ  הלחה  תאזה  העפותה   .285

.םהלש ןידה  תכירע  ןוישיר  תא  ואיפקה ' ןיד ש' יכרוע  ויה כ-4,000  םיליעפ , ןיד  יכרוע  ףלא  דצל כ-32  ב-2005  , ' לשמל ךכ 
םיכמסמ לע  םותחל  ליבשב  תאז  ושע  םקלח  .ןוישירב  וקיזחה  ןיידע  ךא  ושרפש , םיפלא  המכ  דוע  שי  יכ  הארנ  ףסונב ,

יכרוע ןיב 7,000 ל-8,000  לע  זא  ורביד  תוכרעהה  לכה , ךסב  .דבוכמה  ראותהו  סוטטסה  ליבשב  םקלח  םירבחלו , החפשמל 
.הברהב םילודג  םירפסמה  םויה  . 2005 בל , .עוצקמב ' םיקסוע  םניאש  םיכמסומ  ןיד 

םיטפשמה ידומיל  םות  םע  דובעל  ורחבי  דבלב  םיטנדוטסהמ   17% ש - אצמנ  לש 2011 , הינשה  תיצחמב  עצובש  רקסב 
יכרוע תומכו  ךומנה  רכשהש  אצמנ  רקסב  ןיד ? יכרועכ  םידבוע  םניאש  הלא  םירחוב  תוריירק  הזיאבו  .ןיד  יכרוע  ידרשמב 

תורבחב יטפשמ  ץועיי  לש  תוריירק  תבוטל  תיעוצקמ  הגילזל  המרגו  עוצקמה , לש  ותרקויב  העגפ  קושב  הלודגב  ןידה 
ידימלת םיטנדוטס  ברקב 450   BDI יקסעה עדימה  תרבח  ידי  לע  ךרענ  רקסה  .םיסנניפו  קט  - ייה תורבח  יוצר  תויקסע ,

.2012 בטח , .ההובג  הלכשהל  הצעומה  ידי  - לע תורכומה  תוללכמבו  תואטיסרבינואב  םיטפשמל  תוטלוקפה 
החתפנש םידרשמב '? דובעל  םיצור  אל  תוחמתה  ירחא  ןיד  יכרוע  המל   ' םשב הבתכ  העיפוה  תיטפשמ ' הריירק   ' גולבב
םיניינועמ םניא  םתכמסה  רחאלש  ןידה  יכרוע  רפסמב  היילע  לע  תועיבצמ  תונותיעב  תובתכ  רתויו  רתוי  : ' תואבה םילמב 
םישקבמו םירשקתמ  םידרשמב  תוחמתה  ימייסמ  רתויו  רתוי  .ימוימוי  ןפואב  הז  תא  םישיגרמ  ונחנא  םג  .םידרשמב  דובעל 
םידרשמב הדובעה  יפוא  ןיב  רעפה  לע  תועיבצמ  ךכל  תוביסה  .יטפשמ  וניא  םא  םג  אוהש , דיקפת  לכב  הרבחל , סנכיהל 

'. Y-רוד ה הדובעה - קושב  יחכונה  רודה  ינייפאמ  ןיבל 
םיבישמהמ  30% םתדובעמ , םיצורמ  םה  יכ  ונייצ  םידבועהמ   50%- כש תורמל  יכ  הלוע  ךרענש ב-2012  רקסב  לשמל , ךכ   .286

 - םיובנלפ .םינושה  םיאליגה  ןיב  וא  םישנל  םירבג  ןיב  יתועמשמ  לדבה  אלל  תיעוצקמ , הבסה  יבויח  ןפואב  םילקוש 
.2012 גרבנירג ,

וב הדובע  קושב  .ןוגראב  הזכ  דבוע  רמשל  השורדה  תולעה  רשאמ  יפ 6  ההובג  דחא  דבוע  סויג  תולע  יכ  םיארמ  םירקחמ   .287
רמשל ידכ  םיבאשמו  םיביצקת  עיקשהל  יאדכ  יכ  ררבתמ  הנש , ידימ  ותוא  םיבזוע  ןוגראב  םידבועה  ללכמ  דע 20%  םיתיעל 

.2011 יקסניבור , .ולאה  םידבועה  תא 
.5.12.2011 וניטורט , - סדרס ךותב : טטוצמ   .288

.םינוגראב תוילוהינ  תומליד  ןורתיפ   - Bossproblem רתא ךותב : תטטוצמ   .289
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.Baldoni, 2006; Piktialis, 2004; Sampath, 2006.  .290
.2010 רלדנה , ךותב :  .291

ןוצרמ הביזעל  תוחיכש  תוביס  יתש  ואצמנ  רקרמ  - הד רובע  תורומתו  סקימניד  ץועייה  תורבח  וכרעש  רקחמב  . Patel, 2007  .292
Y-רוד ה : “ תאז הריבסמ  סקימניד , 'ל  כנמ יבוקלא , (. 23%  ) קפסמ אל  רכשו  ( 27%  ) יעוצקמ םודיק  רסוח  הדובעה : םוקמ  לש 

תוהובג תויציבמא  םע  הדובעה  םוקמל  עיגמ  אוה  .םימדוקה  תורודה  ומכ  תימצע  המשגהל  תובר  םינש  תוכחל  ןיינועמ  וניא 
.2011 לארה , םישדוח .” המכמ  רתוי  רטוז  דיקפתב  קיזחהל  ןכומ  אלו  עצקמתהלו  דומלל 

.27.7.2010 טסילכלכ , תועידיה -  תויונכוס  הבתכל : הבוגת   .293
םינכומ ויהי  םילאשנהמ  רתויש מ-40%  אצמנ  המשה  דיתע  תרבח  רובע  ךרענש  לארשיב  ינב 33-20  ברקב  גציימ  רקסב   .294
הרבחב יחכונה  םרכשמ  הובגה ב-15%  רכש  םהל  עצוי  םא  ידיימ , ןפואב  תמייק  הדובע  בוזעל  תיאדו ) וא  ההובג  תוריבסב  )

רובע דובעל  ובזעי  אלש  םיריהצמ  קרו כ-22%  תינוניב , תוריבסב  םירחתמה  תבוטל  ובזעיש  םיכירעמ  םיפסונ  .הרחתמ 37% 
.16.3.2011 לוק , ךותב : .הכומנ  תוריבס  ךכל  םינתונ  וא  םירחתמה 

.4.8.2011 טסילכלכ , תועידיה -  תויונכוס  הבתכל : קבקוט   .295
.2.9.2012 ןומיר , הבתכל : הבוגת   .296

דומע 152-153. , 1998 רנטייה ,  .297
.Safian, 2012.  .298
.ךיראת אלל  ךיירנרא ,  .299

.Simmons, 2010  .300
.27.7.2010 טסילכלכ , תועידיה -  תויונכוס  הבתכל : תובוגת   .301

.Chester, 2005 ואר : 'ב  הראב תאזה  העפותה  לע   .302
. 22.7.2011 רטכש , הבתכב : טטוצמ  ןודנול , תטיסרבינואמו  תירבעה  הטיסרבינואהמ  באומ  רמוע   .303

.Dittman, 2005; Gordon & Steele, 2005; Cain & Lizzadro, No Date לשמל :   .304
.Shapira, 2010 ונלשמ .' םירחא  םיסיכ  רישעהל  הדעונ  הדובעה  '  .305

.16.3.2011 לוק , הבתכב : טטוצמ   .306
.Standing, 2011  .307

הז .ןוחטיב  רסוחו  תוינמז  תנייצמ  איהו  , précaire תיתפרצמ הלימה  רוקמ  (. Precariat " ) טאירקרפ  " רפסב הנוכמ  אוה   .308
.יתפרצה לטסק  ראבור  גולויצוסהו  יקלטיאה  יטופ  סכלא  הנידמה  עדמ  רקוח  הנושארל  וב  ושמתשהש  היגולויצוסב  גשומ 

.Press Europe, 2011; Editorial - The Guardian, 1.7.2011  .309
םולש  " ןגס זאוסנרפ  לש  עודיה  הרפסל  הצירק  אוה  םשה  .לכשמו  לבב  תואצוה  ידי  ירבע ב-2009  םוגרתב  רואל  אצי  רפסה   .310

(. Bonjour Pareses " ) תובצע ךל 
.2009 רייאמ ,  .311
.2009 רייאמ ,  .312

Editorial-The  . זאמ 2008 תוחפלב 20%  הלע  הקירמאב  םיכמסומל  רפסה  יתבל  םידמעומה  רפסמש  םיארמ  םירקחמ   .313
תודסומ לכב  ישילשו  ינש  ראותל  םידמולה  םיטנדוטסה  רפסמב  יתועמשמ  לודיג  םייק  לארשיב  םג   Economist, 2011

תנשב ישילש  ראותל   6,647 ו - ינש  ראותל  םיטנדוטס   30,913 מ - תוללכמו :) תואטיסרבינוא   ) םיימדקאה דומילה 
םינשב לודיגה  רשאכ  (. 2011/2  ) 'ב עשתב ישילשל   10,615 ו - ינש  ראותל   52,730 ל - ( 1999/2000  ) 'ס שת םידומילה 

.2012 הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  .הנשל  לעמ ל-4%  לע  דמוע  תונורחאה 
Pew הדובעה. םוקמב  ססבתהל  וחילצה  אלש  ירחא  דומלל  ורזח  םיאקירמאה  םיריעצהמ  ךרענש ב-2012 35%  רקס  יפ  לע   .314

.research center. 15.3.2012
אוה ינב ה-18-22  ברקבו  לע 37%  דמוע  םידמולה  רועיש  ינב 23-28  םידוהי  ברקב  ל-2011 ,)  ) 'ת מתה דרשמ  ינותנ  יפל   .315

ףוטקל הייפיצ  ךותמ  יטנוולר , ןויסינ  תריבצב  תוחפו  הלכשה  תריבצבו  םמצעב  םהייחמ  רושע  םיעיקשמ  םה  . ' הלוע ל-44%
.22.7.2011 רטכש , ךותב : 'ת  מתה דרשמב  הלכלכו  רקחמ  להנמ  שאר  ןמרפפ , ינב  ךכ .' רחא  תוריפ 

.2012 ןמפייג ,  .316
סרפב וכזי  םא  םג  הדובעה -  םוקמ  תא  בוזעל  םירבגמ  רתוי  הכומנ  תונוכנ  תועיבמ  םישנ  יללכ  ןפואב  יכ  הלע  הריירק  רקסב   .317

.םיריעצל קר  אלו  םיליגה  לכל  סחייתמו  רקרמ , - הד רובע   Market Watch רקחמה ןוכמ  ידי  לע  ךרענ  רקסה  .לודג 
.2005 לייבגנילק ,

: םיריעצה ולאשנ  היגטרטסא , קנישור  קישוא  תרבח  ידי  לע  המשה  דיתע  תרבח  רובע  ךרענש  ינב 33-20 , ברקב  גציימ  רקסב 
וניגפה םישנש  אצמנ  תובושתב  רחא .' הדובע  םוקמל  רבעמ  לע  תוניצרב  בושחל  ליחתהל  שי  הפוסבש  ןמזה  תפוקת  יהמ  '

.םירבגהמ 22.5% ל-14%  האוושהב  םינש , מ-10  רתוי  לש  ןמז  תפוקת  ונייצ  םישנהמ   19% םירבגמ : תוביצי  רתוי 
הפוקתב וקפתסה  תולאשנהמ  .םילאשנהמ כ-36%  האוושהב ל-19.5%  םינש , ןיב 5 ל-10  לש  ןמז  קרפ  ונייצ  תולאשנהמ 
רועישו םילאשנהמ , כ-18%  תמועל  םייתנשל , הנש  ןיב  ונע  ןהמ  כ-15%  םילאשנהמ , האוושהב ל-41%  םינש , לש 5-3 

.16.3.2011 לוק , ךותב : .הנשמ  ךומנה  ןמז  קרפ  ונייצ  תולאשנהמו  םילאשנהמ  לש כ-7%  המוד ,
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.28.7.2012 םייח , הבתכל : הבוגת   .318
.8.1.2013 ךיירנרא ,  .319

(, 18-35  ) םיריעצ לש  תויפיצ  יופימ  לע  רקחמ  תולטמ .' לש  לודג  ןווגמ  וב  שיש  דיקפת  םיפידעמ  ( 84%  ) םיריעצה בור  '  .320
, בונרדו םודא  ךותב : ןולקשא  תימדקאה  הללכמב  לוהינו  הלכלכל  'ס  יבמ םודא  הרש  ד'ר  לש  הדובעה  לגעמל  םיפרטצמה 

.2011
.20.2.2013 יחרזמ ,  .321

.30.1.2005 הדוהי , ןב  הבתכב : טטוצמ   .322
דומע 42-43. , 2004 רנטייה ,  .323

.172 מע ' , 2004 רנטייה ,  .324
.Hansen, 2011  .325

.2.4.2012 ינפג , הבתכל : הבוגת   .326
.4.5.2013 רכיירטסא ,  .327

.Jay, 2012  .328
.25.1.2004 האד , הבתכב : תטטוצמ   .329

.25.1.2004 האד , הבתכב : טטוצמ   .330
.17.07.2013 לג ,  .331

.14.08.2013 ןמטיילג ,  .332
(, ונלוכ  ) הירזע לחר  לש ח"כ  קוחה  תעצהב  הלשממה  תכימת  תא  ב-11.10.2015  הרשיא  הקיקח  יניינעל  םירשה  תדעו   .333

ימי תלדגהל  ןושארה  ןוקיתה  הז  .םוי  ל-12  הדובע  ימי  מ-10  לדגי  םיריכשל  השפוח  ימי  לש  םומינימה  רפסמ  היפל 
ימי רפסמ  תא  הלידגה  תירוקמה  קוחה  תעצה  הנש ב-1951 . ינפל 65  ותלבק  זאמ  תיתנש " השפוח  קוח  סנכייש ל" השפוחה 

הנשמ תאזה  תפסותה  םא  קפס  .םוי  הרשפב ל-12  תחפ  רפסמה  םיקיסעמה  ינוגרא  ץחלב  לבא  הדובע , ימי  השפוחה ל-15 
.ןוגרא ותואב  הכורא  תוהש  תועצמאב  םיקיפסמ  השפוח  ימי  םירבוצ  אלש  םיריעצ  רובע  טרפב  בצמה –  תא 

.29.7.2013 ןמרבליז ,  .334
.23.3.2014 שיאלב ,  .335

.4.3.13 בהל ,  .336
.2010 תועידיה , תויונכוס   .337

.28.7.2012 םייח ,  .338
.2012 ינפג ,  .339

.Armour, 2005  .340
.Fritzer, 2011; McCrindle & Hooper, 2006  .341

.Patel, 2007; Chulik, 2011; Eisner, 2005; Manhertz, 2007  .342
.Hansen, 2011  .343
.Hansen, 2011  .344
.2.9.2012 ןומיר ,  .345

םיבושחה םימרוגה  תא  תוהזל  הרטמב  םיריעצ  םידבוע   4000 כ - ונייאור  , ילכלכה רבשמה  תפוקתב  עצובש  ףיקמ  רקחמב   .346
םינייפאמה דחא  (. Harvard Business Review  ) ףדעומ הדובע  םוקמל  ותוא  םיכפוה  רשא  םתדובע , םוקמב  םהל 

.םיתווצב הדובע  היה  םיטלובה  םיינוגראה 
. 26.1.2012 ןמפייג ,  .347

.ךיראת אלל  רביש ,  .348
לש תויפיצ  יופימ  לע  רקחמ  ('. 60%  ) םידבועה ןיב  םיילמרופ  אל  םיסחיו  ( 72%  ) תווצ תדובע  םיפידעמ  םיריעצה  בור  '  .349

: ךותב ןולקשא  תימדקאה  הללכמב  לוהינו  הלכלכל  'ס  יב םודא  הרש  לש ד'ר  הדובעה  לגעמל  םיפרטצמה  (, 18-35  ) םיריעצ
.2011 בונרדו , םודא 

רתויב םיבושחה  םיביכרמה  םה  תרוכשמהו  םיאנתה  אלש  טסילכלכ  בתכל  רפיס  דנרב -  ריאמ  לארשי -  לגוג  'ל  כנמ  .350
.27.5.2014 ךברוא , .ישונאה  סחיהו  הריוואה  אלא  םיריעצה , םידבועל 

Southard & Lewis, 2004; Martin & Tulgan, 2002 Hart, 2006; Brooke & Taylor, 2005; לשמל : ואר   .351
Kupperschmidt, 2000 Reynolds & Smith, 2006; Meyers, 2007; Francis-Smith, 2004; Hansford,
2002; Hill, 2002; Johns, 2003; Kogan, 2001; Lancaster, 2003; Lewis, 2003; Zemke, Raines &

.Filipczak, 2000
Worldwide ERC Global Workforce Symposium, Transforming the  " יהלשב 2011 םייקתהש  סנכ  לשמל   .352

.Re:locate magazine תעה בתכ  ידי  לע  הסוכשו  '', Future
: תרתוכה תחת   unlimited magazine רתאב המרופש  הבתכב  תוארל  ןתינ  הזל  השחמה   .353
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.Personal Best: Top Tips for Attending your Office Holiday Party'. Wulf, 1.12.2011'
.Trunk, 2011  .354

לע ץרמב 2013  עצובש  רקחמב , . 25.1.2004 האד , .תיבב  תושענש  תודובעמ  וסנרפתה  םילארשיהמ  רבכ ב-2004 כ-6%   .355
( םיישפוח תועוצקמב  םידבועו  םיליכשמ  םהמ  םיבר   ) םידבוע םירבגו  םישנ  ברקב 500  ךרענשו  ןליא , - רבב יבנע  רוא  ידי 
, תיבהמ םיתעל  דובעל  תלוכיה  : ' שימג םינמז  חולב  םידעיב  הדימעל  השירדמ  םינהנ  כ–45% )  ) תיצחמל ברוק  יכ  אצמנ 
'. רתוי םדקומ  תאצלו  רתוי  םדקומ  עיגהל  םאתהב , רחואמ  רתוי  התיבה  תאצלו  רתוי  תרחואמ  העשב  הדובעה  םוקמל  עיגהל 

הקסעהש םיבשוח  םידבועהמ  תיצחמ  יכ  ררבתמ  ךכמ , הרתי  .דבלב  םתדובע  תועש  יפל  םידדמנה  םידבועהמ  תמועל 22% 
הלהנההש םיבשוח  אל  בגא , םילאשנה , .וב  תעגופ  איה  יכ  םיבשוח  קרו 10%  ויחוור , תא  הלידגמו  ןוגראל  תמרות  השימג 

םהלש 'ל  כנמה יכ  םירובס  ןוגראה , יחוור  תא  הלעת  תושימג  יכ  ונעש  הלאמ  שילש  קר  הדימ : התואב  תושימגב  הנימאמ 
תוססובמה תובכשל  רקיעב  הרומשה  היגליווירפ  איה  השימג  הקסעהש  ךכ  לע  עיבצמ  רקחמה  .וז  הדמע  םע  םיכסי 

( שדוחב לקש  דע 6,000   ) הכומנה הסנכהה  ילעבמ  שילשכ  קר  יכ  אצמ  אוה  .רתוי  תורכתשמהו  תוליכשמה  הייסולכואב - 
.16.4.2013 גרבסיו , ךותב : .שדוחב  לקש  ףלא  לעמ 12  םירכתשמה  םידבועה  תיצחממ  רתוי  תמועל  שימג , ןפואב  םידבוע 

.9.7.2012 גרבסיו , ךותב :  .356
.OECD, 2011  .357

רתוי מ–50 םידבוע  הייסולכואהמ  יכ כ–20%  ררבתמ  'ח , וד ותוא  יפל  תועש .) לש 1,749  עצוממ  תמועל   ) תועש כ–1,889   .358
ןפי  (, 29%  ) וקיסקמ (, 22.5%  ) האירוק םורד  וילע -  תולעתהל '  ' וחילצה ןוגראב  תונידמ  עברא  קרש  ןותנ  עובשב , תועש 

.OECD, 2012 (. 43%  ) היקרוטו ( 30%)
.18.4.2011 לטד , .הדובע  תועש  דרי ל-38.8  .תועש ב-2009  לע 40.4  דמע  עצוממ  הדובע  עובש  תנשב 1982   .359

.18.4.2011 לטד , הבתכב : טטוצמ   .360
.18.4.2011 לטד ,  .361

.30.1.2005 הדוהי , ןב  הבתכב : תטטוצמ   .362
ןיבמ םוקמב 24  לארשי  תא  ביצמה  ןותנ  דבלב , םויב  תועש  אוה 14.4  לארשיב  הליכאו  הניש  יוליב , יאנפל , שדקומה  ןמזה   .363

םא  - ' הלוכ הרבחה  לע  תובחר  תוכלשה  ובוחב  ןמוט  ידמ  טעומ  ןוזיא  יכ  םישיגדמ  'ח  ודה יבתוכ  .יאנפה  גורידב  תונידמ   36
'. הלוכ הנידמה  לש  וז  םג  אלא  עגפית , תישיאה  םתחוורש  קר  אל  החפשמל , הדובע  ןיב  יוצר  ןוזיא  גישהל  םילוכי  אל  םירוה 

OECD, 2012
הז דבוע  לע  המישמ  םיליטמשכ  הפוריאב , .ןמזה  תא  חורמלב  םיבוט  םילארשיהש  םינייצמ  םיחמומ  יכ  ןייצלו  גייסל  בושח  '

' .ךראתהל הדובעה  תועשל  םרוגש  המ  יתרבח , שגפמל  םוקמ  םג  הדובעב  םיאורו  תוחפ  םיננכותמ  לארשיב  חכשו .' רגש  '
.4.1.2012 גרבסיו , ךותב : םייטרפ , םייחל  הדובע  ןיב  ןוזיאב  תקסועה  סיקמניד  תרבח  תיל  ' כנמ יבוקלא , ילמ 

.21.2.2008 שורפ , הבתכב : תטטוצמ   .364
תליחתמ יכ  חוויד  ינפיה  תואירבה  דרשמ  .הדובע  ףדוע  בקע  ותמ  םדא  ינב   392 ןפי : יבגל  םיהדמ  ןותנ  םסרופ  יאמב 2005   .365
םילבוסה רפסמ  הלע  ןכ  ומכ  .הנש  ידמ  הדובעב  ץחל  לשב  םידבאתמה  רפסמב  םיזוחא  לש כ-15-20  היילע  הלח  רושעה 

.26.5.2008 לזייר , .הדובעמ  תומרגנה  תוישפנ  תויעבמ 
.21.2.2008 שורפ , ךותב :  .366

, םיילבולג שונא  יבאשמ  לע  רקחמב  קסועש  , World at Work יאקירמאה ןוגראה  תיבמ  ינויב 2012 , םסרופש  רקס  יפל   .367
תוחפל ודבע   16% ־ו עובשב  םעפ  תוחפל  ודבע   29% םוי , לכ  טעמכ  תיבהמ   2010 ־ב ודבע  תירבה  תוצראב  םידבועהמ   45%

Ozias, תיבהמ. ללכ  םידבוע  םניא  קר 10%  יאקירמאה  הדובעה  קושב  םירחא , םירפסמב  וא  תורחא , םילימב  .שדוחב  םעפ 
.2011

תועפשהה תא  רקוחה  הטוי , ובורפב , הרבחה  יעדמו  החפשמל  גלוקב ' רקוחו  גולוכיספ  ליה , ירפ  ג' ד'ר  תא  הנייאר  לאירוצ   .368
לש םידבוע  ףלא   24 ־מ רתוי  לש  םינותנ  לע  ססבתה  , 2010 ־מ ולש , ןורחאה  רקחמה  .מבי  דבוע  לע  תיבהמ  הדובעה  לש 

, םהלש םינמזה  חול  תעיבקב  תיסחי  ההובג  תושימגמ  ונהנש  תיבהמ , םידבועהמ   36% ־ש אצמ  אוה  .תונידמ   75 ־ב הרבחה 
אוה תמאב  םיהדמה  ןותנה  .יאקירמאה  הדובעה  עובשב  תוגוהנה  תועשה  תמועל 40  עובשב , תועש  עצוממב 51  ודבע 

תועש תמועל 38  עובשל  תועש  לע 57  הדמע  םייטרפה , םהייחל  העירפמ  הדובעהש  םישיגרמ  םה  הבש  הריבשה , תדוקנש 
םילגוסמ םישנא  תיטמרד : הזה  ןותנה  לש  תועמשמה  .עובשב  םימלש  הדובע  ימי  לש 2.4  רעפ  דרשמב -  םהיתימע  לצא 

, יררה לאירוצ  .םהלש  תוחפשמב  וא  םמצעב  םיעגופ  םהש  םישיגרמ  םהש  ינפל  עובש  לכב  הדובע  ימי  ינשמ  רתוי  ףיסוהל 
.12.1.2012

לש םתודידב  לע  םירקחמ  תרדס  המסרפ  תיטירבה , ריישקנל  לרטנס  תטיסרבינואמ  תיתקוסעת  תיגולוכיספ  ןאמ , ידנס  ד'ר   .369
ודבעש הלאש  האצמ  איה  .תכרעמהמ  םתיצחמו  תיבהמ  ודבע  םתיצחמש  םיאנותיע , לע 74  עצוב  ןושארה  .תיבהמ  םידבועה 
ןדבוא ומכ  תוישגר  תויעב  ווחו  לוכסת , וא  המשא  תושגר  תונבצע , הניט , תודידב , לש  תוילילש  תושוחת  רתויל  וטנ  תיבהמ 

איה םהלש ,' םודיקה  לע  עיפשמ  הזו  םיארנ , יתלבו  םידדובמ  םישיגרמ  תיבהמ  םידבועש  םישנא   ' .הניש ידודנו  הדרח  זוכיר ,
.12.1.2012 יררה , לאירוצ  .טסילכלכל  ןויאירב  הריבסה 

.McDonald, Pini, Bailey & Price, 2011; Armour, 2005 ; 2009 יבוקלא ,  .370
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יקשמ םימייקמו  האלמ , הרשמב  תוריירק  יתש  תוגוזכ  םילהנמש  ( X (50%-רוד ה ינב  לצא  םג  דחוימב  תטלוב  וז  הריחב   .371
םוקמש תופדעומה  תובטהה  תחא  איה  תיתקוסעת  תושימגש  אופא  רבתסמ  .םינטק  םידלי  ינש  תוחפל  שי  םהבש  תיב 

.26.5.2011 לארה , .רקרמ  - הד רובע  תורומתו  סקימניד  ץועייה  תורבח  וכרעש  רקס  .םידבועל  קינעהל  לוכי  הדובעה 
םיריעצה לש  גורידב  הובג  םוקמב  םיוולנ .' םיאנתו  רכש   ' דצל ירקיע  לוקישכ  תועמשמ ' תלעבו  תניינעמ  הדובע   ' ונייצ  79%  .372

.4.10.2009 'ר , גמ (. 45%  ) םייטרפ םייחל  הדובע  ןיב  ןוזיא  אצמנ 
.16.4.2013 גרבסיו ,  .373

.13.12.2012 גרבסיו ,  .374
ללכ רשאו  הריעצה ' תמענ   ' תוגיהנמה תינכת  רובע  הכרדהו  רקחמ  יתוריש  דירש –  ןוכמ  ידי  לע  ךרענש  רקסמ  הלוע  ךכ   .375

, גרבסיו ךותב  .תוחפ  וא  םינש  רשע  ןב  דחא  דלי  תוחפל  ןהל  תיללכה , היסולכואה  ברקב  םישנ  לש 500  םגדמ 
.21.10.2012

.13.12.2012 גרבסיו , ךותב :  .376
ונע החפשמ , וא  הדובע  רתוי , בושח  המ  םישנו  םירבג  ולאשנשכש  הלע  רומ  הילד  פורפה ' תיגולויצוסה  הכרעש  רקחממ   .377

םירבג 7.5. לצאו  היה 8 , םישנ  לצא  דע 9 ) םלוסב מ-1   ) החפשמה תובישחל  עצוממה  ןויצה  .רתוי  הבושח  החפשמ  יכ  םלוכ 

.5.8 המוד , היה  םישנה  לצא  עצוממה  ןויצהו  היה 6  םירבגה  לצא  עצוממה  ןויצה  הריירק , לש  תובישחה  תמר  תא  וגרידשכ 
.דבלב ןתחפשמב  דקמתהל  תופידעמ  ויה  יכ  ונייצ  ו-34%  הריירקל , תיב  ןיב  בלשל  תוצור  ןה  יכ  ונייצ  תובישמהמ   51%

.Moore, 2011 החפשמב. קרו  ךא  לפטל  םיצור  ויה  יכ  ובישה  םירבגהמ  קר 1%  תאז , תמועל 
.13.12.2012 גרבסיו , ךותב :  .378

תויטפשמ תוקלחמב  בלתשהל  םיצור  םבור  .ןיד  יכרוע  ידרשמב  דובעל  םיצור  אל  םיטפשמל  םיטנדוטסהמ  ל-80%  לעמ  '  .379
םידרשמ .ןווגמו  ןיינעמ  דיקפתב  תוריבס , תועשב  דיתעב  דובעל  םיצור  םיטפשמל  םיטנדוטסה  .קטייה |...|  תורבח  לש 
םיישיאה םייחל  הדובעה  ןיב  בלשל  תורשפאו  תוריבס  הדובע  תועש  ןיבל  ךרע  תשוחתו  תנווגמ  הדובע  ןיב  בלשל  וליכשיש 

תוטלוקפב םיטנדוטסה  ברקב  ףוסב 2011   BDI רקס .םהב ' דובעל  ןיינועמ  ןיד  ךרוע  לכש  םידרשמכ  םמצע  תא  וגתמי 
.ךיראת אלל  תיטפשמ , הריירק  גולב  ךותב : .םיטפשמל  תוליבומה 

טסוגוא 2011. הווש ,  .380
The Demise of Guys: Why Boys : ' ןקנוד הטיקינו  ודרבמיז  פיליפ  לש  םרפסב  אוצמל  רשפא  ךכל  תוירפמא  תויודע   .381

תושעל םילוכי  ונחנא  המו  םישקתמ  םינב  המל  'ה : רבחה תליפנ  ' ) Are Struggling and What We Can Do About It
.Zimbardo & Duncan, 2012 ןודינב )

, ללכב .םהלש  רישיה  להנמה  תא  תשרל  םיניינועמ  םניא   Y-רוד ה ידבועמ  תיצחממ  רתוי  יכ  אצמנ  ךרענש ב-2011  רקסב   .382
, תובורקה םינשה  שמח  דע  שולשב  םדיתע  תא  םיאור  םה  ןכיה  ולאשנשכ  .ילוהינ  ינפ  לע  יעוצקמ  םודיק  םיפידעמ  םה 

םוכיסב .ריכזהלמ  סה  לוהינ ? תדמע  .ןוגראב  תיעוצקמ  חתפתהל  םיניינועמ  םהש  התייה  ( 33%  ) רתויב החיכשה  הבושתה 
רישיה להנמה  לע  םילכתסמ  םה  .לוהינ  תדמעב  ךורכה  ריחמה  תא  םלשל  ןיינע  ןיא  םיריעצל  יכ  רבתסמ  : ' בתכנ םיאצממה 

ול תוריאשמ  אלש  תושיגפבו  תויפוסניא  תובישיב  קוסעו  הממיב  תועש  ירלולסלו 24  בשחמל  רבוחמ  אוהש  םיאורו  םהלש ,
.26.5.2011 לארה , .דובעל ' ןמז 

.16.12.2012 ןמרבולג ,  .383
.11.8.2013 'ר , גמ  .384

ללכ 2800 רקחמה  .עובק  סיסב  לע  דרשמב  תוחכונב  ךרוצ  ןיאש  םירובס  םיריעצהמ  ש69%  אצמנ  וקסיס  לש  רקחמב   .385
.Cisco News release 2.11.2011 תונידמ. עוצקמ מ-14  ילעב  םיריעצו  םיטנדוטס 

.4.2.2010 רלדנה , הבתכל : הבוגת   .386
ידי לע  עצבתה  רקחמה  .דרשמב  תעצבתמ  הניא  רבכ  דרשמה ' תדובע  מ' אצמנ ש47%  ב-2013  לארשיב  השענש  רקחמב   .387

.2013 חוליש , ךותב : םינושה , היטביה  לע  הדובעה  תביבס  םוחת  תא  ןחובה  , Knoll בוציעה תרבח  לש  רקחמ  ףגא 
הדובע ישפחמ  ןיב  ךדשמש   ODesk רתאו  Millennial Branding ץועייה תרבח  ידי  לע  יאמב 2013  עצוב  רקסה   .388

.םיקיסעמל
םוקמב שפוח   ' רתוי לבקל  ידכ  םתדובע  תא  בוזעל  םיניינועמ  ויה  לש 9-5  תויתרגש  תורשמב  םידבועש  םיריעצהמ   81%  .389

.Schawbel, 3.9.2013 הדובעה .'
.Results Only Work Environment הנוכמ וז  הביבס   .390

התלע ךכמ  האצותכ  הקופתה  .תומישמ  תמלשה  ךמס  לע  ולמגות  יב  טסב  ידרשמב  םידבועהמ  רתוי מ-60%  תנשב 2008   .391
וחוויד םידבועה  .תיתרוסמה  הקסעהה  תטישב  ורתונש  תוביטח  תמועל  השדחה  הקסעהה  תוטישל  ורבעש  תוביטחב  ב-35% 

Ponzellini, : . הז אשונב  דוע  . Erickson, 2008 רופסל. וקיספה  םה  תוחפ -  וא  רתוי  םידבוע  םה  םא  םיעדוי  אל  םהש 
.2009

תועש  12 ףוצר -  ןפואב  דבלב  עובשב  םימי  העברא  ךשמב  לעפמל  םיעיגמ  םידבועה  לשמל , תג , תיירקב  לטניא  לעפמב   .392
ינפל םא  קפס   ' .םידומיל ומכ  םינווגמ , םיקוסיעל  םייונפו  םידבוע  םניא  םה  ןכמ  רחאלש  םימיה  תעבראבו  םויב -  הדובע 

, סלב ןויצ  רמא  התיבה ,' םדקומ  יכה  ולש  םידבועה  תא  ררחשמ  'ל  כנמ הזיא  לע  םירבדמו  ןאכ  םיבשוי  ונייה  םינש  רשע 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

רקחמה ןוכמו  רקרמ  - הד ןיזגמ  לש  ןהב  דובעל  בוט  יכהש  תורבחה  סנכב 50  ךרענש  םיל  ' כנמ לנאפב  פורג , סוארטש  'ל  כנמ
.Y–ה רוד  לש  ותעפשהו  הדובעל  יאנפ  ייח  ןיבש  בולישב  קסעש  לנאפב  רביד  סלב  .הילצרהב  ריוואה  ליח  תיבב   BDI

םוקמ  ) HP ל' כנמ הלוקב  עשוהי  גורידב ,) ינש  םוקמ   ) רנטרפ 'ל  כנמ דרבלג  בקעי  םיל -  ' כנמ השימח  ופתתשה  לנאפב 
ימואל תיל  ' כנמ רועסי  רמתו  םוקמ 11 )  ) טפוסורקימ 'ל  כנמ ןימי  ינד  יעישת ,) םוקמ   ) סוארטש 'ל  כנמ סלב  ןויצ  ינימש ,)

', ישילש ב–16:00 םוי  לכב  התיבה  םיאצוי  םידבוע  ובש  עובק  להונ  םינש  שש  ינפל  רבכ  לחה  סוארטשב   (. ' םוקמ 15  ) דראק
ץיצי והשימ  םא  קפסש  'ח , וד םייסל  ידכ  העשב 20:00  םינלכלכ  השימח  ונלצא  םיבשויש  יתיאר  םימיה  דחאב   ' .סלב ףיסוה 

'. החפשמל םגו  הדובעל  םג  ןמז  ןומה  היהי  םלוכל  םואתפו  ןוגראב  םיצוחנ  אל  םירבד  תושעל  קיספהל  ךירצ  .םעפ  יא  וב 
אל ינאש  ןאכ  זירכהל  ןכומ  ינא   ' .סותימ רדגב  םה  קט־ייה ' ידבע   ' וא קט־ייה ' תונמלא   ' ומכ םייוניכ  ויניעב  יכ  ףיסוה  ןימי 
אל ליימ  יתאצוה  וליפאו  התיבה , תכלל  םישנאמ  השירד  שי  .ינא  קר  אל  הזו  , ' ןימי רמא  ברעב ,' ירחא 19:00  הדובעב  ראשנ 

ןויערה .ןאכ  אוה  המל  ותוא  לאשא  ינא  רחואמ , דרשמב  והשימ  האור  ינא  םא  .םדקומ  תאצל  יתשקיב  ובש  םידבועל  ןמזמ 
.5.5.2011 גרבסיו , ךותב : תועשה .' יפל  אלו  תוקופתה  יפל  ודדמיי  םישנאש  אוה 

.31.12.2007 יכדרמ , לשמל : ואר   .393
איה תולוכיו ; םיקפסה  לש  תילאיצנרפידו  תקיודמ  הדידמ  תרשפאמ  איה  יכ  רתוי , הליעי  תוקופת  יפל  הדובעה  תטיש   .394

ותעקשה יפ  לע  לבקמ  דחא  לכ   ) לומגתה תניחבמ  רתוי  תקדוצ  איהו  הדובעה  ךילהתב  רתוי  הלודג  תושימג  תרשפאמ 
בצייתהל ילב  םהל , םיאתמש  ןמזבו  םוקמב  דובעל  ילטיגידה  םלועב  םישנא  לש  םיכרצ  לע  הנוע  םג  הטישה  ויקפסהו .)

.החישק העשב  הדובע  םוקמב 
יפל .תויקלח  תודובעב  ו-30%  תוינמז  תודובעב   40% תויקלח : וא  תוינמז  תודובעב  םידבוע  םיריעצהמ   70% הפוריאב :  .395

Shiv, 22.10.2012 ךותב : יאפוריאה , דוחיאה  לש  םינותנה 
הרשמב םידבוע  םה  יכ  וחוויד  ינבמ 18–29 ב-2010  .תיקלח 41%  הרשמב  םידבועה  רפסמב  היילע  האצמנ  תירבה : תוצראב 

.4.10.2010 קוק , ךותב : ץניל ' לירמ  יאקירמאה  תועקשהה  קנב  לש  רקחמ  . 2006 ־ב  50% ־ל האוושהב  האלמ ,
ודבע ליגב 25-34  םינפי  ןוילימ  כ-3.1  ב-2009  ןלבק : ידבועכ  וא  תוינמז  תודובעב  םידבועש  םיריעצב  הילע  ןפיב :
דרשמ ינותנ  יפל  ךכ  ןוילימ .) כ-2   ) רושע ינפלל  האוושהב  מ-50%  רתוי  לש  היילע  .ןלבק  ידבועכ  וא  תוינמז  תודובעב 

.Coy, 2009 ךותב : ינפיה , םינפה 
.רתאה לש  םילעבה  םע  החיש  ךותמ   .396

רתויב החיכשה  הבושתה   ) Y ־ה רוד  ידבועמ   34% יכ : אצמנ  רקרמ  - הד ןיזגמ  ףותישב  סקימניד -  תרבח  הכרעש  רקסב   .397
םתניחבמ תילאידיאה  הרשמה  יכ  ורמא  םהמ   43% לש 80% . הרשמב  דובעל  םיפידעמ  םהש  וריהצה  תויצפוא ,) עברא  ךותמ 

הלא םידבועש  דחאה , םימרוג : ינשל  סחיב  דואמ  םיהובג  ולא  םיאצממ  .תויעובש  הדובע  תועש   35 ־כ לש  הרשמ  איה 
; םדקתהלו רתוי  חיוורהל  ידכ  רתוי  דובעל  ורחבי  םהש  תופצל  היה  ןתינש  ךכ  םהלש , הריירקה  תישארב  םייוצמו  םיריעצ 

תניחבמ ךוליה  דירוהל  םילוכי  ילוא  םה  אקוודש  ףא  לע  הרשמ ,  80% ־ב ורחב  סרמוב , יבייבה  םהיתימעמ , קרש 24%  ינשהו ,
םולחה יכ  הארנ  .הרשמה  יזוחאב  תדרל  םיפידעמ  רקחמב  תורודה  ללכמ   42% ־ש תולגל  עיתפמ  ללכב , .הדובעה  יפקיה 

.26.5.2011 לארה , .רצק  הדובע  עובשל  רובעל  אוה  שדחה  ילארשיה 
.World at Work, May 2011 . 63% ־ל רועישה  דרי   2010 ־ב תיבב ; ודבע  דרשמב  ודבע  אלש  םישנאהמ   87% 2008 ־ב  .398

.12.1.2012 יררה , לאירוצ  הבתכב : טטוצמ   .399
.29.4.2012 ץיבומייח ,' - זרו ינורהא  הבתכב : טטוצמ   .400

.25.1.2004 האד ,  .401
.30.1.2005 הדוהי , ןב  ךותב : תטטוצמ   .402

.5.5.2010 ןומולוס , ךותב :  .403

.5.5.2010 ןומולוס , ךותב :  .404
ולבקתהש תונוש  תובושת  איבמ  הפיח , תטיסרבינואב  שונא  יבאשמ  לוהינו  םינוגרא  רקחל  זכרמה  שאר  זפרה , קחצי  פורפה '  .405

תויזכרמ תא  קודבל  הדעונש  הפיקע , הלאש  השעמל  וז  סיפב ." הכוז  תייה  םא  השוע  תייה  המ  : " הלאשל םינשה  ךרואל 
לארשיב םיריעצהמ  קר 6%  תונשב ה-70  .הדובעה  תשיפתב  יונישל  דדמ  תווהל  הלוכי  איה  ןכלו  םדאה , לש  וייחב  הדובעה 

, דובעל םתוכז  לע  ורתווי  יכ  רבכ 16%  ורמא  ה-80  תונש  תליחתב  .הייכזה  רחאל  דובעל  וקיספיש  ורמא  ינב 29-20 ) )
.הכופה המגמ  המשרנ  םירגובמ  ברקב  ל-18% . הלע  הדובעה  רגאממ  םיילאיצנטופה  םישרופה  רועיש  ה-90  תונשבו 

ינאו לייטא , ינא  קזח , ינא  ריעצ , ינא   ' לש היווההמ  קלח  הז   " .ןויארב זפרה  רמוא  דובעל ," אל  ארונ  אל  רבכ  םויה  לש  םלועב  "
- םידומיל לש  תויראינילה  תא  רובשל  תאזכ , הרוצב  תויחל  םישנאל  שיש  סוסקול  הז  הדובעה .' חוכמ  תאצלו  סנכיהל  לוכי 

.2004 האד , ךותב : השירפ ." - הדובע
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