
קרפ 16 לארשיב ,  Y-רוד ה
םלוע תשיפתכ  םזיפקסא  וישכע - ? הקיטילופ  יל  המל 

גומלא גומלא רמת   רמת גומלא , , גומלא זוע   זוע

רצונ ב-6/3/2014

?? הדמע הדמע םהל   םהל שישי   םאה   םאה
רגתא דימעמ   Y-רוד ה לש  תיטילופה  תוברתה  רקחמ 

: תוביס רפסממ  טושפ , אל  יעדמ 

, םויה דע  ומסרופש  םייטילופה , םירקסה  ינותנ  בור  - 
תויוברתו םירזגמ  יפ  לע  שקבתמכ , םיחלופמ  םניא 

, םיברע םידרח , םייתד , םייתרוסמ , םיינוליח ,  ) הנשמ
ךרדב וכו .)' היפויתאמ  םילוע  "מ , הרבמ םילוע  םיזורד ,

תחת תילארשיה  הייסולכואה  לכ  תא  םיסינכמ  ללכ 
.היסולכואב תוצובק  ןיב  תוימינפ  תוריתסו  םידוגינ  םילדבה , םיצימחמ  ךכו  ללכומ , דחא  ןותנ 

תומגמ לע  םייטילופה  םירקסהמ  דומלל  רשפא  בוטה  הרקמב  רמולכ , .ליג  תובכש  לש  חוליפ  וליפא  ןיא  םירקסה  בורב 
תנצקומ רוביצב  תיללכה  המגמה  ללכ  ךרדב  יכ  דמלמ  ןויסינה  .םיריעצ  לע  אל  לבא  תידוהיה , היסולכואב  תויללכ 

.יוארכ תאז  דומאל  ירשפא  יתלב  םיאליג , חוליפ  רדעיהב  לבא  םיריעצה , לצא 

םילוקישהו המיגדה  תטיש  לע  םיטרפ  םיקפסמ  םניא  תרושקתב ) םימסרפתמה  הלאכ  רקיעב   ) םיבר םירקס  - 
.הייסולכואה ללכ  לע  תופקת  תויריפמא  תונקסמ  קיסהל  ידכמ  ןטק  םגדמה  םיבר  םירקמב  .הירוחאמש 

םיבר .םאתהב  תונבנ  רקסב  תולאשהו  תשעור ) תרתוכ  רצייל   ) ינויצסנסה דצל  הייטנ  שי  תרושקתה  ילכל  תאזמ , הרתי 
השענ אל  רבדה  .ןימזמה  ףוגה  לש  תיטילופה  הדנ  ' גאה תא  תוצרל  ידכ  עדומב  אלש  וא  עדומב  םילעופ  םירקסה  ינוכממ 

םימיוסמ םיאצממ  לע  םישגד  םייסופיט : םיסופד  ינש  תועצמאב  אלא  ןווכמ , םינותנ  תוויע  תועצמאב  חרכהב 
.תואצותה תא  תוטמ  רשא  תונווכמ  תולאשב  שומיש  םירחאמ ; תומלעתהו 

תוכורא וא  תובכרומ  תולאש  לע  בישהל  תונוכנ  םיעיבמ  םניאו  תונלבס , ירסח  חור , ירצק  ושענ  םישנא  ונתפוקתב  - 
םירקוחה םישמתשמ  הרירב  תילב  .תויטילופ  תודמע  רחא  תוקחתה  ךרוצל  תושרדנה  הלא  תמגוד  בר , בשק  תושרודה 
.תישיאה הפקשהה  לש  הנוילעה  הבכשה  תא  וליפא  תודרגמ  ןניאו  תויחטש  םיבר  םירקמב  ןהש  תורצק , תולאשב 

ןוויכ דועו , תאז  .םהינייעמ  שארב  דמוע  אל  יטילופה  אשונהש  םושמ  םיריעצ , לצא  דחוימב  תנצקומ  תאזה  העפותה 
הדמעו העד  םהל  ןיא  םיבר  םירקמב  ךשמהב ,) ךכ  לע   ) ההובג הניא  םיריעצה  לש  תיטילופה  תוברועמה  תמרש 
םיכרעה םלוע  תא  חרכהב  תופקשמ  אלש  ירדע , ןווג  םע  תויחטש  תובושת  קורזל  םיטונ  םהש  איה  האצותה  .תושבוגמ 

.םהלש ימינפה 

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
שודק ןועמש 

הפיח נוא ' תורבוד  תובידאב 
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הכ םניא  רקסב ) םיעיפומו   ) םינבומ םהל  םיארנש  םיבר  םיגשומו  יאליגב 40 ,+ םישנא  ללכ  ךרדב  םה  םירקסה  ילהנמ  - 
תובושת לעופב  רשאכ  םירקחנה , תובושתמ  תכל  תוקיחרמ  תונקסמ  קיסהל  םיטונ  םה  .ריעצה  רודל  םיריהנ 

םאה םיריעצ , ולאשנ  םירקסה  דחאב  המגודל , .תולאשה  לש  תיקלח  הנבה  וא  הנבה  רסוח  לע  תוססובמ  םינייאורמה 
תא םישרפמ  םירקסנה  דציכ  קודבל  חרט  אל  םירקוחהמ  שיא  תיטרקומדו ." תידוהי  הנידמ   " היהת לארשיש  בושח 

ררבתמ וללה , םינועטה  םיגשומל  קינעמ  רוביצהש  תויונשרפה  תא  קמועל  םינחובשכ  יטרקומד ." ו" ידוהי "  " םילימה
ותוא םישפותה  םירחאו  יתד  שגדב  ידוהי "  " גשומה תא  םישפותה  שי  לשמל , ךכ  .בחר  ףצר  ינפ  לע  תוגלפתמ  ןהש 

.תאזה הלאשל  הבושתה  לע  םג  תועיפשמ  תונושה  תושיפתהש  ןייצל  רתומל  .ימואל  שגדב 

ללכנ המ  ללכ  רורב  אל  םילאשנל  רשאכ  הנידמהמ "? תדה  תדרפהב  ךמות  התא  םאה   " הלאשה הגצוה  םירקסה  דחאב 
תיביטאיצוסאהו תילובמיסה  המרב  תרתונ  הלאשה  .ךיאו  דירפהל  םיצור  קוידב  המו  הנידמ " ו" תד "  " םילימה תחת 

.דבלב תיחטש  הנומת  קפסל  רתויה  לכל  וא  תועטהל  תולולע  הילע  תובושתה  ןכלו  דבלב ,

" חפב םילפונ  ו" רקסה , תולאשל  םהלש  תובושתה  לש  תוכלשהה  תאו  תועמשמה  תא  םיניבמ  םניא  םיריעצה  תחא  אל 
: ךכ בתכנ  היטרקומדל  ןוכמה  ךרעש  רקס  לש  םוכיסב  לשמל , ןווכמ .) יתלבו  ןווכמ  ןפואב   ) םירקוסה םהל  םינמוטש 
( תיקוחה תרגסמל  ףילחת   ) םיקזח םיגיהנמל  םיזוחא )  60  ) רעונה בור  לש  ותהימכ  אוה  דחוימב  גיאדמ  אצממ  "

רעשל רשפא   ". םיחרזאה לש  םתעדב  בשחתהל  םיטונ  םניא  םיאקיטילופש  רעונה  ינבמ  תיצחממ  הלעמל  לש  םתשגרהו 
םה .םזישאפו  הרוטטקיד  ןיבל  קזח " גיהנמ   " ילובמיסהו ןועטה  גשומה  ןיב  ורשיק  אל  םיריעצה  םירקחנהמ  לודג  קלחש 
הרק ךכ  .םיצחלב  דמועו  ותעדב  שוחנ  אוה  םושמ  קזח "  " אוהו יטרקומד  ןפואב  רחבנש  גיהנמ  וטושפכ : ותוא  ושפת 

.תילארשיה היטרקומדל  תישממ  הנכסלו  תינמי  הנצקהל  גיאדמ  ןמיסכ  ושרופ  רקסה  תואצותש 

רשאכ דחוימב  ןוכנ  רבדה  .תולאשנ  ןה  ובש  יותיעהמ  הבר  הדימב  תועפשומ  יטילופה  םוחתב  תוקסועש  תולאש  - 
איה לארשיש  ןוויכ  .תיטילופ  היירורעש  וא  רורט  עוגיפ  ןוגכ  תושגר , לש  ץרפ  םיררועמש  םילטלטמ  םיעוריאב  רבודמ 
לבא םינזאתמ , םיישגרה  םיסלופה  ןמז  ךרואלש  ןוכנ  .העשה  יעוריאמ  עפשומ  רקס  לכ  טעמכ  לד , עגר  ןיא  הבש  הנידמ 

.השקה תואיצמה  דגנכ  הסרתה  לש  גוס  םג  םיבר  םירקמב  איה  רקסל  הבושתה  םיריעצה  לצא 

.םוימויה ייחב  המושיי  ןיבל  ינולפ  קיזחמ  הבש  תיטרואיתה )  ) תיללכה הסיפתה  ןיב  רכינ , םיתעל  לדבה , םייק  - 
הרבחה תא  םישפות  םיבר  םידוהי  לשמל , .לעופב  תוגהנתההמ  הברהב  תיטלחהו  תינוציק  הדמעה  תובורק  םיתעל 

ירשק םייקל  םהמ  ענומ  אל  הז  לבא  ינוכית ,) חרזמה  ךוסכסה  לש  יטילופה  חתמה  לשב  רקיעב   ) ילילש ןפואב  תיברעה 
רעפהש תיריפמא ,) הניחבמ  תאז  תמאל  השקו   ) ונלש השוחתה  .םידומילל  וא  הדובעל  םיברע  םירבח  םע  תודידיו  הביח 

לע תנעשנש  תללוכ , םלוע  תשיפת  שבגל  ךרוצ  תוחפ  םהל  שיש  םושמ  ראשה  ןיב  תאז , .ריעצה  רודב  דחוימב  לודג  הזה 
הברה אלל  יטילופה  הזחמה  לע  םיננובתמש  םינתיפצת ," םיגהנתמו כ" םישח  רתוי  םה  .יטנרהוקו  רודס  תודמע  ךרעמ 

.םתעידיל אבוהש  יפיצפסה  שיחרתה  יפל  קוה  - דא םתדמע  תא  םישבגמו  תוברועמו , ןיינע  הקושת ,

, תויטילופה תויגוסה  לולכמ  יבגל  תשבוגמ  םלוע  תשיפת  םיבישמלש  אצומ  תחנה  ךותמ  רקסל  םישגינ  םיבר  םירקוס  - 
" ןימי  " ןיב לשמל ,  ) תובר םינש  ץראב  הגוהנ  התיהש  תיטילופה  הקולחה  ןיבל  םהיתודמע  ןיב  המילה  תמייקשו 
לש תוריחבבו  תוסיפתב  תויבקע  שיש  איה  םירקוסה  לש  תפסונ  תחוור  החנה  םיינוליח .)" ו" םייתד "  " ןיב וא  לאמש " ו"

תויבקע תוחפ  תושענ  םדא  - ינב לש  תויכרעה  תוערכהה  הריהמ  תרושקתו  עדימ  ףטש  לש  ןדיעב  לבא  .םישנאה 
תודמע לש  ימנידו  יטקלקא  לס  םמצעל  םירצוי  םיבר  השעמל , .רחא  וא  הזכ  עוריא  לע  תיתדוקנ  העדל  רתוי  תורושקו 

םע םולשב  רתוי  תויחל  םיטונש  םיריעצה , לצא  רתוי  שגדומ  לבא  הייסולכואה , ללכ  יבגל  ןוכנ  הז  .םלוע  תוסיפתו 
.םידוגינו תוריתס 

ורקבי אל  םה  רגהל , ןנכתמ  אוהש  םהל  רפסי  רבח  םא  לבא  הנידמל , הבוט  אל  ץראהמ  הדיריש  םירובס  םה  לשמל  ךכ 
ומיכסי המישנ  התואב  לבא  תמא  םולשב  םיצפח  םיברעהש  םינימאמ  אל  םה  הנבהב ; ולש  הריחבה  תא  ואריו  ותוא 

ויה אל  םלועמש  תודוהל  המישנ  התואבו  םילחנתמה  תא  בבחל  םילוכי  םה  ינויגה ; םכסה  תרומת  םיחטש  ריזחהל 
.תיתד הייפכ  דגנ  לבא  לארשי " םעו  םיהולא  דעב   " םה לאונמעל ; לאירא  ןיב  םיניחבמ  םניאשו  ןורמושו  הדוהיב 
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, הריקחו הקמעה  אלל  תולילקב , תודמעה  ןיב  םילגנ  ' גמ םהו  םהל  תומרוצ  שממ  אל  הרואכל , תוריתסה  וא  תוריתסה ,
.ינמזו יקלח  עדיממ  םינוזינ  םה  רשאכ 

תויבקעה רסוח  .הריתסל  םיעדומ  וליפא  םיריעצהש  ילב  וז , תא  וז  תורתוס  םירקסב  תולגתמש  תודמע  םיבר  םירקמב 
םיקינ Y-לצא ה םימדוק , תורודל  דוגינב  .תוהז  לש  תונתשמה  תורדגהל  ראשה  ןיב  רושק  הזה  רודה  לש  תיטילופה 
הנתיא הפקשה  םמצעל  רצייל  ףחדה  ןכלו  םהלש , תימצעה  תוהזב  ךומנ  לקשמ  לעב  ןממס  איה  תיטילופ  הפקשה 

.םהיתומצעב שאכ  תרעוב  אל  הקיטילופה  טהלב , חכוותהל  םיבהוא  אל  םהש  ןוויכ  הזמ , הלעמל  .רתוי  שלח  תססובמו 
.אשונ רובענ  ענכשל , יתחלצה  אל  םאו  ולש " תמאה  תא  שי   " דחא לכל  םתניחבמ 

האצותה .גניטייר  יכרוצל  ראשה  ןיב  תואמסיסו , תואשילק  יוורו  םהלתמ  יטילופ  חיש  תדדועמ  תילארשיה  תרושקתה 
.רגוב אל  םג  םיבר  םירקמבו  דואמ , ינטשפ  ןפואב  תיטילופה  תואיצמה  תא  סופתל  ריעצ  ליגמ  ולגרוה  םיקינ  Y- הש איה 

לש ןונגסב  תמהלתמ  הקחאד "  " לש גוס  םצעב  אוה  תיגולואידיא  תוינוציקכ  וינפ  לע  םלצא  הארנש  המ  תובורק  םיתיעל 
.הרודס תיטילופ  הנשמ  וזיא  אלו  שארב " םהל  ןתינ  "

םיחתמה תוקולחמה , הבש  הפוקת  וז  .ולדג  םה  הבש  הפוקתל  םג  הרושק  םיקינ  Y-ה לש  השלחה  תיטילופה  תוהזה 
- לאמש  ) ינוחטיב - ינידמה ירדגמה , יתדעה , יתדה , םיעסשה  .ונתמתה  תילארשיה  הרבחב  םייגולואידיאה  םירעפהו 

םידמועש תונחמ "  " םירציימ םניא  רבכ  תיטסילטיפק ) םלוע  תפקשהב  םיזחוא  הנידמה  יחרזא  בור   ) ילכלכה םגו  ןימי )
קימעה יגולואידיאה  רעפה  השעמל   ) םיעוט םלוכו  םיקדוצ  םלוכש  החיכוה  תואיצמה  ןמזה  םע  .סרתמה  ידיצ  ינשמ 

ןכל רתוי .) דוע  וניצקהש  תונחמה , ךותב  תוינוציקה  תוצובקה  ןיב  רמולכ  הלקסה , תווצק  ןיב  רקיעב  תאזה  הפוקתב 
( יטילופה זכרמל  םתפקשה  תניחבמ  םיכייתשמ  םבור   ) והשלכ הנחמל  םמצע  תא  םיכיישמ  אל  םג  םיריעצה  בור 

.םיגלטוקמ תויהל  םיברסמו 

סחיב םיקינ  Y-לש ה תודמעה  תידדה , העפשהו  היצרגטניא  יכילהת  םג  םיללוחתמ  תונחמה  ןיב  בוטיקה  דצלש  ןוויכ 
.ןשיה יטילופה  הוותמהמ  תוגרוח  תויתרבח  תועפותל 

(. הלכלכו אבצ   ) לטנב ןויוושל  רשקהב  הז  דימת  טעמכ  םידרח , לע  םירקסב  לאשנ  ינוליחה  רוביצה  רשאכ  אמגודל :
הרבחה תא  םיאור  םה  רמולכ  םאתהב , תובושת  םינתונ  םילאשנה  בורו  יתרהצה  יטילופ  יפוא  תולעב  ןה  וללה  תולאשה 

םיטביהל םייתרוסמה  רקיעבו  םינוליחה  םידוהיה  בור  לש  סחיה  תא  םיקדוב  רשאכ  לבא  .ילילש  דואמ  ןפואב  תידרחה 
הלגתמ המודכו -  הענצב  םייח  תידוהי , תשרומ  רומיש  םירוה , דוביכ  הקדצ , תיישע  ןוגכ : תידרחה , הרבחב  םינווגמ 

הייסולכואהמ םיבר  הצובקכ ) םידרחה  לש   ) ללכומה ילילשה  יומידה  ףרח  תאזמ , הרתי  .יבויח  רתוי  הברה  סחי 
תא םישדוג  רתוי  דוע  םיבר  .הכרבו  הצע  לבקל  ידכ  םידרח  םילבוקמו  םינבר  דוקפל  םיגהונ  תיתד ) אלה   ) תיתרוסמה

? םייניעה לומ  ידרח  בר  האור  "ד  בח תיבל  עיגמש  ריעצ  םאה  .םיידרח  םיחילש  םידמוע  םשארבש  "ל  וחב "ד  בח יתב 
לכו רבחו , חא  אוה  תאזה  היצאוטיסב  לבא  רוחש , שובלב  בר  האור  םנמא  אוה  .אל  תיטילופ  - תיתעדות ןכ , תישעמ 

םידרח םייתד , לש  לילב  תוארל  רשפא  ןמואב  בלסרב  תוגיגחבש  ךכל  הביסה  םג  וז  .יטנוולר  יתלב  השענ  ידרחה  עקרה 
(. Y-רודמ ה םבור   ) םייתרוסמ םיריעצו 

, טנב ילתפנ  תא  ץירעהל  וא  םיחטש , תרזחהב  ךומתל  ליבקמבו  ןימי  תגלפמל  עיבצהל  םילוכי  םיקינ  Y-הדימ ה התואב 
רודה תא  ןייפאמה  תויבקעה  רסוחל  תניינעמ  השחמה  .הנידמהמ  תדה  תדרפהב  ךומתל  דבב  דבו  תיתד , הגלפמ  גיהנמ 

ידי לע  רבוטקוא 2008  תישארב  ךרענש  רקס  ב-2008 . רבמבונב  תוימוקמה  תויושרל  תוריחבב  תוארל  רשפא  הזה 
ליבומ תיטסינומוקה , הגלפמה  שיא  ןינח , בדש  ךכ  לע  עיבצה  ביבא ,' לת  תועידי   ' רובע חמצ  הנימ  תושארב  ףחד  ןוכמ 

םילאשנהמ םיזוחא   55 ועיבצי –  ימ  רובעב  ינב 24-18  ולאשנשכ  .ביבא  לתב   Y-רוד ה ינב  ברקב  הובג  רעפבו  רוריבב 
46 תומוד –  ויה  תואצותה  ינב 29-25  ברקב  םג  .יאדלוחל  ועיבצי  יכ  ורמא  םיזוחא  קרו 17  ןינחל , ועיבצי  יכ  ורמא 

הדמע ונלוכל ," ריע  , " ותמישרו ןינח  בד  םימדקמש  הדנ  ' גאהש תורמל  תאז ,  . יאדלוחל םיזוחא  קרו 23  ןינחל  םיזוחא 
הדהאה תא  ולתש  ויה  . Y-רוד ה תא  תנייפאמה  תיטילופהו  תינכרצה  םלועה  תסיפתל  הריתסב  תובושח  תוניחב  המכמ 

תויתרבחה תותשרב  תוסייגתהה  תאו  ביבא  לתב  היחמה  רקוי  לע  עימשה  אוהש  תיתרבחה  תרוקיבב  ןינחל  םיריעצה  לש 
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לאיתיא באוי 

תיתרהצהה המרב  הראשנ  ולש  הדנ  ' גאב הכימתהו  ןינחב  ורחב  אל  םיריעצה  ןידה  םויב  יופצכ , לבא  .יאדלוח  דגנכ 
ןיבל היגולואידיאה  ןיב  רשקמ  שממ  אל  ונלש  רודה  דיגנ , ילש , אבא  לש  רודהמ  הנושב  : " בתכ םערב  רינ  רפוסה  .דבלב 

" .עוצקמל הווש  אל  רבכ  היגולואידיאהו  ותוא , םייח  אקווד  ואל  םיוסמ , רבדב  םינימאמש  םישנא  .הסנרפה  יפוא 

יגולואידיא יגולואידיא -- טסופה טסופה ןדיעה   ןדיעה

םירוענ םירוענ םות   םות אלל   אלל םזיטוירטפ   םזיטוירטפ
ינמיסמ דחא  דימתמו  זאמ  היה  זעה  םזיטוירטפה 
ןיידעש שגר  תילארשיה –  הרבחה  לש  רכיהה 

לכבו םיידוהיה  םירזגמה  לכב  דואמ  יטננימוד 
בושו בוש  םיחיכומ  םירקס  .ליגה  תובכש 
.התוא םיבהואו  םתנידמל  םירושק  דואמ  םילארשיהש 
רוגלו דלוויהל  לזמ  ינב  םהש  םישח  םג  םבור 

.לארשיב

עגונה לכב  םהירוהמ  הרואכל  םינוש  םניא  םיריעצה 
לארשי םע  תוהדזה  םישח  םבור  .תדלומה  תבהאל 

"ל, וחב םה  רשאכ  .םילארשי  םתויה  לע  הוואגו 
םה םיינמז , םירגהמ  וא  םיאלימרת  םירייתכ ,

לע ךלכלמ " ימ ש" לע  םיסעוכו  םילארשיכ  םמצע  תא  גיצהל  םיבהוא  םג  םה  .ץראב  שחרתמב  ףוצר  ןפואב  םינכדעתמ 
לאמשה יפלכ  םישח  םהמ  םיברש  הדילסל  תוביסה  תחא  םג  תאז   ) םתחפשמ לע  ךלכלמ " ימל ש" המודב  תצק  הנידמה ,

(. לארשי לש  התביד  תא  איצומש  יטילופה , ינוציקה 

.םייגולואידיא   םיחנומב  תרדגומ  הניא  איהש  ףא  םדה , רוזחמב  ןיידע  תמרוז  תונויצה  םג 

םיפאושש םיביוא  תפקומ  לארשיש  םרשב  לע  ודמל  םה  .המויק  ךשמהלו  הנידמל  הנכ  הגאד  םישח  םג  םיבר  םיקינ  Y
.ינוציקה םאלסאה  תומצעתה  לשב  רתיה  ןיב  לדג , קר  םהייח  תפוקתב  םויאה  השעמלו  הלסחל ,

תא הדביא  הנידמהש  םושמ  םתורענב , םהירוה  ומכ  תירוטסיה  תוחילש  ירודחו  םימימת  םניא   Y-רוד ה ינב  תאז , םע 
ינרמוח יניצ , יטסיליהינ , חור  ךלהל  רמולכ  ינויצ ," - טסופ ה" ןדיעה  ךותל  ודלונ  םה  .התוא  הפפאש  שדוקה  תליה 

תא וגפסו  תוחיכשהו , המצועה  תניחבמ  רבעב , ויה  אלש  תוילילש  תורתוכל  םינשה  ךרואל  ופשחנ  םה  .רתוי  יכונאו 
.םימתה ןוזחב  שבתשה  והשמש  תיללכה  השוחתה 

הזה  : יתוברתה  יונישה  תא  ונמזב  רשיבו  ףקיש  בגה " לע  יל  בכוש  ינא   " רבליז לאירא  לש  ירלופופה  ןומזפה 
 ]...[ הרומג הלטבב  ימי / םיפלוח  דציכ  האור  הרקתה / לע  טיבמ  בגה / לע  יל  בכוש  ינא 

ונעמל תומל  יאדכ / רשא  רבד  םוש  ילב  ונשי / טושפ  ינא  תויהל / אל  וא  תויהל  ילב 
.הפי ךכ  לכ  אוהו  םלועה / לע  ריית  ומכ  הפוצ / טושפ  ינא  שואיי / ילבו  הווקת  ילב 

הנידמ וזש  םיבשוחו  לארשיב  תויחל  םיבהוא  םה  דחא  דצמ  הנידמל : סחיב  תוילאודה  תטלוב  םיריעצהמ  םיבר  לצא 
שיש תתחשומ , הנידמ  וזש  םיחוטב  םה  המישנ , התואב  .רחא  םוקמב  ואצמי  אלש  תונורתי  םע  הנימב , תדחוימ 

, םישנענ אל  םיניירבעש  םישח  םג  םה  .הלכלכה  יטוחב  םיכשומש  םייטנסרטניא  םיאקיטילופו  םייביטלופינמ  םינוקייט 
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.םהלש דואמ  הנידמה  ןיידע  לבא  .יתרבח  קדצ  יא  שיש  יללכ  ןפואבו  םתעקשה , לע  םלוה  לומגת  םילבקמ  אל  םידבועש 

היילע לש  תיללכ  המגמ  תנמתסמ  לבא  םלצא , םינושארה  תומוקמב  תואצמנ  ןיידע  ידוהי " ו" ילארשי "  " תויוהזה
המגמה תא  תוקזחמ  תויתרבחה  תותשרה  .דועו  תורוה  ביבחתו , יאנפ  תילאנויספורפ , תופסונ : תויוהז  לש  ןלקשמב 

.תאזה

לארשיל ךתוא  םירשוקש  םימרוגה  תא  תובישחה  רדס  יפל  /י  גרד

    YY -- הה רוד   XXרוד -- הה רוד   רוד

החפשמ

6.26.1עצוממ

1.41.4ןקת.ס

"כ 189106הס

םירבח

4.94.93.93.9עצוממ

ןקת 1.51.5.ס 

"כ 189106הס

תוברתו הפש 

4.14.14.64.6עצוממ

ןקת 1.61.7.ס 

"כ 189106הס

תונויצ

3.94.3עצוממ

ןקת 1.91.9.ס 

"כ 189106הס

תודהי

3.03.1עצוממ

ןקת 1.81.9.ס 

"כ 189106הס

הריירק

2.92.93.33.3עצוממ

ןקת 1.51.6.ס 

"כ 189106הס

דועו ) תוימשיטנא  תורז ,  ) תרחא הנידמב  תומלקאתה  יישקמ  ששח 

2.92.8עצוממ

ןקת 1.71.9.ס 

"כ 189106הס

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  יאמל 2013 ,  18-22 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע    Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
(. 4.9%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

.םירבג תיצחמו  םישנ  תיצחמ  תימצע ,) הרדגה  יפ  לע  /ת  ינוליח  ) לארשיב תידוהיה  תינוליחה  הייסולכואהמ  םיבישמה  תורעה :
: ןופצהו הפיח  כ-50% , זכרמהו : ביבא  לת  םירוגמ : םוקמ  יפ  לע  םגדמה  תוגלפתה  ינב 45-55 . : X-רוד ה ינב 21-34 ; : Y-רוד ה

כ-25%. םורדהו : "ש  וי םילשורי , כ-25% ,

.רשוק תוחפ  יכהש  םרוגל  רשוק ו-1  יכהש  םרוגל  ןויצ 7 
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תילארשי תויטוירטפ  רקס 

תולאש תולאש
"" הבר הבר הדימב   הדימב  " " ונעש ונעש םידוהיה   םידוהיה % % 

"" דאמ דאמ הבר   הבר הדימב   הדימב  " " ואוא

? ילארשי טוירטפכ  ךמצע  תא  האור  התא  הדימ  72%וזיאב 

? ילארשי תויהל  האג  התא  המכ  88%דע 

תצצפ  ) לארשי לע  יניערג  קשנב  םייאת  רוזאב  תוניועה  תונידמהמ  תחא  םא 
? ץראב תויחל  ראשית  םאה  םוטא ,)

81%

הלאש הלאש
"" טלחהב טלחהב םיכסא   םיכסא  " " ונעש ונעש םידוהיה   םידוהיה % % 

"" םיכסאש םיכסאש יאדוול   יאדוול בורק   בורק  " " ואוא

ףתתשהל וא  הנידמה  ןעמל  םחליהל  םיכסת  םאה  תפסונ , המחלמ  ץורפת  םא 
? םחליהל ךתלוכיב  ןיא  םא  יהשלכ  ךרדב  יתמחלמה  ץמאמב 

95%

ראורבפ 2009. יעישתה , הילצרה  סנכב  גצוה  ראוני 2009 ,  תויטוירטפ  רקס  רקחמו , ץועיי  םגדמ  ןוכמ  רוקמ :
.לארשיב  18  + ינב לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  םינייאורמ , ברקב 613  םיינופלט  תונויאר  תועצמאב  ךרענ  רקסה  םינותנ :

שיו הזע , תעוצרב  הקוצי " תרפוע   " עצבמ םויס  רחאל  םירופס  םימי  םיכיראתה 20-21/01/2009 , ןיב  ךרענ  רקסה  הרעה :
.םיאצממב ויוטיב  אצמ  ירטה  ומושיר  יכ  חינהל 

תויחל ולכוי  םהב  רתוי  םיגשגשמו  םיחוטב  תומוקמ  שיש  תורמל  ץראב  תויחל  ידלי  תא  דדועא  ינא  העיבקל :

ונע % םידוהיהמ 

םיכסמ םיכסמ אל  עדוי אל 
0%

25%

50%

75%

100%

ראורבפ 2009.  יעישתה , הילצרה  סנכב  גצוה  ראוני 2009 ,  תויטוירטפ  רקס  רקחמו , ץועיי  םגדמ  ןוכמ  רוקמ :

.לארשיב   18  + ינב לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  םינייאורמ , ברקב 613  םיינופלט  תונויאר  תועצמאב  ךרענ  רקסה  םינותנ :

שיו הזע , תעוצרב  הקוצי " תרפוע   " עצבמ םויס  רחאל  םירופס  םימי  םיכיראתה 20-21/01/2009 , ןיב  ךרענ  רקסה  הרעה :
.םיאצממב ויוטיב  אצמ  ירטה  ומושיר  יכ  חינהל 
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...ידכ ייח  תא  ןכסל  /ה  ןכומ היהא 

  
ליג ליג

YY -- הה רוד   XYXYרוד -- הה רוד   XXרוד -- הה רוד   ככרוד "" הסהס

ייח  תא  ןכסל  /ה  ןכומ היהא 
יתחפשמ יתחפשמ ייח   ייח לעלע   ןגהל   ןגהל ידכ   ידכ

דואמ 78.3%74.3%78.3%77.2%םיכסמ 

םיכסמ 16.4%18.3%17.9%17.3%יד 

םיכסמ םיכסמ ככ   "" 94.7%94.7%92.7%92.7%96.2%96.2%94.6%94.6%הסהס

םיכסמ ךכ  לכ  1.6%3.7%2.8%2.5%אל 

םיכסמ אל  5%1.8%9%1%ללכ 

ככ   "" הסהס
םיכסמ םיכסמ אלאל  

2.1%2.1%5.5%5.5%3.8%3.8%3.5%3.5%

עדוי 3.2%1.8%0%2%אל 

""ככ הסהס
תוחיכש 189189109109106106404404תוחיכש

זוחא 100%100%100%100%100%100%100%100%זוחא

ייח  תא  ןכסל  /ה  ןכומ היהא 
ילש ילש הנידמה   הנידמה לעלע   ןגהל   ןגהל ידכ   ידכ

 

דואמ 13.8%7.3%14.2%12.1%םיכסמ 

םיכסמ 36%31.2%40.6%35.9%יד 

םיכסמ םיכסמ ככ   "" 49.7%49.7%38.5%38.5%54.7%54.7%48%48%הסהס

םיכסמ ךכ  לכ  33.9%36.7%30.2%33.7%אל 

םיכסמ אל  11.6%20.2%14.2%14.6%ללכ 

ככ   "" הסהס
םיכסמ םיכסמ אלאל  

45.5%45.5%56.9%56.9%44.3%44.3%48.3%48.3%

עדוי 4.8%4.6%9%3.7%אל 

""ככ הסהס
תוחיכש 189189109109106106404404תוחיכש

זוחא 100%100%100%100%100%100%100%100%זוחא

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  יאמל 2013 ,  18-22 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע    Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
(. 4.9%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

(, תימצע הרדגה  יפ  לע  /ת  ינוליח  ) לארשיב תידוהיה  תינוליחה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  םיבישמ ,  404 תורעה :
ינב  ) XY-רוד ה םילאשנה ; תיצחמכ  ינב 21-34 :)  ) Y-רוד ה תורוד : יפ  לע  םגדמה  תוגלפתה  .םירבג  תיצחמו  םישנ  תיצחמ 

ביבא לת  םירוגמ : םוקמ  יפ  לע  םגדמה  תוגלפתה  .םילאשנהמ  עברכ  ינב 45-55 :)  ) X-רוד ה םילאשנהמ ; עברכ  (: 35-44
כ-25%. םורדהו : "ש  וי םילשורי , כ-25% , ןופצהו : הפיח  כ-50% , זכרמהו :
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םילארשי םיריעצ  ברקב  תויוהז 

לש תויתדה  תדימ  ןיבל  תילארשי ) תמועל  תידוהי   ) תוהזה תריחב  ןיב  רשק  םייק  יכ  אצמנ  השענש ב-2002  רקסב 
ברקב .ילארשי  ומצעב  האר  אל  םהמ  דחא  ףאו  םידוהי , לכ  םדוק  םמצע  תא  ורידגה  םידרחה  םילאשנהמ  .םילאשנה 78% 

םידוהי םמצע  תא  םירידגמש  ןיב 55%  םיקלחנ  םייתרוסמה  .םילארשי  קרו 16%  םידוהי , םמצעב  םיאור  םייתדה 73% 
'. ילארשי  ' הרדגהה םע  ו-49%  ידוהי ,'  ' הרדגהה םע  םיהדזמ  םינוליחה 34%  ךותמ  וליאו  םילארשי ; ןיבל 35% 

(37%  ) ןושארה םוקמב  התיה  בוט )" יכה  םתוא  רידגמ  המ   )" תילארשיה תוהזהש  אצמנ  השענש ב-2008  רקסב 
(47%  ) ןושארה םוקמב  תידוהיה  תוהזה  האצמנ  הנש  התואב  השענש  רחא  רקסב  (. 29%  ) ינשה םוקמב  תילארשיהו 

(. 40%  ) ינשה םוקמב  תילארשיהו 
". ידוהי  " גשומל ילארשי "  " גשומה ןיב  הפיפח  םיאור  ץראב  םיבר  יכ  ריעהל  בושח 

הרידגמ יכהש  הצובקה  .םירבגל  האוושהב  םישנה  ברקב  רתוי  הברה  הקזח  תילארשיה  תוהזה  יכ  ( 2008  ) רקסב אצמנ  דוע 
םמצע ורידגה  כ-48%  לעמ 10,000 .)₪  תיב  קשמל  וטנ  הסנכה   ) ההובגה הסנכהה  ילעב  תצובק  איה  תילארשיכ  המצע 

דע 7000  ) הכומנה הסנכהה  ילעבל  דוגינב  תאז , .םידוהיכ  לכ  םדוק  םמצע  ורידגה  םהמ  קר כ-23%  .םילארשיכ  לכ  םדוק 
(.  26%  ) םילארשי רשאמ  כ-33% )  ) םידוהיכ רתוי  םמצע  ורידגהש  תיב ,) קשמל  הסנכה   ₪

40% ־כו םידוהיכ , הנושארבו  שארב  םמצע  תא  םירידגמ  םילארשיה  םידוהיהמ  תיצחמש  אצמנ  השענש ב-2009  רקסב 
.םילארשיכ תישאר  םמצע  תא  םירידגמ 

םיסחיימ םבור  יכ  אצמ  "ל , הצב םידקפמ  לש  תידוהי  - תילארשיה תוהזה  תא  ןחבש  רעונהו מ-2012 , ךוניחה  ליח  לש  רקחמ 
םהל הבושח  וא  הבושח  תילארשיה  תוהזהש  ובישה   94% תידוהיה : תוהזל  האוושהב  תילארשיה  תוהזל  רתוי  הובג  לקשמ 

םישנ ו-35%  םירבג    65% םיניצק : רבודמ ב-233   ) דואמ םהל  הבושח  וא  הבושח  תידוהיה  תוהזהש  ובישה  דואמ ו-82% 
(. ךוניח תורדסל  ועיגהש  ףולא  ןגס  תגרדב  םיניצקל  דעו  םיניצק  סרוקב  םיכינחמ  תונוש : תוגרדב 

: תורוקמ
.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמהו  יח  יבא  ןרק  .ןקויד  םילארשי : םידוהי  .אוהילא 2002 . "ץ , כו הנח  ןוסניול , תימולש ; יול ,

לארשיו תונויצה  רקחל  ןוכמה  לש  םיזנכשאה  סנכ  .םייחרזמ  אלו  םיזנכשא  אל  םרוד : ינבו  וקא  ז' טנינ , .זוע 27.2.2008 . גומלא ,
.ביבא - לת תטיסרבינוא  ןמציו , םייח  ע"ש 

.58 טנמלרפ , .לארשי  תנידמב  תימואל  תוהז  ונחנא ? ימ  לירפא 2008 . .הנא  ןמלפנקו , ימענ  שייר , - ןיימיה לעי ; רדה ,
לש םיכרעו  תרוסמ  תרימש  תונומא , ןקויד : םילארשי -  םידוהי  .הלייא 2009 . ןמרגוש , - רסיקו רשא  ןאירא ,

ךלש ךלש תמאהו   תמאהו ילש   ילש תמאה   תמאה
הסיפתב תוארל  רשפא  היתואצות  תאש  תירסומה  הבישחב  תינפתל  איבה  יברעמה  םלועה  לש  היצזיטרקומדה  ךילהת 

רבעב .םייסחי  םיחנומב  תואיצמל  תוסחייתהו  ירסומה  טופישה  לש  ופקות  דוביא  : Y-ה רוד  חתיפש  תיכרעה 
תומ םיהולאה , תומ  רבחמה , תומ  טקייבואהו , טקייבוסה  תומ  תונמאה , תומ  הירוטסיהה , תומ  לע  ורביד  םיפוסוליפה 

הטלתשה וזה  חורה  םיקינ  Y-לצא ה .תיגולויצוסו  תיטרואית  הרימא  רדגב  רתוי  היה  הז  לבא  .תמאה  תומו  הירואיתה 
.תואיצמה תסיפת  לע 

וא םיכירדמ  םירומ , תד , ישנא  תמגודכ  תירסומו , תידסומ  תוכמס  תולעב  תויומד  אללו  ךרד  ירומ  אלל  לדג   Y-רוד ה
םירבחל וכפה  םירוהה  .המזירכה  סותימ  הז  ללכבו  םיסותימה , בור  וצפונ  ובש  ןדיעב  רגבתה  אוה  .םיימואל  םיגיהנמ 

םג אוה  םירפס , אורקל  טעממ  הזה  רודהש  ןוויכ  .תוימורת  תודימ  אלל  םישנאכ  םירייטצמ  ךכמ  האצותכו  םהידלי  לש 
בור לבא  היזיוולטה , רקיעב  תינורטקלאה , הידמה  הראשנ  .םילודגה  םינמורב  רסומ  לש  םילדומל  תוחפ  ףשחנ 

.ןווכתמב תוערו  תויביטלופינמ  ןהש  וא  תוללמואו  תודודר  ןהש  וא  .יוקיחל  ודעונ  אל  הגיצמ  איהש  תויומדה 

, תחא תמאו  דחא  לובג  דחא , עבט  ןיא  רבכ  .יסחי  םלועהש  הסיפתה  תא  םינפהו  גפס  רשא  יגולואידיא " - טסופ  " רוד הז 
תונדשחבו תולילקב  םיפלחומ  שארה  דבוכו  ינכפהמה  סותאפה  .לילעב  תויביטקייבוס  טבמ –  תודוקנ  רקיעב  אלא 

תא תויחל  רקיעב  אלא  םלועה  תאו  םמצע  תא  לואגל  םיפצמ  םניא  םיקינ  Y-תואדווה ה. תא  קחוד  קפסהו  הזילעה ,
.דואמ ישיא  רשוא  אלא  םימעה " רשוע  / רשוא  " אל אוה  םרובע  רשואה  .עגרה 
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תומגודהמ תוררחתשה  לש  תפסונ  הגרדמ  םצעב  אטבמ   Y-רוד ה תא  ןייפאמה  יממעה  םזינרדומ  - טסופהש ונעטיש  שי 
וליפא רושק  הז  ילוא  .םלועה  לש  יתוכאלמה  םסקהמו  תנכוסמה  תומימתהמ  תוחכפתה  לשו  תולבוכה  תונשיה 

םישנאמ קר  אל  תרסומ  המזירכה  הבש  רתוי , תיטסילרולפו  תיטרקומד  הרבחל  רבעמל  רמולכ  תירסומ , תוחתפתהל 
עיגמ אל   Y-רוד ה יריעצ  לש  םתסיפתב  ינרדומ  - טסופה יוטיבה  יכ  הארנ  תאז , םע  .תומכסומו  םיטסקטמ  םג  אלא 
םהל ןתונ  הזו  תטלחומ  תמא  ןיאש  םהל  ורמא  .תויחטשו  תורוב  לש  םוקממ  אקווד  אלא  הלכשהו  עדי  לש  םוקמהמ 

.תמאל תיפיזיס  הריתחמו  הקימעמ  הבישחמ  רוטפ " "

םיגיצמ תחא  אלש  םייטסילופופ , םירקחמו  םירקס  הציפמ  איה  .העפותה  תא  המיצעמ  םצעבו  םהל  תעייסמ  תרושקתה 
הלעמל .לודג  לובלבהו  תינומלא , תיחמומ  לש  תרחא  העד  תאבומ  ינולפ  החמומ  לש  תחא  העד  לכ  לע  .וכופיהו  רבד 

ערהו ערל  היהנ  בוטה  תיקיזכ : תועמשמ  יעבצ  ףילחמו  זוירוק , רדגב  השענ  לוכה  תונויארהו  םיחווידה  לילבב  הזמ ,
( תירשפא ךרד  לכב   ) בל תמושת  תכישמ  ובש  עגרל , םירוביג  לש  דדונ  סקרק  הבר  הדימב  איה  ונימיב  תרושקתה  .בוטל 

.רקיעה איה 

רשפאה לככ  ענמיהל  םהלש  הייטנב  תפקתשמו  םיריעצה  לצא  המנפוה  םיכרעה  לש  תויסחיהו  תוינמזה  תסיפת 
הדיעצב םיקפתסמ  םה  םהירוהל  דוגינב   . תקולחמב םייונשה  םיירוביצ  םיניינע  לע  ןיד  ץורחל  רהזיהלו  תויטופישמ 

םלצא תספתנ  תיתרבחה  תואיצמה  .יואר  אל  וא  יואר  המ  הלאשב  םמצע  תא  םיקיסעמ  אלו  רוסאהו  רתומה  תולובגב 
קדוצ דצ  ןיא  רבכ  ןכלו  יטולוסבא  קדצ  ןיא  םתניחבמ  .םייביטקייבוס  םיסרטניאו  תושגר  לש  ףסואכו  םיסחי " תכרעמ  כ"

.הרוחא דעצ  תחיקלו  שאר " תנטקה   " תועצמאב רותפל  רשפאש  ףולח  ירב  תויעבו  םיכוסכס  רקיעב  שי  .העוט  דצ  לומ 
םירבד רומגל  ףידע  רשפא  םאו  תיטפשמ  העיבת  ינפ  לע  רושיג  םיפידעמ  םה  טפשמה : םלועמ  םיגשומ  לואשל  םא 

םע ךלוה  ינא  : " םיריעצ ברקב  רקיעב  חוורה  ןושלה  עבטמ  אוה  תורודה  ילדבהל  רתויב  ךכוזמה  ףוקישה  .די  תציחלב 
(. בירלו חכוותהל  םעט  ןיאו  ולש  תמאה "  " תא שי  ונתיאמ  דחא  לכל  יטנמסה : ושוריפ  " ) ילש תמאה 

: הילאוטקא םורופב  ןויד 
ינימ לכ  םע  ההוזמ  תויהל  ילב  הז  דעב  ןיגפמ  ינא  ךיא  איה  תוטבלתהה  .הזע ]...[  לע  רוצמה  תרסהב  ךמות  ינא  : " יממוא

?" ינוציק לאמש  ינוגרא 
אל םג  .ךל  זא  הזה -  אשונב  ןיגפהל  תכלל  ךל  בושח  םא  .ךלש  תמאה  םע  תכלל  ךירצ  התאש  תבשוח  ינא  : " Timeless

 " . ינוציקה לאמשה  ינוגרא  םע  ךתוא  ההזי  קוידב  ימ  יל  רורב 
". םירחא םישנאב  התיא  תעגל  ךיא  עדוי  אל  טושפ  ינא  ילש , תמאה  םע  ךלוה  ינא  : " יממוא

עטקב ךלש  תמאה  םע  תכלל  ךל  בושח  תבתכש  ומכ  םא  ךילע ? ובשחי  המ  ללכב  ךל  תפכא  המל  לבא  : " תינרבדבוד ירש 
" .היעבה המ  הניבמ  אל  ינא  הזה - 

: םייראלפופ םירישב  םג  עיפומ  ילש " תמאה   " יוטיבה

( יטרוש  ) ילש תמאה 
םולכמ תדחפמ  אל  "[...] 

םומעש לש  םי  ךותל  ףחסא  אל  ינא 
ינאש ימ  היהא  ינא 

 ]...[." ילש תמאה  וז  םויה  זא 

( ירטע ילג   ) ןכומ רבכ  לכה 
םואתפ יל  עיפותש  תעדוי  ינא  םולחי / המ  תעדל  ילבמ  ןושיל / ךלוה  םדאש  ומכ  "

 ]...[." ןושיל ךתיא  הצור  ילש  תמאה  קר  ןמזמ / וחרב  םידחפה  םג  ןאכ /  ךילא  ןכומ  רבכ  לכה 

תרוקיבל סחייתת  לאו  " ) ךלש תמאה  םע  ךל   " חוורה וטומה  יכרב  לע  םילדג  רבכ  םיקינ  Y-ה לש  םיריעצה  םהיחא 
תאזה השיפתה  תא  םיגדה  תואטיסרבינואל , טייבידל  םלועה  ףולאו   Y-רוד ה ןב  בודיא , - ןהכ ינוי  הל .) תדגנתמש 
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: םידליל ףש " רטסאמ   " תינכותה לש  רשקהב 

יל היה  אלש  ןוויכ  םירוהה  תיבמ  םייקנ  םילכ  בונגל  הסנמ  ידועב  ןולסהמ  יתעמש  התוא  םידלי ,' ףש  רטסאמ   ' תינכותב "
ול וצילמה  םה  .חלצומ  אל  ולש  לישבתהש  תוטועפה  דחאל  דחי  םג  םיחמומה  םיפשה  לכ  ורמא  םילכ , חידהל  חוכ 
אל םיטרפב ) יתקמעתה  אל  יל , רצ   ) תונמ יתש  ןיב  בולישהש  דחוימב  םיצרחנ  ויהו  ןילבת ב ,' תיחפהל  ןילבת א ,' ףיסוהל 

. דובעל היה  לוכי  אלו  דבוע 
םורממ .ול  עירפהל  םיחמומה  תעדל  ןתנ  אל  דליה  יק , ' גו לילבוב  לש  תונומאה  םהיכרב  לע  ךנחתהש  ימל  יוארכש  אלא 

ילב רמאו  המלצמל  טבמ  רישיה  אוה  הכ , דע  ןיכה  יאדוובש  השק  אלל  דלוקוש  םע  םי  ' ציוודנסה תורשעו  וייח  תונש   10
אל הז  םיניבמ ? םתא  .תושעל ' יל  רמוא  בלהש  המ  הז  .ילש  תמאה  םע  ךלוה  ינא  לבא  ורמא , םה  המ  יתעמש  : ' לבלבתהל
. עורג לכוא  ןיכהל  ול  רמוא  בלהש  טושפ  הז  ונממ , םיסונמל  בישקיש  יואר  ילואו  הירנילוקב  ןיבמ  אלש  ןטק  דלי  אוהש 

קוחה רובעיש  דע  ןמז  לש  ןיינעו  טפשמה , תיבב  ילש ' תמאה   ' תנגהב שמתשהל  וליחתי  םיניירבעש  דע  ןמז  לש  ןיינע 
" .הנושארל תאז  םתארק  הפיא  ורכזת  .תעדה  לע  תלבקתמ  תיקוח  הנגהכ  הב  ריכיש 

ובש יטנרטניאה , םירסמה  סונייקוא  תוחתפתהל  ראשה  ןיב  הרושק  םיקינ , Y-תא ה החנמש  תמאה , תויסחי  לש  הסיפתה 
ליטהל עדימ , בילצהל  תוהתל , ררבל , םיחרוט  םניא  םיבר  םיריעצ  .ןכותהמ  רתוי  הבושח  הזיראהו  רסמה  השענ  םוידמה 

םתדהאב הכוז  םתוא  שגרל  ליכשמש  ימ  ןכל , .שארהמ  רתוי  עוריאל  םתוא  רבחמ  שגרה  .ופשחנ  םהילאש  םירסמב  קפס 
.םתכימתבו

"ב הראב םייקש  םיאליגה  רעפב  אוצמל  רשפא  םלועה , לכב   Y-רוד ה תא  תנייפאמ  הארנה  לככש  וז , העפותל  השחמה 
הדמעב רתוי  ךומתל  םיטונ  םייאקירמאה  םיריעצה  יכ  םיארמ  םירקס  .לארשיב  הכימתה  ירועישל  עגונה  לכב 

דאמ תחוור  תילארשי  יטנאה  השיגהש  הדבועה  איה  ךכל  תתל  רשפאש  רבסהה  .ךפיהל  קוידב  םירגובמהו  תיניטסלפה 
.םיניטסלפו םימאלסיא  ורפו  םיימשיטנא  םינוגרא  תועצמאב  הבר  תוליעיב  תצפומו  תשרב ,

? תמאה ינפ  תא  םיתוועמו  םיירקש  םבורש  םילארשי , יטנאה  םירסמהמ  אקווד  םיענכתשמ  םיריעצה  עודמ 

םירסמב םיילאוזיו , םירסמ  לש  םצמוצמ  רפסמב  םיקפתסמ  םה  .םיבכרומ  םירסמ  תאירקב  םינמואמ  םניא  םיבר  תישאר ,
תא סופתל  םהלש  ךרדה  רומאכ , .תיטילופה  היעבה  תובכרומ  תא  קמועל  ןיבהל  םיסנמ  אל  םה  .םיקימיגב  םירצק ,

.תיגול תיחותינ  אלו  תישגר  רקיעב  איה  םלועה 

םה .תואיצמה  תנומת  תא  םיחטשמו  םידדרמ  םיכילהתהו , הביסה  אלו  האצותה  תשגדומ  םהב  םירצקה , םירסמה  תינש ,
.ימואלניבל ימוקמה  ןיב  ןברוקל , ןפקותה  ןיב  ערל  בוט  ןיב  הנחבהה  לע  םישקמ 

םהילאש םימוסרפה  ירוחאמ  דמוע  קוידב  המ  ררבל  רמולכ  תותימא , קודבל  םיצמאתמ  םניא  םיקינ  Yה תישילש ,
לש הטומ  רוקיס  םיאור  םה  רשאכ  לשמל , ךכ  .תויתרושקת  תויצלופינמ  ירחא  יבש  תכלל  םיטונ  םג  םה  ןכל  .ופשחנ 

.וב יביטלופינמ  המ  ללכ  םיניבמ  אל  םה  תילארשי , יטנא  היצטניירוא  תולעב  תותשר 

.ךפיהל וא  תויצרופורפ  רסח  חפנ  לבקמ  ריעז  עוריא  םיתעל  .בחרה  רשקהה  תא  םיניבמ  דימת  אל  םיבר  םריעצ  תיעיבר ,
.תתוועמ תואיצמ  תנומת  תרצונ  ךכ 

רתוי םתוא  רבחמ  שגרה  .ילכש  ילאוטקלטניא  יוריגל  אלו  ישגר  יוריגל  רקיעב  םיליגר  םיבר  םיריעצ  לכל , לעמ  לבא 
.םתדהאב הכוז  םתוא  שגרל  ליכשמש  ימ  ןכל , .םבל  תמושת  תא  ספותו  עוריאל  שארהמ 

האצותה .אשונ  לכ  לע  טעמכ  םוי  ידמ  םירסמ  ינוילימ  תואמ  םיציפמש  םישלוג  ינוילימ  םילעופ  טנרטניאב  דועו , תאז 
םמצעל התוא  חסנלו  תיאמצע  תיטילופ  הדמע  שבגל  הליחתכלמ  םיצמאתמ  אל  םיבר  םישלוג  .תיתבשחמ  תולצע  איה 

.לודגה לסה  ךותמ  תודמע  םהל  רורבל  םיפידעמו  םירחאלו ,

תויניצל תויניצל תוניצר   תוניצר ןיב   ןיב
הריפכל ששחמ  תימצעה  הינוריאה  תא  תשרגמ  םיבר  םירקמבו  תימוהת , תוניצרב  תנייפאתמ  תיגולואידיא  הרבח 
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.עקרקל םיהובגה  םילאידיאה  תא  תיחנמש  קחורמ , טבמ  תרצויו  השודקה , תא  תגגופמ  הינוריאש  םושמ  תאז  .רקיעב 

טעמ יניצר ." תויהל   " העיבתה אוה  תד  לכ  לש  םיירקיעה  הינייפאממ  דחאו  םואל , - תד ןיעמ  התייה  תינויצה  תוברתה 
חגנמה יכרנאו , יריטאס  רומוה  בור  יפ  לע  היה  אל  קפוהש  המ  םגו  תונויצה , לש  התחירפ  ימיב  הקפוה  הינוריא  דואמ 

". תאזכש הרובח   " לש םירוענ  רומוה  וא  יאשידיי  - ידוהי רומוה  אלא  תויכרע , תומכסומ 

, תרושקתה םלועב  רקיעב  שחרתהש  יתגרדה , ךילהתב  הלש  תיניצרה  תודבכהמ  הדביא  תינויצה  תילארשיה  הרבחה 
לככ תילארשיה , תונותיעב  דחוימבו  תילארשיה , תואיצמב  רומוהה  יעגר  וברו  וכלהש  לככ  .רודיבהו  תונמאה  תורפסה ,

.הריפכה ףחד  רבגו  יגולואידיאה , טהלה  תחפ  ךכ  רתוי , הצימאו  תבקונ  הריטאסה  התשענש 

הנינשה ןניק , סומע  לש  רירמה  געלה  תחא ," הריסב  השולש  תויקנחמלפה ב" תוחידבה  םיבזכה , טוקלי  לש  תוציקעה 
תורוטקירקה יאנב , יסוי  לשו  ינולא  םיסנ  לש  תונדועמה  תוצירקה  ןושיק , םירפא  לש  תיפוריא  זכרמה  תידוהיה 

רוחשה רומוהה  ןייטשנייא , קירא  לשו  רהוז  ירוא  לש  יחרפ " רומוהה ה" רוויחה , ששגה  לשו  ריפוא  הקייש  לש  תוינתאה 
םזיליהינה עבג , ודוד  לש  סקימוקה  ץראה ,"  zoo  " תרובחו שאר " יוקינ   " תווצ לש  תיטילופה  תויניצה  ןיול , ךונח  לש 

דעלג ירבא  לש  עשעושמה  טבלתס " ה" הז ," והז   " תרובח לש  תינצילה  הידמוקה  רחא ," רבד   " תרובח לש  ערפומ " ה"
לש ידרוסבאה  רומוהה  ידמוק , פא  - דנטסה ינרדב  לש  יטסיחסאכהו  יטילופומסוקה  רומוהה  "ל , הצ ילגב  לט  זראו 

םיגרוס םידלי  ו" סופטלפ " ", " הלודגה ריעב  השמו  לט   " לש יקינתוטשהו  ףרטומה  רומוהה  תירמאקה ," היישימחה  "
ינשה ץורעב  רודיבה  תוינכות  לש  םייתודליה  םיקוחצ " ה" םיפוצרחה ,"  " לש הפילצמה  הריטאסה  םיהולאל ,"

'(. וכו רוטס " ידמוק  ", " םיסופספ )"

תושעל  " הנכומה תיניצו  תחקופמ  הרבחל  המימתו  הדבכ  הרבחמ  תילארשיה  הרבחה  הכפה  הריטאס  ישנא  םתוא  תוכזב 
ריוואה ןמ  התוא  ןקורו  הלודגה  האידיאה  לש  חופנה  סותאפב  הכיס  דוע  ץענ  וכרדבו  ונמזב  דחא  לכ  המצעמ ." קוחצ 

תיגולואידיאה המדאה  תדיער  תא  ופקיש  יטסירומוהה  רטכיר  םלוס  לע  קוחצה  ימער  .הלעמל  התוא  הלעהש 
.לארשיב השחרתהש  תכשמתמה 

דחא דצמ  .םתודלימ  םיקינ  Y-ה ופשחנ  הילאש  תונותיעב , םג  תפקתשמ  םייחה  לע  היצזינוריאהו  שארה  תולק 
עדימל רתוי  החותפ  םגו  תיתרוקיבו , תיגולויצוס  תינרקח , תינוג , בר  רתוי  התשענו  הרפתשה  דאמ  םתפוקתב  תונותיעה 
הטונש תונותיע  וז  הדימ  התואב  לבא  םיירטנצונתא .) תוחפ  ילוא  םויה  םיריעצה  וז  הביסמ   ) "ל וחמ תועפשהלו 

הב חמצ  םמוקמב  טסיצילבופ ."  " םג ךכו  םלענו  ךלוה  יאנותיע "  " עוצקמה הבש  תינלצעו , תינצחי  תונותיע  היצסנסל ,
.Ijournalism- הו םזילנרו  וינה ג' לש  היצולובא  יאנות – " - ינא  " יוניכל הכזש  המ 

לש ימוימויה  חישה  לעו  עוצקמה  לע  הגרדהב  הטלתשה  תחדובמו ) תישיא  תינמוי "  " הביתכ  ) תירגולבה הפשה 
קיחצמל יניצר  ןיבו  הללכהו  יטרפ  הרקמ  ןיב  ךומנל , הובג  ןיב  תמא , יצחל  תמא  ןיב  הנחבהה  רסוח  םג  .םיריעצה 

.ךחוגמו

ןנובתהל רתיההו  םוימויה ,) תפשבו  תונמואב  תרושקתב ,  ) םיבקונו ןסר  יחלושמ  רתויו  רתוי  ושענ  תויניצהו  הינוריאה 
תוירבאקמ תוחידב  ללוכ   ) םומיסקמל טעמכ  דע  בחרוה  תויניצרו , תובאוכ  םג  תועפות , לע  זובב  םג  םיתעלו  ךויחב 

הסיפתה לש  תועפשהו  תויתרוקיבב  היילע  תורגבתה , ראשה  ןיב  הפקיש  תאזה  העפותה  תוידיברומו .)
.םיסרטניאו וגא  תיתרבח  העפות  לכב  האורש  תיטסיגולוכיספה 

תונמאה תונותיעה ,  ) ינויצהו יטסילאיצוסה  םזילאידיאה  תרודמל  עצמ  ושמישש  םייגולואידיאה  הריעבה  ירמוח 
לע וליפא  ךויח  םילעמ  םהו  םיקבואמו , םיביהצמ  הנאילארשיו  היגלטסונ  יטירפל  לארשיב  וכפה  םיסיוגמה ) הלכלכהו 

.םהמ ועפשוהש  תורודה  ינפ 

.בויטויה ינוטרס  תוברתו  פא  - דנטסה הדשב  רקיעב  ויתולובג , תא  ביחרהו  יטסירומוהו  יניצ  םלוע  ךותל  לדג   Y-רוד ה
םיסופיטכ ונלוכ  תא  רייצמו  ישיאה  סותאפה  תא  םג  אלא  ימואלה , סותאפה  תא  קר  אל  קרפמ  פא  דנטסהש  אלא 

םלוע לש  ומורב  תויהל  תורומאש  תוכרעמש  יעבט  תאזכ  הריוואב  .תושפוטמ  תושלוחו  תומחג  יאלמ  םייקסטורג 
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.תוינצלפכ םג  םיתיעלו  תוכחוגמכ  תוספתנ 

תא תנייפאמה  תכחוגמ ,)" הקיטילופה  לכ   )" תיקינוטש - תיניצה השיפתה  תא  תירלופופו  תיטנתוא  הרוצב  גציימש  ימ 
, קובסייפב וליג ) ינב  םיריעצ  םבור   ) םיבקוע יפלא  םע  תשר  רוביגב  רבודמ  .יקסר  ' צליו ידג  יאקימוקה  אוה   Y-רוד ה

ליפורפ תבתכל  קקזנ  אל  יקסר  ' צליו .םיילאריו  תשר  יטיהלל  וכפה  םהמ  םיברש  םירוטו  בויטוי  ינוטרס  תורשע 
: ומצע לע  התוא  בתכ  טושפ  אוה  .העפותהו  שיאה  תא  הריבסמש 

תיתרבחה האחמה  יגיהנממ  דחאל  תוזחתהל  חילצהו  רתי , - תויטוירטפמו תוישיא  לוציפמ  לבוס  ינועבט , ןלטס , אוה  "
רוביצה תעדותל  יקסר  ' צליו לש  הלודגה  הצירפה  .יקסר ]...[  ' צליו ידג  ןופגמהו ," שיאה   " תא וריכה  .םלש  שדוח  ךשמב 

, ברנייו ריאי  ץורע 1 , בתכ  רשאכ  יתרבח , קדצ  ןעמל  ףלא " תנגפה ה-300  ב" טסוגואב 2011 , ישישב  השחרתה  ילארשיה 
לומ דמע  םימודא , שמש  יפקשמו  ןופגמב  דיוצמ  יקסר , ' צליו .יח  רודישב  ןויארב  קבאמה  יגיהנממ  דחאכ  ותוא  גיצה 

ךא ןפלואל , רודישה  תא  ברנייו  ריזחה  רצק , ןויאר  םותב  .תוניצרב  ברנייו  לש  ויתולאשל  סחייתהל  בריסו  המלצמה 
בושו בוש  חיכומ  אוהש  ךות  תילארשיה , תרושקתב  שקובמ  ןייאורמל  יקסר  ' צליו ךפה  םלש , שדוח  ךשמב  עגר , ותואמ 

בתכ לצא  יקסר  ' צליו ןייארתה  ץורעב 1 , ןויארה  רחאל  תועובש  העברא  .היזיוולטו  תונותיע  יבתכ  חפב  ליפהל  לק  המכ 
שגד יקסר  ' צליו םש  וז  הנגפהב  ןוילימה ." תנגפה   " לש תיאפיחה  הנגפהה  רוקיס  תרגסמב  עובלג , בינ  ץורע 10 , תושדח 

ארוקה םיאפיחל " הפיח   " ירוביצה ןייפמקב  םלוגמ  רשאו  ולש , רכיהה  ןמיסל  ךפהש  יאפיחה  םזיטוירטפה  לע  דחוימ 
 ]...[ .םיתיירקל םיאפיח  ןיב  תבורעת  יאושינ  תעינמלו  הפיחמ  תוירקה  יבשות  שוריגל 

ואב םהש  קיפסמ  אל   " .ןווי תורירגש  לומ  דחא  שיא  לש  האחמ  יקסר  ' צליו םייק  הכונח , גח  דובכל  תנש 2011 , יהלשב 
!". לגדה לש  םיעבצה  תא  ונל  ובנג  םה  .רבמבונב  "ט  כב ונדגנ  ועיבצה  םהש  קיפסמ  אל  .שדקמה  תיב  תא  ונל  ובריחו  הפל 

]...[
םחנמל הווחמ  יקסר  ' צליו השע  ביבא , לתב  ןיבר  רכיכב  רבמצדב 2013  המייקתהש  סיבאנק  לש  היצזילגל  ןעמל  הנגפהב 

ברע רכיכ  ותואב  ןיגב  אשנש  םסרופמה  םואנה  ךותמ  וחקלנש  םיעטק  ללכש  תובהל  בצוח  םואנ  אשנ  רשאכ  ןיגב ,
םויה .םיחס  םילגד  הברה  שי  רכיכב , הפ  ללכ , ךרדב  : " היצזילגל ןעמל  הנגפהה  תוביסנל  ומאתוה  רשאו  תוריחב 1981 ,
תרש .ררוצה  יחסה  ןוטלשה  ןיבל  וניניב  יגולואידיאה , ירוטסיהה , ירסומה , לדבהה  והז  .םיקורי  םילגד  הברה  ןאכ  שי 

הז המ  יתעדי  אל  רקובה , דע  .תיאופר  הנאוחירמ  לע  תלוויאה  תא  הרמא  ןמרג , לעי  המש , תא  יל  וריכזת  תואירבה ,
יהוז .המוארט  טסופב  ולוכש  םע  ונחנא  ונלוכל ! תיאופר  איה  הנאוחירמה  .השוריפ  המ  יתעדי  אלו  תיאופר , הנאוחירמ 

!!" םידוהי םיקולד ! םינלטס ! .הטכאש  ןשעל  תישפוחהו  תיגולואידיאה  תירסומה , ונתוכז 

.םיצירעמו םיבדנתמ  עויסב  ןכוס  אלל  דבל , דבוע  ול , עירפמש  רבד  לכ  לע  רבכ "! ונקנחנ   " קועצל גהונש  יקסר , ' צליו
.םתוא דיגא  ינאו  דיגהל  םירבד  הברה  יל  שי  .רצחה  ינציל  אל  הרבחה , לש  תינחה  דוח  תויהל  םירומא  םיאקימוק  "

 " .םתוא קעצא  םג  ינא  ילש  הרקמב 

תויהלמ קוחר   Y-רוד ה יכ  ןייצלו  גייסל  בושח  .קובסייפב  םג  עפשב  אוצמל  ןתינ   Y-רוד ה ינב  לש  תויניצל  םייוטיב 
םינותנ םה  .דחוימב  תטלוב  םיקינ  Yה לש  תומימתה  םהבש  םימוחת  םנשי  אברדא , .םיחטשה  לכב  יניצו  יתרוקיב 

, םימדוק תורוד  לש  וזמ  הלודג  וליפא  ילואו  התוחפ  אל  הדימב  רודיבהו  םוסרפה  תרושקתה , םלוע  לש  היצלופינמל 
אלא תיגולואידיא  חומ  תפיטשב  רבודמ  אל  הזה  רודבש  אלא  םעפ , יאמ  םיללכושמ  העפשהה  ינונגנמ  םויה  ירהש 

.תינכרצ    חומ  תפיטשב 

השעמל םה  םייגולואידיא  םירסמ  יפלכ  תויניצהו  תויתרוקיבהו  םוסרפה  םלוע  יפלכ  תונתייצהו  תומימתה  יכ  ןכתיי 
ןומא ןתמ  .תודדומתהו  םיתומיעמ  העיתרבו  תוחונה  שופיחב  םירושק  םהינש  .עבטמ  ותוא  לש  םינוש  םידדצ 

תויגולואידיאל הניב  תושגנתהה  םעו  הלש  תוידממה  בר  םע  הלש  תובכרומה  םע  דדומתהל  ךירצמ  היגולואידיאב 
לומ תימצע  העדו  תרוקיב  תנגפה  םג  םיבבוסה .) םע  םייבמופ  םיתומיעו  םיחוכיוב  םג  ךרוצ  שי  םיבר  םירקמבו   ) תורתוס

תודדומתה  ) םרזה דגנ  הדמע  תעבה  תיתרוקיב , הבישח  ומכ  םילטובמ , אל  םיצמאמ  הכירצמ  תומוסרפב  חומה  תפיטש 
חורבל אוה  לקה  ןורתפה  .תמעתהל  םג  תורחא  םילימבו  תידוחייה , ךתדמע  לע  יבמופב  ןגהל  תלוכיו  יתרבח ) ץחל  םע 

.תיגולואידיא תוליעפ  לכמ  תוקחרתהו  םוסרפה  םלוע  לש  םירסמל  תונתייצו  העינכ  תועצמאב  םיחוכיוהו  םיתומיעהמ 

תונטק תונטק תויגולואידיא   תויגולואידיא לשלש   םיילוש   םיילוש
תורטמל םירסמתמו  קימעהלו  דומלל  םיהמכש  םילאידיא , ירודח  םיריעצ  םג  וכותב  ללוכ   Y-ה רודש  שיגדהל  שי 

21
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
שודק ןועמש 

הפיח נוא ' תורבוד  תובידאב 

, םיילוש רעונו  םינקז  ןעמל  םייח , ילעב  ןעמלו  הביבסה  ןעמל  םינוגראב  םתוא  אוצמל  רשפא  .תונווגמ  תויטסיאורטלא 
תיטסילאיצוסה הנשמל  םיכשמנ  םה  דחוימב  .דועו  תונוש  תויטילופ  תורגסמב  ןוחטיבה , תכרעמב  רעונ , תועונתב 

.ינויווש - יטנאהו ינסרודה  םזילטיפקל  הנעמ  תתל  הסנמש 

םג םיתיעלו  םיבחרתמו  םיכלוה  םייטסילאידיאה  םיילושה  יגולואידיאו , יכרע  םוקאו  רצונש  ןוויכ  אקווד  השעמל ,
העפותה לבא  תונכרצ .) - יטנא לש  וא  הביבס  תוכיא  ימחול  לש  חרזא , תויוכז  לש  תוילקידר  תוצובק  לשמל ,  ) םיניצקמ
טועימב רבודמ  לעופבש  דועב  הבחר , תירוד  העפותב  רבודמש  םשורה  רצונ  יכ  יגולויצוסה  טביהב  העטמ  תאזה 

.ללכה לע  דיעמש  ללכה  ןמ  אצוי  יפרגומד – 

והשמל ההימכ  רצוי  ינחורה  קירה  אקווד  תישאר , תוביס : המכמ  םיניצקמ  םיתיעלו  םיבחרתמ  םייגולואידיאה  םיילושה 
תונגראתהל לושכמ  הווהמ  אל  רבכ  יזיפה  קחרמה  טנרטניאה  ןדיעב  תינש , .תישפנ  הניחבמ  למגתמו  קומע  רתוי  תצק 

םינקמ םיילושה  םיתיעל  תישילש , .תויתרבחה  תותשרה  ךרד  הרטמ  - תוצובק לש  תיטירק  הסמ  רוציל  רשפא  .תפתושמ 
.ימרופנוקה בורה  ךותב  םמוקמ  תא  םיאצומ  םניאש  הלאכ  רמולכ  תיתרבח , םייוחד  םיריעצל  הממח 

לש ןבומב  תונטק  ןה  .תונטק  תויגולואידיא  לש  ןדיע  ףילחמ  תולודגה  תויגולואידיאה  ןדיע  תא  יכ  רמול  רשפא 
דעונש יטרקנוק , ןויערב  תודקוממ  אלא  שדח , םלוע  תונבלו  ןשיה  םלועה  תא  בירחהל  תושקבמ  ןניא  רמולכ  הרמויה ,

םלוע תסיפת  ףילחה  יגולואידיא  םייח  ןונגס  םיבר  םינבומב  יכ  רמול  רשפא  .יפיצפס  םוחתב  ונייח  תוכיא  תא  רפשל 
.תיגולואידיא

הקיטילופמ הקיטילופמ סאמנ   סאמנ
תנידמ תוחתפתהו  תיתיישעתה  הכפהמה  תובקעב 
הרבחה לע  חרזאה  לש  העפשהה  חוכ  קזחתה  םואלה 

ותוברועמ תדימ  םג  הקזחתה  ליבקמב  .וביבסמש 
ןיינעב יוטיב  ידיל  האבש  יטילופה , ךילהתב 

ןכדעתהל ןוצר  םג  ןכלו   ) תינוטלשה הריזב  שחרתמב 
תועפות לע  חישב  תופתתשהב  םירחא ,) ןכדעלו 

תוחיש תואצרה ,  ) תוינכדעו תוירוטסיה  תויתרבח 
לש םיכשמהב " רופיסה   " םע תוהדזהב  וכו ,)' ןולס 
םא  ) תואיצמה תא  בצעלו  עיפשהל  ןוצרבו  הנידמה 
וא האחמ  תיבמופ , תרוקיב  העבצה , תועצמאב 

תדימש רמול , ןתינ  תורחא , םילימב  םהשלכ .) םישעמ 
הבש הדימה  איה  חרזאה  לש  תיטילופה  תוברועמה 

.ותוא העינמו  ותוא  תניינעמ  הקיטילופה 

הכלה תויטרקומדה  תונידמה  יחרזא  לש  םתוברועמ 
םינרקס םה  םישנאה  .הלכשהה  תמרב  היילעהו  תרושקתה  תוקזחתה  לשב  ראשה  ןיב  םירשעה  האמה  ךלהמב  המצעתהו 

םירצי תאלמ  תוכופהת , תבר  תיטמרד , איה  תיטילופה  הריזה  .הלוע  םתונרקס  ךכ  רתוי  םיליכשמ  םהש  לככו  םעבטמ 
וארק תוברועמ : וליג  םישנא  וז  הפוקת  ךלהמבש  יעבט  ןכל  .טרופסל  המודב  תצק  .הקיטקטו  היגטרטסאב  םג  הרושקו 

.קלח םיחקול  םמצע  םה  הבש  תכשמתמ , המרד  ךותב  םייח  םהש  ושיגרה  םה  .היזיוולטב  ופצו  וידרל  וניזאה  םינותיע ,

23
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, םיינידמ םיאשונב  םישנאל  היהש  ןיינעה  תא  ומיצעה  קר  הז  תא  הז  ופדרש  תומחלמ ) ללוכ   ) םייתרבחה םירבשמה 
.וייחב יזכרמ  דיקפת  שי  הקיטילופלש  ךכל  לגרתה  האמב ה-20  םדאה  רמולכ , .םיילכלכו  םיינוחטיב 

לש םתוניינעתהו  תססות , דואמ  הרבח  איה  לארשי  .המויקל  םינושארה  םירושעב  רקיעב  לארשיב , דאמ  טלב  רבדה 
.ונלש ימואלה  יפואה  יווקמ  דחאל  הבשחנו  דואמ , הקזח  דימת  התייה  הקיטילופב  םילארשיה 

תאצמנ לארשיש  הדבועה  םג  .עיפשהל  םחוכב  שיש  םיענכושמו  םייתפכא  םייביטרסא , םעבטמ , םינחכו  םילארשיה 
.תוברועמ תדדועמו  תיטילופה " הלילע  המרדו ל" סעכ  חתמ , לש  ןטקוא  הפיסומ  ימויק  םויא  תחת 

ןיינעה תלדגהל  איבהל  םירומא  ויה  הלכשהה , תמרב  היילע  דצל  טנרטניאה , תשר  תועצמאב  יטילופ  עדימל  תושיגנה 
לע םיעיבצמ  לארשיבו  םלועב  םירקס  .ךופה  ךילהת  שחרתה  לעופב  .תיטילופה  הריזב  םיחרזאה  לש  תוברועמהו 

הדיריב ראשה  ןיב  ףקתשמ  רבדה  .הריעצה  הבכשב  רקיעבו  הייסולכואה  תובכש  לכב  תיטילופה  תויתפכאב  הדירי 
(. ךשמהב ואר   ) תושדחב תחופ  ןיינעבו  תיביטקא  תוחפ  האחמב  תועדו , הריקס  ירמאמ  תאירקבו  העבצהה  רועישב 

ריאי תא  םגו  ץיבומיחי ' ילש  תא  םג  עומשל  יתכלה  .תוריחבב  תיטילופ  הליעפ  יתייה  ייחב  הנושארל  : " תב 25 תיטנדוטס 
" .ןיא הזמ  תיטילופ  תוליעפ  רתוי  .יתעבצה  םג  הז  לכ  ירחאו  .הלאש  ותוא  יתלאש  וליפאו  דיפל ,

?" הל תעבצהש  הגלפמה  לש  עצמ  אורקל  םע  המו  : " תנייארמ
" .תופחסיה רבכ  הז  : " תיטנדוטס

24
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םירבח םע  תוחישב  תוירלופופה  תדימ  יפל  םיאבה  החישה  יאשונ  תא  וגרד 

  

ליג   ליג

  
רוד רוד

YY -- הה
-- הה רוד   רוד

XYXY
רוד רוד

XX -- הה

, תויואטבתה הקיקח , הלשממה , דוקפת   ) תיטילופה הריזב  תורעוב  תויגוס 
'( וכו םיימואלניב  םיסחי 

 

2.82.83.13.23.2עצוממ

1.51.71.6ןקת.ס

"כ 189109106הס

םיניתשלפה םע  םולשה  הירוסב , בצמה  ינאריאה , ןיערגה   ) ןוחטיב יניינע 
'( וכו

2.32.42.6עצוממ

1.31.41.5ןקת.ס

"כ 189109106הס

'( וכו הדובע  הלטבא , היחמ , רקוי   ) םיקסעו הסנרפ  יניינע 

4.34.64.4עצוממ

1.41.31.5ןקת.ס

"כ 189109106הס

תויגוזו םיסחי  החפשמ ,

4.34.24.3עצוממ

1.61.71.7ןקת.ס

"כ 189109106הס

'( וכו היזיוולט  תוינכות  הקיסומ , טרופס ,  ) יאנפו רודיב  תוברת 

3.73.73.6עצוממ

1.71.61.5ןקת.ס

"כ 189109106הס

קוחרה חרזמה  הקירמא / םורדל  לויט  םידומיל , אבצ ,  ) תופתושמ תויווח 
'( וכו

3.63.63.13.12.92.9עצוממ

1.61.51.6ןקת.ס

"כ 189109106הס

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  יאמל 2013 ,  18-22 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע   Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
(. 4.9%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

(, תימצע הרדגה  יפ  לע  /ת  ינוליח  ) לארשיב תידוהיה  תינוליחה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  םיבישמ ,  404 תורעה :
ינב  ) XY-רוד ה םילאשנה ; תיצחמכ  ינב 21-34 :)  ) Y-רוד ה תורוד : יפ  לע  םגדמה  תוגלפתה  .םירבג  תיצחמו  םישנ  תיצחמ 

ביבא לת  םירוגמ : םוקמ  יפ  לע  םגדמה  תוגלפתה  .םילאשנהמ  עברכ  ינב 45-55 :)  ) X-רוד ה םילאשנהמ ; עברכ  (: 35-44
כ-25%. םורדהו : "ש  וי םילשורי , כ-25% ; ןופצהו : הפיח  כ-50% ; זכרמהו :

.ירלופופ תוחפ  יכהש  אשונל  םירבח ו-1  םע  םישגפנ  םתאשכ  רתוי  הלועשו  ירלופופ  יכה  אוהש  החישה  אשונל  ןויצ 6 

(. לש 0.1 אפלא   ) םיקהבומ םילדבהל  םישגדה 

ושתוה טושפ  םישנאו  םייטילופ , םיחוכיוּו  םירבשמ  םתואב  בושו  בוש  הנד  תרושקתה  .עבושל  תאז  םיסחיימה  שי 
םירקמבו םימ " םינחוט  ש" תמאב , הנתשמ  אל  רבדש  השוחת  הרצונ  דחאכ , םיריעצו  םירגובמ  םבור , לצא  .ושאייתהו 

תוחפו םיילבולג  םיכילהת  לשב  רתוי  הנתשמ  תואיצמהש  םג  איה  השוחתה  .הלחתהה  תדוקנל  ףוסב  םירזוח  םיבר 
רוביצ יסחי  םוסרפ , לש  הסיעל  וכפה  םייחהש  חור  ךלה  םג  רצונ  .תרחא  וא  וזכ  תוגיהנממ  וא  תוינידממ  האצותכ 

.גניטייר יכרוצל  רקיעב  ודעונש  םירטסקא  יעפומ  תופלוח –  תומרדמ  רתוי  אל  םה  תושדחהש  תימדתו ,
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תייה המב  הנידמב , תחא  היעב  רותפל  תלוכיו  תסנכל , /ת  רחבנ תייה  םא  : " םיקינ Y-ה תא  ונלאש  םירקסה  דחאב 
תוחפ רוידה .) יריחמו  היחמה  רקוי   ) םייחה תמרל  תועגונש  תוילכלכ , תויעבב  ורחב  םיזוחא  הלעמל מ-50  /ת ."? רחוב
םיהדמ הזה  ןותנה  .לארשי  תנידמ  לש  תירקיעה  היעבכ  יניטסלפ  ילארשיה -  ךוסכסה  תייעב  תא  ונייצ  םיזוחא  מ-20 

ללותשהש שדח , ינחצר  רורט  לג  לש  ומוציעבו  ןתיא  - קוצ עצבמ  ירחא  יצחו  הנש  ןתינ  ןולאשהש  הדבועה  עקר  לע 
המוד .םידדוב  םיזוחאל  וכז  וכו )' תואירב  לטנב , ןויווש  תותיחש ,  ) יתרבח קדצל  תורושקש  תויעב  .הנידמה  יבחרב 

שיש תוקוצמב  דקמתהל  ףידע  ןכלו  תועוקת  תולודגה  תויעבהש  םיריעצ  ברקב  תחוורה  הסיפתה  תא  ףקשמ  רבדהש 
רודה לש  תיטסילאירטמ  היצטנירואלו  ימצעה  דוקימל  םג  יוטיב  ןתונ  רבדהש  קפס  ןיא  .ןורתפ  לש  קפוא  תוחפל  ןהל 

.הזה 

/ת? רחוב תייה  המב  הנידמב , תחא  היעב  רותפל  תלוכיו  תסנכל , /ת  רחבנ תייה  םא 

רכז הבקנ

הייחמה
 

רקוי  
תייעב

רוידה
 

יריחמ
 

תייעב

ילארשיה
 

ךוסכסה
 

תייעב
…

הלכשההו
 

ךוניחה
 

תייעב תותיחשה
 

תייעב
לטנב
 

ןויוושה
 

תייעב תואירבה
 

תייעב
תיטילופה
 

הטישה
 

תייעב
ימינפה
 

ןוחטבה
 

תייעב
תונלבוסה
 

רסוח
 

תייעב

 ה
הידמה
 

םוחתב
 

תויעב
… רחא

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

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

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

קהבומ ןפואב  וז  היעבב  ורחב  םישנ   ) היחמה רקוי  תייעבב  לש 0.1 ) אפלאב   ) םישנל םירבג  ןיב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ  הרעה :
(. םישנמ רתוי  קהבומ  ןפואב  וז  היעבב  ורחב  םירבג   ) לטנב ןויוושה  תייעבבו  םירבגמ ) רתוי 

.לארשיב דחוימב  תטלובש  תיתרושקתה , םוהילע " תוברתמ ה" םג  תעבונ  תיטילופה  תוברועמבו  תויתפכאב  הדיריה 
, תינעגופ תלזלזמ , תירטסיה , תיחטש , ןויד  תוברת  וז  .רבע  לכמ  תוחלתשמ  תובוגתב  הוולמ  תיבמופ  תואטבתה  לכ 

םייחב דקמתהל  ללבתשהל , םיבר  םישנאל  םרוג  הז  .םדב  הצפחש  תרושקתה , תחצנמ  לוכה  לעו  .תמהלתמו  התיסמ 
.םלוע לש  ומור  תא  תוחפ  שפחלו  םייטרפה 

, ץוחו םינפ  יסחי  םימוחת –  ןווגמב  יסיסב  עדי  םירסח  רוביצב  םינטק  אל  םיקלח  .תורובל  העפותה  תא  םיסחיימה  שי 
.םהלש   עדימה  תורוקמ  לשב  רקיעב  םיריעצ , רתוי  ןייפאמ  תואיקבה  רסוח  .הזב  אצויכו  החוור  הלכלכ ,

, היזיוולטבו וידרב  תושדח  תורודהממו  םינותיעמ  ימוימוי  יטילופ  עדימ  ךורצל  ולגרוה  םימדוקה  תורודהש  דועב 
םיריכמ ןכלו  םירפס , תוחפ  םיארוק  םג  םה  .תוטילק  תואמסיסבו  תורתוכב  רקיעב  קפתסמש  םלועל  ולדג  םיריעצה 

" תושביה  " תודבועב תואיקבה  רסוח  .תיוושכעה  הקיטילופה  סיסבב  דמועש  ירוטסיהה  ביטרנה  תא  תוחפ 

2728

29
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תועד רופסניא  רצוי  םג  אוה  םיבר  םירקמב  .תיטנרהוק  תיטילופ  העד  שבגל  םהילע  השקמ  םיעוריאה  תולשלתשהבו 
.םייתדו םידרח  םיברע , םיפויתא , - םידוהי תוצעומה , - תירבמ םילוע  םיטועימ : לע  רקיעב  תומודק ,

הכירצ םתנעטל , תעדומ .) חרכהב  אל  יכ  םא   ) תילאנויצר הטלחה  לש  גוס  םזיפקסאב  םיאורה  הנידמ  ינעדמ  שי  דגנמ ,
, הסנרפ ןוגכ  תורחא  תורטמב  ועיקשהל  ףידעש  ידמ , בר  ןמז  תלזוג  יטילופה  םלועה  לע  עדימ  לש  תיביסנטניא 

.תוברועמ םימצמצמ  ןכלו  תלעות " תולע -   " לש לוקיש  םישוע  טושפ  םיריעצה  הז , ןבומב  .יוליב  וא  יאנפ  תויוליעפ 

םיאקיטילופה תא  םיספות  םיריעצש  םיארמ  םירקס  .תיטילופה  תוברועמב  הגיסנל  םרות  יטילופה  םלועהמ  סואימה  םג 
יגיצנב םיקינ  Y לש תויוחלתשה  רופסניאב  אוצמל  רשפא  ךכל  יוטיב  .תמהוזמ  הריזכ  הקיטילופה  תאו  םיתחשומכ 

.םיפותישו םיקייל  יפלאל  תוכוזש  רוביצ ,

, וב ורחב  םגו  הווקת , וב  ולתו  ותוא  וממור  םישלוגהש  םשכש  המוד  .דיפל  ריאי  אוה  הפקתמל  ןברוק  לפנש  הלאמ  דחא 
והשמ תונשל  תונמדזהה  ול  הנתינש  ינפל  דועו  לקשמ  ילעב  םיקומינ  אלל  םיקבקוט , ינבאב  ותוא  לוקסל  םינהנ  םה  ךכ 

" םיצייצמ םיסוטטס  םסרופש ב" רצואה " רשל  יולג  בתכמ   " םשב יתרוקיב  טסופ  לשמל , ךכ , .השדח  תוינידמ  םשיילו 
: םיריעצ לש  ןבור  תשרב , תובוגתהמ  ץבקמ  ןלהל  םיפותיש .) םיקייל ו-3000  לעמל 6000  הכז  )

" .שייבתהל םיכירצ  םהמ , קלח  התאש  הלאה  תוטלחהה  תא  םילבקמש  ולא  "

ונל עיגמ  עיגמ  עיגמ  לבא  תאזה  הנידמהמ  קלח  ינא  םג  יכ  ימצעל  חלוס  םג  ינא  דיגהל  ךלוה  ינאש  המ  לע  יל  וחלסת  "
שדח בכוכ  עיגמ  םינש  לכ 4  רבד  ותוא  םעפ  לכ  חקל  םידמול  אל  ונחנא  יכ  קומע  קומע  בוט  בוט  ונתוא  וניזיש  ונל  עיגמ 

קותשנ ונחנאו  ונתוא  ונייזיש  ונלוכל  עיגמ  זא  הבולע  תועט  התוא  םישועו  ול  םינימאמ  ינא  םגו  םתאו  תוחטבה  חיטבמ 
" .םינכסמו םיבוט  םידלי  ומכ 

 ..." אל ותו  םיסרטניא  םע  לבמט  דוע  םלוכ  ומכ  דיפל  תאצי  ספא  המכ  "

!" ארח אי  ריאי , התע : דע  ורמאש  המ  תא  םכסא  ינא  "

" ...חחח , לטנב ןיוויש  קלאע  ! ךמצעב שייבתהל  ךירצ  התא  !!!! ןרקש טושפ.לודג  דחא  ןויזיב  התא  , דיפל ריאי  "

ךילוהש לפש  תכיתח  דואמ , רהמ  ךילא  עיגת  תיתחתהש  ךל  תלחאמ  הטמל -  התא  םויו  הלעמל  התא  םוי  דיפל  ריאי  "
" הנידמ יצח  ללוש 

!!!!!" טקשב תויחל  ונל  ונתו  םילבקמ  םתאש  תוטחובהמ  תצק  ודירות  םינטקה !!!  ונילע  אב  לבזה  דיפל  ריאי  "

" חירסמ לכונ  דגוב  ןוטלשל  ךתוא  ואיבהש  ולא  תא  אקווד  תקפד  התיבה  ףוע  לוונמ  ןרקש  "

ינבה לכל  שדקומ  זא  חחחחחחחחחח  חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח  קוחצל  קיספהל  לוכי  אל  ינא  חח  "
תחת ולכאת  וישכע  חחחח  םםכככל " ייתתתרררמא   " ול ועיבצהש  שפנה  יפי  םיביבא  לתה  תונוז 

" חחחחחחחחחחחחחחחחח

30

31

32

33

17/109

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



" שפנ לעוג  םלשנ  םימשונ  ונחנאש  ריוואה  לע  םג  טעמ  דוע  ..ןיעב  ןיז  םתלביק  דיפל !?  םתיצר  "

" .השע אוה  המ  ללכב  ןיבמ  אל  שפיט !! טושפ  ..הזה  ריאיה  שפיט  הזכ  "

( רבעל סחיב  םויה   ) הייסולכואה ללכב  םיאקיטילופה  יומיד 

םיבוט תוחפ  רבד ותוא  םיבוט רתוי  ברסמ / עדוי אל 

43.2%

11.4%

13.3%

32.1%

.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא ; רלה , רמת ; ןמרה , רוקמ :

ללוכה םגדמ  דבלב -  םידוהיה  לש  םה  םיאבומה  םינותנה  םיברע .)  148 ־ו םידוהי   852  ) םינייאורמ ללכ 1,000  םגדמה  םינותנ :
לירפאב 2013. גולאיד ,"  " רקחמה ןוכמ  ידי  לע  ןופלטב  השענ  םינותנה  ףוסיא  .םידרחו  םייתד  םג 

לש םיאקיטילופה  לע  עדוי  וא  רכוז  התאש  המל  םויה  לארשיב  םיאקיטילופה  תא  הוושמ  התאשכ   " הלאשל הנעמ  הרעה :
" ...הלא םאה  רבעב , לארשי 
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, הבר הדימבו  דואמ  הבר  הדימב  ? ) היתויעבו לארשי  תנידממ  קלח  ךמצע  תא  שיגרמ  התא  הדימ  וזיאב 
( םיזוחאב

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
40

50

60

70

80

.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא ; רלה , רמת ; ןמרה , רוקמ :

םג ללוכה  םגדמ  דבלב -  םידוהי  לש  םה  םיאבומה  םינותנה  םיברע .)  148 ־ו םידוהי   852  ) םינייאורמ ללכ 1,000  םגדמה  םינותנ :
לירפאב 2013. גולאיד ,"  " רקחמה ןוכמ  ידי  לע  ןופלטב  השענ  םינותנה  ףוסיא  .םידרחו  םייתד 
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( םיזוחאב ? ) הלשממה תוינידמ  לע  עיפשהל  םילוכי  ךלש  םירבחהו  התא  הדימ  וזיאב 

הבר הדימב  תמיוסמ הדימב  הטעומ הדימב  אל ללכב  ברסמ / עדוי אל 

11.8%

23.7%
32.3%

29%

.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא , רלה , רמת , ןמרה , רוקמ :

.םידוהי  םגדמל  סחייתמ  הרעה : .םידוהי  םכותמ 852  םינייאורמ  ללכ 1000  םגדמה  םינותנ :
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תיחרזא הקיתא 

םיריעצ 18-25 םירגוב 26-35 הלעמו םירגובמ 36 

םיאשונב הייריעל  הינפ 
םיישיא םניאש  םינוש 

דקומל םיעגפמ  לע  חוויד 
ינוריעה

לע תנכדעתהו  תארק 
וב בושיב  שחרתמה 

רג התא 

0%

25%

50%

75%

100%

, רזיילג דרופליג  לוהינל ע“ש  הטלוקפה   2013  . לארשיב םיריעצ  לש  תיתרבח  תופתתשה  .יגח  ץכו , הליה  ןרק , - בגוי רוקמ :
.בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא 

םיאליגה תוגלפתה  יפל  ליג 18 , לעמ  לארשיב  תרגובה  היסולכואה  לש  יארקא  םגדמב  םיבישמ , ופתתשה 510  רקחמב  םינותנ :
.םיזורד  1.8% רתיהו , םירצונ   2.9% םימלסומ ,  5.3% םידוהי , .היסולכואב 89.8% 

.תוצובקה ןיב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ  הרעה :

םיכסהל םיכסהל אלש   אלש םיכסנ   םיכסנ ואוב   ואוב חכוותהל ? ? חכוותהל המל   המל
- טסופ וא  יטילופ  - טסופ ןדיע  לש  ותישאר  תא  תרשבמ  הקיטילופל  םיקינ  Y-ה לש  תקחורמה  םתשיגש  רשפא 

.תישגר תוברועמ  םיניטקמ  יטולוסבא , קדצ  שפחל  םוקמב  ובש  ןדיע  תויברעמה –  תויטרקומדב  הווהתמש  יגולואידיא 
". ירבגה לדומה   " יפ לע  תונתוכמסו  רסומ  תפטה  םוקמב  ישנה " לדומה   " יפ לע  הלכה " ךוכיח ו" תודוקנ  םוצמצ  רמולכ 

, תלוזה תא  ךנחל  םעט  ןיאש  הסיפתה  תא  וצמיא  םיבר  .םוימויה  ייחב  םימשיימ  םיקינ  Y- הש המ  קוידב  הז  הבר  הדימב 
היגרנא זובזבו  תונפקות  רקיעב  אוה  סעכ  םתטישל , .הקיטילופב  רבודמשכ  רקיעב  הפ – " חותפל   " וא חקל  ותוא  דמלל 

". םדקתהל רהמ ו" ותוא  קיחרהל  בטומו 

השיגרמ ינא  .תונורקע  לע  םחלהלו  תויגרנא  ךכב  עיקשהל  ןוצר  רסוחמ  תעבונ  חוכיומ  תוענמיה  : " תב 24 תיטנדוטס 
" .םייפתכ תכישמו  תויתפכא  רסוח  ךותמ  טושפ  וא  תוחונ  ךותמ  םימעפ  הברה  קותשל  םירחוב  םישנאש 

תיתטיש תוננובתהב  קיפסמש  המוד  לבא  םהלש , םוילווה  תאו  הרבחב  םיטקילפנוקה  תוחיכש  תא  תמכל  השק 
.והשמ לע  טהלב  םיחכוותמ  םתוא  תוארל  רשפא  תורידנ  םיתיעל  קר  .תאזה  העפותב  ןיחבהל  ידכ  םיריעצ  לש  תוביבסב 
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םהילע שיש  םיאשונ  לע  םימשרו  תוקחאד  ףילחהל  םיטונו  םיחמשו , םיעוגר  םילגעמב , דחיב  םיבשוי  םה  ללכ  ךרדב 
לייטל ףיכ  רתוי  הנידמ  וזיאב  יטילאירב , חצנל  יואר  ימ   ) תובישח ירסח  תועד  יקוליח  רתויה  לכל  וא  הבחר  המכסה 

תוצומח םינפל  הכוז  אוה  בורלו   (party pooper) החמש תיבשמכ  ספתנ  יכרע , םג  סומלופ , ררועמש  רבח  המודכו .)
אוה יכ   ) ירסומ יתלבה  אוה  םירבחה ) ינפב  רמולכ   ) יבמופה יוניגהש  השיפת  םג  הרצונ  םיבר  לצא  ןבומכ .) החכות  אל  )

. ול םרגש  השעמה  אלו  ינפקותו ) בילעמ 

לעבו סעוכ  תוחפ  קר  אל   Y-ה רודש  ידמל  הבחר  המכסה  התייה  םיישיאה  תונויארבו  ונכרעש  דוקימה  תוצובקב 
תובידנבו רתוי  רהמ  ומצעל ) םגו   ) םירחאל לוחמלו  חולסל  הטונ  םג  אלא  םינבומה , לכב  תלוזהמ , רתוי  תוכומנ  תויפיצ 

. וירוה רשאמ  רתוי  הלודג 

" .םילילק רתוי  םויה  לש  םיריעצה  .דובכו  וגא  לש  ןיינע  לכה  םירוהה  רודב  : " ילוי
ול השק  ןכלו  קדוצ  דימת  אוה  זא  ןויסינ  הברה  םע  םייחב  םירבד  רתוי  רבע  אוהש  ללגבש  בשוח  םירוהה  רוד  : " ןייעמ

" .ןשיה רודה  תא  דמלל  םילוכי  םיריעצה  םגו  הנתשמו  חתפתמ  ונלש  םלועה  .ןוכנ  הז  דימת  אל  .חולסל  רתוי 
םהו םהלש  ךרדה  המ  םיעדוי  םה  יכ  לצנתהל  רתוי  השק  הז  םהל  ןכל  רתוי  עבוקמ  אוהש  רודמ  םיעיגמ  םירוהה  : " לטיור

" .םהלש ךרדה  לע  םיעבוקמ 

.תונויארב רזח  םעפ " ידמ  םידעומו  םיעוט  ונלוכ  םיישונא , ונלוכ  ירה  םישאהל , המל  וטומה "

םיבר קובסייפב .) םוסח "  " לשמל  ) הערפהה רוקמ  תא  וקלסי  וא  הדיצה  וזוזי  םה  םהל , עירפמ  תמאב  והשמ  וא  והשימ  םא 
אשונב רבודמ  רשאכ  םג  םייבמופ ,) רקיעב   ) החכות וא  שארב )" שארב  תכלל   )" תומיעמ שארמ  םיענמנ  טושפ  םהמ 

"(. םורזת יחא –  דבכ  היהת  לא   " אוה וטומה   ) תוירסומ תויעבבו  ינורקע 

הככ םג  .ישוק  תדוקנל  הרורב  הרוצב  סנכיהל  הז  .ישוק  םירציימ  םיתומיע  .טקילפנוק  םע  ונל  השק  : " תב 28 תיטנדוטס 
לק רתוי  .תומיענ  יא  םע  דדומתהל  המ  ליבשב  .רכש  תאלעה  שקבל  אל  ףידע  .חפונמ  אוה  .הפורטסטק  אוה  ישוק  לכ 

". סומע הככ  םג  םלועה  .טושפ  רתוי  טושפ  הז  .חורבל 

זאו תישיא  יל  עגי  הזשכ  וא  ןכ ? יתמ  .טקשב  יתוא  יבזעת  ירסומ – ? ןוידל  סנכיהל  וישכע  יליבשב   " תב :30 תיטנדוטס 
ינא ןכל  .ןטק  רתוי  יוכיסב  הז  לבא  .ןויד  וילע  םייקנ  ואובו  ןיינעמ  דואמ  והשמ  םש  שישכ  וא  .הזב  קוסעא  ינאש  רורב 

" .הזורפ רפסלו  יתלילע  טרסל  ןכ  .ןויע  רפס  תארוק  אל  םגו  ירטנמוקוד  טרסב  הפוצ  אל 

חוכיומ ענמיהל  רצק , ןמזל  עגמ  קתנל  התייה  םהלש  הפדעהה  םהירבח , םע  םיחתמ  ורצונ  רשאכש  ונל  ורפיס  םיבר 
ןוויכ חוכיומ , ענמיהל  םיטונ  םיריעצש  ךכל  המכסה  התייה  ונמייקש  דוקימה  תצובקב  .םעז  רובעי  דע  רגתסהל  רישי ,

. הריווא ריכעמו  היגרנא  זובזב  ןיעמ  יוצר -  אלו  קיזמ  םילאכ , ותוהמ  םצעמ  ספתנ  חוכיוהש 

": חוכיו  " הלימל ולעש  תויצאיצוסאב  אוצמל  רשפא  העפותל  המגדה 
.הרירב ןיא  םיתיעל  , ונממ קמחתהל  הסנמ  רמות :

. ולש בושיחהו  דחא  לכ  .תלעותהמ  לודג  היהי  קזנהש  העידי  ךותמ  םהילע  רתוול  רשפאש  םיחוכיו  שי   : ידוד
. סעכ ביר , הרגת ,  : ןר

. דספומ אצוי  דחא  דצ  ובש  בצמ  .תוקעצ  ילוא , תובירמ  תצק  שארב , שאר  תויתודלי , יל  ריכזמ  חוכיו  רפונ :
.סעכ תומיע , רומיל :

". םיכסהל אלש  םיכסנ  ואוב   " ןוגכ הריוואה , תרכעה  תא  עונמל  דעונש  ךכרמ , טפשמ  עיפוי  בורל  םילוע , םינוטהשכ 

םיענמנ םיקינ  Y-ה .תיטילופה  המרב  םיתומיעמ  תוענמיה  לע  םג  העיפשמ  תישיאה  המרב  םיתומיעמ  החירבה 
ןיאש םינוידל , רק  חומב  סנכיהל  אל  םיפידעמ  םה  .םירצי  יאלמו  םילאוטקילפנוק  םעבטמ  םהש  םייטילופ , םיחוכיומ 

ועבטמ יכוכיח  ןויד  הז  דיספת ."  " היינשהו חצנת "  " תחא העד  תואדווב  םהבש  הלאכ  רמולכ  הרשפ , לש  תורשפא  םהב 
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.ותיא םהל  חונ " אל  ו"

העבצה העבצה יסופד   יסופד

יפלקה יפלקה תאתא   םישטונ   םישטונ
העבצהה ירועישב  הדיריב  םיאטבתמ  ימצעה , דוקימה  תוקזחתה  דצל  הנידמל , הקיזבו  תיטילופה  תוברועמב  הדיריה 

ברקב דחוימב  תטלוב  העפותה  .םירישכה  תולוקה  ןמ  יצח  ישוקב  םיעיבצמ  לשמל , תירבה , תוצראב  .תוריחבב 
.םיריעצ

Say they definitely will vote in this year’s elections (USA)

Elections in 2006Elections in 2006Elections in 2010Elections in 2010  

48%45%under age 30

71%76%ages 30 and older

2331Gap

Reference: Pew Research Center. 7.10.2010. Lagging Youth Enthusiasm Could Hurt Democrats in
2010.

ןיבמ םוקמב ה-20  לארשי  תאצמנ  םלועב  תונידמל  האוושהב  " ) עצמאב בוט  םוקמב   " אצמנ לארשיב  העבצהה  רועיש 
תפרצ הילגנא , ןפי , ינפלו  הקיר  הטסוקו  דנלניפ  ירחא  העיפומ  איה  וקדבנ .) ןהב  תוריחבה  תואצותש  תונידמ   36

המ םלוא  תורחא , תויברעמ  תונידמב  ומכ  העבצהה , זוחאב  הדירי  לש  םינש  תבר  המגמ  הנשי  לארשיב  .ב  " הראו
תוקחרתההו הקיטילופהמ  תרכינה  הבזכאל  יוטיב  הווהמש  ןורחאה , רושעב  הדיריה  תמגמ  איה  דחוימב  גיאדמש 

.הנממ

: תוירקיע תופוקת  שולשל  הלשממה  תושארלו  תסנכל  לארשיב  העבצהה  ירועיש  תודלות  תא  קלחל  רשפא 

תסנכל תוריחבה  תכרעמ  דעו  הנידמה  םוקִמ  לארשי -  תנידמ  לש  תונושארה  םינשה  םירשע  איה  הנושארה  הפוקתה 
.םיזוחא רתוי מ-80  דחוימב -  םיהובג  תוריחבב  העבצהה  ירועיש  ויה  וז  הפוקתב  (. 1969-1949  ) תיעיבשה

תנשב 1999. ףלאה -  םויס  םע  המייתסהו  ( 1973  ) תינימשה תסנכל  תוריחבה  תכרעמב  הלחה  היינשה  הפוקתה 
האוושהב הובגל  בשחנ  ןיידע  ךא  םיזוחא , ה-80  ףרל  תחתמ  טעמ  תוריחבב  תופתתשהה  רועיש  היה  וז  הפוקתב 

לש היתואצותב  הבר  הדימב  הרושק  היינשה  הפוקתב  העבצהה  ירועישב  הדיריה  יכ  רעשל  שי  .תורחא  תונידמל 
רועיש תא  דירוהש  ולסוא , רבשמ  םגש  רשפא   . הנידמה תודסומבו  םיאקיטילופב  ןומאה  תדיריבו  םירופיכה  םוי  תמחלמ 

.עיפשה יברעה , רזגמב  העבצהה 

תודחוימה תוריחבה  תכרעמב  אצמנ  הל  ןושאר  תותיא  .הדחה  הדיריה  תפוקת  איה  ( 2013-2001  ) תישילשה הפוקתה 
העבצהה רועיש  ענ  הפוקתה  ךרוא  לכל  .דבלב  םיזוחא  םיפתתשמה 62.3  רועיש  היה  זא  הלשממה ב-2001 , תושארל 

.םיזוחא ןיב 60 ל-70 

םה םיימואלה  - םייתדה .קהבומ  ןפואב  םינוש  העבצה  יזוחא  שי  תילארשיה  הרבחב  םינוש  םירזגמל  יכ  ןייצל  בושח 

34

35

36

37
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לצא אצמנ  דחוימב  ךומנ  רועיש  .ךומנ  העבצה  רועיש  ילעב  םיברעהש  דועב  תסנכל , דואמ  הובג  העבצה  רועיש  ילעב 
ידרחה רזגמל  םג  .דאמ  הובג  םיברע  םיבושייב  תוימוקמה  תויושרל  תוריחבב  העבצהה  רועיש  תאז , תמועל  .םיאודבה 
ובורש רזגמ  אוה  ינוליחה  רזגמה  .יכרע  דוקמ  םיעפשומה  םהלשמ , העבצה  ינייפאמ  שי  יסורהו  ידרפס ) - ידרחה רקיעב  )

.םיריעצה ברקב  דחוימב  טלוב  רבדהו  תתחופו  תכלוה  תוריחבב  ףתתשהל  היצביטומה  תונורחאה  םינשב  לבא  עיבצמ ,
תסנכל תוריחבב  םג  ךכל  םינמיס  רבכ  שי  לבא   , תוימוקמה תויושרל  תוריחבב  דחוימב  תיתועמשמ  העפותה  םייתניב 

(. ךשמהב ךכ  לע  )

םינשה ךרואל  תסנכל  העבצה  ירועיש 

55 65 75 85 95

תוריחב 1949

תוריחב 1955

תוריחב 1961

תוריחב 1969

תוריחב 1977

תוריחב 1984

תוריחב 1992

תוריחב 1999

תוריחב 2003

תוריחב 2009

תוריחב 2015

www.knesset.gov.il תסנכה -  רתא  רוקמ :

םירקוחה ןיבו  םיידסומו , םייגולונכט  םייתוברת , םייפרגומד , םיילכלכ , םימרוג  םיסחוימ  העבצהה  רועישב  הדיריל 
יברעמה םלועב  העבצהה , ירועישב  הדיריל  תוביסהמ  המכ  רוקסנ  ןלהל  .םהמ  דחא  לכ  לש  ולקשמ  לע  תקולחמ  תשטינ 

: לארשיבו

ןכלו העיפשמ  אל  םתעבצהש  םישח  םהמ  םיבר  .הייסולכואב  יזכרמה  םרזל  ללכ  ךרדב  ךייתשמ  עיבצמ  - אלה חרזאה  - 
.יפלקל עיגהל  םעט  ןיא 

.םישגד רקיעב  םיללוכו  םיירעזמ  שממ  םייונישה  .תיטילופ  הדנ  ' גא התואב  רתוי  וא  תוחפ  תוקיזחמ  תוגלפמה  בור  - 
ןיחבהל םישקתמ  םיבר  .תוינידמ  התואב  ורחבי  םלוכ  אלימב  .רחבת  ימב  הנשמ  אל  ללכ  הזש  תיללכה  השוחתה  ןכל 

אל ללכ  ןוטלשה , תגלפמ  ללוכ  תוגלפמהמ  קלח  תוריחבב 2013   ) םיעצמ םיארוק  םניאש  םושמ  םג  תוגלפמה  ןיב 
.םיריעצ ברקב  תטלוב  לבא  רוביצה  ללכב  תחוור  העפותה  עצמ .) ומסרפ 

38

39

40
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Percentage saying there is ___ difference in what the republican and democratic parties
stand for

A great deal of A fair amount of Hardly any

0 15 30 45 60

All

Millennial

Gen X

Boomer

Silent

Reference: Pew Research Center. 7.3.2014. Millennials in Adulthood.

. הקיטילופהמו תוריחבהמ  קוחירלו  תושידאל  םימרוג  ןוטלשה  תודסומבו  רוביצה  ירחבנב  ןומאה  רסוח  - 

2013 ו-2015 , 2009 , 2006 , 2003 , 2001 םינשב 1999 , הלשממה  תושארל  וא  תסנכל  תוריחב  וכרענ  לארשיב  - 
.עיבצהלמ ףייעתה  רחובהו 

הנורחאלו ימוימוי  סיסב  לע  תונוטלשה , לע  יפילח  ץחל  יעצמא  םיווהמ  תרושקתב  םימסרפתמה  םיפוכתה  םירקסה  - 
.הזה רשקהב  דיקפת  תוקחשמ  תויתרבחה  תותשרה  םג 

תוררופתה לש  ךורא  ךילהת  ירחא  האבש  םיאקיטילופהמ , הבזכאה  אוה  תוריחבב  תופתתשה  - יאל ירקיעה  םרוגה  - 
םיתחשומ תסנכה  ירבחב  םיאור  םיבר  .דחא  ףאל  םינימאמ  םניא  רבכו  הווקת  ודביא  ופייעתה , םישנא  .תוגלפמה 

.םמצעל קר  ךכ  רחא  םיגאוד  ירה  םה  םהב ? רחוב  ינאש  הזמ  יל  אצוי  המ  םמצעל : םירמואו  םיאמרו ,

דחא םיל ." ךלא  תוריחבב   " תרתוכה תחת  הבתכ  תונורחא  תועידי  םסרפ  ב-2006 , תוריחבה  תארקל  רבמטפסב 2005 ,
אוהש הביסה  איה  םיאקיטילופה  יפלכ  זובהש  ןותיעה  בתכל  רמא  ביבא , - לתמ טנדוטס  (, 30  ) איגש זעוב  םינייאורמה ,

םהמ דחא  ףא  ריבסה , אוה  םעפה , .ןורשלו  ונתיב " לארשי  עיבצה ל" אוה  תמדוקה  םעפב  .תוריחבב  ףתתשהל  דמוע  וניא 
הנשת אל  הריחב  םושש  הזכ , קחשמל  ךפה  הז  .ונתיאמ  םהל  תפכיא  אל  יכ  רתוי  םהל  ןימאמ  אל  ינא   " .ולוק תא  לבקי  אל 
שידא תויהל  יתכפה  .טלחומ  ןפואב  לכסותמ  רבכ  ינאו  םיתחשומ , םלוכו  םינקחש , םתואב  דימת  רבודמ  .תואצותה  תא 

" .ןוטלשב אצמנש  ימ  יפלכ 

תונוכשה תובשות  ולש , תוחוקלה  לצא  תחוורה  השיגה  םג  תאזש  בתכל  רפיס  הפיחב , הרפסמ  לעב  ןומיס , - ןב ידרפ 
הז תא  עמוש  ינאש  ןייצל  חרכומ  ינאו  הדובעה , ךלהמב  ןהמ  הברה  םע  חחושמ  ינא  םירבדה  עבטמ   " .הפיחב תויתרקויה 
ףיכ םוי  אוה  תוריחבה  םוי  .יתוא  ןיינעמ  אל  רבכ  הז  העבצהמ , יתוא  בוזע  : ' יל תורמוא  תוחוקלה   " .ריבסמ אוה  ןמזה ," לכ 

'." ןוינקל וא  םיל  וב  תכלל  רשפאש  םוי  יליבשב ,
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תוריחבב יפלקל  הכילה  לע  רתוול  תוניצרב  לקוש  אוהש  ןייצ  הבתכל , ןייאורש  זג , ישש  קיתווה  ןידה  ךרוע  וליפא 
לבא .לאמש  ימו  ןימי  ימ  יתעדי  םעפ   " .רמוא אוה  םכרדב ," ונימאהש  םישנא  ויה  םיאקיטילופהש  יתשגרה  םעפ   " .תואבה

לש תמייקה , הטישה  לבא  .בוצע  הזו  לבח  הז  ינאו .' ינא  קר   ' לש םילוקיש  .וגא  תומחלמ  קר  הקיטילופב  האור  ינא  םויה 
ןורחאה עגרב  םא  קר  עיבצהל  ךלא  .תסנכל  םיעיגמ  םייעוצקמ  םינקסע  קרש  ךכל  תמרוג  םיכ , " חה תא  רחובה  זכרמ 

" .יכותבש החיתרה  לע  רבגתא 

רוביצה יגיצנ  .ילאבולגהו  ילטיגידה  שדחה -  םלועל  המיאתמ  הניאו  לגרה  תא  הטשפ  תוגלפמה  תטישש  םישח  םיבר  - 
םהמ םיברו  יטילאיר ) תוינכותב  םירחתממ  לשמל , הנושב ,  ) רוביצה ידי  לע  רישי  ןפואב  םירחבנ  םניא  תסנכה ) ירבח  )

ירוביצ תוריש  םיקסע ,  ) םירחאה םימוחתה  לכב  לבוקמכ  יתורחתו  יגשיה  הריירק  לולסמב  ומדקתה  אלש  םירעכאמ 
ךותמ םירדח  ירדחב  םירפתנ  םירבדהש  השוחתה  תא  תרצויו  הלודג  תחא  הניבמוק  החירמ  תיתגלפמה  הטישה  לכ  וכו .)'

.תאזה הנומתה  תא  םיששאמש  םיחוויד , םעפל  םעפמ  תמסרפמ  תרושקתה  .תושיחבו  םיישיא  םיסרטניא 

, םידמעומהו תוגלפמה  לש  תילילש " הלומעת  ל" תחוורה  הייטנל  העבצהה  ירועישב  הדיריה  תא  םיסחיימה  שי  - 
ךילהה תא  רחובה  ספות  הבש  ךרדה  לע  תועיפשמה  תוידדה , תוצמשהלו  םירחתמה  לש  םייפוא  לע  תופקתהל 

.םירחא תוריחב  יכילהל  ופשחנ  אלו  וז  תילילש  הלומעת  ךותל  ודלונ "  " םיריעצה .ותוללכב  יטרקומדה 

ברעמה תוצרא  .םירגהמלו  הריעצה  היסולכואל  רקיעב  תכיושמ  יברעמה  םלועב  העבצהה  יזוחאב  תיבקעה  הדיריה  - 
יתש וז  התוחפ  תופתתשהל  .הייסולכואה  ללכמ  תוחפ  תיטילופ  הניחבמ  םיברועמ  תויהל  םיטונה  םיבר , םירגהמ  וטלק 

יטייבוסה שוגה  תונידמ  וא  םאלסאה  תוצרא   ) תיטרקומד תרוסמ  תורסח  תונידממ  םיעיגמ  םהמ  םיבר  תחאה -  תוביס :
. תטלוקה הנידמה  יפלכ  רוכינב  םיוולמה  הטילקה  יישק  היינשהו -  רבעשל ;)

היצביטומ הרתונ  דוע  םירגובמה  תורודב  םא  .םיירוד  - ןיב םילדבהב  העבצהה  ירועישב  הדיריה  תא  הלות  רחא  רבסה  - 
.הקיטילופה תורעסל  המוטאש  העוב  ךותל  םירגתסמ  םהמ  םיבר  .םלענו  ךלוה  הז  ריעצה  רודה  לצא  תונשלו , עיפשהל 

דוע תיארנ  תקולחמ  לכו  הלש , המצועהמ  תדבאמ  המרדה  םיוסמ  בלשב  .ויהש  המ  אל  רבכ  ןה  תורעסה  םג  השעמל 
םירושעה ינשב  תוריחב , ירקוח  יפ  לע  .זגרתהל  קיפסי  והשימש  ינפל  דוע  עווגיש  יתרושקת  ןיפס  לש  קוחש  בוביס 
ףתתשהל אלש  הקזח  הייטנב  תאטבתמה  תיטילופ , תושידאב  ןייפואמה  רוד  םיעיבצמה  לגעמל  סנכנ  םינורחאה 
הנושארה םעפב  ועיבצהש  הלא  רתוי , םיקיתווה  .םיליגה  לכב  הדיחא  התייה  אל  הדיריה  תורחא , םילימב  .תוריחבב 

.ךכמ תוענמנ  רתוי  תוריעצה  ליגה  תובכש  וליאו  עיבצהל , םיכישממ  םיעשתה , תונש  ינפל 

, םינוליחו םיריעצ  ברקב  רתוי  ךומנ  העבצהה  רועיש  ונלצא  םגש  םידמלמ  רבעב  לארשיב  ושענש  תוריחב  ירקס  חותינ 
םיררוגתמ םהש  ןוויכ  םג  םירחוב  אל  םיבר  םיריעצ  תוריחבב .) תופתתשה  דדועמ  אבצהש  םושמ  תאז   ) םילייח טעמל 

תויושרל העבצהל  םתוא  איבתש  תוהדזה  םיחתפמ  אל  םהלש  םייעראה  םירוגמהו  זכרמה  רוזאב  תורוכש  תורידב 
םימושר םה  וילאש  יפלקה , םוקמל  םוי )" זובזב   )" העיסנה ןמז  לשב  םיעיבצמ  אל  םיבר  תיצראה  המרב  .תוימוקמה 

(. םירוהה תיב  ללכ  ךרדב  )
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ליג יפל  העבצה  ירועיש 

םיריעצ 18-25 םירגוב 26-35 הלעמו םירגובמ 36 

תוריחבב העבצה 
תונורחאה תויצראה 

תוריחבב העבצה 
תונורחאה תוימוקמה 

רג התא  וב  בושיב 

הגלפמב םושר  רבח 
0%

25%

50%

75%

100%

, רזיילג דרופליג  לוהינל ע“ש  הטלוקפה   2013  . לארשיב םיריעצ  לש  תיתרבח  תופתתשה  .יגח  ץכו , הליה  ןרק , - בגוי רוקמ :
.בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא 

םיאליגה תוגלפתה  יפל  ליג 18 , לעמ  לארשיב  תרגובה  היסולכואה  לש  יארקא  םגדמב  םיבישמ , ופתתשה 510  רקחמב  םינותנ :
.םיזורד  1.8% רתיהו , םירצונ   2.9% םימלסומ ,  5.3% םידוהי , .היסולכואב 89.8% 

.תוצובקה ןיב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ  הרעה :
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םיריעצ לש  תיטילופ  תושידא 

.תוריחבב 19% םיניינעתמ  ינבמ 18-32  ( 27%  ) עברכ קרש  הלע  תוריחב 2006  תארקל  תוחומ " רגאמ   " ןוכמ ךרעש  רקסמ 
דוע .ץוחה  תרש  יהימ  ועדי  קרו 41%  תרדהנ ," ץרא   " תינכותה אוה  םיאקיטילופ  לע  םהלש  ירקיעה  עדימה  רוקמש  ונייצ 

.תסנכל תוריחבב  עיבצהל  םינווכתמ  קרש 44%  רקסב  אצמנ 

רתויב ךומנה  רועישה   ) ליגל 35 תחתמ  ויה  יפלקה  לא  וכלה  אלש  ולאמ  תיצחמ  יכ  הלע  תוריחבה , תואצות  וררבתה  רשאכ 
(. םעפ יא 

( םיריעצל םוסרפו  קווישב  תקסועה  הרבח  " ) העדותה קמוע  תרבח ל" םע  דחי  סלנאפ  ןוכמ  רבמצדב 2008  וכרעש  רקסמ 
.עיבצהל 40% וכלי  םא  םיעדוי  אל  םה  יכ  ונעט  תוריחבב ו-15%  עיבצהל  םינווכתמ  םניא  ינבמ 18-25  אצמנ ש-33% 

רקסה .תיחרזאה  םתבוח  תא  אלמל  תשגל  םא  וטבלתה  עיבצהל ו-6%  םתנווכב  ןיא  יכ  ורמא  יאליגב 26-35  םיריעצהמ 
יאליגב 18-35. םידוהי  םיריעצ  וב 501  ופתתשהו  רקרמ  - הדה רובע  השענ 

ןיא יכ  איה  הנושארה  .תוריחבה  תכרעמ  יפלכ  םיניגפמ  םהש  ןיינעה  רסוחל  תוירקיע  תוביס  יתש  וקפיס  רקסב  םילאשנה 
תושארל םידמעומה  לש  םהירבדל  םינימאמ  םניא  יכ  ורמא  ליג 25  דע  םיריעצהמ   58%  ) םהיניעב ןימא  דמעומ  ףא 

יתוא ." ןיינעמ  אל  טושפ  אשונה   " יכ אוה  ינשה  קומינה  הלשממה .)

םיניינעתמ םניא   " םתיצחמ יכ  הלע  הנושארל , םיעיבצמ  ברקב  תוריחבה ב-2013  תארקל  סלנאפ "  " ןוכמ ךרעש  רקסב   
.הקיטילופב םיניינעתמ " שממ  אל   " וא ללכ "

העונתה דצל  .דלישטור  תאחמ  טקפא  לשב  הליעפה  תוברועמה  תדימ  יונישל  הייפיצ  התייה  תוריחבה ב-2013  רחאל   
םיריעצה םידקפתמ ." ו" ורוע "  " ומכ םיריעצ , לש  רקיעב  תוריחבב , העבצהה  דודיעל  תועונת  המכ  ומק  ףיל , ינפד  המיקהש 
ירבח השימח   ) תסנכל םיבר  םידמעומ  םברקמ  ואיצוה  םג  האחמה  לש  אישה  תפוקתב  תובוחרה  תא  ואלימש  םיצרמנה 

םיינשה .םיריעצה  םע  ההוזמ  התשענש  דיתע - " שי  םהמ מ" השולש  תסנכב ה-19 . ונהיכ  הלעמו  םינומש  ידילי  תסנכ 
לכ יתרבח , יוניש  עצבל  ודעונש  תובר  תועונת  םגו  .דלישטור ) תאחמ  יגיהנמ  ילומש -  קיציאו  ריפש  ויתס  םה  םירחאה 

.הלע אל  םיריעצ , לש  םג  הארנה  לככו  יללכה  העבצהה  רועיש  םוי , לש  ופוסב  לבא  .המוחתב  תחא 

האחמה שודיח  יא  .האחמה  תעב  רצק  ןמז  הרעב  ילואש  תיטילופה  שאה  תא  וביכ  האחמה  תואצות  אקוודש  םיסרוגה  שי   
.הבזכאל ואיבה  היתובקעב , ישממ  יוניש  השענ  אל  יכ  השוחתהו  ןכמ  רחאל  הנש 

: תורוקמ
.ץראה .שאוימ  טושפ  וא  שידא , םלש  רוד  .הילד 12.3.2006 . ירוחש ,

.30.12.2008 ץראה , תויתנפואל ," תוריחבה  תא  ךופהל  ךירצ  עיבצהל , םיריעצ  דדועל  ידכ  , " ףרוצ הלייא 
.nrg עיבצהל. םיכלוה  אל  לבא  םיניינעתמ , םיריעצה  .ירמע 16.1.2013 . בינמ ,

ישיאה ישיאה םסקה   םסקה תעפשה   תעפשה
ולש הקירוטרהו  ישיאה  םסקה  תוישיאה , אוה  יאקיטילופה  תכרעהל  הדימה  הנק  םלועב   Y-רוד ה יריעצמ  םיבר  לצא 

המבוא קרב  ךליהש  םסקל  תוירקיעה  תוביסה  תחא  וז  .ליבומו  גציימ  אוהש  תיגולואידיאהו  תיטילופה  הנשמה  תוחפו 
"( תונשל ונאב   " המסיסה םע   ) דיפל ריאי  לש  םתחלצה  דוסמ  יתועמשמ  קלח  םג  היה  הז  .וצראב  םיריעצה  םירחובה  לע 

עקרהמ ומסקוהש  םיקינ , Y םה םהירחובמ  םיבר  תוריחבב 2012 . ליחתמ )" שדח  והשמ   " המסיסה םע   ) טנב ילתפנו 
.וגיצה םהש  הנשמהמ  תוחפ  אל  םהלש  םינוניגהו 

תיתמועל תיתמועל הצק   הצק תעבצה   תעבצה
תיטילופ הסיפתב  רבודמ  .תוהדזה  לש  טקאכ  אלו  ןומא  - יא וא  האחמ  לש  טקאכ  עיבצמ  םיריעצהמ  לטובמ  אל  רועיש 

לש הלק  תוקזחתהב  ראשה , ןיב  ףקתשמ , רבדה  .העד  ילעבכ  רתוי  אלא  הנחמכ  םמצע  תא  םיהזמ  אל  םה  תיתמועל – 
'(, קורי הלע   ' לשמל המיסחה , זוחא  תא  תורבוע  אלש  תוגלפמל  םימיוסמ  םירקמב   ) תונטק תוגלפמל  העבצהה 

התכזש םיאלמגה  תגלפמ  איה  ךכל  תקהבומה  המגודה  .ואבש  תמועלכ  תומלענו  תוצצש  השינ , תוגלפמל  העבצהבו 
.םיריעצ אקווד  ויה  הירחובמ  םיבר  העתפהה  הברמל  תוריחבב 2006 . םיטדנמ  העבשמ  תוחפ  אלב 
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סבירפ איג 

": קורי הלע   " תגלפמל העבצה  לע  קובסייפ  ירבח  ןיב  ןויד 
התע םלוכ : לע  הלוע  הז  לבא  .השעאש  םלועמ  יתבשח  אלש  םירבד  .ייחב  םיבר  םייארונ  םירבד  רבכ  יתישע  : " רבח 1

" .קורי הלעל  עיבצהל  תוניצרב  לקוש  ינא  הווקתה , לע  רבוג  טעמכ  שואיהש 
" ...עורג תוחפ  יכה  ימ  טילחהל  השקתמ  ינא  םג  : " רבח 2

הצור אלש  הגלפמ  וא  םולשה , יבגל  דירחהל  תיביאנ  הגלפמ  הנידמל : רתוי  קיזי  המ  עדוי  אל  ינאש  תמאב  : " רבח 1
תיטסיאתא הגלפמ  וא  תינוציק , תיתד  הגלפמ  תדבאתמ ; תיטסילאיצוס  הגלפמ  וא  תפרוטמ , תיטסילטיפק  הגלפמ  םולש ;

??" קורי הלע  תא  תוניצרב  לקוש  ינאש  םיאלפתמ  דוע  םתאו  .ילש  תויורשפאה  ולא  .תרכנמ 

דרמ דרמ אלש   אלש רודה   רודה

תילארשיה תילארשיה הרבחב   הרבחב םירוענ   םירוענ דרמ   דרמ
תבחרנ העפות  התיה  אל  םלועמ  לארשיב 

חתפתהש המל  המודב  םירוענ  דרמ  לש  תיתועמשמו 
ךכל ורבח  .הפוריאבו  "ב  הראב םיחרפה  ידלי  תפוקתב 

: םימרוג רפסמ 

יאבצה תורישה  תבוח 
תונדרמה רצי  ןותימל  לכמ  בושחהו  ןושארה  םשאה " "

רואלש יאבצה , תורישה  אוה  וניתורענו  ונירענ  לש 
רוביצה בור  ידי  לע  ספתנ  תוינוחטיבה , תוביסנה 

, ישיאה שפוחה  ןדבוא  .תקדצומ  הבוחכ  ילארשיה 
רפסמב םיישיאה  תומולחה "  " תא תוחדל  חרכהה 

ןעטמהמ יתועמשמ  קלח  םילרטנמ  םירגובמ ," לש   " דסוממ ןוגראב  ריעצה  לש  הריהמה  תובלתשהה  םג  ומכ  םינש ,
.הז שיגר  ליגב  ןומטה  ץיפנה  יתרבחה 

קר אל  םירגובמה ) םלועב  דורמל  םתלוכיו  םנוצר  תא  םג  חרכהבו   ) םילארשיה לש  םהירוענ  תא  עיקפמ  יאבצה  תורישה 
(. םינבה תא  רקיעב   ) רגבמ אוהש  םושמ  רקיעב , ילואו  םג , אלא  םתלועפ , שפוח  לע  תיקוח  הלבגה  רצוי  אוהש  םושמ 

ץחל ינפוג , ץחל   ) תויתמוארט תויווח  לש  הרדס  ותוריש  ךשמב  הווח  תויברקה , תודיחיב  תרשמה  ילארשיה , ריעצה 
שפיט ליג ה" תא  תונייפאמה  האירבה " תושפיטה   " תאו תומימתה  תא  תחאב  תוקחומה  וכו )' שא  תחת  תוליעפ  יתרבח ,
.הדבכ תוירחא  םהיפתכ  לע  ליטמו  םירטוזה  וידקפמל  דחוימב  לודג  יארשא  קינעהל  גהונ  "ל  הצ תאזמ , הרתי  הרשע ."

, דבלב םייתנש  וא  הנשב  ונממ  םיריעצה  םירענ , תורשע  לש  םהייחו  םלרוג  לע  דקפומ  ומצע  אצומ  םירשע  ןבכ  ריעצ 
תורביח ןונגנמ  הווהמ  ריעצה -  וגאל  ףינחמה  הז -  יתרבח  יארשא  .םיבר  םינוילימ  ויוושש  יתמחלמ  דויצ  לעו 
תרכהכ ןהו  ידיקפת  חרוככ  ןה   ) תוהדזהל ריעצה  דקפמה  תא  ןברדמ  אוה  ןכש  המצוע , לעב  יגולואידיא  היצזילאיצוס ) )

.בחרנ הכ  יארשא  ול  קינעה  רשאו  ותוא  הנימש  יאבצה  ןוגראה  לש  תורטמה  םע  הדות )

רגובש העש  .יאבצה  ןוגראה  לש  ירטילטוטהו  עבורמ " ויפוא ה" ללגב  םג  תונדרמל  סוריו " יטנא   " הווהמ אבצב  תורישה 
" םזיטוירטפ יטנא   " לש ךותיה  רוכ  יאטיסרבינואה -  סופמקה  לא  וימעפ  םשו  ותיב  תא  בזוע  יאקירמאה  ןוכיתה 

דמול יאקירמאה  ריעצהש  העש  .םזיניבושו  םזיטוירטפ  לש  ךותיה  רוכ  "ם -  וקבל ילארשיה  וליג  ןב  הנופ  םזילרבילו - 
תויצב ילארשיה  ורבח  לגרותמ  ילאוטקלטניא , םזילרולפ  לעו  תיעדמו  תיתוברת  תויסחי  לע  תיתבשחמ , תואמצע  לע 
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יפוא םושמ  םירבגב  רקיעב  תקסוע  וז  האוושה   ) ירבגה רֹוק " - הֶּד יְּפְסֶא  תאו ה" תוריפחה  תווחא  תא  חפטמו  תעמשמו 
(. "ל הצב םישנל  םירבג  ןיב  הנושה  יאבצה  תורישה 

עגמב שדחה  רודה  אב  הבש  הפוקתה , תא  הניכ  תירודה -  הפולחתה  רקחב  ומוסרפ  תא  הנקש  םייהנמ -  לרק  גולויצוסה 
םינשיה תונויערה  ןיב  ילאוטקלטניאה  עגמה  ירטה ." עגמ  ה" תפוקתכ  םימדוק , תורוד  לש  םייתרבחה  תונויערה  םע 
ללוחמו רודה " דרמ   " תא םייהנמ , תעדל  רצויה , הז  אוה  ידסממה , שבכמב  ולקלקתה "  " םרט רשא  םיננער , תוחומ  ןיבל 

םיילאסרבינואה תונויערה  םע  ילאוטקלטניא  עגמל  ריעצה  רודה  עיגמ  ונלצא  םלואו , .םייתוברתה  םייונישה  תא 
רוכב רבכ  ףרצנש  רחאל  תאז  םגו  אבצה ,) רחאל   ) תיסחי רגובמ  ליגב  וכו )' היגולויצוסה  טפשמה , רסומה , םוחתב  )

םג ךכיפלו  ותוינויחמו , ותוירט " מ" ונתוברתב  אופא  דבאמ  ריעצה  רודה  לש  ינויערה  עגמה  .יאבצה  ךותיהה 
.וב ןומטה  ינכפהמה  לאיצנטופהמ 

ריעצה לוכי  ובש  ןמזה  קספ  תא  םצמצמ  םינש , עברא  דע  םייתנש  ינפ  לע  ץראב  ךראתמה  יאבצה , תורישה  דועו , תאז 
, תונשוכרו תויתורחת  תויגשיה , לש  םיסותאב  תנייפאתמה  תיברעמ , הרבחב  .ןגרבתי  םרטב  דורמל  ומצעל " תושרהל  "

ליגב .דיווטה  תפילח  וא  ןבלה  קולחה  הרוחשה , המילגה  רחא  ץורמב  רגפ " ומצעל ל" תושרהל  לוכי  ןתפאשה  ריעצה  ןיא 
דרמ וינפל , ןיידע  תינוגראה  היכרריהה  גרדמב  סופיטהו  תיעוצקמה  תוסנתהה  תוחמתהה , םידומילה , רשאכ   22-21

.סוסקול תקזחב  אוה  םירוענ 

הווהמ אוהש  םושמ  םג  ירכזה ) ןימה  לש  רקיעב   ) םירוענה תיזזת  יקדייח  תא  תוליעיב " לוטקל   " חילצמ אבצה  ףוסבלו ,
, םישדחה םילאידיאה  ילג  לע  םישישה  תונש  לש  םיחרפה  ידלי  תכפהמ  האשינשמ  רתוי  .םזיאו  ' צמ לש  קראפ " הנו�ל  "

תמרזהל הליעי  הבאשמ  התייה  ןכא  דסממב  הדירמה  .תיתיישעת  - טסופ הרבחב  םייחה  לש  םומעשה  ילג  לע  האשינ  איה 
הצוחנ אל  יתימא , ברק  הדשב  םוחלל  ןמזמ  ולרוגש  ימל  םלוא  .םיאתמה  ליגב  םיירכז  םינומרוהו  לוהוכלא  ןילנרדא ,

אוה ומצעל  שקבמ  ילארשיה  ריעצהש  המ  לכ  תוצאומ  בל  תומיעפ  לש  םינש  שולש  ירחא  אברדא , .תפסונ  ןילנרדא  תנמ 
.ישפנ טקש  תצק 

ינוחטיבה בצמה 
םוימ היחה  רוצמב ," הנידמ   " איה לארשי  .ינוחטיבה  בצמה  איה  םיידסממ  יטנא  םירצי  ךוכישל  תרחא  הליעי  הלולג 

ילארשיב ועימטה  םימחר , אללו  ףרה  אלל  הב  הכמש  רורטהו , תוכשמתמה  תומחלמה  .ימויק  םויא  תחת  הדסוויה 
" םייאזורפ םיימינפה ה" םימויאה  תא  ץליא  יריל " ינוחטיבה ה" םויאה  םוריח ." תרגש   " לש השוחת  םיריעצב ) הז  ללכבו  )
, דמול ונדועו  דמל , ילארשיה  ריעצה  .דיחיה  לש  ויתוקעומ  תא  הדיצה  הקחד  תיביטקלוקה  הקעומהו  ךרד , ול  תונפל 

קבאמל וימדוקכ  סייגתהל  םייחהו  םיתמה  םשב  עבתנ  אוהו  ונמויק ," לע  הכרעמב  תאשל  םיווצמ  ונא  ותונטקמ ש"
תודירמ םג  אלא  ילאיצנטופ , םירוענ  דרמ  קר  אל  תילארשיה  הירוטסיהה  ךרואל  לרטינ  הז  םזינוחטיב "  " .שדוקמה

(. םישימחה תונשב  הפיחב  םיאמיה  דרמו  בילס  ידאו  יעוריא  ע"ע   ) םילעופ תודירמ  ףאו  תויתדע 

" החופשמ ה"
קומע םיעוטנ  הישרושש  החופשמ - " תנומסתכ ה" רידגהל  ןתינש  המ  אוה  ונתוברתב  םירוענה  דרמ  רדעיהל  ףסונ  םרוג 
ץיאמה םרוגה  םה  הנבה , יאו  רוכינ  עקר  לע  םהידלי , ןיבל  םירוה  ןיב  םירצונה  חתמהו  ךוכיחה  .תידוהיה  תוברתב 

חתמ סלטיבה - ) לש  " she's leaving home" ע"ע  ) ברעמה תויוברתב  ירוד  - ןיב חתמ  תורצוויהל  רתויב  בושחה 
ילש דלי  יסוי   " לש תוברתב  לבא  הרבחה .) וא  החפשמה  תמרב   ) םירוענ דרמל  םג  רבד  לש  ופוסב  ליבוהל  יושעש 

, החפשמה ךותב  הובג  זאטלווב ' חתמ  ןיאש  קר  אל  תויפוגו ," םינותחת  יל  יחלש   " לשו ילש " 'ה  קמייח קר   " לש חלצומ ,"
םירוהה ןיב  ךסכסמו  קתנמ  ונניאש  קר  אל  "ל , הצ .תירוד  - ןיב הזויבמיס  שממ  שי  תובורק  םיתעל  יכ  המודש  אלא 

, לתוכב תויתחפשמ  תועבשה  "ד , גמה םע  םירוה " םוי   " .םהיניב ישגרה  רשקה  תא  קדהמ  ףא  אוהש  אלא  םהידליל ,
וכפה הלא  לכ  אמיא - " לש  הלוק   " תינכתב ריש " םע  ו"ד"ש  םש " יא  הקודא ל" תורידסב  תוחלשנה  םירפו " צ'  " תוליבח

תא ןנכתמ  ריעצה  ונרענשכ  םג  .ונלש  תימואלה  וליפאו  תיאבצה  תוברתה  לש  םיטלובה  רכיהה  יוותמ  קלחל  רבכ  הז 
'ה לאמא ןוישיר - " םע  ןגרואמ   " םירוענ דרמ  ןיעמ  אוהש  עסמ  םידנאה -  תוגספלו  היאלמיהה  יגלשל  ןכוסמה  ועסמ 
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.תונומת םגו  םיבתכמ  םג  תורידסב  חלשי  אוה  הגאד , לאו  .ךרדל  לימרתה  תא  ול  תזרואו  סופיטה  ילענ  תא  ול  הנוק 

ירגודה תוברת 
תפתושמה תילטעטשה "  " אתורבחה תשוחתו  ירגוד " תוברת ה" איה  ירוד  - ןיבה חתמה  לש  וצקוע  תייהקהל  תפסונ  הביס 

(. בוטלו ערל   ) םלועה יבחרב  רבד  םשל  רבכ  הז  וכפה  סנטסיד  רצקל  ילארשיה  גהונהו  תוכמסל  זובה  .םילארשיה  בורל 
לא וליפאו  םיטרקוטסירא ) - םייטרפ רפס  יתב  םג  ונל  ןיא   ) רפסה יתבב  המיא  יליטמ  םירומו  םילהנמ  ונחפיט  אל 

, תויתוכמס תויומד  ןיא  רוציקב , .יטרפה  םמשב  םהילא  תונפל  םיגהונו  םיעידצמ  ישוקב  ונא  אבצב  םיהובגה  םידקפמה 
םירכונמ םישענ  םיטעמ  םלוכ , תא  םיריכמ  םלוכ  הבש  הנטק , הנידמב  דועו , תאז  .סירתהל  ימ  דגנ  ןיאש  םג  ןאכמו 

.םידרומ אל  םג  ןכלו  םתביבסל 

"delay"תועיגמ ב תויברעמ  תועפשה 
הנידמה לש  ירעזמה  הלדוגמ  הרזגנו  םילארשיה  תא  תובר  םינש  הנייפאש  תונתרקה  אוה  תונדרמה  רסוחל  רחא  םרוג 
לארשי ירלולסהו  טנרטניאה  תוסיטה , םילבכה , ןדיע  ינפל  .רז  בחרמב  עוטנה  יתוברת  יא  םיווהמ  ונאש  הדבועהמו 

(, הקיטילופה םוחתב  ףאו  שובלה  הקיסומה , תונמאה , םוחתב   ) תונפואה בור  ". delay"תיברעמה ב תוברתהמ  העפשוה 
תא התהקה  וז  העפות  .ןתדלוה  תוצראב  ןמצע  וצימש  רחאל  קר  וניתומוקמב  ושרתשה  הפוריאבו , "ב  הראב ועיפוהש 

.יופצה יונישה  תארקל  ךרעיהל  דסממל  הרשפא  רקיעבו  ןייקח ,) השענש   ) ריעצה רודה  לש  תונשדחה  תלוכי 

תילארשיה תויניצה 
תויניצהו תורישיה  ףסונ –  םרוג  לארשיב  םיריעצה  לש  תינדרמ  יתלבה  םתוגהנתהל  םימרוגה  לולכמל  ףיסוהל  רשפא 

תוצובק לש  תירטנצסקאה  ןתוגהנתה  הארמל  ךחגל  הטונ  ילארשיה  ריעצה  (. Cut the Bullshit-תשיג ה  ) תילארשיה
תולוברכה ירוטע  םיטסיקנפה  םייפגמה , ילוענו  שארה  יחלוגמ  תורובח  .יברעמה  םלועב  תוינדרמ  תוריעצ  םיילוש 

םיבר םילארשיל  םיארנ  םהימודו  הלא  לכ  תויבלגה -  ייוטע  םינפחיה  םיקירפ " וא ה" םירהוזה  םיצינשהו  תוינועבצה 
לשב םג   ) "ל וחב וליג  ינבמ  בורל  רגובו  םכחותמ  יסופיטה , ילארשיה  ריעצה  .םתונרמויב  םישפוטמ  רמול  אלש  םייטתפ ,

.םימת תוחפ  רקיעבו  הנכסה ,) לצב  םייחה  לשב  םגו  אבצה 

דורמל דורמל ימב   ימב ןיא   ןיא
( םינומשהו םיעבשה  םישישה , םישימחה , תונש   ) היינשה םלועה  תמחלמ  ירחא  יברעמה  םלועב  וחמצש  תורודה 

לכב טעמכ  תושרשומ  תוירוטסיה  תומכסומ  תונשל  וזעה  םה  .תושונאה  תודלותב  רתויב  םינדרמה  תורודל  םיבשחנ 
השיגה תא  וצמיאו  ואביי  הרוגסה , תיתרוסמה  החפשמל  הביטנרטלא  ורציש  רעונה , תורגסמ  תא  וחתיפ  םה  .םוחת 

תוינטירופה ינסכור  תא  וחתפ  יטילופהו , יאבצה  דסממב  ודרמ  החפשמלו , רפסה  יתבל  תינתוכמס  יטנאה  תיטסינמוהה 
הריירק חתפל  וזעהו  תיבה  תרקע  רניס  תא  ודירוה  םיחרפה " תודלי   " .םזינימפהו לורנ  ' קורה תרושב  תא  ואיבהו 

.ןבלה ןוראווצה  תועוצקמב  םג  ךכ  רחאו  וכו )' תננג  תוחא , הרומ ,  ) דורוה ןוראווצה  תועוצקמב  הליחת  תיתקוסעת – 
תומכסומ וצרפש  קט  ייה  ימזיל  ויהו  הרוזנצהו  הלומעתה  ירושיחמ  תרושקתה  תא  רודה  ינב  וררחיש  רתוי  רחואמ 

.תויגולונכטו תוילכלכ 

רובע שיש  התיה  החוורש  השוחתה  .םייאדככ  זא  וארנש  םיישיא , םיריחמבו  םינוכיסב  תוכורכ  ויה  וללה  תודירמה  לכ 
האוושהב רתוי  יביסאפו  ןלגתס  השענו  דרמה  שא  תא  הביכ   Y-ה רוד  .םינוכיסה  תא  תחקלו  דורמל  המ  רובעו  ימ 

םברקב ורצונ  אל  םג  ןכל  .םיריהמ  םייוניש  לש  םלועב  םייח  םיקינ  Y-ה תישאר , תוביס : רפסממ  תאז , .םימדוק  תורודל 
(. ומצעמ הרקי  הז  ןמז  קיפסמ  וניתמי  םא   ) הנפמ ללוחל  ידכ  ןכתסהלו  סירתהל  דורמל , תוביוחמהו  ףחדה 

םישנא עינהל  השק  זכרמב  םידמוע  ביטקלוקה  אלו  דיחיה  ובש  םלועב  .ימצע  תדקוממ  תוברתב  לדג   Y-רוד ה תינש ,
, םירוהה רשאכ  .דורמל  ימב  וא  המב  תוחפ  הברה  וב  שיש  םלועל  חיגה   Y-רוד ה תישילש , .תופתושמ  תורטמ  תבוטל 

יטנאהו תויתרתחמה  תועפותה  בור  ןכ , לע  רתי  .תונדרמה  ףחד  ההק  ךלש -  םירבחה  םה  םיסובהו  םידקפמה  םירומה ,
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איה תוגירחה  ובש  םלועב  .ברעמה  תוברת  לש  יזכרמה  םרזהמ  קלחל  ושענו  ודסומ  םירשעה  האמה  לש  תוידסממ 
.סירתהל ףחדה  תחופ  המרונה 

ילטיגידה ילטיגידה ןדיעב   ןדיעב האחמ   האחמ
אקווד דורמל , םיטונ  םניא  םהש  ףאו  םימדוק  תורודל  האוושהב  רתוי  םייביספו  םינלגתס  םיקינ  Y- הש ףא  תאז , םע 

.ומצעתה וליפאו  הזה  רודב  ומלענ  אל  העדה  תעבהו  האחמה  ףחד 

תופידעה רדס  יונישל  השירדב  םיבר  םיחרזא  תובוחרה  לא  האיצוהש  לארשיב  הבחר  תיתרבח  האחמ  הטשפ  ץיקב 2011 
להאמ ומיקהש  םיטנדוטס  תצובק  ידי  לע  התצוה  האחמה  .לארשיל  החוור  תנידמ  ירדסה  תבשהלו  ילכלכ  - יתרבחה

.ביבא לתב  דלישטור  תורדשב  האחמ 

התריד תא  בוזעל  הצלאנש  ףיל  .הירבחל  המסרפ  תב 25 , הריעצ  ףיל , ינפדש  קובסייפב  העדוהמ  ליחתה  לכה  השעמל 
.הילא ףרטצהלו  להוא  תחקל  הירבח  תא  הנימזה  הררוגתה , הבש  הרידה , רכש  תאלעה  לשב 

תא טילבהל  התייטנו  היתואמסיס , תוגליע  התואטבתה , ךרד  לע  תונעטמ  לחה  םינוויכה , לכמ  תורוקיב  הגפס  ףיל 
םע ןתמו  אשמב  תעגופ  תינוציק , תינלאמש  איהש  האחמה , להאמב  ןולל  תטעממ  איהש  התוא  ומישאה  .המצע 
דאמ הגיצנ  התויהו  הלש  תויביטרסאה  לבא  .דועו  אבצב  התרש  אלש  םייניבה , דמעממ  קלח  הניאש  הלשממה ,
דאמ רהמ  התוא  ובצימ  תרושקתה , לש  תיבג  חור  ףוריצב  תומדה ) יביכרמ  תניחבמ   ) ביבא לת  יריעצ  לש  תיטנתוא 

.הבחר הדהא  הל  ונקהו  תוברת  תרוביגכ 

(: תוברת תרוביגל  הכפה  רבכ  רשאכ  דבעידב  וחסונ  םהש  רשפא   ) רתוי םיבחרה  היעינמ  תא  ןויארב  הריבסה  םימיל 
ינממ וחקל  .םולחל  רוציל , תורשפאה  תא  ינממ  וחקל  .תונשרפ  וז  .רויד  ללגב  אל  הטישהמ , יל  סאמנ  יכ  להוא  יתאצוה  "
אלא דורשל , ידכ  הפ  אל  ינא  .ןכוסמ  בצמ  הז  .המסחנ  ילש  תויתריציה  תילאוטקלטניאה , תוריחה  החקלנ  ישיא  ןפואב 

םישנא ןוחטיבהו ,' תואירבה  רקיעה   ' דיגהלמ .ןורחאה  שדוחב  הפ  שיש  בושח  יכה  יתעדותה  יונישה  הז  תויחל . ידכ 
םייחהש הדומ  התא  .תיקנע  הכימת  תצובק  .הרבחכ  םירבוע  ונחנאש  היפרת  הפ  שי  םולחל  וליחתה  ררועתהל , וליחתה 
תימצעה הכרעהה  תא  םינוב  ונחנא  .הובג   self esteem  לש םוקממ  הז  יל ' עיגמ   ' דיגהלו אובל  .םיירשפא  יתלב  ךלש 

" .הרבחכ שדחמ  ונלש 

, םיידיל תוכשומה  תא  תחקל  םילגוסמ  תאז  לכב  םינלגתסהו  םיינרמוחה  םיריעצה  הנהש  הווקת  וזיא  הרצונ  עתפל 
, תויוממוקתה לש  הרדס  יברעה - " ביבאה   " רציש תיללכה  הווקתב  הבלתשה  תאזה  הווקתה  .יוניש  ללוחלו  תוחמל 

התיה השוחתה  רבמצדב 2010 . ב-17  ולחהש  יברעה , םלועב  םידקת  רסח  ףקיהב  תומילאו  האחמ  ישעמו  תונגפה ,
.השדח תיטרקומד  הכפהמל  הליבומ  תיטנרטניאה  היצזילבולגה  הנהש ,

לש יטנתוא  לגכ  הבוצימל  המרת  דלישטור  תאחמ  לש  ליבומה  תווצל  ילומש  קיציאו  ריפש  ויתס  לש  םתופרטצה 
התלבוהל םיעלקה  ירוחאמ  הליחת  לעפ  םיטנדוטסה , תודחאתה  "ר  וי ילומש , קיציא  .המיחל  חור  ירודח  םיריעצ 

.דוקיפ חקל  ךשמהב  ץראה , יבחר  לכב  האחמה  םודיקבו  םילהאמ  תמקהב  קסע  האחמה , לש  התבחרהו 

תא וכפהיש  הבשחמ  ךותמ  הלשממה , שארל  תושירד  ךמסמ  שביג  יארחאה , ריעצכ  םיפוצה  ידי  לע  ספתנ  ילומש 
אוה  ) דסממל ולש  רוביחה  תא  ובהא  אל  רשא  קבאמה  ימזוי  םע  םיכוכיח  ול  ויה  .וב  תויחל  רתוי  יופש  םוקמל  לארשי 

.סוזנצנוקה בל  ךותל  האחמה  בוצימב  בושח  היה  ומוקמ  לבא  תיפאי ) תיזנכשא , האחמ  לע  רבודמש  תורימאל  דגנתה 
.לילעב ינוליחה  בחרה , םייניבה  דמעמ  תאחמל  הרהמב  ךפה  םיריעצה  תאחמכ  לחהש  המ 

תנמוממ תוליעפה  לכש  תיטילופ , הדנ  ' גא םע  םישנאב  רבודמש  ורמאש  ויה  .התליחתמ  רבכ  הצצ  האחמה  לע  תרוקיבה 
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.םילחנתמלו םידרחל  האנשה  תדמוע  הירוחאמשו  יביב  תאו  הלשממה  תא  ליפהל  םתרטמש  לאמשהמ , םיכמות  ידי  לע 
רחמל םויהמ   – Y-רודל ה יסופיט  ןפואב  הלהנתהו , הדנ  ' גאו םיעצמא  תרסח  התייה  הליבוהש  הריעצה  הרובחה  לעופב 

.הרודס הנשמ  אללו 

לש םתומתריה  ללוכ   ) יתרושקתה קוביחהמו  ץרפו , חתפתה  לכה  םהב  תוריהמהו  ףקיההמ  ועתפוה  םה  השעמל 
.תוגליעו ןוחטב  רסוח  ונירקהש  תונויארב  ףקתשה  םהלש  תונכומה  רסוח  רודיבה .) םוחתמ  םיאטירבלס 

רסוח רצונשו  םידיבכמ  ץראב  םייחהש  ןויערה  םע  והדזהש  האחמל , תוצובק  דועו  דוע  ופרטצה  ןמזה  ףלחש  לככ  לבא 
, תונמאב םיאפרמה  האופרב , םיחמתמה  תאחמ  אלא  םיינעהו  םינכסמה "  " תאחמ קר  התייה  אל  תאז  .הנבומ  קדצ 

תודחאתה םידחוימ , םיכרצ  ילעב  םידליל  םירוהה  לגל : ופרטצה  םלוכ  .דועו  םינמאה  תוילאיצוס , תודבועה 
, חותיפה ירע  םורופ  תויחל , תויחל  ונת  םיאלמג , םישורג , תובא  תויאבצ , - םדקה תוניכמה   , תיצראה םיטנדוטסה 

.םיפסונ דועו  םיב  " טהל םייאמצעה , םידבועה  תימרופרה , העונתה 

לע תרושקתב  תועידי  ומסרופ  םוי  ידמו  ץראה , יבחר  לכב  םילהאמ  תלעפהו  תמקהל  הגאד  םיטנדוטסה , תודחאתה 
ישנא םינמא , םייטרפ , םישנא  .םהב  ומייקתה  רשא  תויוליעפ  לע  םיפטוש  םיחווידו  ומקמתה  םהב  םיפסונ  תומוקמ 

תא וטנש  םיפלאל  לכוא  תמורת  דעו  םיטלש  תנכה  ךרד  םילהוא , לש  חולשממ  ומרתו  ומתרנ  םיירחסמ  םיפוגו  תרושקת 
.םירעה בלב  םהילהוא 

תא תוארלו  רוזאב  לייטל  ועיגה  םיבר  .תוביסמ  תריווא  וב  וארש  ויהש  קוטסדוו "  " ןיעמ לש  יווה  ןיעמ  םג  רצונ 
.השדחה היצקרטאה 

: האחמה לש  תינמזה  החלצהל  ואיבהש  םיירקיע  םימרוג  העברא  רתאל  רשפא  רוחאל  טבמב 

רמא רוידה " יריחמ  קר  אל  הז  ". " שדוחה תא  רוגסל   " םיחילצמ םניאש  םיריעצ  לש  תיתימא  הקוצמ  היה , ןושארה  םרוגה 
רחא החומ  ונלש ." תורכתשהה  תלוכי  תא  םאות  אלש  תאזה , הנידמב  היחמה  רקויו  קלדה  גטוקה ,' םג  הז   " םיחומה דחא 
תצק דוע  לואש , ןמז  לע  םייח  םלוכ  עגרכ  ץראה ? תא  בוזעאש  המל  הקוצי , תרפועבו  ןונבלב  יתמחלנ  ינא  : " רמא
קלח התיה  םיריעצה  תקוצמ   " .רמגיי הז  םג  בורקב  לבא  אתבסהמ , תצק  דוע  אבאמ , תצק  דוע  םיחקול  טפארדרבוא ,

תבאוש הנידמהשו  ויפתכ  לע  תלפונ  תילכלכה  הסמעמה  בורש  שחש  בחרה , םייניבה  דמעמ  לש  תיטנתוא  הקוצממ 
.הרומתב ול  תנתונ  איהש  הממ  רתוי  תויביטקודורפ ) תוחפ  תוצובקל  רתיה  ןיב   ) ונממ

םיבאפ םינולסב , םירוטיקו  תונולת  לש  םינש  רחאל  .תיטנרטניאה  השדחה -  תרושקתה  לש  החוכ  היה  ינשה  םרוגה 
השלוחב יבמופב  תודוהל  היצמיטיגל  הרצי  םג  איה  .הצוחה  םלוכ  תא  איצוהל  החילצה  תשרב  תחא  העדוה  הפק , - יתבו

.תויוכז עובתלו  תילכלכ 

ץוחמש םירבדל  ןמז  שידקהל  רתוי  םייונפ  םישנא  םהבש  ץיקה  ישדוח  לע  הלפנ  האחמה  .יותיעה  היה  ישילשה  םרוגה 
.סומעה םויה  רדסל 

.הבותכה תונותיעהו  היזיוולטה  רקיעבו  תדסוממה  תרושקתה  לש  התוברועמ  הדמע  םימרוגה  לכל  לעמש  המוד  לבא 
םילהואה לבא  האחמה , לג  ינפל  דוע  תרושקתה  תא  הנייפא  םייניבה  דמעמ  לש  ותקוצמ  לעו  היחמה  רקוי  לע  תרוקיב 

המגמב בטיה  ובלתשה  םג  םה  .ןיוצמ  ומלטצהו  תאזה  הקוצמל  תילובמיס  השחמה  וויה  דלישטורב  םיריעצה  ומיקהש 
ויתונולשיכ תא  רקבלו  והינתנ  ןימינב  הלשממה  שאר  תא  חגנל  תרושקתב  םיבחרנ  םיקלח  לש  תכשמנה  תיללכה 

.ינידמהו יתרבחה  םוחתב 

תורישי ורדוש  תונויארו  תוינכות  .דהוא  דאמ  םג  אלא  יביסנטניא  ןפואב  קר  אל  האחמה  תא  הרקיס  תרושקתה 
.תוינידמה יעבוק  לע  דימתמ  ץחל  ורצי  םינוידו  םילהאמהמ 

האחמה גותימב  העייסו  העשה , ירוביגל  ילומש  קיציא  תאו  ריפש  ויתס  תא  ףיל , ינפד  תא  הכפה  םג  תרושקתה 
". יתרבח קדצ  הצור  םעה   " ןגולסה תועצמאב 
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שבגל םיליבומה  האחמה  יליעפ  ולחה  האחמ , לש  גנינפהל  ואציש  םיפלאו  דלישטורב  להאמב  תועובש  השולש  רחאל 
הליחתב ושרדש  םיחומה  .הלשממה  תבוגת  רואל  תאזו  םהיתושירד , רקיע  תא  זכירש  רדוסמ  ךמסמ  תרדוסמ  הרוצב 

רקוי רויד , תויולע  תוברל   ) ןותחתה דמעמהו  ינוניבה  דמעמה  לש  תונושה  תוקוצמל  תונורתפ  ןתמ  תואמסיס  תועצמאב 
התחפה ויה : םהיתושירד  .םהילא  ופרטצהו  לגה  לע  ולע  םיברש  רחאל  חסנתהל , חטשב  ודמלו  שבגתהל , ולחה  היחמ )
םדיקש םיל  " דווה קוח  לוטיב  הנידמה , ביצקת  ךרד  הנידמה  יחרזאב  הרזחב  םיסמב  הייבגה  יפדוע  תעקשה  םיסימב ,

, םינקת לש  תפסות  םישדוח , ליגמ 3  לחה  םניח  הבוח  ךוניח  קוח  רויד , תונורתפ  והינתנ , ןימינב  הלשממה , שאר 
הטרפהה תמילב  , OECD-תונידמב ה תלבוקמה  המרל  דע  ץראה , יבחר  לכב  תואירב  תויתשתו  יאופר  רושכמ  תוטימ ,

.ירוביצה רזגמב  תינלבק  הדובע  לש  יתגרדה  לוטיבל  הלשממה  תובייחתהו  שפנה  תואירבו  החוור  תודסומ  לש 

.םישנא לש  הלכלכל  םירפסמ  לש  הלכלכמ  הלכלכה  תא  ךופהל  התייה  םהירבדל  הרטמה 

.חוכה לומ  יפוסניאה  "מ  ומב םיפיעס  המכ  אלו  דוסיה , ןמ  םירבד  תונשל  תמאב  זפ  תונמדזה  הפ  התייהש  ורמאש  ויה 
אלש םושמ  םייגולואידיאו  םייטילופ  םיטספינמ  ויה  אל  הלא  .הלשממהמ  תושירד  יכמסמ  וחסינ  קבאמה  ינגראמ 

, םיצויצ  " םה םישדחה  םיטספינמה  ילוא  יכ  הינוריאב  ןייצ  תרושקתב  םיביגמה  דחא  .הטישה  יונישל  העיבת  ןאכ  התייה 
אוה ארוקה  השדחה  תואיצמבש  ירה....תמאב  םתוא  אורקל  ךיא  ונדמל  אל  דועו  םיליפורפ -  תוריק , םיקבקוט , םיגולב ,

" .עדימ לש  םוצעה  לילבה  ךותמ  טספינמ  ומצעל  ביכרמש 

אלו תונתשהל  םירחאמ  שורדל  םתייטנ  לע  רמולכ  םיריעצה , תושירד  ירוחאמש  תועיבצה  לע  תרוקיב  םג  התייה 
.םמצעמ

דוע תועצמאב  תוחורה  תא  העיגרהש  הלשממה , לש  היצלופינמה  האחמה , יגיהנמ  לש  ילכלכהו  יטילופה  דוקימה  רסוח 
לכ הזעב –  בוש  וריחשהש  המחלמה  יננעו  ץיקה  תנוע  םויס  גרבנטכרט ,) תדעו   ) הברה התניש  אלש  תיתכלממ  הדעו 

תונע לוקב  יופצכ  םייתסהו  הרובג  תונע  לוקב  ליחתהש  יתרושקת  עוריא  דועל  יתימא  יונישל  תווקתה  תא  וכפה  הלא 
שארל רוידה  רקיעבו  היחמה  רקוי  אשונ  תאלעה  היה  דלישטור  תאחמ  לש  דיחיה  יתועמשמה  גשיההש  רשפא  .השולח 

לש ןוסיר  תוחפל  וא  םיריחמ  תדירי  תוארל  ןתינ  םג  םימייוסמ  םימוחתב  .יטילופהו  יתרושקתה  תויופידעה  רדס 
.םתיילע

, הרבקנ שממ  אל  האחמה  השעמל  .התוא  רבקש  םימרוגה  דחא  םג  אוה  דלישטור  תאחמ  תא  תיצהש  המש  לרוגה  קוחצ 
.תויתרבחה תותשרה  תקתרמו : השדח  הריזל  הרבע  אלא 

ןונגנמ אוה  ( talkback " ) קבקוט  " .םיקבקוטה תוברת  תומדב  העיפוה  תילטיגידה  האחמה  תכפהמל  ןומידקה 
ללכ ךרדב  .רמאמה  וא  הבתכה  ףוסב  ללכ  ךרדב  םירמאמ , וא  תובתכ  לע  תובוגת  בותכל  טנרטניאב  םישלוגל  רשפאמה 

, הבותכה תונותיעב  תכרעמל " םיבתכמ  האוושהב ל" .יוניכב  םישמתשמ  וא  תוימינונא  לע  םירמוש  םיקבקוטה  יבתוכ 
, יתימא ןמזבו  םילודג  םיפקיהב  בותכל , םיבר  םישלוגל  םירשפאמ  םיקבקוטה  אטבתהל , םידדוב  םיארוקל  םירשפאמש 

.הכירעו ךווית  אלל 

ףקיה .םיידוחיי  םינייפאמ  לארשיב  ול  שי  ךא  לארשיל , תידעלב  העפות  וניאו  ולוכ  ןווקמה  בחרמב  םייקתמ  קבקוטה 
וא רחא  רתאל  הינפהב  אלו   ) תובתכה ףוג  לא  םיקבקוטה  לש  רוביחה  ןכו  םיקבקוט  םירשפאמה  םייאנותיעה  םירתאה 

רשפאמ הז  .הינמרגב  וא  תפרצב  "ב , הראב הילגנאב , תנווקמה  תונותיעב  םימייק  םניא  רתאב ) דרפנ  ףדל 
קבקוטה תא  רידגה  לטנזור  קיבור  יאנותיעה.ארוקה  ןיעב  תוטלוב  לבקלו  םירמאמ  תובתכל / דמציהל "  " םיטסיקבקוטל

םיזוחא כ-80   ) תירבג חיש  תריז  וז  וירבדל  .םילוכסתו  םיסעכ  רורחשל  תנווקמ  הריז  רזולה - " לש  ריעה  רכיכ  כ"
.םהלתמו סג  םילא , חישב  תנייפאתמש  םיביגמהמ ,)

דחוימבו ותעד  תא  עיבהל  םדאה  לש  ותלוכי  תא  דאמ  ומיצעה  תויטננימוד -  שי  םיריעצל  ןהבש  תויתרבחה –  תותשרה 
הנמנ ןלהל  .תיתרוסמה  האחמהמ  התוא  םילידבמה  םינייפאמ  רפסמ  שי  תילטיגידה  האחמל  .ירוביצה  בחרמב  דה  לבקל 

(, םיחומ יפלא  םידכלתמ  תוקד  ךות   ) תורידא תויוריהמב  םיבר  םירקמב  תטשפתמו  תחמוצ  תשרב  האחמה   : םהמ המכ 
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". תילאריו  " הנוכמ םג  ןכלו 

האחמה לש  תוחכונה  ןכלו  ךלש ) םילמב  תרוקיבה  תא  חסנל  תורשפאה   ) םיחומהמ דחא  לכל  לוק  תנתונ  השדחה  הידמה 
םיפותישה םיקיילה , תועצמאב  תוירדילוסה , תמצוע  תא  דומאל  שלוגל  תרשפאמ  םג  איה  .רתוי  תינלוקו  הבר 

.תובוגתהו

איה תילטיגידה  האחמה  ינוציק ,) עוריא  וא  רבטצמ  רבשמ  ירחא  תצרופ   ) הייפואב הרידנ  איהש  בוחרה , תאחמל  דוגינב 
םג אלא  היחמה  רקוי  לעו  הגשה  רב  רויד  רדעיה  לע  קר  אל  הנילמ  איה  .יתדוקנו  יטקלקא  םג  בורלו  ימוימוי  יפוא  תלעב 

.סובוטוא גהנ  לש  תינעגופ  תוגהנתה  וא  עודי  רמז  לש  תיתייעבה  ותולהנתה  לע  גטוקה ,' ריחמ  לע 

ךרדב תשלוג  הניא  םג  ןכלו  דבלב ) תילולימ  איה  הב  תומילאה   ) בוחרה לש  וזמ  המילא  תוחפ  םג  איה  תשרב  האחמה 
ילולימ הליקס  סקט  ןיעמ  רצייל  היושעו  הטילשמ , תאצוי  איה  םיבר  םירקמב  תאז , םע  .הרטשמה  םע  תויושגנתהל  ללכ 

"(. גנימייש  " הנוכמש המ   ) תונברוק ליפמש  םילא 

וא קובסייפה " לש  םזיביטקא   " יוניכל התכז  רבכ  תאזה  העפותה  הסרוכ ." תאחמ   " הבורב םצעב  איה  קובסייפה  תאחמ 
בטיה תחסונמ  תינלוק , םנמא  איה  יכ  לבגומ  ןובריעב  האחמ  יהוזש  םינעוטה  שי  (. Slacktivism " ) יּופ םזיביטקא  "

םיאשונ לע  ינרע  חיש  להנתמ  םנמא  קובסייפב  .שממ  לש  ישיא  ןברוק  תלוטנו  דעומ  תרצק  לבא  םיפתתשמ , תברו 
םיפוצ לש  תובוגת  רתוי  הלא  לבא  חור , תרומ  וא  תוהדזה  םיעיבמו  תוישרפ  ינימ  לכ  לע  םיביגמ  םיריעצהו  תושדחבש 
הבלמ תיתרבחה  תשרה  םיתיעל  תאז , םע  .השעמ  תושעלו  םוקל  םישנא  העינמש  תרוקיב  תוחפו  ןורטאית  תגצהב 

.תיזיפ  תומילאל  שולגל  ףא  הלוכיו  חטשל  תאצויש  האחמל  ליעי  ארוק  לוק  הווהמו  יתרבח  ץחל  תרצוי  תושגר ,

הקיטילופה תא  הגרדהב  הפילחמ  ריעצה –  רודה  ידי  לע  תלבומש  השדחה –  הידמה  לש  תססותה  הקיטילופה  השעמל ,
אלל הליהק  תרצונ  קובסייפב  םיסוטאטסהו  םיגולבה  םיקבקוטה , תוסחב   ". םינקזה  " לש הדילחמהו  תדסוממה 

דע התיה  תירקיעה  תילטיגידה  ריעה  רכיכ  .םיחמומלו  םינשרפל  רבעב  הרמשנש  תוכזה  שי  דחא  לכל  הבש  תודמעמ ,
ותויהב .תשרה  יבחרמ  םיקילדמ "  " םיסוטאטסב םישלוגה  תא  ףתישש  םיצייצמ ,' םיסוטאטס   ' קובסייפה ףד  הנורחאל 
יטילופה םונגה  תא  ףקישו  ילארשיה  םייחה  קפוד  לש  םיניינעמה  םירוטינומה  דחא  תא  הוויה  אוה  ימנידו  ירלופופ  הכ 

, הטוב הפש  רבע , לכל  הנפומש  יניצ  געל  תוירגלוו –  ו- תומילא  תובוגתב  דחא  דצמ  ןייפאתה  אוה  .םיקינ  Y-לש ה
, תויתורבח תונרקס , היתפמא , תויביטרסא , ינש –  דצמו  חוכ , ילעבל  זובו  תינצחש  תונתעד  תוירזכא , דיאל , החמש 

תחדוקה ( copy writing  ) תואנויערה תא  ףקיש  אוה  לוכל , לעמו  .היכרריה  יחוטש  םייראילימפ  םיסחיו  רומוה  שוח 
.םיריעצה לש 

הגרדהב םיסנכנ  םהו  םישדחה  םייטילופה  קחשמה  יללכ  תא  ומינפה  םירשו  תסנכ  ירבח  רתויו  רתוי  ןמזה  םע 
תוירלופופ תריבצל  ילכ  קובסייפב  השעש  לארשיב , ןושארה  .םיריעצה  םהירזוע  עויסב  םיבר  םירקמב  קובסייפל ,

 – םוידמה לש  וחוכ  תא  ןיבה  אוה  ירלופופו  ןנוחמ  בתוכו  הקיתוו  תרושקת  תייחכ  .דיפל  ריאי  היה  תימואלה , המרב 
ךתוא וליקתיש  םיכרועב  יולת  תויהל  ילבמ  םייניעה  הבוגב  םירחובה  םע  רבדל  תלוכיה  םיריעצ –  ברקב  רקיעב 
הדימ התואב  יכ  .רבדב  שיש  ןוכיסה  תא  הז  ןוכנ  ארק  אל  דיפל  ילואש  המ  .םיבושח  םירבד  וכתחיו  תוכיבמ  תולאשב 

הניחבמ רשפאמ  םנמא  קובסייפה  ףד  .תופרחו  תוצאנ  לש  לובמל  םג  ףושח  התא  ךירבד  לע  םייבויח  םידה  לבקמ  התאש 
יתלב טעמכ  השענ  הז  תירוביצ , תוישיא  התאשכ  לבא  םימילאו , םיינדרוט  םיביגמו  תוזיגרמ  תולאש  קוחמל  תינכט 

.ףדה לעב  אלו  םיביגמה  םה  חוכה  תא  קיזחמש  ימ  ובש  תוירלופופב  בלש  םייק  השעמל  .לושחנה  תא  רוצעל  ירשפא 

תרחא תרחא לבא   לבא תושדח , , תושדח םיכרוצ   םיכרוצ
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םינוכיסה לשבו  תואיצמ  תונשלו  רקבל  ףחדה  ללגב  ינחכווהו , ינרקסה  םעבט  ללגב  תושדחל  םירוכמ  ושענ  םילארשיה 
ךרצמ לש  גוסל  ובשחנ  םג  תושדח  .תופיצרב  ןכדעתהלו  ינרע  תויהל  ירדילוסה  חרזאה  תא  םיבייחמש  םיינוחטיבה ,

.םינוילימ קתרל  העדיו  תיתריציו , תיחקיפ  תימניד , דימת  התיה  ץראב  תושדחה  תיישעתש  ןוויכ  ירודיב ,

רכינ ומתוח  לבא  תילארשיה  הייסולכואה  לכ  לע  עיפשמ  הזה  יונישה  .תונורחאה  םינשב  הנתשה  והשמ  תאז  לכבו 
בשחמה .יוור  קושה  םויה  תושדח , ינכוס  לש  םצמוצמ  רפסמ  תילארשיה  תרושקתב  ולעפ  רבעב  םא  . Y-רודב ה דחוימב 

חונלו חורבל  רשפא  יאש  ןוויכ  .הנפי  רשא  לכב  דחא , לכל  תושדחה  תא  םידימצמ  טלבאטהו  ןופטראמסה  דיינה ,
.תושידאו תוהכ  םג  היתובקעבו  רמוחה  תופייע  תרצונ  הקד , לכב  תחונש  ףטשהמ ,

תרושקתל היה  קוחרה  רבעב  .תרושקתה  לש  התימדתב  יונישה  לשב  םג  תונורחאה  םינשב  הנתשמ  תושדחל  סחיה 
ראשה ןיב  תפקתשמ  איהו  םינשה  םע  תקחשנו  תכלוה  תאזה  תימדתה  .יארחאו  ןימא  ףוג  לש  תימדת  תילארשיה 

םילארשיה דחא  דצמ  .ילאוד  סחי  ןאכ  רצונ  השעמל  .תונותיעה  עוצקמל  םירקסב  סחיימ  רוביצהש  הובג  - אלה ןיטינומב 
דצמ תרושקת .) ידומילל  םיריעצל  שיש  הכישמל  הביסה  םג  וז   ) העפשה חוכ  ילעבו  םיטלוב , תרושקת  ישנא  םיצירעמ 

םוחתב רקיעב  ןוזיא –  רסוחו  המזגה  םזילופופ , םיסרטניא , היצלופינמ , וב  םיהזמו  יתרושקתה  דסומל  םיזב  םה  ינש 
.םייטילופה תונשרפהו  רוקיסה 

ליג יפל  םינושה  הידמה  ילכב  הילאוטקא  תכירצ 

היזיוולטב ספדומה ןותיעב  וידרב טנרטניאב

15-24 25-34 35-54 55+
0%

25%

50%

75%
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.לאערזי  קמע  תללכמ  .היזיבלטב  הייפצל  לאערזי  דדמ  .רפוע 15.5.2012 . למרכו , ןורי  לאירא , רוקמ :

לש גציימ  םגדמ  םיווהמה  םיבישמ , ופתתשה 596  להק ." תעדו  קוש  ירקחמ  בושחמ –   " ןוכמ ידי  לע  עצוב  רקסה  םינותנ :
יאליגב 15+ לארשיב  תידוהיה  הייסולכואה 

(. 2012  ) ינימשה ךסמ  רבוש  לביטספ  תארקל  דחוימ  רקס  הרעה :
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ליג יפל  תושדחב  תונכדעתה  יסופד 

16-43 םיריעצ : רתויו  44 םירגובמ :

תונותיע
תימוי
תספדומ

טנרטניא וידר היזיוולט תותשר
תויתרבח

ןופלט
ירלולס

םיכרדב
תורחא

תובושתו
תורחא

0%

10%
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30%

40%

.תילטיגיד תרושקת  אשונב  להק  תעד  רקס  .תוחומ 30.1.2014 . רגאמ  רוקמ :
רוד ה-  ) ינבכ 16-43 הז  רקסב  םירדגומ  םיריעצ  .םיקהבומ  ואצמנ  ליג  יפל  תושדחב  תונכדעתהה  יסופדל  סחיב  םילדבה  הרעה :

(. XY-רודו ה  Y-רוד ה , Z

37/109

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תושדח תכירצ 

, תושדח עמוש  וניאו  האור  וניא  יטירבה  להקה  יכ  הלע  ב-2013  רברזבוא "  " ןותיעו השדחה " העדה   " תדוגא וכרעש  רקסב 
אל םילאשנה  ןמ  קלח  .הינטירבב  תרושקתה  ישנא  תא  ועזעז  רקסה  תואצות  .ץוח  יניינעב  תוקסועו  תוממעשמ  ןהש  םושמ 

.ןורמק דוד  אלו  ןגייר  דלנור  והזש  ובשחו  יחכונה  הלשממה  שאר  והימ  ועדי 

.תושדחב תונכדעתה  תרטמל  רקיעב  טנרטניאב  םישלוג  ילארשיה  רוביצהמ  בורק ל-45%  יכ  אצמנ  ךרענש ב-2001  רקסב 

רתוי םילילק "  " םינכתב תופצל  םיפידעמ  םיריעצה  .היזיוולטב  תושדח  תכירצל  עגונה  לכב  תורודה  ןיב  םילדבה  םימייק 
רתוי הלא  תוינכותו  םיצורע  םיכרוצ  םה  .םינועושעשו  רודיב  יטילאיר , םיבוטה ," םייחה  , " טרופס הקיסומ , תוינכות  ומכ 

.תויטילופ תוינכותו  תושדחמ 

היצזילבולג יכילהת  ורבעש  תונושארה  ןה  תושדחה  יכ  םלועה  יבחרב  שחרתמל  רחא  רוד  לכמ  רתוי  ףשחנ   Y-רוד ה
לכל תוריהמב  רבוע  אוה  תוצראהמ  תחא  לעב  יטמרדו  בושח  עוריא  שישכ  .טנרטניאה  ירתאו  ןיוולה  יצורע  תועצמאב 

לאערזי קמע  תללכמ  לש  ךסמ  רבוש  לביטספ  רובע  ךרענש  רקסמ  .הדוסיב  תיביסאפ  תושדח  תכירצ  וז  לבא  .תורודהמה 
אלש המ  םילארשיה , תיברמ  רובע  השעמלו , םיימואל , ןיב  םירתאב  שלוג  רוביצהמ  קר 10%  יכ  הלוע  תידוהי ) היסולכוא  )

.םייק ונניא  רוביצה  תיברמ  תניחבמ  תילארשיה , תרושקתה  יעצמאב  עיפוה 

תרושקתה ילכ  תא  הווהמש  טנרטניאה , ךרד  תושדח  םיכרוצ  םילארשיהמ  עברכ  יכ  הלוע  תליחתב 2014  השענש  רקסמ 
(, 19%  ) וידרה (, 21%  ) םינותיעה םהירחאל : (. 22%  ) ינשה םוקמב  היזיוולטב  תושדחה  תורודהמב  הייפצה  .רתויב  ףדעומה 

30%  ) טנרטניא תועצמאב  םירגובמהמ  רתוי  םינכדעתמ  ( 16-43  ) םיריעצ (. 3%  ) תויתרבחה תותשרהו  ( 6%  ) יראלולסה
תימוי תונותיע  תועצמאב  םיריעצהמ  רתוי  םינכדעתמ  םירגובמ  תמועל 4% .)  10%  ) יראלולסה ןופלטבו  תמועל 16% )

* .םימוד תונכדעתה  ירועיש  םיעצמאה , ראשב  תמועל 22% .)  37%  ) היזיוולטו תמועל 12% )  19%  ) תספדומ

םע ינשה  םוקמב  הלאוו  .םילארשיה  ללכמ  םע 10%  ליבוהל  ךישממ  אוה  ךא  לש 11% , הדירי   Ynet רתא םשר  ב-2014 
.7%

םעפמ וב  םיפוצ  שילשמ  תוחפו  םינקז "  " לש ץורעל  בשחנ  ץורע 1  ץורעו 10 . ץורע 2  םה  םייראלופופה  םיצורעה 
** .םעפל

: תורוקמ
.News1 ןוחטיב. יברוסמ  .השנמ 16.12.2013 . לואש ,

.להנמל  הללכמה  .ילטיגידה  ןדיעב  םילארשי  יאמ 2012 . .לבוי  רורד ,
.תודוסי רתא  .הילאוטקאב  םג  ןיינעתמ  רעונה  יטילאיר –  קר  אל  רקחמ : יאמ 2011 . .ילריש  ןלוג ,

.הלאוו .תושדחה  תורודהמב  עובק  םיפוצ  םילארשי  ןוילימ  .ילימא 22.5.2011 . גייווצנירג ,
תילטיגיד 2014. תרושקתל  סנכה  תארקל  תילטיגיד , תרושקת  אשונב  להק  תעד  רקס  . 30.1.2014 תוחומ , רגאמ 

.DIGIT 2014 תילטיגידה תונותיעה  סנכ  תארקל  םילארשי , ברקב 586  תוחומ  רגאמ  ןוכמ  ידי  לע  השענ  רקסה  *
םיברעו םידוהי  רעונ  ינב  ברקב 413  לזיק  הירא  "ר  דו ןייטשריופ  הרימ  ידי ד"ר  לע  השענש ב-2010  רקחמ  אצמנ ב  ךכ  **

אי .' ו- תותיכב ט '
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ליג יפל  תרושקתה  יעצמא  לש  תספתנ  תונימא 

16-43 םיריעצ : רתויו  44 םירגובמ :

וידרה היזיוולטה טנרטניאה תונותיעה
תימויה
תספדומה

דחא ףא 
אל םהמ 

ןימא

םלוכ
םינימא
התואב

הדימ

עדוי אל 
תובושתו

תורחא
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.תילטיגיד תרושקת  אשונב  להק  תעד  רקס  .תוחומ 30.1.2014 . רגאמ  רוקמ :
םיריעצ .םיקהבומ  ואצמנ  ליג  יפל  תרושקתה  יעצמאב  תושדחה  יחוויד  לש  תספתנה  תונימאל  יסופדל  סחיב  םילדבה  הרעה :

(. XY-רודו ה  Y-רוד ה , Z-רוד ה  ) ינבכ 16-43 הז  רקסב  םירדגומ 

תרושקתב רוביצה  ןומא 

.תרושקתה יעצמא  בורב  וא  לכב  ןומא  םהל  שיש  םירמוא  ץראב  ידוהיה  רעונהמ  שילש  קר  יכ  הלע  ךרענש ב-2010  רקסמ 
יכ םינעוט  םירגובה  םיריעצהמ  שילשמ  תוחפ  תצק  ןכ , לע  רתי  .תישימח  ביבס  םיענ  םירועישה  םירגובה  םיריעצה  ברקב 

.תרושקתה יעצמא  לכב  וא  בורב  ןומא  םהל  ןיא 

, תונימא יאב  םייתושדחה  היחווידב  הקול  תילארשיה  תרושקתה  יכ  םירובס  םיריעצה  בור  יכ  הלע  ךרענש ב-2010  רקסמ 
הרימ ידי ד"ר  לע  ךרענ  רקסה   ) .רוביצה לש  תרתוימ  הדחפהב  קוסעל  הטונו  ןצקומו  םזגומ  ןפואב  תומילא  הגיצמ 

'(. אי ו- תותיכב ט ' םיברעו  םידוהי  רעונ  ינב  ברקב 413  לזיק  הירא  "ר  דו ןייטשריופ 

.תרושקתב ןומאהמ  הברהב  הובג  הלשממה  שארב  ילארשיה  רוביצה  ןומא  היטרקומדה 2012 , דדמ  יפל 

יאנותיע םייניצרו ." םינימאכ   " םיאנותיעה ללכ  תא  םיספות  םילארשיהמ  קר 31%  יכ  הלע  תליחתב 2014  השענש  רקסמ 
וידרה יאנותיעו  ( 14%  ) תימויה תונותיעב  םיאנותיעה  םהירחא  (, 22%  ) רתויב ההובגה  ןומאה  תדימל  םיכוז  היזיוולטה 

רגאמ ןוכמ  ידי  לע  ךרענ  רקסה  (. ) דבלב  2%  ) םינושה טנרטניאה  ירתאב  םידבועה  םיאנותיע  רכינ  רעפב  ףוסבלו , ( 14%)
(. םילארשי ברקב 586  תוחומ 

תורוקמ :
ןרק לש  ישילשה  ילארשיה  רעונה  רקחמ  לארשיב -  םיריעצ  ברקב  תוהזב  תוריתס  םגו : םג  . 2010 תכרוע .)  ) רגה 'ר , צרק תרמצ 

.יבור ןוזנתנו , ףלאר  לסקה , תאצוה  .תוישיאו  תויתרבח  תוימואל , תודמעב  יוניש  טרבא : ךירדירפ 
.תודוסי רתא  .הילאוטקאב  םג  ןיינעתמ  רעונה  יטילאיר –  קר  אל  רקחמ : יאמ 2011 . .ילריש  ןלוג ,

.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2012 . היטרקומדה  דדמ  .הירבוחו 2012 . רמת  ןמרה ,
.סבולג .תונימא  תוחפ  םיפוצ , תוחפ  היזיוולטב –  תושדחה  תורודהמ  רקס : .יעור 24.2.2014 . גרבנדלוג ,

םיארוק תורודה ) לכמ   ) םיטעמ םויכ  .תילטיגידה  הכפהמהמ  רקיעב , ילואו  םג , עבונ  תושדחה  תכירצ  יסופדב  יונישה 
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תושדחה תכירצ  .עובש  ףוס  יפסומו  םינומניח  רקיעב  םיכרוצ  תאז  םישועש  טעמהו  תספדומ , תימוי  תונותיע 
" םינקז  " לש ץורעל  בשחנ  ץורע 1   ) היזיוולטה יצורע  לש  ברעהו  רקובה  תוינכות  תועצמאב  רקיעב  תישענ  תימוימויה 

.םייטנרטניאה תושדחה  ירתא  תועצמאבו  תוחפ ) וב  םיפוצ  םיקינ  Y- הו

תספדומ תונותיע  תכירצ 

אוה הז , ירחא  םינש  עשתו   1,480- כל רפסמה  דרי  תנשב 2000  .םינותיע  הדבל כ-1,750  "ב  הראב ויה  תונש ה-80 ,' דע 
.1,380- כל םצמטצה 

.ןוילימ ידכל 45  דרי  אוה  ב-2009  ןוילימ , לע כ-60  דמע  סופד  תונוילג  לש  ימויה  רפסמה  תונשב ה-60 ' םא 

.דבלב  50%- כל ץווכתה  רועישה  םינש  הנומש  רובעכ  .םיספדומ  םינותיע  דע 34  יאליגמ 18  לעמ 70%  וארק  תנשב 2000 

הלודגה הדיריה  .םיספדומ  םינותיעמ  יתושדח  עדי  יאקירמאה  רוביצהמ   56% ־כ ולביק  ןיידע   1991 ־ב , Pew ינותנ יפל 
הפישחה רועיש  דרי  זא  טנרטניאה , לש  הריהמה  הרידחל  ליבקמב  , 2002 ־ב השחרתה  הז  ןותנב  הנושארה  תיתועמשמה 

2010 ־בו דבלב ,  34% ־ל םינותיעה  לש  הפישחה  רועיש  עיגה  רבכ   2008 ־ב . 41% ־ל תירבה  תוצראב  םינותיע  לש  ללוכה 
.31% ־ל דרי 

םימסרפמ הידמ , תורבח  דגאמה  (, AAM (Alliance for Audited Media ןוגרא רבוטקואב 2014  םסרפש  םינותנ  יפל 
.םיפסונ  30% ־כב ודרי  הדבל   2009 ־בו , 23% ־כב 2006־2008  ־ב ודרי  תועדוממ  תוסנכהה  תירבה -  תוצראב  םוסרפ  ידרשמו 

־ב הדובע  שפחל  וצלאנ  םיפסונ  םיאנותיע  ףלא   17 ־כו םתדובע , םוקמ  תא  םיאקירמא  םיאנותיע  ףלא   16 ־כ ודביא   2008 ־ב
.2009

יאנת וקחשנ  הפוריא  תונידמב  יכ  הליג  תיחרזאה  הרבחה  לע  רבשמה  תעפשהב  קסעש  יפוריאה  דוחיאה  לש  "ח  וד
תורדרדיה הלח  "ח , ודב בתכנ  תאז , תובקעב  .דגאתהל  םתלוכי  השלחנו  תוכרעמב , וראשנש  םיאנותיעה  לש  הדובעה 

לע רתוי  ךמתסהל  םיטונ  תובר  תועש  םידבועש  םיקוחש  םיאנותיע  ןכש  תיאנותיעה , הדובעה  לש  םיטרדנטסב  הרומח 
לח ףסונב , .תורוקמ  תבלצהל  השירדה  תאו  הריקח  לע  ךמתסמה  חוויד  ןיבל  הלא  ןיב  ןוזיאה  תא  םיחנוזו  םיימשר , תורוקמ 

ריהזמ ךכמ , האצותכ  .םולשת  אלל  וליפא  םקלח  םיחמתמ -  ןקת  לע  םינותיע  תוכרעמב  םידבועה  לש  םרפסמב  קוניז 
תוכזלו תונותיעה  עוצקמל  סנכיהל  םמצעל  תושרהל  םילוכי  הובגה  דמעמהמ  םיעצמא  ילעב  קר  ובש  בצמ  חתפתמ  "ח , ודה

.םוחתב עיפשהל  תורשפאב 

, ללכב םיספדומ  םינותיעל  םישוקיבב  הדחה  הדיריה  םג  ומכ  לארשיב , םייזכרמ  םינותיע  רפסמ  לש  םתספדה  תקספה 
ותוליעפ רקיעש  ןושאר  רוקמ  ןותיע  אוה  ןפוד  אצוי  .לארשיב  םיאנותיע  היישעה  זכרמל  טנרטניאה  תונותיע  תא  איבה 
המוד העפות  .םיגחו  עובש  יפוסב  טנרטניאה  תשרב  שומיש  םישוע  םניאש  םילהק  רובע  תספדומה , תונותיעב  איה 

.תידרחה תונותיעב  םג  תשחרתמ 

: תורוקמ
.The Marker ןייל. דד  תכעוד //  היישעת  .לארשי 14.8.2014 . רשיפ ,

המצע האיצממ  ךכ  םולשתב : םישלוג  ינוילימ  םע  .בדנ 12.3.2012 . ןמדלפו , ןויס  דלוגניפ , הנפד ; רואמ , סיריא ; סילוגרמ ,
.The Marker שדחמ. תונותיעה 

.םיבשחמו םישנא  .ססוג  קר  אוה  תמ , אל  טנירפה  .ןתנוי 15.3.2012 . לפרוק ,
.יטוירטפ  - ילארשי רתא  .וישכע  הכפהמ  לארשיב -  תושדחה  תכירצ  ילגרהב  םינוציק  םייוניש  .ינבו 9.5.2013 . ג' ץרה ,

תושדחו תועידי  הפיצמש  תיתרבחה , תשרה  אוה  ירקיע ) רוקמ  אוה  םתצקמ  לצא   ) םיריעצה רובע  ףסונ  ןוכדע  רוקמ 
לודג חפנל  הכזש  הזכ  רקיעב  ןיינעמ , ינכדע  עדימב  וז  תא  הז  םיפתשמ  םירבחה  .םלועהו  ץראהמ  תובושחו  תוניינעמ 
ןיבו ךומנל  הובגה  ןיב  הענו  תיטקלקא  דואמ  איה  ריעצה  רודה  לש  תושדחה  תנומת  ךכמ  האצותכ  .םיפותיש  לש 

.ילבולגל ימוקמה  ןיבו  קרבופמל  ןימאה  ןיב  ילושל , בושחה 

- ינידמה םוחתב  תושדח  לע  שגד   ) תוישארה תורתוכל  םאתהב  תושדחה  רקיע  תא  וספתש  םימדוק  תורודל  דוגינב 
רבשמב וא  האירוקמ , שדח  דוקיר  דצל  יביב  לש  תוינידמב  ןיינעתמ   Y-ה רודמ  תושדחה  ןכרצ  ילכלכ ,) - ינוחטיב

תוינידמב ןודל  ידכ  ןולס  תחישל  וסנכתה  םהירוה  דועב  .בלכ  טינקמ  לותח  הארנ  ובש  בויטוי  ןוטרס  דצל  ינויצילאוקה 
רב לש  ןייפמקב  שאר  דבוכ  ותואב  םינד  םיקינ  Y-ה יברע , - ילארשיה ךוסכסה  ןורתפב  וא  הלשממה  לש  תיעטומה 
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לש גוס  ךכב  םיאורה  שיו  רתוי , תנזואמו  תיטרקומד  השימג , השיג  וז  יכ  םינעוטה  שי  .שדח  ןיי  אוביב  וא  ילאפר 
.תויחטשו םזיפקסא 

םירודמל תוזירזב  םירבועו  תוסקובהו , תונומתה  תושדחה , תורתוכ  לע  םיפדפדמ  םבורב  םיריעצה  יכ  הארמ  רקחמה 
ינושה ובש  דחא  םוחת  תאז  לכב  שי  לבא  .הייסולכואה  ללכמ  םויה  םינוש  םניא  םה  הזה  טביהב  .רתוי  םייסיסעה " "

תורתוכ  ) רצקל רתוי  םיכשמנ  םהו  תועדו ) הריקס  ירמאמ   ) הקיטסיצילבופה ירודמב  םיניינעתמ  םניא  םיריעצה  לודג :
לצא שגדה  רמולכ , .יטסירומוהלו  לילקל  וכו ,)' טרופס  רודיב , תוינק ,  ) תוינכרצה תועידיל  תושדח ,) ינוכדעו 

.הקמעהו הקמנה  לע  אלו  ןוכדע "  " לע אוה  םיקינ  Y-ה

יפדו םיגולבה  תוחתפתה  איה  םיריעצה  יניעב  תיתרוסמה  הקיטסיצילבופה  לש  הדמעמ  תושלחיהל  תפסונ  הביס 
העד עיבהל  המבה  תא  הלביק  םיריכב  םיאנותיע  לש  הנטק  הצובק  קר  הנשיה , תרושקתה  ןדיעב  .םיישיאה  קובסייפה 

, העד ליבומ  תויהל  לוכי  תחאו  דחא  לכש  םושמ  דרי  םהלש  גניטיירה  ילטיגידה  ןדיעב  םוצע .) חוכ  םהל  קינעהש  המ  )
םג אלא  רתוי  תיטרקומדו  תרזובמ  קר  אל  איה  השדחה  הקיטסיצילבופה  .םירעשה  ירמוש  לש  ךווית  אלל 

ןיעמל םיבר  םירקמב  תוכפוה  פאסטאווהו  קובסייפה  תוצובק  .םיריעצל  רתוי  תמסוק  ןכלו  רתוי , תיביטקארטניא 
.תנגרפמו החונינ  הריוואב  תונודינ  םויה  תושדחו  םירבח , לש  םיטנמלרפ 

(? טנרטניאב וא  ןותיעב   ) אורקל ךתוא  תוניינעמ  יכהש  הלא  תא  ןמס  תואבה  תועידיה  גוס  ןיבמ 

  YY -- הה רוד   רוד

הכירצהו הלכלכה  םלועמ  59.3%תועידי 

רודיבהו יאנפה  םלועמ  45.5%תועידי 

יטילופה םלועהמ  40.2%תועידי 

תונמאהו תוברתה  םלועמ  35.4%תועידי 

טרופסה םלועמ  21.7%תועידי 

עדוי 4.2%אל 

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  יאמל 2013 ,  18-22 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע   Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
(. 4.9%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

כ- ןופצהו : הפיח  כ-50% , זכרמהו : ביבא  לת  םירוגמ : םוקמ  יפ  לע  תוגלפתה  ינב 21-34 .)  ) Y-רודמ ה םיבישמ   189 תורעה :
כ-25%. םורדהו : "ש  וי םילשורי , , 25%
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תושדחב הייפצ 

תושדחה תושדחה תרודהמ   םיזוחאבתרודהמ םיזוחאב יתנש   יתנש עצוממ   עצוממ

ברע ברע תורודהמ   תורודהמ

ץורע 2 לש  ברעה " תושדח  "22.4

תושדח 10"  " 10.4תרודהמ

ןושארה ץורעב  טבמ " "4.9

רקוב רקוב תורודהמ   תורודהמ

( תשר ץורע 2  " ) רקובה םלועה  "7.1%

( תשק ץורע 2  " ) שדח םוי  "6.2%

ץורע 10) " ) איגו ילרוא  "3.8%

רקחל ןוכמה  .תומגמו  םישומיש  םוי , ירדס  לארשיב 2012 -  תרושקתה  יתנש : חוד  ינוי 2013 . .יזא  ןוא , - בלו יפר  ןמ , רוקמ :
תטיסרבינוא תרושקתל , רפסה  תיב  , TGI ירקחמ הידמ  ראטנקו  הידמ  ירקחמ  תעפי  ףותישב  הקיטילופו  הרבח  םישדח , הידמ 

.ןורמושב לאירא 

םגדמ םיווהמה  םיטרפ ,  2,100- כו בא  יתב  בכרומה מ-580  לנאפ  לע  םיססובמ  גורדמל  הדעווה  לש  הייפצה  ינותנ  הרעה :
.הייסולכואה ללכמ  הרועישש 93%  לארשיב , היזיוולטה  יטלקמ  ילעב  תייסולכוא  לש  גציימ  יטסיטטס 

( דגיהל בויחב  וביגהש  ימוי %(  ןותיע  ילב  תולקב  רדתסהל  לוכי  ינא 

ינב 34-25 ינב 45-54 ינב 64-55
45%

53%

60%

68%

75%

רקחל ןוכמה  .תומגמו  םישומיש  םוי , ירדס  לארשיב 2012 -  תרושקתה  יתנש : חוד  ינוי 2013 . .יזא  ןוא , - בלו יפר  ןמ , רוקמ :
תטיסרבינוא תרושקתל , רפסה  תיב  , TGI ירקחמ הידמ  ראטנקו  הידמ  ירקחמ  תעפי  ףותישב  הקיטילופו  הרבח  םישדח , הידמ 

.ןורמושב לאירא 

.TGI 2012 רקס םינותנ :
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לוח ימיב  והשלכ  ןותיעל  הפישחה  רועיש 

ינב 65 + ינב 18-24 ינב 25-34
45.00%

55.00%

65.00%

75.00%

85.00%

רקחל ןוכמה  .תומגמו  םישומיש  םוי , ירדס  לארשיב 2012 -  תרושקתה  יתנש : חוד  ינוי 2013 . .יזא  ןוא , - בלו יפר  ןמ , רוקמ :
תטיסרבינוא תרושקתל , רפסה  תיב  , TGI ירקחמ הידמ  ראטנקו  הידמ  ירקחמ  תעפי  ףותישב  הקיטילופו  הרבח  םישדח , הידמ 

.ןורמושב לאירא 

.TGI 2012 רקס םינותנ :
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( דגיהל בויחב  וביגהש  וידרב %(  תושדחל  בישקמ  דימת  ינא 

םגדמה ללכ  ינב 65 + ינב 18-24
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

רקחל ןוכמה  .תומגמו  םישומיש  םוי , ירדס  לארשיב 2012 -  תרושקתה  יתנש : חוד  ינוי 2013 . .יזא  ןוא , - בלו יפר  ןמ , רוקמ :
תטיסרבינוא תרושקתל , רפסה  תיב  , TGI ירקחמ הידמ  ראטנקו  הידמ  ירקחמ  תעפי  ףותישב  הקיטילופו  הרבח  םישדח , הידמ 

.ןורמושב לאירא 

.TGI 2012 רקס םינותנ :
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ואנקריב ואנקריב הנחמב   הנחמב ןילופל   ןילופל ץלוה   ץלוה תחלשמ   תחלשמ
ריוואה ליח  ץלוה  ימוחת  ברה  רפס  תיב 

םיריעצה םיריעצה לשלש   םמלועב   םמלועב תוימשיטנאהו   תוימשיטנאהו האושה   האושה

תבצעמ תבצעמ תירוד   תירוד היווחכ   היווחכ ןילופל   ןילופל עסמה   עסמה
ןנוכמ עוריאכ  האושה  הספתנ  הנידמה  תמקה  זאמ 
ךוניחה תכרעמו  תילארשיה , תוברתב  בושחו 

לע דמלל  התישארמ  רבכ  זועב  המתרנ  ילארשיה 
םג היה  האושה  ןורכיזל  .םיפסנה  תא  חיצנהלו  האושה 
תא הקזיח  איה  ןכש  ינויצה , ךוניחב  יזכרמ  דיקפת 

תמקה  ) תינויצה העונתה  סיסבב  דמועש  ןויגיהה 
ביבס יטמרדה  דממה  תא  המיצעהו  םידוהיל ) טלקמ 
שדחמ םעפ  לכב  םקו  ענכיהל  ברסמש  םע  לש  סופאה 

םיננוכמה םיסותימה  בורש  העשב  לבא  .ויתוסירהמ 
תייגולותימ אקווד  הזה  רודב  ושלחנ  תונויצה  לש 

תעונת תא  ףקשמ  רבדהש  ןכתי  .הקזחתה  האושה 
הלוגה תלילש  לש  השיגמ  הרבע  לארשיש  תלטוטמה 

, תינוליח תואמצעו  המצוע  לש  םיכרע  לע  שגדו 
.תידוהיה הקיזה  תומצעתה  ךות  לבסל  תיטמגוד  תוחפו  תיטאפמא  השיגל 

תויגוסב רקיעבו  לארשיב , םידוהיה  לש  תיטילופה  םלועה  תסיפת  שוביג  לע  םג  םיעיפשמ  םדועו  ועיפשה  האושה  יחקל 
, הילע תטילק  ידוהי , בור  תחטבה  הנידמה , לש  ידוהיה  הנויבצ  תירוביצה : תקולחמה  בלב  םיה  דע  תואצמנש  תויזכרמה 

.ב " ויכו םיילאירוטירט  םירותיו  םיטועימל , סחי 

םתוא ווח  השעמלו , האושהמ , תונורכיזה  יכרב  לע  ולדג  ינשה ) רודהו  םילוצינה  רוד   ) הנידמב םינושארה  תורודה 
ןושארה רודה  אוה   XY-ה רוד  .תונוש  תומרב  תיתכלממה  םידומילה  תינכותב  האושה  הבלוש  םינשה  םע  .םתיבב 

ב- לחה  לעופב  םשויו  תנשב 1979  תסנכה  הנקיתש  קוח  יפ  לע  תאזו  בייחמ  תעד  םוחתכ  האושה  אשונ  תא  דמלש 
ןושארה היה   XY-ה רוד  .ךוניחה  דרשמ  תוסחב  ןילופל  ןושאר  עסמ  ךרענ  קוחה  תקיקח  רחאל  רושעכ  . 1981
דומילמ דרפנ  יתלבו  יתוהמ  קלחל  ןילופל  עסמה  ךפה   Y-רוד ה לש  םתורגב  תפוקתב  לבא  הלא , תועסמב  ףתתשהל 

.וב ףתתשהל  םישקבמ  םידימלת  רתויו  האושה ,

תינויצה היגולואידיאה  קוזיחל  םינגוע  תאיצמב  יכוניחה  ךרוצה  םצעתה  םינומשה  תונשב  : " יכ תנייצמ  לילג  המענ 
תומכסומב דרמש  רוד  וירחאלו  הנידמה , תא  ונבו  ומחל  ומישגהש , תורוד  חכונ  .רעונה  ייניעב  תונויצה  תקדצ  סוסיבלו 

םוקאווה תא  התהיז  תיטילופהו  תיכוניחה  תכרעמה  .יגולואידיא  םוקאו  ךותל   Y-רוד ה דלונ  וכרדב  תונבל  הסינ  ךא 
אשונ וניה  האושה  אשונ  .ןילופל  תועסמהו  האושה  תארוה  תועצמאב  ראשה  ןיב  ןווכל  התסינ  ויולימלו  הזה 

םיילארשי םיידוהי  םיכרע  לש  םלש  םלוע  וילע  תישהל  ןתינ  ןכלו  תילארשיה , הרבחב  דיחיה  ילוא  ילאוזנצנוק ,
.תינויצה היישעל  שדוחמ  רוביח  רעונה  ינבל  רשפאל  םתועצמאבו  םיילאסרבינואו 

.תורגבה ינחבמב  הבוח  תדיחיל  אשונה  לש  ותכיפה  םצעב  יכוניחה  רושימל  המגרתיה  האושה  אשונב  קוסעל  תולשבה 
" .תועסמה תישאר  ןיבל  אשונה  דומיל  לומריפ  תליחת  ןיב  קישמ  וק  םייק 

רפסמ תונושארה  םינשב  םלוא  רפסה , יתב  תרגסמב  תועסמב  ףתתשהש  ןושארה  רודה  היה   XY-ה רוד  רומאכ ,
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.תיסחי ןטק  היה  םהב  םיפתתשמה  רפסמ  םגו  םצמוצמ  היה  עסמב  ופתתשהש  תוחלשמה 

םג ךכ  רחאו  םינוכיתב  הליחת  יכוניח  ךלהממ  קלחכ  הדמשהה  תונחמב  םירוקיבה  תרוסמ  הדסמתהו  הכלה  םינשה  םע 
םישקבמ םיברו  ץופנ  ןילופל  עסמה  הבש  ךוניח  תכרעמב  ךנחתהו  לדג  רבכ   Y-ה רוד   "(. םידמב םידע   )" "ל הצב

תואלימרתהש יפכ  קוידב  הרשעה , יאליג  תא  ידוהיה  םעה  תאוש  תובקעב  ןילופל  עסמה  ןייפאמ  םויכ  .וב  ףתתשהל 
תספתנ ונממ  תוענמיההש  ךכ , ידכ  דע  לבוקמל  ךפה  עסמה  .ךכ  יאבצה , תורישה  ימייסמ  םירשעה , יאליג  תא  תנייפאמ 

.וב תופתתשהה  תא  ןממל  תגשומ  הניא  םדיש  ימ  ידי  - לע הרדהכ 

םיחמומו םילהנמ  םירומ , םידימלתש , ךכ  לע  םידיעמה  םייריפמא  םיאצממ  וגיצה  תועסמה  אשונב  וקסעש  םירקחמ 
המצוע תלעב  תישגר  היווחכו  האושה  תארוהל  םידומילה  תינכותב  יזכרמ  טביהכ  ןילופל  עסמה  תא  םיאור  םוחתב 
.בויחב ובישה  דיתעב , עסמב  ףתתשהל  םיננוכתמ  םה  םא  ולאשנש  התיכ ט ' ידימלתמ  םיזוחא  .םיפתתשמה 80  רובע 

קלחב יכ  רכינ  .קלח  וב  לוטיל  ןיינעו  ןוצר  תונכומ , םלצא  םימייק  עסמב , ףתתשהל  םילוכי  םהש  ינפל  םינש  רמולכ ,
ידימלתל תינבומ  תיכוניח  תינכותמ  קלחכ  עסמל  האיציה  תא  תדדועמה  תינוגרא  תוברת  תמייק  םינוכיתה  לש  ןטק  אל 

.ב י"א-י"

ואצי תנש 2013  ףוס  דעו  םיפתתשמה , רפסמ  הדמתהב  לדג  םינשה , םע  .םידימלת  ןילופל כ-200  ועסנ  תנשב 1988 
לש םרפסמ  רשאכ  ה-2000 , תונש  תישאר  זאמ  תשגרומ  תיתועמשמ  היילע  .ןילופל  םידימלת  מ-400,000  רתוי 

ובושי ןוכית  ידימלת  הלעמל מ-30  תנש 2014  ףוס  דעש  אוה  יפצה  .הנשל  ףלא  הלעמל מ-20  לע  עבקתה  םיעסונה 
.םהיתועסממ

ןילופל עסמל  םיאצויש  םידימלתו  רפס  יתב  רפסמ 

הנשה םידימלתההנשה םידימלתה רפסהסמסמ ' ' רפסה יתב   יתב סמסמ ' '

200322,455284

200420,258320

200521,871340

200624,896358

200726,303383

200815,814255

200923,853425

201022,756662

201125,252508

201227,758471

201329,424 ---

רבצהמ רנימסה : תרגסמב  גומלא  זוע  פורפל ' השגוהש  הדובע  , Y-רוד ה יארב  ןילופל  רעונ  ינב  תועסמ  .המענ  לילג , רוקמ :
.2014 הפיח , תטיסרבינוא  ידומילל א"י , גוחה  לארשיב , םיריעצה  תוברת  ןונחל - 

לחה חוכיווה  .םיבר  הברקב  חוכיו  ררועמו  תקולחמב , םינותנ  וב  םיפתתשמה  לע  ןילופל  עסמה  לש  ותעפשהו  ותמורת 
םינוש םיטביהל  תועגונו  תובר  תויווזמ  ןה  תורוקיבה  .םילארשיה  ןוכיתה  ידימלתמ  םיבר  תלחנל  הלא  וכפה  םרט  דוע 

עוריאכ רתוי  עסמה  תא  םיספותש  םיריעצה , לש  היואר  אל  תוגהנתה   , םייוגש םישגדו  יוקל  ןוגראמ  לחה  עסמה , לש 
הילפא ךרד   (, תויואר ןניאש  תויוגהנתהל  םעפ  אל  איבמה  רבד   ) ידומיל רויסכ  תוחפו  "ל)  וחל העיסנ   ) יפיכ יתרבח 
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הנידמה שדקמו  תוינמואל  תושיפת  קזחמ  עסמה  יכ  הנעטה   ) תויטילופ תורוקיבל  דעו   , תילכלכה תלוכיה  יטועימ  לש 
תשיפת לע  העפשה  תעדונ  הזה  עסמל  תקולחמ : ןיא  דחא  רבד  לע  יכ  המוד  לבא   (. םיילסרבינוא םיכרע  ןובשח  לע 

: םיטביה רפסמב  תאז  .תוריעצהו  םיריעצה  לש  םמלוע 

היגולואידיאב ירסומה  ךרעהו  ןויגיהה  תא  םיריעצל  דדחמ  אוה  האושהמ : םיחקלל  עגונה  לכב  העפשה  עסמל  - 
עסמה .לארשיל  הנגה  אבצ  לש  ומויק  תובישח  תאו  לארשי ) תנידמ  תמקהל  ידוהיה  םעה  רבע  ןיב  רשקה   ) תינויצה

הבושתה איהש  לארשי , תנידמ  לע  ןגהל  תירוטסיה  תוביוחמ  םיחרזאכ  םהל  שיש  העדותה  תא  םיריעצב  קזחמ  ןילופל 
תועסמה יכ  םיארמ  םירקחמ  דועו , תאז  .ידוהיה  םעה  לע  האושה  תא  הטימהש  תוימשיטנאל  תישעמהו  תירסומה 
תולעהל ךירצ  הלוגב  ידוהי  לכש  וב , תויחל  ךירצש  ידיחיה  םוקמה  הז  לארשי  יכ  השיפתב  תיתועמשמ  הילעל  םימרוג 

םהש העיסנה  ירחא  םישיגרמ  רעונה  ינב  דועו , תאז  .וב  תויחל  םידוהיל  רתויב  חוטבה  םוקמה  אוה  לארשישו  ץראל ,
.ץראה תא  בוזעל  םינווכתמ  םה  ןיאו  םתיב  והז  יכ  םישיגרמ  הב , םיאגו  לארשי  תא  רתוי  םיבהוא 

.ןכוסמ רבד  הז  ידוהי  תויהלש  שיגרהל  רעונה  ינבל  םרוג  ןילופל  עסמה  יכ  םירקחמהמ  הלוע  תידוהיה , תוהזל  עגונב  - 
(. םהלש תודרחה  תא  עמתשמב   ) רעונה ינב  לש  תישיאה  הנכסה  תשוחת  תא  עסמה  לידגמ  ןכ , ומכ 

דגנ םחלהל  שי  יכ  רעונה  ינב  םירובס  עסמה  תובקעב  םנמא  .עסמה  תובקעב  רבגתה  םיברע  יפלכ  ילילשה  סחיה  םג  - 
םהל םרוג  עסמה  תאז , םע  דחי  םלוא  םיטועימה , ינב  לכל  גואדל  שי  יכו  לארשיבו , םלועב  תויטרקומד  יטנאה  תועפותה 

תייחד םג  הלדג  התיאו  הלדג , הנכסה  תשוחת  .לארשי  הנידמ  לעו  ישיאה  םנוחטיב  לע  רתוי  לודג  םויא  םיברעב  תוארל 
.םיברעה

םזיצאנ והמ  רקיעב  םירקבמל  שיחממ  םיפסונ  תוומ  ירתאו  רוביבוס  'ץ- זלב - הקנילברט - ץיוושוא - קנדיימב רוקיבה  - 
םג םידילומש  םיימצעה , םימחרהו  עוזעזה  .םע  חצרב  יללכה  ירסומה  ןוידה  תא  ץימחמ  לבא  יפוסה " ןורתפה   " היה המו 

םמוקמו רזומ  ןפואב   ) ויתושלוח לשב  עיגהל  לגוסמ  אוה  המלו  םדאה  שפנ  לש  קימעמ  חותינ  םיפילחמ  יכב , לש  תונצס 
לש ותמצועו  תיביטטירוטואה  שפנה  תודוא  תיתרבחה  היגולוכיספה  יאצממל  םבורב  םיפשחנ  םניא  םיריעצה 
ןיב רוביחה  תא  השוע  םיריעצהמ  ןטק  רועיש  קרש  םיחיכומ  םירקס  םנמאו  .תיטרקומד  אל  הבישח  לשבו  םזימרופנוקה )
הז ללכבו   ) תינויוושו תיטרקומד  לארשי  לע  רומשל  םידוהיה  לש  תוביוחמה  םיבל  ותסימרו  ידוהיה  טועימה  תיילפא 

(. םיטועימל סחי 

תוינכות דצל  ןילופל , תועסמהש  קפס  ןיא  .םימדוק  תורודמ  רתוי  האושה  לע  עדויו  דמל   Y-רודש ה רעשל  רשפא 
ןפואב הל  ומרתו  וזה  המגמה  לש  ףוקיש  ויה  תופסונ , תוכרעמבו  ךוניחה  תכרעמב  וחתופש  תופסונ  הרשעה 
האושה דומילו  תורגבה , תוניחבמ  קלח  היה  אל  האושה  אשונ  תנש 1981  דע  תויגוגדפ : תוביס  םג  ךכל  ויה  .יתועמשמ 

היה האושה  אשונב  ימדקאה  רקחמה  םג  .ילאוטקלטניא  רגתא  תוחפ  שמישו  ישגר  - יגולואידיא יפוא  ללכ  ךרדב  אשנ 
דע ךוניחה  תכרעמ  ירגובש  התייה  האצותה  .םייואר  דומיל  ירמוחל  סיסבה  רצונ  אל  ןכלו  דבלב , םייתלחתה  םיבלשב 

המרת םינשה , ךלהמב  ימדקאה  רקחמה  תובחרתה  .קימעמ  אלו  יקלח  ןפואב  האושה  אשונ  תא  ודמל   80 ה -  תונשל 
בר היארל  האיבהש  תילארשיה  הרבחה  לש  התורגבתה  םג  .םוחתב  עדיה  תרבגהלו  םייואר  הדימל  ירמוח  תריציל 

האצותה .האושה  דומיל  יסופד  תא  יוניש  המואה ,) תודלותב  םיננוכמ  םיעוריא  ללוכ   ) םיירוטסיה םיעוריא  לש  תידממ 
תכרעמ העיקשהש  ץמאמה  .תידוהיה  הירוטסיהב  טלובה  ערואמל  םיעשתה ) תונשמ  רקיעב   ) הכפה האושהש  איה 

םירומ ברקב  תוהזהו  העדותה  ןורכיזה , בוציעב  יזכרמ  םרוגכ  ותוא  ךפה  םג  האושה  דומילב  תיתכלממה  ךוניחה 
קסוע רמוחהמ  םיזוחא   50 הירוטסיה ב )"'  " הנוכמש המ   ) ידימלת י"א-י"ב םישועש  הירוטסיהל  תורגבב  םידימלתו .
םלועה תמחלמ  םזיצאנל , היטרקומדמ  הינמרג  לש  רבעמה  ןוטלשל , יצאנה  רטשמה  תיילע  תיצאנה , היגולואידיאב 

תמחלמב לארשי , תנידמ  תמקהב  רתיה  ןיב  םיקסוע  םירתונה  םיזוחא  .תואטגה 50  דרמו  הדמשהה  יכילהת  היינשה ,
.דועו תואמצעה 

.ילאוטקלטניא קמוע  תרדענו  תיחטשו  תישגר  הרקיעב  איה  םיריעצה  לצא  האושה  תשיפתש  דמלמ  רקחמה  תאז , םע 
םיבתוכה תיברמ  .תוחלשמה  לש  ןבוש  רחאל  םיאיצומ  רפסה  יתבש  עסמה  ירפסב  רכינ  הז  טבה   " לילג המענ  תעדל 
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התייה לכמ  רתוי  םיטסינוכיתה  תא  וקיסעהש  תולאשה  תחא  .םלצא  וררועש  תושוחתבו  ווח  םתוא  תוארמב  םיקסוע 
הווהה לע  הבשחמהו  שקיהה  םוחתמ  תולאש  תאלעה  אצמנ  אל  תרבוח  ףאב  טעמכ  רבחתהל .'  ' וחילצה םה  הפיא 

". תוילאסרבינוא תולאשו  םזינמוה  לש  תויגוסב  תוטבלתה  וא  בחר , ירוטסיה  רשקה  אל  םג  דיתעהו ,

הינמרג אלו  ןילופש  יתרכה ) - תתה םיתעל   ) םשורה רצונ  םיבר  םיריעצ  לצא  הינמרגב , אלו  ןילופב  ךרענ  עסמהש  ןוויכ 
ןיב םידירפמ  םה  םירקסב  עודמ  יקלח  ןפואב  ריבסהל  לוכי  הז  .םידוהיה  תדמשהב  יזכרמה  םרוגה  איה  תיצאנה ,
לבא .רכינ  חרואב  ןורחאה  רושעב  הלע  האושב  םיניינעתמה  רעונה  ינב  רועיש  יכ  םיארמ  םירקס  ןכ , יכ  הנה  .הינמרג 
םעה חצרב  םינמרגה  לש  םדיקפתל  םיעדומ  םנמא  םיריעצה  .הינמרג  לש  התימדתב  יתועמשמ  רופיש  לח  םג  ליבקמב 
םעפ יצאנ  רטשמ  הב  םוקל  לוכי  אלש  לארשיל , תיתודידיו  הרואנ  תרחא , ץראכ  בורל  םויכ  תספתנ  הינמרג  ךא  ידוהיה ,

.םירוגמ םוקמכ  ןילרב  לש  הלועה  תוירלופופל  תוביסה  תחא  וזש  רשפא  .תפסונ 

: םהילע חדבתהל  יואר  אל  ךתעדל  םיאבה  םיאשונה  ןיבמ  ולא 

  
ליג ליג

YY -- הה רוד   XYXYרוד -- הה רוד   XXרוד -- הה רוד   ככרוד "" הסהס

7.9%12.8%14.2%10.9%םיהולא

1.6%4.6%2.8%2.7%תונויצ

הבורק 10.1%8.3%4.7%8.2%החפשמ 

םיבורק 3.2%5.5%1.9%3.5%םירבח 

תויולבגומ ילעב  54.5%60.6%46.2%54.0%םישנא 

2.6%5.5%2.8%3.5%תודהי

האוש 46.6%46.6%54.1%54.1%53.8%53.8%50.5%50.5%האוש

םדא 9.5%9.2%6.6%8.7%תויוכז 

3.2%3.7%6.6%4.2%תודע

הביבסה לע  3.2%4.6%1.9%3.2%הנגה 

( םיתמ  ) םייחב ונניאש  26.5%29.4%23.6%26.5%ימ 

לכה לע  חדבתהל  31.2%24.8%29.2%29%רתומ 

""ככ הסהס
תוחיכש 189189109109106106404404תוחיכש

זוחא 200%200%222.9%222.9%194.3%194.3%204.7%204.7%זוחא

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  יאמל 2013 ,  18-22 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע    Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
(. 4.9%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

(, תימצע הרדגה  יפ  לע  /ת  ינוליח  ) לארשיב תידוהיה  תינוליחה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  םיבישמ ,  404 םינותנ :
ינב  ) XY-רוד ה םילאשנה ; תיצחמכ  ינב 21-34 :)  ) Y-רוד ה תורוד : יפ  לע  םגדמה  תוגלפתה  .םירבג  תיצחמו  םישנ  תיצחמ 

ביבא לת  םירוגמ : םוקמ  יפ  לע  םגדמה  תוגלפתה  .םילאשנהמ  עברכ  ינב 45-55 :)  ) X-רוד ה םילאשנהמ ; עברכ  (: 35-44
כ-25%. םורדהו : "ש  וי םילשורי , כ-25% ; ןופצהו : הפיח  כ-50% ; זכרמהו :
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ןילרב ןילרב
גומלא זוע 

םיחצרמה םיחצרמה תנידמב   תנידמב תויחל   תויחל

המגיטסה המגיטסה תושלחיה   תושלחיה
יתלב השעמל  תודהיב  הבשחנ  לארשי  ץראמ  הריגהה 
םיגייס הריגהה  לע  רוסיאל  ועבק  לארשי  ימכח  .יואר 

ידכ הריגה  בער , תמחמ  הריגה  ןוגכ : םיגירחו , םידדוב 
הסנרפ יכרצל  הריגהו  הרות  דומלל  וא  ןתחתהל 

.האופרו

תיינפהל לארשימ  הריקעה  הבשחנ  ינויצה  סותאב 
ישיא ןולשיכו  השלוחל  רעצמלו  ימואלה , ןוזחל  ףרוע 

יטופישה גשומב  אוצמל  ןתינ  ךכל  יוטיב  .יתרבחו 
תא ףילחהש  הלוע ,)"  " גשומה לש  וכופיה  " ) דרוי "
לש ילילשה  גויתה  רגהמ ."  " ילארטינה גשומה 
לש הדלות  אוה  םידמתשמו " םידגוב  כ" םירגהמה 

המחלנש תילאטוטו , תיטסילאידיא  תדכולמ , הרבח 
יחרכה ילוא  לבא  ירזכא , טעמ  היה  הז  .המויק  לע 

.ןהה תוביסנב 

טהלתה הדיריה "  " תייגוס ביבס  ירוביצה  חישה  .ימואל  םיכרע  רבשמ  ודילוה  םירופיכה  םוי  תמחלמו  השתהה  תמחלמ 
(. יאנותיע ב-1976 ןויארב  " ) תושומנ לש  תלופנ   " םידרויה תא  הניכ  ןיבר  קחצי  זאד  הלשממה  שארש  רחאל  רקיעב 

רכינ ץראב  תומולח  שפחל  אבש  ימכ   " תירלופופה תונמאב  םג  ךליאו  ןאכמ  הגיות  ילארשיה " דרויה   " לש ותומד 
". לארשיב קר  אצמי  יתימאה  רשואה  תאש  ןיבהלו  בזכאתהל  ופוסו  תירבה ) תוצראב  דוחייב  )

, םידרויה יפלכ  םזינוגטנאה  תחפו  ךלה  תיתורחת , קוש  תלכלכל  רבעמהו  םלועל  לארשי  לש  התוחתפיה  תובקעב 
, תרושקתב תוחפו  תוחפ  העיפוה  דרוי "  " הלימה .תורחא  תונידמב  םייחל  הקיתשב -  תוחפל  היצמיטיגלה -  הבחרוהו 

.ירוביצה חישהמ  המלענו  טעמכש  דע 

ץוחמ תוהשה  תא  וכפה  ימואלניב ) ירלולסו  הריהמ  טנרטניא  תשר  תוסיט , יריחמב  הלזוה   ) תודיינהו תרושקתה  תכפהמ 
ישנא ןיד , יכרוע  םיאפור , םינעדמ , םיקסע , ישנא  לש  םייחה  ןונגסמ  קלחל  תוכורא ) תופוקתל  ללוכ   ) תדלומל
ברקב דחוימב  תיעבט , העפות  איה  היסולכוא  תודיינ  יכ  הרכהה  הרדח  לארשיב  םג  .דועו  םיאטרופס  םינמא , תרושקת ,

תכפהמ םג  .םיחוור  םסקמלו  םיקווש  ץורפל  דומלל , הרפומ , תויהלו  תורפהל  תשפחמש  תיתריציהו , הליכשמה  הבכשה 
ויראשו וירבח  םע  ףיצר  רשק  לע  רומשל  רגהמל  תרשפאמ  איה  ןכש  המגיטסה  תתחפהל  תמרות  תילטיגידה  תרושקתה 

.תדלומב

תוטלתשה רקיעבו  םימדוק , םיקרפב  ונדמע  וילעש  םיכרעה , דוקב  םייונישמ  םג  העבנ  הריגהל  תלחוזה  היצמיטיגלה 
ןוויכמ תימדתה  ךוכיר  תמגמל  ףיסוה  הייחמה  רקויו  רוידה  רבשמ  .תינרמוחהו  תיטסילאודיבידניאה  היצטניירואה 

תא םיקזחמ  ולחה  לארשיב , הריד  תונקלו  סנרפתהל  , Y-ה רוד  ינב  םהידלי , לש  ישוקב  םירוהה  וחכונשמ  .ףסונ 
.םיל רבעמ  םלזמ  תא  תוסנל  םהידלי  תטלחה 
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הגילב  " חילצהש ימל  הכרעה  םישכור  םיברש  אלא  םירגהמה , תא  תוחפ  הנגמש  קר  אל  םויכ  תילארשיה  הרבחה 
". תילארשי הוואג  " " הז תא  השעש   " רגהמב םיאורו  תימואלניבה "

הדיריה חיש  לש  קבמקה 
תופקשמה תוינכדע , םינפ  שבל  אוה  הנורחאל  .ילארשיה  םויה  רדסמ  תדרל  ברסמ  הדיריה "  " לע חישה  ןכ , יפ  לע  ףאו 

.תוינוחטיבה תונכסה  תרמחה  תובקעב  שואייהו  תואדווה  רסוח  תשוחת  תאו  ילכלכה  רבשמה  תא 

תא ביחרהל  תוריחבה ב-2003 , תארקל  עיצה , סנרא  השמ  זאד  תסנכה  רבח  רשאכ  תישארב 2002 , הלחה  תאזה  המגמה 
טפשמו קוח  הקוח  תדעווב  ןוידה  תארקל  םידרויה , לע  ופסאנש  םינותנמ  .ל  " וחב םיהושה  םילארשיל  םג  הריחבה  תוכז 

אצמנ דוע  הריחב .) תוכז  ילעב  םתיצחמכ   ) "ל וחב םילארשי  ןוילימכ  םייח  ןותנ  עגר  לכב  יכ  ררבתה  תסנכב , אשונב 
.רתויב םיהובגה  םירועישב  לארשי  תא  םיבזוע  ינבש 34-20 

םילארשיה תעבצהש  ררבתה  רשאכ  .ידדה  חוגינל  הזה  עדימה  תא  ולצינ  םינושה  תונחמהמ  םיאקיטילופה  יופצכ ,
לארשי לש  םיימשר  םיחילשל  קר  הריחב  תוכז  ןתמל  העצהה  הללוד  תוריחבה , תכרעמ  לכ  תא  תוטהל  היושע  "ל  וחב

(. דבלב תואמ  רפסמב  רבודמ   ) "ל וחב

יראה תא  בוש  םיקה  היינשה –  ןונבל  תמחלמ  םויס  ירחא  הנש  ב-2007 -  ךרענש  תינמרגה  רואנדא  ןרק  לש  רקס 
תוצרא וא  יפוריאה  דוחיאה  תונידממ  תחאב  תוחרזאל  םיאכז  םילארשיהמ  םיזוחא  בורק ל-42  יכ  ףשח  רקסה  .וצברמ 

ךישמהל םנמא  םיננכתמ  םהמ  םיבר  .םהיבס  וא  םהירוה  וקיזחה  וא  םיקיזחמ  התוא  תוחרזאה  ךמס  לע  הדנקו  תירבה 
לארשיבש הדבועה  .םהיתוחפשמלו  םהל  הרצ " תעל   " הרז תוחרזא  תאצוהל  םילעופ  תאז  לכב  ךא  לארשיב , תויחל 

הרידכ ןהו  העקשהל  ןה  "ל  וחב םיסכנ  םינוק  םג  םיטעמ  אל  .רבוגה  שוקיבל  המרת  הלופכ  תוחרזאב  קיזחהל  רתומ 
.תפסונ הקיז  ילעבל  תוחפל  וא  תוחרזא  ילעבל  ןיפיקעב  םתוא  ךפוהש  המ  תפסונ , תיתחפשמ 

רקסב ופתתשהש  םילארשיהמ  םיזוחא  .ימלועה 20  פולאג  לש  רצויה  תיבמ  הנשה  התואב  ףסונ  רקס  ףרטצה  הז  רקסל 
ודמע וללה  םינותנהש  ריענ  ןאכ  .תונמדזהה  םהל  תנתינ  התייה  קר  ול  תרחא , הנידמל  תותימצל  םירגהמ  ויהש  ונעט ,
ונתנש עצוממה  ןויצה  םיחווידב : ענצוהו  רקס  ותואב  עיפוהש  רחא  אצממל   ( םויה דע  המצע  לע  תרזוחש   ) הריתסב

םע .הלבטה  שארב  האצמנ  רשא  קרמנדל  תיסחי  בורקו  ימלועה  עצוממהמ  הברהב  הובג  היה  םהייח  תוכיאל  םילארשיה 
הייטנ הרכינ  תוריעצה  ליגה  תוצובק  ברקב  םויה : דע  לארשי  תא  תנייפאמש  תפסונ , המגמ  הנמתסה  זא  רבכ  תאז ,

.תרגובה תילארשיה  הייסולכואה  ברקב  רשאמ  לארשיל , ץוחמ  תויחל  תוצרל  רתוי  ההובג 

תפסונ הביס  .םידרוי  לש  הרזחה  דודיעל  תינכות  שבגל  הטילקה  דרשמ  תא  איבה  םירקסה  וררועש  ירוביצה  דהה 
"מ הרבמ היילעה  לש  לאיצנטופה  יוצימ  לשב  תאז  לארשיל -  םילועה  רפסמב  הדחה  הדיריה  התייה  תינכותה  שוביגל 

.רבעשל

, באומ רמועו  דלוג  קירא  םינלכלכה , לש  ףיקמ  "ח  וד םוסרפ  תובקעב  ינכדע  טסיווט  לביק  הדיריה  ביבס  ןוידה 
םינעדמו קט  ייה  ישנא  יפלאש  הדבועה  אוה  הדיריב  גיאדמש  המ  םתנעטל ,  ". לארשימ תוחומ  תחירב   " ותרתוכש

.הרירב רסוחמ  "ל  וחב םייחו  םידבוע  םילארשי 

םדא לש  היה  דרוי " לש ה" יומידה  תסנכב -  םג  ונודנו  תרושקתב  הבחרהב  ורקוסש  וללה -  םירקחמה  םוסרפל  דע  םא 
םוקמב תילמס : הבסה  רבע  המשאה  דקומ  םג  .לארשיב  הליבומה  הבכשל  הרשוק  הדיריה  םעפה  עצב , ףדורו  יחטש 

.םהב תדגובש  הנידמל  המישאמה  עבצאה  התנפוה  הדיגבב , םידרויה  תא  םישאהל 

רפסמ ןיב  סחיה  יכ  וב  ןעטנ  .הרודמל  ןמש  ףיסוה  דוד , ןב  ןד  ןלכלכה  ידי  לע  תנשב 2008  םסרופש  ףסונ , רקחמ 
.תרחא הנידמ  לכב  ליבקמה  סחיה  ןמ  הובג  ץראב  רפסמה  ןיבל  תירבה  תוצראב  םיאצמנה  םיילארשיה  םיצרמה 

לשב ןהו  הדידמ  יישק  לשב  ןה  תיתייעב , תיתייאר  תיתשתמ  תלבוס  תוחומה " תחירב   " לע הנעטה  יכ  ריעהל  בושח 
רתי טרוטקוד .) טסופו  טרוטקוד   ) "ל וחב םלתשהלו  דומלל  םיריעצ  דדועמ  ילארשיה  עדמה  יכ  ריכזנ  .םייכרע  םישער 
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.ןהילא עיגהל  ופאשי  םינעדמש  יעבטו  "ב , הראבו הפוריאב  תואצמנ  תורישעהו  תולודגה  תודבעמהמ  לודג  קלח  ןכ , לע 
.ילבולג םלועב  יעבט  ינויצולובא  ךלהמ  טרפב  עדמ  ישנא  לשו  ללכב  םיליכשמ  תריגהב  תוארל  רשפא  השעמל ,

היעבל העפותה  הרשוק  םעפה  .םויה  רדס  לע  ץראהמ  הדיריה  תייגוס  תא  בוש  התלעה  לש 2011  םיריעצה  תאחמ 
תועדה רודמב  עיפוה  ינוי 2011  יהלשב  .לטנב  ןויוושה  - יאו רוידו ) ןוזמ  רקיעב   ) הייחמה רקוי  לש  הקיעמהו  תרעובה 

ונתנ : " תיטנתוא התיה  הקעזה  .ביבא  לתב  רגה  קיפמו  יאמבכ  ההדזהש  עבג , ינוי  םשב  ריעצ  רוחב  לש  רמאמ   Ynet לש
ולא ונחנא  .ילמסו ]...[  םועז  רכש  תרומת  ונפוגב , וזה  הנידמה  לע  ןגהל  ונלש  רתויב  תובוטה  םינשה  שולש  תא 

.לודגה םלועב  ונליג  ינב  לש  הזמ  הברהב  ןטק  ונלש  היינקה  חוכש  םיניבמו  ברעמה  תונידמ  לא  הצוחה  םיטיבמש 
ילוא םר , לוקב  זאו  טקשב , הליחתב  ונמצעל , בושחל  םיליחתמ  ונחנא  .רתוי  םימלשמו  םהמ  תוחפ  םיחיוורמ  ונחנא 

: רתויו רתוי  הלוע  וזה  הלאשה  הדובעה , תומוקמב  הפקה , יתבב  םיבאפב , ונמצע , ןיבל  וניניב  בוזעל ]...[ ? היהי  ףידע 
תונהילו יופש  ריחמב  ןוזמ  תונקל  הריד , רוכשל  בכר , תונקל  רשפא  תעצוממ  תרוכשמב  ובש  םוקמל  רגהנ  ילוא 

, טושפה ןובשחה  תא  םישועו  דיתעה  לא  םיטיבמ  ונחנאשכ  לבא  םישק , ויהי  םיעוגעגה  .ןכ  .היואר  תירוביצ  הרובחתמ 
ינא .בוזעל  ןנכתמ  אל  ינא  .החפשמ ]...[  לדגל  לע  רבדל  אלש  דובכב , הפ  תויחל  חילצנ  אלש  ונל  םירמוא  םירפסמה 
םע יתישע  אלש  רמוא  םא  רקשא  לבא  .ןאכ  םיאצמנ  ילש  תוברתהו  םירבחה  החפשמה  יבל , לכב  וזה  הנידמה  תא  בהוא 
לע .תפכא  תמאב  אל  דחא  ףאלש  איה  השוחתהו  .יירבח  דגנו  ידגנ  םה  עגרכו  םירפסמה , תא  יתקדב  ןובשחה , תא  ימצע 

" .םיקבאנ ונחנא  הז 

היה רבחמה   ", רתוי קורי  הינמרגב  אשדה   " ותרתוכש תוחפ , אל  בקונ  רמאמ  רודמ  ותואב  םסרפתה  םימי  רפסמ  רובעכ 
תא דרגמש  רכשב  הדובע  תונש  שמח  "ל , הצב תוריש  תונש  שולש  ירחא  : " ןילרבב יחש  הדרב , יחצ  םשב  ןב 26  טנדוטס 
תא זוראל  יתטלחה  .יתרבשנ  ילארשיה -  היחמה  רקויב  ןומימ  ירב  םיימדקא  םידומילל  דחא  לשוכ  ןויסינו  עצוממה 

, בהוא ינאש  םוקמ  ילש , תיבה  ןיידע  איה  לארשי  .דרוי  הלימה  תא  בהוא  אל  ינא  .םיל  רבעמ  ילזמ  תא  תוסנלו  תורבחמה 
.וילא ףרוע  התנפה  הנידמהש  ימכ  אלא  הנידמל , ףרוע  הנפהש  ימכ  שיגרמ  אל  ינא  .רוזחל  הצור  ינא  וילאש  םוקמ 
רתויל קיפסמ  שממ  אל  הככ  םגש  רכש  לע  ילוש  סמ  םיזוחא  יתמרתו 23  יתכשמהו  ייחמ , םינש  שולש  יתתנש  תורמלש 

ליחתהל יוכיסה  תילמינימה -  הרומתה  תא  יתלביק  אל  ךל -  םירזוע  אל  םירוהה  םא  ןוזמו  הרובחת  תוריכש , ןממלמ 
: ןילרבב טנדוטסכ  םייחה  לש  תונורתיה  תא  הדרב  הנמ  ךשמהב  .ימויק " לע  םוי  ידמ  קבאיהל  ילב  םירגובה  ייח  תא 

רטמ תרידב 60  ילש , הרידה  רכש  .םלוכמ ]...[  םיחרזאמ -  קר  אל  .דומיל  רכש  הבוג  אל  הינמרגב  תירוביצ  הטיסרבינוא  "
, הנונרא םימ , למשח , ללוכ  .שדוחב  םילקש   1,100 הטיסרבינואהמ , הכילה  תוקד   15 סובטוק , זכרמב  תספרמו  ףתוש  םע 

סיטרכ לבקמ  ינא  הינמרגב  .דמחנ  הז  תירוביצה  הרובחתב  םיטנדוטסל  החנה  םיזוחא  .ןופלטו 50  טנרטניא  םומיח ,
.הנשב םילקש  תרומת 1,000  זוחמה , תנידמ  לכב  תינוריע , - ןיבו תינוריע  תירוביצה , הרובחתב  תישפוח  העיסנל 

ןיב 10 ל-15 םלשמ  ינא  תאצלו , ררוואתהל  הצור  ינאשכ  .הממיב ]...[  תועש   20 עובשב , םימי  העבש  תדבוע  הרובחתה 
.רוזח - ךולה .ןודנולל  יתסט  םילקש  ב-250  השפוחל , תאצל  יתיצרשכו  .המראווש  תנמ  לע  "ל  נכו הריב , סוכ  לע  םילקש 

תקחוד םידמולו -  םידבוע  םיתרשמש , םיריעצה  ונילע , רומשל  םוקמב  לארשי , .תליאל ]...[  הסיטמ  תוחפ  הלוע  הז  ןכ ,
ינא .תינויגה  תוחפו  תוחפל  ןאכ , דיתע  תונבלו  תויחל  תורשפאה  לע  קבאיהל  לש  היצפואה  תא  תכפוהו  הצוחה , ונתוא 

, ןמזה רבועש  לככ  לבא  .סומוחלו  הבמבל  "ר , תיב לש  םיקחשמל  יבכמ , הריבל  םיל , םישנאל , עגעגתמ  ינא  .רוזחל  הצור 
אל לבא  הנשב , השולש  - םייעובש ךשמב  ימצעל  תושרהל  לוכי  ינאש  והשמ  ומכ  תורתומ , ומכ  םיארנ  לארשיב  םייחה 

" .םייח ךרדכ 

תונגמ ןתצקמ  תובוגת  תואמל  הכז  הריגהה , ןיבל  ץראב  היחמה  רקוי  ןיב  יולגו  רישי  ןפואב  רשיקש  הזה  רמאמה 
התוא .תואיצמה  תא  ראתמ  התא  לכה  ךסב  .ךילע  סועכל  המ  ןיא  : " םיביגמה דחא  בתכ  לשמל  ךכ  .תוכמות  ןתצקמו 

תונמדזהה וז  םעפה  זא  .הזל  רשקב  םולכ  תושעל  ילב  ברעו  םכשה  הילע  םיננולתמ  ונחנא  לארשיב  ןאכש  תואיצמ 
.הבוט הלחתה  היהת  אל  בוזעל  הצורש  ימ  תא  ללקל  זמר -  הנהו  .ראשיהל  םיריעצה  תא  ענכשל  הרבחה  לש  הנורחאה 

" .ונלוכל החלצהב 

, םויק יישק  לשב  םיריעצה  תביזע  לע  קובסייפבו ,)  Ynet תומבב רקיעב   ) טהלתמו ךלוה  סומלופל  ומורפה  היה  רמאמה 
.המוד חסונב  םיסירתמו  םירישי  םירמאמב  שדחמ  םעפ  לכב  קלדותמ  אוה  רשאכ 

105

106

107

51/109

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



"ל וחב תויחל  רובעל  םילקוש  םילארשיהמ  םיזוחא  יכ 37  ךכ  לע  עיבצהש  רקס  תנשב 2012  םסרפ  ץראה  ןותיע 
ללכמ םיזוחא  קר 2  יכ  ןייצל  יואר  .תילכלכ  םדקתהל  ישוקה  התייה  תירקיעה  הביסה  םבור  לצא  .דיתעב  והשיתמ 

םגש ףא  היזטנפב , רקיעב  רבודמ  רמולכ   . תרחא ץראל  ורגהיש  םיחוטב  שממ  םה  רבד  לש  ופוסבש  ונייצ  םירקסנה 
.םיכרע םלוסו  םלוע  תשיפת  תאטבמ  היזטנפ 

םיבר .דגוב  וב  םיאור  םלוכ  אלו  רגהמל  ףרוע  םינפמ  םלוכ  אלש  השוחת  הרצי  םידרויה  םע  םיטעמ  אל  לש  תוהדזהה 
הרימא םג  התיה  הריגהה  לש  טקאל  םהיניעב  .הריגהה  ןיבל  יטילופה  רבשמהו  ילכלכה  בצמה  ןיב  יעבט  ןפואב  ורשיק 

: היה רסמה  .היחרזאב  הנידמה  לש  התדיגבכ  ראותש  המ  רואל  שקבתמ , דעצ  םהיניעב  היה  אוה  תוחפה  לכלו  תיטילופ ,
.םיבזוע ונחנאש  ואלפתת  לא  זא  ונב , םתדגב  םתא 

תובקעב דודניש  וייח  לע  לקהל  לוכיש  ימ  .םיריעצה  רובע  דחוימב  אושנ , ילבל  םישק  ץראב  םייחה  : " תובוגת לש  רחבמ 
ויקוטב ןילרבב , ךל  אבש  המ  ישעת  .המלו  הרג  תא  הפיא  תילאמשה  תרזה  תא  יל  ןיינעמ  אל  הז  ?"; " אל המל  .הסנרפה 

ךירצ זא  תחא ! םעפ  קר  םייח  "; " האלמה ךתוכז  וז  הפ , םייחש  םישנאה  לרוגב  ךלרוג  תא  רושקל  אלש  תרחב  .הדנק  וא 
תויחל רוחבל  ךירצ  םאו  .תויהל  הרמייתהש  תידוהי  הנידמ  התוא  אל  לארשי  תמאה : תא  דיגנ  אוב  ךל ; בוטש  הפיא  תויהל 
רייארפ תויהל  רשאמ  ףידע  יחילצת ! .ךל  דובכה  לכ  !"; " הרורב הפ  הריחבה  םיילעמשי  םייוג  וא  םייפוריא  םייוג  ןיב 
םיטירב םיתפרצ , םיניס , םיקלטיא , .םידרויל  ץניל  םישוע  לארשיב  קר  "; " ןובשח דחא  ףאל  תבייח  אל  תא  "; " ךיא תוארלו 
ילארשי לכ  לע  םישועש  םוהילעהמ  רבכ  סאמנ  "; " לבוקמ דואמ  הזו  ילכלכ  לוקישמ  קלחכ  תורחא  תונידמל  םירבוע  דועו 

אל וא  וצרית  .תוכיאב  תויחל  ידכ  הזה  ןמזה  תא  לצנל  ךירצו  תחא  םעפ  קר  םייח  ונחנא  .תרחא  ץראל  רגהל  טילחהש 
אל אוהש  םדא  לכ  .םיתברותמו  םיטנגילטניא  םישנאל  המיאתמ  אלש  ןוכיתה  חרזמב  תיתד  הנידמ  דוע  תאז  לארשי  לבא 

!" רבצ אוה  םא  םג  רז , הפ  שיגרי  דימת  ועבטמ  סרע 

תוכיישה טוח  תא  הידי  ומב  המרפ  םיבר , לש  םמעטל  הנידמה , .תשלחנו  תכלוה  םילארשיה  לש  תוכיישה  תשוחת  םג 
תקולחבו לטנב  ןויוושה  יא  יטילופה , בואיסה  .םינש  תורשע  ךשמנש  ךילהתב  היחרזאמ  לודג  קלח  ןיבל  הניב  רשוקה 

השוחתל ואיבה  הלא  לכ  שונא –  יסחיב  תוירגלווה  רדרדימה , ךוניחה  תררופתמה , טפשמהו  קוחה  תכרעמ  םיבאשמה ,
םיינאמוה םמצע  םירידגמה  םישנאו  רתוי , תיכונאו  רתוי  תינרמוח  רתוי , תינמואל  רתוי , תיתד  תכפוה  הנידמהש 

.הילא רבחתהל  םישקתמ 

אל ילוא  ": “ ץראה ל" ןויארב  םייתרבח  םייונישב  החמתמה  הצרמו  רקוח  הלנמ , םענ  השוחתה  תא  ראתל  ביטיה 
...[ םהלשמ [ רזגמ  םהל  שיש  ימל  םתוא  הגציי  הנידמהש  יממ  וכפה  םיזנכשאה  לבא  תאז , רמול  טקרוק  ילקיטילופ 

ונכפה  ‘ רומוהב ריטפהל  םיגהונ  םיזנכשא  הברה  .םיסורו  םיברע  םידרחל , המודב  רזגמ , דועל  םיכפוה  םיזנכשאה 
ךותמ תוכייש  שפחמ  םדא  םויה  ןאכל ? יתוא  רבחמ  המ  םמצע  תא  םילאוש  םישנא  הזל  םאתהבו  לטובמ ,’ טועימל 

חונ םוקמב  הז  תא  שיגרהל  ףידע  רוכינ , תשוחת  שיגרמ  ינא  םא  .תימואל  תוכייש  קר  אלו  םייח , יכרעו  ןיינע  ימוחת 
ילארשי טסיפאטראטס  .תיעוצקמ  תוחתפתהל  תוניינעמו  תונווגמ  תויורשפא  יל  עיצמ  םגש  סובולגה , ינפ  לע  רתוי 
" .לוממ תלדב  רגש  ןכשל  רשאמ  ןוקיליסה  קמעב  יאקירמא  טסיפאטראטסל  רתוי  הבר  הבריק  שיגרהל  לוכי  ריעצ 

יקלימ עיבגב  הרעס 
תורושה .ירא  ןב  ןח  םשב  ריעצ  בתכש  ילמסו  יביטקובורפ  סוטאטס  םיצייצמ ' םיסוטאטס  ףדב ה' םסרופ  ילויב 2013 
הלעתה תא  הצחש  יגולותימה , וידה  לגד  תא  וירבח  םע  ףינהש  "ח  מלפ םחול  אבסל  דכנ  ןב 27  ינא  : " ובהביה תונושארה 

!" טוירטפ ינא  יכ  המל ? .ץראהמ  תדרל  יתטלחהו  היכלמ , ץוביק  תא  םיקהו  ולש  רדנטה  םע 
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: בתכ ךשמהב 
...ונלוכל המכשה  תאירק  םצעב  ילוא  וא  הדירפ  בתכמ  םלוכל  יתבתכו  ץראהמ  דרוי  ינא  "

( הדות ...ופתשת  םתהדזה  םא  )
הצרתו ונילא  עגעגתת  ילוא  הנידמה  ךלנ , ונלוכ  םא  ךלא , ינא  םאש  בשוח  ינא  טושפ  חרוב  אל  ינאו  ןדחפ  אל  ינא 

.רוזחנש ידכ  ונליבשב  תונתשהל 
, אבצל יתוכזב  וסייגתהש  םיב  " שלמ לש  לטובמ  אל  רפסמל  יארחא  יתייהו  יתכניח  "ע , נדג ךירדמכ  םינש  אבצב 3  יתתריש 

ינאו עצוממ 94  םע  תורגב  יתמייס  .קינבו  ' גכ םניח  לוכאל  יתלוכיש  תורמל  המטסא ) הלוח   ) ליפורפ 64 םע  תאז  יתישע 
םע ןתחתהל  יתקפסה  םגו  םינטק  םיחא  דוע 3  יל  שיו  םיאושנ  ילש  םירוהה  היגולוכיספב , ןושאר  ראות  םויס  תארקל 

'. התיכמ י ילש  הנושארה  הבהאה 
םייחהמ הנהנו  ףסכ  השעו  גנרואב ' תוריכמ  שיא  היהו  תולגעב  דבעו  דנליאתב  לייטש  ילארשי  לש  ילאמרונ  רופיס  ינא 

ילש םיבושחה  םיללכה  דחא  תא  רפהל  יתטלחה  ןיידעו  ונלוכ  ומכ  יביטמרונ  ריעצ  זאו  לייח  זאו  רענ  זאו  דלי  טושפ  היהו 
.ץראהמ תדרלו 

ןורהא ודוד  םג  לבא  קוה  ןטפקו  דטקפניא  עומשל  בהואו  רופיכ  םויב  םצו  ידוהי  ינא  יירבא , "ח  מר לכב  ינויצ  ינא 
תייצקילפא יל  שי  הקיטילופב , ברועמ  ינאו  ת"א  יבכמ  תא  בהוא  ינא  ךונח , םולשו  תרווכ  םגו  וביבר  לש  טקיורפהו 

ןיז ילע  המש  הנידמה  לבא  התוא , בהוא  ינאו  הנידמל  רבוחמ  ינא  .הלאוו  , Ynet ץראה , תושדח 2 , וקאמ , לש  תושדח 
 ]...[ .הילא חוכ  יל  ןיאו 

ונאצי אל  ונמש , לע  דחא  בכרו  דחא  ןקלד  ונל  שיו  הריד  םיריכשמו  שדוחב  וטנ  לקש  ףלא  םיחיוורמ 15  יתשאו  ינא 
, םלועל דלי  איבהל  םימלוחו  ונתחתהש  םידלי  אלא 2  ריוואב , תורטש  םיקרוזו  ריעב  םיללותשמ  אל  ונחנאו  שבד  חריל 

.םייופש םג  ראשיהל  םיסנמ  ךוסחל  ןויסינ  ידכ  ךותו 
םירוהה לצא  רוגל  רובעל  םיכירצ  ונחנא  ינפל  לבא  םילוכי  ונחנא  תרמותז  תובורקה , םינש  תונקל ב-10  חילצנ  אל  תיב 

תוריכשל ךרע  תווש  היהתש  אתנכשמ  חקינ  דחיב  ראשיהלו  הז  תא  דורשל  חילצנ  םאו  .ךוסחל  ידכ  םינש  ןיידזהל 5  אלו 
 ]...[ .הפ תויחל  רקי  יכ  המידק , םוקמב  הרוחא  ךלנ  שדוח  לכו 

ךישמהל םצעב ? יל  ראשנ  המ  זא  םלועל , דלי  איבהל  לוכי  אל  ינאו  דחא  ףאל  םולכ  דיגהל  לוכי  אל  ינאו  תיב  יל  ןיא  זא 
ךלוה ינא  םוי , םוי  יתוא  תנייזמש  הנידמה  ןיידזתש  ץראה ? תבהא  לע  תונויצה ? לע  המ ? לע  םחלהל , ךישמהל  ררגיהל ,
.ילש םזיטוירטפה  תא  לבקל  ןכומש  ימל  טוירטפ  ינא  טוירטפ , ינא  יכ  הרזחב ! יתוא  בהאת  ילואש  תרחא  הנידמ  בוהאל 

םיכירצ יליגב  םירבחה  בורו  ינאש  רמא  אל  דחא  ףא  תוינח , לע  םיניכס  תמחלמ  רותב  תונויצה  תא  יל  רידגה  אל  דחא  ףא 
 ]...[ .קזח תויהל  בייח  התא  ךילע  ודבעי  אלש  ליבשבש  רמא  אל  דחא  ףא  .םניח  ילכוא  לש  םלש  רוביצ  הפ  ןממלו  תבשל 
םיבנגו םידרחו  םיסרע  םע  הפ  םתוא  ריאשנ  אוב  דחא , דוע  אוה  ןוכיתהמ  רבחהו  דחא  דוע  אוה  םכלש  ןכשהו  דחא  ינא 

תאזה תניידזמה  הנידמב  ויח  םעפש  םירייארפל  ועגעגתי  םה  ילוא  זאו  םיתחשומ , םירנויפמ  םיאקיטילופו  םיסנאו 
.ינומכ

!!!!!!!!" תוארתהל בוש ! ילמרונ  הפ  היהישכ  רוזחא  ינא  ץראהמ  דרוי  ינא 

הזתב וכמתו  ותונכ  תא  וחבישש  םיריעצ , םבור  טעמ , אל  ויה  לבא  .תרוקיב  ירבד  בתוכב  וחיטה  םיביגמה  בור  יופצכ ,
.םיפותיש םיקייל ו-3,300  תוחפ מ-9,850  אלל  הכז  טסופה  .ולש 

תוינק תטרפמה  תינובשח  לש  םוליצ  ובו  סוטאטס  בגש  ןב  םשב  ףסונ  ריעצ  םסריפ  ירא  ןב  לש  סוטאטסה  םוסרפל  ךומס 
רמולכ 107 וריא –  לע 22.79  דמע  היינקה  ריחמ  יתמליש ? המכ  שחנל  םיצור  : " בתכנ ופוסב  .ןילרבב  תונחב  ךרעש 

?" השולש יפ  םיינש ? יפ  לארשיב ? הלוע  התיה  וזה  היינקה  המכ  .םילקש 

שולש לש  הרדס  תובקעב  הרק  הז  .תופתתשהה  חפנו  ירוביצה  דהה  תניחבמ  הגרדמ  ןוידה  הלע  םישדוח , רפסמ  רובעכ 
תובתכה .תיזכרמה  תושדחה  תרודהמ  תרגסמב  ץורע 10 , לש  ריעצה  ילכלכה  בתכה  בורודוח , ןתמ  םסריפש  תובתכ 
םיפצמה םידוריה  השירפה  ירדסה  תודוא  לע  היסנפ – " אלל  רוד  : " לארשיב םיריעצה  לש  םוגעה  ילכלכה  םבצמב  וקסע 

רוידה יריחמ  תא  תולעהל  סרטניא  שי  הנידמל  םאה  הנחבש  תעגושמ - " המדא  ; " הטמו םישימח  ינב  םידבועל  דיתעב 
הפוריאל לארשימ  םיריעצ  ברקב  הריגהה  תעפות  תא  הדעיתש  םישדחה - " םידרויה  : " תרתוכה תלוגו  םיריעצה ; תוגוזל 

.ץראב היחמה  רקוי  לשב  תירבה  תוצראלו 

, יזר -ג' וינ םלועב –  םיגשגשמ  תומוקמב  םיררוגתמה  תוחפשמ , ילעבו  םיקוור  םיריעצ  ויה  הרדסב  ועיפוהש  םינייאורמה 
םתסנכהמ תוחונב  תויחל  םתלוכימ  ראשה , ןיב  תעבונה , םייח  תוכיאמ  םינהנ  םה  .ןילרב  תרתוכה –  תלוגו  ןודנול ,

םיריעצ לש  טקפאה  לבא   , לארשימ הריקעה  לש  תויועמשמה  לכב  ונד  אל  ןה  תויאנותיע  תובתכ  לש  ןכרדכ  .תפטושה 
תאחמל 2011 תאז  םירשקמו  לארשיב  המשא  בתכ  םיחיטמ  אלא  םהלש , הריחבה  לע  םיקדטצמ  םניאש  קר  אלש 

.ולש תא  השע  םכל – )" ונרמא   " תניחבב )
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ולקש םילארשיהמ  זוחא  תוחפ מ-51  אל   " יכ אצמש  רקס , םזי  ויאצממ  תא  ףקתל  ידכו  תונויארב , קפתסה  אל  בורודוח 
.תאז ושע  רבכש  הלא  תא  ןבומכ , ללוכ , אל  הזה  ןותנהו  .ףירחה  רוידה  רבשמו  הייחמה  רקוי  לשב  ץראהמ  רגהל 

םישנאל תונלבס  רסח  תצק  ינא  םא  יל  וחלסת  : " ביגהל רהימ  רצואה , רש  דיפל , ריאי  וליפא  .השעגו  השער  תרושקתה 
ספתנ רבכש  ימ  לש  תנגרנה  ותבוגת  .רתוי " חונ  ןילרבב  יכ  םידוהיל  שיש  הדיחיה  ץראה  תא  חפל  קורזל  םינכומש 

.תובהלה תא  הריבגה  הביזכהש , החטבהכ  םיבר , םיריעצ  ברקבו  תרושקתב  םיבחרנ  םיקלח  ברקב 

ובתכנ םבור   ) םירמאמ תרדס  םסרפו  לגה , לע  הלע  לארשיב , םיריעצה  תקוצמב  ןכל  םדוק  דוע  קוסעל  הברהש  , Ynet
העד ירמאמו  תובוגת  יפלא  הדילוהש  ראשיהל ,"? וא  רגהל   " הסירתמה תרתוכה  תחת  ורגיהש ,) םיריעצ  ידי  לע 

תדלומ םיבזוע  אל  : " ןונגסב תובוגת  לש  לובמל  וכזו  העפותל  םירמאמ  ושידקה  םירחא  תרושקת  ילכ  םג  .םיינשגר 
דחוימב .ןילרבב  לוז  לכה  ?"; " הינמרג אקווד  המל  םלועב  תונידמ  ןומה  שי  "; " הנשל םירלוד  יפלא  המכ  ליבשב 

לע ןמוסמ  הז  ךירצ ת"ז  אל  םניח , תורופסת  םניח , ןובס  חכשת  לא  "; " תיבה ןובשח  לע  תוחלקמו  .... םניח זגה  םידוהיל 
ונפתי שארה  יחולגשכ  םכתא  הארנ  "; " םלועהמ הפלח  אל  תשרשומה  תינמרגה  תוימשיטנאה  .תוילשאב  םייח  "; " דיה
הנועב הפי  ואכדש  יתעמש  "; " ךלש החפשמה  תא  וחצרש  ולאמ  ןוכרד  לבקלו  רוגל  ומכ  ןיא  "; " םכב לפטל  םירוחשהמ 

". תררחשמ ןילרבב  הדובעהש  יתעמש  "; " הנשה לש  וז 

יחש ילארשי  רבמטפסב 2014  חתפ  אלמלא  תרושקתב , םיטהול  םיסומלופ  לש  םכרדכ  רהמ , ךעוד  היה  סומלופה 
םירבדה דחא  : " בתכ הדיצלו  תינובשח  לש  הנומת  םסריפ  אוה  םג  ןילרבל ." םילוע   " םשב קובסייפ  תצובק  ןילרבב 

ןילרב תסרג  יקלימה  לש  ריחמה  לש  הנומתל  בל  ומיש  .יקלימ  אוה  לארשיב  םהילא  םיעגעגתמ  יכה  ונחנאש 
םילקש לעמ 3  תצק  הלוע  לארשיב ...  יקלימ  .תוילארשי  תורוגא  .ורוי 80  קר 0.19  רתוי ) לודג  םג  אוה  הינמרגבש  )

.תיקנע תיתרושקת  הרודמ  קילדה  , Ynet-םג ב טטוצש  הזה , סוטטסה  .הדיחיל "

ריבגהש המ  תוימינונא , הטעמ  לע  הליחת  רמש  הינמרגב ,) ןיינעב  הרקוסש   ) תינרותה היצקובורפה  םזוי  סיקרנ , רואנ 
ץורע תושדחל  ןויאירב  וינפבו  ומשב  ףשחנ  אוה  רבג , יתרושקתה  ץחלה  רשאכ  ךשמהב , לבא  .םוסרפה  ביבס  ןיינעה  תא 

". ץראה חלמ   " לש יפיטואירטסה  ילארשיה  יומידה  לע  הנועש  שמחו , םירשע  ןב  ריעצב  רבודמש  רבתסה  . 10

םג הפצמ  ולש  רודה  לארשיב –  דורשל  קיפסמ  אלש  ןעטו  והינתנ , ןימינב  הלשממה  שאר  תא  ןויאירב  ףקת  סיקרנ 
.הב ראשיהל  תנמ  לע  לארשיב  בוט  תויחל 

תריבל רגהל  ליכשמ  ריעצ  לש  האירקה  ןיבל  הסירתמו , הטוב  ןושלב  הרמאנש  היחמה , רקוי  לע  תרוקיבה  ןיב  רוביחה 
לעמ 15 הל  ומשרנ   ) םיפסונ םיהדזמ  הכשמ  ןילרבל ' םילוע   ' קובסייפה תצובק  דחא  דצמ  .הרודמל  ןמש  קצי  הינמרג ,

םילוע  )' "ל וחל רגהל  םילארשיל  תועייסמו  תודדועמה  תיתרבחה , תשרב  תופסונ  תוצובק  החימצהו  םירבח ) ףלא 
.וטשפתהו ורבג  רגהל  היולגה  האירקה  לע  תיתרבחה  תרוקיבהו  םעזה  ינש , דצמ  דועו .) קרוי ' - וינל םילוע  ', ' הדנקל

יביב יכמות  ןיב  ןוכנ  רתוי  וא  לאמשל , ןימי  ןיב  תרעוסה  תקולחמל  הרבחתהש  תוששוגתה  תריזל  הכפה  קובסייפה 
.ויאנושל

בוש התלעהו  לאמשל  ןימיה  ןיב  חתמה  תא  הפירחהש  הזעב , ןתיא " קוצ   " תמחלמ תובקעב  שדחמ  קלדות  הדיריה  חיש 
ףירחמה יטילופה  רבשמה  היה  הדיריה  לע  חישה  שודיחל  ףסונ  םרוג  .לארשי  תנידמ  לש  התועיגפ  תודוא  תושק  תויהת 

רמאמ היה  שאה  תא  תיצהש  רורפגה  םעפה  .השדח  הלשממ  תבכרהלו  תוריחבה  תמדקהל  רבד  לש  ופוסב  איבהש 
": ץראה תא  בוזעל  ךירצ  ינא   " הסירתמה תרתוכה  תחת  ץראה " רפלא ב" לגור  יאנותיעה  םסרפש  יביטקובורפ 
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ןבומב קר  אל  .רז  ןוכרד  אשונ  ינא  .יתוהזב  םיינויח  םיביכרמ  ןניא  יתודהיו  יתוילארשי  .ץראה  תא  בוזעל  ךירצ  ינא  "
ןהבש תונידמ  טעמ  אל  שי  .רחא ]...[  תיב  יל  ןיאש  רמול  ןוכנ  אל  הז  לבא  יתיב , איה  לארשי  .ישפנה  ןבומב  םג  .ינכטה 
תוכז ול  שישו  תחא  םעפ  קר  יח  אוהש  תוצרחנב  ןימאמש  םדא  לכ  ומכ  .חונב  שוחלו  סנרפתהל  עקתשהל , לגוסמ  ינא 
םיסמ םלשמ  אוה  הבש  הנידמה  ןעמל  הברקה  לש  םומינימל  תושרדיה  ךותמ  גשגשלו , םיישיאה  וייוואמ  תא  שממל 
ןיאל םיבוט  םיליד  הברה  םלועב  שישו  עורג , ליד  יל  העיצמ  לארשיש  יל  רורב  וכו - ' החוור  ךוניח , יתוריש  לבקמו 

תא ןכסל  םיכירצ  םה  ןיאשו  תיוושכעה  לארשי  יפלכ  תיטוירטפ  הבוח  םוש  ןיא  וידלילש  ןימאמש  הרוה  לכ  ומכ  .רועיש 
 " .ןאכ םתוא  לדגמ  ינאשכ  לווע  םהל  השוע  ינאש  קפס  ןיא  התורישב , תומל  וא  םמצע 

דצמ .אטיב  אוהש  תיתרוקיבה  הנעטה  םע  תוהדזהל  םילוכי  הז  רודהמ  םיריעצה  בור  םא  קפסו   Y-רוד ה ןב  ונניא  רפלא 
תויחל םא  לוקישה  תיטילופה : הפקשהל  רשק  אלל  חוור , השענו  ךלוהש  יללכ  חור  ךלה  חסינ  אוהש  קפס  ןיא  ינש ,

ןאכ םייחה  המכ  דע  , " ילאנויצקנופ לוקיש  אלא  יגולואידיא , אל  רקיעב  וליפא  ילואו  יגולואידיא  קר  אל  אוה  ץראב 
.תיתרבחה תשרב  לביק  רפלאש  תובוגתה  גוסב  םג  יוטיב  ידיל  ואב  וללה  םירבדה  יל ." םיחונ 

: דוקימה תצובקב  םידרוי "  " הלימל תויסופיט  תויצאיצוסא 
הילע היהת  לארשיל  הריגהש  הביס  ןיא  .ול  םיאתמש  המו  שיא  שיא  הביס , אלל  תילילש  תועמשמ  םיאתמ -  אל  חנומ  "

" .ןשוימ הדירי - "  " היהת רחא  םוקמב  ךלזמ  תא  תוסנל  העיסנו 
" .היהיש םוקמ  לכב  הזכ  דחא  ראשי  ידוהי  \ ילארשי םתוא ! תונגל  םזגומ  "

ךכ לכ  אל  לבא  תוחרזא , דוע  יל  שי  יכ  הלוכי  ינאש  תורמל  .האנקמ  תצק  וליפא  לוכי , וא  רבועש  ימ  לכ  תא  תכרבמ  ינא  "
" ...עגרכ םישי 

םישקתמ םה  הפו  חורפל  םילוכי  םשש  םישנא  שי  .םתוא  תונגל  ןגוה  יכה  אל  םג  ינש  דצמ  לבא  יכונא  והשמ  הזב  שי  "
" .םיתיעל הנידמל  דובכ  םג  הז  "ל  וחב םיחילצמ  םילארשיש  םג  המ  ...תאז  תושעל 

בצמה ילוא  ץראה , תביזעל  הביסה  המ  עדוי  אל  "כ  דב ברעתמש  ימו  ול , בוטש  המ  השעי  דחא  לכ  .םזגומ  רבכ  הז  םויכ  "
" תובדנ שקבל  ינפ  לע  ףידע  הזו  תאז , בייח  ילכלכה 

" .והזו בצמ  רואית  אלא  .יאנגכ  הז  תא  האור  אל  ינא  םויה  .יאנג  תלימ  התייה  תאז  םעפש  תויהל  לוכי  "
" רתוי יטנוולר  אל  הז  .הפוקתל  המיאתה  איה  רבעב , השיגה  תא  הניבמ  ינא  "

תבהא תא  דגונ  ינש  דצמ  .םישק  תוחפ  םייח  בוט , רתוי  ףסכ  לק , רתוי  בוט , רתוי  םשש  המדנ  דימת  םולח , דחא  דצמ  "
". תואיצמה םע  דדומתהלו  חורבל  אל  היפוא , לעו  הילע  רומשל  ןוצרה  ץראה ,

" תיבכ לארשיל  ףילחת  ןיא  ךא  תילכלכ  רתוי  הבוט  הייצפוא  ילוא  .החירב  תורשפא  "
 " .הז תא  תדדועמ  ייד  הנידמה  שי , רבכ  תפסונ  תוחרזא  ילש , והשלכ  םולח  הז  לוחב  םייח  , ייחב רבכ  לוחב  יתדבע  "
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? תרחא ץראב  תויחל  רובעלו  לארשי  תא  בוזעל  ןכומ  תייה  םאה 

ונע % םידוהיהמ 

" אל טלחהב  " " תוביסנב יולת  " " ןכ טלחהב  " " עדוי אל  "
0%
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ראורבפ 2009.  יעישתה , הילצרה  סנכב  גצוה  ראוני 2009 , תויטוירטפ  רקס  רקחמו , ץועיי  םגדמ  ןוכמ  רוקמ :

.לארשיב   18  + ינב לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  םינייאורמ , ברקב 613  םיינופלט  תונויאר  תועצמאב  ךרענ  רקסה  םינותנ :

שיו הזע , תעוצרב  הקוצי " תרפוע   " עצבמ םויס  רחאל  םירופס  םימי  םיכיראתה 20-21/01/2009 , ןיב  ךרענ  רקסה  הרעה :
.םיאצממב ויוטיב  אצמ  ירטה  ומושיר  יכ  חינהל 

? תימויק הנכס  ינפב  םויכ  תדמוע  לארשיש  הכ  / ךירעמ /ה  תא המכ  דע 

  
ליג ליג

YY -- הה רוד   XYXYרוד -- הה רוד   XXרוד -- הה רוד   ככרוד "" הסהס

דואמ הריבס  13.2%12.8%17.9%14.4%תורשפא 

הריבס 49.7%49.7%45.9%45.9%35.8%45.0%תורשפא 

הכומנ  תוריבס  םע  27.5%31.2%38.7%31.4%תורשפא 

תימויק הנכס  ינפב  תדמוע  אל  9.5%10.1%7.5%9.2%לארשי 

הה""ככ סס
תוחיכש 189189109109106106404404תוחיכש

זוחא 100%100%100%100%100%100%100%100%זוחא

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  יאמל 2013 ,  18-22 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע   Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
(. 4.9%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

(, תימצע הרדגה  יפ  לע  /ת  ינוליח  ) לארשיב תידוהיה  תינוליחה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  םיבישמ ,  404 תורעה :
ינב  ) XY-רוד ה םילאשנה ; תיצחמכ  ינב 21-34 :)  ) Y-רוד ה תורוד : יפ  לע  םגדמה  תוגלפתה  .םירבג  תיצחמו  םישנ  תיצחמ 

ביבא לת  םירוגמ : םוקמ  יפ  לע  םגדמה  תוגלפתה  .םילאשנהמ  עברכ  ינב 45-55 :)  ) X-רוד ה םילאשנהמ ; עברכ  (: 35-44
כ-25%. םורדהו : "ש  וי םילשורי , כ-25% , ןופצהו : הפיח  כ-50% , זכרמהו :
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? ץראל ץוחב  ורוגי  ךידליש  םיכסמ  תייה  םאה  םויכ , יתחפשמה  ךבצמל  רשק  אלל 

"כ הס דע 34 35-49 50+
36%

42%

48%

54%

60%

 .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 

.דבלב תיתד  אלה  הייסולכואה  לע  םיקדבנ  ויה  םא  רתוי  םיקהבומ  ויה  םיריעצה  לע  םינותנהש  חינהל  רשפא  הרעה :
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םיפלאב ליג , יפל  תנשב 2011  םידרויה  רפסמ 

םירגהמ םירזוח
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.טסילכלכ .רתוי  ךשוממ  ןמזל  לבא  "ל , וחל תוחפ  םירגהמ  .ריאמ 8.10.2013 . ךברואו , יקימ  דלפ , רוקמ :

ןילרבל םילוע 
.ףלא ל-40  ףלא  ןיב 17  תוענ  תוכרעהו  ןילרבב , םיררוגתמה  םילארשיה  רפסמ  המ  תואדווב  עדוי  וניא  שיא 
ילעב םיריכש , םינמא , םינמרג ,) םע  ונתחתהש  םילארשי  ללוכ   ) תוגוז םיקוור , תנווגמ : ריעב  תילארשיה  הייסולכואה 

.םיקינ Y םה םבור , אל  םא  ריעב , םירגה  םילארשיה  לכ  ךסמ  לודג  חתנ  יכ  םיכירעמ  םיחמומ  .דועו  םיטנדוטס  םיקסע ,

ריע דועב  רבודמ  אל  יכ  ןייצל  רתוימ  .תנרקסמ  ןילרבל  הריגהה  תעפות  חינז , ףקיהב  רבודמ  תיפרגומד  הניחבמש  ףא 
.ךכל תוולתמה  תוילמסהו  תוירסומה  תוירוטסיהה , תויועמשמה  לכ  לע  ישילשה , ךיירה  תריבב  אלא  תיאפוריא ,
ץמאל ןכש  לכ  אל  הזכ , ןועט  םוקמב  רוגלמ  ועתריי  האושה  תונברוק  לש  םינינהו  םידכנהש  תופצל  רשפא  היה  הרואכל 

לע האחמב  תושק  תונגפה  לארשיב  וללוחתה  הנש  םיעבשמ  תוחפ  ינפל  קר  .תינמרגה  הפשהו  תוברתה  תא  םקיחל 
ןעטמה תורמל  הנהו , .סואימ  תמחמ  תיצקומל  םיעבשה  תונש  דע  הבשחנ  תינמרג  תרצות  תיינקו  םימולישה , םכסה 
םירחא םיבר  דועו  דיתע , םמצעל  תונבל  הרטמב  ןילרבל  םירהונו  םתדלומ  תא  םיבזוע  םיבר  םילארשיש  רבתסמ  הזה ,

.תוסנל םיננכתמ 

בור השעמל , .המיהדמ  שממ  הזופרומטמ  הרבע  ילארשיה  רוביצב  הינמרג  לש  תימדתהש  וארה  םיינכדע  םירקס 
.לארשי תא  םיספות  םינמרגהש  ןפואה  רשאמ  עצוממב )  ) רתוי יבויח  ןפואב  הינמרג  תא  םויה  םיספות  םילארשיה 

ישאר ןיב  םיבוטה  םיינידמה  םיסחיה  לארשיל , בידנה  ינוחטיבהו  ילכלכה  עויסה  .ולש  תא  השע  ןמזהש  רבתסמ 
(, דועו רעונ  תוחלשמ  יפוליח  תונמא , עדמ , תוריית ,  ) םילארשיל םינמרג  ןיב  ףקיהה  בחרו  ימוימויה  עגמה  תונידמה ,

הינמרג ןיב  םויה  םיהזמ  םיבר   ) לגרודכה וליפאו  תוכיא ) לש  גתומל  תבשחנ  תינמרגה  תרצותה   ) קושה תלכלכ  תעפשה 
תא ריבסהל  םילוכי  הלא  לכ   – ( תינמרגה תרחבנהו  הגילסדנובה  לש  קירבמהו  יתוברת  - ברה לגרודכה  ןיבל  השדחה 
ןיבל תיבויח  תימדת  ןיב  לודג  לדבה  שי  ןיידעו , םירקס .) ליעל  ואר   ) םילארשיה יניעב  הינמרג  לש  יתימדתה  יונישה 

.םילארשי םירגהמל  דעי  תנידמל  התכיפה 

הכותבו תילארשיה  םיכרעה  תכרעמ  תונתשה  םימרוג : השולש  דוע  תימדתל , ףסונב  ןאכ , ורבחש  המוד  הרק ? הז  עודמ 
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לע לכתסמש   Y-רוד ה לש  םיילבולגה  םינייפאמהו  הריעצ ; תיאפוריא  הריבכ  ןילרב  לש  דחוימה  ּהיפוא  הריגהה ; חיש 
.וירוהמ תורחא  םייניעב  לארשימ , הריגה  לע  הז  ללכבו  םלועה ,

לכ תא  הב  שי  .טרפב  םיריעצו  ללכב  םירגהמו  םיריית  רובע  הפוריאב  רתויב  תוירלופופה  םירעה  תחא  איה  ןילרב 
איה הב  היחמה  תולע  .םיקורי  םיקראפו  םישרמ  רהנ  םיניינעמ , םירתא  החונ , הרובחת  ללוכ  הלודג , ריע  לש  תונורתיה 
ייח ןבומכו  הפנע  תילאוטקלטניאו  תיתונמא  תוליעפ  םיריעצב , תוסומע  תונוכש  הב  שי   , הפוריא ברעמב  תולוזה  ןיב 

יטסילרולפ ילבולג , ןילופורטמ  םצעב  איה  ןילרב  .תשביב  רתויב  םיססותהמ  וכו )' תודעסמ  םירב , םינודעומ ,  ) הליל
רבעמה תא  תישעמו ) תילמס  הניחבמ   ) םילארשיל אופא  תככרמ  ןילרבל  הריגהה  .םירגהמו  םירייתל  םינפ  ריבסמו 
תולודג םירע  ףטושש  םאלסאה  םג  .הינמרגב  תינמרג "  " תוחפ יכה  ריעה  ילוא  יהוז  הריבה , איהש  ףא  יכ  הינמרגל ,

םילארשיה לש  ןוחטיבה  תשוחתל  םרות  רבדהו  הינמרג , ירעב  תוחפ  יטננימוד  היבנידנקסב  וא  הינטירבב  תפרצב ,
(. םתנידמב םיהושה  םידוהיה  ןוחטיבל  רתי  תושיגר  םילגמ  םג  םינמרגה  )

ןווגמב תוכזל  םהל  רשפאמ  םילארשיה , םירגהמהמ  םיבר  םיקיזחמ  ובש  יאפוריאה  וא  ינמרגה  ןוכרדה  יכ  ןייצל  בושח 
.דועו הלטבא  ימד  תוחנה , תוגלמ , ומכ  תויושרהמ , תויתועמשמ  תובטה 

אקווד .טרפב  פא  - טראטס תורבחלו  ללכב  קט  - ייהה תיישעתל  הבושח  הריזכ  םג  ןילרב  המצע  הססיב  תונורחאה  םינשב 
ףנעה תא  תומילשמש  רחא , גוסמ  תורבחב  ךרוצ  רצונ  התלכלכ , לש  ךוותה  דומעכ  הדבכ  היישעת  לע  תנעשנש  הנידמב 

.שדחה ןדיעל  ותוא  תומיאתמו 

תרגסמב םג  ומכ  הקירמא , םורדלו  חרזמל  לודגה  לויטה  ךלהמב  םינמרג  םיריעצ  םישגופ  םילארשי  םיריעצ  ןכ , לע  רתי 
הטלחהה לע  ףסונ  ןוויכמ  םילקמ  וללה  םישגפמב  םירצונש  הביחהו  הברקה  ירשק  .לארשיבו  הינמרגב  רעונ  ישגפמ 

.הינמרגל רגהל 

הניחבמ הב  דורשל  םישקתמ  םהו  םהילע  הנטק  טושפ  לארשי  יכ  הינמרגל , םיכשמנ  םיריעצ  םילארשי  םינמא  טעמ  אל 
לאמשל הממח  איה  הלוכ  הינמרגש  םושמ  םח , תיב  ןילרבב  םיאצומ  ילקידר  לאמש  ישנא  םג  .תיעוצקמו  תילכלכ 

 (. לארשי לע  הפירח  תיטילופ  תרוקיב  ללוכ   ) יתרוקיב

תורגסמ דצל  םהלש , תורגסמהו   , רבעשל תוצעומה  - תירבמ םידוהי  םירגהמ  לש  הנטק  אל  הליהק  םג  שי  הינמרגב 
לש םיכרצ  םג  תוקפסמש  וכו ,)' םיגוח  תסנכ , יתב   ) ינמרגה בחרמב  תוידוהי  תושינ  תורצוי  "ד ) בח ומכ   ) תורחא תוידוהי 

הנומה קובסייפ  תצובק  םילארשי ו ידי  לע  ומקוהש  תודסומו  תודעסמ  םג  העיצמ  ןילרב  ןכ , לע  רתי  .לארשימ  םירגהמ 
םע םייעוצקמ  םיסחיו  תויורבח  רציילו  תינמרגה , היטרקוריבה  תא  חולצל  הזל  הז  םירזועש  םירבח  כ-7,000 

.םיימוקמה

םתואשו םהייחב  םישפחמ  םהש  םינוזיאל  רתוי  בושק  ינמרגה  הדובעה  ןונגסש  םושמ  םג   Y-רודל ה המיאתמ  ןילרב 
הדובעה םוי  תא  םימייסמ  ןאכ  : " ונל רמא  ןילרבב  ונייארש  םילארשיה  םיריעצה  דחא  .ץראב  אוצמל  םילוכי  םניא 

םע תולבל  יל  רשפאמו  רתוי  םיעוגר  םייח  רצוי  הז  .עובשפוסב  ליימ  - יא ריזחהל  ךממ  הפצמ  אל  דחא  ףא  .שמחב 
יצח  ' ול םירמוא  עבשב  דרשמהמ  אצויש  ימש  החידב  ונלצא  הגוהנ  התיה  לארשיב  קט  - ייה תרבחב  יתדבעשכ  .םירבח 
רתיה לכו  הנש  םירשעל  תיגטרטסא  תינכות  שי  ןאכ  .תופירש  יוביכו  תרעוב  המדא  להונב  םידבוע  לארשיב  םויה .' םוי 

" .הוולש

םהידכנו םהידלי  בורו  םיחצורהמ  קלח  הבש  הנידמב  רוגל  םיקינ  Y-עירפמ ל אל  דציכ  הלאשה : ללחב  תרקנמ  ןיידעו 
לש זכרמה  התיהש  ריע  הארונ –  הפוקת  לש  תונורכיזב  הגופס  הלוכש  ריעב  רוגל  ידוהי  לוכי  דציכ  םייחב ? ןיידע 

? הפוריא תודהי  לש  הדמשהה  תינכות  התגהנ  הבשו  יצאנה  ןוטלשה 

לע ףועל   " אוה םייחב  יזכרמה  וטומה  רשאכ  .ונרקחמב  הרקסנש   Y-רוד ה לש  םלועה  תפקשהב  הנומט  ךכל  הבושתה 
.ישיאה סרטניאה  ןיבל  םייגולואידיאה  םיחיסמה "  " ןיב דירפהל  רתוי  לק  ךלש ," םולחה 
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רכש לשב  וא  תרחאל  וזה  הניבגה  ןיב  םידירפמש  םילקשה  תשולש  ללגב  לארשי  תא  יתבזע  אל  : " הבתכ תוריעצה  תחא 
ךירצ םייחבו  ןילרבב , הבשומש  תימואלניב  הרבחמ  תיטסטנפ  הדובע  תעצה  יידיל  העיגה  ךא  ביבא , - לתב יתייח  .הרידה 

, קוניפ ימעטמ  העיגה  אל  הטלחהה  .םאתהב  תרוכשמהו  הרידא  תיקסעה  תוחתפתההשכ  דחוימב  .תויונמדזה  לצנל  תעדל 
תובוחה םשל , הפ  ןיב  הטושפ  האוושה  .דיתעל  ןוכסיח  לע  תרגוב  הבשחמו  הריירקה  חותיפל  ןוצר  תוילאנויצרמ , אלא 

" .תואמצעל תונמדזההו  תורכתשהה  תלוכי  תויוכזהו ,

תא םיאור  אל  ץראב ,) ראשיהל  תאז  לכב  םיפידעמש   ) םרוד ינבמ  לודג  קלח  םג  הארנה  לככו  םירגהמהש , הביסה  וז 
לע ןוכנ , זא  .םימדוק  תורודב  ספתנ  רבדהש  יפכ  הדיגבכ , התוא  םיספות  אל  יאדוובו  םייטמרד  םיחנומב  הריגהה 
ינב םיריעצה , רובעש  םג  רשפא  .שדח  םלועה  םויהו  רבעב , היה  הז  לבא  .ןברוק  םיבר  ובירקה  ינויצה  םולחה  שודיק 

םמצעב םיזכורמ  םהש  ןוויכ  .ןמזה  םע  תתחופו  תכלוה  התעפשהו  הירוטסיהב  קרפ  איה  האושה  ישילשה , רודה 
.האושה ילוצינ  לש  םבילב  ןיכסכ  איה  ןילרבל , אקווד  הריגההש , הדבועל  םיעדומ  םניא  םג  םה  םתלעותבו 

םילארשיה סחיב  דימתמ  תוחיפ  שי  : " nrgל ןויארב  רמא  ןילרבב " םילארשיה  לש  טבשה  שאר   " הנוכמה סייו , ןליא 
האושה םליבשב  .ישילש  רוד  םהש  םיריעצ  רבכ  םיעיגמ  לבא  ןושאר , רוד  לשמל , ינא , .רבועו  ךלוהש  ןמזה  םע  האושל ,
תושעל אוה  ולש  יזכרמה  ביטומהש  רוד  רבכ  רצונ  .תתחופו  תכלוה  העפשהה  רבוע  ןמזהש  לככ  .הירוטסיהב  קרפ  איה 

" .תויפסכ תויעב  טעמל  תויעב , ול  ןיאש  ינתנהנ  רוד  הז  .םייח 

וא ינמרגב  ובהאתתש  תילאיר  החנהב  תואבה : תולאשה  תא  םהל  ונינפה  ןילרבב  םירגש  םיריעצ  םע  תונויארב 
םכל עירפי  אל  םאה  טכמרווב ? תריש  רחא  אבסו  האוש  לוצינ  דחא  אבס  רשאכ  םכלש  דליה  שוחי  דציכ  היינמרגב ,

אל הז  עגרכש  ורמא  המישנ  התואב  לבא  היעב , ןכא  וזש  ובישה  םבור  םא ? תפשכ  תינמרגה  תא  וצמאי  םכתב  וא  םכנבש 
םה .הפוריאב  םאלסאהו  ינוציקה  ןימיה  תיילע  לש  תויועמשמב  םמצע  תא  םיקיסעמ  םניא  םג  םיבר  .םתוא  דירטמ 

.תבכרומה תיתרבחה  תואיצמה  תא  קיחדהלו  םייתודידיה  םינמרגה  תא  תוארל  םיפידעמ 

.תרמגנ יתלב  םייניב  תפוקתב  רדגה  לע  תבשל  םיבהוא  אלימב  םהש  םושמ  םג  םיריעצל , םימסוק  "ל  וחב םייחה 
.ילאידיא בצמ  הז  תינמרגה –  הקיטילופב  ןהו  תילארשיה  הקיטילופב  ןה  םיברועמ  תויהל  אל  םתניחבמ 

134

135
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Do you have a Favorable or Unfavorable impression of Germany?

Very favorable
Somewhat favorable
Somewhat unfavorable
unfavorable
Don't know28%

9%

12%

11%

40%

Reference: Bprchard, Michael and Hans, Maria Heyn. January 2015. The Holy Land and the Germans.
Konrad-Adenauer-Stiftung.

Sample: The Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel and Keevoon Strategies, Research and
Communications Ltd carried out a random telephone survey of more than 1,000 Israelis over 18 years
of age.
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ימב תואבה  תונידמהמ  תחאב  תוחרזא  לבקלו  רגהל  ךתחפשמלו  ךל  ורשפאו  לארשי  תנידמ  תא  ורגסש  חיננ 
: רחבת

תירבה
 

תוצרא
הילרטסוא

הדנק הילגנא
הילטיא

דרפס
הינמרג

הקירמא
 

םורד
 

תונידממ
תחא 

קוחרה
 

חרזמה
 

תונידממ
תחא  תרחא

 
הנידמ

0.00%

15.00%

30.00%

45.00%

60.00%

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

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

, היחמ רקויו  םייח  תוכיא  תימוקמה , תוילטנמלו  תוברתל  הביח  הפשה , תעידי  ויה : הריחבל  ונתינש  םייזכרמה  םיקומינה 
.ןוחטיב תויעב  אלל  הוולש  הנידמ  תונווגמו , תובר  הקוסעת  תויורשפא 
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תויטילופ תויטילופ תודמע   תודמע

יברע יברע -- ילארשיה ילארשיה ךוסכסה   ךוסכסה
יבקע םוסרכ  לארשיב  ידוהיה  רוביצב  לח  תמדוקה , האמה  לש  םיעשתה  תונש  תיצחמב  ולסוא , ימכסה  תסירק  זאמ 
לשב םיברעה  םע  סויפה  תיילשאמ  וחכפתהש  ימכ  םישח  ץראב  םידוהיה  בור  .ינוחטיב  - ינידמה םוחתב  תוינוי  תודמעב 

.רבטצמה םוגעה  ןויסינה 

יברע - ידוהיה עסשה  תובישחב  היילע 

תנש 1998 תנש 2004 תנש 2007

םיינוליחל םייתד  ןיב  לאמשל ןימי  ןיב  םיברעל םידוהי  ןיב 
לארשי יחרזא 

0

15

30

45

60

: ךותב .ןמז  ךרואל  תומגמ  ילארשיה : רעונה  לש  תויתרבחו  תויטילופ  תודמע  רבמצד 2010 . .ןימסי  יעלקלאו , םירפא  רעי , רוקמ :
לש ישילשה  ילארשיה  רעונה  רקחמ  לארשיב -  םיריעצ  ברקב  תוהזב  תוריתס  םגו : םג  םיכרוע .)  ) יבור ןוזנתנו , ףלאר  לסקה ,

.198 מע ' טרבא , ךירדירפ  ןרק  .תוישיאו  תויתרבח  תוימואל , תודמעב  יוניש  טרבא : ךירדירפ  ןרק 
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( םיזוחאב  ) קזחכ םיברעל  םידוהי  ןיב  חתמה  תא  םירידגמ 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
50

60

70

80

90

.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא ; רלה , רמת ; ןמרה , רוקמ :

ללוכה םגדמ  דבלב -  םידוהיה  לש  םה  םיאבומה  םינותנה  םיברע .)  148 ־ו םידוהי   852  ) םינייאורמ ללכ 1,000  םגדמה  םינותנ :
לירפאב 2013. גולאיד ,"  " רקחמה ןוכמ  ידי  לע  ןופלטב  השענ  םינותנה  ףוסיא  .םידרחו  םייתד  םג 

םיקינ Y-םילדבנ ה ךכב   ) רתוי הקזח  ןימיל  םלצא  הייטנה  יכ  םא  תיללכה , המגמהמ  םינוש  םניא   Y-ה רוד  יריעצ 
זכרמה תוגלפמל  םיעיבצמ  םבור  תינידמה .) םמלוע  תשיפתב  לאמשל  םיטונש  ברעמה  תוצראב  םרוד  ינבמ  םילארשיה 

תיטילופ הייטנ  וז  .םילודגה  םינוכיסה  לומ  תוריהזו  תושיחנ  תויטמגרפ , תופקשמ  הלאש  החנה  ךותמ  ןימיהו ,
.הזה רודה  לש  הלכשההו  אצומה  תוצובק  לכ  תא  תנייפאמש 

יחישמ - יגולואידיא ןווג  תלעב  תיטילופ  הפקשה  תאטבמ  אל  הנימי  הייטנה  םיריעצה  בור  לצא  יכ  שיגדהל  בושח 
רחאה דצה  לש  ויתונווכ  חותינ  לע  תנעשנה  תינוחטיב  הסיפת  רקיעב  וז  ןדריל .)" תודג  יתש  ", " המלשה לארשי  ץרא  )"
םלועב םימלסומהמ  רכינ  קלח  ןכו  ברע  תונידמש  תילאנויצרה  החנהה  לע  רמולכ  םיילטנמיטנס , םיביכרמ  לע  תוחפו 

.תאז תושעל  ולכי  קר  וליא  םשפנ , תאונש  לארשי , תנידמ  תא  םידימשמ  ויה 

הדוהי יחטשב  םיאור  םניא  םבורו  קוריה , וקל  רבעמש  תויולחנתהב  םלועמ  ורקיב  אל  םיקינ  Y-ה בור  השעמל ,
עגונה לכב  תושימג  םילגמ  םיריעצה  םג  ינוליח , - ידוהיה רוביצה  בור  ומכ  .שדוק  תמדא  הזע , רמוחו  לק  ןורמושו ,
םכסה תרומת  תכל  תוקיחרמ  תוילאירוטירט  תורשפל  עגונבו  ברע  תונידמו  םיניטסלפה  םע  ןתמו  אשמ  להנל  תונוכנל 

תוביסנב תירשפא  יתלב  התמקהש  םירובס  לבא  לארשי , דצל  תיניטסלפ  הנידמ  םיללוש  םניא  םה  .ךוסכסה  םויסו  ביצי 
דע רמולכ  םעז , רובעי  דע  ןיתמהלו  םיקזח  תויהל  ךירצ  .רבדל  ימ  םע  ןיא  הזה  בלשבש  איה  םהלש  הנקסמה  .תומייקה 

.היצזיטרקומדו היצזינרדומ  יכילהת  רובעי  רחאה  דצהש 

תודמע םע  םיהדזמש   Y-רוד ה ינב  םיריעצ  לש  חינז  אל  טועימ  םייק  .תובחר  תוללכהב  םיקסוע  ונחנאש  שיגדהל  בושח 
ןיבל תיטילופה  הנצקהה  ןיב  םיהזמ  םג  םה  .םיצימא  םירותיוול  הנכומ  הניאש  וז  איה  לארשיש  םיענכושמ  םה  .לאמשה 

, תושקיע לשב  המויק  תא  תנכסמו  תימואלניבה  הריזב  המצע  תא  תדדובמ  לארשיש  םיענכושמו  תיתדה , הנצקהה 
(. םיברעה יפלכ  רקיעב   ) תויטרקומד יתלבו  תוכושח  תודמע  לש  תוטשפתהו  תואשנתה  תנצקומ , תונמואל 
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? תיטילופ הניחבמ  ךמצע  תא  רידגמ  התא  דציכ 

דע 34 35+

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

ןימי

ןימיל הטונ  זכרמ ,

זכרמ

לאמשל הטונ  זכרמ ,

לאמש

עדוי אל 

תונעל ןינועמ  אל 

םייתרוסמו םינוליח  ברקב 243  לאמש  ןימי  תוגלפתה  רתאל  דעונש  רקס  קיטילופ  - סלנאפ תרבח  הכרע  תנשב 2014  םינותנ :
(. םיבישמ  163  ) הלעמו ו-35  םיבישמ )  80  ) דע 34 ליגה : תוצובק  יתש  יפל  דבלב 

65/109

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



? ךלש תיטילופה  םלועה  תפקשה  תא  ראתמ  תייה  דציכ 

ןימי * זכרמ לאמש **

"כ הס דע 34 35-49 50+
0%

25%

50%

75%

100%

 .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 

.לאמשל הטונ  זכרמ  לאמש +  לאמש +  דואמ   ** .ןימיל הטונ  זכרמ  ןימי +  דואמ +  ןימי  : * הרעה
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תויטילופ תודמע 

ןימי ןימי - זכרמ זכרמ לאמש - זכרמ לאמש

0% 25% 50% 75% 100%

םירגוב 26-35

הלעמו םירגובמ 36 

, רזיילג דרופליג  לוהינל ע“ש  הטלוקפה   2013  . לארשיב םיריעצ  לש  תיתרבח  תופתתשה  .יגח  ץכו , הליה  ןרק , - בגוי רוקמ :
.בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא 

םיאליגה תוגלפתה  יפל  ליג 18 , לעמ  לארשיב  תרגובה  היסולכואה  לש  יארקא  םגדמב  םיבישמ , ופתתשה 510  רקחמב  םינותנ :
.םיזורד  1.8% רתיהו , םירצונ   2.9% םימלסומ ,  5.3% םידוהי , .היסולכואב 89.8% 
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םילייחה תולוק  תסנכל ה-19 : תוריחבה 

0.00% 7.50% 15.00% 22.50% 30.00%
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"ש דח
"ד לב

.תונורחא  תועידי  .תסנכל  םלעומ  ילוש  תא  וסינכה  םילייחה  .ןרומ 25.1.2013 . יאלוזאו , םלת  בהי ,

.הילע תזמור  לבא   Y-רוד ה לש  העבצהה  תוגלפתה  תא  תמאות  הניא  וזה  תוגלפתהה  הרעה :
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? ונדגנ יברעמה  םלועה  בורש  העדל  םיכסמ  התא  םאה 

"כ הס דע 34 35-49 50+
45%

50%

55%

60%

65%

 .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 

Millennials Less Conservative than Older Generations (USA)

Millennial Gen X Boomer Silent

Liberal Conservative
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Reference: Pew Research Center. 7.3.2014. Millennials in Adulthood.
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םיריעצ ברקב  ןימיל  העבצה 

תויטילופה תודמעה  תא  ןחבש  ףחד ,)"  " ןוכמ תועצמאב   ) רקס תונורחא  תועידי  ךרע  תוקתנתהה  עוציבל  ךומס  ילויב 2005 
סחיה .הל  ודגנתה  רעונהמ   55% תוקתנתהב , וכמת  םהמ –   58% םירגובמה –  בורש  דועב  .תוקתנתהל  סחיב  םיריעצה  לש 
.יחרכה יוניפהש  ובשח  ךא  םלבס  םע  והדזה   40% םקבאמ , םע  והדזה  רקסה  יפתתשממ   43% דואמ : יבויח  היה  םילחנתמל 
וטנ םיריעצהמ   68% תיטילופ ? הניחבמ  ךמצע  תא  םקממ  התא  ןכיה  הלאשל  .םהילע  וסעכ  ילארשיה  רעונהמ  קר 9% 

.לאמשל וטנ  וליאו 23%  ןימיל 

זכרמב םמצע  םימקממ   26% םינמיכ , םמצע  םירידגמ  ינב 17-12 )  ) רעונה ינבמ  יכ 51%  אצמנ  ךרענש ב-2006  רקסב 
.םינלאמשכ םמצע  תא  םירידגמ  דבלב  ו-11.5%  תיטילופה , הפמה 

ןימי תוגלפמב  הכימתה  הדמע  הלעמו  יאליג 30  ברקב  תורודה : ןיב  םייתועמשמ  םילדבה  ואצמנ  ךרענש ב-2010  רקסב 
הכימתה לשמל , דוכילל , העבצהב  יפ 2 . טעמכ  הקניז ל-61% -  ןימיב  הכימתה  הטמו  יאליג 29  ברקב  לע 35% . תוקהבומ 

התלע מ-18% ל-25%.

רעונ ינב  לש  תודמע  וקדבנ  תינידמ , הלכלכל  ורקאמ  זכרמ  ףותישב  טרבא " ךירדירפ  ןרק   " הכרעש ישילשה  רעונה  רקחמב 
םילאשנהמ קר 48%  ב-1998  2004 ו-2010 .) םינשב 1998 , וכרענ  םירקסה   ) םינש ךרואל 12  ( 21-24  ) םיריעצו ( 15-18)

םילאשנהמ  32% 1998- בש דועב  דגנמ , הלולת ל-62% . היילע  הלח  וליאו ב-2010  םיינמיכ , םמצע  ורידגה  םידוהיה 
.הפמה לש  ילאמשה  דצב  םמצע  ומקמ  קר 12%  תנשבש 2010  ירה  םינלאמשכ , םמצע  ורידגה 

תושרה םע  םולשל  ןתמו  אשמ  לוהינב  ( 16-24  ) םיריעצ לש  הכימתה  רועישש  הלוע  דוע  טרבא  ךירדירפ  ןרק  לש  רקסהמ 
.וללכב ילארשיה  רוביצב  אצמנש  יפכמ  רתוי  ךומנ  הז  רועיש  םינשב 2004 ו-2010 .)  ) לע כ-60% דמוע  תיניטסלפה 

םע ומילשה  אל  םיברעה  בור   " טפשמה םע  םימיכסמ  םה  םא  טרבא  ךירדירפ  ןרק  לש  רקסב  ולאשנ  םידוהיה  םיריעצהשכ 
ומיכסה אל  כ-18%   ) העיבקה םע  ( 64%  ) םישילש - ינש טעמכ  ומיכסה  ולכי ," ּול  התוא  םידימשמ  ויהו  לארשי  לש  המויק 

.וז  הנעט  םע  ומיכסה  םיברעה  םירגובהמ  רעונה ו-37%  ינבמ  םגש כ-40-44%  ןייצל  שי  תאזה .) העיבקה  םע 

ינפל  ) תנשב 2014 ךרענש  ןורמושו " הדוהיב  תובשייתהה   " אשונב תרגובה ) תידוהיה  היסולכואה  לש   ) להק תעד  רקס 
זאמ םילחנתמב  בחרה  רוביצה  תכימתב  רתויב  תיתועמשמה  הדיריה  לע  דיעמ  ןויצע ) שוגב  םיריעצה  תשולש  תפיטח 

" הנידמה לש  ןגמה  תמוח  םילחנתמה כ" תא  תושפותה  תודמעב  רוביצה  תכימתב  לש 8%  הדירי  לע  עיבצה  רקסה  . 2009
תודמעב הכימתב  לש 4%  היילע  הלח  ליבקמב  יתימא ." ינויצ  השעמ  םלעופ כ" תא  תושפותה  תודמעב  לש 6%  הדיריו 

.תויקוח אל  תויובשייתהכ  ןתוא  תושפותה  תודמעב  הכימתב  לש 6%  היילעו  םולשל  לושכמכ  תויולחנתהה  תא  תושפותה 
.הלא תודמעל  םידגנתמ  םילאשנה  תיברמ 

ו- םילחנתמה , םע  תוהדזהל  םהמ  ענומש  םרוגכ  ושוכרב  העיגפ  לעו  אבצה  םע  םיתומיע  לע  ועיבצה  םילאשנהמ   71%
םילחנתמה תגהנה  לעש  םירובס  םילאשנה  תיצחמכ  ךכל , ךשמהב  .תוהדזה  ענומה  םרוגכ  תועבגה  רעונ  לע  ועיבצה   54%

.הדגב קוחה  ירפמבו  תועבגה  רעונב  המרוח  דע  םחליהל 
םילאשנהמ תיצחמ  .יאקירמאה  לשממל  לארשי  ןיב  םיסחיב  םיעגופ  םילחנתמה  יכ  םירובס  רוביצהמ  יכ 59%  ררבתה  דוע 
תובשייתהה יכ  םירובס  החוורהו ו-40%  ךוניחה  יביצקת  ןובשח  לע  םיאב  תויולחנתהה  יביצקת  היפל  הנעטה  םע  ומיכסה 

.הנידמ יפסכ  זובזב  איה  םיחטשב  תידוהיה 

ו-82% רורטה , תוליעפ  לש  תטלחומ  הקספהב  ףיקת  ןפואב  תינתומ  םכסה  לכב  הכימתה  יכ  ומיכסה  םילאשנהמ   84%
תא ילארשיה  רוביצה  הנתמ  רתוי , םיכומנ  םירועישב  .ךוסכסה  םויסל  תיניטסלפ  תובייחתהב  היינתהה  םע  ומיכסה 
(, 67%  ) תילארשי תונוביר  תחת  תדחואמ  םילשורי  (, 63%  ) תויולחנתהה ישוג  לע  הרימשב  ידיתע  םכסהב  ותכימת 

םניא םיניטסלפה   " יכ תסרוגה  הדמעה  םע  ומיכסה  םילאשנה  תיצחממ  רתוי  טעמ  (. 64%  ) ןדריה תעקבב  תיאבצ  תוחכונבו 
יתד - ימואל ךוסכס  אוה  יניטסלפ  ילארשיה  ךוסכסה  יכ  בושחל  םיפיסומו  םהמ  ו-64%  רבדל ," ימ  םע  ןיאו  םולשל  רנטרפ 

.תידוהי  הנידמכ  לארשי  תנידמ  לש  המויקל  היצמיטיגלה  םצע  לע 

קחצי פורפ ' תושארב  תוחומ  רגאמ  ידי  לע  ךרענו  ןדריה  תעקבו  ןורמושה  ירוזא  חותיפו  רקחמ  ידי  לע  ןמזוהש  רקסה ,
יכ םא  םלצא , םג  תספות  תיללכה  המגמהש  רעשל  רשפא  לבא  םילחנתמל , סחיב  םיריעצה  לש  םתדמע  תא  חליפ  אל  כ"ץ ,

.ףירח תוחפ  ןפואב 

תרושקתב םיבחר  םיקלחב  םג  השעמלו   ) ילארשיה לאמשב  תחוורה  העדה  םע  ומיכסה  אל  ונלש  רקחמב  םינייאורמה  בור 
לע תלפונ  המשאה  רקיע  םבור  יניעב  .ילארשיה  דצה  לע  רקיעב  תלפונ  ינידמה  ןואפיקה  לע  המשאהש  תילארשיה ,)

תברסמו קרס , תומשאהבו  םינועיטב  בושו  בוש  תלתפתמ  לארשיב , ריכהל  יתרוסמ  ןפואב  תברסמש  תיניתשלפה  הגהנהה 
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.םולשל לושכמכ  תויולחנתהה  תא  םשפות  םניא  םג  םתיברמ  .תיתימא  הרשפל  עיגהל 

: תורוקמ
.4-5 מע ' תונורחא , תועידי  .תונברס  דעב  תוקתנתהה , דגנ  רעונ 2005 : .רבס 22.7.2005 . רקצולפ ,

.11 מע ' תונורחא , תועידי  .הז  לע  ונעמש  אל  בצק ? תשרפ  רעונהמ : תישימח  .רמת 6.11.2006 . דדח , - יסלברט
.Ynet םיחותינה. ןחלוש  לע  לארשי  יריעצ  שידאה : טוירטפה  .לאיבא 5.4.2010 . יזנגמ ,

'ר, צרק - תרמצ ךותב : .ןמז  ךרואל  תומגמ  ילארשיה : רעונה  לש  תויתרבחו  תויטילופ  תודמע  .ןימסי 2010 . יעלקלאו , יפא  רעי ,
.ישילשה ילארשיה  רעונה  רקחמ  לארשיב -  םיריעצ  ברקב  תוהזב  תוריתס  םגו : םג  תכרוע .)  ) רגה

.ץראה .םילחנתמב  ידוהיה  רוביצה  תכימתב  הדח  הדירי  רקס : .ןדרי 16.6.2014 . פוקס ,

םיליטה רטמו  ינחצרה  רורטה  םימרוג : רפסמב  תולתל  רשפא  הנימי  זכרמל -  םיקינ  Y-לש ה תיטסיטטסה  הייטנה  תא 
תויתרוסמ ןיב  יבויח  םאתמ  םייק   ) םהמ םיבר  תנייפאמש  תדל  תיבויחה  הקיזה   ; םויה דעו  םתדיל  זאמ  םתוא  םיוולמש 
תוצעומה - תירבמ םילוע  תוחפשמל  םידלי  םה  תאזה  הבכשהמ  לטובמ  אל  קלחש  הדבועה   (; ןימיל העבצה  ןיבל 

ךוכיחל םהמ  םיבר  ףשחש  יאבצה  תורישה  םאלסאה ;) יפלכ  הקזח  די  תשרדנש  הפקשהב  םיקיזחמ  םילועה  בור   ) רבעשל
(, cut the bullshit  ) תיטילופ תוניקתו  תוכסמ  אלל  הרישיה , השיגה  םיחטשב ; תיניטסלפה  הייסולכואה  םע  םילא 

לכל רבעמ  הנותחתה , הרושב  םמצעל : םירמוא  םיקינ  Y-ךוסכסל ה. סחיב  ןוחכיפ  לש  גוס  תרצויו  םתוא  תנייפאמש 
סרה קר  םיאורו  לובגל , רבעמ  םילכתסמ  םה  .ןאכ  ונתוא  םיצור  אל  טושפ  לארשיל  ץוחמ  םיברעה  בור  םירובידה ,
םויה ללותשמה  תוילארשי  - יטנאהו תוימשיטנאה  לג  םג  .תונקסמה  תא  םיקיסמ  םהו  יתדעו , יתד  סיסב  לע  תוחיצרו 

.יברעה םלועה  לע  םיריעצל  שיש  תילילשה  העדה  תא  קזחמ  םימלסומו , םיברע  םיליבומ  ותואשו  םלועב ,

, ינוציקהו יטמגודה  לאמשהמ  הדילס  םילגמ  ילארשיה ) רוביצה  בור  ומכ   ) Y-רוד ה יריעצ  בורש  ךכל  הביסה  םג  תאז 
תוירוטסיה תונעט  לע  ןעשיהל  הטונ  אוהש  םירובס  םה  .ילארשי  יטנא  םג  םיבר  םירקמבו  ימואל  יטנא  השענש 
דייהטרפא תעצבמ  איהש  יטסילאינולוק , עשפ  אוה  המויקש  אטחב , המקוה  לארשיש  תונעטל  רקיעב  הנווכה   ) תופלוסמ

הרבחכ לארשי  לש  התביד  תא  איצומ  אוהשו  ימלועה ) רורטל  ירקיעה  םרוגה  אוה  יברע  - ילארשיה ךוסכסהשו  ינעזג 
השיג לש  ףוקיש  ותדמעב  םיאור  םניא  םבור  .הדגנ  תירקש  הלומעתל  תורפושו  קשנ  ילכ  קפסמו  תינעזגו , תירזכא 

ילסקודרפ ןפואב  .ערה  הרקמב  תואשנתהו  תימצע  האנשו  בוטה  הרקמב  ןורוויעו  תויביאנ  אלא  תיטסילרולפו  תינאמוה 
םיהזמ םהמ  םיברש  ןוויכ  תאז , .ןימיה  רבעל  םיריעצה  לש  םתייטנ  תא  הקזיח  לארשי  לש  םיילאמשה  םיילושה  תנצקה 

, תיתמועל םג  הז  ןבומב  איה  ןימיב  םתכימת  .תויוקדהו  םילדבהה  תא  ןיבהל  ילבמ  ינוציקה , לאמשל  לאמשה  ןיב 
דבלבו יטרקומדה , יוטיבה  שפוח  ןורקיע  תא  םקעל  םינכומ  םהמ  םיברש  הביסה  םג  וז  םכל ." הארא  ינא  : " תניחבב

לע אלא  הרודס  הנשמ  לע  תססובמ  הניאש  תיטרקומד  יטנא  הדמע  וז  .ומתסיי  םינלאמשה "  " לש תוליערמה  םהיתויפש 
"(. םהב סנכיהל   )" םהב םוקנלו  שינעהל  ןוצרו  םידגובכ  םיספתנש  ימ  יפלכ  שובכ  יתלב  םעז 

ינא לאמש , רמוא  ינאשכו  .תצק  דוע  לאמשהמ  יל  סאמנ  רבועש  םוי  לכבו  לאמשהמ  יל  סאמנ  : " סבולגב ריופ  רורד 
ינא ייחב , .תונושל  יקצקצמו  תורוחש  יאור  לש  השושתו  תיפרנ  הרובח  םינלאמשהמ -  ידמ , לודג  לודג , קלחל  ןווכתמ 

.רתוי הז  תא  לובסל  לוכי  אל  רבכ 
, ןוסא איה  הלשממהש  ונל  ריבסהלב  םימלש  םייח  םיריבעמש  הלאה  םישנאה  תא  עומשלו  אורקל  לוכי  אל  רבכ  ינא 

! - עורג יכה  אוה  הזה , והינתנ  וה , והינתנ -  דחוימב  םיעשר , רמול  אלש  םינרקש , םה  ןימימ )  ) םיאקיטילופהש
דיה תא  םיתרוכ , רמול  אלש  םיחודו , רקוב  לכב  םימקש  םימילאו  םינעזג  םילארשיה  לכשו  דייהטרפא  רטשמהש 

]...[ .םולשל םהל  תטשומה 
תאמ  ) ירוקמה םגתפה  לש  תוויעב  רבודמש  הדבועה  תא  ובזע  .לבנה  לש  וטלפמ  איה  תויטוירטפהש  ךל  רמוא  לאמשה 

טוירטפה ומצע  תא  לאוש  לבנ ? ינא  .רבדה  ותואמ  דוע  בוש  הז  בוטו - ) ןשי  יסאלק  םזיטוירטפ  ולוכש  ןוסנו , לאוימס ג'
ימכסה זאמ  וכייח  אלשו  השק  תוריצעמ  םילבוס  םה  וליאכ  הארנש  הלאה , םישנאל  הפיאמ  ינא ? עצוממה , ילארשיה 

? לבנ ינאש  רמול  הפצוחה  תא  שי  ולסוא ,
םכשה ול  םיריבסמש  בהוא  אל  דחא  ףאו  .יתודלי  וא  שפיט  רוכע , תוחנ , לבנ , אוהש  וילע  םירמואש  בהוא  אל  דחא  ףא 

, םלוכל ףינחהל  דימת  ךירצש  רמוא  אל  ינא  .ןעזג  וא  שבוכ  אוהשו  לפא , רטשמב  תירסומ , יתלב  הנידמב  יח  אוהש  ברעהו 
" .בהוא אל  אוה  לאמשהו , .הבהאמ  האב  איהשכ  רתוי  בוט  תעמשנ  תרוקיבש  םכל  דיגת  תננג  לכ  לבא 
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רע רוביצה  .ןימאהל  הצור  היה  ילקידרה  לאמשהש  יפכ  שפיט  ךכ  לכ  אל  רוביצה  : " הנידמה עדמב  ינש  ראותל  טנדוטס 
' פורפ תינטפשמה  הירמאממ  דחאב  אטבל  הביטיהש  המ  תא  בטיה  שח  אוה  .הל  זב  אוהו  וזה , הארונה  תויפוצרפ  - ודל

תואצותה תא  םהל  בינת  איהש  יאנתב  קר  היטרקומד  םיצור  םישנאש  יל  הארנ  םעפ  אל  : " הרמאש ןוזיבג , תור 
" .תונוכנה

הסיפתמ תענומ  איה  .הדירטמ  תומהלתהל  תשלוגו  תיטמגוד  איה  תינמיה  הפקשהה  הזה  רודה  ינבמ  קלח  לצא  תאז , םע 
.תורגב רסוחבו  יקלחו  יחטש  עדיב  הרוקמש  תיטילופ , - ואיגה תואיצמה  לש  תינטשפ 

לארשיב םינש  יפל  םיגורה  רפסמו  רורט  יעוגיפ  רפסמ 

הנש םיעוגיפהנש םיעוגיפ רפסמ   םיגורהרפסמ םיגורה רפסמ   רפסמ

199311

1994538

1995540

1996459

1997324

199823

199920

200020

20013186

200247225

200322140

20041458

2005832

200635

200713

200821

.לארשיב תודבאתה  יעוגיפ  .הידפיקיו  ימרות  רוקמ :

םיברעה םיברעה לארשי   לארשי יחרזאל   יחרזאל סחיה   סחיה
דע םבצמל  תושידא  ןיבש  ףצרה  לע  ללכ  ךרדב  תוענ  םיברעה  לארשי  יחרזאל  סחיב   Y-רוד ה יריעצ  לש  תודמעה 

לטובמ אל  רועישב  םג  םויה  םיאטבתמו  םינשה , םע  ורימחהו  וכלה  הניטהו  רוכינה  .הביא  ףאו  ןומא  רסוח  לוזלז  הניט ,
, םידוהי םיריעצ  לש  טועימ  םייק  םנמא  .תסנכל  עיבצהל  םתוכז  תלילש  ידכ  דע  תולילכמו  תוינלבוס  אל  תודמע  לש 

טועימכ םהיתוקוצמו  םבאכ  םע  םיהדזמשו  תידוהיה , הנידמב  םיברעה  לש  ןידעה  םבצמל  תושיגרו  היטפמא  םילגמש 
.תירודה הבכשה  ללכ  ךותמ  עודי ) אל  קיודמה  םרועיש   ) טועימ םיווהמ  םה  לבא  יוחד ,

לארשי ייברעל  סחיב  םיריעצה  תודמע 
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םהשכ םהב  תולוע  תושוחת  ולא  םידוהי  רעונ  ינב  ולאשנ  טרבא  ךירדירפ  ןרק  רובע  ןילדנייש  הילד  ידי  לע  עצובש  רקסב   
לבא םיילילש ." אלו  םייבויח  אל   " םהיתושגרש תילארטינ : הבושת  ונע  םנמא  ( 54%  ) םיבישמה בור  .םיברע  לע  םיבשוח 
.תחא לכ  דבלב  לש 2.5%  רועישל  ועיגה  הדהאו ) הברִק   ) תויבויחה תובושתה  יתש  דחפ ."  " ונע ו-12%  האנש "  " ונע  25%

תושגרל עגונב  ךא  ורחב 57% .) הבש   ) תילארטינה הבושתל  רשקב  םידוהי  םיריעצל  המוד  הרוצב  ונע  םיברעה  םיריעצה 
רועישה ותואו  הדהא " 13% ב" הברִק ," ורחב ב"  16% םיילילשהמ : רתוי  הובג  רועיש  ולביק  םייבויחה  תושגרה  םירחא ,

". דחפ  " הבושתב ורחב  םיברעה  םינייאורמהמ  תוחפ מ-2%  האנש ." ב"

םאה  ) םויק - ודל רושקה  לכב  רחאה  יפלכ  תויוגהנתה  יבגל  םירקחנה  ולאשנ  ןילדנייש ) הילד  ידי  לע  עצוב   ) רקס ותואב 
אצמנ ןימזמה .) לש  תיבל  עיגהל  הנמזהל  ונעייש  וא  םתיבל , םתוא  ונימזיש  םיברע , םירבח  ויהיש  תונכשב , רוגל  םינכומ 

םיענש םירועישב  םיברעה  םיריעצה  וליאו  םיבישמהמ  ןיב 37-50%  םיענש  םירועישב  םינכומ  םידוהיה  םיריעצהש 
םידוהיה ברקב  רתויב  הכומנהו  תישיא ; תורבחל  איה  רתויב  הלודגה  תוחיתפה  ןיב 58-81% . רתוי -  םיהובג  םירועישב 

(. הנוכש התואב  םירוגמ  םיברעה -  ברקבו   ) רחאה רזגמה  /ת  ןב לש  תיבב  רוקיבל  איה 

לש תיטילופה  תודמעב  תומגמ  ןוחבל  הרטמב  טרבא , ךירדירפ  ןרק  רובע  יעלקלא , ןימסיו  רעי  יפא  וכרעש  םירקס  יפ  לע 
לארשי יחרזא  לש  תוכזה  תלילשב  תנשב 2004  וכמת  יאליג 16-24 )  ) ידוהיה רעונהמ  ( 51%  ) תיצחמכ ילארשיה , רעונה 

יכ םידעומה  ינשב  ונימאה  םישילש  ינשכ  תנשב 2010 . העד  התואב  ויה  ( 46%  ) םתיצחמל בורקו  .תסנכל  רחביהל  םיברעה 
ויה םיברעה  יפלכ  תודמעה  .ולכי  ּול  התוא  םידימשמ  ויהו  לארשי  תנידמ  לש  המויק  םע  ומילשה  אל  ללכב  םיברעה 

רתויב הכומנה  הכימתה  םולשה , אשונל  סחיב  םג  .ההובגה  רשאמ  הכומנה  הסנכהה  תמרב  הבכשה  ברקב  רתוי  תוילילש 
.הכומנה הסנכהה  תמרב  הייסולכואה  ברקב  האצמנ 

ןיינבב יברע  םע  ורוגי  אל  םידוהיהמ  יכ 75%  חרזאה  תויוכזל  הדוגאה  לש  יתנשה  "ח  ודב ללכנה  רקסב  אצמנ  תנשב 2007 
הדרפהב םיכמות   50% כו - תנשב 2005 )  45%  ) םתיבב רקבל  יברעל  ורשפאי  אל   61% תנשב 2005 ,)  67%  ) ףתושמ

תנשב 2005 .)  40%  ) יוליבה תומוקמב 

ףוריצל םידגנתמ   70% םיברעל , תווש  תויוכז  תקנעהל  םידגנתמ  יכ 46%  תילארשיה  היטרקומדה  דדמ  הליג  תנשב 2010 
ןיגב תילילפ  השינעב  םיכמות  .םייברע 39%  םיבושיי  לש  תיביצקת  הילפאב  םיכמות   55% הלשממל ו - תויברע  תוגלפמ 

תוטלחה תלבק  יכילהתמ  יברעה  רוביצה  תרדהב  םיכמות  םידוהיהמ  יכ 70%  אצמנ  תנשב 2011  תוינויצ ." אל   " תויואטבתה
.םיילכלכ־םייתרבח  םיאשונב 

דחי ןקוש ," תשר   " תמזויב " ) ילטיגידה ןדיעב  ךוניחה   " סנכ דובכל  ךרענש  דחוימ  רקס  תואצות  ומסרופ  רבמטפסב 2010 
תרבח ףותישב  ביבא , לת  תטיסרבינואב  הקיטסיטטסל  גוחהמ  סקופ  לימק  פורפה ' ךרע  רקסה  תא  הפיח .) תייריע  םע 

םידוהיה רעונה  ינבמ   64% םיאבה : םינותנה  ולע  רקסהמ  .יצחו  דע 18  ינב 15  ףיקה כ-500  רקסה  םגדמה ." טקיורפ  "
אל יכ  םג  םירמוא   59% וז , הצובק  ךותמ  .לארשי  תנידמב  אלמ  תויוכז  ןויוושמ  םינהנ  םניא  לארשי  ייברע  יכ  םינייצמ 

םלוא 27% תיטרקומדו -  תידוהי  הנידמ  היהת  לארשיש  בושח  רעונה  ינבמ  .ןויווש ל-96%  לארשי  ייברעל  קינעהל  ךירצ 
ויה םא  הלאשל  הבושתב  .םתוחרזא  תלילשב  םיכמות  ךכל ו-41%  םידגנתמה  לש  טפשמל  םתדמעהב  םיכמות  םכותמ 

הסחייתה רשאכ  .הלילשב  ובישה 32%  םידחוימ , םיכרצ  לעב  אוה  םידימלתהמ  רתוי  וא  דחא  הבש  התיכב  דומלל  םינכומ 
ויה םתתיכב  םא  םהל  עירפמ  היה  יכ  םג  ונייצ  רעונה  ינבמ  .הלילשב 23%  םילאשנהמ  ונע 50%  יברע , דליל  הלאשה 

תרייטצמה הנומתה  ןכלו  םינוליחו  םייתד  םידרח , ןיב  וניחבה  אל  רקסה  יכרועש  שיגדהל  בושח  .תיבסל  וא  ומוה  םידמול 
תורסח תודמעב  םיקיזחמש  םיריעצ  לש  םילטובמ  אל  םירועיש  לע  םיעיבצמ  םינותנה  ןיידעו  .העטמ  ףאו  תשבושמ 

.תונלבוס

רוביצב רתויב  הובגה  רועישה  יניעב  רתויב  ףירחל  בשחנ  יברע  - ידוהיה חתמה  היטרקומדל  ןוכמה  לש  רקס  יפ  לע 
, םהמ םירגובמהמ  רתוי  קהבומב  רתויב , םיריעצה  םידוהיה : םגדמב  ליג  יפל  םיברע  - םידוהי חתמה  חוליפמ  .ילארשיה 

.קזחכ  הז  חתמ  םירידגמ 
רתויב םיריעצה  תורחא , םילימב  .ליגב  הדיריה  םע  תיבקעו  תקהבומ  היילע  הלוע  לארשימ  םיברע  תריגה  דודיעב  הכימתה 

+. יאליגב 65 תמועל 28  יאליגב 25-34   50.6 תאזכ : הריגה  דודיעב  רתויב  םיכמותה  םה 
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תורוקמ :
.יתומכ רקחמ  סיסב  לע  תויטילופ  תומגמ  חותינ  ןאל ? לארשיב -  רעונה  ינב  .הילד 2010 . ןילדנייש ,

'ר, צרק תרמצ  ךותב : .ןמז  ךרואל  תומגמ  ילארשיה : רעונה  לש  תויתרבחו  תויטילופ  תודמע  .ןימסי 2010 . יעלקלאו , יפא  רעי ,
: טרבא ךירדירפ  ןרק  לש  ישילשה  ילארשיה  רעונה  רקחמ  לארשיב -  םיריעצ  ברקב  תוהזב  תוריתס  םגו : םג  תכרוע .)  ) רגה

.256-286 ; 139-255 מע ' יבור , ןוזנתנו , ףלאר  לסקה , תאצוה  .תוישיאו  תויתרבח  תוימואל , תודמעב  יוניש 
.בצמ תנומת  םדאה –  תויוכז  בצמ  לע  יתנשה  חודה  .לארשיב 9.12.2007 . חרזאה  תויוכזל  הדוגאה 

.ץראה .יברע  םע  התיכב  ודמלי  אלש  ודוה  רעונה  ינבמ  תיצחמ  רקס : .רוא 6.9.2010 . יתשק ,
.Ynet, 5.4.2010 םיחותינה , ןחלוש  לע  לארשי  יריעצ  שידאה : טוירטפה  לאיבא , יזנגמ 

.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2010 . היטרקומדה  דדמ  .הירבוחו 2010 . רמת  ןמרה ,
.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .הירבוחו 2013 . רמת  ןמרה ,

םימיכסמ ידו  טלחהב  םימיכסמ  םידוהי -  אל  םיחרזאלמ  תויוכז  רתוי  תויהל  תוכירצ  םידוהי  םיחרזאל 
( םיזוחאב )
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.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא ; רלה , רמת ; ןמרה , רוקמ :

ללוכה םגדמ  דבלב -  םידוהיה  לש  םה  םיאבומה  םינותנה  םיברע .)  148 ־ו םידוהי   852  ) םינייאורמ ללכ 1,000  םגדמה  םינותנ :
לירפאב 2013. גולאיד ,"  " רקחמה ןוכמ  ידי  לע  ןופלטב  השענ  םינותנה  ףוסיא  .םידרחו  םייתד  םג 
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( םיזוחאב  ) םימיכסמ ידו  טלחהב  םימיכסמ  םיבושיי -  םיקהל  דבלב  םידוהי  דדועל  הכירצ  לארשי  תלשממ 
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.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא ; רלה , רמת ; ןמרה , רוקמ :

ללוכה םגדמ  דבלב -  םידוהיה  לש  םה  םיאבומה  םינותנה  םיברע .)  148 ־ו םידוהי   852  ) םינייאורמ ללכ 1,000  םגדמה  םינותנ :
לירפאב 2013. גולאיד ,"  " רקחמה ןוכמ  ידי  לע  ןופלטב  השענ  םינותנה  ףוסיא  .םידרחו  םייתד  םג 
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( םיזוחאב  ) םימיכסמ ידו  טלחהב  םימיכסמ  ץראהמ -  םיברע  תריגה  דדועל  הלשממה  לע 

0 15 30 45 60

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא ; רלה , רמת ; ןמרה , רוקמ :

ללוכה םגדמ  דבלב -  םידוהיה  לש  םה  םיאבומה  םינותנה  םיברע .)  148 ־ו םידוהי   852  ) םינייאורמ ללכ 1,000  םגדמה  םינותנ :
לירפאב 2013. גולאיד ,"  " רקחמה ןוכמ  ידי  לע  ןופלטב  השענ  םינותנה  ףוסיא  .םידרחו  םייתד  םג 

: תוביס רפסמ  עיצנ  ןלהל  לארשי ? ייברע  יפלכ   Y-רוד ה יריעצ  לש  ןיועה  סחיה  רוקמ  אופא  והמ 

םניא טעמכ  םה  .יתילונומו  יחטש  דאמ  ןפואב  ותוא  שופתל  םיטונו  יברעה , רזגמה  לע  יסיסב  עדי  ירסח  םיריעצה  - 
וליפא .תיברעה  תוברתל  ופשחנ  אל  םה  רפסה  תיבב  םידומילה  תוינכותבו  תורצנהו , םאלסאה  תודוסי  תא  םיריכמ 

.קתנה תא  ףירחה  קר  רבדהו  תיווז , ןרקל  וקחדנ  תרבודמה ) רקיעב   ) תיברעה הפשה  ידומיל 

לשב תונורחאה  םינשב  הניצקהו  הכלהש  טרפב , יברעה  םלועה  לשו  ללכב  םאלסאה  לש  תילילשה  תימלועה  ותימדת  - 
רוביצה יניעב  יברעה  רזגמה  לש  ילילשה  יללכה  יומידל  תמרות   , וללה תונידמב  תומילאהו  יוכידה  תולשחנה ,

ללוכ  ) לארשיב תימאלסאה  העונתה  לש  תניועהו  הסיסתמה  התוליעפ  .םיריעצה  לע  חסופ  אל  רבדהו  ללכב , ילארשיה 
.הביאה תרודמל  ןמש  הפיסומ  קר  ליעפ ) ןפואב  רורטל  ועייסש  םילארשי  םיברע  לש  ןוציק  ירקמ 

תא ףוקתל  תונמדזה  תספספמ  אלש  לארשיב , תיברעה  תוגיהנמהמ  קלח  לש  תיביטקובורפהו  תינפקותה  תוגהנתהה  - 
םיברש הדבועה  ףרח  תאז   ) ולוכ יברעה  רזגמה  לש  ותימדת  לע  יתועמשמ  ןפואב  העיפשמ  ץוחמו , תיבמ  הנידמה 
םינוגרא םע  םהיגיצנמ  תצקמ  לש  הלועפה  ףותיש  םייברעה .) תסנכה  ירבח  לש  םתוגהנתהמ  םיגייתסמ  רזגמהמ 
רוביצב ולוכ  רזגמה  לש  ילילשה  יומידל  םימרות  תימשיטנאה ) ןברד  תדיעווב  לשמל   ) םילארשי - יטנא םיימואלניב 

.ידוהיה

הקיתשה .תידוהיה  הרבחה  לש  תויטנתואה  היתוקוצמ  םע  תיבמופ  תוהדזה  עיבהל  ובורב  ענמנ  יברעה  רוביצה  - 
הדיגבכו ביואה  םע  תוהדזהכ  תספתנ  איהו  תיחרזא , היסולכוא  לע  םיליטה  יחטמו  רורט  יעוגיפ  חכונל  דחוימב  תמעור 

.םידוהיה םינכשב 

, יוניג איה  רזגמב  החיכשה  הבוגתה  ילארשי , יברע  דצמ  תיברעה  הרבחה  לע  תרוקיבו  היטפמא  יוליג  עיפומ  רבכ  רשאכ 
םע תוהדזה  םישחש  םירחא , םיברע  העיתרמ  םלתהמ " םיגרוחש   " םיברע לע  תולפנתהה  .גירחה  יפלכ  תומילא  ףאו  םרח 
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.קותשל םיצלאנו  הנידמה 

תא 3 ררחשל  סמחה  יגיהנמל  ארקש  ןב ה-17 , יבעוז  דמחומ  לש  גירחהו  ץימאה  השעמה  לע  ביגמ  אכירא  סומע  רפוסה 
לארשי יחרזא  לש  םלוק  רדענ  ךא  םינוש , םילילצ  םיעמשנ  תאזה  המוהמה  ךותב  : " ינויב 2014 םיפוטחה  םירענה 

, םינומהב םימלסומ , םיחצור  םימלסומ  וב  ארונ  חבט  לש  םוניהיג  ללוחתמ  םלועב  .שיא  ןויליממ  הלעמל  םייברעה ,
, הזמ עורג  .וזה  העווזה  דגנכ  קועזל  םוקתש  תאזה  ץראב  חור  - ראש תלעב  תיברע  תוישיא  יל  רוכז  אלו  םיפלא , תואמב 

הרימאב אציש  תרצנ , ןב  יברע  אוהש  ריעצ  ילארשי  לש  ןנערו  ריעצ  לוק  ןמאיי , אל  טעמכ  עיתפמה , ולוק  עמשנשכ 
הרורבה ותיינפ  לע  .וקזחל  םיכמות  תולוק  ואצמנ  אל  יניטסלפה , רורטה  תאו  םירענה  תשולש  תפיטח  תא  הנגמו  הרורב 

יברע םעל  ןב  ילארשי , ותויה  תא  שיגדמ  רענהש  ךות  םיטסירורטה , םע  ןתמו  אשמ  לוהינמ  ענמיהל  הלשממה  שארל 
.ועיקוהל יואר  וליאכ  םיפודיגב , םייוניגב , הכז  תיטרקומד , הנידמב  יחה 

תופרחב ותוא  םילקוס  םהו  ריקה  לא  דמועכ  ויוניגב  הדיחפמ , תופירחב  ותוא  ופקת  םייברעה  לארשי  יחרזאמ  םיפלא 
" .הזה רידנה  רענב  די  חולשל  םילא  חצרמ  םג  תאצל  לולע  הלא  ןיבמ  .ךרד  לכב  ותוא  םינגמ  הליער , ןושל 

םינוגראב רבודמ  רשאכ  םג  יניתשלפה , דצה  תדמע  םע  יטמוטוא  ןפואב  תוהדזהל  םיטונ  לארשי  ייברע  בור  ןכ , לע  רתי 
םירקסה .רצונש  בצמב  םידוהיה  תא  רקיעב  םישאהלו  סאמחו ) הללבזיחה , ומכ   ) לארשי תדמשה  תא  םלגד  לע  וטרחש 

םג םבור  .ידוהיה  םעה  תנידמכ  לארשיב  ריכהל  םיברסמו  האושה  תא  םישיחכמ  לארשי  ייברעמ  רכינ  קלחש  םיארמ  םג 
לש תוינוציקהו  הביאה  ייוליג  תא  תוידוהי ) םיינזואל  םג  רמולכ   ) תרושקתב רורבו  דח  ןפואב  תונגל  םיברסמ 

.לארשילו תודהיל  סחיב  םלועה  יבחרב  םימלסומה 

םניא םיברעה  לארשי  יחרזאש  םישח  רתוי , קהבומ  ןפואב  םיריעצהו  ילארשיה , רוביצהמ  לודג  קלחש  איה  האצותה 
.ץראב םהלש  םייחה  תונורתיל  סחיב  הבוט  ייופכו  ידוהיה , םעה  תקוצמ  םע  קיפסמ  םיהדזמ  םניא  םתנידמל , םינמאנ 

תוללכמב םייחטש  םישגפמ  טעמל  .םיברעה  םיריעצה  ןיבל  םידוהיה  םיריעצה  ןיב  יתוברת  קתנ  םייק  - 
אל םיברעהו  תיברע , םירבוד  אל  םידוהיה  בור   ) הפש ירעפ  לשב  תוימוימוי , עגמ  תודוקנ  טעמכ  ןיא  תואטיסרבינואבו ,

םיברעה בור  לש  םתרדה  לשבו  הזמ  הז  םיקחורמ  םייפרגואיג  םירוזאב  םירוגמ  לשב  תירבעב ,) קיפסמ  םיטלוש  דימת 
בורלו רזגמה  תא  רקסל  תטעממ  תירבעה  הפשב  תרושקתה  .קומע  קתנה  תרושקתה  םוחתב  םג  .יחרזאה  תורישהמ 

םיצורעב הייפצב  םיזכרתמו  תירבעב  םיצורעב  תופצלמ  םיענמנ  םדיצמ  םיברעה  .םיילילש  םירשקהב  ותוא  תרקסמ 
.ימלסומה םלועה  לכמ  םיברה 

תא ריתוהש  יניתשלפה , רוביצה  םע  םילאו  ןועט  שגפמ  ורצי  םיחטשב  םיריעצ  םיניצקו  םילייח  לש  יאבצה  תורישה  - 
.ללכב םיברעהו  טרפב  םיניתשלפה  לש  םתימדתל  עגונה  לכב  ומתוח 

םיקסעה תונמאה , האופרה , עדמה , םוחתב  םיחילצמו  םירשכומ  םישנא  טעמ  אל  החימצה  לארשיב  תיברעה  הרבחה  - 
םג םירכינ  תויסולכואה  ןיב  םילדבהה  .תידוהיה  החלצהה  ידממל  סחיב  תועונצ  וללה  תוחלצהה  לבא  .הלכלכהו 

, ךוניח םיקחשמ , ינקתמ  תוברת , תויוליעפ  ןוניג , רויד ,  ) םיגשגשמ םיבר  םידוהי  םיבושייש  דועב  .םיבושייה  הארמב 
.םיירוביצ םיתוריש  לש  הכומנ  המרמ  םילבוסו  םיחנזומ  םיארנ  םייברעה  םיבושייה  בור  הקוזחת ,) םיירוביצ , םיתוריש 

ללכבו םידוהיה , בור  לבא  רזגמה , לש  חופיקו  הילפאב  רקיעב  וללה  םילדבהה  תא  םילות  םידוהי  לאמש  ישנאו  םיברעה 
םזיטופנלו תותיחשל  תולומחה , לש  רטשמל  רמולכ  םייתוברת , םינייפאמל  אקווד  רעפה  תא  םיסחיימ  םיריעצ , הז 

םימרות תיברעה , הרבחב  םישנה  תיילפאו  תונרמשה  טרפה , לע  רימחמה  חוקיפה  ךכמ , הרתי  .תויברעה  תויושרב 
.םיריעצה יניעב  םג  וכותבו  ילארשיה , רוביצהמ  בחרנ  קלח  יניעב  רזגמה  לש  ילילשה  יומידל 

םיפיטואירטס ידמ , תולודג  תוללכה  םירציימ  הזה , רודה  תא  תנייפאמה  תויחטשה  דצל  תפחוסה , תילילשה  העדה 
.םיברעה יפלכ  תומודק  תועדו 

רוביצה יפלכ  םידוהי  םיריעצ  לש  תוילילשה  םהיתודמע  לע  העפשה  שי  היחקללו  האושה  לש  ירוטסיהה  המוקמל  םג  - 
תולגל םידוהיה  רעונה  ינב  לע  העיפשמ  ןילופל  עסמה  לש  תלטלטמה  היווחה  םאה  הלאשה  התלע  הנורחאל  .יברעה 

יחמק לואש  פורפ ' ךרעש  רקחמב  .םילארשיה  םיברעה  יפלכ  הז  ללכבו  םיטועימ  יפלכ  רתוי  הלודג  היתפמאו  תונלבוס 
יטנאה תועפותה  דגנ  םחלהל  שי  יכ  םירובס  רעונה  ינב  עסמה  תובקעב  הרואכל : םירתוס  םיאצממ  ולע  ב-2011 ,
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םיברעב תוארל  םהל  םרוג  עסמה  תאז , םע  דחי  םלוא  םיטועימה , ינב  לכל  גואדל  שי  יכו  לארשיבו , םלועב  תויטרקומד 
.םיברעה תייחד  םג  הלדג  התיאו  הלדג , הנכסה  תשוחת  .לארשי  הנידמ  לעו  ישיאה  םנוחטיב  לע  רתוי  לודג  םויא 

תויוכז לבקל  םיברעל  רשפאל  ןיא  יכ  עסמה , ןמ  בשש  רחאל  ןעט  רתוי  לודג  זוחא  העיסנה , ינפל  םהיתודמעל  האוושהב 
תנידמ תא  בוזעל  םיכירצ  םיברעה  לכש  לארשיל , םהיתוחפשמ  ינב  תא  איבהל  םיברעל  רשפאל  ןיאש  תוילאיצוס ,

.לארשי תנידמל  םינמאנ  םניאש  םיברעה  לש  םהיתויוכז  תא  לולשל  שישו  לארשי 

הגאדה תא  רעונה  ינב  ברקב  םיקזחמ  האושה  תוערואמ  דחא  דצמ  רשאכ  רקחמב , הלועה  סקודרפה  יכ  ריבסה  יחמק 
תא לולשל  שי  רשא  ןכוסמ , טועימכ  םיברעה  תסיפת  תא  םיקזחמ  םג  ינש  דצמו  תילאסרבינוא  הסיפתכ  םיטועימל 

םיכרע ןיבו  בחרה , םלועל  םיעגונה  םיכרע  ןיב  תטלחומ  הדרפה  םישוע  רעונה  ינב  יכ  הארנה , לככ  הארמ , ויתויוכז ,
.םהילא תורישי  םיעגונה 

םלצא ספתנ  ץראב  בצמה  .ירמגל  תרחא  םיביגמ  רעונה  ינב  לארשי –  תנידמל  םיכייתשמה  םיטועימב  רבודמ  רשאכ  "
דעב םה  רעונ –  ינבל  ינייפוא  בצמ  הזו  .םיספות  אל  רבכ  הגאדו  תוילארביל  לש  םיכרעה  ןאכ  ןכלו  דחוימ  ינוחטיב  בצמכ 

לש רתוי  הקזח  השוחתל  םהל  םרוגש  ןילופל  עסמה  .םהב  עגונו  םהילא  עיגמ  הזש  דע  םייטרקומדו –  םיילרביל  םיכרע 
שי תאז , םע  .לארשיב  םייחה  םיברעה  יפלכ  םייטארקומד  תוחפ  תויהל  םיכפוה  רעונה  ינבש  ךכל  איבמ  םהייח  לע  םויא 

תועפשה םאה  עדנ  ךשמהב  קרו  ןילופל  עסמה  לש  חווט  תורצק  תועפשהל  םיסחייתמ  הלא  םיאצממש  ןובשחב  תחקל 
" .רתוי ךורא  חווטל  םג  תומייק  הלא 

תומילאב תחא  אל  םילבוגש  לארשי  ייברע  לע  םישק  תרוקיב  ירבדב  תונורחאה  םינשב  תויוור  תויתרבחה  תותשרה  - 
התשפש תונעזגל  ןמיס  תשרב  םימהלתמה  םיסוטטסה  תעפותב  םיאור  םיבר  .ןסר  חלושמו  יארפ  התסה  חישבו  תילולימ 
םימילאה םינוציקה , לש  םרועישבו  םרפסמב  הילע  תרכינ  ןכא  .רתוי  תבכרומ  הנומתה  ונתכרעהל  םנמואה ? .ולוכ  רודב 

םג םתסה  ןמ  הבחרתהש  העפות  תאזה – ) הצובקה  תא  דמאו  חליפ  אל  ןיידע  שיא  ונתעידי  בטימל   ) ןימימ םינעזגהו 
תאנש לש  ןבומב   ) םעבטמ םינעזג  םניא  םיקינ  Y-בור ה תאז , םע  .קוחה  תויושרו  הרטשמה  לש  הפיקת  אלה  דיה  לשב 

(. עזג תונוילע  לש  היגולואידיא  םשב  רחאה 

ףקשמ וניא  תשרב  םיינטנופסה  םיינוציקה  םייוטיבהמ  לטובמ  יתלב  קלחש  עדוי  תיטנרטניאה  הריזה  תא  ריכמש  ימ 
םיבר םירקמב  תירבה .) - תוצראבו הפוריאב  םיינעזגה  םינוגראה  ןונגסב   ) תושבוגמ תוינעזג  תויטילופ  תודמע  חרכהב 

הבש הנועט  הפוקתב  בל  תמושת  ךושמלו  םעז  עיבהל  תיביטקובורפו  הלק  ךרד  ואצמש  םיריעצ  לש  תומהלתהב  רבודמ 
.םינודיעו םינסר  םיכוותמ , אלל  ישגר , יוטיב  רשפאמש  שדח  יתרושקת  םוידמ  אוה  קובסייפה  .עוגיפ  ףדור  עוגיפ 

.ןמז ךרואל  רמתשמו  יבמופל  ךפוה  תויטרפ  תוחישב  רבעב  קעצנ  וא  שחלנש  המו  ירוביצב , בברעתמ  יטרפה 

בצקב םידילקמ  םיבר  םיריעצ  ןכ , לע  רתי  .םיירוקמה  וידממל  רבעמ  ןכות  חופינלו  רשקֶה  ןדבואל  םרוג  רבדה  םיתיעל 
( ףוג תפשו  היצנוטניא  ןוגכ   ) םיפסונ יוטיב  יעצמא  לש  יוויל  אלל  בתכל , תרבועה  תרבודמ  הפש  .רובידהו  הבשחמה 

םוסרפ וא  רקסב  הלאשל  הבושת  תחא  אל  ררושמה ." תנווכ  רבעמ ל" הברה  תינפקותכ  דהדהל  היושע  התוא , םיתסוומה 
.תקמונמו תינתלכש  םלוע  תפקשה  תוחפו  ןטבהמ , תאצויש  האחמו , הללק  רתוי  םה  קובסייפב  סוטאטס 

יתדע יתדע -- טסופה טסופה רודה   רודה
ןיב םידוהיל , םיברע  ןיב  עסשה  הכרד : תישארמ  תילארשיה  הרבחה  תא  םיוולמ  םיירקיע  םייתרבח  םיעסש  העברא 
םעפ לכב  ולעה  םייתפוקת  םירבשמו  םייטמרד  םיעוריא  .לאמשל  ןימי  ןיבו  םיזנכשאל  םיחרזמ  ןיב  םינוליחל , םייתד 

םירוחשה םירתנפה  רבשמ  םישימחה , תונש  ףוסב  בילס  ידאו  תומוהמ  לשמל , ךכ  .יתרבחה  םויה  רדס  תמדקל  רחא  עסש 
.יתדעה עסשל  תוטלוב  ונתנ  םיעשתה –  תונשב  תעונת ש"ס  תוקזחתהו  םיעבשה  תונש  תישארב 
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( םיזוחאב  ) םילארשיה הרבחב  םיירקיע  םיחתמ 

קזח ינוניב שלח עדוי אל 

םיברע - םידוהי םיינע - םירישע םייתד -
םינוליח

לאמש - ןימי םיחרזמ -
םיזנכשא
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.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא , רלה , רמת , ןמרה , רוקמ :

.םידוהי םכותמ 852  םינייאורמ  ללכ 1000  םגדמה  םינותנ :

לבא .םאתהב  תיטילופה  םמלוע  תפקשה  תא  ובציעו  הבר , המצועב  םיתיעל  וללה , םיעסשה  לכל  ופשחנ  םיקינ  Y-ה
.יתדעה עסשהו  זכרמל ) תיללכה  הדידנה  לשב   ) ןימיל לאמש  ןיב  עסשה  םהייחב : םייטנוולר  תוחפ  ושענ  םיעסש  ינש 

םירקמבו הסנכה , הלכשה , יתדע , אצומ  ןימ , ןוגכ  םייסאלק – "  " םייתרבח םינתשמש  ךכ  לע  םיעיבצמ  םיינכדע  םירקס 
.טרפב םיריעצה  תודמע  לעו  ללכב  ילארשיה  רוביצה  תודמע  לע  תוחפו  תוחפ  םיעיפשמ  העבצהו –  ליג  םג  םיבר 

.תדל הברקו  םירוגמ  םוקמ  םה  םויה  רתויב  םיעיפשמה  םינתשמה 

םושמ םהלש , העבצהה  יעינמב  יתדעה  אשונל  לקשמ  תוחפ  םיסחיימו  םייתדע  םיפיטואירטסב  תוחפ  םיעוגנ  םיקינ  Y-ה
ימוחתב םיצאומ  היצרגטניא  יכילהת  ךותל  דלונש  רוד  הז  .תומודק  תועדל  םימדוק  תורודמ  תוחפ  הברה  ופשחנ  םהש 

םיברש ןוויכ  אצומ  תניחבמ  ההוזמ  תוחפ  יכהש  רודה  םג  םה  .דועו  תרושקתה  יאנפה , הקיטילופה , הקוסעתה , הלכשהה ,
, םיברעל סחיב  רקיעב  תומודק –  תועדמ  םיניסח  אל  םנמא  םה  .תברועמ  הביבסבו  תוברועמ  תוחפשמל  ולדג  םהמ 

העפותה .רחאה  תא  לבקל  תקהבומ  הייטנ  אקווד  םהב  שי  ישעמ  ןפואב  לבא  הדובע –  ירגהמו  םישנ  םיב , " טהל םילוע ,
.תירבה - תוצראבו הפוריאב  םג  הריעצה  הבכשה  תא  תנייפאמ  תאזה 

ךכ .םירקסב  הרתאל  רשפאש  יפכמ  תבכרומ  םיריעצה  ברקב  תומודקה  תועדהו  םיפיטואירטסה  תעפות  יכ  ןייצל  בושח 
םה אמגודל , .הכותב  םילאודיווידניא  יפלכ  אל  לבא  הבחרה  הצובקה  יפלכ  תוילילש  תועד  אטבל  םייושע  םה  לשמל ,

ןוויכ .הדובעב  וא  הימדקאב  אבצב , הדעה  ינבמ  םיריעצ  םע  תורבח  חתפל  םהמ  ענמי  אל  הז  לבא  םיפויתא " וגעלי ל"
םאה .טועימ  תצובקל  ךייתשמה  םדא  שח  דציכ  הלאשב  םמצע  תא  םידירטמ  םניא  םה  םתביבסל , םישיגר  םניא  םהש 

השעמל .הקחאד  םתס  הז  /ה  ול געול  וא  והשימ  לע  קחוצ  ינא  םא  םירמוא : םה  .עגפנו  בלענ  אוה  םאה  לבוס , אוה 
םיאומוהה לע  קוחצל  היעב  ילב  לוכי  ומוה  טסיפאדנטס  ןכל  .תולובג  אלל  גועללו  רקבל  היצמיטיגל  הרצי  תרושקתה 

ןיב ירמגל  םידירפמ  םה  רמולכ  .הינמיתה  ותבס  לש  היגהנמ  לע  טבלתסהל  לוכי  יאקימוקו  הרואכל ) יבופומוה  ןונגסב  )
.תישעמה הילפאה  לש  רושימה  ןיבל  ילולימה  יוטיבה  רושימ 
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" .תונעזג לש  עטקב  אל  לבא  .תויתדע  ןה  תוחידבה  .תוחידב  תניחבמ  רתוי  .תויתדעל  םיסחייתמ  אלו  טעמכ  תב 25 : הריעצ 

איה לבא  .םינודעומב  הילפא  שי  .רפתשמו  ךלוה  הז  .ןיידע  יזנכשאה  יומידהמ  ךומנ  רתוי  יחרזמה  יומידה  : " ןב 25 ריעצ 
" .עקר ותואו  רפס  תיב  ותוא  .סיסבה  ותוא  שי  םלוכל  םויה  .המצמטצה 

תויתדעו םיריעצ 

70  ) יחרזמו יזנכשא  ברועמ -  אצוממ  תוחפשמ  ינב  לש  םתוהז  לע  רפסל ) הדבועש  טרוטקוד  תדובע   ) ףיקמ רקחמב 
םמצע תא  גיצהל  קהבומ  ןפואב  םיפידעמ  יצח  - יצח םירוהל  ולדגש  הלעמו   45 ינבש ה - דועב  רקחמה : תנקסמ  םירקחנ .)

טעמכ רותיו  ךות  תיטננימודכ  תיחרזמה  תוהזב  םירחוב  םהו  המגמה  הכפהתה  הטמו  ינב ה-25  ברקבש  ירה  םיזנכשא – " כ"
.םהלש יזנכשאה  יצחה  לש  םינממסה  לע  טלחומ 

ןיב םיינתאה  םילדבהה  תא  ןחב  החותפה , הטיסרבינואב  היגולויצוסל  הקלחמב  השענש  טרוטקוד ) תדובע  תרגסמב   ) רקחמ
ינלוגו תיזנכשא " םינחנצה כ"  ) יתדע ןפואב  רבעב  תוהוזמ  ויהש  תוביטח  יתש  םינחנצו –  ינלוג  "ר  יחה תוביטח 

ד"ר רקחמה , תכרוע  .ההז  טעמכ  הרשכההו  ףתושמ  דועייה  תומוד , ןהלש  תומישמה  םויהש  שיגדהל  בושח  תיחרזמ .)" כ"
תרוקיב תצובקכ  .תוביטחה  יתשב  ותרישש  םיררחושמ  םילייח  תורשע  םע  קמוע  תונויאר  העציב  טריוסורג , - ןטחק הנד 

תינתאה תוהזה  יכ  האצמ  איה  .םינש  ינפל 10-15  "ל  הצמ וררחתשהש  םיקיתו  םימחולו  תורייס  יאצוי  הנייאר  איה 
דוגינב לבא  םיזנכשאכ ,) םמצע  םיספות  םינחנצהו  םיייחרזמכ  םמצע  תא  םיספות  ינלוג  ילייח   ) תמייק ןיידע  תלדבמה 

תיחרזמ תוהז  םיצמאמ  םיזנכשאה  ינלוג  ילייח  .התוחא  ינפ  לע  התוחנ  וא  הנוילעכ  תספתנ  אל  תינתאה  תוהזה  רבעל 
דחא הדיחי .) יווה   ) דבלב תיטסירולקלופ  תוהזב  אופיא  רבודמ  .תיזנכשא  תוהז  םיצמאמ  םייחרזמה  םינחנצה  ילייחו 

םלוכ םייחה  חרואב  .ראשנ  אל  הז  וישכע  .תודע  חיננ  תוינתא , תוצובק  יפל  הקולח  התייה  םעפ  : " רמא רקחמב  םינייאורמה 
" .שטשטיה לכה  .תויעב  ןתואמ  םילבוס  תודובע , ןתואב  םידבוע  תועוצקמה , םתוא  תא  רבכ  םידמול  םימוד ,

: םיאבה םיאצממה  םילוע  ילכלכה , הדשב  ךותיהה  רוכ  לש  ותחלצה  תדימ  תא  קדבש  ףיקמ , רקחמב 
אטבתה רופישה  .םינורחאה  םירושעה  תשולש  ךרואל  הקירפא  - היסא אצומה  תצובק  לש  תויגוצייב  רכינ  רופיש  לח  .א 

תויגוצייב תרכינ  הילעו  םינותחתב  םינורישעה  ינשב  הקירפא  - היסא םאצומש  תיבה  יקשמ  לקשמ  לש  הדח  הדיריב 
.םינוילעה םינורישעש 

לש וזמ  לע 73%  הקירפא  - היסא אצוממ  ויבאו  ץראה  דילי  באה  ובש  תיב  קשמ  לש  וטנ  הסנכהה  הדמע  תנשב 2011  .ב 
תיב יקשמ  ללוכ  ונניא  חותינהש  ןייצל  בושח  תמועל 60% ב-1994 . תאז  .הקירמא  הפוריא / אצוממ  ויבאש  ץראה  דילי 

הזכ יפרגומד  ליפורפ  ילעב  םה   Y-רוד ה ינבמ  הובג  רועיש  ינש .) רוד   ) ץראה דילי  באל  ןבו  ץראה  דילי  אוה  באה  םהבש 
םירעפה הירפירפב ) אל   ) דבלב תולודגה  םירעב  םיקדוב  רשאכ  ןכ , ומכ  .רתוי  דוע  רגסנ  ילכלכה  רעפה  םלצאש  ריבסו 

.רתוי דוע  םינטק 

םתוהז תא  םירידגמ  עברמ  תוחפ  (. 64%  ) ידוהי וא  ילארשיכ  ההדזמ  לארשיב  תרגובה  תידוהיה  היסולכואה  לש  לודג  בור 
.םירוגמ םוקמ  וא  הדע  אצומ , ץרא  לש  םיחנומב 

דמלמ הז  לודיג  .םיעשתה  תונש  תליחתב  םישימחה ל-28%  תונשב  הדמתהב מ-14%  לדג  םיברועמה  ןיאושינה  רועיש   
.Y-רודב ה הצאוה  המגמהש  חינהל  ריבס  .ןתחתהל  ימ  םע  הטלחהב  יתדעה  אצומה  תובישחב  לחש  תוחיפה  לע 

.םיזנכשאל  םיחרזמ  ןיב  החפשמה  לודגבו  ןיאושינה  ליגב  ויהש  םילודגה  םירעפה  וקחמנ  םיעבשה  תונשב  רבכ 

ידילי לש  הזל  ההז  הקירפא  היסא / אצוממ  לארשי  ידילי  לש  תורגבל  תואכזה  רועישש  אצמנ  השענש ב-2009  רקחמב 
.ילכלכ בצמו  הסנכה  תמר  התוא  ילעב  םה  םהירוה  םא  הקירמא , הפוריא / אצוממ  לארשי 

.אצומה תוצובק  יתש  ןיב  יטילופה  גוצייב  רעפב  רכינ  םוצמצ  םשרנ  לארשי  תנידמ  לש  היתונש  ךרואלש  וארה  םירקחמ 
.ןיטולחל קחמנ  אוה   Y-רודבש ה המודו  "ל  הצב תוריכבה  הנוצקה  תוגרדב  םג  קמטצה  גוצייב  רעפה 

.אצומה תוצובק  יתשמ  "ל  וח ידילי  תמועל  לארשי  ידילי  ברקב  תוחפ  הבושח  תיתדעה  תוהזהש  אצמנ  רבכ ב-2006 

הרבחב םינושה  םיעסשה  תא  גרדל  יאליגב 24-16  םיריעצ  ושקבתה  2004 ו-2010  םינשב 1998 , וכרענש  םירקס  השולשב 
םוקמב םינוליחל  םייתד  ןיב  עסשה  גרוד  ב-1998  הרבחל .) םינכוסמו  םיפירח  םה  המכ  דע   ) םתמצוע יפ  לע  תילארשיה 
לאמשל ןימי  ןיב  עסשה  ישילשה -  םוקמבו  ( 26.5%  ) ינשה םוקמב  גרוד  םידוהיל  םיברע  ןיב  עסשה  (. 44.1%  ) ןושארה
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םידדוב םיזוחא  םע  םינורחאה  תומוקמב  וגרוד  םירישע – ' ל' םיינע '  ' ןיבו םיזנכשא ' ל' םיחרזמ '  ' ןיב םיעסשה  (. 15.7%)
םיזוחא םע  ןורחאה  םוקמב  גרוד  יתדעה  עסשה  .ןושארה  םוקמב  יברע  - ידוהיה עסשה  גרוד  םינשב 2004 ו-2010  .דבלב 

.םידדוב

הלח זאמ  .םיעשתה  תונש  עצמאל  םיששה  תונש  ןיב  תוביצי  לע  רמש  ההובג  הלכשהל  תודסומב  םידמולה  רועישב  רעפה 
מ-6.8% הקירפא : - היסא םאצומש  לארשי  ידילי  ברקמ  ההובג  הלכשהל  תודסומב  םידמולה  רועיש  לש  הריהמ  היילע 

םאצומש לארשי  ידילי  לצא  הפוקת  התואב  היילעל מ-17.7% ל-20.7%  האוושהב  תאזו  תנשב 1995 ל-13.7% ב-2006 .
סנכנ  Y-רוד ה בורש  הפוקתה  תאז   ) רתוי דוע  רגסנ  רעפהש  רעשל  רשפאו  רושע  טעמכ  זאמ  רבע  .הקירמא  הפוריא /

(. ההובגה הלכשהה  תכרעמל 

םינרמשו רתוי  םילרביל  יאליג 32-18 )  ) Y-רוד ה ינבש  אצמנ  , Pew רקחמה ןוכמ  ידי  לע  "ב  הראב השענש ב-2014  רקסב 
רשאמ ( 27%  ) םיטרקומדב רתוי  רוחבל  םיטונ  םג  םה  .תויטילופו  תויתרבח  תויגוסל  םתוסחייתהב  םימדוקה  תורודהמ  תוחפ 

.רקחמה ןוכמ  לש  תוליעפה  תונש  ךרואל 25  אשונב  םירקסב  אצמנש  רתויב  לודגה  רפסמה  הז  (. 17%  ) םינקילבופרב

: תורוקמ
.דחואמה ץוביקה  .ברועמ  יתדע  אצוממ  םילארשי  לע  יצח –  יצח  .הילט 2014 . ביגש ,

.4-5 תועש ,  24 תונורחא , תועידי  .ל  " הצ לש  יניערגה  רוכה  .השמ 13.8.2014 . ןנור ,
.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  ילכלכה ? הדשב  חילצה  ךותיהה  רוכ  םאה  רבמטפס 2013 . .ימומ  ןהד ,

'ר, צרק - תרמצ ךותב : .ןמז  ךרואל  תומגמ  ילארשיה : רעונה  לש  תויתרבחו  תויטילופ  תודמע  .ןימסי 2010 . יעלקלאו , יפא  רעי ,
: טרבא ךירדירפ  ןרק  לש  ישילשה  ילארשיה  רעונה  רקחמ  לארשיב -  םיריעצ  ברקב  תוהזב  תוריתס  םגו : םג  תכרוע .)  ) רגה

.139-255 מע ' ןוזנתנ , יבורו  לסקה  ףלאר  תאצוה  .תוישיאו  תויתרבח  תוימואל , תודמעב  יוניש 

Pew Research Center. 7.3.2014. Millennials in adulthood: Detached from institutions, networked with
friends.

דוקימה דוקימה תצובקב   תצובקב םיחרזמ   םיחרזמ // םיזנכשא םיזנכשא םילימל   םילימל תויצאיצוסא   תויצאיצוסא
" .םימוחתה בורב  יטנוולר  אל  תומודק , תועד  ןשוימ , דחא , םע  "

" ונרודב םילדבה  האור  אל  םעפ  לש  תויוטש  "
" .רתוי יטנוולר  אל  חוכיו  ילש , אתבס  הסאפ , "

" רתוימ "
המ ...יסור  יחרזמ , יזנכשא , הנשמ  הז  המ  ינעזג -  תצק  םדא , ןב  לע  םולכ  רמוא  אל  ...תועמשמ  תרסחו  תנבצעמ  הנחבה  "

???" םדאה לע  עבוק  הז 
" .םיקפוא תורצו  תורוב  תונעזג , יתדעה ," דשה  , " יטנוולר אל  היהי  הנש  דועבש 25  חוכיו  "

םייחרזמ ןיב  לודג  בוברע  שיו  םימדקתמ  תורודה  יכ  ונירוחאמ  הזה  רופיסה  .קב  םק  הזל  תושעל  הסנמ  תרושקתה  "
" .םיזנכשאו

הז םויה  חופיקו , הדרפה  התייה  םעפ  יילע ? רמוא  הז  המ  ודלונ ? ילש  אתבסו  אבס  לש  םירוהה  הפיא  הנשמ  הז  המ  "
תמושת תא  תיסהל  ליבשב  וא  רבדל , המ  לע  היהיש  ליבשב  םירבד  הברה  חפנל  תבהוא  תרושקתה  .יוניגל  יוארו  רידנ 

" .הז לע  םיבתוכ  ןיידע  ןכלו  ירעצל , גניטייר , ןתונ  תויתדע  לע  בותכל  םירחא , םיאשונמ  תירוביצה  בלה 
תרושקתה .הדעל  סחייתהל  ללכב  ןשוימ  דואמ  בשחנ  םג  הז  שגד , הז  לע  םימש  אל  רבכו  םיפלחתמ  תורודהש  ןוויכמ  "

" .תומוסרפ רוכמל  ידכ  שאה  תא  תובלל  גניטייר , ילוקישמ  קר  קב  - םק הזל  תושעל  הסנמ 
.םייוסמ םוקממ  ולע  ולש  אתבסו  אבס  יכ  קר  והשמ  ונרודב  והשימ  לע  בושחל  יליבד  הזו  תודע  ינימ  לכמ  םירבח  יל  שי  "

" .םהלש קסעה  הז  יכ  והשמ  ןטק  רבד  לכמ  תושעל  תשפחמ  תרושקתה 
המש יתוטש  הז  .הנוכשב  דחי  ונלדגו  רפס  יתב  םתואב  ונכנחתה  ץראב , ונדלונ  רבכ  ונבור  יכ  ונירוחאמ  הזה  רופיסה  "

" .םיבסה לש  הדילה  ץרא  אוה  וניניב  דירפיש 
" ...םייחרזמ םגו  םיזנכשא  םג  םה  ונתיאמ  הברה  יכ  יטנוולר  אל  רבכ  הז  "

םיאצוי םייחרזמ  - יצחו םיזנכשא  - יצחה םידליהש  הזמצוח  .םילארשי  ונלוכ  .תיביטימירפ  תשפוטמו , תכחוגמ  הדרפה  "
 :(" םיפי יכה 

" .תומלועה ינשמ  תנהנ  .הדרפה  השוע  אל  "
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(? םירחא לשו  םהלש   ) אצומה תלאש  םע  םיקסעתמ  ץראב  םישנא  ךתעדל  םאה 

הברה יד  / ןמזה לכ  םעפ ידמ  אלו טעמכ 

41%

20%

39%

 .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 

ונע לכמ 10  רשאכ 4  םירחא , םישנא  לשו  םהלש  אצומה  תלאש  םע  םיקסעתמ  םישנאש  םינעוט  רוביצה  ללכמ   80% הרעה :
". הברה יד  וא  תובורק  םיתעל   " אשונ ה םע  םיקסעתמ  םישנאש 

ביבא ביבא -- לתב לתב יתרבח –  –  יתרבח קדצ   קדצ הצור   הצור םעה   םעה
הזה םוחתב  יטילופ  טהל  קוציל  רומא  היה  ץיק 2011 , תאחמב  ואישל  עיגהש  היחמה , רקויו  רוידה  רבשמ  הרואכל 

תונדמח לעו  םיעקפומ  םיריחמ  לע  ףוס  ילב  םירטקמו  ילכלכה  בצמהמ  דואמ  םידרטומ  ןכא  םהמ  םיבר  .םיריעצ  ברקב 
וכז תילכלכ , הדנ  ' גא זכרמב  ודימעהש  ונלוכ ' ו' דיתע ' שי   ' תושדחה תוגלפמהש  הביסה  םג  וז  .םיסכנו  םיקסע  ילעב  לש 

.םיריעצ ברקב  הלודג  הכימתל 

ימ לע  ינכרצ  םרח  םיליטמ  אל  וליפא  םבורו  םיריעצ  לש  תינומה  העונת  ללכל  החתפתה  אל  תילכלכה  האחמה  תאז , םע 
אל םה   ) תירודה תויביסאפה  ןה  וזה  העפותל  תוביסה   '(. וכו יוליב  - יקסע ילעב  תוריד , ילעב   ) םוימוי םתוא  קשועש 

םיריעצה לש  עדיה  ןימזה , עדימה  עפש  ףרחש  אוה  ונלש  םשורה  .השדחה  תורובהו  ימצעה  דוקימה  דוקיפ ,) םיספות 
, תיטסילטיפקה השיגה  תא  קמועל  םיניבמ  םניא  םבור  .םאתהב  תוילכלכה  תוסיפתהו  ידמל  לבגומ  הלכלכה  ימוחתב 

.רכשה הבוגו  םינושה  םירצומה  ריחמ  ךרד  רקיעב  הלכלכל  םירבחתמ  םה  .קושה  תוחוכ  תאו  הטרפהה  גשומ  תא 
תומכסומ ןיב  תבלשמ  םיבר  לש  הסיפתה  .רדגומ  ילכלכ  הנחמל  םיכיישכ   Y-רוד ה יריעצ  תא  םקמל  השק  וז  הביסמ 

הכימת ןוהה , ילעבל  יארשאה  םוצמצ   ) תויטרקומד - לאיצוס תויושיגר  ןיבל  הטרפהו ) ימזי  קוש  לשמל   ) תוילרביל - ואינ
םה .וללה  תוסיפתה  יתש  ןיב  תושגנתהה  תא  םיאור  םניא  ללכ  םיבר  םיקינ  Y השעמל , דועו .) תוינעה  תובכשב 

תדקוממ יתלבה  המסיסב  תפקתשמש  םייניבה –  דמעמ  רובע  קיפסמ  השוע  אל  הנידמהש  תינללוכה  העדב  םיקפתסמ 
". יתרבח קדצ  הצור  םעה  "

יונישל הקוקזו  הלוח  תילארשיה  הלכלכהש  םירובס  םבור , וליפא  ילואו  ץראב , םיריעצהמ  םיברש  ףאש  ןייצל  בושח 

152

153
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.לארשיב םייחה  לש  םייסחיה  תונורתיל  םג  םיעדומו  ןולשיכ  הב  םיאור  םניא  םה  קומע ,

םיאשונל רקיעב  רשוקמ  לאמש " ו" ןימי "  " לש יגולואידיאה  ריצה  םילארשיה  םיריעצהו  רעונה  ינב  בור  ברקב  השעמל ,
.יתרבח - ילכלכה םוחתל  תוחפו  ידוהי  - יברעה ךוסכסה  יבגל  תודמעלו  םיימואל 

: תוביס רפסממ  תיטסילאיצוסה  הנשמל  םירבחתמ  אל  םבור 

תויגולואידיא קחוד  אוהש  ךות  תיטרקומד " לאיצוסה   " תיטילופה השיגה  ךותל  תיוב  תיברעמה  הרבחב  םזילאיצוסה  - 
ביטקלוקל תוירחא  ןיב  בלשמש  ירלופופ  ןכדועמ  םזילאיצוס  רצונ  םרט  השעמל  .םיילושל  רתוי  תופיקת  תויתרבח 

הלוקש השיפת  הפילחהו  המילא  םיתעל  התשענ  טרפה ," תויוכז   " ןעמל המחלמה  .החפשמלו  טרפל  תוירחא  ןיבל 
.םזילאיצוסמ הייחד  רצוי  רבדה  .תיתדימו 

.יתרבח - ילכלכ לאמש  ןיבל  ילארשי  יטנא  ינידמ  לאמש  ןיב  לילעב ) יוגש   ) ידיימ ילמס  רוביח  רצונ  םיבר  תעדותב  - 

תוחיכשה תויצאיצוסאהו  "י  אפמ לש  ןדיעה  ןיבל  םזילאיצוסה  ןדיע  ןיב  תיתעדות  הפיפח  ןימ  הרצונ  לארשיב  - 
.תוריגסו םירופא  ענצ  ייח  םיטועימ , תיילפא  רתי , תויזוכיר  ןה  הזה  ןדיעה  םע  תורשוקמה 

.הנממ קלח  התא  רשאכ  הילע  תרוקיב  חתפל  השק  .הכירצה  תוברתל  תורביח  ורבע  םיריעצה  - 

תוילכלכ תושיפת 

החוורה תנידמ  ןויער  ביבס  עצמאב , ץבקתהל  הטונ  ילארשיה  רוביצה  תנשמ 2013 -  היטרקומדל  ןוכמה  רקס  יפ  לע 
ןיב חתמה  תכשמתמה , תילכלכה  תחנ־יאה  תובקעב  תאז , םע  .ךדיאמ  ןיטולחל  ישפוח  קושמו  דחמ  םזילאיצוסמ  גייתסהלו 

.םינוליחל - םייתד ןיב  חתמה  ינפל  םיחתמה , ןיבמ  ינשה  םוקמב  רקסב  גרוד  םיינעל  םירישע 

רמולכ הככ־הככ ,)"  )" ינוניבכ הנידמב  יללכה  בצמה  תא  ןחבאל  הטונ  ידוהיה  רוביצה  תרושקתב , םעפ  אל  רייטצמל  דוגינב 
תוחפ לארשי  לש  יללכה  בצמה  םיריעצה  םידוהיה  יניעב  יכ  דמלמ  ליג  יפל  חוליפ  .רוחשמ  רוחש  אל  םג  לבא  ריהזמ  אל 

+65 ־ה ינבמ   52.2%  ) םירגובמה יניעב  רייטצמ  אוהש  ןפואל  האוושהב  בוט ) ידו  דואמ  בוט  ותוא  םירידגמ  קר 33.8%   ) בוט
(. ךכ ותוא  םירידגמ 

השיגב הכימת  תואטבמה  תודמע  ןיב  רשק  ןיא  יכ  אצמנ  רעונ  ינבו  םיריעצ  ברקב  תנשב 2010  ךרענש  רקסב 
איה ( 80%  ) םיריעצה ןיב  תחוורה  העדה  .טרפה  לע  תוירחא  תויהל  הכירצ  הרבחלש  הסיפתה  ןיבל  תיטסילטיפקה 

.תושלחה תובכשה  רובע  קיפסמ  השוע  אל  הנידמהש 

.תילארשיה   הרבחה  תא  רתויב  תנכסמה  איה  םיינעל  םירישע  ןיב  תקולחמהש  ורמא  םיריעצהמ  טועימ  קר 

: תורוקמ
.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .הירבוחו 2013 . רמת  ןמרה ,

רגה 'ר , צרק - תרמצ ךותב : .םילארשי  רעונ  ינב  לש  תינידמ  - תיתרבחה םתוהז  לע  תודמע  רקס  תואצות  .הנימ 2010 . חמצ ,
יוניש טרבא : ךירדירפ  ןרק  לש  ישילשה  ילארשיה  רעונה  רקחמ  לארשיב -  םיריעצ  ברקב  תוהזב  תוריתס  םגו : םג  תכרוע .) )

.37-138 מע ' ןוזנתנ , יבורו  לסקה  ףלאר  תאצוה  .תוישיאו  תויתרבח  תוימואל , תודמעב 
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תדל תדל הקיזה   הקיזה

טייל טייל תויתרוסמ   תויתרוסמ
אל תווצמ  םויקו  תיתדה  הנומאה  םוחתב  תילארשיה  הייסולכואה  תא  חלפל  הרטמב  םויה  דע  ושענש  םירקסה  לכ 

ןווגמה דצל  יטסיטטסה  עדימה  טועימ  םיירזגמ .) םינפ  םיחוליפ  ללכ  םיעיפומ  אל  םירקסה  בורב   ) Y-רוד ה תא  וחליפ 
רשפא תאז , םע  .תדה  םוחתב  םיקינ  Yלש ה קיודמו  ללוכ  ןויפא  לע  השקמ  הזה  םוחתב  תושיפתו  תויוגהנתה  לש  לודגה 

.ונכרעש תונויארהמ  המכ  תועצמאב  ןקזחלו  ושענש , םירקסה  ךותמ  תופיקע  תונקסמ  קיסהל  תוריהזב 

םע קיתו .) - ינוליח - ידוהיה רזגמב  קוסעל  ונרחב   ) הרדגהב תינוליח  איה  הז  רקחמב  םיקסוע  ונחנא  הבש  הבכשה  רוכזכ 
ירמוש  " וא םייתרוסמ  םה   Y-רוד ה ינב  בורש  חינהל  רשפא  .םייתדמ  ךפהה  לש  ןבומב  םינוליחב  רבודמ  אל  תאז ,

.תונתשמ תוגרדב  תרוסמ "

םג ךא  םייתדכ  םמצע  םירידגמ  םניאש  תורחא  תוצראבו  לארשיב  םידוהי  לש  הלודג  הצובקל  יוניכ  אוה  תרוסמ  ירמוש 
קר אל  םיקהבומ , תרוסמ  ילמס  םיבשחנה  םייממע , םיגהנמו  תודחא  תווצמ  םימייקמ  םייתרוסמה  בורל , .םיינוליחכ  אל 

ןוצר ךותמ  וא  םעה  לש  ומויק  לע  רומשל  ידכ  תרוסמ  יכרע  רמשל  שיש  הבשחמה  ךותמ  אלא  םלוע , ארובב  הנומא  לשב 
.תיתחפשמה תרוסמה  תא  ךישמהל 

ינא .השיאה  דמעמו  רבגה  דמעמ  ומכ  .םתיא  המיכסמ  אל  ינאש  םירבד  שי  : " קוחרה חרזמב  לויט  ךלהמב  תב 25  הריעצ 
.םיגח השוע  .תיתרוסמ  .הנימאמ  .תרחוב  ינאש  המ  תידוהיה  תדהמ  תחקול 

תלבקמ ינאש  ומכ  ךתוא  םילבקמ  םה  .םיבוט  םידרח  םה  םיקינדבח  .םיבוט  םידרח  שיו  םיער  םידרח  שי  .םיברע  יבגל  ומכ 
" .ץראב םידרחהמ  הפ  םינוש  םה  לבא  .םידרחל  טידרק  ןתונ  הז  .םתוא 

הובג תרוסמה  ירמוש  רועיש  רמולכ  םיחרזמ ,) - םיזנכשא  ) תיתדע תוכייתשה  םע  םאתמב  דימת  האצמנ  ץראב  תדל  הקיז 
םהיאצאצו חרזמה  תוצראמ  םילועהמ  םיבר  .הקירמא  - הפוריא יאצוי  ברקב  רשאמ  הקירפא  - היסא יאצוי  רקב  רתוי 

חרזמה תודע  ינבמ  םיברש  ךכל  הביסה  םג  וז  .םיינוליח  םיבשחנ  םהייח  תוחרוא  םא  םג  תרוסמ  ירמוש  םמצע  םירידגמ 
תרמושה הגלפמכ  התוא  והיז  םה  תידרח  הגלפמכ  התוא  והיז  םהשמ  רתוי  .ס  תידרחה ש" הגלפמל  ועיבצה  םייתרוסמה 

םישנא לש  רתוי  ךומנ  זוחא  שי  םיזנכשאה  םידוהיה  ברקב  הנשויל ." הרטע  ריזחהל   " אבאו אמא  תיב  תרוסמ  תא 
תד ןיב  רתוי  הדח  הדרפהו  הנחבה  הרצונ  הפוריאב   ) יאפוריאה עקרה  לשב  תאז  םייתרוסמ - "  " םמצע םירידגמה 

עצוממ לשבו  תבחרומה ) החפשמה  םע  רתוי  ףפור  רשק   ) םייחה ןונגס  לש  ילאודיווידניא  רתויה  יפואה  לשב  הנידמל ,)
(. הלכשה תמר  םע  ךופה  םאתמב  תאצמנ  תויתד   ) רתוי הובג  הלכשה 

: םייסופיט םיביכר  רפסמ  ןלהל  הזה ? רודה  לש  תויתרוסמה  תנייפאתמ  המב 

םיהולא שי 
תויועמשמ לש  קימעמ  חותינ  אלל  יזופיד  ןפואב  ללכ  ךרדב  ספתנ  תוהולאה  גשומ  רשאכ  םיהולאב , םינימאמ  םבור 

םיהולא תידוהיה –  היגולותימל  רושיק  ךות  תיטרפ , החגשה  תוהולאל  םיסחיימ  םג  בורה  .תויגולואיתו  תויפוסוליפ 
.םידוהיה םה  ויריחבש  םלועה  לש  לודג  בא  ןיעמכ 

תיביטקלס תורשכ 
הדפקהב םידירפמ –  םג  קלחו  םי  תוריפו  ריזח  רשב  תליכאמ  ענמנ  יחרזמ ) אצוממ  הארנה  לככ  םבור   ) רכינ רועיש 

155

156

157

84/109

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תורשכ םוקמל  שי  םא  םיקדוב  אל  ללכ  םבור   ) םתוא תועיתרמ  אל  תורשכ  אל  תודעסמ  .בלחל  רשב  ןיב  הנתשמ – 
.רהצומב הפרט  ןניאש  תונמ  טירפתהמ  רוחבל  וטיי  םה  לבא  תימשר )

החפשמה קיחב  תבש  ברע 
דואמ בוהא  תבש  ליל  סקט  ךא  תבשב ,) הנוקו  עסונ   ) תיסכודותרואה הכלהה  יפ  לע  תבשה  תא  רמוש  וניא  עירכמ  בור 

םג גוהנ  תובר  תוחפשמב  .םיאושינה  רחאל  םג  םירוהה  תיבב  תיתחפשמה  החוראה  תא  םיספספמ  אל  םבורו  םיריעצה  לע 
.שודיק ךורעלו  תבש  תורנ  קילדהל 

תוחמשהו םיגחה  לש  יתרוסמה  ןווגה 
.םירופיכה םויו  הנשה  שאר  ומכ  םיבושחה  םיגחה  ימיב  טעמל  תסנכה , תיבב  תוליפתל  םיעיגמ  םיקינ  Y- המ םיטעמ 

יגח .תבחרומה  החפשמה  תרבחב  ךרד ) ירוציק  לש  תונוש  תוגרדב   ) ותכלהכ חספה  רדס  תא  גוגחל  םיפידעמ  םג  בורה 
.תיתדה אלו  תילארשיה  תיטסירולקלופה  תנוכתמה  יפ  לע  בורל  םיגגחנ  תועובש ) םירופ , הכונח , ומכ   ) םירחאה לארשי 

לש הייטנה  תא  הקזיח  רבעשל , תוצעומה  - תירבמ םילועה  תעפשהו  תיברעמה  תוברתה  לש  תרבוגה  העפשהה 
.ייד   ןייטנלוּו  רטסבליס  םיימואלניבה –  םיגחה  תא  םג  גוגחל  טרפב  םיריעצה  לשו  ללכב  םילארשיה 

לש המגמ  תרכינ  תונורחאה  םינשב  רומאכ , לבא   , יסכודותרואה ידוהיה  הוותמה  יפ  לע  ןיידע  תוגגחנ  תונותחה  בור 
בור ברקב  ובאט  תקזחב  ןיידע  איה  הלימה  תירב  .יחרזא  - יתד ףצרה  לע  יסכודותרוא  תוחפהו  ישיאה  ןווגה  תוקזחתה 

.הזה רודהמ  םיריעצה  םירוהה  לש  עירכמ 

קוזיחל תוכרבו  תועמק  תוליפת ,
דוקפל גהונ  לטובמ  אל  ךא  ןטק  רועישו  םעפל , םעפמ  וא  םוי  ידמ  ןיליפת  חינהל  גהונ  יחרזמ ) אצוממ  ובור   ) טועימ

םבור  (. גולוכיספ וא  ץעוי  לצא  רוקיבל  המודב   ) םייחה יישק  םע  תודדומתה  ךרוצל  רקיעב  םתצעב  לואשלו  םינבר 
.תיבל הסינכב  הזוזמ  םיעבוק  םיריעצה  לש  עירכמה 
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? תד יניינעב  ךמצע  רידגמ  התא  דציכ 

ינוליח יתרוסמ יתד / ידרח

"כ הס דע 34 35-49 50+
0%

25%

50%

75%

100%

 .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 

הנידמל הנידמל תדתד   ןיב   ןיב הדרפה   הדרפה
לש תרכומה  האוושמל  םסחיב  דדוחמ  ןפואב  תפקתשמ  םויה  םיריעצה  לש  תיטנרהוק  אלהו  תיטקלקאה  םלועה  תשיפת 

םיידוהי םיכרע  םיביכרמה : ינש  ןיב  דוגינ  האור  אל  לארשיב  היסולכואה  בור  השעמל , תיטרקומדו ." תידוהי  הנידמ  "
הריתסל ןורוויעה  םיריעצה  לצא  לבא  .םייטרקומד  םיכרעו  ןויווישה ) יכרע  םע  םישגנתמש  הלאכ  ללוכ   ) םייתרוסמ

תוהזה ינפ  לע  תידוהיה  תוהזל  תילמס ) הניחבמ  תוחפל   ) םינתונ םהש  תופידעב  ראשה  ןיב  ףקתשמו  רתוי  לודג 
(. תיטרקומדה  ) תילסרבינואה

תיבה  " תגלפמל םיריעצ ) הארנה  לככ  םבור   ) םינוליח לש  העבצהה  ירועישב  הלחש  היילעל  תוביסה  תחא  םג  וזו  רשפא 
םחול יביטרסא , רישע , ינרדומ , הזה : רודה  ירוביגל  ולש  דרוקרבו  ותומדב  תובר  תוניחבמ  הנוע  טנב  ילתפנ  ידוהיה ."

תא םינוליחה  םיניצקהו  םילייחה  םילבקמ  ובש  יבויחה  ןפואה  תא  הריבסמ  םג  העפותה  .תודהיל  הקומע  הברק  םעו 
, ברק ינפל  תוליפת  אתורבחב , םיידיסח  םיריש   ) הדשה תודיחי  לש  יל  " הצה רולקלופל  ףסונש  יתד  - ידוהיה ןווגה 
לש ונויבצ  לע  תיתדה  תונויצהו  "ד  בח רקיעבו  םינברה , לש  תרבוגה  העפשהל  העפותה  תא  תסחימ  תרושקתה  המודכו .)

םיהזמ אל  ללכ  םילייחה  .קוניל  הצור  יתרוסמה  לגעה  קינהל , הצור  תיתדה  הרפהשמ  רתוי  ונתכרעהל  לבא  "ל , הצ
תשיפת תא  םלוהש  והשמ  הזב  םיאור  טושפ  םה  .הבושתב  םריזחהל  ןויסינ  אל  יאדוובו  תדל , תוברקתה  יתדה  רולקלופב 

.תישגרה םתייטנו  םמלוע 

ויתוערכה תושרב  ראשית  איהש  םיפצמ  הדימ  התואב  לבא  תידוהיה , תדה  תא  םידבכמ  םיריעצה  בור  יכ  ןייצל  בושח 
הליכמש תינלבוס , תשיג  דעבו  גוס  לכמ  תיתד  הייפכ  דגנ  םבור  .תיטפשמהו  תיטילופה  הריזהמ  אצותו  טרפה  לש 

.הנומאה תונונגסו  תודהיב  םימרזה  ןווגמ  לכ  תא 
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? תידוהיה הכלהה  ייוויצ  לע  הרימשה  תא  וא  היטרקומדה  תונורקע  לע  הרימשה  תא  ףידעהל  שי  םאה 
( םיזוחאב )

דימת םירבוג  היטרקומדה  תונורקע  דימת םירבוג  הכלהה  ייוויצ  הרקמ יולת 
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.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא ; רלה , רמת ; ןמרה , רוקמ :

םייתד ללוכ   ) דבלב םידוהיה  לש  םה  םיאבומה  םיאצממה  םיברע .)  148 ־ו םידוהי   852  ) םינייאורמ ללכ 1,000  םגדמה  םינותנ :
לירפאב 2013. גולאיד ,"  " רקחמה ןוכמ  ידי  לע  ןופלטב  השענ  םינותנה  ףוסיא  םידרחו .)

, הריעצה ליגה  תצובקב  רתוי  ההובג  םהלש  תיפרגומדה  תוחכונהו  םידרחו  םייתד  םג  ללוכ  םגדמהש  ןובשחב  תחקל  שי  הרעה :
.הלא תוצובק  לש  רתוי  הובגה  הדוליה  רועיש  ללגב 

87/109

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



יפל חוליפ  רתוי - ? ךל  בושח  הרדגההמ  קלח  הזיא  .תיטרקומד  הנידמ  םגו  תידוהי  הנידמ  םג  תרדגומ  לארשי 
ליג

תיטרקומדו תידוהי  תידוהי תיטרקומד
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.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא ; רלה , רמת ; ןמרה , רוקמ :

םייתד ללוכ   ) דבלב םידוהיה  לש  םה  םיאבומה  םיאצממה  םיברע .)  148 ־ו םידוהי   852  ) םינייאורמ ללכ 1,000  םגדמה  םינותנ :
לירפאב 2013. גולאיד ,"  " רקחמה ןוכמ  ידי  לע  ןופלטב  השענ  םינותנה  ףוסיא  םידרחו .)
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יפל חוליפ  רתוי - ? ךל  בושח  הרדגההמ  קלח  הזיא  .תיטרקומד  הנידמ  םגו  תידוהי  הנידמ  םג  תרדגומ  לארשי 
תויתד

תיטרקומדו תידוהי  תידוהי תיטרקומד עדוי אל 

םידרח םייתד
םיימואל /

םיל " דרח
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םייתד

אל םייתרוסמ 
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.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא ; רלה , רמת ; ןמרה , רוקמ :

םייתד ללוכ   ) דבלב םידוהיה  לש  םה  םיאבומה  םיאצממה  םיברע .)  148 ־ו םידוהי   852  ) םינייאורמ ללכ 1,000  םגדמה  םינותנ :
לירפאב 2013. גולאיד ,"  " רקחמה ןוכמ  ידי  לע  ןופלטב  השענ  םינותנה  ףוסיא  םידרחו .)
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תיטרקומד םגו  תידוהי  םג  לארשי 

רבחמ לודגה  היילעה  לג  תעפשהב  הארנה  לככ  תידוהיה , תרוסמלו  תדל  הקיזב  תמיוסמ  הדירי  הדדמנ  דעו 1999  מ-1991 
הרזחל דע  וז , הקיזב  היילע  הדדמנ   2009 ־ל ןיב 1999  תאז , תמועל  תוצעומה .) תירבמ  קלח  רבעב  ויהש  תונידמ   ) תונידמה

.םהל רבעמ  ףאו   1991 ־ב ודדמנש  םיכרעל 

םיגהנמה תא  וצמיא  םה   ) תילארשיה הרבחב  םילועה  לש  םתועמטהמ  תעבונ  תרוסמל  הקיזב  הדיריה  תמילבש  רשפא 
םג רעשל  רשפא  .םידרחהו  םייתדה  לש  לש  יפרגומדה  םקלח  לש  תיבקע  היילעו  תידוהיה ) תרוסמה  תאו  םיידוהיה 

רבדהו לארשיב  תיראלופופה  תוברתבו  תרושקתב  תויתרוסמל  תרבוגה  היצמיטיגלהמ  םג  תעבונ  תיתדה  הקיזב  היילעהש 
.Y-רוד ה ברקב  םג  ומתוח  תא  ריתומ 

לע תרמושה  תידוהי  הנידמ  םג  תויהל  הלוכי  לארשי  יכ  םירובס  םילארשיה  תיברמ  יכ  אצמנ  ךרענש ב-2009  רקסב 
בורק ןהיניב : טקילפנוק  לש  הרקמב  יוצרה  בולישה  ןפואל  רשאב  םיקולח  םה  םלוא  תיטרקומד , הנידמ  םגו  תיתדה  הכלהה 

, תרחא םימעפלו  ךכ  םימעפלש  םירובס  קלח  תיתדה , הכלהה  ינפ  לע  היטרקומדה  תא  דימת  ףידעהל  שיש  םירובס  תיצחמל 
, רתוי הדח  היטרקומדה  ינפ  לע  תיתדה  הכלהה  תפדעה  .תיתדה  הכלהה  תא  הרקמ  לכב  ףידעהל  שי  יכ  םירובס  םיטעמו 

.םינוליחל האוושהב  םייתרוסמ , ףאו  םייתד  םידרח , ברקב  יופצכ ,

" תיטרקומד  " ביכרב ןהב  םיכמותה  רועישו  הרדגהה  לש  תידוהי "  " ביכרה תא  תופידעמ  רתויב  תוריעצה  תוצובקה 
" תיטרקומדו תידוהי   " הלופכה הרדגהה  תא  תופידעמ  רתויב  תורגובמה  תוצובקה  ןתמועל  .רתויב  ךומנה  אוה  ומצעלשכ 

.םהיתופדעהב ןורחאה  אוה  תידוהי "  " ביכרה תיטרקומד ."  " ביכרה תא  הירחאו 

הבושתה הנידמה , תרדגהב  תופדעהה  תלאשב  רקחמה  עיבצמ  וילעש  ןוזיאה  תורמלש  אוה  הז  רשקהב  ןיינעמ  אצממ 
טועימ קר  .הכלהה  ייוויצ  ןיבו  םניב  הריתס  לש  הרקמב  היטרקומדה  תונורקע  תא  ףידעהל  שיש  איה  ( 42.7%  ) תחוורה
תוכרעמ יתשמ  וזיא  תועבוקש  ןה  תוביסנהש  םיבשוח  .הכלהה 21.1%  ייוויצ  תא  ףידעהל  שיש  העדב  םיקיזחמ  ( 28.2%)

.רבגת םיכרעה 

: תורוקמ
ןמטוג זכרמ  .לארשיב  םידוהי  לש  םיכרעו  תרוסמ  תרימש  תונומא , ןקויד , םילארשי –  םידוהי  .הליא 2009 . ןמרגוש , רסיק - 

.לארשי יח  יבא  ןרק  רובע  היטרקומדל  ילארשיה  ןוכמה  םירקסל ,
.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .לבוי 2013 . לבלו , רינ  רומטא , הלא ; רלה , רמת ; ןמרה ,

השדחה השדחה תוינחורה   תוינחורה

'' גייא גייא -- וינה וינה לשלש   ומסק   ומסק
וינ " ) השדחה תוינחורה   " לג לש  ותעפשה  תא  ןיבהל  ילבמ  תדל  םיקינ  Y-בור ה לש  יבויחה  םסחי  תא  ןיבהל  רשפא  יא 

ןה ףקתשמ  רבדה  .םימדוק  תורודל  סחיב  הזה  רודה  תא  תודחיימה  תועפותהמ  תחאב  רבודמ  השעמל , .םהייח  לע  גייא )'
םירושקה םימוחתב  םיקסועה  בורש  הדבועב  ןהו  םברקב , 'י  גייא - וינה םייחה  ןונגסו  םלועה  תסיפת  לש  תוירלופופב 

.Y-רודה ה ינב  םיריעצ  םה  העפותל 

: ישיא קובסייפ  ףדב  הריעצ 
בלה טטר  יפויה  רקוב  "

הבהאה תמיעפ 
המשנה ינומעפ  לילצל 

" םיבוהא הבהאו  םולש 

90/109

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



: שדחה ןדיעה  ישנאל  םייסופיט  םיטפשמ  לש  תומגדה  רוא :" לש  םינטק  םיעגר  "
ןוידטצאב שרגמ , יצחמ  םולאלסב  לוג  עיקבמ  וינידלנור  תא  תוארל  : ' יל רמא  לגרודכ  בבוח  רבח 

' .ריאמ דואמ  עגר  תויהל  לוכי  םיגאוש , םידהוא  ףלא  האמשכ  הנולצרבב , ואונ  - פמאק

ךירוגמ םוקמל  בורקה  םילוח  תיבב  תיגולוקנואה  הקלחמל  תכלל  קיפסמ  : ' הרמא תידיברומ  הרבח 
' .ךשוח תצק  גופסל  ךירצ  רואה  תא  תוארל  ידכ  .הראה  דחאוו  לבקל  ליבשב 

תא הנוק  והשימשכ   EXIT השוע ךלש  הינמה  תא  תוארל  : ' וכייח םיטסיפא  - טראטס םירבח  ינש 
' .לודג תויהל  לוכי  ךלש , הרבחה 

שדחמ דלוויהל  תדמוע  ינא  .השדח  אמא  םג  תדלונ  דלונש , קונית  לכ  םע  : ' ישימח שדוח  ןוירהב , הרבח 
' .אמא רותב 

, הנישה ירוק  ךותמ  הב  טיבה  תיחכונה , ותרבח  םע  ררועתה  וב  ןושארה  רקובה  לע  רפיס  בהואמ : רבח 
.עדיו

תכלל רשפא  דימתו  .םיבלכ  רוג  חירהל  .ףוגהמ  ררחתשהל  ףוריטב , דוקרל  .קוחצמ  ץצופתהל  םגו :
רוא שוכרלו  הווארה  תונולח  ןיב  בבותסהל  תושרבנל , תויונחב  אלמה  ביבא , - לתב ןוספלוו  בוחרל 

.בצועמ

רחש לש  המיענ  שמשו  טקש  ץוחב  לוכהשכ  רקובב , םדקומ  שממ  תחא  םעפ  םוקל  םג  רשפאו 
לע לטה , ילגא  לע  לבזה , יחפ  לע  הכרדמה , לע  תונידעב  תוחנ  רואה  ינרק  ךיא  ןנובתהל  קר  .העיצפמ 

" .דדוב הלע  לעו  תוינוכמה 

ינפל דוע  תמדוקה , האמה  לש  םישישה  תונשב  רבכ  ברעמה  תוברתב  חומצל  ולחה  גייא ' - וינל תורושקה  תועפותה 
תוברתהמ דרפנ  יתלב  קלחל  וכפה  םייטנאשה "  " םלועה תסיפתו  םייחה  ןונגס  לבא  םלועה , ריוואל  חיגה   Y-רודש ה

תונמאב רודיבב , הנפואב ,  ) לארשיב גייא ' - וינה תעפוהל  םינמיס  .םיעשתה  תונשב  קר  ברעמב  תירלופופה 
תליחת תארקל  קר  לבא   (, יניס יפוחבו  ביבא  - לתב םיצוביקב , לשמל   ) םיעבשה תונשב  רבכ  וארנ  תרושקתבו )
בלשב .םיריעצה  תוברתמ  דרפנ  יתלב  קלחל  הכפהו  הפונת  העפותה  הרבצ  םיקינ , Y-לש ה םתורגבתה  םע   , םוינלימה

בלל הטשפתה  תיביטנרטלאה  האופרה  םיריעצ ,) רקיעב   ) הנשב םירקבמ  יפלא  תורשע  יטנאשה  ילביטספ  תא  ודקפ  הזה 
.םיירודיב   םיכרצל  ומאתוה  םזיהדובהו  הלבקה  תרותו  סוזנצנוקה ,
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' גייא וינה  ינייפאמ 

, היצטידמ הגוי , הלבק , ידומיל  םיינוליח , שרדמ  יתב  שדחה :" ןדיעה   " תעפות רשקהב  תורכזומ  תונווגמו  תובר  תויוליעפ 
, תונועבטו תונוחמצ  תיביטנרטלא , האופר  קוחרה ,) חרזמה  תוברת  רקיעב   ) תוברת ידומיל  םזיהדוב , ןז  הנאסאפיוו , 'י , צייט

ירפס ללוכ   ) גני ' צואוק יטסילוה , יטילנאוכיספ  לופיט  הקיטסימ , םזינאמאש , תוינחור , - וקא םיקורי , םייח  היתפואימוה ,
, היגולורמונ היגולופרג , היגולורטסא , סנאיס , רושקת , תידיסח , ואינ  הקיסומ  ימינפ ,) רשוא  תגשהל  םיכרדו  ימצע  רופיש 

.דועו םיפלקבו  הפקב  האירק 

המשגהו תימינפ  הוולשל  רמולכ  תלוזהו , ךמצע  םע  םולשל  עיגהל  םיכרד  השוריפש  טירקסנסב  הלימ  איה  יטנאש " "
.תרבודמה תירבעב  ןושל  עבטמל  הכפה  הלימה  .תימצע 

תוקיטקרפב וא  תיביטנרטלא  האופרב  םיפתתשמ  - תובר תואנדס  ןאכ  םימייקמה  םירומ , תורשע  ץראב  םירקבמ  הנש  לכ 
.תויגאמו תויטסימ 

.וללה םיאשונב  םיקסועה  םירוביח , תואמ  התע  דע  ומגרת  שדחה " ןדיע  תורפסב ה" תוחמתמה  םירפסה  תואצוה 

, ברעמבו חרזמב  םידמלמ  רבעשל  םילארשי  וא  םילארשי  םירומ  היגאמו : הקיטסימ  לש  הריכב  תינאוצי  םג  איה  לארשי 
.ל " וחב הבר  החלצהל  תוכוז  זיירקנדלפ , וא  גרבנירג  יבא  תטיש  תמגודכ  ץראב , ןרוקמש  תוטישו 

וננמז תותדב  ינש  ראותל  םידומיל  לולסמ  ביבא  לת  תטיסרבינואב  חתפנ  לארשיב , שדחה  ןדיעה  תונויער  תצופת  תובקעב 
.תיוושכע תוינחור  רקחל  םייתנש  םיימדקא  םיסנכ  םיכרענ  תנשמ 2009  .שדחה  ןדיעה  תעפות  תא  ללוכה 

, רידגהל ידכ  םהב  שיש  םיפתושמ –  םינכמ  השיש  תוללוכ  שדחה " ןדיעה   " תיירטמ תחת  תוללכנה  תושיפתהו  תויוליעפה 
לש םירבסהה  ינפ  לע  םלועה  תא  םיכרה )"  )" חורה יעדמ  לש  םירבסהל  תופידע  ןתמ  הבחרה : העפותה  תא  לולכמכ ,

( תיריפמא - תיגולה  ) תיברעמה חותינהו  הבישחה  תרוצל  הביטנרטלא  שופיח  םישקה ;)"  )" עבטה יעדמו  םיקיודמה  םיעדמה 
יברעמה םייחה  ןונגסל  ןוזיא  וא  הביטנרטלא  שופיח  רחאה ;"  " יפלכ תונלבוס  תרסחו  תירוטטקיד "  " לוכיבכ התשענש 

; שפנהו שגרה  םלועל  הינפ  תוכיסמ ; לוטנו  םוסק  םג  אוהש  יאמקל –  ישרושל , הרזח  קיעמ ; השענש  ינרדומ , הרטלואה 
.יטואכה ונמלועב  הקומע  תימויק  תועמשמ  וזיאל  הריתח  ךות  יזיפאטמ ,)  ) יצרא אלה  םלועל  ההימכ 

(, ינתאו יעבט  ןווג  ילעבו  םייופר  םידגב  " ) יטנש  " שובלמ לחה  םלועה -  לכב  הלשמ  םינמיס  תפש  שדחה " ןדיעה   " תוברתל
.תואירבו תונמוא  ירזיבאב  הלכו  םינודעומבו ) םילביטספב  תעמשומש   ) ונכטו עבט  תקיסומ  ךרד 

( םזיפוס םזינאמאש , םזיאודניה , םזיהדוב , םזיאואט ,  ) תי ' גייא - וינה השיפתל  תיתשתה  ןה  היגולוכיספהו  חרזמה  תורות 
(. הלבקה ידומילמו  בלסרב  תודיסחמ  םילואשה  םיביכרמ  רקיעב   ) הלשמ ינכדע  ןילבת  הפיסומ  תודהיהו 

תלואגל םיכרד  תועיצמש  יפוסוליפו ) יגולוכיספ   ) ינחורהו ימשגה  םוחתהמ  תוטיש  לש  שדח  דנרט  ףסונ  הפוקת  לכב 
גרואיג לש  תיעיברה  ךרדה  תיתרכה , הבישח  דומילל  המימי  תטיש  יטייק , ןורייב  לש  הדובעה "  " תטיש לשמל , ךכ  .שפנה 

.דועו שדחמ  הדיל  גניסרביר –  היגולוטנייס , הרטנט , הקנאוג , לש ס"נ  הנאספיו  ףיידרוג , ץיבונביא '

שינ - גאר ושוא , ןהכ , ורדנא  ודי , יטרומנשירק ג' םיכלוהו : םיאב  םיאורוגו  םיר  ' צואק הראה ,) ווחש  םישנא  " ) רוא יאפור  "
(. ילבוט יש  ןוגכ  םיטלוב  םישיא  רפסמ  םנשי  לארשיב  םג   ) דועו תקבחמה  המא  ןחומ , הרדנ  צ-

רכמ יבר  םירפס  םהיניב  .שדחה  ןדיעה  לש  םלועה  תשיפתו  םייחה  ןונגס  תווהתה  תישאר  םע  םיהוזמ  םיבר  תוברת  ירצומ 
, ןיווג יטקאש  לש  רואב " תויחל  , " דליפדר סמיי  לש ג' תימיימשה " האובנה  , " לוט טרהקא  לש  הזה " עגרה  לש  וחוכ   " ןוגכ

.דועו ןמדוג  הדניל  לש  הבהא " ינמיס  ו" שמש " ינמיס  , " סיאור לאוגימ  ןוד  לש  תומכסהה " עברא  "

אלמו רישי  טבמ  תוקישנ , םיקוביח ,  ) ץק ןיא  תבהאו  הלבק  הבריק , תנמסמש  תיסופיט  ףוג  תפש  ללוכ  גייא ' - וינה ןונגס 
הראה ", " רשוא ", " ימינפ רוא  ", " המינפ לכתסהל  ", " ךמצעל רבחתהל   " ןוגכ חתפמ  יגשומ  םע  תילולימ  הפשו  הרהנ ,)

ןומיא ", " המינפ תוננובתה  ", " הצורמ ינא  אצויש  המ  ", " שדחמ הדיל  ", " תימינפ הדובע  ", " עיגרת ", " ילש חא  ", " תימינפ
.תירוד הרטנמ  ןיעמל  ךפהש  םורזל ,"  " חוורה גשומה  לכל  לעמו  שפנ ," - ףוג ןוזיא  ", " ימצע

: תורוקמ
. 26 תרחא , ץרא  .יכותב  ליחתמ  שוטשטה  . 28.2.2005 בראג ,

.6-8 מע ' ןושאר , רוקמ  .תינוליחה  תודיסחה  אוה  גייא ' וינה  .רינ 19.3.2010 . ןנחלא ,
.תרחא ץרא  .ךתוא  טנפהא  אוב  רבמטפס 2014 . .המענ  ינורפצ ,
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.תוירקיע המכ  עיצנ  ןלהל  גייא ?' - וינה לש  האוגה  תוירלופופל  תוביסה  ןהמ 

רורפגה ירשא 
.שדחמ אלמתהל  שקבמה  תוהז  לש  םוקאו  רצי  רופיכ , םוי  תמחלמ  ירחא  ץאוהש  ונייחמ , השודקה  תרסה  ךילהת 
הקציש תועמשמה  תא  ףילחיש  םויק  - תועמשמ לש  רולדגמ  םהייחל –  שדח  קומע  ןכות  םישפחמ  םינוליחה  םילארשיה 
רוביצה ללכב  תשחרתמש  תידוהיה , תרוסמל  הקיזה  תוקזחתהל  תוביסה  תחא  םג  וזו  רשפא  .תינויצה  םואלה  תד  ונמזב 

' גייא וינה  תורות  רחא  הייהנהש  ןכתי   (. הזה םוקאוה  תא  האלממ  תודהיה   ) םיריעצ ברקב  שגדומ  ןפואבו  ילארשיה 
.רצונש ללחה  תא  אלמל  תפסונ  ךרד  איה 

בוט יכ  הל ' ודוה 
העפשהה הלחה  הגרדהב  .הקירמא  םורדלו  קוחרה  חרזמל  לודגה  לויטה  ךלהמב  השדחה  תוינחורל  ופשחנ  םיבר  םיריעצ 

רופיש  " תואנדס ינתא ; ןוזמו  דוגיב  םיטישכת , ינכוד  ןגנפוקו ; האוג  יפוח  ןונגסב  סנארט  תוביסמ  הצרא : ףטפטל 
תופיכ ןווגמו  תוטסר , םילאוורש , תויבלג , לש  הקורז  הנפוא  הקוברדו ; הרטיג  לש  המשנ  תקיזומ  הרשעה ; יגוחו  ימצע "

.םישוברתו תוחפטמ  תומוקר ,

תקפסמ גייא ' - וינה תיישעת  .תילכלכ  העפות  לש  גוס  םצעב  איה  השדחה  תוינחורה  ילסקודרפ , יד  ןפואבו  הז , ןבומב 
רוכמלו אבייל  תעדל  ךירצ  טושפ  .םדקומ  עדיו  םיבר  םיבאשמ  הכירצמ  אל  איה  יכ  םיריעצל , רקיעב  הבוט , הסנרפ 

.המיאתמה תימדתה  תאו  םילוז ) סקפי  ' ציפ רקיעב   ) ןוכנה רצומה  תא  ןמזב 

הלוכיו תודרשיהה , לועמ  הררחתשהש  תימואלניב  הבכשל  םיכייש  הינכרצו  השדחה  תוינחורה  ינרצימ  לטובמ  אל  קלח 
ןבומב אוה  גייא ' - וינה .םייחה  תלחות  תכראהבו  תינחור )" החוור   )" םייח תוכיאב  יאנפ , תוברת  חותיפב  זכרתהל  םויה 

". המשנל ןוזמ  יפסות  וא  םינימטיו   " ןיפולחלו שפנל ," יזוק  ג'  " ןיעמ הז 

ינאכמה חופתה 
ובש םלועב  .תוכסמה  יוורו  רכונמה  שעותמה , יברעמה , ןילופורטמה  תוחתפתהל  דגנ  תבוגת  םג  איה  השדחה  תוינחורה 
םימ קוצי , ןוטב  הפילחמ  תיעבט  ןבא  ןכל  .יתימאבו  יעבטב  ךרוצה  קזחתמ  יביטלופינמו  יתוכאלמ  ירחסמ , לוכה 

תוינוריעה  " וז .קט  - ייה תייגולונכט  ףילחמ  גטניוּו ' ןכומ  לכוא  ףילחמ  יתיב  לכוא  הלוק , - הקוק םיפילחמ  םיילרנימ 
.םייתליהקה םיבושייבו  תולודגה  םירעב  תויניימהוב  תונוכשב  הצופנש  תירפכה "

םיבערל תוינחור  תומיעט 
.קיטס פו  ' צה הצק  לע  המיעט  לש  גוס  םג  איה  השדחה  תוינחורה  טנטסניאה , תוברתל  לגרוהש  םלועב  יכ  םינעוטה  שי 

וא  ( שונא תושלוח  לע  שבלומו  עתעתמ  םג  םיתיעלו  לילעב  דודר   ) ריהמ ינחור  ןוזמ  םינומהל  העיצמש  הנפוא  וז 
'. וכו תד  היפוסוליפ , תונמא , עדמ , לש  זכורמ " ישוס   " ןיפוליחל

תא קוושל  וליכשה  ןה  .םינוליח  םיריעצ  ברקב  "ד  בחו בלסרב  תוידיסח  לש  תיסחיה  ןתחלצה  תעבונ  םג  ןאכמ  בגא ,
תווצמ תרימש  לש  ריחמב  םידוקירו , הריש  דודיעו , ץועיי  תירמוח , הכימת  םוחו , הביח  תמסוק : הפטעמב  תודהיה 

.אבה םלועה  ייחל  הכזתו  םשה " תרזעב   " תצק למלמ  ןיליפת , חנה  הפיכ , םיש  .תילמינימ 

תינוליח תודיסח 
לש העטמ  תיוות  םע  תויתורחתה , תודסוממה  תוכרעמהמ  םויה  םיטלפנה  םיריעצל  דחוימב  המיאתמ  השדחה  תוינחורה 

םילגוסמהו םיבהואה  םירשכומ  םישנא  אלא  היצביטומ , ירסח  וא  תלוכי  ייוקל  םניא  ללכ  םהמ  םיבר  הדימל ." ייוקל  "
םשכ ישיא .) עגמל  רקיעב  םיקוקז  םה   ) תואטיסרבינואהו רפסה  - יתב םהל  םיעיצמש  הלאמ  תורחא  םיכרדב  דומלל 

תקתנתמ השדחה  תוינחורה  תעונת  ךכ  ינעבותה , יאטילה  תובישיה  םלועמ  ונמזב  הקתנתה  תידיסחה  העונתהש 
.יתורחתה הלכשהה  םלועמ  עדומב ) אלשו  עדומב  )
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תחופה ילושה  ץמאמה  קוח 
.תררחסמ תוריהמב  הנתשמו  ינמז  לוכה  ובש  םלועב  תוביצי , לש  ןגועל  ההימכה  תא  םג  אטבמ  ינחורל  שדחה  ףחדה 

: בוצע סקודרפ  רצונ  ךכ  .ףלוחלו  ידיימל  יטרקנוקל , רבעמ  איהש  הקומע  תועמשמ  אוצמל  תישונאה  הריתחה  יהוז 
המוד רבדה  .ומצעב  טנטסניא  רצומ  איה  יברעמה  טנטסניאה  םלועל  גייא ' - וינה תוברת  העיצמש  הביטנרטלאה 

.הקדוו לש  תופורת  תועצמאב  לוהוכלאמ  הלימג  תינכותל 

םייתדרחל העגרה  תלולג 
םייוריגל הלדגה  הפישחהמ  רקיעב , ילואו  םג , עבונ  הציחלמה  תימוימויה  תואיצמהמ  חורבלו  קתנתהל  ןוצרה 

םדא ףשחנשמ  תונוסא  רתויל  דחא  עובשב  םויה  ףשחיהל  יושע  עצוממ  םדא  .תונוסאלו  באכל  רקיעבו  םיילטיגיד 
לארשיב .דבכ  ישגר  סמוע  תרצוי  תוידגרטלו  תועיצפל  תוומל , תיביסנטניאה  הפישחה  .קיתעה  םלועב  וייח  לכ  ךלהמב 

םע םג  היתפמאו  תוהדזה  רצויש  דוק  ירבח –  - יתחפשמה דוקה  לשבו  ינוחטיבה  הבצמ  לשב  דחוימב , לודג  סמועה 
ילוא ןומט  ןהבש  תעד –  תחסהו  םזיפקסא )  ) השחכה הקחדה , אוה  רתיה  סמועל  ןורתפה  .תישיא  םיריכמ  ונניאש  םישנא 

.השדחה תוינחורה  לש  החוכ  רקיע 

תיטילנאוכיספה היגולואיתה 
 – םיבר םימוחתב  תרכינ  התעפשה  .תינוליח  היגולואית  ןיעמל  הכפהו  עדמה  תולובג  תא  ונימיב  התצח  הזילנאוכיספה 
םע תיברעמה  הזילנאוכיספה  לש  יממע  אצאצ  ןיעמ  אוה  גייא ' - וינה .חיש  יסופדו  רודיב  תונמאל , דעו  ישפנ  לופיטמ 

.ימצע רופישו  םיחתמ  תייפרהל  קחדומה , רורחשל  תונכל , תימצע , הנבהל  ףיטמ  הל  המודבו  קוחר  חרזמ  לש  חוחינ 

וליאו הקינילקה  תפס  לע  תישיא  החיש  העיצמ  הזילנאוכיספה  .םיכירדמו  םיוולמל  קוקז  םדא  רשואל , ברקתהל  ידכ 
תא םג  תפקשמ  השדחה  תוינחורה  .עבטה  קיחב  המדא  לע  וא  ןרזמ  לע  ישיא  ןומיא  העיצמ  תי  ' גייא - וינה תוינחורה 

ןואכידו ץחל  ןיב  חכומה  רשקה  לשמל , .ףוגה  לע  התעפשהב  רקיעבו  םדאה  שפנ  לש  קומעה  הדיקפתב  תרבוגה  הרכהה 
תנמ לע  םשפנ  תא  קזחתל  םהיצמאמ  תא  ריבגהל  םיבר  םיריעצ  הליבוה  תאזה  תועדומה  .תוריאממו  תוינורכ  תולחמל 

.הז םוחתב  עיצהל  המ  הברה  שי  השדחה  תוינחורל  .םפוג  תא  קזחתל 

םייטסילטיפק םיסותיממ  תוחכפתה 
יוטיב םג  הב  שי  .תולחמ  תבכעמ  ילואו  הקיחדמה  העגרה  תלולגו  ינחור  דופ  קנ  ג' האשילק , קר  הניא  השדחה  תוינחורה 

איה הז  ןבומב  תיטסילטיפקה ." הרוטטקידה   " לע רקיעבו  םייתרבח  םיתוויע  לע  תרוקיב  לש  קומע  םיתיעלו  יטנתוא 
" םישער  " לרטנל תומק  וז  םג  וז  .םזילאיצוס  - ואינהו הביבסה ) תנגה   ) הקוריה היגולואידיאה  ומכ  הבושחו  המוד 

םזישאפ לש  גוסל  תמיוסמ  הדימב  ושענש  םלוע  תסיפתו  לשממ  תטיש  תיטסיניוורדה –  קושה  תלכלכ  לש  םימוהיז " ו"
.ילכלכ

תושיגרה דרמ 
תונכל רשפא  .ונמלועב  ישנה  דוסיה  תוקזחתה  קויד  רתיל  וא  יטסינימפ , יוטיב  םג  קפס  אלל  איה  השדחה  תוינחורה 

רשק תושיגר , לש  םיכרע  סנ  לע  הלעמ  איה  ןבומכ .) ירבגה , ןורטסוטסטה  לש   ) תיתוברת היצזינומרוה  - הד םשב  תאז 
תירבגה תוברתל  הביטנרטלא  העיצמ  הז  ןבומבו  תיטתסא , תועדומו  תונפקות  - יטנא תוחיתפ , תוכר , םח , ישונא 

.ונמלועב תוחפ ) יכ  םא  תטלוש , ןיידעו   ) הטלשש

םיגורתאה רודל  ישפנ  לופיט 
העגרה יעצמאלו  ישפנ  עויסל  רתוי  קקזנ  םג  אוה  .םירבשמו  םיישק  ינפב  תוחפ  דימעו  רתוי  עיגפ  רוד  אוה   Y-רוד ה

תא ליכמ  אוה  .םיישיא  םילוכסתו  תובזכא  תונולשיכ , תודרח , םיצחלל , הנעמ  ןתונ  גייא ' - וינה .םיצחל  רורחשו 
וקרזנש וא  אצומ  אלל  ךרדב  םמצע  ואצמש  םישאונו , םיבאוכ  םישנא  םיקקזנ  םהלש  תונלבוסהו  תישונאה  היתפמאה 
רסוחל וא  העקשה  רסוחל  החלצה , רסוחל  יגולואידיא  ץורית  קפסמ  םג  אוה  .תקפסמ  הנכה  אלל  יתרבחה  לגנו  ' גל

.תוצירח
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ונייחב רחא  וא  הזכ  בלשב  םיכפוה  ונלוכ  ןכל  הלאה , לפשה  יעגר  תא  שי  ונתיאמ  דחא  לכל  םצעב  יכ  ורמאיש  שי 
תוינחורה תעפות  הז  ןועיט  יפ  לע  .דימתמ  ןווגמ  םיתורישו  םירצומ  רחבמ  םויה  עיצמ  טושפ  קושה  .רתוי  םיינחור " ל"

.עציהב היילע  אקווד  אלא  שוקיבב  היילע  חרכהב  תפקשמ  אל  השדחה 

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

חתפמ חתפמ תולימ   תולימ
 | השדח - תוינחור תוינחור |  יטילופ |  תוברועמ |  ןילופל |  - תועסמ תוימשיטנא |  האוש |  תושדח |  האחמ |  הדמע |  היגולואדיא |  העבצה | 

תושדח - תכירצ תונויצ |  סותימ |  תוגיהנמ |  הנידמ |  הליהק |  ילש |  - תמא תמא |  גייא | ' - וינ

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
תא ןווכמ  הלאשה  חוסינ  תחא  אל  תויורשפא .) עבראמ  תחאב  רקחנה  לש  הריחב   ) תורוגס תלאשב  םישמתשמ  םירקסה  בור   .1

.םיסנאוינ תוצימחמ  םג  הלאכ  תולאש  תנווכמ .) תוטלוב  רצוי  תרחא  וא  וזכ  הלימב  שומיש  םיתעל   ) הבושתל ןייאורמה 
.31.5.2004 ענרבו , ןונ  - ןב ןאירא ,  .2

.ל ' הצב תרשל  םיריעצה  לש  היצביטומה  תא  וקדבש  םירקסה  דחאב  הנתינ  ןנובתמב ) יולת   ) הבוצע וא  תעשעשמ  המגוד   .3
, םירבח םהל  שי  יכ  םתיצחמ  ונייצ  המישנ  התואב  ךא  אשונב , תוטבלתה  לכ  םהל  ןיא  יכ  ובישה  רקסב  םילאשנהמ   83%

המזויה .תויברק  תודיחיב  תרשל  םיצור  םניא  יכ  ובישה  ( 59%  ) רקסב םיפתתשמה  בור  בגא , .סייגתהל  םינווכתמ  םניאש 
תטיסרבינואב הקיטסיטטסל  גוחהמ  סקופ  לימק  פורפה ' אוה  רקסה  ךרוע  .הפיח  תייריע  םע  דחי  ןקוש , תשר  לש  איה  רקסל 
.6.9.2010 יתשק , ךותב : .יצחו  דע 18  ינב 15  ףיקה כ-500  רקסה  םגדמה .' טקיורפ   ' תרבח ףותישב  ביבא , לת 

היהת לארשיש  בושח  רעונה  ינבמ  יכ ל-96%  הלע  יצחו  דע 18  ינב 15  ברקב כ-500  ךרענש ב-2010  רקסב  לשמל , ךכ   .4
לש הזה  גוסל  םידגנתמה  הלא  לש  טפשמל  םתדמעהב  םכותמ  וכמת 27%  המישנ  התואב  תיטרקומדו .' תידוהי  הנידמ  '
וא דחא  הבש  התיכב  דומלל  םינכומ  ויה  םא  הלאשל  הבושתב  .םידגנתמה  לש  םתוחרזא  תלילשב  וכמת  ו-41%  הנידמה 

ונע 50% יברע , דליל  הלאשה  הסחייתה  רשאכ  .הלילשב  ובישה 32%  םידחוימ , םיכרצ  לעב  אוה  םידימלתהמ  רתוי 
, ןכ יכ  הנה  .תיבסל  וא  ומוה  םידמול  ויה  םתתיכב  םא  םהל  עירפמ  היה  יכ  םג  ונייצ  רעונה  ינבמ  .הלילשב 23%  םילאשנהמ 

גוחהמ סקופ  לימק  פורפה ' אוה  רקסה  ךרוע  .הפיח  תייריע  םע  דחי  ןקוש , תשר  לש  איה  רקסל  המזויה  .הכופיהו  הדמע 
.6.9.2010 יתשק , ךותב : םגדמה .' טקיורפ   ' תרבח ףותישב  ביבא , לת  תטיסרבינואב  הקיטסיטטסל 

יכ אצמנ  ראוני 2013 )  ) 19 ־ה תסנכל  תוריחבה  רחאל  םירופס  םישדוח  ךרענש  היטרקומדל  ילארשיה  ןוכמה  לש  רקסב   .5
, רמולכ .תובר  תויזכרמ  תולאשב  םינייאורמה  תודמעב  םילדבהל  בוט  ריבסמ  הנתשמ  הנניא  תסנכל  תוריחבב  העבצהה  "

ןיב יתטיש  ןוימד  ןיאו  תורחאל  תחא  הגלפמ  יעיבצמ  ןיב  םייתועמשמ  םילדבה  ןיאש  ררבתמ  םייזכרמו  םיבר  םיאשונב 
תורבח ןהש  תוגלפמ  יעיבצמ  ןיב  ינוש  אוצמל  םיפצמ  ונייה  ןהבש  תולאשב  םג  ןכ , לע  רתי  .הגלפמ  התוא  יעיבצמ  תודמע 

העבצההש איה  ןאכ  תשקבתמה  הנקסמה  .הלאכ  םילדבה  ואצמנ  אל  היציזופואב , תואצמנש  תוגלפמ  יעיבצמל  הלשממב 
ןכלו דואמ , הכומנ  תוגלפמה  םע  םיעיבצמה  לש  תוהדזהה  תדימש  הרורב ; םלוע  תפקשה  םויה  תפקשמ  הניא  לארשיב 

ןניא תוגלפמהש  לוכל —  ןורחאו  םהיתודמע ; תא  םיעיבצמל  ביתכמש  הנתשמ  ןניא  ץוח —  וא  םינפ  יאשונב  ןהיתודמע — 
ימ תא  וליפא  תינויער —  הניחבמ  תובייחמ —  ןניא  ןהישאר  םיעיבמש  תודמעה  ןכלו  יטילופ , לקרוא "  " ןהיעיבצמל תושמשמ 

.2013 הירבוח , ןמרה  .ןליבשב " ועיבצהש 
.10.11.2008 רנטואמ ,  .6

.26.9.2013 טיבש , ךותב :  .7
תנידמל ההובג  הקיזו  תוכייש  תשוחת   ' האצמנ לארשי , יח  יבא  ןרק  רובע  ןמטוג  זכרמב  השענש ב-2009  רקסב  לשמל , ךכ   .8

הרבחהמו ידוהיה  םעהמ  קלח  שיגרהלו  ץראב  תויחל  בושח  לודגה  םבורל  םילארשיה : םידוהיה  תיברמ  לצא  תודהילו  לארשי 
תיברמ דועו , תאז  .האושה  תא  רוכזל  דואמ ' בושח   ' דע בושח ' יד   ' יכ םירובס  םלוכ  טעמכ  ךכל , םאתהב  .תילארשיה 

המוד רועישו  ןכש ,)' ענכושמ   ' וא ענכושמ ' אל  ךא  ןכ   ' ובישה  ) קוחרה חווטב  ץראב  תויחל  םיצור  ויה  ( 88%  ) םיבישמה
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.2009 ןמרגוש־רסיקו , ןאירא  ןכ '.)' טלחהב   ' וא ןכ '  ' ובישה  ) םינויצכ םמצע  תא  םיאור  ( 84%)
םידוהיהמ  ( 83.3%  ) טלחומ בור  ילארשי ? ךתויהב  האג  התא  המכ  דע  םינייאורמה : ולאשנ  היטרקומדל  ןוכמה  רקסב   .9

.2013 לבלו , רומטא  רלה , ןמרה , .םתוילארשיב  םיאג  יד  וא  דאמ  םהש  ורמא  דחאכ ) םיריעצו  םירגובמ  )
קר יכ  ןייצל  יואר  תאז  םע  .תידוהיה  המואלו  תילארשיה  הרבחל  תוכייש  םישיגרמ  םידוהיה  םיריעצה  לש  לודג  בור   .10

רתוי תויוהז  תבוטל  וללה  תויוהזה  לש  תלחוזה  החינצה  תא  זמרל  יושע  רבדה  .הבר  הדימב  ךכ  םישיגרמ  םתיצחמכ 
רבמצד 2010. ןוזנתנו , לסקה  .תוירלוקיטרפ 

יכ ב-1998 אצמנ  ילארשיה  רעונה  לש  תיטילופה  תודמעב  תומגמ  ןוחבל  הרטמב  יעלקלא , ןימסיו  רעי  יפא  וכרעש  םירקסב   .11
ל- האוושהב  רתויב , תנכוסמה  תקולחמכ  םינוליחו  םייתד  ןיב  םיסחיה  תא  ואר  יאליג 16-24 )  ) לארשיב םיריעצהמ   44%
ידי 46% ו- לע  ןושארה  םוקמב  ןיוצ  יברע  - ידוהיה עסשה  ב-2004 ו-2010  םיברעו ; םידוהי  ןיב  םיסחיה  תא  ךכ  וארש   27%

.2010 יעלקלאו , רעי  ידי 21% ו-23% . לע  הז  םוקמל  רחבנ  ינוליח  - יתדה עסשהש  העש  , 42%
ךוניחה תכרעמב  יזכרמ  ביטומ  תויהל  םיכישממ  םהו  םלועהמ  וספ  אל  םנמא  םיטוירטפה  םירסמה  יכ  שיגדהל , בושח   .12
םירסמ םירבעומ  םמוקמב  .תובישחה  םלוסב  ודרי  םה   X-רודל ה האוושהב  ךא  הירוטסיהה , ידומילב  רקיעב  תיתכלממה ,

'. ודכו תיגוז  הבהא  הביבסה , לע  הרימש  םוסרפ , ימצע , שומימ  תילכלכ , החלצה  שגד : םילבקמה  םירחא 
ביטומ ןיידע  איה  תימואל  הוואג  .היגשיהו  לארשי  לע  םייבויח  םירואיתב  ונימיב  םג  םיאלמ  טפשמהו  הימדקאה  תונמאה ,  .13

םה .ןוטלשה  תודסומ  רואיתב  רקיעב  רתוי , תיטננימוד  תרוקיבה  יללכה  לקשמב  לבא  .תילטיגידהו  הבותכה  תרושקתב  קזח 
תוחכפתה ללגב  קר  אל  םיריעצה , תעדותל  לחלחמש  הזה , דצה  תא  השיגדמ  תרושקתה  וכו .' םילצנמ  םיתחשומכ , םיראותמ 

.גניטיירה תא  תולידגמ  תרוקיבהו  היירורעשהש  םושמ  אלא  הפישחה , יעצמא  לולכשו 
.רבליז לאירא  עוציב : ןרלא ; ןועדג  ןחל : טילבטור ; 'ה  לקנעי םילימ :  .14

.9-10 מע ' , 1997 ץיברוג ,'  .15
.30.12.2009 תוליהק , ענענ  הילאוטקא -  םורופ   .16

(. תדילי 1983 בומיסינ , הליה  לש  המבה  םש   ) יטרוש עוציב : .בומיסינ  ןליא  ןחלו : םילימ   .17
.ירטע ילג  עוציב : .ןהכ  ביגס  ןחלו : םילימ   .18

ת'א תטיסרבינוא  לש  טייבידה  ןמאמ  תנשל 2010 , תואטיסרבינואל  טייבידב  םלועה  ףולא  אוה  בודיא  - ןהכ ינוי   .19
.ךוניחה דרשמ  לש  טייבידה  תנכות  לש  יעוצקמה  הלהנמו  רעונל  טייבידב  לארשי  תרחבנ  ןמאמ  תירבעה , הטיסרבינואהו 

.16.6.2012 בודיא , - ןהכ
סאמחה לש  הדנ  ' גאבו המחלמה  לש  עקרב  איקבש  םדאש  תופצל  היה  רשפא  ןתיא .' קוצ   ' תמחלמב לשמל  הטלב  העפותה   .20
יהלשב ךרענש  רקסב  .לארשי  תא  אקווד  ורקיב  ברעמב  םיבר  לעופב  .המצע  לע  ןגהל  לארשי  לש  קדוצה  קבאמב  ךומתי 

תוירחאה תא  םיליטמ  םיאקירמא  םיריעצ  יכ  ילוי 2014 )  ) Pew רקחמה ןוכמ  חוויד  בחרנ , יתרושקת  יוסיכל  הכזו  ילוי  שדוח 
יאליגב 18-29 םיבישמהמ  שילשמ  הלעמל  .סאמח  לע  רשאמ  רתוי  הובג  רועישב  לארשי  לע  הזע  תעוצרב  תומילאל 

טסוגוא 2014. סקאסו , טכה  ןייש , .םשא  היה  סאמחה  יכ  ונימאה  קרו 21%  םשא  ימ  ועדי  אל  'ב  הראב
.ךיראת אלל  יקסר , ' צליו  .21

.9.5.2014 ןמרביל , ךותב :  .22
םוחתב רקיעב  אטבתמש   ) ירטספיהה םייחה  ןונגס  .םירטספיהה  תעפות  איה  הזה  יונישל  תוקהבומה  תואמגודה  תחא   .23

םישקתמ םישנאש  הביסה  םג  הז   ) םינושמו םינוש  םייתוברת  תורוקממ  הארשה  חקולש  ינוריאו  יטקלקא  זאלוק ' אוה  הנפואה )
םמצעב םיעוקש  םיירטנצסקא , םירטספיהה  .ךלוה  אל  לכהו  ךלוה  לכהש  השיפתה  תא  ףקשמ  אוה  ותוא .) גלטקל 

- יטנא לש  היגולואידיא  לש  גוס  םירטספיהה  םירדשמ  םתוגהנתהו  תשיפתב  .תחא  הנועבו  תעב  םמצעמ  םיעשעושמו 
.היגולואידיא

ירחא רקיעב  הנורחאל , .ול  ומדקש  תורודהמ  יתפכאו  ברועמ  רתוי  יברעמה  םלועב  ריעצה  רודה  םא  חוכיו  להנתה  תובר  םינש   .24
הזה רודה  תרהבתמ : הבושתה  '', Generation Me עודיה הרפסב  ומסרפתהש  , Jean M. Twenge ' )) גניווט לש  םירקחמה 

.וימדוק ןיבל  וניב  תוניחבמש  תונוכתה  תחא  וז  השעמל  .תאזה  הריזב  שחרתמל  שידא  השענו  הקיטילופב  קוסיעהמ  גוסנ 
רוד ינב  לש  רתוי  םיכומנ  םיזוחאש  הארמ  רקחמה  : '... Psychology Today-ב םסרפתהש  רמאמב  גניווט ' תבתוכ  ךכו 

תופתתשה לשממב , תוניינעתה  יבגל  םג  ךכ  . X-רוד ה ינבל  האוושהב  תויתרבח  תויעבמ  םהל  תפכאש  םירמוא  םוינלימה 
לש םיאשונ  ןיבמ 30  דיחיה  אשונה  הז  תובדנתהל , רשאב  .הקדצל  המורת  וא  םירחאל  היתפמא  תיטילופ , תוליעפב 

המורת םישרוד  ןוכית  רפס  יתב  רתוי  םינשה  םעש  ןוויכ  הארנכ  הז  םגו  םיריעצ , לצא  הילע  וב  םיאורש  תלוזל , תוסחייתה 
חיוורהל  ' לש תובישחב  היילעה  םע  רשי  סחיב  האצמנ  הליהקב  תוברועמב  הדיריה  .ןוכיתה  םויסל  תובוחהמ  קלחכ  הליהקל 
.Twenge, 21.3.2012 .םזילאודיבידניא ' לש  תויצקידניא  םלוכ  לוהינ - ' תדמעב  קיזחהל  -' ו דימא ' תויהל  ', ' בר ףסכ 

.הלש םייסאלק ' םינבומב ה' תיטילופה  תוברועמה  תניינעמ  תוחפ  ונימי  לש  םיריעצה  תא  יכ  ואצמ  'ב  הראב וכרענש  םירקחמ 
.Lochocki, 2010; Marcelo and Lopez, 2007; Smith, Lister, Middleton & Cox, 2005

ךרענ דדמה   ) לארשי לע  ולש  יתנשה  היטרקומדה ' דדמ   ' רקס תא  היטרקומדל  ןוכמה  םסרפ  הבש  היינשה  הנשה  התיה   2004  .25
וז הנשב  ענרב .) תימולשו  ןונ  - ןב תיזפ  ןאירא , רשא  פורפ ' ידי  לע  היטרקומדל , ילארשיה  ןוכמה  תרגסמב  ןמטוג  ןוכמב 

ןיינעה תדימ  יכ  אצמנ  רקסב  (. Y-רוד ה ינב  םויה  םהש  ינב 15-18 , םיריעצ   ) רעונה ינב  לש  םהיתודמע  לע  שגדה  םשוה 

96/109

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הקיטילופב ןיינע  ועיבה  םירגובמה  םינייאורמהמ   67%  ) .םירגובמה לשִמ  תרכינ  הדימב  הכומנ  רעונה  ינב  לש  תוברועמהו 
(, תכרעמב םייטסיטטס  םישער  סינכמש  המ   ) דחאכ םיברעו  םידוהי  םיריעצ  ללכ  רקסה  םנמא  רעונה .) ינבמ  תמועל 50% 

םעבטמ רעונ  ינבש  רמולו  גייסל  רשפא  .םילודג  םניא  תוצובקה  יתש  ןיב  םילדבהה  הזה  םוחתבש  חינהל  רשפא  לבא 
תוקוצמב תוזכרתהל  תכשומ  תורגבתהה  לש  היגולויבה  ןכש  םוקמו , ןמזל  רשק  אלל  םהירוהמ , הקיטילופב  תוחפ  םיניינעתמ 

הקיטילופב תחופה  ןיינעה  .יגולויבה  רבסהה  תועצמאב  םריבסהל  ידכמ  םייתועמשמ  ויה  םירעפה  תאז , לכבו  .תישיאה 
.םירקסב הלעו  בש  אוהו  םירגוב  םישנאל  םתכיפה  ךלהמב  םג   Y-רוד ה תא  ןייפאל  ךישמה 

, םקלח לצא  .תיטילופ  םיליעפ  םניא  ונייאורש  תוצובקהמ  תחא  ףאב  םינייאורמה  : ' בתכנ ב-2010  ךרענש  רקחמ  ימוכיסב 
.תיטילופ תועדומ  וא  ןיינע  רסוחב  הוולמ  רבדהש  הארנ  הירפירפב , םינייאורמה  וא  םינוליחה  םינייאורמה  ברקב  ומכ 

ידמ םיקוסע  םילועה , ומכ  םירחא , .תושדחל  ןיזאהל  אל  םילדתשמ  וא  םיניזאמ , םניאש  םירמוא  ףא  הירפירפב  םינייאורמה 
אל םהו  םנמז  בור  תא  םילכמ  םידומילהו  הדובעה  הנידמל , תויתפכא  םישח  םינייאורמה  בורש  ףא  םויקה :' תמחלמ  ב'
 - והשמב ןיינעתהל  ןמז  יל  ןיא  תירוביצ , תברועמ  אל  תניינעמ , אלו  הדירטמ  אל  הקיטילופה  , ' הלא םיאשונב  םיניינעתמ 

.2010 ןוזנתנו , לסקה  '' .הדובעו םידומיל  םידומילו , הדובע 
תא םיעיבמ  םיריעצ  םהב  הריקחה  ימוחת  םה  תיחרזא  תוברועמו  יתדהו  יטילופה  םוחתה  יכ  אצמ  ב-2012  ךרענש  רקחמב 

תמר ללככ , .םירגובמל  האוושהב  םלועה ,' רופיש  ל' לועפל  םיניינועמ  תוחפ  םיריעצ  יכ  אצמנ  דוע  .רתויב  טעומה  ןיינעה 
םניא םה  הז  ללכבו  םירגובמל , סחיב  הכומנ  איה  לארשיבו  םלועב  םיריעצ  וחוויד  הילעש  תיטילופהו  תיתרבחה  תוברועמה 

.2012 ץירו ,' ןומניצ  .הגלפמ  ירבח  תויהל  םישש 
תויתרבח תותשרב  תוליעפ  טעמל  תאז  .תיטילופה  הריזב  תוחפ  ףתתשהל  םיטונ  םיריעצ  יכ  אצמ  ב-2013  ךרענש  רקחמ 

.2013 ץכו , ןרק  - בגוי טנרטניאה  תשרב 
, תואבה םילמה  ובתכנ  םיריעצה ,' קוח   ' םודיקל ביבא  - לת תטיסרבינואב  םיטנדוטסה  תדוגא  לש  הדמע  ריינל  רבד  חתפב   .26

חילצהש הזכ  ףחוס , םיטנדוטס  קבאמל  םידע  ונייה  אל  םויה  דע  ': ' לארשיב הריעצלו  ריעצל  חותפ  בתכמ   ' תרתוכה תחת 
תדמוע וסיסבבש  קבאמ  תורחא , תויסולכוא  ברקב  ויפלכ  תוהדזה  ררועלו  תובוחרל  םיריעצו  םיטנדוטס  ינומה  איצוהל 

.5.4.2010 יזנגמ , םייח .' םה  םהב  הרבחהו  הנידמה  יבגל  םיטנדוטסה  לש  תשבוגמו  תללוכ  םלוע  תשיפת 
םיריעצו םירגובמ   ) לארשיב רוביצה  יכ  הלגמ  תמאה – ' רוד   ' תעונת ידי  לע  ןמזוהו  םיגתומ ,'  ' ןוכמ ידי  לע  ךרענש  רקס   .27

אל ללכ  םילאשנהמ  תיצחמכ  לשמל  ךכ  .ותעפשה  תלוכילו  תויטילופה , ויתויוכזל  עגונה  לכב  הקומע  תורובב  הכומ  דחאכ )
.ןבכרה לע  עיפשהלו  תולודגה  תוגלפמל  דקפתהל  תוכז  םהל  שיש  ועדי 

תושארב דומעל  רחבנ  והינתנ  ןימינב  יכ  ועדי  אל  םילאשנהמ  .דקפתהל כ-93%  םתוכזל  םיעדומ  אל  ללכ  םיריעצהמ   75%
רפסמב רבודמ  יכ  ךירעה  םילאשנה  ברקמ  טלחומ  בור  .דבלב  דוכילה  ידקפתממ  ףלא  לש 37  הכימת  בקע  דוכילה  תעונת 

.הברהב הובג  םיעיבצמ 
םבור .הנשב  םידדוב  םילקש  תורשע  לע  תדמוע  תולודגה  תוגלפמל  תודקפתהה  תולע  יכ  ועדי  אל  םילאשנהמ  טעמכ 80% 

.ךיראת אלל  תמאה , רוד  רתא  .הברהב  הדבכ  תולעב  רבודמ  יכ  וכירעה 
לע הירוטסיהב , רטשמ  תורוצ  לע  הברה  םיעדוי  םניא  םיריעצו  םידימלת  : ' בתוכ יטילופ  ךוניחל  החמומ  הוונ , לייא  פורפ '  .28

תויטרקומדה תחימצ  לע  תיטרקורויב , הקיטילופ  לומ  תיתרוסמ  תיטבש  הקיטילופ  לע  םודק , יטילופ  ןוגראכ  סילופה 
תמייק .םייראטילטוט ]...[  ןומה  ירטשמו  םייתוכמס  םינשי  םירטשמ  דגנכ  םילרביל  - םיטרקומדה םירטשמה  תודדומתהו 
הניחבמ .תונושה ]...[  ויתויושר  לע  ןוטלשה  תלעפה  תרוצו  םייח  םה  הב  הנידמב  הקיטילופה  הנבמ  יבגל  תושידאו  תורוב 

תותיכ ידעווב  םיליעפ  טעמל  .תירוביצ  תוסנתה  תווחל  ךוניחה  תכרעמב  םיריעצה  בורל  תורשפא  השעמל  ןיא  תיתוגהנתה 
םה .עדי  תלבק  לש  תיביספ  היצטניירוא  ךותמ  דומלל  רפסה  תיבל  םיכלוה  םידמולה  בור  תוירפס , תיב  םידימלת  תוצעומו 
ךות וא  םהירבחל , ןובשחו  ןיד  ןתמו  תוירחא  ךות  לועפל  םהל  תרשפאמה  תירוביצ  הריזכ  םידמולה  תרבחל  םיסחייתמ  םניא 

תירפס - תיבה הריזה  .םילוכסתו  תורשפ  תויוור  תויטרקומד  תוערכה  תלבקו  המילא  אל  ךרדב  םיטקילפנוק  םע  תודדומתה 
יגשיה וכרעוי  דציכ  ךרד , וזיאבו  ורבעוי  םה  יתמ  דומילה , ינכת  ויהי  המ  םיעבוקש  םירגובמה , ידי  לע  תעבקנ  םירקמה  בורב 

.23.22.2008 הוונ , .רפסה  תיב  תורטמ  ןהמו  םידמולה ,
ירוכ וא  ןיסב  זרוא  ילדגמ  היגוורונב , םיגייד  וקפיס  אל  וזה  הבושתה  תא  רבודמ .' המ  לע  גשומ  ונל  ןיא  בצק ? תשרפ  '  .29
םיס ' נתמל הרבחה  הכרעש  רקס  תרגסמב  הנתינ  הבושתה  .לארשי  תנידמב  םידימלתהמ  אלא 22.2%  הקירפאב , םימולהי 

' ןבל הליל   ' עוריא תארקל  ינב 17-12  םידימלת  לש 350  גציימ  יצרא  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה  .םיגתומ  תרבח  תועצמאב 
.תינוניב 42% הדימב  הבר ו-39%  הדימב  םכותמ 18%  הקיטילופב , םיניינעתמ   57% יכ : אצמנ  דוע  תורדש 2006 . סנכב 

.6.11.2006 דדח , - יסלברט .הקיטילופב  םיניינעתמ  אל 
םיקול םוחתב  ושענש  םיטעמה  םירקסה  .םיפיטואירטסו  תומודק  תועד  רותיאל  םייריפמא  םירקחמ  דאמ  טעמ  ושענ  לארשיב   .30

.יאליגו ירדגמ  ירזגמ , חוליפ  רדעהו  תוחנמו ) תופוקש  תולאש   ) םוכחת רסוחב 
.Somin, 2013  .31

רקרמ - הדה רובע   Market Watch רקחמה ןוכמ  ךרעש  םיריעצל ) קר  אלו  םיליגה  לכל  סחייתמ  רקסה   ) הריירק רקסב   .32
םיאיבמש  ' תועוצקמ םה  הלשממ  שארו  תסנכ  רבחש  הנעטה  םע  ומיכסה  םילאשנהמ  קר 2.9%  קר  יכ  הלע  תנשב 2005 
לייבגנילק .תסנכ  ירבח  תויהל  םירחובו  םעוצקמ  תא  םיחנוז  ויה  יכ  ורמא  םילאשנהמ  קר 2.5%  םהב .' םיקסועל  דובכו  הרקוי 
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.2005
לש 350 גציימ  יצרא  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה   ) םיגתומ תרבח  תועצמאב  םי  ' סנתמל הרבחה  תנשב 2005  הכרעש  רקסב 

תונוכתה לע  םיבשוח  םה  המ  םינייאורמה  ולאשנ  תורדש 2006 ) סנכב  ןבל ' הליל   ' עוריא תארקל  ינב 17-12  םידימלת 
21.5% ןרקש ,  21.9% םכח ,  25% ימומרע ,  27.5% גיהנמ ,  35.8% תחשומ , ורמא   39.7% םיאקיטילופה ? תא  תונייפאמש 

וללה תואצותה  חכונל  .טוונמכ  יאקיטילופה  תא  ורידגה  םיפסונ  דקפמ ו-5.5%   6.5% להנמ ,  13.5% יניצר ,  19% יארחא ,
.2006 דדח , - יסלברט .םייטילופה  םייחל  דיתעב  סנכיהל  םילקוש  םהש  ורמא  םילאשנהמ  קר 12.9%  עודמ  ןיבהל  רשפא 

73%- לו ל-54%  תסנכב ; ןומא  ןיא  םירגובה  םיריעצהמ   67%- לו רעונה  ינבמ  ל-44%  יכ  אצמנ  ב-2010  ךרענש  רקסב 
רבמצד 2010. ןוזנתנו , לסקה  .תוגלפמב  ןומא  ןיא  המאתהב 

רבוטקואמ ןמז  תודוקנ  ךרענ ב-17  רקסה   ] לארשיב הייסולכואה  ללכ  לש  גציימ  םגדמ  ברקב  ףקיה  בחר  יתנש , יצח  רקסב 
תודסומב ןומאה  יכ : אצמנ  ([ 20%  ) םיברעו ( 80%  ) םידוהי םילאשנ   2000 כ - ןמז  תדוקנ  לכב  רבוטקוא 2009 . דעו   2000

.2009 ןיולו , יטנק  רוד , - ןב .רושעה  ךלהמב  קחשנ  םייטילופה 
בור יכ  אצמנ  ראוני 2013 )  ) 19 ־ה תסנכל  תוריחבה  רחאל  םירופס  םישדוח  ךרענש  היטרקומדל  ילארשיה  ןוכמה  לש  רקסב 

םיגאוד םהשמ  םהלש  םיישיאה  םיסרטניאל  רתוי  םיגאוד  םיאקיטילופה  יכ  םיבשוח  ( 71.5%  ) םידוהיה לש  יתועמשמ 
.2013 הירבוחו , ןמרה  .רוביצה  לש  םיסרטניאל 

השמ : ' םהב םיאקיטילופל  םיגעול  םהבש  סנסנונו  רומוה  ידומעב  האלמ  בויטויהו , קובסייפה  רקיעבו  הלוכ , טנרטניאה  תשר   .33
' תושודק תורפמ  טוקירטנא   ' קובסייפה דומע  תסנכה ;' ינוצלפמ   ' ינוטרס שימ ;' '; ' תוצייצמ תוגלפמ  '; ' הלשממה תושארל  ץד 

 - םיינוימד םיטסופ  םסרפמש  םיפייוזמ ,' םיטסופ   ' קובסייפה ףד  תא  םיקהש  לקסומ , דיוד  רמא   Ynet-ל ןויארב  .דועו 
ולעה ונתוא  וגצייש  ונרחבש  םישנא  תויתרבחה , תותשרה  ויהש  ינפל  : " תקולחמב םייונש  םישיאו  רוביצ  ירחבנ  לש  סנסנונ 

תיתרבחה תשרה  הזמ , רתוי  .יעבטה  םלדוגל  םיאקיטילופה  תא  ריזחהל  תרשפאמ  תשרה  םויה , .לע  - חרזא תגרדל  םמצע  תא 
םוש ילב  םעה  לש  יתימאה  לוקה  הז  .היזיוולטה  תוינכותו  תרושקתה  ילכמ  יתועמשמ  רתוי  הברה  יתרוקיב  ףוגכ  תשמשמ 

.25.10.2012 סרייק , .ךוותמ " ףוג 
םויה (. Flanagan  , 2008  ) תוחפ עיבצהל  םיטונ  םיריעצ  .ליגה  םע  םאתמב  אצמנ  תוריחבב  םיעיבצמה  רועיש  'ב  הראב  .34

(. Chareka & Sears, 2006  ) תיחרזא תויתפכאלו  תוברועמל  ןמיסכ  העבצהה  תא  םיספות  םניא  םיריעצ  'ב  הראב
.20.12.2008 רדהו , רומטא  ואר : ןכ  ומכ  . 22.1.2006 רדהו , רומטא   .35

.  22.1.2006 רדהו , רומטא  זוחאה ל-75.1% . דרי  ןהבש  תוריחבל 1951 , טרפ   .36
ןתואב העבצהה  ירועישב  הדחה  הדיריה  .קרב  דוהא  לומ  ןורש  לאירא  דדומתה  תנשב 2001  הלשממה  תושארל  תוריחבב   .37

הייסולכואה ברקמ  םיברש  רבוטקוא 2000 , יעוריא  לשב  תוריחבה , לע  לארשי  ייברעמ  קלח  וליטהש  םרחב  הרבסוה  תוריחב 
, הלשממה תושארל  קר  אלא  תסנכל  וכרענ  אל  תוריחבה  יכ  הדבועה  לשב  ןכו  .םהל  יארחאכ  קרב  דוהא  תא  ואר  תיברעה 

'. ילאירוטקסה עיבצמה   ' לש ותופתתשה  יאל  איבהש  רבד 
זאמ 1977. הדיריב  תאצמנ  תאז , תמועל  םיברעה , לארשי  יחרזא  תעבצה   .38

ליג לעמ  םידוהי , אלו  םידוהי  לארשיב , תרגובה  הייסולכואה  לש  יארקא  םגדמב  םיבישמ , ללכ 510   ) ךרענש ב-2013 רקסב   .39
םשרנ םיריעצ  לש  רתוי  ךומנ  רועיש  ןכ  ומכ  .תויצרא  וא  תוימוקמ  תוריחבב  תוחפ  עיבצהל  םיטונ  םיריעצ  יכ  אצמנ  ( 18

.2013 ץכו , ןרק  - בגוי .תוגלפמב  הליעפ  תורבחל 
םיאמצע םמצע כ' תא  ורידגה  תירבה  תוצרא  יבחרב  םיריעצהמ  ( 50%  ) עירכמה בורה  ןכ , יכ  הנה  .תילבולג  העפותב  רבודמ   .40
תקזחתמ תיטילופ ' יאמצע  כ' ךמצע  תא  רידגהל  המגמה  .םימדוקה  תורודהמ  ( 39%-32%  ) שילשכל האוושהב  תיטילופ '

ךרואל אשונב  םירקסב  אצמנש  רתויב  לודגה  רפסמה  הז  . Y-רודב ה דחוימב  תטלוב  איה  ךא  תורודה , לכב  ןורחאה  רושעב 
לודיגל מ- האוושהב  רודב ה-Y ל-50% ב-2014 , לודיג מ-38% ב-2004  . Pew רקחמה זכרמ  לש  תוליעפה  תונש   25

ינב  ) םיריעצ םירגוב  םכותמ 617  םירגוב  ללכ 1821  אוהו  ראורבפב 2014  השענ  רקסה  . X-רודב ה 33% ב-2004 ל-39% 
.Pew Research Center - Social Trends. 7.3.2014 (. 18-32

.3 מע ' , 27.9.2005 רבחמ , םש  אלל   .41
.Franklin, 2004  .42

םיפותיש יפלא  תואמל  התכז  הניפהו  תררחסמ , החלצה  התייה  ןולאפ  לצא  ימי  ג' לש  ותינכותב  המבוא  לש  חרואה  תעפוה   .43
.םלועה יבחרבו  'ב  הראב םיריעצ  ברקב  תויתרבח  תותשרב 

.2006 חמצ ,  .44
.14.9.2011 ןילביר , ןומר   .45

.17.10.2011 גירש , ; 15.11.2011 ןמקרטש , ; 10.11.2011 קינלור ,  .46
.Himelfarb, 11.4.2011; Howard, 2010; Howard & Sheetal, 16.2.2011  .47

.2011 יטסוגרס ,  .48
.2011 רוצ ,  .49

.2012 ןוא , - בלו ןמ  יתנש : 'ח  וד הבחרהב : ואר  דלישטורה  תאחמב  טנרטניאה  תשר  לש  יזכרמה  הדיקפת  לע   .50
: בתכנ תנשל 2011 , לארשיב  תרושקתה  תוליעפ  תא  םכסמה  ןורמושב , לאירא  יאטיסרבינואה  זכרמה  לש  יתנשה  'ח  ודב  .51
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האחמה םע  םייתרוסמה  תרושקתה  יעצמא  תיברמ  לש  תיתועמשמ  הכימתב  ןייפאתה  ץיק 2001  תאחמ  לש  רוקיסה  יפוא  '
רחאל ופרטצה  האחמל , ינקפס  סחי  הליחת  וליגש  תרושקת  יעצמא  םג  .םיניגפמהו  םיחומה  תושירד  םע  תוהדזהו  היתורטמו 

להאמה תוגיהנממ  תחא  האחמה –  םות  רחאל  הפשח  םיעלקה  ירוחאמ  הלועפ  ףותישל  תודע  .הב  הכימתל  םידחא  םימי 
רבמטפסב ב-3  הכרענש  הנגפהל  ןלוג  לייא  רמזה  תנמזה  לע  הטלחהה  יכ  הרפיס  איה  .יקצסונ  ריש  דלישטור , תורדשב 

, הירבדל .לארשיב  םייזכרמה  םינותיעה  דחאב  ריכב  ךרוע  םע  תוצעייתה  רחאל  הלבקתה  ביבא , לתב  הנידמה  רכיכב   2011
ולבקתו ןלוג  לייא  תא  ואיבת  בישה : הנגפהה –  תארקל  ןותיעב  תטלוב  תרתוכ  חיטבהל  ןתינ  דציכ  ךרועה  לאשנ  רשאכ 

ןפואב האחמל  הדהאה  (. 4.12.2011 םח ,'? קוביח  תיאנותיעה -  הקיתאהו  תיתרבחה  האחמה   ' סנכב ורמאנ  םירבדה   ) תרתוכ
תימגדמ הניחב  .םישדחה  הידמב  םישלוג  דצמ  המוד  הכימתב  התוול  אל  םייתרוסמה  תרושקתה  יעצמאב  םיעוריאה  רוקיס 

, האחמה םצעמ  וגייתסהש  ימ  לש  רתוי  תיתועמשמ  תוחכונ  הרכינ  םיקבקוטב  יכ  העיבצמ  תשרב  םישלוג  ןכות  לש 
.2012 ןוא , - בלו ןמ  יתנש : 'ח  וד .היגיהנמ  לש  םתלועפ  ךרדמ  וא  היתורטממ 

.2.8.2011 רמוס , לב   .52
.2011 רצלמ ,  .53

.21.7.2011 סוארק , ; 26.5.2011 לארה , ; 9.8.2011 ןסינ , לשמל : ואר   .54
.ג " סשת ןרוק , - ןיקלא  .55

.6.8.2013 רורד ,  .56
תקירוטרש הלוע , ןהכ  תלייא  'ר  דו רגיינ  יטומ  ד'ר  ידי  לע  ב-2007  השענש  רקחמב  . 10.7.2006 ןמדלוג , ךותב :  .57

, םירקוחה יפל  [ 56] .תנסורמ יתלב  תומילאו  ביתכ , תואיגש  תוישגר , תומכחתה , לוזלזב , תנייפואמ  ילארשיה  טסיקבקוטה 
םימלוה ילארשיה : קבקוטה  לש  תיחיש  - ברה ףורגאה  תריז  תסיפת  תא  בטיה  תמלוה  יטסיחאסכה , השובלב  תוירגודה , '
רקחמה לש  םיאלמה  םיאצממה  ועיגי .' ילואש  תובוגתה  לש  ןביט  יבגל  המולעת  תייוור  הייפיצב  רוחאל , םיגוסנו  ריוואב 

.28.1.2007 ןהכו , רגיינ  סנכב : וגצוה 
.2011 ןרזע , - לאומס ; Howard, 2010; Johnson, 2011  .58

.Ellis 15.2.2011; Morozov, 7.3.2011 לייבגנילק 16.10.2011 ;  .59
.2013 ץכו , ןרק  - בגוי ואר : תשרב  יטילופה  יוטיבה  לש  הלועה  תוירלופופה  לע   .60

רבו תודג  לג  ירחא  לארשיב , ליבומה  ישילשה  אוה  והינתנ , ןימינב  הלשממה , שאר  לש  ףדה  יכ  הלוע   Vigo תרבח ינותנמ   .61
םיאקיטילופה םגו  'ב , הראב םיליבומה  םיפדה  תמישרב 50  וניא  המבוא  קרב  תירבה  תוצרא  אישנ  האוושה , םשל  .ילאפר 

יצחו ןוילימכ  והינתנ  לש  ףדל  לארשיב  וליאו  .םיאטירבלסו  םינמא  תורשעמ  תיתועמשמ  הכומנ  הדהאל  םיכוז  הפוריאב – 
רבעשל הנידמה  אישנ  ףלא .)  385  ) דיפל ריאיו  ףלא )  405  ) טנב ילתפנ  םיאקיטילופה  תא  רכינ  רעפב  ליבומ  אוהו  םידהוא ,

לוטיב הלאוו , תכרעמ  .דבלב  םידהוא  ףלא  ל-160  עיגמ  ןילביר  ןבואר  וליאו  םידהוא , ףלא  ל-415  עיגה  סרפ  ןועמש 
.9.9.2015 חצינ , בוש  והינתנ  לבא  ומעז  תרושקתב  גחה : תונויאר 

.ולש קובסייפה  ףדב  םסרופ   .62
.26.2.2012 רורד ,  .63

דמוע עצוממ  לוח  םויב  הבותכה  תונותיעל  יללכה  הפישחה  רועיש  רשאכ  םיימוי , םינותיע  תאירקב  הדירי  אצמ   TGI רקס  .64
". תונורחא תועידי   " לע לש 5.3%  רעפב  לארשיב , רתויב  ארקנה  ימויה  ןותיעכ  ליבומ  םויה " לארשי   " ןותיעה לע 58.3% .

" טסופ  " ןומניחה לוח , םויב  הפישח  הכוז ל-4.2%  עובשה " בירעמ  . " לע 40.8% דמוע  ןותיעה  לש  תימויה  הפישחה  רועיש 
.2 מע ' , 23.7.2015 םויה , לארשי  לע 4.6% . ץראה " לע 0.2% ו"

תנשב 2013 םסרופש  תונותיעבו , טנרטניאב  תורומתה  רחא  םינש  רבכ  בקועה  , Pew יאקירמאה רקחמה  ןוכמ  לש  רקסמ   .65
78% ־כ .קובסייפב  יתושדח  עדימ  םויכ  םיכרוצ  הייסולכואה , ללכמ   30% ־כ םהש  תירבה , תוצראב  םירגובהמ   47% ־כ הלוע :
; םירחא םיכרצל  תיתרבחה  תשרל  םיסנכנ  רמולכ , ךרדה — ' לע   ' קובסייפב תושדחל  םיפשחנ  םה  יכ  ורמא  רקסב  םילאשנהמ 

.תושדח תכירצל  רתויב  הבושחה  המרופטלפכ  םתוא  תשמשמ  קובסייפ  יכ  ודיעה  םילאשנהמ   4% ־כ
אל םהילאש  תושדחה , ירתאל  םיבר  םישלוג  םיפשחנ  תיתרבחה  תשרב  שומישל  תודוהש  אוה  רקחמהמ  הלועה  ףסונ  אצממ 
אל  ' םמצע ורידגהש  רקסב  םיפתתשמה  ןיבמ   47% ־כ .קובסייפב  תופתושמ  םהבש  תועידיה  ויה  אלמלא  םיסנכנ  ויה 

דבלב  38% ־כ תמועל  תאז , .תושדח  תכירצל  בושח  רוקמ  איה  תיתרבחה  תשרה  יכ  ורמא  עובק ,' ןפואב  תושדחב  םיניינעתמ 
.14.8.2014 רשיפ , תושדח .' ינכרצ   ' םמצע תא  ורידגהש  םילאשנה  ןיבמ 

.קיודמו רהמ  םיעיגמ  םירבדש  ונלגרתה  הב  תואיצמב  ונלדג  םיריעצה  ונחנא  : ' הידמ טילא  'ל  כנמו דסיימ  בובארא , דיוויד   .66
םיריעצ םיארוק  .ףוסל  םיגלדמ  ונחנא  הלימ -  םייפלא  לש  הבתכ  םיאור  ונחנא  םא  .הרוק  אל  הז  רשאכ  םינבצעתמ  ונחנא 
.20.1.2014 לאירבא , ךותב : .רטיווטב ' הלש  תרתוכה  תא  םיחלוש  םה  לבא  הבתכה -  תא  םיארוק  אל  ללכב  םימעפל 
ויתודמע ויתועדב , םירחאה  תא  ףתשלו  הכירע  אלל  ויגיגה  תא  םסרפל  שלוג  לכל  תרשפאמה  המרופטלפ  אוה  גולב   .67
םינוליחה רועיש  .גולב  בתוכ  יאליגב 15-17  רעונ  ינב  העברא  ךותמ  דחא  ב-2012  ךרענש  רקס  יפ  לע  .ויתובשחמו 

יאמ 2012. רורד , .םוי  ידמ  םישדח  םיטסופ  םימסרפמ  םיקיתווה  םידוהיהמ  קר 12%  אוה 25.5% . םוי  ידמ  םיגולב  םיארוקש 
.Ezrachi, 1986, 68-69, 245-276  .68

.יבקעו רכינ  חרואב  רבג  האושב  ישיאה  ןיינעה  .ןורחאה  רושעב  הלע  האושב  םיניינעתמה  רעונה  ינב  רועיש  יכ  םיארמ  םירקס   .69

99/109

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תנשבו , 69%  - תוניינעתהה התלע  ב-2004  דואמ , הבר  וא  הבר  הדימב  אשונב  םיניינעתמ  םהש  וחוויד   1998  , ב-61%
.108 מע ' , 2010 ןוזנתנו , לסקה  העיגה ל-80% . איה   2010

לירפא 2012. ןהכ ,  .70
.2014 לילג ,  .71

, לילג .הל  םידומ  ונאו  לילג  המענ  לש  הפיקמה  התדובע  לע  םיססובמ  ןילופל  רעונה  ינב  תועסמל  םירושקה  םינותנה  לכ   .72
.2014

יאמ 2011. חמצו , טדימשדלוג  טטשפיל , ןמירפ , זר , ןמקילג , ; 34-35 מע ' לירפא 2012 , ןהכ ,  .73
תונוכמה דרשמה  תוסחב  תוימשר  תוחלשמ  םיגוס : ינשמ  תוחלשמל  ןילופל  האיצי  ירושיאו  תוסח  קינעמ  ךוניחה  דרשמ   .74
.תויאמצע וא  תוירפס  תיב  תוחלשמ  תונוכמו  דרשמה  דודיעב  רפסה  תיב  ךרד  תונגרואמה  תוחלשמו  תויתכלממ , תוחלשמ 

.תויתכלממ תוחלשמ  ןה  קרו כ-25%  תויאמצע  ןה  תואצויה  תוחלשמה  ללכמ  םיעבר  השולשמ  הלעמל 
לע עסמה , יביתנ  לע  הטילשב  םיניינועמ  םהש  רפסה  יתב  וטילחה  הרהמ  דע  ךא  םייתכלממ  ויה  תועסמה  לכ  הליחתב 

.םיסקטה ינויפא  לעו  תורבחה  תריחב  לע  םיכירדמה , תריחב 
םיסקט םג  ללוכ  עסמה  .תינכתל  ףרטצמה  רפסה  תיבל  בתכומה  לולסמ  ילעב  םה  ךוניחה  דרשמ  ןגראמש  תועסמה 

ןמא תעפוה  םג  ללוכה  םלועה  תומוא  ידיסחל  סקט  תמגוד  ןותנ , ןמזב  תואצויה  תויתכלממה  תוחלשמה  ללכל  םיפתושמ 
תאצוה רשפאמ  וניא  םהב  םימשרנה  רפסמש  הלאכ  םה  תויתכלממה  תוצובקל  םיפרטצמש  רפסה  יתב  .ץראה  ןמ  סטומה 

תא ריבעהל  םיפידעמה  םילהנמ  םנשי  .ףסונ  רפס  תיבל  םידימלתה  ףוריצ  ךרוצל  איה  תלהנמל  היינפהו  סובוטוא ,
יווילה הנכהה , אל  תוחפ  אל  תבכרומה  תיכוניחה  היישעב  קוסעלו  ךוניחה , דרשמל  תבכרומה  תיתלהנמה  תוקסעתהה 

.זכרמהמו הירפירפהמ  םיינוליח  םייתד  םינוש , רפס  יתב  ןיב  שגפמ  תורשפאמ  תויתכלממה  תוחלשמה  .עסמה  םוכיסו 
לכ תא  זכרמ  רפסה  תיבב  רחא  דיקפת  לעב  וא  הבכש  תזכרמ  רשאכ  ןתוהמב  תוירפס  תיב  רומאכ  ןה  תויאמצעה  תוחלשמה 

.עסמה ביבס  היישעה 
.םילג רינ  תודע  תיב  לש  טנרטניאה  רתאב  האר  לארשיב  יפולח  עסמ  לע  לירפא 2014 . רבהו , ןאוס  ץיבודיוד , לשמל : ואר   .75

.המוקתל האושמ  ארקנ : עסמה 
תונורחאה םינשב  ושחרתה  לארשי  לש  בוטה  המשל  ופיסוה  אלש  םיבר  םיעוריא  בתכנ : תונורחא  תועידיב  העיפוהש  הבתכב   .76
םילארשי םיטסינוכית  ינששכ  ףסונ  ךיבמ  עוריא  םהילא  ףסוותה  הנורחאב  יכ  ררבתמ  תעכ  .ןילופל  רעונה  תועסמ  ךלהמב 

.25.1.2008 ץיבוקשומ , .ץיוושוא  הדמשהה  הנחמל  הסינכב  תוכמ  וכלה 
השוב ילב  םהירחא  םיריתומ  תונחמלו  הדמשהה  ירתאל  םיסטש  םידימלת  : ' חווד לירפאב 2006  . 31,1.2010 רנלא , ואר :  .77

רדח ותיחשה  ביבא  לתב  ינוריע י'ד  ןוכית  ידימלת  ינש  : ' רסמנ ץרמב 2007  םידוהי ;' וחצרנ  םהבש  תומוקמב  הבר  תלוספ 
'; ןולמה רדח  תוריק  לע  האוצ  וחרמו  ואיקה  ורכתשה , ןילופב , הדמשהה  תונחמב  ןגרואמ  רוקיב  ךלהמב  והש  וב  ןולמ 

וקלוס םידימלת  העבש  : ' רפוס רבמבונב  םידימלתה ;' והש  וב  ןולמל  הנמזוה  תינפשח   ' יכ ונרשבתה  הנש  התוא  טסוגואב 
, םיוולמה תושר  אלל  הליל  ןושיאב  הנבמה  גגל  ולעש  רחאל  תאז  עסמה -  םות  ינפל  םוי  ןילופמ  ורזחיו  בוקרקב  ןולמ  תיבמ 

םיאצוי םישנא  : ' ןילופמ רזחש  תפצמ  ןוכית  דימלת  עסמה  תא  רידגהל  ביטיה  '. םיחרואה תחונמ  תא  ועירפהו  גלשב  וקחיש 
'. דומלל ידכ  אל  יתנש , לויטב  ומכ  ףיכ  תושעל  םיעסונ  .בינגמ  הז  'ה , רבח הז  יכ  אלא  ןילופב  רבודמ  יכ  אל  עסמל 

לש םתאיצי  תא  תענומ  ןכא  ההובגה  תולעה  יכ  ועבק  םירקוחה  .ילכלכ  ילאנימונה , ןועיטה  רעונה –  ינב  תעיסנל  םידגנתמה   .78
, ןמירפ זר , ןמקילג , םג : ואר  הז  ןיינעל  . 31.1.2008 רגנילז , לשמל : ואר  .עסמב  ףתתשהל  םישקבמה  םיבר  רעונ  ינב 

יאמ 2011. חמצו , טדימשדלוג  טטשפיל ,
.יטסישפ - ימס יפוא  לעבו  ינאגפ  טעמכ  הכינח  סקטכ  וללה  תועסמה  תא  וראתש  ויה   .79

.Feldman, 2002, 2008 ; 2001 , 1995 ןמדלפ ,  .80
לירפא 2014. יחמק ,  .81
לירפא 2014. יחמק ,  .82

.םילארשיה םיברעה  יפלכ  ושחש  היתפמאה  תדימ  לע  ןילופל  םידוהי  רעונ  ינב  תועסמ  תעפשה  תא  הרקח  רטכש  הוח   .83
תידוהי הנידמב  ךרוצה   ) האושה לש  םיימואל  םיחקלל  רתוי  ההובג  תושיגר  התייה  עסמל  םיאצויה  ברקב  יכ  םילעמ  היאצממ 

לצאש העשב  לבא  .ץראב  וראשנש  הלאל  האוושהב  תיללכ ) תירסומ  תושיגר   ) םיילאסרבינוא םיחקללו  ידוהי ) אבצבו 
רתוי הברה  ושגדוה  אקווד  םיאצויה  לצא  ירה  ילאסרבינואה , חקלה  רשאמ  שגדומ  רתוי  היה  אל  ימואלה  חקלה  םיראשנה 
ייברע לש  םלבסל  היתפמאה  לע  ןילופל  רעונ  ינב  עסמ  תעפשה  הוח , רטכש  .םיילאסרבינואה  רשאמ  םיימואלה  םיחקלה 

.2002 רטכש , .לארשי 
תונכההו עסמה  תועצמאב  האושה  לע  ודמל  יכ  וירחאל  וחוויד  עסמל  ואציש  םידימלתה  לש  עירכמה  בורה  םירקחמ  יפ  לע   .84

.59 מע ' לירפא 2012 , ןהכ , ; 22 מע ' רבמטפס 2011 , יאמ 2011 . חמצו , טדימשדלוג  טטשפיל , ןמירפ , זר , ןמקילג , ואר : ול 
הלוע .ב  י' '- תותיכ י ידימלת  ברקב 430  רקס  קחצי  לתב  האושמ  ןוכמ  ךרע  תנשב 2010  ימואלניבה  האושה  םוי  תארקל   .85
יחוויד 'י  פע אוה  ןושארה  רוקמה  .האושה  אשונ  דומילל  יתועמשמ  רוקמכ  ישילש  םוקמ  ספות  ןילופל  עסמה  יכ  וכותמ ,
האושה אשונב  עונלוק  יטרס  אוה  ינשה  רוקמה  םירקסנה .) ןמ   38%  ) האושה ילוצינ  לש  תוישיאה  םהיתויודע  םידימלתה 

םה ףא  וכרע  ץיבודיוד ' הצינו  ןאוס  ןד  םירקסנה ) ןמ  דבלב   20%  ) ןילופל עסמה  אוה  ישילשה  רוקמה  םירקסנה .) ןמ   22%)
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.ןילופל רעונ  תוחלשמ  םיאיצומה  'ס  היתב ללכ  לש  גציימ  םגדממ  בוריקב  םינולאש  םייפלא  לש  חותינ  לע  ךמסנש  רקחמ 
דואמ הבר  וא  הבר  המורת  ומרת  ןילופל  עסמה  ביבס  תויוליעפהש  העדב  םיקיזחמ  םידימלתהמ  ש-75%  הלוע  םרקחממ 

73% וזכ ; הדימב  ךכל  ומרת  הירוטסיהה  ירועישש  העדב  םיקיזחמ   78% תאז , םע  .האושה  אשונב  םהלש  עדיה  תקמעהל 
האושה תחצנהל  םינואיזומב  רוקיבש  העדב  םיקיזחמ   73% המוד ; הדימב  ךכל  ומרת  תרושקתה  יעצמאש  העדב  םיקיזחמ 
ןובשחב תחקל  שי  .המוד  הדימב  ךכל  ומרת  האושה  ילוצינ  יפמ  םירופיסש  העדב  םיקיזחמ  ו-72%  המוד , הדימב  םרת 
הנומתה תא  חרכהב  םיגציימ  םניא  ויאצממ  ךכיפלו  הז , ןוכמ  יתורישל  םיקקזנה  םידימלתה  חלפ  תובוגת  תא  קדב  הז  רקסש 

.2011 ץיבודיודו , ןאוס  םג : ואר  הז  ןיינעל  . 26.1.2010 יתשק , .הלוכ  תיצראה 
.1993 ןורוא ,  .86

האושהש םירובס  יכ 82%  הלע  ימואלניבה ב-2008  האושה  םוי  תארקל  ךרענש  האושה  ידומילל  האושמ  ןוכמ  לש  רקסמ   .87
ןוכיתה ידימלת  תואמ  .םילייחו  םיניצק  ךוניחל , םיטנדוטס  ןוכית , ידימלת  תואמ  ברקב  ךרענ  רקסה  .בוש  שחרתהל  הלולע 

קרו םיידועית ; םיטרס   - 18% ןילופב ; םירוקיבה  תא  ונייצ  םהמ   54% האושה : ידומילל  םהיניעב  יזכרמה  םרוגה  והמ  ולאשנ 
, רגילק .האושב  שחרתהש  המ  לע  םתוא  דמלמש  םרוגכ  רפסה  יתבב  הירוטסיהה  ירועיש  תא  ונייצ  םיטסינוכיתהמ   12%

.8 מע ' , 25.1.2008
.22.6.2014 רחש ,  .88

.2010 ןורוא , ; 2003 ןורוא , םג : ואר  . 2014 לילג ,  .89
ןיבש םיסחיה  לש  תבכרומ  הנומת  גיצהל  הליכשה  אל  ךוניחה  תכרעמ  םינשה  ךלהמב   ' יכ סרוג  גיצנד  .ךיראת  אלל  גיצנד ,  .90

םינלופה יפלכ  תומודקה  תועדה  תא  הקזיח  איה  ךכמ  האצותכו  םהלש , תפתושמה  הירוטסיהה  ךלהמב  םינלופל  םידוהי 
'. םתוללכב

, דואמ הבר  וא  הבר  הדימב  האושה  אשונב  םיניינעתמ  םהש  וחוויד   61% 1998- בש הלוע  טרבא  ךירדירפ  ןרק  לש  םירקסמ   .91
רבמצד 2010. יעלקלאו , רעי  העיגה ל-80% . איה  תנשב 2010  וליאו  רבכ ל-69%  תוניינעתהה  התלע  ב-2004 

רועיש ךכ , .הינמרג  לש  תימדתב  יתועמשמ  רופיש  לח  ל-2010  ןיבש 1998  הלוע  טרבא  ךירדירפ  ןרק  לש  םירקסמ   .92
הלע מ-41.5% ב-1998 ל-60% ב-2010; לארשיל  תויתודידיה  תונידמה  ןיב  איה  םויה  לש  הינמרגש  העדה  םע  המכסהה 

לכב תמייקש  וזל  המוד  הינמרגב  םירז  תאנש  לש  העפותה  יכו  םלועב מ-61% ל-76% ; תורואנה  תונידמה  לע  תינמנ  איהש 
תיצאנה מ-43% הינמרגל  המוד  םויה  לש  הינמרגש  הנומאה  התחפ  חור , התואב  םלועב מ-43% ל-59.5% . תרחא  הנידמ 

םלוא םידוהי , תדמשהב  תישפנ , תוחפל  ובורב , ברועמ  היה  ינמרגה  םעה  ותעשב  םנמאש  םינימאמ  םינייאורמה  ל-32% .
רעי .יצאנ  רטשמ  תיילעל  ליבות  אל  םש  םגו  תורחא  תוצראבש  וזל  המודש  המרב  איה  הינמרגב , םירז  תאנש  שיש  ףא  םויכ ,

רבמצד 2010. יעלקלאו ,
הכופה המגמה  םינמרגה  לצא  םילארשיה  יניעב  הינמרג  תימדתב  תונורחאה  םינשב  לחש  הבוטל  יונישל  דוגינב  לבא 

םע דחי   ) קדבש ילארשי  תווצ  שארב  דמעש  הפיח , תטיסרבינואב  הכרדהו  הארוה  הדימלל  גוחה  שאר  לזיק , הירא  .ירמגל ד'ר 
תוביבסב 40 לודג , ינמרג  רוביצ  שי  : ' ןושאר רוקמל  ןויארב  רמא  תונידמה  יתשב  דומילה  ירפס  תא  הינמרגמ ) ףתוש  תווצ 

דמשה תמחלמ  תלהנמ  לארשיש  המשאהה  ללוכ  םיצאנה , ומכ  םיניטסלפה  יפלכ  םיגהנתמ  םילארשיהש  ןימאמש  םיזוחא ,
העתפהה לבא  .תילילש  היטה  לש  איה  הינמרגב  המגמהש  יתנבה  רבכ  דומילה  ירפס  לש  הקידבה  ידכ  ךות  .םיניטסלפה  דגנ 

תגצומ הינמרג  םידחא , םמוקל  ףא  ילואו  עיתפהל  לוכי  הזש  המכ  דע  .םיילארשיה  דומילה  ירפס  אקווד  איה  תיתימאה 
םידימלתל תגצומ  לארשיש  יפכמ  תידממ  – ברו החותפ  רתוי  הברה  הרוצב  ןוכיתהו  םייניבה  תוביטח  לש  דומילה  ירפסב 

םייניבה ימימ  םיירוטסיה  םירשקהב  תימואלה  התוחתפתהו  התוברת  לע  לארשיב  דומילה  ירפסב  תגצומ  הינמרג  .םינמרגה 
לע ופדרנש  תוידוהי  אלה  תוצובקה  לכל  םג   ' תשגדומ תוסחייתה  לארשיב  תמייק  יכ  םג  ואצמ  םינמרגה  םירקוחה  .האלהו 

.31.7.2015 דרול , ןוילעה '.' םדאה   ' לש הירוגטקב  ודמע  אלש  הלא  לכו  םינעוצ  םילאוסקסומוה , ירק  םיצאנה ,' ידי 
.1997 גומלא , .ח  ' סשת ירשת  תילגרמ , רבמטפס 1994 ; לאינק , ; 2004 יאורלא ,  .93

תקהבומ המגוד  אוה  סל ' ' גנא סול  ביבא -  לת  ( ' ישאר ןקחשו  טירסת   ) זפוט ודוד  לש  וטרס  .הידפיקיו  לארשי ,' ץראמ  הדירי  '  .94
.הייטנ התואל 

ובזע םהמ   2,900 רתויב -  םיהובגה  םירועישב  םיבזוע  דע 24  ינב 20  יכ  הלע  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  ינותנמ   .95
תא ובזע  שיא   2,200 דע 34 , ינב 30  ברקמו  הנש , התואב  ובזע  םהמ   2,500 דע 29 –  ינב 25  םיאצמנ  םהירחא  תנשב 1998 .

'ל וחב םיהוש  לעמ 18 , םליגש  םיברעו , םידוהי  םילארשי , םיחרזא  ףלא   450- כש  ' םינפה דרשמ  ינותנמ  הלע  דוע  .לארשי '
'ל וחב םייחה  םילארשיה  ןויליממ  ףלא  קר 245  ליגל 18 . תחתמ  םידלי  ףלא  ףיסוהל כ-550  שי  הז  רפסמל  .ןותנ  עגר  לכב 

.5.3.2002 ילאומש , ךותב : .הרזה ' םתוחרזאב  וקפתסה  ראשה  ףקותב , ילארשי  ןוכרדב  זא  וקיזחה 
לא תדאפיתניא  ץורפ  זאמש  ררבתה  תסנכב , טפשמו  קוח  תדעווב  ןוידב  ב-2002 , רבכ   . Barak & Lars, 22.2.2007  .96

.הדנקו 'ב  הרא הינטירב , תויוגיצנמ  רקיעב  רז , ןוכרד  םישקבמש  םילארשיה  רפסמ  לדגו  ךלוה  הצקא 
תונידמ לש  תוחרזאב  וקיזחה  םילארשי  רתוי מ–100,000  ביבא ב–2007  לת  תטיסרבינואמ  זפרה  יסוי  ךרעש  רקחמ  יפ  לע 

לייבגנילק ךותב : תנשב 2000 . וזכ  תוחרזאב  םיקיזחמה  רפסמל  סחיב  םיזוחא  טעמכ 100  לש  היילע  הזכרמו , הפוריא  חרזמ 
.14.12.2012 הלישו ,

.Torres, 26-7.11.2007  .97
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דדמב םוקמל ה-11  לארשי  העיגה  ןורחאה  ימלועה  רשואה  דדמב  םהלש , הנידמה  לע  ןנולתהל  םיבהוא  םילארשיהש  תורמל   .98
םינשב -2014 םלועב  תונידמ  םייחה ב-158  תמר  תא  קדבש  ילבולגה , החוורה  דדמב  רבודמ  .היחרזא  לש  ןוצרה  תועיבש 

.Helliwell, Layard & Sachs, 2015 . 2012
תיברמ יכ  הלע  יאליגב 65-18  םידוהי  םיבישמ  ברקב 500   ) NEWS הלאוו רובע  ב-2015  ךרענש  יטנרטניאה , רקסהמ   .99

ויה םילאשנהמ   28.8% תאז , םע  .םהינפב  תוחתופ  ויה  תויורשפאה  לכ  םא  לארשיב , תויחל  ףידעמ  היה  ( 71.2%  ) רוביצה
יאליג -49  ) םייניבה רוד  יכ  ררבתמ  ליג  יכתח  יפל  תואצותה  תא  םינחוב  רשאכ  .תרחא  הנידמב  תויחל  םיפידעמ  תאז  לכב 

ןיבמ  30.2% 65-50 ו - ינבמ ה - תמועל 17.3%  תרחא , הנידמב  תויחל  םיפידעמ  םויה   35.3% םירחאמ : רתוי  שאוימ  ( 30
.23.4.2015 הלאוו , תכרעמ  . 18-29 ינב ה -

.23.12.2007 יקסבונרב ,  .100
יאמ 2006. באומו , דלוג   .101

עדמה תדעו  תבישי  .ןוידו  םלש ,' זכרמ  מ' באומ  רמוע  ד'ר  ידי  לע  לארשימ ' תוחומה  תחירב   ' אשונב רקחמה  ינותנ  תגצה   .102
.28.6.2006 תסנכה , לש  היגולונכטהו 

, דוד - ןב .לארשיב  ימדקאה  לגסה  ללכמ  לע כ-25%  דמוע  תירבה  תוצראב  םילארשיה  לגסה  ישנא  רפסמ  יכ  חווד  לשמל  ךכ   .103
.11.3.2008

.4.11.2013 ריאי ,  .104
לע תובתכב  תרושקתה  האלמתה  תירבה , תוצראל  ורגיהש  םילארשי  םקלח  הימיכל 2013 , לבונ  סרפ  יכוז  לע  הזרכהה  רחאל   .105

.וחילצה ונלשמ ' 'ה  רבח דובכ ש' תדועת  הזב  ואר  םירחא  .ץראב  עדמה  רבשמל  ןמיס  הזב  וארש  ויה  .ל  ' וחב םילארשי  םינעדמ 
.םתיא םידהוא  תונויאר  ואיבהו  סקטה  תא  ורקיס  םיירחסמה  היזיוולטה  יצורעו  תישיא  םתוא  ךרב  הלשממה  שאר 

.30.7.2011 עבג ,  .106

.4.8.2011 הרדב ,  .107
םינוליח (, 49–30  ) םייניבה יאליג  לאמש , יעיבצמ  ברקב  רתוי  יתועמשמ  ןפואב  הטלב  תרחא  ץראל  רבעמ  לוקשל  הייטנה   .108

יכ םא  ןנע , דומע  עצבמ  ינפל  ועצוב  רקסהו  הבתכה  לע  הדובעהש  ןייצל  בושח   ) ןד שוגו  םורדה  יבשות  לצא  ןכו  םיריכשו 
.14.12.2012 הלישו , לייבגנילק  זועב .) ובשנ  רבכ  ןאריא , לומ  התיה  אלש  המחלמה  תוחור  םג  ומכ  םורדב , המלסהה 

.14.10.2013 רנבא ,  .109
.14.12.2012 הלישו , לייבגנילק   .110

.תילארשיה הלכלכב  םיעיפשמה  םיריעצה  דחאכ מ-40  סבולג '  ' ןותיעה ידי  לע  בורודוח  רחבנ  תנשב 2012   .111
'. תירב ינב   ' ןוגראה לש  יתנשה  תרושקתה  סרפב  ינויב 2014  התכז  םישדחה ' םידרויה   ' תובתכה תרדס   .112

םיקוחר םילוז  םירוגמש  ררבתמ  ןמז  ךרואל  לבא  תצרוק , תינמרגה  הריבה  ןושאר  טבמב  : ' ץראהב בתכ  תרדא  רפוע  [ 110  ]  .113
ךות לא  תוביסמ  ריחמ , יצחב  תוריב  תולוז , תוריד  .שמשל  םיעוגעג  םיררועמ  ףרוחה  יברעו  םיתפיטנא  םינמרגה  זכרמהמ ,

יכירדמ םכל  וחיטבהש  המ  ןיב  ןטק  אל  רעפ  שיש  ולגת  ןילרבב , ותחנתש  ירחא  הנימזמ -  תיטילופומסוק  הריוואו  הלילה 
תיביטקרטא דואמ  ןכא  ןילרב  ןושאר  טבמב  .תואיצמה  ןיבל  היזיוולטבו , םירתאב  םינותיעב , תובתכה  רופסניאו  םירייתה 

ןיב הברעמו , הפוריא  חרזמ  ןיב  בוריע  העיצמש  תרגתאמו , הנוש  תניינעמ , תססות , ריע  וז  .ילארשיה  רייתל  תצרוקו 
.רשואל ךרדב  הנחת  הב  םיאצומש  םלועהמ , םידוונ  ןווגמל  טלקמ ) וא   ) תיב הווהמו  םזיצאנ , תצק  םגו  םזילטיפק  םזינומוק ,

, תרדא .בוחרב ' וארתש  המ  תא  ףקשמ  חרכהב  אל  ןילרבב  קבדש  יומידהש  ולגת  תועובש  וא  םימי  המכ  ףולחב  לבא 
.6.10.2013

.3.10.2013 בורודוח ,  .114
תיירקב הריד  '; ' סנא דוע צ' םכל  תתל  הילרטסואמ  רזוח  '; ' דלישטור תניפ  ץאלפרדנסכלא  : ' לכה תורמוא  םירמאמה  תורתוכ   .115

, ונאלימ וידא  '; ' אמורב יל  חונ  אל  '; ' חונ רתוי  שואייה  ןודנולב  '; ' םיתוריש הקנתש  וא  םירשק , '; ' ןילרבב בוחר  ומכ  הלוע  ונוא 
ללגב ןילרבל  רובענ  אל  '; ' רגהמה תמליד  .יתלדג  הבש  הנידמה  אל  וז  '; ' יזר ג' וינב  יכונאו  ביבא  - לתב יבל  '; ' הננער וא  צ'

'; דימתל רזוח  ינאו  הקירמא  תא  יתיליג  '; ' הנומיד וארק  ןילרבלשכ  '; ' יקלימה ירוביג  ייחא , '; ' ילארשי ינא  םג  ?'; ' האושה
'. דיתעה איה  לארשי  הילטיאב , רבעה  תא  הריאשמ  '; ' דנליאתב םירצוע  ןילרבל  ךרדב  '

.7.10.2014 רדיינש , ; 9.10.2013 הנביל , לשמל : םג  ואר  . 5.10.2014 לטסירק ,  .116
רקחמה תביטחב  ןיצקכ  'ל  הצב תרישו  ךילב  ןוכיתב  דמל  ןג , תמר  לש  תינוריעה  םידימלתה  תצעומ  'ר  ויכ רבעב  שמיש  אוה   .117

'. תולצבח  ' תיתרקויה תינכותב  רשכוהש  רחאל  'ן  מא לש 
אל יכ  תיב  לארשיב  םיקהל  דחופ  ינאש  םירמואש  םילארשי  לש  תוינפ  יתיא  אורקל  הלשממה  שאר  תא  ןימזמ  ינא  : ' בתכ אוה   .118

?' ןילרבל תרבוע  ינא  ךיא   ' יתוא לאשתו  יל  בותכת  ליגב 69  לארשיב  השיאש  ידכ  תורקל  ךירצ  המ  עדוי  התא  .ףסכ  יל  היהי 
םישקבמש םישנאב  םיאלמ  לארשיב  תויורירגשל  םירותה  לכש  ולש  ישיא  ןולשיכ  הז  הזב , לפטיו  אובי  הלשממה  שארש 

.19.10.2014 רבחמ , םש  אלל  .תרחא ' הרירב  םהל  ןיא  יכ  קר  םיראשנ  לארשי  יחרזאש  השוב  וז  .הזיו 
.הידפיקיו יקלימה ,' תאחמ   ' ואר יתרושקתה  רוקיסה  לע   .119

לע הזה  סומלופב  .רפלא  לש  ףירח  תוחפ  אל  הנעמו  ראואב  הדוהי  פורפ ' לש  הפירח  הבוגת  ררג  רמאמה  . 31.8.2014 רפלא ,  .120
.םירחאו ןמרמה  הנליא  רגנרטש , ולרק  פורפ ' ירנבא , ירוא  ומכ  םיפסונ  םישיא  ופתתשה  קובסייפהו  ץראה  תומב 

102/109

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



.6.10.2013 תרדא , .; Osborne Clarke legal and business experts, 22.5.2014  .121
תינמרג דמולש  הז  םאה  .ןאכ  יחש  ילארשיה  והימ  רידגהל  תורשפא  ןיא  : ' בירעמל ןויארב  רמא  הינמרגב , לארשי  לוסנוק 

םידקמתמ תורשאה  יגוס  ןכ ? ינפל  רזחש  וא  ןמז  רתוי  ראשנ  אוה  ילואו  הנשל ? עיגהש  הז  ילוא  וא  םישדוח ? השולש 
לע םיאצמנ  םיטעמ  .םיינמרג  גוז  ינב  רמולכ , החפשמ -  דוחיא  לש  תורשאו  םידומיל  תורשא  הדובע , תורשא  תצקו  תורייתב ,

תצרוק הנדועו  התייה  ןילרבש  איהו  תחא , תטלוב  הדבוע  לע  עיבצהל  ימצעל  השרמ  ינא  .םיאקיזומ  רקיעב  ןמא , תורשא 
סובוטוא עיגמ  םוי  לכבש  ךירעמ  ינא  : ' ףיסוה ריעב  םילארשיה  יקיתוומו  םירע  ןנכתמ  םרא , היבוט  .ריעצה ' ילארשיה  להקל 

רשפא .ינלופ  וא  ינמור  ןוכרד  סיסב  לע  םקלח  םילארשי , ףלא  םיעבראכ  שי  ןילרבבש  חינמ  ינא  .לארשימ  םיריעצ  םישנא  לש 
תרחא ץראב  יחש  דחא  לכמ  שרוד  ילארשיה  קוחה  .לארשי  לש  תוססובמה  תוינוניבה  םירעה  תחא  איה  ןילרבש  רמול 

.11.5.2013 סירוט , .סרטניא ' ךותמ  קר  זא  םגו  תאז , םישוע  םיטעמ  .ץוח  בשותכ  תורירגשב  םשריהל 
.2005 סייוו , תילגרמ  ; 2014 םובננט , ; 2014 קב ,  .122

.29.6.2008 ןמטרג , לשמל : ואר   .123
רקיעבו הכותל , םירגהמל  תוסחייתהה  הריגה .' תנידמ  הניא  הינמרג  העבק ש' הינמרג  לש  הריגהה  תוינידמ  תנשל 2000  דע   .124

שדחמ הניחבל  ואיבה  הייסולכואה  לש  תונקדזהו  ןוטיק  םלוא  .ינמז  ןפואב  םש  םיאצמנש  ימ  לאכ  התייה  םירזה , םידבועל 
הלדוגב היינשה  הנידמה  איה  הינמרג  םויכ  . Heckmann, 2003 םירגהמל ' הקוקז  הינמרג   ' יכ העיבקלו  תוינידמה  לש 

זוחאכ ןהו  ןוילימ , בורק ל-11  םיטלחומ –  םירפסמב  ןה  הב , םייחה  םירגהמה  רפסמ  תניחבמ  'ב , הרא ירחא  יברעמה , םלועב 
םיגצומה תנשמ 2011 , םינותנ  יפ  לע  (. International Migration Report 2009, 2011  ) 13.1% הייסולכואה –  ללכמ 

ללכמ םהש כ-12%  הרז , תוחרזא  ילעב  םה  ףלא  םכותמ כ-370  םדא , ינב  ןוילימ  ריעב כ-3.2  םייח  ןילרב , תייריע  רתאב 
לטובמ אל  קלח  ומכ   ) תינמרג תוחרזא  ילעב  םירגהמ  שי  יכ  ןייצל  שי  יואר  תאז , םע  . www.berlin.de הייסולכואה

.ליעל בוקנהמ  רתוי  הובג  ריעב  םירגהמה  רפסמ  יכ  חינהל  ןתינש  ךכ  ריעב ,) םיררוגתמה  םילארשיהמ 
.2012 ןמדירפ , ; 2013 סירוט ,  .125

, תועורפ תוביסמ  םירעוס , הליל  ייח  .הפוריאב  םיטהולה  תומוקמה  דחאל  הכפה  ןילרב  תונורחאה  םינשב  . 22.10.2013 ןהכ ,  .126
רתוי תצק  יוליב  שפחמש  ימל  תועפוהו  תוברת  יזכרמ  םגו  תטהול , זייג  תנצס  םהב , רתומ  לכהש  םינודעומ  םיבשחנ , םירב 

.ידילוס
.Cohen, 2011; Beer, Deniz & Schwedler, 2006  .127

תואטיסרבינואב דומיל  רכשב  ךרוצה  תא  הלטיבש  הינמרגב  הנורחאה  הנידמל  הנותחתה  הינוסקס  הכפה  רבוטקואב 2014   .128
וניא דומיל  רכשמ  רוטפה  .םניחב  םה  הינמרגב  תויתלשממה  תואטיסרבינואה  לכב  םידומילהש  רבדה  שוריפ  .תוירוביצה 

הריבסה הנותחתה  הינוסקס  לש  םירחבנה  תיבב  תקקוחמ  .םיימואלניבה  םיטנדוטסל  םג  אלא  םינמרגה  םיטנדוטסל  קר  ףקת 
'. םירוהה לש  רשועב  היולתה  ההובג  הלכשה  םיצור  אל  ונחנאש   ' ןוויכמ הלבקתה  הטלחהה  יכ   germanpulse רתאל

.28.12.2013 הקמוד ,  .129
אל ןכל  .המודכו  תיטסירטילימ , תויוכז , תסמור  הלפמ , תינעזג , הנידמהש  השיפתה  .לארשיל  הביא  שממ  וחתיפ  טעמ  אל   .130

ילסקודרפ ןפואב  .םהלש  תוהזהמ  דרפנ  יתלב  קלח  הזש  אלא  'ל  וחב םילארשי  יטנא  םינוגראל  ףרטצהל  םהל  עירפמ  אלש  קר 
.ץראב שחרתמב  םיברועמ  דאמ  םיראשנ  םה 

קומע דתי  עקת  ןימיהש  םשורה  רצונ  יכ  לאמשל  םיטונש  םיריעצ  ברקב  תונורחאה  םינשב  דאמ  הקזחתה  תאזה  השוחתה 
.םינש הברה  דוע  רוחאמ  ראשייו  ראשנ  לאמשה  יכו  הקיטילופב 

'מ הרבמ םיבר  םידוהי  לש  םדודיע  ךלהממ  קלחכ  ריעב , תידוהיה  הליהקה  לש  שדחמ  היינבב  העיקשה  הינמרג  תלשממ   .131
Cohen, Haberfeld & ; 2012 םירחאו , גדירב ' ונגב , תימא , .הנידמה  יחרזאל  ךופהלו  הינמרגב  ןכתשהל  רבעשל 

.Kogan; 2011
אצמ 'ב , הראל ורגיהש  םילארשי  לש  םייח  יסופד  ןחבש  רקחמ  .םידוהי  ףלא   250- כו תוידוהי  תוליהק   120 שי כ - הינמרגב   .132

אטבתמה ידוהי , םייח  חרוא  וצמיא  םה  םייתד  םניא  םירגהמה  בורש  תורמל  .תודהיל  ברקתהל  ךרוצ  רצוי  לארשימ  קחרמהש 
תבשה ןויצ  םינקירמאה , םילארשיה  תיצחממ  רתוי  םידיפקמ  הילעש  תורשכ , תרימש  ןוגכ  םיעובק , םיימוימוי  םיגהנמב  ןה  '

בורק םינייצמ  םתואש  חספו -  הכונח  םיירקיע -  םיגח  ןויצו  םילארשיה ,) ןמ  םישילש  ינשמ  רתוי   ) תורנ תקלדהב  תועיבקב 
דעיב םישח  הקירמא , ןופצל  ריעצ  ליגב  ועיגהש  ימ  םללכבו  ינש , רוד  ינב  , ' תאז תמועל  .םילארשי ' הרשע  לכמ  העשתל 
עונמל וא  ןתמל  ןתינ  יכ  הרובס  תרקוחה  ידוהי־אלהו .' ידוהיה  בורה , ברקב  ללובתהלו  עמטיהל  רתוי  םיטונו  תיבב '  ' הריגהה

.תימוקמה תידוהיה  הליהקה  םע  םירגהמה  םילארשיה  יאצאצ  לש  רשקה  קוזיח  ידי  לע  תוללובתה  לש  יעבטה  ךילהתה  תא 
.2011 ירא , בל 

.14.10.2013 רנבא ,  .133
בוביס רמאמה .) תביתכ  ןמזב   ) םייתנשכ הז  ןילרבב  תררוגתמ  קט , - ייהב תדבוע  תב 27 , רנבא , יל  שיל  . 14.10.2013 רנבא ,  .134

.םינש שמח  ינפל  הנושארה  םעפה  רחאל  ינש 
טלקיהל םישקבמה  םילארשיה  לכ  לש  הנושארה  תבותכה  ןילרבב ,' םילארשי   ' רתאה תא  םיקה  ועוצקמב , חוטיב  ןכוס  סיו ,  .135

איצוה ףאו  ידוהי  רומוה  יברע  שיגמ  אוה  ליבקמב  ילארשיה .' ןחלושה  , ' הליהקה לש  ישדוחה  שגפמה  תא  דסיי  םג  אוה  .ריעב 
.2013 סירוט , ךותב : .להנמ  אוהש  רתאה  לא  תוחפל  וא  וילא  הנפ  אלש  דחא  ילארשי  רגהמ  ןיאש  טעמכ  .אשונב  םירפס  ינש 
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יברעמה םלועה  דגנכ  רבמטפסב ) עוריא ה-11  ללוכ   ) ימלסומה םזילטנמדנופה  לש  הנטשה  תפקתמ  ךותל  לדג   Y-רוד ה  .136
, ימלסומה םלועה  לש  רצויה  תיבמ  םה  תומדא  ילע  רורטהמ  טעמכש 100%  הדבועה  .לארשי  לוסיחל  ןאריא  לש  םויאבו 

ימכ .םייברעה  םימעל  םיריעצה  תביחל  תמרות  הניא  םישעמ , םתוא  םע  תטלחומ  תוהדזה  םישח  ולאה  תונידמב  םיברשכ 
לאמשה רציש  הקולחה  תא  לבקל  םישקתמ  םה  ה-90 ,' תונש  עצמא  לש  םיממדמה  ולסוא  ימיב  םילהובמ  םידלי  ויהש 

םה .סאמחה  לש  וגוסמ  םיער ' 'ח ל' תפה לש  וגוסמ  םיבוט '  ' םיניטסלפ ןיב  תילארשיה ) תרושקתהמ  םיבחרנ  םיקלח  וכותבו  )
.לאמשה הנחממ  קלחל  םיבשחנ  םניאש  ימ  םג  םיקיזחמ  הבש  הזע , יבשות  ראשל  סאמח  ןיב  הנחבהה  תא  םילבקמ  םניא  םג 

םיכמות ןיידעו  וכמת  םיניתשלפה  בור  יכ  בושו  בוש  םיחיכומ  םירקס  ןכ , יכ  הנה  .תאזה  השיגה  תא  תורתוס  חטשב  תודבועה 
תודבאתהה יעוגיפב  רבעב  וכמת  םהמ  מ-80%  הלעמל  .םייקתהל  לארשי  לש  התוכז  תלילשבו  לארשי  לע  יטקר  יריב 

רקס טעמכ  ןיא  .ןזאמ  ובאב  הכימתהמ  םיינש  יפ  טעמכ  תיניטסלפה -  תוגיהנמל  היינה  ליעאמסיאב  וכמת  םבורו  לארשיב ,
ברקב ומכ  םיניטסלפה , ברקב  תויטנטילימ  תודמע  ןתוא  לש  ןתוחכונ  לע  עיבצמ  וניאש  תונורחאה  םינשב  ימואלניבו  ימוקמ 

רתוי מ-70% יכ  הלוע  ינקירמאה מ-2013 ,  PEW ןוכמ לש  רקסמ  המגודל , ךכ  .תוימלסומהו  תויברעה  תונידמה  תיברמ 
אלל רתוי , רחואמ  רקס  יפלו  םאלסיאה , תביזע  לע  תוומב  םהמ  טעמכ 60%  ףואינ , לע  הליקסב  תוומב  םיכמות  םיניטסלפהמ 

.17.10.2014 דלפנזור , .תוימשיטנא  תועד  שי  הזעבו  'ש  ויב םיניטסלפהמ  םלועב ) הובגה  זוחאה   ) תוחפ מ-93%
היטרקומדה םולשה , תובישחל  עגונב  רעונ  ינב  לש  תודמעב  םייוניש  ואצמנ  םינשה 1998-2010  ךרואל  ועצובש  םירקסב   .137

היחת הנידמהש   ' התוא ומידקה  (. ] 18%  ) ישילשה םוקמב  התייה  תידוהי ' היהת  הנידמהש   '' רואיתה ב-1998  תודהיהו :
ב- (. 17%  ) ינשה םוקמל  העיגה  תידוהיה  הנידמה  ב-2004  דחא ].) לכ   28% ' ) היטרקומד היהתש  ו' היתונכש ' םע  םולשב 

.2010 יעלקלאו , רעי  .םיבישמהמ  שילשכ  םע  ןושארה  םוקמל  רבע  תידוהיה  הנידמה  לש  ךרעה   2010
אוה םיטלחומ  םיזוחאב  ךא  םינושארה , תומוקמה  תשולשמ  דחאב  םינשה  לכב  םנמא  גרודמ  ימואל ,' דעיכ  םולשה  תובישח  '  .138

רבמצד 2010. ןוזנתנו , לסקה  -18% ב-2010.   לו מ-28% ב-1998 ל-16% ב-2004  בושח : תוחפ  השענו  ךלוה 
דציכ ףשוח  תוילארשי , יטנאבו  תוימשיטנאב  קבאנה  ןוגרא  הצמשה -  דגנ  הגילה  םעטמ  ימלועה  תוימשיטנאה  רקס   .139

.תוירוטירטו תונידמ  םירגוב ב-102  ללכ 53,100  רקסה  .םילארשי  רעונ  ינב  לש  םהיתב  יככותל  דע  תרדוח  תוימשיטנאה 
תמר  ' .תוקומע תוימשיטנא  תודמעב  םיעוגנ  םירקסנה  ןמ  םיזוחא   26 תוימשיטנאה : ידממ  תא  םיפשוח  רקסה  יאצממ 
רמא תעזעזמ ,' םיבר  םירקמב  איה  ללכ , םידוהי  םייח  אל  םהב  תומוקמב  וליפא  םירוזאהו , תונידמהמ  קלחב  תוימשיטנאה 

ךירעהלו דומאל  הזה  םידקתה  רסח  ןויסינה  יכ  םיווקמ  ונא   ' .הצמשה דגנ  הגילה  לש  ימלועה  'ר  ויה רשל , סיטרק  יראב 
ריכזיו ןופצמ  ישנאלו  םיימואלניב  תודסומל  תולשממל , המכשה  תאירקכ  שמשי  םלועה , יבחרב  תוימשיטנא  תודמע 

.13.5.2014 הצמשה , דגנ  הגילה  יחכונ .' עוריא  אלא  דבלב , ירוטסיה  דירש  הניא  תוימשיטנאש 
The מ-2006 : ורפסב  .ןילטיג  דוט  גולויצוסה  בתכ  םישישה  תונש  זאמ  שדחה ' לאמש  ב' יטנאה  תייגולואידיא  לע   .140

ראתמ אוה  .לעפ  ומצע  אוה  הכותבש  תילאוטקלטניאה  הטילאה  תא  תופירחב  רקבמ  אוה  . Intellectuals and the Flag
דגנכ ללוכ  חוכב , שומיש  לכ  וללש  םג  םה  .הלילשב  ודקמתהו  הנידמהמ  שואיי  וחפיט  םיאקירמאה  םילאוטקלטניאה  דציכ 

.תודבאתה לש  גוס  התיה  והז  ויניעב  .המצע  היטרקומדה  תא  םינכסמש  םייטרקומד  יטנא  תוחוכ 
ודקמתה םה  הז  םוקמב  .תושעל  ןכ  המ  תויטקרפה : תושקה  תולאשהמ  וקמחתה  וא  ועתרנ  םיאקירמאה  חורה  ישנא  בור 

יפוג יפלכ  תובייחתמו  תוקדוצ  תולועפ  םג  חוכ , תלעפה  לכ  םינרקשו .” םידיאונרפ  ”, “ םינתוכמס ןוחטבה כ“ ישנא  רואיתב 
היגולואית ךותב  תורגתסהה  .תויביטלופינמו  תוינמולגמ  תועשפנ , תולועפכ  םדי  לע  וראות  םיירזכאו  םיעשפנ  רורט 

םיביואל םתוא  ךפהו  םעהמ  ינוציקה  לאמשה  ישנא  תא  קתינ  רסומהו , היטרקומדה  יביוא  ידיל  תקחשמש  תאשנתמו , תינרהט 
תא ראשה  ןיב  ריבסמו  תילארשיה  תואיצמל  אילפהל  םיאתמ  ןילטיג  לש  חותינה  לבא  'ב , הראמ הנוש  לארשי  .םתרבח  ךותב 

.2014 רורד , - ןב םג  ואר  ילארשיה  לאמשה  לע  . Gitlin, 2006 לאמשהמ. םיריעצ  לש  הדילסה 
תיסרא הלומעת  םילהנמו  לארשי  לע  םירקש  םיציפמ  'ב  הראו הפוריאב  תוילארשי  יטנאה  תועונתה  דצל  ינוציקה  םאלסאה   .141
הנסוחל תוא  לארשיב  תימינפה  תרוקיבב  האור  םניא  םה  .םיטוב  םירקשו  תויעטה  תואמזוג , לע  תססובמה  תמכחותמ ,

לאמש יליעפ  םעפ  אל  םיטטצמ  סאמח  ישנא   ) ונתומד לש  היצזינומדל  ילככ  הב  שמתשמ  אלא  הרשוילו , יטרקומדה 
הנשמב גוהנל  רקבמה  תא  תבייחמ  איה  ביואה , ידיב  קשנ  ילכל  ךופהל  הלולע  'ל  הצ לע  תחתמנה  תרוקיב  רשאכ  םילקידר .)

ימ תא  תנייפאמה  תיתרוקיבה , תוטיהלה  .תיב  קדב  ךורעל  ךכ  רחא  קרו  דורשל  לכ  םדוק  איה  הרטמה  ירה  .קופיאו  תוריהז 
תויתרבחה תותשרב  הביא  הדילומו  םיבר  םילארשי  תממוקמ  תיברעה , תוגיהנמה  תאו  שפנה ' יפי  כ' םהיניעב  שפתנש 

םימיוסמ םירקמבו  וללה  םירקשה  תכסמ  םע  ההדזמה  דצב  םיאצמנש  ימכ  הללכהב  םישפתנש  םיברעה , יפלכ  םג  תינפומש 
.התצפהל עייסמ  םג 

.23.3.2013 ריופ ,  .142
.5.2.2014 ןרליג ,  .143

 - האנשו תומילא  ינוע , : ' התרתוכש תבחרנ  רעש  תבתכ  ילויב 2014  םסרפ  םלועב , בושחה  ילכלכה  ןיזגמה  טסימונוקאה ,  .144
: הנממ םיעטק  ןלהל  ןולשיכ .' אוה  יברעה  םלועה 

.תויברעמ םירע  ינפל  הברה  םלועב , הליבומה  ריעה  ראות  לע  ריהקו  קשמד  דאדגב , תולודגה  םירעה  ורחתה  הנש  ףלא  ינפל  '
, הדימל לש  םירולדגמ  תוימניד , לע־תומצעמ  ויה  תויברעה  תויופילחה  .תונשדח  םע  דיב  די  םאלסאה  ךלה  םימי  םתואב 

ןוכיתה חרזמה  לבא  תומדקתמ , הקירפאו  תיניטלה  הקירמא  היסא , .דירחמ  בצמב  םיאצמנ  םיברעה  םויכ , .רחסו  תונלבוס 
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.תומחלמב םירזגל  ערקנו  תוצירע  לש  ץובב  עוקש 
השירדבו ןמיתבו -  בולב  םירצמב , היסינותב , םיצירע -  העבראמ  תורענתה  לש  לגב  םינש  שולש  ינפל  וררועתה  תווקתה 

םה .המחלמו  תשדוחמ  היטרקוטואל  וכפהנו  ובקרנ  יברעה  ביבאה  תוריפ  םלואו  .הירוסב  רקיעב  תונידמה , ראשב  יונישל 
םהל שיש  וא  ןורשיכ  ירסח  םיברעהש  ןעוט  אל  דחא  ףא  .ולוכ ]...[  םלועה  לע  תומייאמש  תוינוציקו  תוללמוא  ורצי 

יונישב ךרוצ  שי  רתוי , חוטב  שוחי  םלועהש  ידכו  ןהלש , טויסהמ  וררועתיש  ידכ  םלואו  .היטרקומדל  תיגולותפ  היתפיטנא 
ןה םיתעלש  תויציזופואו  תובוקר  תולשממ  ןיב  המוד -  ץובב  םיעוקש  יברעה  םלועה  יבשות  ןוילימ  םיבר מ-350  .לודג ]...[ 

תונידמ יכ  ששחה  תא  רימחה  הזה  ןואפיקה  .םדקתהל  םילוכי  אלו  םיעוקת  םה  דרמל , יוכיד  ןיב  .רתוי  ףא  תומילאו  תובוקר 
הלא םה  ה-20  האמה  לש  םיידוחייה  היצזינרדומה  יסופד  אקווד  םלואו  .ינרדומה  םלועל  ןדוסימ  תומאתומ  ןניא  ברע 

 ]...[ .רוזאה לש  יטילופה  ןולשיכה  ירוחאמ  םידמועש 
ןה .תוחפ  אל  תלחות  תורסחכ  ולגתה  ןתוהמב , תונוש  ויהש  לש 1993-1987 ו-2005-2000 , תויניטסלפה  תודאפיתניאה 

: םייתגלפמ דח  םירטשמב  םינותנ  ןיידע  םיניטסלפה  .לארשי  תטילשב  ןיידע  םיחטשה  ךא  ילארשיה , שוביכה  יפוא  תא  וניש 
ילוטנ ןוחטיב  יתוריש  תכימתב  םיינוטלש  םילופונומ  םה  תיברעמה  הדגב  רתוי  ינוליחה  חתפו  הזעב  יטסימאלסאה  סאמח 

 ]...[ .חוקיפ
ןוילימ םיחרזאה ו-13  תמחלמב  שיא  ףלא  רתוי מ-300  וגרהנ  הירוסב  .קאריעו  הירוס  לש  תועווזה  הזחמ  אצמנ  הלאל  רבעמ 
היינשה םלועה  תמחלמ  זאמ  ךוסכס  ןיא  .וברחנ  בלאח  ומכ  םירעו  וזזבנ , היגולואיכרא  ירתא  תואמ  .םהיתבמ  ורקענ  םיבשות 

.תימלועה תיתוברתה  תשרומל  ךכ  לכ  בר  קזנל  םרגש 
תוחוכה .יברעמה  םזילאירפמיאה  יפלכ  המישאמ  עבצא  תונפהל  םינוירוטסיה  ברקב  יתנפוא  היה  תובר  םינש  ךשמב  ]...[ 

ידי לע  ונקותש  תולובגה  .םירמרוממה  םידילי ' ןיבל ה' תיברעמהו  הרישעה  הטילאה  ןיב  םוהת  ורצי  ןעטנ , םיילאינולוקה ,
זירט העקת  הניתשלפב  תידוהיה  הנידמה  תמקה  .תומוא  תיינב  לע  השקהש  ינידמ  בצמ  ורצי  םיאפוריאה  תופמה  יטטרשמ 

.תוכומסה תונידמב  םייאבצ  םירטשמל  ץורית  הקפיסו  ברע  תונידמ  ןיב  יזיפ 
הנומאה תנעט  .ברע  תונידמ  לש  רתויב  םיקומעה  םיישקהמ  המכ  לש  םבלב  אצמנ  ולש , תינרדומה  הסרגה  וא  םאלסאה ,

תוחתפתהה תא  המלב  הנידמל , דגסמה  ןיב  הדרפה  אלל  תיצראו  תינחור  תוכמס  לש  בוליש  םייקתמ  היפלש  תימאלסאה ,
לש רתויו  רתוי  תיטאנפ  תונשרפב  היצמיטיגל  שפחמ  םימלסומ  לש  יטנטילימ  טועימ  .םייאמצע  םייטילופ  תודסומ  לש 

קאריעב .םייתדה  םיגלפב  טלקמ  ושפיח  םיחרזאה , תמחלמו  תיאבצה  תומילאה  ידי  לע  םימיואמש  םירחא , םימלסומ  .ןארוקה 
םאלסאה לש  הזה  םילאה  תוויעה  .תידדה  הליטקב  םיקוסע  םה  םויכ  וליאו  הזל , הז  אשניהל  םינוסו  םיעיש  וגהנ  הירוסבו 

.הינטירב ]...[ ןופצו  הירגינ  ןופצ  ומכ  םיקחורמ  תומוקמל  טשפתה 
תורצוא תולעב  תולשממ  םע  תוימלסומ  תונידמ  שי  .היכראירטפו  ילאינולוק  ןוטלשמ  ןרבעב  ולבס  םלועהמ  םיעבר  השולש 

היזנודניא ומכ  תוימאלסא  תויטרקומד  שי  .םיישקה  לע  רבגתהל  חילצמ  ןקלח  תאז  תורמלו  תויקנע , תויסולכואו  עבט 
.8.7.2014 רקרמ , - הדב המסרופש  הבתכה  לש  םוגרת  ךותמ  אבומ  .ריפש  ןבצמש 

.17.6.2014 אכירא ,  .145
ינשכ יכ  אצמנ  ילארשיה  רעונה  לש  תיטילופה  תודמעב  תומגמ  ןוחבל  הרטמב  יעלקלא , ןימסיו  רעי  יפא  וכרעש  םירקסב   .146

ול התוא  םידימשמ  ויהו  לארשי  תנידמ  לש  המויק  םע  ומילשה  אל  םללכב  םיברעה  יכ  םינוש  םידעומ  ינשב  ונימאה  םישילש 
.2010 יעלקלאו , רעי  .ולכי 

םע םימיכסמ  םה  יכ  ( 48%  ) תיצחמכ העיסנה  ינפל  ובישה  הנידמה ,' לש  המויק  לע  םויא  םיווהמ  םיברעה  םאה   ' הלאשל  .147
ירחא .הטעומ  הדימב  םימיכסמ  וא  ללכ  םימיכסמ  םניא  יכ  ( 39%  ) שילשמ רתוי  וליאו  דואמ  הבר  דע  הבר  הדימב  וז  הרימא 

םימיכסמה זוחא  ( 24%  ) דואמ ןטקו   58% ל - דואמ ) הבר  דע  הבר  הדימב   ) וז הרימא  םע  םימיכסמה  זוחא  לדג  העיסנה 
.אל ללכ  וא  הטעומ  הדימב 

לירפא 2014. יחמק ,  .148
רחאל 18 ןורבחל , ךומס  חרפי , לייאו  לקנרפ  ילתפנ  רעש , דע־ליג  לש  םהיתופוג  תאיצמ  לע  הרושבה  לבקתה  םע  לשמל , ךכ   .149

תולועפל האירקב  ךכ  רחא  דימ  וחתפנ  תוצובק  תורשע  .תשרה  לא  וכרד  תא  אצמש  םעזל , זאו  לוכסתל  הכפה  הייפיצה  םימי ,
, הרגסנ םרטב  םירבח  ףלא  מ-30  רתוי  התנמש  המקנ ' שרוד  לארשי  םע   ' קובסייפה תצובק  התיה  ןהבש  תטלובה  .לומגת 

םיזחוא םהלש  תונומת  ומסרפש  םיריעצו , םילייח  רעונ , ינב  ויה  הב  םירבחהמ  םיבר  .םיליבקמ  םיצורע  המכב  בוש  החתפנו 
אל הז  םיברע  אונשל״ו  ״ססרל , טושפ  ונל  ונת״  ןוגכ  האנש  ייוטיב  ללשו  םיברעב  המקנ  םידדועמה  םיבותיכ  םע  םיטלשב 

.4.7.2014 רב , .״םיכרע  הז  תונעזג 
ונעט תאזה  הבתכל  ונייארתהש  םירקוחה  לכ  .תשרב  תומהלתהב  הקסעש  הבתכ  טסילכלכ  ףסומב  המסרפתה  ילויב 2014   .150

תטיסרבינואמ תרקוח  ןוהנ , ןירק  ד'ר  תיזיפה .' תואיצמב  םירמוא  ויה  אל  םהש  םירבד  דיגהל  םמצעל  םישרמ  םישנא   ' יכ
: הרמא .תוילאריווב  קסועה  ', Going Viral ( ' לסמה ג'ף  םע   ) רפסה תרבחמו  הילצרה  ימוחתניבה  זכרמהו  ןוטגנישוו 

הברה .דוביאל  ךלוהו  סמסמתמ  התא  ךלש , ןועיטב  רורב  אל  התא  םא  .תוינוציק  תדדועמש  וזכ  איה  קובסייפ , לש  תואיצמה  '
שאר ץיברוג ,' דוד  ד'ר  .היצסנס ' ררועל  ידכ  םהלש  תויתימאה  תודמעהמ  םיפירח  רתוי  םינועיט  םינתונ  םישנא  םימעפ 
קפס ןיא  : ' רמא להנימל , הללכמה  ימדקאה  לולסמה  תרושקתל , רפסה  תיבב  תירלופופ  תוברתו  הידמל  לולסמה 

.הנצקהו הפישחו  היצסנס  תדדועמ  איה  .הרוזנצה  רסוחו  תוחיתפה  תוימינונאה , םע  םיוסמ , חיש  תדדועמ  היגולונכטהש 
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דצמ ליחתמש ב' ןותמ  טסופ  בותכל  לוכי  אל  התא  .הקזח  יכה  הרוצב  ךלש  םירציה  תא  חלשמ  התא  ובש  םוקמ  איה  תשרה 
םיארוקש םינלאמש  םיקייל , ףלא  לבקמ 80  ימ  .ןיינעמ  הז  םד -  .ןיינעמ  היהת  אל  התא  זא  יכ  ינש ,' דצמ  ךישממו ב' דחא '
םיינשגר םידא  םתואב  ףצומ  לכה  .שגרהמ  רביד  דימת  ינשגר , אוה  ועבטמ  ןימיה  ', ' ץיברוג רמוא  םולשו ,'? תוניתמל 

המחלמ ימי  ומכ  םירבשמ , ןמזב  תרושקת  רקוחש  ףפמק , רהוז  ד'ר  ונתוא .' חוצרל  םיצורש  םדאה  תויח  לש  םייטפילקופאו 
Transforming Media Coverage of Violent  ' רפסה רבחמו  תירבעה  הטיסרבינואב  תרושקתל  הקלחמב  רורטו ,

הידמהש אל  הז  .םייתרוסמה  הידמה  לש  םדמעמב  הדיריב  הרושק  הנצקהה  : ' רמוא ' Conflicts: The New Face of War
לש םירורב  תולובג  ללכ  ךרדב  שי  םייתרוסמה  הידמב  הלאה  תויומדל  לבא  םיינוציקל , םוקמ  םינתונ  אל  םייתרוסמה 

תויואטבתה הברה  שי  םישדחה  הידמב  .הגירח  תוטובו  תוינעזג  תורימאמ  םיענמנ  םה  היזיוולטבו  תונותיעב  .תואטבתה 
המגמ המיצעמ  תאזה  המגמה  יכ  שיגדמ  ףפמק  .םייתרוסמה ' הידמה  יעצמאב  םג  ןכלו  תשרב  םידהל  תוכוז  ןה  זאו  הלאכ ,
אוהו בוחרהמ , טושפה  שיאה  לש  ותיילע  וז   ' .חטשהמ תולוקל  יוטיב  תתל  םידסוממה  תרושקתה  יעצמא  לש  רתוי  הקיתו 

יכ םיינוציקל ,' לוק  ןתונ  םצעב  הז  .בוחרהמ  טושפה  שיאה  לש  תועדל  תותייצמש  תולועפ  טוקנל  דסממה  לע  ץחל  ליעפמ 
םיטושפה םישנאה  רומאכ , םשו , קובסייפב , םא  יכ  בוחרב  אל  טושפה  שיאה  תא  תשפחמ  תדסוממה  תרושקתה  םויה 

31.7.2014 רימש , .םיינלוקה ' םינוציקה  םה  םיטלובש 
תרדגה הקדבנ  ראוני 2013 )  ) 19 ־ה תסנכל  תוריחבה  רחאל  םירופס  םישדוח  ךרענש  היטרקומדל  ילארשיה  ןוכמה  לש  רקסב   .151

חתמה יכ  הלעמ  אצומה  יפל  חוליפה  .יטילופ  םוקימו  ליג  תויתד , אצומ , יפל  חוליפב  םיזנכשאל  םייחרזמ  ןיב  חתמ  תמצוע 
־הפוריא ידילי  יניעב  רתויב  ךומנה  רועישבו  םהידליו  תונידמה  רבח  ילוע  יניעב  רתויב  הובגה  רועישב  קזחכ  ספתנ  הזה 

אלו םינטק  םילדבה  הלעמ  תויתד  תדימ  יפל  חוליפ  .ךוותב  םיאצמנ  םהידליו  הקירפא־היסא  ידילי  .םהידליו  הקירמא 
הרידגמ ( Y-רודמ ה םיריעצ  רמולכ   – 24-18  ) רתויב הריעצה  ליגה  תצובקמ  יכ 38.5%  הלעמ  ליג  יפל  חוליפ  .םייתטיש 

יכ הארמ  יטילופ  םוקימ  יפל  חוליפ  . 21% ־ל ןיב 28.3%  תוענ  תורחאה  תוצובקה  לכ  .קזחכ  םיחרזמ  - םיזנכשא חתמה  תא 
21.2% ־ו ןותמה  לאמשהמ  קר 18.2%   ) הז חתמ  תמצועב  טיעמהל  םיטונ  לאמשה  תוצובקל  םמצע  תא  םיכיישמה  הלא 
(. 34.7%  ) קזחכ ותוא  םירידגמה  לש  הובגה  רועישב  תטלוב  השק " ןימיה ה" תצובק  וליאו  קזחכ ,) ותוא  םירידגמ  לאמשהמ 

.2013 הירבוחו , ןמרה 
תימלועה תוריכמה  תביטח  להנמ  ןפרט , דרהרג  רקיב  תילארשיה  הריבה  קושל  תינמרגה  רגרובטיב  תרבח  לש  התסינכ  לגרל   .152

םיחתופ ויה  םישנא  הינמרגב  : ' לארשיב הריבה  יריחמל  סחייתה  אוה  תילארשיה  תונותיעל  ןויארב  .לארשיב  הרבחה  לש 
ליבשב עגושמ ! שממ  הז  ורוי ,  6.5 לקש ,  32 ־ב ןולמב  ראטסדלוג  יתיתש  לומתא   ' .זירכמ אוה  םיריחמ ,' הלאכ  םע  המחלמב 
ריחמה המ  עדוי  דחא  לכו  ימואל , הקשמ  איה  הינמרגב  הריבה  , ' ןפרט ירבדל  .ידמ ' רקי  שוריפב  הז  הריב  ומכ  דמחנ  רצומ 
הלוכי אל  הריבו  ורוי  הלוע 1.2  םחלש  עדוי  דחא  לכ  .תימואל  הכפהמ  ליחתת  ריחמה , תא  הלעמ  התא  םאש  ךכ  .הלש 

.7.7.2013 עובלג , .ךכמ  רתוי  תולעל 
רעונה ינבמ  מ-30%  תוחפ  . OECD-ןוגרא ה לש  םינחבמה  וכרענ  ןהב  תונידמה  ךותמ 18  ה-15  םוקמב  הגרוד  לארשי   .153

הירחאו ןיס  הגרוד  ןושארה  םוקמב  .תפרצ  וא  היגלב  הילרטסואב , רתויל מ-70%  האוושהב  קנב  ןובשחב  םיקיזחמ  לארשיב 
ןויצה .היבמולוקו  הילטיא  היקבולס , ידימלת  לש  וזמ  קר  רתוי  הבוט  םילארשיה  םידימלתה  לש  תילכלכה  הנבהה  .היגלב 

חווט היה 603 . עצוממה  ןויצה  ןיסבו  לע 500  דמע   OECD עצוממה ב - רשאכ  היה 476 , לארשיב  םידימלתה  לש  עצוממה 
םג םיכומנ  ויה  תיסנניפה  תוניירואה  ינחבמב  לארשי  ידימלת  לש  תואצותה  .תודוקנ  ןיב 200 ל-800  ענ  ןחבמב  םינויצה 

יסנניפ ךוניח  רפסה  תיבב  םידמול  רשא  לארשיב  םידימלתה  רועיש  ןכ , ומכ  .ארקנה  תנבהו  הקיטמתמב  תואצותל  סחיב 
ךוניחה תכרעמב  יסנניפ  ךוניחל  תינכות  הסנכוה  תנשב 2011  .הינותסאו  דרפסב  םרועישמ  קר  הובגו  מ-30%  ךומנ 

דוע ופרטצה  הזיפ , ינחבמ  וכרענ  הב  הנשה  , 2012- בו רפס  יתב  טולייפכ ל-25  תינכותה  הסנכוה  ןושאר  בלשב  .לארשיב 
םיידועיי םירומ  תורשכהו  תויעובש  תועש  לע 30  הססבתהו  י ' התיכב  םידימלתל  הדעונ  תינכותה  .רפס  יתב  כ-70 

תיסחי ךומנ  קנב  ןובשחב  םיקיזחמ  רשא  ינב ה-15  רועיש  לארשיבש , אוה   OECD-ח ה" ודמ הלועש  עיתפמ  ןותנ  .םוחתב 
רתויל מ-70% האוושהב  םהלשמ  קנב  ןובשחב  םיקיזחמ  לארשיב  רעונה  ינבמ  תוחפ מ-30%  .תוחתופמה  תונידמה  ראשל 
לע הבוטל  העפשה  התייה  אל  קנב  ןובשחב  הקזחהה  םצעל  .הינבולסו  דנליז  וינ  תפרצ , הינותסא , היגלב , הילרטסואב ,

לש 6 לדבה  םשרנ  לארשיב  רשאכ  תואצותה , לע  ועיפשה  אל  םיירדגמ  םילדבה  םג  .תיסנניפה  תוניירואה  ינחבמב  םינויצה 
.9.7.2014 הלנמ , .תורענה  תבוטל  עצוממב  תודוקנ 

םייטילופה םימרזל  רשקב  הלוע  םייתרבח  םיילכלכ / םיאשונב  הייסולכואה  תוצובק  ןיב  ינוש  הברה  ןיאש  הרעשהל  שושיא   .154
םיריעצו רעונ  ינב  ברקב  זכרמל  ןימיה  ןיב  לדבה  לכ  אצמנ  אל  הטרפהה , ךילהת  יבגל  ולאשנ  רשאכ  .רעונה  ינב  ברקב 

םיבישמ ברקב  םגו  ןימיב  םג  הבושת  לכל   21-30% היוארה .) המרב  הטרפה  וא  ידמ , רתוי  ידמ , טעמ   ) תובושתה תוגלפתהב 
רשאב .הטרפה  ידמ  רתוי  שיש  בשוח  רורב , יסחי  בור  , 47% לאמשה : םלוע  תרדגהל  םאתהב  הנוע  לאמשה  קר  .זכרמהמ 

, חמצ .תילארשיה  הרבחה  תא  רתויב  תנכסמה  איה  םיינעל  םירישע  ןיב  תקולחמהש  ורמא  טועימ  קר  םייתרבח , םירעפל 
.2010

.ע ' שת רגדי , לש  רקסה  לשמל  ואר   .155
ילארשיה רוביצה  ללכב  אלא  , Y-רודב ה אקווד  םידקמתמ  אל  רקחמה  לש  הז  קלחב  םירכזומה  םירקסה  בור  יכ  ןייצל  בושח   .156

.ותוא תודחיימ  ןניא  םא  םג  , Y-רודל ה תויטנוולר  םיפקשמ , הלא  םירקסש  תומגמה  יכ  םירעשמ  ונא  ךא  ידוהיה , וא 
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; רחבנה םעה  אוה  ידוהיה  םעהש  םירובס   67% םיהולאב ; םינימאמ  םידוהיה  םילארשיהמ  יכ 80%  הלוע  תנשמ 2009  רקסב   .157
.תוומה רחאלש  םייחב  םינימאמ  םימשמ ו-56%  ונתינ  הרותה  תווצמש  םינימאמ   65%

לש לודג  בור  םייתד .' - יטנא םינוליח   ' םמצע תא  םירידגמ  קר 3%  םייתד .' - יטנא אל  םינוליח   ' םמצע תא  םירידגמ   43%
לש החוכב  ןכו  םיערה , לע  ושנעייו  םיבוט  םישעמ  לע  ולמגותיש  ךכבו  םיהולאב  םינימאמ  םהש  ודיעה  רקסל  םיבישמה 

םיכומנ םירועיש  .לארשי  תרותו  ידוהיה  םעה  לש  םדוחייב  הזע  הנומא  לע  וחוויד  ףא  םישילש ) ינשכ   ) םתיברמ .הליפתה 
ידוהיש ךכב  הקזח  הנומא  לע  ודיעה  שילשכו  חישמה , תאיבבו  אבה  םלועב  הנומא  לע  ודיעה  םיבישמהמ ) תיצחמכ   ) רתוי

.ידוהיה םעה  לכ  תא  ןכסמ  תווצמ  םייקמ  וניאש 
ךכ וחוויד  םישילש  ינשמ  רתויו  תובורק ,' םיתעל   ' וא דימת '  ' החפשמה םע  תולבל  םילדתשמ  םה  תבשבש  ונייצ   80% ־מ רתוי 

.2009 ןאירא , .תבש  לילב  תדחוימ  הדועס  תכירע  יבגל 
הדימב  ' ו-94.3% דואמ ,' הבר  הדימב   ' תורשכ םירמוש  םייתרוסמהמ   56.6% מ-2009 , 'ס  מלה לש  יתרבחה  רקסה  יפל   .158

לירפא 2011. .הקיטסיטטסל  תיזכרמ  הכשל  יהשלכ .'
תימס ןוכמ  ידי  לע  ךרענש  רקס  לע  ססובמש  ןויוושו ,) תד  שפוח   ) 'ש ודח תתומעו   Ynet לש הנידמהו ' תדה  דדמ   ' רקסב  .159
החונמ םוי  הב  םיאור  .תבשל 34%  היסולכואה ) ללכ   ) לארשיב םידוהיה  לש  םסחי  קדבנ  שיא , לש 800  םגדמ  ברקב  רקחמל 

תא םירמוש   29% םתמועל , םינוליחהמ .)  41%  ) ליגר םוי  והז  רובעו 24%  םינוליחהמ )  54%  ) אל - ותו תדחוימ ' הריווא   ' לעב
 – םייתרוסמהמ  35%  ) הב תורושקה  תווצמהמ  קלח  םימייקמ  ו-13%  םידרחהו ) םייתדהמ   100%  ) הכלהה יפ  לע  תבשה 

.22.9.2014 ןויוושו ,) תד  שפוחל   ) שודיח תכרעמ  ; 23.9.2014 ינושחנ , הז .) רזגמב  רתויב  הצופנה  הבושתה 
יגח תא  גוגחל  דואמ ' בושח   ' דע בושח '  ' םרובעש םידיעמ  ( 85%  ) םילארשיה םידוהיה  תיברמ  יכ  הלוע  תנשמ 2009  רקסמ   .160

הכונחב תורנ  קילדהל  םיגהונ  םהש  םידיעמ  ( 82%  ) םיבר .חספ  רדס  יבגל  ךכ  םירובס  ( 90%  ) םתיברמו תרוסמה , יפל  לארשי 
עומשל (, 68%  ) רופיכ םויב  םוצל  (, 67%  ) חספב ץמח  לוכאל  אל  םיגהונ  רתוי  ךומנ  רועיש  ךא  תובורק ,' םיתעל   ' וא דימת ' '

.2009 ןאירא , (. 20%  ) תועובש ליל  ןוקית  ךורעל  וא  ( 36%  ) רתסא תליגמ 
םיגח תגיגח  לש  גהונב  ךמות  רוביצה  תיצחמ  טעמכ  יכ  הלוע  היפרגוטרקואיג , ןוכמ  ףותישב  רקרמ  - הד ךרעש  רקסמ   .161

םלואו .םידגנתמ  גהונב ו-47%  םיכמות  םה  יכ  םיריהצמ  יכ 45%  הלע  רקסהמ  רטסבליסהו : ייד  'ס- נייטנלו תמגוד  םיאבוימ 
יכ וריהצה  הלאכ , םיגחל  תודגנתה  םיעיבמש  הלא  ברקמ   18.5% השעמל : תאז  םגרתמ  דימת  אל  גהונל  דגנתמש  ימ  םג 

תונתמ שוכרל  כ-30%  םינווכתמ  גחב , םיכמותה  ברקב  .ייד  'ס  נייטנלו לגרל  םגוז  ינבל  תונתמ  םישכור  םה  תאז , תורמל 
.14.2.2007 וללפא , .תיקוויש  תוליעיל  תודע  איה  קלח  הב  םילטונ  השדחה  תרוסמל  םידגנתמה  םגש  הדבועה  .םגוז  ינבל 

םיאושינ םיפידעמ  םיריעצהמ  םישילש  ינשמ  הלעמלו  םידוהיה  רעונה  ינבמ  םיעבר  השולשכ  ךרענש ב-2010 , רקס  יפ  לע   .162
- אל םיאושינל  הכומנ  הפדעה  שי  תישיאש  ףא  יכ  שיגדהל  בושח  תאז  םע  .תישארה  תונברהמ  רכּומ  בר  ידי  לע 
אל םיאושינב  םיכמות  ליגה ) תוצובקמ  תחא  לכב  םינייאורמה , תיצחמכ   ) םינייאורמהמ לודג  קלח  םייסקודותרוא ,

'. היחי ותנומאב  שיא   ' לש השיגב  םיקיזחמ  ונייהד , םיינימ ; - דח םיאושינב  ללוכ  םייסקודותרוא ,
םיידוהיה םיסקטה  תא  םייקל  דואמ ' בושח   ' דע בושח '  ' יכ םירובס  ( 90% ־מ רתוי   ) םילארשיה םידוהיה  לש  עירכמ  בור   .163

הלא תיברמ  .םירוהה  ירחא  שידק  רמולו  הווצמ  רב  גוגחל  העבש , תבשל  הלימ , תירב  ךורעל  םייחה -  לגעמב  םייזכרמה 
הביסמ ךכ  םירובס  הווצמה , רב  סקט  יבגל  ךכ  ודיעהש  הלא  תיברמו  הלימ , תירב  ךורעל  דואמ ' בושח   ' דע בושח ' ודיעהש ש'

(, 80%  ) בר תכרבב  םיאושינ  סקט  ךורעל  דואמ ' בושח   ' דע בושח ' םירובס ש' םילארשיה  םידוהיה  בור  םא  םגש  הארנ  .תיתד 
ינב וא  םהש  תורשפאה  תא  וללש  ( 54%  ) םילארשיה םידוהיהמ  תיצחמכ  קר  .תויעמשמ־דח  ןניא  הז  אשונ  יפלכ  תודמעה 

.2009 ןאירא , .לארשי  תנידמב  וזכ  תורשפא  התייה  םא  םייחרזא , םיאושינב  אשניהל  םירחוב  ויה  םתחפשמ 
, יברעמ לילג  תימדקאה  הללכמהמ  תשק  לעי  'ר  דו ןמרביל  ודיע  וכרעש ד'ר  'ס ) מלה תקידב  לע  ססבתמה   ) יטסיטטס חותינמ   .164

םירפסמב .םייתד  םניא  ( 43%  ) םתיצחמ טעמכ  הצע –  תשקבב  םינברל  םינופ  ( 24%  ) לארשיב םידוהיהמ  עברכ  יכ  הלוע 
ורמא תודהי   Ynet-ןויארב ל .םתצעב  לואשלו  םינבר  רקבל  םיגהונה  םייתרוסמו , םינוליח  ב-386,750  רבודמ  םיילנימונ 
ליכהל םיניינועמ  תודמעמה  לכמ  םישנא  רתויו  רתוי  תוילילשה , תויווחה  םיתיעלו  תומגיטסה  תונדשחה , תורמל  : ' םיינשה

'. רבוגו ךלוה  קר  תוינוליחל  תד  ןיב  תולובגה  שוטשט  .םיינוליחה  םהייחב  יתרוסמהו  ינחורה  ןפל  רבחתהלו 
, םיריעצה ברקב  םינברל  םינופה  ירועיש  םיהובג  םייתרוסמהו  םינוליחה  ברקב  יכ  דוע  הלוע  רקחמהמ  תשק , ד'ר  ירבדל 

ידילי תמועל  יחרזמ , אצוממ  ינש  רוד  םישנא  ברקב  םג  םשרנ  תיסחי  הובג  םינופ  רועיש  ליג 40 . לעמ  םירגובמ  תמועל 
.םה ףא  רתוי  תונפל  וטנ  הכומנ  הלכשהו  הכומנ  הסנכה  ילעב  .יאקירמא  וא  יפוריא  אצוממ  םישנאו  ץראה 

הדימב תונפל  ופידעי  ימל  םירקחנה  ולאשנ  רשאכו  ברל , תונפל  ןוצרל  עוער , ישפנ  בצמ  ןיב  קזח  רשק  אצמ  םג  רקחמה 
, עוצקמ שיאל  וא  גולוכיספל  תונפל  ופידעי  יכ  ונע  ונע 51.2%  תוישיאה , םהיתויעבב  והשימ  ףתשל  ךרוצ  וא  ןואכיד  ושוחיו 

.תויצפואה  יתש  תא  ושממיש  ונעט  ברל ו-5%  תונפל  ופידעי   43.9%
םירוקיבה וראות  םימיוסמ  םירקמבו  ברה , לצא  רוקיבה  תארקל  תרבגתמה  הלודג  תושגרתה  וראית  םג  םינייאורמהמ  םיבר 

.תיעבט - לע וליפאו  תיטסימ  היווחכ  ברה  לצא 
םיקרפ יללכה , ןוקיתה  תא  אורקל  לשמל  ומכ  תיסקט , וא  תילמס  תוליעפ  עצבל  ברה  ידי  לע  ושקבתה  םינייאורמה  בור 
קינעהל וא  םיקידצ , רכזל  תורנ  קילדהל  הווקמב , לובטל  עמק , דונעל  וא  םויב , םיימעפ  םישודק  םימ  תותשל  םיליהתמ ,
תוינוליח םישנ  יכ  הלוע , דוע  .הרקמלו  ברל  םאתהב  לכה  תוירופ -  תייעב  לש  הרקמב  הלימ  תירב  תכירעל  הקדצ 
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.םינבר םע  ןמצעב  תוצעייתמ  ןניאו  טעמכש  ידרחה  רזגמב  ןהיתוליבקמ  תמועל  םינבר , םע  ץעייתהל  תוברמ  תויתרוסמו 
.דואמ םירידנ  םירקמב  החישל  השיא  לבקי  בר  םידרחה , םינברה  יריכב  ברקב 

הרוצב ןמרביל  ד'ר  בישמ  םילבוקמ , םינברל  םיקסע  ישנא  רקיעבו  םינוליח  םינופ  תמאב  המל  רלודה -  ןוילימ  תלאש  לע 
 – םינברה אוה  הקסעה  לש  ינשה  דצה  .לאל  רשקה  תא  אלא  םיקידצ , םישפחמ  אל  םינופה  .הרורב  הקסע  וז  : ' תבקונו הרישי 

.םתברק תא  שפיח  םדאהש  הדבועב  םיקפתסמ  םקלחו  ףסכה , תא  תשפחמש  רצחה  וז  םירחא  לצא  ףסכ , םישפחמ  םקלח 
'. אל המו  קפסל  לוכי  אוה  המ  עדוי  דצ  לכ  ןחלושה -  לע  איהו  הרורב  הרוחסה 

ברה .רתסנה  םלועל  רשקו  הכרב  םישקבמ  םינופה  .תדבוע  הקסעה  ןכלו  טעומב , םיקפתסמ  םידדצה  ינש  יכ  הלוע  רקחמהמ  '
לבא רתוי , יתדל  ךופהי  הנופה  ךרדה  ךשמהב  םא  ןבומכ  חמשי  ברה  .ול  םימרות  םיתיעלו  וילא , םינופש  הדבועב  קפתסמ 

םינימאמ םייטסימה , םינברל  םינופש  הלא  .למשחה  לש  עקתל  עבצאה  רוביח  הזל  ארוק  ינא  .שיש  המב  קפתסמ  אוה 
למשח לבכ  םה  הלאה  םינברה  .ונלש  תימוימויהו  הטושפה  תואיצמל  רבעמ  אוהש  דמימל  םירבוחמש  םישנאב  רבודמש 

תילארשי העפותב  רבודמ  אלש  תודוהל  םיבייח  לבא  .תוהמל  רבחתהל  םהל  רוזעיש  ילמשח  רוקמ  ותוא  ןיבל  םניב  רבחמש 
הנעמ ןתונ  אל  אוה  .ילאנויצרה  םלועה  רבש  לש  האמה ה-20 , ףוס  זאמ  יברעמה  םלועב  שחרתמש  ךילהתב  אלא  דבלב ,
שפחל ןויסינ  גייא ,' - וינ שי  ינרדומ  - טסופה ןדיעב  תושונאה , לש  הכלמה  התייה  תוילאנויצרה  ינרדומה  ןדיעב  םא  .קפסמ 

תוכרבב םהיתוחוקל  תא  םידייצמ  םילבוקמה  םינברה  םיבוט .' םירבדלו  םיבוט  תומוקמל  ליבומ  חרכהב  אל  הזו  תוינחור ,
םינשב ובתכנש  תוידוחיי  תוליפת  םג  אוצמל  ןתינ  הסנרפלו -  תואירבל  גוויז , תאיצמל  השקבו : הקוצמ  לכל  תוליפתו 

וא בראמל , אצויה  לייחל  הליפת  ירטמוכיספה , ןחבמב  החלצהל  הליפת  ןהבו  ךכ –  שממ  רוביצה , תושירד  יפ  לע  תונורחאה 
.13.5.2014 רלסט , .הדובע  ןויאר  תארקל  הליפת 

' הנידמהו יתדה  דדמ   ' רקס יפ  לע  ןכ , יכ  הנה  .םינברה  תשיפתב  טלחומ  ןומא  לע  דיעמ  אל  הכרב  לבקל  ןוצרהש  ןייצל  בושח 
תועמשנה תונעטל  םינימאמ  אל  םינוליחו ) םייתרוסמ  םייתד , םידרח ,  ) לארשיב תידוהיה  היסולכואה  ללכמ   84%  - יכ הלוע 

תבש לוליח  תמגודכ  םיאטח  לע  םיימשמ  םישנוע  םה  עבט  תונוסאו  םיינוחטיב  םיעוריא  ןהיפל  םידרח , םינבר  יפמ  תעל  תעמ 
. 23.9.2014 ינושחנ , .הייפכב  תובישי  ינב  סויגו 

לע ךרענש  רקס  לע  ססובמ  דדמה  ןויוושו .) תד  שפוח   ) 'ש ודח תתומעו   Ynet לש הנידמהו ' תדה  דדמ   ' םסרופ יהלשב 2014   .165
הכותב תללוכש  לארשיב  תרגובה  תידוהיה  הייסולכואה  ללכ  לש  גציימ  םגדמ  שיא -  ברקב 800  רקחמל  תימס  ןוכמ  ידי 

יכ העדה  ילעבמ  ונע 61%  הנידמהמ ? תדה  תדרפהב  ךמות  התא  םאה  רקסב  הלאשה  לע  .םינוליחו  םייתרוסמ  םייתד , םידרח ,
םינוליחל תוגהנתהו  הריחב  שפוח  םייקתהל  ךירצ  לארשי  תנידמב  יכ  םימיכסמ  ו-84%  הנידמהמ , תדה  תדרפה  דעב  םה 

וא םתמר  תקזחתמש  לככ  דרוי  ךכב  םיכמותה  רפסמ  יכ  יופצכ , הלוע , םינותנה  חותינמ  .םמלוע  תפקשה  יפל  םייתדלו 
.תיתדה םתוקידא 

ךתעדל הכירצ  לארשי  תנידמ  םירויג  יגוס  וליאב  ( ' ידוהיה רוביצה  ללכב  רבודמ  ' ) הנידמהו תדה  דדמ   ' רקסב הלאשה  לע   .166
.23.9.2014 ינושחנ , , .םייחרזאו  םיימרופר  םייביטברסנוק , םללכבו  םירויגה  יגוס  לכב  ריכהל  שי  יכ  ונע 66%  ריכהל '?

.19.9.2007 ןושחנ ,  .167
.2007 ןטול , ואר :  .168

וידרה ןרדש  הקיסומה , רקבמ  יאנותיעה , .לארשיב  גייא ' וינה  תוברת  לש  ינחורה  היבא  הבר  הדימב  אוה  ץומא  ןב  ןד   .169
עבשכ רבח  היה  הבש  הנופב , ושוא  ורוגה  לש  תכל  ףרטצהו  ודוהב  לייט  אוה  תונשב ה-70  .ןכ  םג  םרת  ןטול  ירוא  םגרתמהו 
םייחה  ' רוטה תא  ןטול  בתכ  ראשה , ןיב  .תיתרוקיבו  תינעדי  התיהש  גייא ,' - וינ לע  ולש  הביתכה  תא  הניזה  וז  הפוקת  .םינש 

: םג ואר  המגמה  לע  .תרנכ .) תאצוהב  רוא  הארש   ) םש ותואב  רפסב  םירוטה  וזכור  רתוי  רחואמ  תושדח ;'  ' ןותיעב לצבכ '
רבמטפס 1999. ירבנע ,

ינחור ןמז  ילדה ,' ןדיע   ' םינכמ םינקיטסימהש  המב  םויכ  םייח  ונא  : ' ןח לעי  הבתכ  תנשב 2000  בירעמב  המסרופש  הבתכב   .170
םישנאה יפכ  םג  םויכ  םירוגש  רבדל , םיעגושמו  םידדוב  לש  םתלחנ  רבעבש  יטסימה , םלועהמ  םיגשומ  .דחוימב 

', רושקת  ' ומכ םיגשומב  שומיש  רדוסמ , ךילה  תניחבב  טעמכ  אוה  קוניתל  םש  ןתמל  יגולורמונ  ץועיי  .רתויב  םיילאנויצרה 
הלימהו לכואב , חרכהב  רושק  וניאש  גשומ  אוה  הפמ ' ןיכהל   ' .םיללוע יפכ  םג  םויכ  רוגש  ערה ' ןיע   ' וא תויבויח ' תויגרנא  '

ףופכב .םלועה  ריווא  לא  וכרדב  רבועה  הצוח  התוא  ךרדהמ  בגא ) דימת , אל   ) ביאכמ תוחפ  הברה  והשמ  לע  תרבדמ  החיתפ ' '
, היגולורמונ היגולורטסא , לש  ימצע  דומיל  .הקיטסימ  תודוא  םישדח  םירפס  תואמ , אל  םא  תורשעב , קושה  ףצומ  בצמל 

.25-26 מע ' , 31.5.2000 ןח , .תואסרג ' המכו  המכ  שי  אשונ  לכ  לע  תונושמו –  תונוש  םיכרדב  דיתעה  ןוחבא  טוראט ,
ינב  ' תצובק דסיימ  היפוסוליפל , ד'ר  ראות  לעב  אוה  .ץראב  הזה  םוחתב  רתויב  תרכומה  תומדה  אוה  ןמטייל  לאכימ  ברה   .171

ןדיעה חורב  תינרדומ  - טסופ הלבק  לש  םיטלובה  םימרזה  ינשמ  דחא  אוה  ןמטייל  ליבומש  םרזה  .השארב  דמועהו  ךורב '
, היזיוולט ץורע  תועצמאב  ויתונויער  תא  ץיפמ  ןמטייל  גרב .) אגרש  לש  םרזה  דצל   ) םירשעה האמה  יהלשב  ומקש  שדחה 

.םיינומה םיסנכו  דועו ) תילגנא  יארוקל  תיסור , יארוקל  םישנל , םידליל , דרפנב  םידעוימה  הלאכ  םהב   ) םיבר טנרטניא  ירתא 
, דומיל יטרס  םירמאמ , םירפס , הלבק , יבתכ  לש  רואל  האצוהב  םג  תקסוע  הווקת , חתפב  הזכרמש  ךורב ,' ינב   ' תצובק

הקיזחמ ןכו  םעל ' הלבק   ' םשב םידומע  רשע  םינש  ןב  יעובש  - וד ןותיע  םניחב  הציפמ  םג  העונתה  .תואצרהו  םירועיש 
' ךורב ינב   ' הליעפמ ותנשמ , תא  הב  גיצמ  ןמטיילש  תיעדמה  תוזחה  ןמ  קלחכ  '. ARI Films  ' םשב םיטרס  תקפה  תרבחב 
(, ARI: Ashlag Research Institute תילגנאב ' ) גלשא ברה  ע'ש  רקחמל  ןוכמה   ' ןוגכ םיימדקא  - ודואספ תודסומ 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

תועצמאב איה  היתונויער  תא  ךורב ' ינב   ' תצובק הציפמ  הב  תפסונ  ךרד  בלבש .' הדוקנה  תללכמ  ו' הלבקל ' הימדקאה  '
לגב בלתשהו  ץיקב 2012 , לארשיב , תיתרבחה  האחמה  תפוקתב  ךורב ' ינב   ' ידי לע  םקוה  הז  ןוגרא  תוברעה .' תעונת  '

.הידפיקיו ןמטייל ,' לאכימ   ' ךרעה .תונגפהה 
.ןיבר חצר  ירחא  הקזחתהו  הכלהש  לארשיב  תניינעמ  העפות  ורקסש  תובתכ  תרושקתב  ועיפוה  םדוקה  רושעה  תיצחמב   .172
ינוקית עובש , תשרפל  םיגוח  דומיל , תוצובקו  שרדמ  יתב  תודהיב : שדוחמ  יביסנטניא  קוסיע  . 2.5.2006 ןמרל , - הנוקסומ
תנחלה תסנכ ,) - יתבל תינוליחה  הסריגה   ) תוינוליח הליפת  תוליהק  םייביטנרטלא ,'  ' םיידוהי םיטסקט  תריצי  תועובש , ליל 

םיאשונב תירלופופה ) הקיזומה  דחוימבו  ןורטאית , הריש ,  ) הריציה ימוחת  ללכמ  םירצוי  לש  בחרנ  קוסיעו  םיקיתע  םיטויפ 
ןמחנ ר ' יבתכל  הקיזב  דחוימבו  תודיסחה , םלועב  ןכו  הלבקב , קוסיעב  יביסנטניא  לודיג  הנומאהו ; תרוסמה  םלועמ 

 – שדח ידוהיל  ןשי  ירבעמ   ' גלש ריאי  יאנותיעה  לש  ורפסב  הבחר  הריקסל  התכז  וזה  העפותה  ץרמ 2011 . גלש , .בלסרבמ '
קיפאה ןושארה –  ': ' תודהיה סנסנר   ' לש םייזכרמ  םיקיפא  ינש  ןיב  ןיחבה  גלש  (. 2010 ' ) תילארשיה הרבחב  תודהיה  סנסנר 

הזה קיפאב  .תילארשיה  תוברתה  לש  המלוע  תא  רישעהל  שקבמה  יתוברת  ךבדנכ  תודהיב  קוסיעל  סחייתמ  יתוברתה ,
טויפה םלועל  הרזחה  תא  וב  לולכל  ןתינ  םג  לבא  ללכב , תידוהיה  תונדמלה  םוחתו  שרדמה  יתב  דחוימב  םיטלבתמ 

, היגולוקא יתרבח , קדצ   ) תונוש תויוליעפ  רושקל  תיוושכעה  הייטנה  ומכ  תורחא , תויתרבחו  תויתוברת  תועפותו  יתרוסמה 
תא רישעהל  שקבמה  הז  ינחורה , קיפאה  אוה  ינשה  קיפאה  .םיידוהי  תורוקמל  המיחל ) תויונמא  וליפאו  תוילופיט  תוקינכט 

הלבקב קוסיעה  תא  רקיעב  לולכל  ןתינ  הזה  םוחתב  יהולאה .'  ' םע יטנדצנרטה , םע  עגמב  תיטרפה  שפנה  לש  המלוע 
''(.' גייא וינ   ' הנוכמש המ   ) ללכב יברעמה  םלועה  תא  םויכ  ןייפאמה  ינחורה  שופיחה  לש  תוידוהי  תואסריג  ראשו  תודיסחו ,
הטילאה לש  ימוקמ  תוהז  רבשמ  לש  הדלות  ורקיעב  אוה  יתוברתה  קיפאה  דועב  םיקיפאה : ינש  ןיב  לדבה  שי   ' ותנעטל

ןגועהו ינויצה  ןגועה  תושלחיה  רואל  ידוהיה , רשקהב  םג  תיתוברתה  התוהז  תא  ןגעל  הלש  ןוצרו  תינוליח , - תיזנכשאה
ץורימהש תיברעמה , היצזיליוויצה  ללכ  תא  ןייפאמה  רבשמ  לש  הדלות  ורקיעב  אוה  ינחורה  קיפאה  ירה  יטסילאיצוסה ,

וז .תוינחור  לש  תולוספקב  ץורימה '  ' תא ןזאל  ןוצרל  תוחפל  וא  דגנ , תבוגתל  הינבמ  םיבר  איבה  יטסילטיפק  - ינרמוחה
ינב םהירבח , תא  םג  םיתעלו  םיזנכשא , - םינוליחה ' ) הנשיה הטילאה   ' ינב תא  רקיעב  ןייפאמ  יתוברתה  קיפאהש  הביסה 

םייתד 'מ , הרבמ םילוע  םיחרזמ , הנשיה : הטילאה  ידרומ  תא  דחוימב  ןייפאמ  ינחורה  קיפאה  דועב  תיתד ,) - תינויצה הטילאה 
ץרמ 2011. גלש , .םהירוה ' יכרעב  ודרמש  םיזנכשא  - םינוליח םג  םיתעלו  םידרחו ,

םינשב תאז , םע  . Y-רוד ה יריעצמ  םליגב  םירגובמ  השדחה  תינוליחה  תנוכתמב  תודהיה  ידומילב  םיקסועה  בור  ונתכרעהל 
'. גייא וינה  ןונגס  תעפשה  לשב  ןהו  ינחורהו  ילכלכה  רבשמה  לשב  ןה  אשונל , םיריעצ  רתויו  רתוי  םיכשמנ  תונורחאה ,

םייונמ יפלא  ול  שיש  םירחא ,' םייח   ' ןיזגמה אוה  שדחה ' ןדיע  יגוח ה' ברקב  רתויב  בושחה  תעה  - בתכ : ' בתוכ בארג  ןנוהי   .173
תיאנותיע הביתכ  ריכזמה  והשמ  םילפטמו  םירומ  תוטיש , תואמ  לע  םש  ועיפוהש  תוריקסב  אוצמל  השק  .םיארוק  תובברו 
תמוסרפה .תרושקתה  לע  ונימיב  טלתשמש  גוסהמ  היומס , תמוסרפב  השעמל  רבודמש  המדנ  םיתעל  הברדא , .תיתרוקיב 

םיקסועה םימזי  רידאמ  רטופ ' יראה   ' ירפס תרדסב  ןורחאה  ךכ , .התוללכב  שדחה ' ןדיע  תורפסב ה' םג  דואמ  הצופנ  היומסה 
תויחוורה תוישעתה  תחא  רטופ ,' יראה   ' יטרסל םיוולנה  םיעוצעצל  תמוסרפ  ןיעמ  ןאכ  שי  םיפשוכמ .'  ' םיעוצעצ תריכמב 

ךוראה ךילהתה  תא  םיריממה  ךרד ,' ירוציק   ' רחא שופיחב  הבר  הדימב  תנייפואמ  ונימיב  שדחה ' ןדיע  תוברת ה' .םלועב ]...[ 
.2005 בארג , הריהמ .' תימצע  המצעהל  אלפ  תואחסונב  תודימה  ןוקיתו  תיטסימה  הרשכהה  לש  רסיימהו 

.2009 דניורפנשנמ , םג : ואר  שטיקה  ןדיע  תא  תפקשמה  תונטלרש  תיישעתכ  שדחה  ןדיעה  לע 
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