
קרפ 15 לארשיב ,  Y-רוד ה
לגוגה ןדיעב  םידומיל  יל -  ורפחת  לא 

גומלא גומלא זוע   זוע גומלא , , גומלא רמת   רמת

רצונ ב-4/29/2014

לגתסהל לגתסהל םישקתמ   םישקתמ
םיבלשמ יונב  תינרדומה  הרבחב  הלכשהה  לולסמ 

תיב הבוח , ןג  הבוח , םורט  ינגו  םינוטועפ  םייראלודומ :
םיראתו ןושאר  ראות  ןוכית , םייניב , תביטח  ידוסי , רפס 

בלשב רבצנש  עדיה  לע  ססבתמ  בלש  לכ  .םימדקתמ 
.תפסונ המוק  הנובו  םדוקה ,

תפוקת שרוד  ינש  בלשל  דחא  בלשמ  רבעמ  לכ 
ןוכיתהמ רבעמה  יכ  המוד  לבא  הלק , אל  תולגתסה 

הדימלה רמוח  הברהב ; םילודג  ובצקו  דומילה  רמוח  ףקיה  םימרוג : רפסמ  לשב  תאז  .םלוכמ  השקה  אוה  הימדקאל 
תביתכ םירמאמ , תאירק  תואצרהל , העגה   ) תיאמצע הדובע  לע  רתוי  תססבתמ  דומילה  תטיש  רתוי ; השקו  בכרומ 
ההובג םידימלתה  ןיב  תורחתה  םיפתתשמ ;) יבורמ  םיסרוקב  רקיעב   ) רתוי ףפור  הרומל  דימלתה  ןיב  רשקה  תודובע ;)
תוניחב  ) םיביטקייבוא רתוי  םינוירטירק  סיסב  לע  םינתינ  םינויצהו  םיטנדוטסה ) םי  ךותב  טולבל  השק   ) רתוי
דיקפת םיימדקאה  םידומיללש  עדוי , טנדוטסהש  םושמ  םג  לדג , תאזה  תרגסמב  ץחלה  רטסמסה .) םויסב  תוימינונא 

.יתרבחהו ילכלכה  ודיתע  תעיבקב  בושח 

, םיימדקאה םידומילל  הסינכה  םע  המוארט ) שממ  םימעפלו   ) והשלכ תולגתסה  רבשמ  הווח  אלש  טנדוטס  טעמכ  ןיא 
תנשב םלה  לש  גוס  םיווח  םיריעצהמ  םיבר  . Y-רוד ה ברקב  דחוימב  חיכש  השענו  ףירחה  הזה  רבשמהש  המוד  לבא 

הנושארה םידומילה  תנש   ) םידומילהמ םירשונ  לטובמ  אל  רועיש  .הקוצמ  תותוא  םירדשמו  הנושארה  םידומילה 
.דסומ וא  גוח  המגמ , םיפילחמ  וא   ( הרישנל רתויב  תדעומה  הפוקתכ  האצמנ 

טושפו למשח  תסדנהו  הקיזיפל  הנושאר  הנש  טנדוטס  ןב 22  ינא  םלוכל , םולש  : " םישלוגה עויסל  הנופ  ריעצ 
.םידומילהמ לבוס  שממ  ינא  השעמלו  יתוא  םיניינעמ  אל  ולאה  תועוצקמהש  יתיליג  ילש , םידומילהמ  ירמגל  יתבזכאתה 

. ךכ לכ  יתוא  ןיינעמ  אל  רחא  עוצקמ  םוש  ינש  דצמ 
ךא לוחב , םידומיל  לע  יתבשח   ) לבקתהל יתחלצה  אל  ההובגה  ףרה  ללגב  לבא  האופר  דומלל  דואמ  יתיצר  םיוסמ  בלשב 
יל יאדכש  וא  תוצלמהל ) חמשא   ) רחא םוחת  תוסנלו  םידומילהמ  שורפל  יל  יאדכ  םאה  . ( יליבשב אל  הזש  יתנבה 

?(" תדבוכמ הסנרפו  הדובע  יל  ןתיי  ראותה  "כ  הס  ) דומלל ךישמהל 

רמוא הז  א - ' הנשב  קר  התא  םא  יכ  הנושארה ,  הנשה  תא  םייסתש  תוחפל  יאדכש  תבשוח  ינא  : " תובושתה תחא 
" .טילחת זאו  הנשה  םויסל  הכחת  .ןושארה  רטסמסה  תא  תמייס  אל  וליפאש 

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 
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: םימרוג רפסמב  תולתל  רשפא   Y-רוד ה תא  ןייפאמש  הימדקאל  הסינכה  רבשמ  תא 

הימדקאל ןוכיתה  ןיב  ידמ  לודג  רעפ 
, תיאמצע הדימלל  םילכ  םינקמ  םניא  טעמכו  תורגב , ינחבמל  תשורח " יתב  ל" רקיעב  וכפה  םיבר  רפס  - יתב רומאכ ,

.חותינלו הבישחל 

" תיפכב םתוא  םיליכאמ   " םירומהש ולגרוה  םידימלתהו  ללכב , םא  תוילאמינימ , תושירדה  םיבר  םינוכיתב  ןכ , לע  רתי 
(. בישקהל ךרוצ  ללכב  ןיא  הניחבל  יטנוולר  אלש  המ  לכל  )

דרשמש הארנ  לבא  ןוניש , לע  קר  וססבתי  אלש  ךכ  תורגבה , תוניחב  תא  תונשל  תונויסינ  ושענ  תונורחאה  םינשב 
המגמה תורפסהו , "ך  נתה ידומיל  ומכ  ילופלפ , יפוא  ילעב  תועוצקמב  וליפא  .וללה  תומזויה  םושייב  השקתמ  ךוניחה 

.תיטמכס הנבהו  ןוניש  איה  תיללכה 

, האירק  ) תוידומיל תומישמב  דומעל  םהייחב  הנושארה  םעפב  םישרדנ  םמצע  תא  אופא  םיאצומ  םיבר  םיטנדוטס 
.ןהב וסנתה  אלו  ןהל  ורשכוה  אל  םלועמש  רקחמ ,) הביתכ ,

השקונ הדימל  תביבס 
םירועיש שי  .רפסה  - תיבב םיקינ  Y-ולגרתה ה הילאש  וזמ  הנוש  הדימל  תביבסב  םימייקתמ  ימדקא  ראותל  םידומילה 
תודעווב רושיא  לבקל  תוכירצ  תוגירח   ) שארמ עובק  דעומב  םימייקתמ  םינחבמה  םמויסל , יאנת  איה  תוחכונה  תבוחש 

, םינויצה םג  ילאמרופ .) ןפואב  תוחפל   ) םינויצה לע  ןתמו  אשמ  ןיא  יפוס , השגה  דעומ  עבקנ  תודובעל  תודחוימ ,)
םירותיווהו תולקההש  תולגל  םיעתפומ  םיבר  .רפסה  יתבמ  תובידנ  תוחפ  הברהב  םיקלוחמ  תאזה , תרגסמב  םינתינה 
.לומעל ךירצ  הובג , רמוחו  לק  רבעמ , ןויצ  ליבשבו  ההובגה , הלכשהב  םילבוקמ  םניא  רפסה  - תיבב םילבוקמ  ויהש 

תא היהש  ןוכנ  .תוניחבל  יתדמל  שממ  אל  ןוכיתהמ  .השדחה  תואיצמה  תא  לבקל  טושפ  היה  אל  הז  : " ריעצ רגולב 
ישיא ןפואב  יל  .םימסקב ]....[  ומכ  תוזירז , לש  ןיינע  .אל  יתמו  שחנל  יתמ  תעדל  ךירצ  רקיעב  התא  םש  לבא  ירטמוכיספה 

הדימב םינחבמ , תפוקתבו  דומלל  הנהנ  ינא  דחא  דצמ  .םידומילה  לכ  יפלכ  יטנלוויבמא  ארונ  ינא  ןיינעה , לכ  רזומ  הז 
, וילע ןחוב  אוהש  רמוחהו  הצרמהש  םתיליג  םהב  םגו  םירועישהמ  קלחל  םתעגה   ) עצוממ טנדוטס  ומכ  התוא  םתישעו 

םירמגנשכ ינש  דצמו  .ןיינעמ  ידו  שדח  רמוח  ןומה  םידמול  םתא  תבכרומ ) המימחפו  תינמגוד  ומכ  ינשהמ  דחא  םיקוחר 
" .רטסמסה תליחת  דע  והשפיא  חרמיהל  הז  םיצור  םתאש  המ  לכ  םידומילה 

רוזעל םילוכי  אל  םירוהה 
םילוכי םניא  םג  םירוהה   . םהירוה תרזע  אלל  םיישק  םע  דדומתהל  םישקתמו  דבל  דומלל  תוחפ  םילגרומ  םיקינ  Y-ה

םיבר דועו , תאז   . התע תעל  תוחפל  רפסה , - תיב תלהנהו  םירומה  לע  וליעפהש  יפכ  םיצרמה , לע  ץחל  ליעפהל 
תדועת אלל  םג  םיתיעלו  ימדקא  ראות  אלל  םירוהל  ולדג  םה  .הובג  אל  ימונוקא  - ויצוס עקרמ  םיאב  םיטנדוטסהמ 

תילאוטקלטניאהו תישפנה  ןוחטיבה  תשר  םהמ  םיברמ  תענמנ  םהירוה  ןיבל  םניב  יתלכשהה  רעפה  לשב  .תורגב 
.תוליכשמ תוחפשמב  תשרפנש 

ןואג הזכ  אל  ינאש  רבתסמ 
הז אשונב  הבחרהל   ) םיממהמו םימכח  םיבינגמ , םה  המכ  םינשה  ךרואל  םיקינ  Y-ומפמפ ל םירבחהו  םירומה  םירוהה ,

תואיצמה ןיבל  תימדתה  ןיב  רעפה  הלגתמ  רשאכ   . ץמאתהל םיבייח  אל  םה  ןכלו  דנרטכ ,) תויכונא  ונמצע -  דעב  ואר :
.לק אל  רבשמ  לש  עגר  הז  םיבר  רובע  הימדקאב ,

אל ינא  ןואג ! תרמוא ? תאז  המ  .אתבסו  אבס  םידודה , אבא , אמא , .יל  ורמא  דימת  .ןואג  .המכח  ינא  : " הריעצ תירגולב 
ער והשמ  .ןחבמב  םש  ינא  אל  וז  ינויגה , אל  הז  ירשפא , אל  הז  ללכב , ילש  ןוקיסקלב  אל  הז  תוחפ מ-90 . לבקל  הנכומ 

" .לכה יל  סרוהו  הרוק 
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הכומנ הלחתה  תדוקנ 
רתויו רתוי  רפסה , תוברת  תסירקו  תיבב  ךוניחה  תושלחיה  לשבו  תיתכלממה  ךוניחה  תכרעמ  תורדרדיה  לשב 
םינשב ושענש  םירקס  .עדיה  תיתשת  תניחבמ  םינכומ  אל  םיימדקאה  םידומילל  םיעיגמ   Y-ה רודמ  םיטנדוטס 

.דומילה ימוחת  לכב  הכומנ  עדי  תמר  לע  םיעיבצמ  ךוניחה , דרשמ  םייקש  "ב  צימה תוניחב  תואצות  דצל  תונורחאה ,
לש תולהנתהה  ךרד  לעו  םידומילה  תמר  לע  תיתועמשמ  הרוצב  עיפשמו  תומלקאתהה , רבשמ  תא  ףירחמ  רבדה 

.םירועישה

, דבלב יתעדל  אל  ךא  ישונא ,' רמוח   ' לעכ םיטנדוטס  לע  רבדל  יחורל  אל  דואמ  : " ונל בתכ  תוללכמה  תחאב  קיתוו  פורפ '
לש היצנגילטניאה  תניחבמ  ןה  עדיה , תניחבמ  ןה  רתויב , דורי  ישונא ' רמוח   ' ונל שי  הללכמב , םיצרמה  לכ  תעדל  אלא 

הביסה ילבב .) הנח  ימימ  ךכ  - לכ יטסינורכנא  חנומ  טוקנל  יל  השרת  םא   ) םיסומינהו תוכילהה  תניחבמ  ןהו  ובור 
ןהיתושירד תמר  תא  המוהת  תודירומ  ןה  .תוללכמה  םלוע  לע  חספ  אלש  ףולב ' - ארשי ה' םורדניס  איה  ךכל  תירקיעה 

ךכ .תורחא  תומוד  תוללכמ  םע  ןתוא  ודחאיש  וא  ןתוא  ורגסיש  וא  םועז , היהי  ןהילא  םימשרנה  רפסמ  םאש  דחפמ 
.רבדל ימ  םע  טושפ  ןיא  התיכ ג .' לש  המרב  ביתכ  תואיגש  םעו  תימשר  המולפיד  םע  ךרה  ליגל  תורומ  הנש  ידמ  תואצוי 

" .לוקב וז  הבואכ  תמא  רמול  ינסרדנא  טוטאז  ותואכ  זעמ  וניא  שיאו  םוריע  ךלמהש  םיעדוי  םלוכ 

לשב תומדוק , םינשב  ודמיל  ותואש  רמוחה  תא  דמלל  םהל  השקש  וננולתה  הז , רקחמל  ונייארתהש  םיבר , םיצרמ 
ףא םיבר  םירקמבו  בצקה  תא  טאהל  יסיסב , רמוח  םילשהל  םישרדנ  םה  .תותיכב  םידימלתה  לש  םילודג  םירעפו  םירסח 

םיצרמכ אלו  רפס  תיבב  םירומכ  םישח  םהש  ורמאש  ויה  תואצרההמ .) םיקלחו  םירמאמ   ) סוביליסהמ םיקלח  לע  רתוול 
. הטיסרבינואב

טלוב הז  תונורחאה  םינשב  .תדרוי  םיטנדוטסה  לש  המרה  הנשל  הנשמ  : " הרבחה יעדמל  הטלוקפב  הקיתו  הצרמ 
ומכ תדמלמ  ינאש  יתשגרה  םייתנש  ינפל  םא  .רתויב  םייסיסב  םירבד  ריבסהל  תצלאנ  ימצע  תא  תאצומ  ינא  .דחוימב 

.תוחפו תוחפ  הקיפסמ  ינאש  םג  יתוא  זיגרמ  .םייניב  תביטחב  הרומ  ומכ  תדמלמ  ינאש  יתשגרה  רבכ  הנשה  ןוכיתב , הרומ 
?" רפסה תיבב  םולכ  םתוא  םידמלמ  אל  .ונילא  םיעיגמ  םה  הככש  ןמואי  אל  הז 

, תילגנא  ) רתוי םייניירואה  םיקלחה  הלא  לבא  ירטמוכיספה , ןחבמל  םיסרוקה  תועצמאב  םירגסנ  םירעפהמ  תצקמ 
תויוברתהו תותדה  תורפסה , הקיטילופה , הירוטסיהה , םוחתב  םירעפ  רוגסל  ירשפא  יתלב  םא .) תפש  הקיטמתמ ,

.(" ליכשמ  " יכה רודה  ריחמ -  לכב  ראות  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) דחא סרוקב 

רפסה תיבב  שכרנש  לגרהה  דצל  הדימלה , תויונמוימ  םוחתב  ןהו  עדימה  םוחתב  ןה  םיטנדוטסה  לש  םילודגה  םירסחה 
תודוגא תוסחבו  טנרטניאה  תועצמאב  םילעפומ  םתצקמש  רזע , ירועיש  לש  החירפל  איבה  םייטרפ  םירומב  שמתשהל 

.םיטנדוטסה

תללכמו ימוחתניבה  זכרמה  ןליא , רב  תטיסרבינוא  םהיניבו  תודסומ  רפסמב  רובגת  יסרוק  ליעפמש  ליכשמ ,"  " רתא ךותמ 
וב ןורקעה  .םינוש  דומיל  ילולסמ  רובע  דומיל  תועוצקמ  לש  בחרנ  ןווגמב  רטסמס  ידמ  םיחתפנ  רובגת  יסרוק  : " רקנש

דצמ שוקיבה  תמרל  םאתהב  תאז  ךרוצ -  שי  וב  דומיל  עוצקמ  לכ  רובע  רובגת  יסרוק  תקפסא  וניה  םילגוד  ונא 
םואתל םילעופ  ונא  םיניינעתמ  קיפסמ  םימשרנ  וילא  דומיל  עוצקמ  לכ  רובע  .עוצקמ  ותואב  רובגת  סרוקל  םיטנדוטסה 

" .רובגתה סרוק  תחיתפ 
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ףורפרה ףורפרה ןדיע   ןדיע

?? רפסה רפסה םעםע   םנמואה   םנמואה
םשורה תא  לבקל  יושע  רפסה , עובש  לגרל  תימואלה  היירפסה  הנש  ידמ  תמסרפמש  םייטסיטטסה  םינותנב  ןייעמש  ימ 
רפסמל סחיב  םירפס  תאצוהב  םלועב  ינשה  םוקמב  לארשי  הגרוד  לשמל , תנשב 2011  .תיתורפס  המצעמ  איה  לארשיש 
םישדח םירפס  םירשע  טעמכ  .שדח  תע  בתכ  וא  קסיד  רתוכ , רפס , לארשיב  רואל  אצוי  תוקד  םינומש  לכב  .םיבשותה 

.םויב  

.תויסולכוא הזיא  ידי  לעו  םינקנ  םירפס  הזיא  םיארמ  םניא  םהש  ןוויכ  העטמ , הנומת  םירייצמ  וללה  םינותנה  תאז , םע 
םירפסה תותשר  רבעב  םא  .םירפסה  תויונחו  םירפסה  תואצוה  בצמב  רתוי  בוט  תפקתשמ  ץראב  רפסה  תוברת  תעיקש 
םיקסיד םג  םירפסה  דצל  רוכמל  תוצלאנ  ןה  דורשל  ידכו  םיפינס , תומצמצמ  ןה  תונורחאה  םינשב  וחרפ , לארשיב 

.תונורחאה םינשב  ורגסנ  תוברו  םיילכלכ , םיישקב  תואצמנ  םירפסה  תואצוה  םג  .םיפסונ  םיוולנ  םירצומו 

, תילארשיה הרבחה  ומכ  תונטק , תורבחש  אוה  לדבהה  .ברעמה  תוצרא  בורמ  הזה  טביהב  םינוש  םניא  םילארשיה 
סכנה איה  תילאוטקלטניאה  ותוכיאש  ידוהיה , םעב  רבודמשכ  םייתעבש  ןוכנ  רבדה  .רתוי  דבכ  ריחמ  תומלשמ 

.ולש רתויב  בושחה  ירוטסיהה 

תוחתפתה לש  הדלותכ  םירשעה , האמה  לש  ןורחאה  עברב  רבכ  הלחה  םירפס  תאירקל  שדקומה  ןמזה  ץוויכ  תמגמ 
תצופתב תיטמרדה  היילעל  ליבקמב  המגמה  הצאוה  םוינלימל  ןושארה  רושעב  לחה  .ןייוולהו  םילבכב  היזיוולטה 

.טנרטניאב  השילגהו  ירלולסה  ןופלטה  ישיאה , בשחמה 
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Literary Reading by Age (USA)

Percentage Pint Percentage Pint by Groupby GroupPercentage by GroupPercentage by Group  

  1982-20021982-20021992-20021992-2002200220021992199219821982  

-17-10.542.853.359.818-2418-24

-14.4-6.947.754.662.125-3425-34

-13.1-12.346.658.959.735-4435-44

-3.3-5.351.656.954.945-5445-54

-3.9-448.952.952.855-6455-64

-1.9-5.545.350.847.265-7465-74

-4.2-3.736.740.440.9++ 7575

Reference: National Endowment for the Arts. June 2004. Reading At Risk:A Survey of Literary
Reading in America. Research Division Report.

Literary Reading by Young Adults (USA)

Rate of DeclineRate of DeclinePercentage of GroupPercentage of Group  

1982-20021982-2002200220021992199219821982Age GroupAge Group

-28%42.853.359.818-24

-23%47.754.662.125-34

-18%46.754.056.9All Ages

Reference: National Endowment for the Arts. June 2004. Reading At Risk:A Survey of Literary
Reading in America. Research Division Report.
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Trends in Book and Literary Reading (USA)

Change, 1992 to 2002 PercentageChange, 1992 to 2002 Percentage
  PointPoint

Percentage of U.S AdultPercentage of U.S Adult
PopulationPopulation

  

Rate of DeclineRate of DeclineDiffernceDiffernce2002200219921992 

-7%-4.356.660.9
Read Any
Book

-14%-7.346.754
Read
Literature

Reference: National Endowment for the Arts. June 2004. Reading At Risk:A Survey of Literary
Reading in America. Research Division Report.

שוקיבה רבעל ,) האוושהב   ) תילנימונ התלע  םיספדומה  םירמוחה  תומכ  דועב  רזומו : ןיינעמ  סקודרפ  רצונ  השעמל 
םיספדומ םיבתכ  יבגל  רקיעב  ןוכנ  רבדה  .הדמתהב  םידרוי  וללה  םירמוחה  לש  עצוממה  האירקה  ןמזו  ספדומ  רמוחל 

שוקיבב הדיריל  תוביסה  ןהמ  .תוללכושמ  תוילאוטקלטניא  תויונמוימ  בייחמה  בכרומ , ןכות  ילעבו  םידומע  יבורמ 
: ןהמ המכ  הנמנ  ןלהל  םינותיע ?) םגו  םירפס   ) סופד ירמוחל 

הידמה יעצמא  תוללכתשה 
םיקיתווה םירפסהמ  תקתרמו  תכשומ  רתוי  הברה  איהש  ספדומ , רמוחל  תילאוזיו  - וידוא הפולח  רצי  טנרטניאה 

ידי לע  רבוגו  ךלוה  בצקב  ףלחומש  קיתווה , תונותיעה  םלוע  תסירקל  הביסה  םג  וז  .ןמז  תכסוח  םג  םיבר  םירקמבו 
.תוירלולסה תויצקילפאהו  טנרטניאה  ירתא 

היירפס םוקמב  בשחמ 
.ןויכראהו היירפסה  לש  םתליהת  הרצונ  ךכ  .ונמלוע  לע  ירקיעה  עדימה  רוקמ  רבעב  ויה  םירמאמה  יצבקו  ןויעה  ירפס 

תוחפ הברה  םויה  םינוק  םישנאש  אופא  יעבט  .תיבהמ  הקלקהב  םימוצע  עדימ  ידסמ  שיגנמ  בשחמה  ילטיגידה  ןדיעב 
, שופיחהו סקודניאה  יעצמא  תא  תללכשמ  תילטיגידה  הידמה  וזמ , הרתי  .ןויעו  רקחמ  ירפסו  תוידפולקיצנא  םינולימ ,

םירתיימ בחרה  להקה  שומישל  םיחותפה  שופיח  יעונמו  םינפדפד  .סופדה  ןדיעב  ךכל  שדקוהש  רקי  ןמז  תכסוחו 
" םייח  " םיילטיגיד םיצבקל  םיתמ "  " ריינ יכמסמ  ךופהל  םויה  רשפא  הבש  תולקה  .תיתרוסמה  היירפסה  תא  הגרדהב 
לש תויחמומהו  תוכמסה  לע  קר  אל  םויא  םיווהמ  םילבגומ ) יתלב  םילדגב  םיטסקטב  ריהמ  שופיח  רשפאל  ךכבו  )

רתוי ךכמ  האצותכ  .םינעדימל  הגרדהב  םיכפוה  םינרפסה  ןכאו , .עדימ  רוקמכ  רפסה  תסיפת  םצע  לע  אלא  םינרפסה ,
השילגו ןויד  הדימל , יזכרמל  תוכפוהו  ןהינפ  תא  תונשמ  תויאטיסרבינוא ) הז  ללכבו   ) תוירוביצ תוירפס  רתויו 

.סופד יצבק  תלאשהו  ןוסחא  יללחכ  תוחפ  תושמשמו 

תימצע האצוהב  םייביטקארטניא  םירפס 
רצותה תא  וקיפה  םגו  םלג  ירמוח  ורזנצו  וניימש  ףס ," ירמוש   " תועצמאב םיארוקה  רוביצל  ךוות  ןשיה  סופדה  םלוע 

סופד  .) יתבו  רואל  תואצוה   ) רמגומה

להקה ףותיש  יאמצע ; ןפואב  רפס  תקפה  םירפוס : / םירבחמ רובע  תומסוק  תויצפוא  רופסניא  ןמזמ  ילטיגידה  םוידמה 
קוויש יעצמאב  ךרוצ  אלל  םייקנע  םילהקל  השגנה   ; ותקפהב ליעפ  ףתושל  רוביצה  תכיפהו  רפסה  תאצוה  ןומימב 

טסקטה לש  ףטושו  רתוי  לק  ןוכדע  םיארוקה ; םע  גולאידו  םיבושמ  םילבגומ ;) יתלב  השעמל   ) םיכורא ףדמ  ייח  םירקי ;
םירמוח .תויולע  ליזומ  םג  טנרטניאה  .ילאוזיו  - וידוא רמוח  לש  רתוי  לוזו  לק  בוליש  םייראלודומ ;) םירפס   ) יתורפסה

םויה םיעצומ  םינותיעו –  תע  יבתכ  םירפס , םכותב  בר –  ןוממ  רבעב  התלע  םתקפהש  םיילאוזיו  - וידואו םיילאוטסקט 
.תוירעזמ תויולעב  וא  םניחב  בחרה  רוביצל 
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םירצקה םירסמה  ןוחצינ 
הידמה .םיחצנמ  םירצקה  םירסמה  ובש  החונמה  רסחו  ריהמה  ןדיעל  תוחפ  המיאתמ  םיפד  יסומע  םירפסב  האירקה 

הלקמ איהש  אלא  הלש ,) תוידממ  ברה  לשב  ראשה  ןיב   ) םייתרוסמה םירפסהמ  רתוי  תמסוקו  הזירז  קר  אל  תילטיגידה 
.ץמאמו ןמז  תכסוח  ךכבו  ףודפדה , תא 

תא םיצלאמ  ןכדעתהלו , םיניינעמו  םישדח  םירבד  תעדל  תונרקסה  דצל  תדמתמה , ותמירזו  ילטיגידה  עדימה  עפש 
תילושה האירקה  קוח  כ" תאזה  המגמה  תא  רידגהל  רשפא  .ףורפר  םרקיעש  םישדח , האירק  יסופד  לגסל  ונלוכ 
תורתוכה תא  ארוק  התא  םידומע  הברה  ךל  שישכ  .םלוכ  תא  ארוק  התא  אורקל  םידומע  טעמ  ךל  שישכ  תתחופה :"

שיש םושמ  םג  דחא , אשונב  זכרתהל  םוקמב  םיאשונ  ץבקמ  ןיב  לעלעל  םיצלאנ  ונחנא  .ףרפרמ  ראשה  לעו  תונושארה 
ידימתה ףורפרה  ינש  דצמ  .דימתמ  עדימ  רתויל  םיפשחנ  ונחנא  דחא  דצמ  רמולכ , .ביבסמ  תעד  יחיסמ  הברה  םויה  ונל 

.תויחטש לש  סופד  לגסמ 

טנטסניאה תונכרצ 
תישענ היינקה  תייווח  םויה  .שדוק  תאריב  םהילא  וסחייתה  ןכלו  יגולותימ , יומידו  יתוברת  ךרע  היה  םירפסל  רבעב 
םירפסה תיינק  תוברת  תא  ילארשיה  בחרמל  ונמזב  האביי  יקצמיטס  םירפסה  תויונח  תשר  .האירקה  תייווחמ  רתוי  הקזח 

". תוינבגע ומכ  הז  םירפס  : " ןמזה חור  תא  תגציימה  תילמס  הרימאב  םילעבה  ספתנ  תונויארה  דחאב  .תיאקירמאה 
ואלו תויחוורה  ובש  ילכלכ  קסעל  קהבומ  יתוברת  קוסיעמ  הכפה  םירפס  תריכמ  םינורחאה  םירושעה  ינשב  םנמאו ,
קוידב היהנ  תיחטשה , גניטיירה  תוברתל  הזתיטנא  תויהל  היה  רומאש  םירפסה , ףנע  .לכה  תוזח  איה  תוכיאה  אקווד 
הטונ לוכיעל , הלק  תורפסל  לגרתהש  רוד  .ריעצה  רודב  רקיעב  םירפס , לש  הכירצה  ןונגס  לע  העפשה  ךכל  שיו  הזכ ,
.רתוי ףחוסו  ריהמ  אוה  לארשיב  יכ  המוד  לבא  "ב , הראו הפוריא  לע  םג  רבוע  הזה  ךילהתה  .רתוי  הדבכ  תורפסמ  חורבל 

םירפסל רקיעב  ףשחנ  םירפס  תונחל  סנכנש  ריעצ  ארוק  .תולודגה  םירפסה  תותשרב  םויה  תושענ  םירפסה  תוריכמ  בור 
תקושתב תורדרדיהל  ךרדה  הרצק  ןאכמ  .דרויו  ךלוה  רבעהמ  לזרב  ןאצ  יסכנב  לקתיהל  ולש  יוכיסהו  הנורחאב , ואציש 

אוהש ילוא  בשוח  רוביצה  םילק ; םירפס  אורקל  ולגרתה  םישנא  : " הזה רשקהב  ריעה  ירפ  םחנמ  רוספורפה  .האירקה 
". ארוק אוהש  המ  הזו  תולד , תורירב  רפסמ  ול  םיעיצמ  .רדע  אוה  לבא  ארוק  אוהש  םירפסה  תריחבב  ישפוח 

אל םיריעצה  בור  אלימבו  הדירי , תמגמב  תונורחאה  םינשב  אצמנ  תרוקיבה  ירמאמו  תורפסה  יפסומ  לש  םדמעמ  םג 
תונותיעב םידומעה  רפסמ  םג  םאתהבו  תחופו , ךלוה  תורפסה  ירקבמ  לש  םרפסמ  םג  ךכמ  האצותכ  .םתוא  םיארוק 

קווישו רוביצ  יסחי  לש  תובתכ  תועצמאב  רקיעב  רוביצל  םויה  העיגמ  םישדח  םירפס  לע  העידיה  .אשונל  םישדקומה 
הביתכהו האירקה  תוברתב  עגופ  הז  לכ  הווארה .) תונולחבו  תונחלושה  לע  םירפס  לש  תומירע  תריצי   ) תויונחה ךותב 

.האירקה תוברת  תא  ףסונ  ןוויכמ  השילחמש  תוינוניבה , תטילש  תא  חיצנמו  ההובגה ,

ידמ יטיא  רפסה 
שארה ןיעה , תא  סופתל  אוה  םהלש  וטומה  .םירסמה  תכירצ  יסופד  לע  םיעיפשמ  םוסרפהו  קווישה  תרושקתה , םלוע 
הביסה םג  וז  !". GO יתוא , ןרקסל  תוינש  ךל 60  שי  ": " הפילקה קוויש   " םג ל םיליגרמ  םה  .רשפאה  לככ  רהמ  בלהו 
תונלבס הכירצמ  .סרכ  יבע  םינותיע  אורקל  וא  תיטיא  םימיירפ  תפולחת  םע  םיטרס  תוארל  םויה  םישקתמ  םישנאש 

.םיידיימ םיקופיסו  םירצק  םירסמל  םילגרומ  םישנא  ובש  םלועל  המיאתמ  תוחפ  איה  ןכל  .חור  ךרואו 

עדימה תופייע 
תא םיצלאמ  ןכדעתהלו , םיניינעמו  םישדח  םירבד  תעדל  תונרקסה  דצל  תדמתמה , ותמירזו  ילטיגידה  עדימה  עפש 

תילושה האירקה  קוח  כ" תאזה  המגמה  תא  רידגהל  רשפא  .ףורפר  םרקיעש  םישדח , האירק  יסופד  לגסל  ונלוכ 
תורתוכה תא  ארוק  התא  םידומע  הברה  ךל  שישכ  .םלוכ  תא  ארוק  התא  אורקל  םידומע  טעמ  ךל  שישכ  תתחופה :"

.ףרפרמ ראשה  לעו  תונושארה 

תעד יחיסמ  הברה  םויה  ונל  שיש  םושמ  םג  דחא , אשונב  זכרתהל  םוקמב  םיאשונ  ץבקמ  ןיב  לעלעל  םיצלאנ  ונחנא 
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.תויחטש לש  סופד  לגסמ  ידימתה  ףורפרה  ינש  דצמ  .דימתמ  עדימ  רתויל  םיפשחנ  ונחנא  דחא  דצמ  רמולכ , .ביבסמ 
הנורחאל יתמ  .םכמצע  לע  עגרל  וטיבת  : " תעלוק הרוצב  השדחה  המגמה  תא  חסינ  קנרפ , ןרוא  רוטה , לעבו  יאמוסרפה 

תא אורקל  המידק , לעלעל  ילב  ףוסה  דע  רפס  םתארק  הנורחאל  יתמ  תעד ? תוחסה  אללו  ןמז  ךרואל  והשמב  םתקמעתה 
הנורחאל יתמ  ליבקמב ? םירחא  םירפס  השולשו  םינותיע  הרשע  אורקל  וא  םילהנמה  ריצקת  תא  אוצמל  הכירכה ,

ןופלטה תא  םתיביכ  שממ  הנורחאל  יתמ  טסקט ? תועדוה  ילב  םתגהנ  טסקט ? תועדוה  םתחלש  אלו  טרסל  םתכלה 
תא םינשמו  ונלש  הבישחה  תא  םיחטשמ  תיפוסניאה  התונימזו  היצמרופניאה  שדוג  עקתנ ? אוה  יכ  אלו  םכלש ,

התריגא תמייק , היצמרופניא  תאיצמ  שופיח : .םייסיסב 1 . הבישח  יגוס  ינש  תרכזאמ  הירואיתה  המל ? .ונלש  היצינגוקה 
ךכו תורוקמ  לש  הזתניסל  הליבומה  ונתושרב , תמייקש  היצמרופניא  לע  הבישח  הריקח : .וניתורטמל 2 . הב  שומישו 

, ןושארה גוסהמ  הבישחל  םיפחודו  םידדועמ  ןתונימזו  תויונשרפה  היצמרופניאה , ףוסניא  .השדח  הבישחל  וא  תונויערל 
םישפחמ םתא  ךיא  לע  ובשחת   ) תמייקה ונתשיפתל  םיאתמש  המ  ןוניס  זאו  היצמרופניא  לש  תינושאר  היצגרגאל 

ונלש תוחומהו  ךכ , בושחל  תוביסו  ןמז  תוחפו  תוחפ  ונל  שי  .רוקחל  םיצור  אל  וא  םילוכי  אל  ונחנאש  אל  הז  לגוגב .)
לש יוסינ ' ינפש  םידלי כ' לש  יחכונה  רודה  לע  םירבדמ  ךוניחב  םיקסועהמ  קלח  .שופיח  לש  יתעדות  בצמל  םילגרתמ 

" .תודודר דואמ  דואמו  תוריהמ , דואמ  הבישח  תולוכי  םע  ולדגי  םהש  םיכירעמו  שופיחה , תבישח 

אורקל ןמז  ןיא 
וא ליעפ " שפונ  םהלש ב" יאנפה  תא  אלמל  םיפידעמ  םה  םידבוע , םניאשכו  תוכורא , תועש  םידבוע  ונתפוקתב  םישנא 

ומכ תילאוטקלטניא , תירודיב  תוליעפל  קשחו  היגרנא  ןמז , תוחפו  תוחפ  םהל  שיש  איה  האצותה  .היזיוולטב  הייהבב 
(. ילאוטקלטניא ץמאמ  םישרודש  םירפס  יאדווב   ) םירפס תאירק 

הרבחב תויהל  םיפידעמ 
לש גוס  הכירצמש  תוליעפ  בהוא  וניא  אוה  .עקר  ישערלו  דימתמ  ינוציח  רשקל  הרבחל , דואמ  קוקז  ריעצה  רודה 

.רפס לש  המומד  האירק  תמגודכ  תודדובתה ,

?? םישפיט םישפיט םישענ   םישענ ונחנא   ונחנא םאה   םאה
רתויב תפחוסה  תיתרבחה  העפותל  הכפה  טנרטניאה  תשרש  ינפל  דוע  הלע  םירפסה  תאירק  תוברתב  םוסרכהמ  ששחה 
וניחבה םיריעצ , לש  רקיעבו  יברעמה , םלועב  תוחפשמ  לש  םוימויה  ילגרהב  וננובתהש  םירקוחו  םירומ  .וננמז  לש 

וכלה םינותיעו , םירפס  תאירקב  רבעב  ואלומש  יאנפה , תועש  .תיבה  ינב  תא  ךסמל  באושש  טנפהמ , חוכ  היזיוולטלש 
ודירוה ואידיווה  םג  ךכ  רחאו  היזיוולטהש  תורמל  לבא  .היזיוולטה  תוינכותב  הכיראמו  תכלוה  הייפצ  תבוטל  וערגנו 

.טנרטניאה לש  רתוי  תרחואמה  העפשהה  ומכ  תיטמרד  הכ  התייה  אל  תיתוברתה  העפשהה  האירקה , תועש  עצוממ  תא 

ולחה םוימויה , םלועמ  דרפנ  יתלב  קלחל  ךפה  רבכ  טנרטניאה  רשאכ  םוינלימה , לש  ןושארה  רושעה  תיצחמ  תארקל 
םיטלובה םיטספינמה  דחא   ". תוברתה הבוג   " לע טנרטניאה  תעפשה  ינפמ  ועירתהש  םירמאמ  רתויו  רתוי  עיפוהל 

לש טנרטניאה  ךיא  תונבבוחה : תכ   " תרתוכה תחת  תנשב 2007  רואל  אצי  רשא  ןיק  ורדנא  לש  ורפס  היה  הזה  רשקהב 
The Cult of the Amateur: How Today's Internet Is Killing תילגנאב : " ) ונלש תוברתה  תא  סרוה  ונימי 

הביתכ יכ  וירמאמב , ןכל  םדוק  דוע  השעמלו  רפסב , ןעט  ורבעב , קט  - ייה שיא  דילי 1960 ,)  ) ןיק (. Our Culture
: תוברתה לש  דוסיה  ינבאב  םיעגופ  תשרה , יבחרב  םירוזפש  םייעוצקמ , אל  סליטסו  ואדיו  ימוליצו  םיגולבב  תינבבוח 

םישענ ונלוכ  תובישחה , םלוסב  תדרוי  תנגרואמה  תואטבתההו  הרודסה  הבישחה  תדותמ  רשאכ  .תונימאו  תוכיא 
ןוויכש רבס  אוה  .ורפסב  ןיק  בתכ  תוינוניב ," לש  םיילטיגיד  תורעי  םירצוי  םיפוק  ינוילימ   " .םינבבוחו םינטלרש 
םלועה ךותל  דלונש  ריעצה , רודה  לע  רקיעב  רבטצמב  העיפשמ  איה  םייעוצקמ , אלו  םידודר  םינכתב  תפצומ  תשרהש 
תכירצ לש  םילגרהש  רמולכ  ריהמה , ןוזמה  תותשרב  ונמזב  החטוהש  תרוקיבל  ונכותו  והנבמב  המד  הזה  ןועיטה  .הזה 

.ףוגה תא  וסרהי  ןזואמ  אלו  רכממ  ןוזמ 

םיגולב לש  תויראלופופה  התלע  ליבקמבשו  תיתועמשמ , ודרי  הילגנאב  םינותיעה  תוריכמש  הדבועהמ  דרחנ  ןיק 
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טנרטניאהש םישדח  עדימ  תורוקמ  לש  הלדנ  יתלבה  עפשהמ  םלעתה  םירחא , םיבר  ומכ  אוה , לבא  .תויתרבח  תותשרו 
תעפוה םע  ונמזב  החטוהש  תצלפתמה  תרוקיבה  תא  הז  ןבומב  ריכזה  תצק  ולש  ןועיטה  .םוי  ידמ  תרציימ 
יתוכיא לכוא  לש  ןווגמ  וליכה  םהיפדמ  לעופבש  דועב  תוחנ , יתיישעת  לכוא  קר  םיקוושמ  םהש  ורמא  .םיטקרמרפוסה 

אל שיא  אלימב   ) ומצעשכל טנרטניאב  שומישה  תא  ללש  אל  אוהש  רמאיי , ןיק  לש  ותוכזל  .רכממ  לער  דצל  אירבו 
ונתוא םיפיצמה  םיילטיגיד , םינכת  לש  תרקובמ  יתלבה  הכירצל  בלה  תמושת  תא  בסה  אלא  ךילהתה ,) תא  רוצעל  לוכי 

.םייספא ימ  לש  סונייקוא  ומכ 

רפסה .הנשמ  טנרטניאהש  הבישחהו  תוגהנתהה  יסופדב  תוחפו  םינכתב  רקיעב  קסע  וינפל , םירקבמה  בור  ומכ  ןיק ,
ונימיב האירקה  תייעב  ביבס  לודגה  דהה  לבא  היצטיגידה , תועפשה  לע  ירוביצה  חישל  ומרת  םימוד  םימוסרפו  ולש 

.ורפס םוסרפ  ירחא  הנש  קר  רצונ 

ךרואב רעש  רמאמ  םסרפ  ( Nicholas G. Carr  ) ראק סאלוקינ  םשב  היגולונכט  יניינעל  רפוס  רשאכ  הרק ב-2008 , הז 
לגוג םאה  : " סירתמה םשה  תא  אשנ  רמאמה   ". קיטנלטאה  " תעה בתכ  לש  טסוגוא 2008  - ילוי ןויליגב  םידומע  השיש 

, םהלש תא  ושע  ןכותה  ןבומכו  יותיעה  המבה , תרתוכה ,  ". ונלש חומל  השוע  טנרטניאה  המ  םישפיט - ? ונתוא  השוע 
תומבבו הימדקאב  תרושקתב , תובטוקמ  תובוגת  ררועו  םינוש , םימורופב  הבחרהב  ןודנ  אוה  .םילג  הכיה  רמאמהו 

: תרתוכה תחת  ינויב 2011  רואל  אציש  רפסב  ולש  הדירטמהו  תניינעמה  הזתה  תא  ביחרה  ראק  .תונווגמ  תויטנרטניא 
". ונלש חומל  ללועמ  טנרטניאהש  המ  םידודרה : "

םג ןכלו  דחא , ןכות  דקומב  זוכירה  תלוכיב  תועגופ  טנרטניאב  האירקהו  השילגהש  היה  ראק  לש  יזכרמה  ןועיטה 
אורקל השקתמ  רתויו  רתוי  ומצע  תא  אצמש  רחאל  תאזה  העפותל  בל  םש  אוה  ונתיאמ , םיבר  ומכ  .הקמעהה  תלוכיב 
תכרעמ לגעמ  תא  שדחמ  הפממ  חומב , יל  קסעתמ  והשמ  וא  והשימש  שיגרמ  ינא   " .ותוא וניינעש  הלאכ  םג  םירפס ,

הז תא  שיגרמ  ינאו  , " ראק ןנוק  םעפ ," ומכ  בושחל  חילצמ  אל  ינא  ילש , ןורכיזה  תא  שדחמ  תנכתמו  ילש , םיבצעה 
יירבחו ינא  םידומע , השולש  - םיינש ירחא  .קבאמב  הכורכ  איה  םויהו  תולקב  האב  םעפש  האירקה , ןמזב  רקיעב 

רתוי לש  האירק  וליפא  םולשו ,' המחלמ   ' גוסמ םירפסב  קר  רבודמ  אל  רבכו  .תושעל  רחא  והשמ  שפחל  םיליחתמ 
". תפייעמל הכפה  גולבב  תואקספ  עבראמ 

םייראלופופ םירתא  ינשב  האירקהו  שופיחה  ילגרה  םינש  שמח  ךשמב  וקדבנ  ובש  הינטירבב , השענש  רקחמ  רקס  ראק 
הרוחא ורזחש  רידנו  רמאמ , לכמ  םיינש  וא  דומע  וארק  ישוקב  םיטסקטה , לע  ופרפר  םישנאש  ררבתמ  .םירמאמ  שופיחל 

וזכ האירק , לש  רחא  גוסב  רבודמ  לבא  , " בתכ אוה  רתוי ," םויה  םיארוק  ונחנא  הרואכל   " .וילא וסנכנ  רבכש  רמאמל 
". לוכה לעמ  תוידיימהו  תוליעיה  תא  תשדקמש 

תא הריכזמ  תילטיגיד  האירק  .דימתמ  טקש  רסוח  רצויש  טנרטניאב , םינכתה  עפש  ללגב  רקיעב  הרוק ? הז  עודמ 
הזל .הניפל  רבעמ  רתוי  ןיינעמו  ףסונ  והשמ  שיש  תקחוד  השוחת  תרצונ  .ונרופה  יניזגמב  םירבג  לש  ינבצעה  לועלעה 

תומוסרפ טסקטה , ךותב  םירושיק  השילגה : תא  תובורק  םיתיעל  תוולמש  תובורמה  תעדה  תוחסה  תא  ףיסוהל  רשפא 
.שלוגל תומאתומל  וכפה  ןהש  זאמ  רתוי  תיטמרד  ןתעפשה  .ךסמהמ  תודצרמש  תועדוהו 

םג התבוגש  רתוי , הברה  תכל  תקיחרמ  הנעט  הלעה  אוה  .םינתשמ  ונלש  האירקה  ילגרהש  ןועיטב  קפתסה  אל  ראק 
תושירדה יפ  לע  םיבצועמ  ארוקה " חומ  ב" םיבצעה  ילגעמש  ןוויכ  .הנתשמ  םצעב  ונלש  חומה  יריפמא : רקחמב 

רשפא תילגנאה ,) הליעפמש  וזמ  חומה  לש  תרחא  הנוא  הליעפמ  תיניס  לשמל   ) הבותכ הפש  לכל  שיש  תודחוימה 
ידי לע  םיבצועמש  ולאמ  םינוש  ויהי  טנרטניאב  רידת  שומיש  ידי  לע  םיבצועמה  םייבצעה  םילגעמה  םגש  תופצל 

.רחא ספדומ  רמוחו  םירפס  תאירק 

םירפסה תאירקל  דוגינב  .תישפנ  םג  אלא  תכל  תקיחרמ  תיתוברת  העפשה  קר  אל  שי  טנרטניאב  האירקל  הז  ןבומב 
אל רשאכ  .םייביסאפ  רתויל  ונתוא  תכפוה  טנרטניאב  תפרפרמה  האירקה  ןכות , חונעפב  ןמז  עיקשהל  ונתוא  הצליאש 

.לצע השענ  חומה  בושחל , ץמאתהל  ךירצ 
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תונעטה תחא  .לקשמ  ידבכ  םינועיט  ולעהש  םיפירח  םירקבמ  טעמ  אל  םג  ויה  לבא  ראק , לש  הזתה  םע  והדזה  םיבר 
ובינה םרט  חווט  יכורא  םייגולוריונו  םייגולוכיספ  םירקחמש  ןוויכ  תיעדמ , היצלוקפסמ  רתוי  אל  רציימ  ראקש  התיה 

םוידמהש וליג  האירקה  םוחתב  םייצולח  םירקחמ  אברדא , .ותנעט  תא  תוששאמש  תוטלחומ  תויריפמא  תואצות 
דמעש הירטאיכיספל  רוספורפ  לומס , ירג  לשמל , ךכ  .תויביטינגוק  תולוכי  לש  םיבר  םימוחת  רפשמ  ינורטקלאה 

.תילטיגידה תוברתה  לש  תוחתפתהה  םע  הדמתהב  לדג  עצוממה  ויק  - ייאה יכ  ןעט ,  , אשונב ליבומ  רקחמ  שארב 
.ליבקמב תומישמ  המכ  עצבלו  עדימ  ןיימלו  דבעל  תרפושמה  תלוכיב  ראשה  ןיב  אטבתמ  רבדה 

םישודיח תובקעב  וצצש  הלאל  תומוד  טנרטניאה  תעפשהמ  ויתוששחו  בופונכט , ראק  יכ  ונעט  םירחא  םירקבמ 
לע הבותכה , הפשה  לע  לשמל  ורביד  הזה  ןפואב  .ודבתהש  ןפוסו  תישונאה , הירוטסיהה  ךרוא  לכל  םירחא  םייגולונכט 

ךרוצ ןיאש  טעמכ  ירה  .תיראלופופה  תורפסה  לע  וליפאו  היזיוולטה  לע  וידרה , לע  ןופלטה , לע  תספדומה , תונותיעה 
איה תיסאלקה  המגודה  .תיללכה  הלכשהל  תינורטקלאה  הידמה  לש  םיילוגסה  תונורתיב  ריכהל  ידכ  יעדמ  רקחמב 

.הכרד תישארב  םיגרטקמל  התכז  איה  םגש  הידפיקיוה , לש  תילאנמונפה  החלצהה 

תיראינילה האירקה  תוניירוא  .הנתשמה  תואיצמל  רבוחמ  אלש  ינרמשו  אשנתמ  םזיטילא  ףקשמ  ראקש  ונעטש  ויה 
תוניירוא תיתוזח , תוניירוא  ןוגכ  תוניירוא , לש  םיפסונ  םיגוס  ועיפוה  הדיצלש  םושמ  טושפ  הגיסנב , היוצמ  הפיצרה 

םה םירפסש  םיחכוש  םישנא  ןכ , לע  רתי  .םעפ  יאמ  תוהובג  תומרל  ונימיב  תועיגמש  קחשמ , תוניירואו  תיגולונכט 
ךתוא תכפוה  אל  היזיוולטב  הייפצש  םשכ  קוידב  םכחל , ךתוא  תכפוה  אל  םירפס  תאירק   " .רודיב תרוצ  רקיעב  תרוצ 

". ארוק התא  המ  איה  הלאשה  ארוק ; התא  םאה  אל  איה  הלאשה  .שפיטל 

םיבר םירחתמ  ודלונ  תמאב  הלש  תיתלילע ,) תורפסו  םינמור   ) הזורפב טבמ  דקממ  ראקש  ונעטש  םירקבמ  ויה 
םישיגנ רתוי  הברהל  וכפהש  תיעדמו , תינכט  תורפס  ןוגכ  םירחא , תורפס  יגוסמ  םלעתמ  לבא  היזיוולטבו ,) עונלוקב  )

םוסרפ תעב  ןכ , לע  רתי  טנרטניאה . תרידח  לשב  אקווד  סופדב , םג  םתוא  אורקל  ולחה  םיברשו  ינורטקלאה , טמרופב 
םיילכלכ םיפילחת  האצמ  אל  ןיידע  תינורטקלא  היישעתהו  הביבסב , םיטלבאט  ויה  אל  ןיידע  ראק  לש  ורפסו  ורמאמ 

םירפסה ילגר  תא  קוחדל  םינורטקלאה  םירפסה  ולחה  דבלב  םינש  רפסמ  רובעכ  לבא  .ספדומה  רפסל  םיליעיו 
ירתאל הלעומ  םיספדומה  םירפסהמ  לודג  קלח  השעמל  .םהלש  ללכושמה  ינורטקלאה  קשממה  ללגב  םייתרוסמה 

.שדח טסיווט  הזה  האירקה  לע  ןוידל  קינעמש  המ  טנרטניאה 

םנמא םיטסקטה  .םעפ  יאמ  רתוי  הברה  םיארוק  םויה  השעמל  .יתומכה  טביהב  העגנ  ראק  לע  רתויב  תבקונה  תרוקיבה 
םיעוקש םלוכ  ובש  ןדיע  לש  ומוציעב  ונחנא  לוכה  ךסב  לבא  רתוי ) םייחטש  םג  בורל   ) רתוי םידקוממו  רתוי  םירצק 

סמסל םויה  םיפידעמ  םיריעצ ) רקיעב   ) םיבר םישנא  .ןופלטב  החישה  תא  וליפא  יקלח  ןפואב  הפילחה  האירקה  .םילימב 
תא חולשל  רשפאמ  םגו  ליעיו , יניינע  ידיימ , רצק , הז  .רבדל  םוקמב  קובסייפבו  פאסטאווב  תועדוה  ףילחהל  וא 
תא להנל  רשפאמ  הז  רקיעבו , תויבמופ .) וא  תוישיא   ) תובר תובוגת  לבקלו  ןמזה  ותואב  םינוש  םישנאל  עדימה 

.םירחא םיקוסיעל  ליבקמב  הבותכה " החישה  "

ריהמ הז  ....תויתחפשמ  תוחוראב  םירועישב , הדובעב , הז  תא  השוע  ינא  .פאסטווב  רשקתמ  ללכ  ךרדב  ינא  : " ןב 26 ריעצ 
" .תוקד תוחפל 10  חקולש  ןופלט , לע  ףידע  הז  .יניינעו 

תוילטיגיד תועדוה  לש  ףצרל  ךפוה  םדא  ינב  ןיב  חישה  רשאכש  תרוקיבל ,) דגנ  לקשמכ   ) הז רשקהב  ריעהל  רשפא 
םג םיעדוי  אל  חחושל "  " םיעדוי אלש  םישנא  .םירבד  ןבלל  תלוכיה  תשלחנו  עדימ  קפסל  היטנה  תקזחתמ  תורצק ,

.בושחל

.םיכרובמו םיבר  תונורתי  שי  הריהמ  ןכות  תקירסל  וא  ףורפרל  ףסונ : ןוויכמ  םג  ורקיב  ראק  לש  תודידרה  תזת  תא 
םג ךכו  רתוי , הריהמ  םג  התשענ  האירקה  .לפטהמ  רקיעה  תא  רורבלו  רצק  ןמזב  בר  עדימ  ףיקהל  תלוכיה  לשמל ,

תקולח  " לש בצמל  םירבוע  ונלוכ  ןכ , לע  רתי  םירגובממ .) רתוי  רועיש  ןיאל  וזה  תונמוימב  םירשכומ  םיריעצ   ) הדלקהה
דחוימב תטלוב  תאזה  העפותה  ליבקמב ." הדובע   " הנוכמש המל  רמולכ , גניקסטיטלומ ,)"  )" תויתמישמ יובירו  בשק "
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ידכ ךות  םינפ  לא  םינפ  תחיש  להנל  וא  ירלולסב  םירסמ  תפלחה  ידכ  ךות  היזיוולטב  תופצל  ליגרש  ריעצה , רודב 
.פאסטאוו תועדוה  תאירק 

םיטונ זוכיר , ינחבמב  דומעל  םישקתמ  ליבקמב  תומישמ  המכ  לע  םירזפתמה  םישנאש  וארה  םירקחמ  הב : ץוקו  הילא 
םיטנדוטסה לש  הייטנה  תא  יקלח  ןפואב  ריבסמ  הזש  רשפא  .םיידוסי  תויהלו  קימעהל  תוחפו  םיפצומ  שוחל  רתוי 

רודה : " ונל רמא  ינוחטב  ףוגב  ריכב  דקפמ  .םינחבמו  םיליגרתב  תולאש  ספספלו  תולשורמ  תודובע  שיגהל   Y-רודמ ה
לבא ליבקמב ," םידבוע  , " עדימב לופיטב  רתוי  םיליעיו  םיזירז  םיריעצה  םתמועל  .קמועלו  רוטב " , " טאל דבוע  ילש 

". םיפפחמ "

םייח םייח ךרדכ   ךרדכ תויחטש   תויחטש
- תויגולוריונה תועפשהה  תא  קודבלו  ךישמהל  רשפא  תילטיגידה ? האירקה  תועפשה  ביבס  סומלופב  קדוצ  ימ  זא 

תלוכיב עגופ  טנרטניאהש  ראק , לש  תיזכרמה  הנעטה  תא  רותסל  השק  לבא  ונחומ , לע  טנרטניאה  לש  תויגולויב 
". בלה תמושת  תלחות   " עדמב הנוכמש  המ  ןמז -  ךרואל  דחא  יוריגב  זכרתהל  ונתלוכיב  קויד  רתיל  וא  זוכירה ,

תוינכותבו תיטיא  םימיירפ  תפולחת  םע  םיטרסב  תופצל  םיכורא , םיטסקט  אורקל  רבעבמ , רתוי  םויכ , םישקתמ  ונבור 
םיטביה תאזה  המגמל  שי  .םתס  רצקל  םיתעלו  ןיינעלו " רצק  ל" ונתוא  ליגרמ  טנרטניאה  .היזיוולטב  תוכורא  ללמ 

לע רתי  .רקי  ןמז  תכסוחו  תויתילכתה , תא  תקזחמ  איה  .םיממעשמו  ידמ  םיכורא  םיסקט  תננסמ  איה  לשמל , .םיכרובמ 
תויוליעפל חומב  םוקמ  םינפמו  םירבד , ןנשלו  רוכזל  ךרוצה  תא  םירתיימ  הלקה  ותושיגנו  טנרטניאב  עדימה  עפש  ןכ ,

םושמ אלא  עדימ , רתוי  םירכוז  ונחנאש  ללגב  אל  רתוי , םיליכשמ  םישענ  ונלוכ  השעמל , .רתוי  תויתריציו  תובושח 
טנרטניאה ןתוא .) לואשל  ללכב  וא   ) ןהילע בישהל  ונעדי  אל  םעפש  תולאש , רופסניאל  תובושתל  תושיגנ  ונל  שיש 

ןורכיזה תא  םג  םיתעלו  יתיבה  םירפסה  ןורא  תא  ףילחמש  ףתושמה , עדיה  ןסחמ  וא  יביטקלוקה  ןורכיזה  םצעב  אוה 
.ישיאה

, םינווגמ םידקומ  ןיב  םילגנ  ' גמ ונחנא  .הרגמו  קילדמ  םסק , ונילע  ךלהמ  ינוגססהו  ינצפוקה  טנרטניאה  תאזמ , הרתי 
.שדחתהש המב  ןכדעתהלו  דועו  דוע  תעדל  ךשומו  עשעשמ  טנרטניאה  .רודיב  ידכ  ךות  עדימ  םיגפוסו 

יכרד .תיעמשמ  דח  הבושת  הילע  ןיא  םייתניבש  הבוט , הלאש  ןכדעתהל ? בושח  המבו  תעדל , בושח  תמאב  המ  םלוא 
ושכר ןה  תויאקירמא , םורדה  תולבונלטל  ורכמתה  תוילארשי  תורענ  רשאכ  רבעב , ןכ , יכ  הנה  .תולתפנ  הלכשהה 

תועצמאב תושדחב  ןכדעתהל  ידכ  שיבכה  דצב  בכרה  תא  רצועש  תיאשמ , גהנ  םג  .תידרפסה  הפשה  תא  ןיפיקעב 
יוריגל בשק  תערפה  לע  רבדל  ךירצ  תיללכ  בשק " תערפה   " לע רבדל  םוקמב  ןכל , .רתוי  ליכשמ  השענ  ולש , ןופרטמסה 

.ינוטונומו ךורא 

, םילאוטקלטניא םיריחמ  הבוג  השילגה  תוברתש  רורב  זכורמ , בשק  םג  תוכירצמ  תוידוסיו  תוקמעתהש  ןוויכ  תאז , םע 
.תעדה םלוע  לכ  לע  םיעיפשמש 

רשפא םיכוראמ , םירצק  רתויו  םיספדומ  רשאמ  םיילטיגיד  םירמוח  רתוי  ארקש  ןושארה  רודה  אוה   Y-רודש ה ןוויכ 
תורודמ דודר  וא  שפיט  רתוי  תמאב   Y-ה רוד  םאה  יפיצפס : רתוי  ןפואב  לואשלו  ראק  לש  תרוקיבה  תא  דקמל 
השארבש הבושת  תאזה  הלאשל  ןתנ  ירומא , תטיסרבינואב  רוספורפ  (, Mark Bauerlein  ) ןיילראואב קראמ  םימדוק ?
ילטיגידה ןדיעה  דציכ  רתויב : שפיטה  רודה  : ' תיביטקובורפה תרתוכה  תחת  תנשמ 2009 )  ) רפסב האירק , ינמיס  המכ 

'. םישולש ליגל  תחתמ  םדא  ףאב  חטבת  לא  וא : ונדיתע , תא  ןכסמו  םיריעצ  םיאקירמא  םטמטמ 

חורה לש  הלודלד   " עיפשמהו עדונה  ורפס  תא  ( Allan Bloom  ) םולב ןלא  רוספורפ  םסרפ  ןכל  םדוק  הנש  םירשעכ 
תיאקירמאה הרבחה  לש  התורדרדיה  לעו  הימדקאב  הארוהה  ןולשיכ  לע  בקונ  המשא  בתכ  הז  היה   ". הקירמאב

תא וויהש  תיברעמה , תוגהה  לש  םילודגה  םירפסה  לש  םכרעב  לחוזה  תוחיפב  ותרוקיבב  דקמתה  םולב  .תיטסינודהה 
םנמא אוה  .ללכב  םירפס  אורקל  וקיספי  םישנא  םירושע  ינשמ  תוחפ  רובעכש  רעיש  אל  אוה  .תינרדומה  המכוחה  סיסב 
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ךותמש תעדל  היה  לוכי  אל  אוה  לבא  תיראלופופה ,) הקיסומב  לשמל  " ) תויחטשה םסק  היהתש ל" העפשהה  תא  הפצ 
תעפשה תא  ריכה  רבכ  תאז , תמועל  ןיילראואב , .םירצ  םיקפוא  לש  הרידא  תוברת  םוקת  ילטיגידה  םלועה  תוחתפתה 

.הב דקמתהו  טנרטניאה ,

היזיוולט םידגב , םירבח , םביבסש –  םיידיימה  תומלועב  קר  םיניינעתמה  םיריעצה , לש  םתורוב  לע  עירתה  ןיילראואב 
תא הליבגמו  תיחטש  ול  התארנ  רוציקל  םיריעצה  לש  הייטנה  .האירקה  תוברת  תסירקב  תורובה  תא  הלתו  קובסייפו ,
יכ םיכסה  אוה  .םירבחהמ  געל  לש  תונותיקל  יופצ  אוה  קמעתהל ) רמולכ , " ) רופחל  " זעי םהמ  ימ  םאו  הבשחמה , קפוא 

םהל ןיא  קסידה – " לכ  תא  ונקור   " םיריעצהש ןעט  לבא  ןורכיזב , עדימ  רוגאל  ךרוצהמ  קלח  תוחפל  רתיימ  טנרטניאה 
.תוכיא לש  תויכרריה  ןיבהלו  גרדל  תלוכי  םהל  ןיא  רקיעבו  םהל , שגנומ  לוכהש  העשב  אקווד  םלועה  לע  יסיסב  עדימ 
השידקמ איהש  ומכ  תוסחיה  תרותל  בלה  תמושת  חפנ  ותוא  תא  השידקמש  הדיפיקיו , ומכ  תצק  אוה  םהלש  חומה 

.הקוזב קיטסמל  וא  הגאג  ידיילל 

םהילא התנפוהש  הלאש  .םיריעצה  לש  ימצעה  יומידה  םע  דחא  הנקב  הלוע  תויחטשה  תיות  המכ  דע  קודבל  היה  ןיינעמ 
קלחה .ומיכסה  אל  ףסונ  עברש  דועב  תאזה  תיותה  םע  ומיכסה  םילאשנהמ  עברכ  קר  יכ  התארה  ונלש  םירקסה  דחאב 

(. ססוהמ וא  שלח  רמולכ   ) יקלח ןפואב  קר  לבא  תויחטשה  ןייפאמ  םע  ומיכסה  כ-40% )  ) יראה

/ה תא המכ  דע  קימעהל .") םיבהוא  אל   ) םייחטש (: " יאליגב 21-34  ) לארשיב םיריעצל  תכיושמה  הנוכת  ןלהל 
: םיכסמ

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

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

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

((tl;drtl;dr  ) ) יתארק יתארק אלאל   ידמ ; ; ידמ ךורא   ךורא
, היעבה תובכרומ  תא  םיצימחמ  תמא , לש  ןיערגמ  רתוי  םהב  שי  יכ  ףא  ןיילראואב , לש  הלא  תמגודכ  םינועיט  יכ  המוד 

םאה  " הלאשה לע  ץרחנ  ןפואב  בישהל  ירשפא  יתלב  תיריפמא  הניחבמ  .ידממ  - דחהו יביטקובורפה  םייפוא  לשב  תאזו 
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.יתאוושה - ירוטסיה דדמו  יואר  הדימ  הנק  ונידיב  ןיאש  םושמ  ראשה  ןיב  םימדוק ," תורודמ  רתוי  םירּוּב   Y-רוד ה ינב 
הירוטסיהב רתויב  ילטיגידה  רודב  תושלחנ  הארנכש  תוילאוטקלטניא  תויונמוימ  לע  תוריהזב  עיבצהל  רשפא  תאז , םע 

.רתוי בחרנ  יעדמ  יוביג  םג  שי  תאזה  העפותל   .. האירקה תונמוימ  איה  ןהבש  תיזכרמה  .םייניב  תפוקתל  תוחפל  – 

םייתוכיא םירפס  טעמ  אלל  ותודליב  ףשחנ  אקווד  אוהש  הלגמ  ילארשיה   Y-רוד ה לש  הרצקה  הירוטסיהה  תריקס 
ללוכ תוטועפה , לש  םלועל  בטיה  ומאתוהש  םירפסב  רבודמ  הנישה .) ינפל  רקיעב   ) ול ואירקה  וירוהש  ךרה , ליגל 

תויונמוימ תשיכר  םע   ) תוטיהלו הוודחב  האירקה  םלועל  וסנכנש  םימדוק , תורודל  דוגינב  לבא  .םירויאה  םוחתב 
ויה בשחמהו  היזיוולטה  יצורע  תכפהמ  .דבל  םירפס  אורקל  הלודג  היצביטומ  הרצונ  אל  םיקינ  Y-לצא ה האירקה ,)

תויראלופופ לע  ורמשש  םיקיתוו  רעונ  ירפס  רפסמ  םנמא  ויה  .םיכסמל  בלה  תמושת  תא  וכשמ  םהו  הניפל , רבעמ 
רדפ ןוי  הלילגו  םריבא  וטיא  בלרוא , ירוא  רמוע , הרובד  לצרוו , - טיירטש רתסא  לש  הלא  ןוגכ  ונימי -  דע  ידמל  הביצי 

םתומלעיה םג  אלא  השדח , האירק " רסוח   " וא האירק  תייצטניירוא  קר  הניא  הביסה  .השלחנו  הכלה  םתעפשה  לבא  - 
םג .הזה  רנא  ' זהמ םירפס  יבתוכ  לש  ךשמה  רוד  םק  אל  טושפ  (. 18-10  ) םירוענה ליגל  םיררושמהו  םירפוסה  לש 

.השלחנו הכלה  לארשיב ) תיראלופופ  רבעב  התיהש  רעונ , תונותיע  הז  ללכבו   ) םינותיע אורקל  היצביטומה 

ינויזיוולטה פוזפזה  תבוטל  תיתרוסמה  האירקה  תא  םיחנוז  םיריעצש  ררבתה  רשאכ  םיעשתהו , םינומשה  תונשב 
.רעונ ינבל  התלחנהו  םירפסה  תאירק  לש  התובישח  לע  רעוס  חוכיו  ילארשיה  רוביצב  ררועתה  תיטנרטניאה , השילגהו 

ידימלתמ י"ב שילשכש  אצמ  רקס  רשאכ  .הנחתהמ ב-2012 , האציש  תבכר  םיידיב  רוצעל  שאונ  ןויסינכ  הארנ  הז  םויה 
.שגרתה אל  רבכ  שיא  שדוחל  תחא  רפס  ישוקב  םיארוק  םיזוחא  טעמכו 40  םירפס , ללכ  םיארוק  םניא 

תונש יהלשב  לארשיב  הז  ללכבו  םלועה , יבחרב  גנילור  ייק  יי  ג' לש  רטופ  יראה  תרדס  לש  העיתפמה  החלצהה 
, ראשה ןיב  רטופ , יראה  תא  ובהא  םיריעצה  .הנשויל  תרזוח  םירפסה  תאירק  תרטע  ילואש  הווקת  התיצה   , םיעשתה

.תילריו העפותה  ךפה  רפסהש  םושמו  תופשכמו ) םימסק  םימסוק ,  ) דנלינסיד לש  היזטנפה  םלוע  לע  ולדג  םהש  םושמ 
תורפסה םלוע  תסירק  לש  תיללכה  המגמה  לע  תדמלמ  אקווד  התחלצהש  ןפוד , תאצוי  החלבהב  רבודמ  תרחא , וא  ךכ 

.ןשיה

- סאב קר  אלו  רתוי , םיבתוכ  םג  אלא  םימדוק  תורודמ  טסקט  רתוי  םיארוק  קר  אל   Y-רוד ה יריעצ  ילסקודרפ , ןפואב 
םיימתס םנמא  םבור  .םיטסקטב  שודגו  אלמ  םיריעצ , םה  וישמתשמ  בורש  לשמל , קובסייפה , .פאסטאוובו  סא  - םא

רודהמ םיינרות  םיבכוכ  םיאטבתמ  םהבש  בושח , םוידמ  םה  םיגולבה  םג  .תוכיא  לש  תוחלבה  שי  לבא  הטנאופ , ירסחו 
(, היתפמא רצויש   ) תוקוצמבו תושגרב  קוסיע  םיביכרמ : ינש  לע  תנעשנ  דימת  טעמכ  םהלש  תויראלופופה  .ריעצה 

טסקט לש  האירק  לע  רותיו  לש  המגמה  .םייחב  םינטקה  םיקיטש " ל" תקחוצש  וזכ  רמולכ  תיטסיפאדנטס , הביתכו 
Too Long: " )" יתארק אל  ידמ ; ךורא  : " שוריפהו , tl;dr ךכל : יוטיב  טנרטניאב  םייקש  דע  הצופנ , הכ  התשענ  ךורא 

"(. Didn't Read

םישקתמ קר  אל  ץראב  םיריעצה  ףסונ : יסופיט  ילארשי  ביכרמ  ףסונ  ונלצא  לבא  תיללכה , המגמהמ  קלח  איה  לארשי 
ץמאמה לע  יבמופב  םירטקמ  םה  הזכ  טסקט  םיארוק  רבכ  םהשכ  םג  אלא  ךכמ , םיענמנו  םיכורא  םיטסקט  אורקל 

תידוחייה הלימה  החמצ  ןאכמ   ) דרטמ ודוסימ –  לוספ  והשמ  אוה  ךורא  טסקטש  המכסומ  ןיעמ  םלצא  הרצונ  .רתוימה 
לכ םינרפח ." " לו םייח " ירסח  ל" םיממעושמ ," ל" םינונח ," איה ל" םירפס  תאירקש  םינימאמ  םהמ  םיבר  ןכל  הריפח .)" "
?"; יחא םילהנמ  ריצקת  שי  : " ןונגסב םתולבגומב , םיאגתמ  םג  םיבר  .זובל  הכוז  קימעמו  הובג  רתוי  תצק  ספתנש  המ 

". טפשמב ןויערה  תא  יל  ןת  "; " תרעטצ ...ידמ  ךורא  "

ךכ רחאו   ) ונביל תמושת  תא  הדצש  הרזומ , העפות  הרצי  קמעתהל  ילבמ  ותוא  אורקלו  טסקט  לע  ףרפרל  הייטנה 
בושח עדימ  לע  םיגלדמ  ךמסמה , לש  ןושארה  קלחה  תא  רקיעב  םיארוק  םיריעצה  םיפסונ :) םיצרמ  לצא  םג  התמוא 
יבגל םג  ומכ  "ל , אוד תועדוה  יבגל  ןוכנ  הז  .ללכב  םא  די , רחאלכ  םיארקנ  רבכ  םינורחאה  םיקלחהו  טסקטה , ףוגב 

.המלצמ וא  קרוס  לש  הלעפה  תוארוה  וא  תימדקא  הדובע  תשגהל  תויחנה 
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?? ךרדב ךרדב םידבאמ   םידבאמ םהםה   המהמ  
רפסמב םיילאוטקלטניא  םיריחמ  םיבוג  ונממ  םיקלח  אורקלו  ףרפרל  לגרההו  טסקט  קמועל  אורקל  תונלבסה  ןדבוא 

: םיטביה

בושח עדימ  ןדבוא 
קר םינוע  טושפ  םה  .תויחנהה  לכ  תא  םיארוק  םניאש  ןוויכ  תודובעבו  תוניחבב  םיפיעס  םיספספמ  םיטנדוטסהמ  םיבר 

.תולטמה לכ  תא  םיאלממ  אלו  תולאשהמ  קלח  לע 

תרוקיבה שוח  ןדבוא 
.ןימא אלל  ןימא  ןיבו  לוזל  יתוכיא  ןיב  ךומנל , הובג  ןיב  הנחבהה  תא  רמולכ  תרוקיבה , שוח  תא  שילחמ  ףרפרל  לגרהה 

םיינולבש םישענ  םירועישהו  תשלחנ , תמאה  תא  תולגל  היצביטומה  םג  שדוקמ  ךרע  הניא  תונימאה  רשאכ 
.םיממעשמו

תדמתמ העונתב 
תלוכיה םג  .םיכורא  םיקחרמל  םישלח  םינצאו  םירצק  םיקחרמל  םיריהמ  םינצאל  םיקינ  Y-תא ה ךפוה  עדימה  ףציה 

םדאש יתדוקנ  עדימ   ) םיילאנויצקנופ םיכרצל  רקיעב  איה  האירקה  םא  יכ  תדבוא , הדימלה  ךלהמב  דוביאל " תכלל  "
לע זוכירבו  דוקימב  טקשב , בושחלו  רוצעל  תלוכיה  תושלחיה  איה  האצותה  ךרדה ." םא  לע   " דמול ךניא  ול ,) קקזנ 

.םיארקנ אל  ןויע , וא  הריש  ומכ  תוגה , םישרודש  םייתוכיא , םיטסקט  .םיבכרומ  םירבד  חנעפל  תוסנל  וא  דחא  אשונ 

ינבכ רעונ , ינב  תורשע  םע  ירוג  םייח  לש  קתרמ  שגפמב  יתחכנ  : " ישיא גולבב  טסיצילבופו , ךוניח  שיא  רנטייה , ירוא 
םג ןכלו  .םייתוברת  םיגיהנמכ  ורדגוה  הדיפקב , ורחבנ  םידימלתה  .הלוטמב  םיררושמה  לביטספב  ץראה , יבחר  לכמ  , 15
הפ לע  עדוי  רומוה , לעבו  יניצר  חלודבכ , לולצ  רעתכ , דח  .ובטימב  היה  םיעשתה , ןב  ירוג , .ההובג  התיה  םהמ  יתייפיצ 

.תירבעה הרישה  תא 
תושעל גהונ  אוהש  יפכ  .תוגליעו  תּורּוּב  לש  ינלטקה  בולישה  חכונל  הבזכא , יל  הנוכנ  טלחהב  ןאכ  וחיש ? ינבו 

לחר לש  הריש  תא  םהינזואב  הפ ) לע  םלקִד  רמולכ   ) ארק ירוג  ןייצל ) שי  םזיכוזמ , לש  הבר  הדימב   ) רעונ םע  םישגפמב 
ידכו .ותוא  ןיבהל  הילע  ךכ  םשל  לבא  ...ומע  תוהדזהלו  וילא  רבחתהל  הלוכי  הרענ  לכש  הפי , הבהא  ריש  והז  דגנמ .' '

תא ריכהלו  ובנ , רה  והמ  תעדל  הכירצ  איה  הבר ,' ץרא  לע  ול  ובנו  שיא   ' ותוא תומייסמה  םילימה  תאו  ותוא , ןיבהל 
' .אֹובּת  א הָּמׁשו  ץָאָה  תֶא  הֶאּת  ֶדֶגּנִמ  ִיּכ   ' קוספה

לש וקוח  םחל  תויהל  םיבייחש  וללה , דוסיה  יקוספ  תא  םיריכמה  תחא , הרענ  וא  דחא  רענ  וליפא  היה  אל  להקה  לכבו 
יתבב םישרדנה  הבילה  ידומיל  לע  תשדוחמ  הבשחמ  ליבוהל  ךירצש  ןוריפ , יש  רשה  לש  ובל  תמושתל  .ידוהי  רענ  לכ 

.םינוליחה   רפסה 
.ירוג לאש  םכלש '? רודה  רבד  תא  אטבמ  אוהש  םישח  םתאש  ררושמ , הזיא  רפוס , הזיא  שי  '

לכ תעמוש  ינא  וליאכ , תרמותז , יצרא ? המלש  תא  וליאכ , הצירעמ , ינא  : ' תודימלתה תחא  המק  תכשוממ , הקיתש  רחאל 
'." ולש םירישה  תא  םויה 

עגרה תא  םייח 
חורבל וא  תואיצמה  םע  םורזל  עגרה , תא  תויחל  ףידעמו  םלועה  תא  ןקתל  ףחדה  תא  דבאמ  םג  םירפס  ארוק  וניאש  רוד 

תונמדזה אלו  םראווצ , לע  לוע  תימדקא , הלטמ  רקיעב  איה  םירפס  תאירק  םיקינ  Y-ה רובע  .קבאיהל  אל  הנממ ,
.ףוע היבגהל 

םימי םש  םילבמ  ויה  םיטנדוטס  םעפ  .הרידנ  היווחל  ולא  םימיב  ךפוה  הטיסרבינואה  תיירפסב  ישירחה  יוליבה  : " תינרפס
ץעייל םינופ  םה  םויה  .םיננכותמ  אל  .םיניינעמ  םירפסב  יארקאב  םילקתנו  םיפדמב  םירפסה  ןיב  םירבוע  םימלש ,

ךילהתב ףתתשהל  םיחרוט  אל  וליפא  םה  .םירצק  ויהישו  רהמ  רתויש  המכ  יוצר  .םיטירפ  םהל  אוצמל  ונילע  םידקופו 
'." ונילע םיכמוס   ' טושפ םה  .םתעד  תא  עיבהל  וא  שופיחה 

תיביסאפ האירק 
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( תיגולוכיספה המרב  לשמל ,  ) תינשרפה תלוכיהו  ןוימדה  תלעפה  רמולכ  תיביטקא , האירק  םיבייחמ  םיבר  םירפס 
תונרקסה תא  םיקינ  Y-לצא ה שילחמ  םירפס  אורקל  ףחדה  ןדבוא  ןכל  .ףיצרה  טסקטה  ךותב  םידברו  םירשקה  תאיצמו 

.תויטאפא רצויו  תישונאה  תושיגרה  תאו 

חומה רירש "  " ןווינ
תתל ירשפא  יתלב  ילואו  השקש  תכבוסמו  הדבכ  הלאש  איה  ללכב , םא  ילטיגידה , םלועב  רוכזל  שרדנ  המ  הלאשה 

רותפכ תציחלב  עדימה  תונימזש  רורב  יתיתשת , יסיסב  עדימ  רוכזל  בושחש  החנהב  לבא  .תיטלחה  הבושת  הילע 
לש גוס  רצי  רבכ  רבדה  םיריעצה  לצאש  ןכתיי  .םירחא  םייביטינגוק  םירושיכב  םג  ףיקע  ןפואבו  ישונאה  ןורכיזב  תעגופ 

םיריעצ .חומה  ירירש  תא  ןוונמ  לגוג  ךכ  ףוגה , ירירש  תא  תנוונמ  תענוממה  הרובחתהש  םשכ  .תילאוטקלטניא  תונגסנ 
ךכל ןיא  ןכא  םיבר  םירקמב  .טנרטניאב  אצמנש  הזכ  רקיעב  הניחבל , רמוח  ןנשל  םהילע  עודמ  ןיבהל  םישקתמ  םיבר 

אל ןיידע  שופיחה  יעונמ  וליאכ  דמלל  םיכישממ  םש  .אשונב  םיקימעמ  םינויד  וכרענ  אל  הימדקאב  יכ  ענכשמ , רבסה 
.ואצמוה

אל ונתוא  ליגרה  לגוג  .םילק  םייחה  תא  ונל  ושעיש  םיכרד  ןמזה  לכ  םישפחמו  םילצע  יד  ונחנא  .ןוכנ  : " ןב 24 ריעצ 
" .ץמאתהל

ארקנה ארקנה תנבהבו   תנבהבו טסקט   טסקט חותינב   חותינב םישקתמ   םישקתמ
לש היצרגטניא   ) תויונמוימ רפסמ  ןיב  בלשמה  בכרומ  ילכש  דוביע  לע  ססובמה  ימיניד  ךילהת  איה  טסקט  תאירק 

(. דועו חווט , ךוראו  רצק  ןורכיז  רמוח ,

םינחבמ וכרענ  אל  רבעבש  םושמ  לארשיב , םינוש  תורוד  לש  ארקנה  תנבה  תמר  ןיב  תוושהל  ירשפא  יתלב  ילואו  השק 
םינוילעה םינורישעל   Y-רוד ה לש  םינוילעה  םינורישעה  ןיב  רקיעב   ) םירעפ שיש  הארנ  וינפ  לע  לבא  .ןודנב  תוקידבו 

, םיבכרומ םיטסקט  ןיבהל  ץמאתהל  אל  לגרההמ  םירצק , םיטסקט  אורקל  הייטנהמ  םיעבונ  םהשו  םירחאה ) תורודה  לש 
(. ילכלכה טביהב  ללוכ   ) תכשומ אלו  הקיחרמ  הפשכ  םג  תספתנש  ההובג , הפשל  זובהמו  יתיתשת  עדי  רסוחמ 

העפות לע  ןשוש  - יבידא רתסא  ד"ר  הרפיס  ץראה ," ב" תורפסו " תוברת   " ףסומב  2012 ב - םסרפתהש  רצק , רמאמב 
ןכ ינפל  וארק  אל  םלועמש  ריש  חתנל  ושקבתה  םינחבנה  .תורפסב  תורגבה  תניחבב  הנש  התואב  התלגתהש  תניינעמ ,

": המדאה ינפל  תחתמ   " אוה רישה  םש  .והילא  ילא  תאמ 

והילא ילא  המדאה / ינפל  תחתמ 
ִיְלצֶאׁש תֹוׂשֲַעל  הַמּו    

דְָּדַגּבּו ַחִיְלצִה  ַחּוִּתּנַה    
התֹונ או  .התֵמ    

יִבֲא היָהׁש  הָקיִסּוּמַה  ָאּלֶא    
, הׁשּוּבַה תֹונֲחְתּב  ַעֵמֹוׁש    

, יִעָקַק - תּתה ןֹוְינַחַּב  ןיּתְמִהׁשְּכ    
םָעָה אְָבצ  לֶא  יתֹוא  תַחַקָל    

.הָדֹוֲבָעל ֹוּכְַדּב    
ָםלֹוְעל ַחּכׁשֶא  או    

תׁשַּׁשגְּמַה ֹודי  ֶבצֶע  תֶא    
, רֵהַמ ףִילְחַהְל  תיְִבעָה , רַחַא    

םִילֹועו םיִאְצֹויׁש  ֵינְפִל    
.הָמָדֲאָה ֵינְּפ  ַלעֵמ    

התלעה ןורחאה , ףרוח  דעומ  לש  תורפסב , תורגב  תוניחב  יפלאו  תואמ  תורשע , לש  הקידב   " ןשוש - יבידא יפ  לע 
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, םתנבה - םתאירק יפל  דדגב .' ב' המחלמ  ראתמכ  רישה  תא  ןיבהל  וטנ  םידימלתה  .הלודג ]...[  הנבה  יא  לש  השוחת 
םג הרושק  המחלמה  חותינ .' : ' ןכלו תועיצפב  הכורכ  התייה  המחלמה  התמ .' דדגב  : ' הסובתב המייתסה  המחלמה 

ראתמ רישהש  דיימ , רורב  היה  םירומ , - תורומה רוד  ונל , המדאה ]...[ .' ינפל  תחתמ  : ' םיתמה תרובקבו  תובר  תודבאב 
םינבה רוד  לש  םתוטלקיה  תחלצה  חרזמה , תוצראמ  הריגהה  באכ  תילארשיה –  הרבחה  תורצוויהב  יזכרמ  ךילהת 
יזכרמ יתרבח  ךילהת  םידימלתה , ידי  - לע רישה  חונעפו  האירקב  תאז , תמועל  .תובאה  רוד  לש  השובב  לוהמה  םבאכו 

" .םתנבהו םתרכהמ  ףרוג  ןפואבו  ןיטולחל -  םלענ -  תילארשיה  הרבחה  תורצוויהב  הז 

לש תונשרפה  אמש  התהת  ןשוש  יבידא  םג  םהידימלתו , םהידלי  תא  רקבלמ  םירהזנש  םיבר , םירגובמ  לש  םכרדכ 
חותפ ריש  לכ  ירה  .םהלש  תוירודה  תויווחה  ןעטממ  תעבונש  רישה , לע  תרחא  תולכתסה  תיוז  הפקיש  םיריעצה 

קימעהל םישקתמ  הזה  רודב  םידימלתה  ידמל : טושפ  אוה  הניחבב  הרקש  המל  רבסהה  השעמל  .תונשרפל  הרואכל 
". הירוטסיהב םיאיקב  םניא  םגו  הנושארה  הבכשל  רבעמ  טסקטב 

תובוגתבו םיקבקוטב  חיכשה  היוטיב  תא  תאצומ  ותועמשמ  תא  ןיבהל  תוסנל  ילבמ  טסקט  לע  ףרפרל  הייטנה 
תא ןיבהל  ילבמ  טסקטב  טפשמל  וא  הלימל  םיספתנ  םיביגמ  תובר  םימעפ  .קובסייפב  םימסרפתמש  םיסוטאטסל 

.רבחמה  לש  ותנווכמ  הכופה  תונשרפ  ךכ  לשב  םינתונ  ףא  םיתיעלו  אלמה , רשקהה 

חסנתהל חסנתהל ישוקה   ישוקה
.בתכב רקיעבו  הפ , לעב  תוטיהרב  םירבד  חסנל  תלוכיה  אוה  ריעצה  רודהמ  הבוג  רפסה  תוברתב  םוסרכהש  ףסונ  ריחמ 
ןותיעל ןויארב  רמאש  ימכ  זאד , ךוניחה  דרשמ  לש  תיגוגדפה  תוריכזמה  "ר  וי תרמצ , יבצ  ד"ר  טטוצ  ראוניב 2011 

לע תרבדמו  רפסה  תיבל  תסנכנ  הרומשכ  .םילימ  םיריכמ  אלו  דקונמ  טסקט  אורקל  םיעדוי  םניא   " לארשי ידימלתש 
" .תנווכתמ איה  רועיש  הזיאל  התוא  םילאוש  םידימלתה  הדולי , רועיש 

הלגתמ םהלש  תינושלה  תולבגומה  רנימס , תודובעו  םיליגרת  שיגהל  םיטנדוטסה  םישרדנ  םיהובגה  םידומילבש  ןוויכ 
(. יזכרמ ילכ  אוה  חוסינה  םהבש  םימוחת  םיטפשמהו –  ךוניחה  הרבחה , חורה , יעדמב  רקיעב   ) הימורעמ אולמב 

םיטנדוטסה .םינושה  םיסרוקב  תושגומה  תודובעה  תמרמ  ברה  לוכסתה  הלעו  בש  םיצרמ , םע  ונמייקש  תונויארב 
תוארנ םהיתודובע  .ינושל  קוידלו  ןונגסל  טלחומ  ןורוויעבו  ץוצר  ריבחתב  תשבושמו , הלד  הפשב  בותכל  םיטונ 
וליפא םיבר  םירקמב  .יגולו  ינושל  ןויגה  רסח  ףצרב  וקבדוהו  םינוש  תורוקממ  וחקלנש  םיטפשמו  תואקספ  לש  בוביגכ 

.םייק אל  תואקספה  וא  םיטפשמה  ןיב  יריבחת  רשק 

קיפ םיפקתנו  םוצע  ששחב  תינוירנימסה  הדובעה  תביתכ  תלטמל  םיעיגמ  םיבר  םיטנדוטס  : " ךכ אטבתה  דחא  הצרמ 
.עויסל תונפל  םיצלאנ  םיבר  םירקמב  ןכלו  םינוא , ירסח  םישענ  םה  .םירבד  חסנלו  בותכל  ךרוצהמ  שואייו  םייכרב 

תעדל ידכ  הדימ  הנק  וליפא  םהל  ןיא  .רדסב  היה  אל  ןאכ  המ  םיניבמ  אל  םה  יוקלו  לפרועמ  חוסינ  לע  םהל  ריעמ  ינאשכ 
" .םיצרמל םיטנדוטסה  ןיב  םילודג  םיחתמו  םירעפ  רצוי  הז  .םיעורג  םה  המכ  דע 

תיארנ הדובעה  לכו  וזל  וז  תורושק  אל  ןהלש  תואקספה  .הלימל  הלימ  רבחל  םיעדוי  אל  םה  : " ונל הבתכ  תרחא  הצרמ 
תצפוק םהלש  הבישחה  .הדלקה  תויועטו  תודוקנ  םיקיספ , לש  אל  וליפא  .ההגה  אלל  .םיסמס  לש  ףסוא  ומכ  רתוי 

? יטנרהוק ןפואב  ןויער  גיצהל  המ  ליבשב  .טסקטרפיה  םיבתוכ  םג  םה  טסקטרפיה  םיארוק  םהש  ומכ  .ןיינעל  ןיינעמ 
המ תעדוי  אל  תונכה  אולמב  ינא  .ומצעב  תונויערה  יעטק  ןיב  םירוביחה  תא  השעיו  הדובעה  לע  ףרפרי  רבכ  הצרמה 

" .םינוא תרסח  יתוא  םיריאשמ  םויה  םיטנדוטסהמ  תלבקמ  ינאש  םירצותל  תושירדה  ןיב  םירעפה  .תושעל 

םיחמומ םלוא  ברעמב , תובר  תונידמב  תונורחאה  םינשב  תשגרומ  הביתכה  לש  תוכיאבו  המרב  הדיריה  תמגמ 
, יאקרב ןור  פורפ ' טטוצ  בירעמב , ב-2007  המסרופש  הבתכב  .דחוימב  עורג  לארשיב  בצמהש  םינעוט  תוניירואל 

טפשמ ביכרהל  בותכל , םיעדוי  אל  םהש  איה  םבור  לש  היעבה  : " רמאש ימכ  ביבא , לת  תטיסרבינואמ  ןוירוטסיה 
לש חוסינה  תמר  : " ףיסוה ביבא  לת  תטיסרבינואב  תיללכ  תורפסל  גוחהמ  ירפ  םחנמ  פורפ '  ". ענכשמ ןועיט  גיצהלו 
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ןזוא םהל  ןיא  רדרדימו , ךלוה  הזו  "ל , וחב ריכמ  ינאש  רחא  םוקמ  םושל  המוד  אל  איה  .הדורי  טושפ  ילארשיה  טנדוטסה 
תונותיעב םג  תרדרדימ  הפשהש  םושמ  ילוא  םירזו , םיינוטונומ  םינבמב  םישמתשמ  םה  .הריהבו  הבוט  תירבעל 

הפירח התייה  ןליא  רב  תטיסרבינואב  םירומ  תרשכהל  גוחהמ  ןוסרזל  הזילע  " ד"ר  .םיארוק םהש  םיגליעה  םירפסבו 
טפשמש ןיחבהל  םילגוסמ  אל  םה  .תטלחומ  הממש  תאז  םיטנדוטסה -  לש  הביתכה  ןוגרא  לע  םילכתסמ  םא  : " רתוי דוע 

המ םיניבמ  אל  םה  לבא  םירבדמש -  ומכ  םיבתוכ  אל  ובישקת , םהל : דיגהל  הסנמ  ינא  .ןוכנ  יונב  אלו  ןוכנ  ןגנתמ  אל 
רתוי הלמ  שפחל  חורטל  ילב  האבש , הנושארה  הלמה  תא  םירחוב  םה  תוחנה : םמצעל  םישוע  םישנא  .הצור  ינא 

" .תקיודמ

םג םירוביחה , בורב  דואמ  תטלוב  ןושלה  תולד  : " Ynet-ירטמוכיספה ל ןחבמב  רוביחה  קרפ  תקידבב  ןויסנ  םע  הרומ 
הפוצמש ףא  .דחוימב  הדירטמ  תוחכונ  שי  פאסטווהו  קובסייפה  , SMS-ה תפשל  .תיסחי  םיבוט  םיבשחנש  הלאב 

האירק ינמיסבו  יליימס - )-: -  ומכ  םינמיסב  םילקתנ  ונחנא  תויניצר , תויגוסב  קוסעלו  ינויע  טסקט  חסנל  םינחבנהמ 
ימצע תא  אצומ  ינא  תובורק  םיתעל  וא ."'!!!!'  הרשע '?!?!?' : - שפיטה ליג  לש  תובהלתה  םע  רתוי  םיהוזמש  םימזגומ 

לש ןיקתה  ביתכה  תא  םיריכמ  אל  טושפ  םינחבנהמ  קלחש  ךירעמ  ינאו  תדלומוי "' ו' רפצב ' ', ' בל תמּוצ   ' ומכ םילימ  לומ 
ןחבמה לש  ןמזה  ץחל  תחתו  תיפאסטוו ,' ןתסרגב ה' םילימה  תא  בותכל  לגרתה  חומה  הארנכ  םירחא  לצא  .הלאה  םילימה 

" .וזה תרבודמה  הסרגב  ןתוא  טלופ  אוה 

םוקמב םילמסב  םישמתשמו  תונרצקב  םיבתוכ  םויה  םידימלתה  : " Ynet-הנש ל לש 30  קתוו  תלעב  ןוכיתב , ןושלל  הרומ 
' - רבדא ', ' דמלא ', ' בותכא  ' םיבתוכ דיתעב  ןושאר  ףוגבש  םתוא  תדמלמ  ינא  רקובב  םא  הנשמ  אל  .הרורבו  הבחר  הביתכב 
.ךכ םיבתוכ  םה  ןויצ , ינפב  תדמוע  תוחסנתההשכ  םינחבמב , םג  ךתיא .' רבדי  ינא   ' ברעב יל  בותכל  וכישמי  םה  פאסטווב 

" .בוצע

רשאמ תדלקמב  הביתכב  רתוי  םויה  םיקסוע  םידימלתה  : " Ynet-הנש ל לש 17  קתו  לעב  ןוכיתב , הירוטסיהל  הרומ 
םילמה רצוא  תשלחנו , תלדלדימ  העבהה  תלוכי  ביתכ , תואיגשב  רתוי  םילקתנ  ונחנא  ךכמ  האצותכו  תיזיפ , הביתכ 

םהו רתוי , הכומנ  דומעה  לע  הבושתה  תא  ןגראל  םידימלתה  לש  תלוכיה  .חונעפל  דואמ  השק  ומצע  בתכהו  םצמטצמ 
היאר .ביתכ  תואיגש  אלל  חסנתהל  םתלוכי  תניחבמו  דיה  בתכב  יזיפה  ישוקה  ללגב  הניחבה  ינמזב  דומעל  םישקתמ 
בתוכ הרומהו  ביתכמ  הניחבל  שגינש  דימלתה  רמולכ  ןחבמ -  קותעשל  תושקבה  רפסמב  היילעה  איה  וז  תילילש  המגמל 

" .שדחה רודה  םע  הרומה  לש  ותדובעמ  קלח  הז  לכ  .ודי  בתכב  תובושתה  תא 

הניחבל ומשרנ  ןוכית  ירגוב  יכ 16,400  הכרעהו , תוניחבל  יצראה  זכרמה  ידי  לע  חווד  ילוי 2012  תישארב 
רבודמ .םדוק  הנש  ליבקמה  דעומל  ומשרנש  תמועל 13,000  תאז  שדוח , ותואב  םייקתהל  הרומאש  תירטמוכיספה 

קרפה ךותל  רוביח  לש  קרפ  סינכהל  הטלחהה  התייה  ןפודה  תאצוי  המשרהל  הביסה  (. 26%  ) םידקת תרסח  היילעב 
תכלוה םיטנדוטסה  לש  הביתכה  תמר  יכ  ונעטש  תואטיסרבינואה , לש  ץחלמ  העבנש  הטלחה  .הניחבה  לש  ילולימה 

, השדחה הריזגל  וביגה  לארשי  יריעצ  .היואר  הפשב  ימדקא  רמאמ  בותכל  םילגוסמ  םניא  םבורו  םינשה , םע  תרדרדימו 
ששח ונשי  יונישה , םצעמ  ששחל  טרפ   " .הביתכ לש  קרפ  הניחבל  סנכויש  ינפל  תמייקה , תנוכתמב  ןחביהל  ורהימו 
םייאמ אוה   " .תירטמוכיספה הניחבל  ןיכמה  טראמס ,"  " ןוכמ "ל  כנמ ןייטש , ןרע  ןותיעל  ןויאירב  רמא  רוביחהמ ," לודג 

.רוביחה ינפל  הניחבה  תא  השוע  ינאש  רשואמ  ינא  : " רמא הבתכ  התואל  ןייאורש  םיריעצה  דחא  םינחבנה ." לע  דואמ 
" .בתכב םירבדה  תא  חסנא  ינאש  וצרי  וישכעו  ןולימהמ  םילימ  עדוי  אל  תירבעב , עורג  ינא 

ימ  " .םהלש תיתימאה  יוטיבה  תלוכי  תא  ףקשמ  אל  ןחבמב  תירבעב  קסועש  קלחהש  הנעטב  םיריעצה  לע  ורגניסש  ויה 
ששחה לבא  אירק ".' שיק  שיק  אניגלב  ארתסא   '' ומכ ימרא  יוטיב  וא  תיטנולא  הפוחלש , ומכ : םילמ  תעדל  ךירצ  ללכב 
הרמא תובולע ," םהלש  תויוחסנתהה   " .הזה רודה  תא  דמלמש  ימ  תא  עיתפה  שממ  אל  רוביחה  תפסותמ  םיריעצה  לש 

אל םהש  וארתו  םיטפשמ  המכב  היזיוולטב  ואר  םהש  קרפ  לש  ריצקת  םכל  תתל  רעונ  ינבמ  ושקב  , " תורומה תחא  ונל 
" .טושפ ןויער  חסנל  םיעדוי  אל  םה  .הלימל  הלימ  רבחל  םילגוסמ 

: תוירשפא תוביס  רפסמ  ןלהל  חסנתהל ? םישקתמ  םיקינ  Yעודמ ה

תוחונה ריחמ 
אל םג  םה  םירפס  הברה  םיארוק  אל  םהש  ןוויכו  תרבודמה  וזמ  אלו  הבותכה  הפשהמ  שכרנ  םילימה  רצואמ  רכינ  קלח 
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תועצמאב  ) יטמוטואה שופיחה  ןדיע  ינפל  ןכ , לע  רתי  .םחוסינו  םינועיט  תגצה  תלוכיו  בחרנ  םילמ  רצוא  םישכור 
טפשמל וא  הלימל  עיגהל  ןתינ  רשאכ  .אורקל  םג  בגא  ךרדב  ךכו  טסקטב  לעלעל  שרדנ  ארוקה  שפח )" תייצקנופ ה"

הביתכ םג  ךסוח  אלא  לועלעה  תא  רתיימ  קר  אל  בשחמה  .דוביאל  ךלוה  הוולנה  דומילה  םג  הרישי , ךרדב  שקובמה 
תוינפ תוקלחמל  הנולתב  תונפל  היה  ןתינ  רבעב  םא  לשמל , ךכ  .בתכב  חוסינ  לש  לוגרתה  ןמז  תא  תיחפמ  ךכבו 

םיליבגמ םיבר  םירקמבש  תנווקמ  הינפ  תועצמאב  תאז  תשעל  ןתינ  םויה  ירה  בתכמ , תועצמאב  םינוש  םיפוגב  רוביצה 
(. ות רותב  תרפסנ  קוסיפ , ינמיס  ללוכו  חוורה  שקמ  לע  ללוכ  הדלקה , לכ   ) םיוותה רפסמ  תא  שארמ 

הפיה תורפסה  ידומיל  תושלחיה 
שלחנו ךלוה  הז  םידומיל  םוחת  רעצה  הברמל  .הביתכה  תולוכיו  תינושלה  תושיגרה  חותיפל  םימרות  תורפסה  ידומיל 

.ידדצל ךפוהו  תונורחאה  םינשב 

, ןושלב תורגבה  תניחב  םע  דחי  התוא  דחאל  וא  תורפסב  תורגבה  תניחב  תא  לטבל  ךוניחה  רש  עיצה  רבמבונב 2013 
ררוע רבדה  ה-21 . האמל  ךוניחה  תכרעמ  תמאתהמ  קלחכ  תורגבה  תוניחב  רפסמ  םוצמצל  ןונכתה  תרגסמב  תאזו 
תיבב ותובישחמ  דבאיי  עוצקמה  םידימלתל , תורגב  תבוח  היהת  אלש  עגרמ  יכ  םעדויב  םוחתב , םיקסועה  ברקב  האחמ 

.ליעיו יראלופופש  המ  קר  דמלמש  רפסה ,

רשל םיגדהל  ידכו  האחמ , בתכמ  רשל  הבתכ  ןושלב , ינש  ראותל  תיטנדוטסו  תינושל  תכרוע  ןושלל , הרומ  ןוליש , הימ 
": עצוממ ילארשי  דימלת  לש  המרב   " בתכמה תא  בותכל  הרחב  איה  ןוכיתה , ידימלת  לש  הדוריה  יוטיבה  תלוכי  תא 

, בר םולש  "
יתודגנתה תא  העיבהל  יתיצרו  תחא  תורגבל  תורפיסו  ןושל  לש  תויורגבה  יתש  תא  דחאל  התבשחש  הדבועה  לע  יתארק 

לשב הרוק  הזו  ונתפוקת  לש  םידימלתה  לש  תושקה  תויעבה  תחא  איה  ןושלה  עוצקמש  הדבועל  רתויב  תעדומ  ינא  .ךכל 
םהל בושחש  המ  רקיעב  יכ  םישמתשמו  םירבדמ  םה  התוא  הפשל  תובישח  םיסחייתמ  יכה  אל  םויה  לש  םידימלתהש 

.האי אלו  ינצלפ "  " הז הההובג  המרב  רבדלש  םינעוט  םה  ןכ  ומכו  םתוא  וניביש  אוה 
: ןמקלדל ןה  הנהו  תוביס  רפסמ  "ל  נה יתודגנתהל 

םירומה אסיג  ךדיאמ  .תירבעב  םניה  ןהיתשש  הדבועהמ , ץוח  ןושלו , תורפס  ןיב  רשק  לכ  ןיא  הינעה , יתעדל  לכ  תישאר 
.ןוכנה אוה  ךפיהה  םג  ךכו  ןושל  םיעדוי  אל  תורפס  םידמלמש 

: תואבה תוביסה  רפסמ  ללגב  דואמ  בושח  עוצקמ  אוה  ינושלה  עוצקמה  יתעד , בטימ  יפ  לע  לכ , תינש 
עדינש דואמ  בושחו  םינושה  וניכרצ  תאו  ונמצע  תא  םיעיבמו  םוי  םויב  םירבדמ  ונחנא  הבש  ונלש  הפשה  הניה  איהוז  . 1

.רתויב בוט  יכההו  ילמיסקמה  ןפואב  תאז  תושעל  דציכ 
אל םה  ןכ  םג  ךכ  זא  םהימצע  תא  תוטבל  ךיא  םיעדוי  אל  םגו  םיארוק  םהש  ארקנה  תא  םיניבמ  אל  םידימלתה  םא  . 2

לשמל םיאש  םיגדאש  ךכב  יירבדל  קומינ  איבא  .ןושלב  ללכב  םירושק  אל  וליפאש  תורחאה  תועוצקמב  חילצהל  ולכוי 
בוט תונעל  לכי  אל  אוה  הלועמ  היגולויב  עדוי  אוה  םא  םג  זא  תולאשה  תא  ןיבה  ונניא  אוהו  היגולויבב  ןחבנ  דימלת 

אוהש המ  תא  חיחוהל  השק  ול  היהי  זא  תוטבתהל  עדוי  אל  אוהו  תולאשה  תא  ןיבה  אוה  םא  םגו  ןיבה  אל  אוה  יכ  םהילע 
 ]...[ .עדוי

" .תורפיסו ןושל  לש  תויורגבה  תא  דחאל  תויאדכה  ןמ  אלש  הרובס  ינא  יירבד  םוכיסל 

: הבתכ ךשמהב 

הב תוארל  ונלוכיש  ךכ  קיפסמ  הרישעו  הבוט  התייה  ונידימלת  יפב  היוצמה  הפשהש  יאוולה  .ךדעב ]...[  ינא  רשה , דובכ  "
התמורתו הפשה  תובישח  ןיינעב  םילימ  ריבכא  אל  .רוא  תונש  ךכמ  םיקוחר  ונא  ךא  המצע , הרטמה  אלו  תרש  ילכ  קר 

, וישכעל ןוכנ  תאז –  קר  ךל  רמוא  .ינממ  םידבוכמו  םיבוט  רבכ  תאז  ושע  .ונלש  תימואלה  תוהזלו  תודחאל  תוברתל ,
אל .ללכב ]...[  ונידלי  לש  יעוצקמה  םדיתע  לשו  טרפב , ללמה  יבר  תועוצקמה  לכ  לש  הרדשה  דומע  םה  ןושלה  תועוצקמ 

" .ולידגנ םא  השענ  בוט  אלא  תירבעה , ידומיל  לש  דומילה  תועש  רפסמ  תא  םצמצל  תורשפאה  ונל  ןיאש  קר 

ותחפ הביתכה  תושירד 
שיגהל השירדה  םיבר  םיגוחב  .המוד  המגמה  הימדקאב  .תודובע  תוחפו  תוחפ  בותכל  םישרדנ  רפסה  יתבב  םידימלתה 
םיצרמ טעמ  אל  .דבלב  התיכב  תוחכונב  םיצרמה  םיקפתסמ  תחא  אלו  רצק  טרפרב  הפלחוה  תיניצר  רנימס  תדובע 
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.םיפתושה דחא  לע  רקיעב  תלפונ  הביתכה  תלטמש  איה  האצותהו  אתווצב , הדובע  שיגהל  םהלש  םיטנדוטסל  םיריתמ 
ןמז אוצמל  םישקתמ  םיריעצ  םיצרמ  ךכמ  האצותכו  םינשה , םע  לדג  םירמאמ  םסרפל  םיצרמה  לע  ץחלה  דועו , תאז 

םיטנדוטסה רפסמב  היילעה  םג  השגהה .) ןונגס  תכרעה  ללוכ   ) םיטנדוטסה תודובע  לש  תטרופמ  הכרעהב  דקמתהל 
.םיצרמ לע  השקמ 

רפסה יתבב  םירומה  תמר 
לש ןוילעה  ןורישעל  םבורב  םיכייתשמ  םניא  תירבעה ,) הפשה  תארוה  הז  ללכבו   ) הארוה דומלל  םירחובש  םיטנדוטסה ,
דחא .םהידימלת  לצא  םג  הייעב  תא  םיקתעשמ  ךכבו  ינושל  יוטיב  לש  הכומנ  המרב  םיקול  םהמ  םיבר  .םיטנדוטסה 

.ותא  " תושעל  המ  םיעדוי  םה  דימת  אל  טסקט , חתנל  םירומל  םינתונשכ  : " ונל רמא  ךוניחה  דרשמ  יריכבמ 

תווצק לוגיעו  תונחלס 
םג ומתוח  תא  עיבטי  רבדהש  יעבט  תעמשמו , רדס  רסוחלו  תונלשרל  תולצעל , תונחלס  איה  תיללכה  השיגה  רשאכ 
םג וז  .תויללכ  תויתוגהנתה  תויוקל  לש  ףוקיש  הבר  הדימב  אופא  איה   Y-רוד ה לש  תינושלה  תוקלה  .הפשה  יסופדב 

.היפרגוילביבו תואתכמסא )  ) תוינפה לש  תינקת  הביתכב  םג  אלא  חוסינבו  הביתכב  קר  אל  םיפפחמ  םיריעצהש  הביסה 

םיעדוי אלו  אורקל  םיעדוי  אל  םה  .םא  תפש  לע  תרבדמ  ינאו  הפש  לש  תונמוימ  הרסח  םידימלתל  : " תרפסמ הרומ 
ןויצב םתוא  ורפ  ' ציש רפסה  תיבב  הרוקש  המל  תולגתסהה  ךותמ  םיעדוי  םה  יכ  שרדנה  םומינימה  תא  םישוע  םה  .בותכל 

.תושעל המ  םהל  ריכזהל  לוכיש  ירלולסב  לוצלצה  תא  םילצנמ  אל  םה  ןמזב , תודובע  םישיגמ  אל  םעפ  ףא  םה  .ףוסב 
ירושיא איבהל  םיחכוש  םה  .ןחבמה  תארקל  םירבח  לש  תורבחמ  םימלצמ  םה  .םירועשב  םולכ  םיבתוכ  אל  םהמ  םיבר 

" .תוביוחמ רסוח  לש  תבחרנ  העפות  רמולכ  הביסמל  ףסכ  וא  לויט  תארקל  םירוה 

תולקולק הארוה  תוטיש 
לש היגוגדפה  סיסב  לע  התנבנ  הטיש  לשמל  ךכ  .ולשכנש  םיינקתפרה  םייגוגדפ  תונויסנ  לש  תונברוק  םה  םיקינ  Y-ה

, תאזה הטישה  .דוקינהמ  ומלעתה  םגו  תרדוסמ , הרוצב  תויתואה  תא  הב  ודמיל  אל  ןכלו  שוחינ ," ו" תיעבט " הדימל  "
תוגהל םיעדוי  םניא  רשא  הביתכו , האירק  ייוקל  םידימלת  לש  תורוד  החימצה  ךוניחה , דרשמ  ידי  לע  השעמל  התפכנש 

"ך נת יקוספ  םע  ראשה  ןיב  דדומתהל  םילגוסמ  םניאו  תירבעה , ישרושל  םידרוי  םניא  םג  ןכלו  דקונמ , טסקט  ותכלהכ 
.תירבע הרישו 

אל ידכ  רוביד , וא  ביתכ  תואיגש  ןקתלמ  וענמנ  םתודליב , םיקינ  Y-ה לע  התפכנש  תרחא , תמדקתמ "  " הטיש יפל 
תיבו התיכה  תוריק  לע  הוואגב  תואיגשה  לע  םירוביחה  תא  ולת  וליפא  .םידליה  לש  ימצעה  ןוחטיבב  הרואכל  עוגפל 

אלא היתובקעב , רופישו  תרוקיב  תלבק  םילגרתמ  םניאו  םהיתואיגשל , םיעדומ  םניא  םידימלתהש  איה  האצותה  .רפסה 
.תויועטב םג  ראפתהל  ןתינש  םידמל  םהש 

תא וכפה  עשפ , לע  אטח  ףיסוהל  וליאכו  .ריחמ  התבג  םר  לוקב  הארקהו  תובתכה )  ) הפ לעב  הדימל  לע  רותיוה  םג 
דקמתהל םיטונ  קודקדל  םירומה  .םידימלתה  בור  לע  אונש  השענש  רשפ , רסחו  ינכט  עוצקמל  תורגבב  ןושלה  עוצקמ 

.הנוכנו הרישע  הביתכל  ךנחלמ  םיענמנו  םיינכט  ןושל  יללכב 

הימדקאב תיעדמ  הביתכל  םיידועיי  םיסרוקב  רוסחמ 
הלכשהל תודסומב  אוצמל  רידנ  העתפהה , הברמל  עדמב , םייסיסב  םילכ  םה  יוטיב  רשוכו  תקיודמ  הביתכש  תורמל 

סרוק רקחמ .) תוטישו  תורז  תופש  דומילב  לבוקמ  רבדהש  יפכ   ) ןושל תכירעו  הביתכל  םייסיסב  םיסרוק  ההובג 
ידסומ עויסל  םיכוז  אל  םימדקתמה  םיראתה  ידימלת  וליפא  .הלאה  תויונמוימה  תא  ללוכ  וניא  בורל  תימדקא " הביתכ  "

. דסומה תאו  רבחמה  תא  תדבכמ  הניאש  השיבמ , חוסינ  תמרב  תושגומ  תובר  תוזתש  איה  האצותה  .הביתכה  םוחתב 
הביתכ הדמיל  םינש  ךשמבש 26  ץיו , - שורב ןשוש  תרמוא ד"ר  תואטיסרבינואב ," דחא  ףא  תניינעמ  אל  רבכ  תוניירוא  "
תניחבמ , " הירבדל .הרגסנש  דע  תימדקא , תוניירואל  הקלחמה  שארב  הדמע  ףאו  ביבא , לת  תטיסרבינואב  תיעדמ 
.החוורה יתוריש  לע  לטנ  היהי  אלו  הדובע  אוצמל  לכוי  אוהש  בצמל  דימלתה  תא  איבהל  איה  הרטמה  ךוניחה , תכרעמ 
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" .םלעיהל הלוכי  ןכלו  תיחרכה  אל  תוננובתהו  הביתכ  האירק , לש  תוברת 

םיללצ בתוכב  םירזענ  םה 
ינפ לע  וזה  היצפואה  תא  םיפידעמ  םיבר  םיטנדוטס  םולשתב , םיללצ  יכרועו  םיללצ  יבתוכ  םויה  עיצמ  קושהש  ןוויכ 
לש הכומנה  המרה  תא  תחקל  וקיספהו  םיידי , ומירה  ןמזמ  רבכ  םיצרמה   . תויאמצע תויונמוימ  לש  תיפיזיס  השיכר 

םיטנדוטסה לש  היצביטומ  רסוח  לש  םימסק  לגעמ  ןיעמ  רצוי  הז  .הבותכה  הדובעה  תכרעה  תעב  ןובשחב  תואטבתהה 
.ץמאתהל

תיתורפס הפשל  תירוביד  הפש  ןיב  שוטשטה 
.םיקינ Y-לש ה תדלוה  ינפל  דוע  לחה  אוהו  לארשיל , ידוחיי  וניא  תירוביד , רתוי  תישענ  הביתכה  תפש  ובש  ךילהתה 

םייסאלקה םידליה  ירפס  וליפא  תרושקתה .) תכפהמ  לשב  רקיעב   ) הגרדמ ץפק  אוה  םבוציע  תפוקתבש  המוד  לבא 
םע הפשל  םיפשחנ  אל  ללכ  םיריעצש  איה  האצותה  .ריעצה  רודל  םשיגנהל  ידכ  רתוי , תירוביד  הפשל  בותכש  םירבוע 

.גנלסב םיבתוכו  גנלסב  םירבדמ  םה  .תוהובג  יוטיב  תורוצל  םירוויע  םישענו  םינוש  םירטסיגר 

חוטש חיש 
תוירגודל ופיסוה  היצזיטרקומדה  יכילהת  לבא  תירבצה , - תינויצה תוברתב  הביבח  התייה  אל  םלועמ  הצילמה 

םויה םיסחייתמ  םישנא  .ןושלה  םוחתב  תולבגהלו  םינסרל  לזלזמ  סחי  רצונ  היטרקומדה  םשב  .ףסונ  דבור  תילארשיה 
תפשב שומישה  .תיניינע  אל  תיוושכע , אל  תרתוימ , הריהי , םתפש  התייה  וליאכ  םנושלב , םידיפקמה  הלא  לא  זובב 
.חיכש שומיש  הב  םישוע  םיטפושו  םירומ  וליפאו  רוביצ  יגיצנ  תרושקת , ישנא  םג  םויהו  בינגמ " כ" ספתנ  בוחרה 

וא םידחכנ  םירואזונידכ  םיספתנ  םהו  ץראב , יתרבחה  ףונהמ  םימלענו  םיכלוה  הרישע  הפש  םע  םיטוהר  םירבוד 
". םייטתפ םינונח  כ"

עיבהל ידכ  לבא  רבד , לכ  לע  העד  יל  שי  תרמואה : המכסומ  תונורחאה  םינשב  הרצונ  תילארשיה  תוברתב  דועו , תאז 
םג םהלתמ ) םג  םיבר  םירקמבו   ) חוטש חישה  רשאכ  .תונקיידב  םירבדה  תא  חסנלו  תודבועה  תא  תעדל  ךירצ  אל  התוא 

.תדרוי תיללכה  חוסינה  תמר 

זעול  םעל  בקעי  תיב 
םואניבה תא  םצעבו  הפשה , זועיל  תא  קזחמ  אוהש  םושמ  ראשה  ןיב  תירבעב , חוסינה  תלוכיב  הדיריל  םרות  טנרטניאה 

.תיתרבחה היצולובאה  ךילהתב  יחרכהו  יעבט  בלש  תימוקמה  הפשה  לש  הדיריב  תוארל  רשפא  הז  ןבומב  .הלש 
םירכינ הינמיסש  תילטיגיד , וטנרפסא "  " תורצוויהל ליבומו  שדחמ , ןשיה  לבב  לדגמ  תא  ןגראמ  ינורטקלאה  םוידמה 

םיבולישב םג  אלא  תורחא ) תופשל  תידרפסמו  תילגנאמ  רקיעב   ) הפשל הפשמ  םייוטיבו  םילמ  לש  הדידנב  קר  אל 
םיכבמה שי  .םואניב  לש  השדח  המרל  טנרטניאה  תא  חקייש  םכחותמ , ינטלומיס  םוגרתב  םג  בורקה  דיתעבו  םיירוקמ ,
תושיגנל תוקוחרו  תורז  תויוברת  ךופהל  תעייסמש  תכרובמ , תילבולג  המגמ  הב  םיאורה  שיו  תירבעה , זועיל  תמגמ  תא 

.וזל וז 

?? רתוי רתוי הליעי   הליעי םיריעצה   םיריעצה לשלש   יוטיבה   יוטיבה תרוצ   תרוצ ילוא   ילוא
םלצאו רודו , רוד  לכב  תשדחתמ  תירבעה  .לווע  םהל  השוע   Y-רוד ה לש  יוטיבה  תמר  לע  תרוקיבהש  םינעוטה  שי 

ילוא .רתוי  הליעיו  תנכדועמ  הפשב  אלא  הלדו  תלקולק  הפשב  רבודמ  ןיא  רמולכ , .תורתוימ  תופילק  הלישמ  הפשה 
ילוא .רובעי  רסמהש  דבלבו  ונל , אבש  ךיא  בותכנ  .םלועהמ  רובעל  ךירצש  יטסינורכנא  - יסקט והשמ  ןה  קודקדה  יללכ 

התאשכ .םירפותהו  םירלדנסה  םינעשה , תא  ומכ  תמדקומ , היסנפל  םיינושלה  םיכרועה  תא  איצוהל  רשפא  תמאב 
דיל תורבוחמ  ךלש  תועבצאה  .תורודה  ירעפ  תא  בטיה  ןיבמ  התא  רנכ , לש  תוזירזב  תועדוה  םידילקמ  םיקינ  Y-הפוצ ב
םיבר  ) רהמ םידילקמ  םהש  ןוויכ  .בשחמל  ותוא  םירבדמ  םהו  טסקט , בתוכ  התא  .הפל  תורבוחמ  םהלש  תועבצאה  וליאו 

דצה םא  לבא  תואיגשב , בותכל  םילגרה  רצוי  ילוא  הז  .ינקית  חוסינ  לע  בכעתהל  םעט  םיאצומ  אל  םה  רובידה ) בצקב 
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.םינוקיתו תוהגה  לע  רקי  ןמז  זבזבל  לבח  רסמה , תא  ךכ  םג  ןיבמ  ינשה 

ןוגכ םילמ  ירוביח  לשמל , ךכ  .תויועטב  םתרוהש  רעשל  רשפאש  םיעשעשמ , תונורתפ  ודלונ  הפשה  תא  רצקתל  ידכ 
ןוגכ תויתוא , תטמשה  הז ;) תא  " ) הזתא ו" יל ) ןיא  " ) ילניא (, " עדוי אל  " ) עדול (, " הדוד תב  " ) הדודב (, " ינא םג  " ) ינאמג "

" הביח תומש  ו" תממהמ ,)  ) תממ 100 םילמ , יפילחתכ  םירפסמב  שומיש  יתעגעגתה ;) " ) יתעגעג  " וא והשמ ,)  ) ושמ
(. םלשומ  ) ישומ ןוגכ  םילמל ,

םגרותש יאקירמאה ,  You Know-םע ה ונמזב  ליחתה  הז  .םירוגס  אל  םיטפשמב  םג  םויה  אטבתמ  ינושלה  רוציקה 
.המלשהל םיללח  ארוקל  םיריתומש  םייללכ  םירואיתו  םיטפשמ  הלא  םויהו  הזכ ," ונלצא ל"

ברקב תוצקפ – " ה" תפש  תיצקפ - " ה" לש  הלדגה  תוירלופופב  תוארל  רשפא  רוציקה  תמגמל  תניינעמ  השחמה 
תובית ישאר  .ןודיע  תרסחו  תישטיק  הסג , תבשחנ  ןתוגהנתהש  תוריעצ  םישנל  יוניכ  היה  הצקפ "  " רוקמב .םיקינ  Y-ה

תוניגפמה הרשע , תונב  תורענל  יאנג  יוניכ  איהו  תפסונ , תועמשמ  יוטיבל  שי  םויכ  תינצפוקו ." הנטק  'ה  חירפ  " לש
תשרב בורל  יוטיב  תאצומה  תומזגה , תריתעו  הדודר  הפשב  אטבתהל  תוגהונשו  תופלוח , תונפואמ  תובהלתה 

הרישעמש תילנויקנופ  תויתריציב  האלמ  איה  ינש  דצמ  .וזה  הפשב  יטתפו  דודר  והשמ  שי  דחא  דצמ  .טנרטניאה 
.חישה תא  תרצקמו 

?! #; קאאפ הד  טאוו  דוגיימוא ; םלשומ ; ישומ  וליאכ ; םמ ; 10 ; " פ33ה ס22ה ; חחחפ ; הלאכ : םייוטיבל  תואמגוד  ןלהל 
;1 !! ימאמֶשנ ושימ ;? ופ  שי  ; 1 !! ההינשֹוב ההההתמ ; ינא  הס ;!? המ  ; 1 !!! תתתלוש ; 1 !! םםםיהדמ טתאפ ;" ?; " אד וליאכ 

.ואוי וליאכ  שינ ;? המ 

לע הביבחה  יליימסה ) םהבש  עודיה   ) םינוקיטומאה תפשב  םג  תפקתשמ  רקי  ןמזב  ךוסחל  ידכ  רצקל  הפיאשה 
, האילפ תובצע , תובהלתה , החמש , ןוגכ  תושגר  עיבהל  ידכ  תריוצמ  תחא  תומד  הקיפסמ  םיבר  םירקמב  .םיקינ  Y-ה

.דועו ךוחיג 

םיילאוזיו םיעצמאב  תושוחת  ארוקל  שיגנהלו  טפשמל  עבצ  תתל  רשפא  דציכ  חכוויהל , קיחצמ  דאמ  םימעפלו  ףלאמ 
ינא המכ  ", " ווווווווסנכ : " תמויס תויתוא  תלפכה  לש  ךרדב  ךכ , .ךורא  ללמ  םיכסוחש 

האור ינא  יחא  ייד  חחחחחחחחח  "; " ווווווווווווהז רתוי  הככ  ךישמהל  רשפא  יא  "; " ךךךךךךךךךךךךךךךךתותאנוש
". קקקקקקקקקקיחצמ אל  ללכב  הזו  ערקנ  ינא  .ךלש  םיסוטטסת 

הנחבההמ םלעתהל  םהלש  הייטנה  וז   Y-רוד ה לש  תינויצקנופה " תוגליעה   " תא דחוימב  המיגדמש  העפות  שי  םא 
.םירפסמב הבקנל  רכז  ןיב  תיתרוסמה 

הרשע - שמח  " אלו םילקש " רשע  - השימח  " רמול ונממ  הפצמו  דלי  ןקתמה  ךנחמ  וא  הרוה  יכ  םינעוט  םימיוסמ  םינשלב 
ושארב םימייק  םה  אלא  םיקוח  רפסל  קוקז  וניא  ידילי  רבודש  ןוויכ  תיאמצע , הפש  לע  ירבע  קודקד  הפוכ  םצעב  לקש ,"

.יעבט ןפואב 

" לקש רשע   " יכ ןכתיי  דחא  םוישו  הפשב , יונישה  תא  רוצעל  ןתינ  אלש  ןושלה –  ינרהט  ןיב  וליפא  המכסה –  תמייק 
הנחבה תענומ  איהש  םושמ  ןהו  תרושקתה  תא  תרצקמ  וז  הרוצש  םושמ  ןה  תינקתהו , תלבוקמה  הרוצה  היהת  תמאב 

.תרתוימ תירדגמ 

אל םיכנחמה  רשאכו  ןוכנ ,"  " רבדל םיצמאתמ  אל  םישנא  רשאכ  םידבאמ  ונחנא  המ  הלאשה  תרגסומ : הרעהב  ריענ  ןאכ 
הבישח דדועמ  ינושלה  לושירה  .יגולוכיספ  רתוי  אלא  ינושל , אקווד  ואל  אוה  ריחמהש  המוד  .ןקתלו  שורדל  םיצמאתמ 

.הפשל דובכ  רסוחו  תלשורמ 

קר אל  האטיב  הדפקהה  .ויפבש  הפשה  תוניקת  ןיבל  םדאה  לש  הלכשהה  תמר  ןיב  םאתמ  םייקתה  רבעבש  הרקמ , הז  ןיא 
, תובכשה לכב  טעמכ  םלענ  הזה  ינושלה  ביכרמה  םויה  .םיסומינו  תימצע  תעמשמ  םג  אלא  חוסינבו  האירקב  ןויסינ 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
הפיח תטיסרבינוא  תורבוד 

.ךוניחה םלועמ  םימלענ  הלאה  םיכרעהש  הביסהמ  םג  ילוא 

ךמצעב ץמאתת  ארוקה )  ) התא  " לש השיגה  תא  תאטבמה  תודוקנו , םיקיספ  אלל  הביתכ  לש  העפותל  הליבקמ  וז  העפות 
אל םג  אוה  רבד  לש  ופוסב  עמשמתהל ," ץמאתהל ו" דליהמ  םישרוד  אל  רשאכ  ךילע ." לקא  אל  בתוכה )  ) ינאו ןיבהל ,

.ומצעמ תאז  שרוד 

תירוד תירוד זוכירו   זוכירו בשק   בשק תערפה   תערפה
קלחכ החתפתהש  תינרדומה , הלכשהה  תכרעמ 

תנוכתמ לע  התתשוה  תיתיישעתה , הכפהמהמ 
הצרמה - הרומהש ןוויכ  .םידמול  תתיכב  רועישה 

םג הטיסרבינואבו   ) האצרהה הנבמ  תא  ומצעב  ןיכמ 
היולת האצרהה  תוליעיש  ןוויכו  הינכת ,) בור  תא 

לשו רועישה  לש  ותחלצה  תוירוטרה , ויתולוכיב 
.ותונמוימב רקיעב  םייולת  ולוכ  סרוקה 

לומ רבדמו  דמוע  הצרמה  הבש  תאזה , תנוכתמה 
הבשחנ וירבד , תא  םימכסמו  םיניזאמ  םהו  וידימלת 

איה .תילמסו  תיטקדיד  תילכלכ , הניחבמ  הליעיל 
תאו רוספורפה  לש  ותוכמס  תא  הלגריתו  השיחמה 

תורמל םג  ןיפיקעבו   ) ותורמל םידימלתה  תופיפכ 
(. הרבחה

הבישי הנבמ  תריצי  םיעצמא : ןווגמב  רועישה  לש  תיתרוסמה  תנוכתמה  תא  ךכרל  תונויסינ  ושענ  םינשה  ךלהמב 
םג הנורחאלו  חטש ) ירויס  לשמל   ) התיכה ילתוכל  ץוחמ  םירועיש  חישו , ןויד  לע  ססובמה  רועיש  חותיפ  התיכב , ילגעמ 

תועצמאב  ) תנווקמ הדימל  םג  דועו .) םימכח  תוחול  בשחמ , תודמע  םיטרס , תוגצמ ,  ) םיילטיגיד םיעצמאב  שומיש 
, םינוכיתב םירועישה  בור  תאז , םע  םיבר .) םיסוסיה  ךותמ  בורל   ) הגרדהב תכרעמל  תסנכנ  טנרטניאה )
ףא לע  ןכ , יכ  הנה  .ילאטנורפה  רועישה  לש  יתרוסמה  הנבמה  לע  םיססובמ  ןיידע  תוללכמבו  תואטיסרבינואב 

תונשל תרהממ  הניא  איהש  דבלב  וז  אל  .המצע  לע  תאז  םשייל  השקתמ  איה  תושימגלו , תוחיתפל  הפיטמ  הימדקאהש 
אל טנרטניאה  םלוע  וליאכ  תומלואו  תותיכ  תונבל  הכישממ  איהש  אלא  םירועישהו  םיסרוקה  לש  יתרוסמה  הנבמה  תא 

.םייק

, תיביטקארטניאו תילאוזיו  - וידוא תימניד , הביבסב  םילגרומו  ילטיגידה  ןדיעה  ךותל  ולדגש  םיריעצש  איה  האצותה 
ויה ול  םמעשמ ." רודיש   - " תרתוימו השיתמ  הכורא , הריפח "  " הזה םוידמב  םיאור  םה  .רועישב  תבשל  םישקתמ 

.ץורע םיפילחמו  הצרמה  תא  םיפזפזמ  ויה  םילוכי ,

סרוקב תוחכונה  רשאכ   ) םירועישהמ םירדענ  טושפ  םיבר  םירקמבו  האצרה  ידכ  ךות  םישלוג  םה  םלבס  לע  לקהל  ידכ 
םינשמ םימוכיס  לע  םיכמתסמ  וא  תונרותב  םימכסמ  רמולכ  הזב , הז  םירזענ  םה  רמוח  םילשהל  ידכ  הבוח .) הניא 

.התיכב תוחכונ  אלל  םג  בוט  ןויצ  לבקל  השק  אל  ההובג , הניא  םיבר  םיסרוקב  המרהש  ןוויכ  .תומדוק 
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זכרתהל ןתינ  אל  רבכ  .עגרל  ותוא  חינמ  אל  ינא  .תויורשפא  הברה  ךכ  לכ  ןופטראמס ]  ] דיב ונל  שי  : " ינש ראותל  טנדוטס 
ןמזב השילגה  תא  ינממ  יענמת  םא  .רועישל  ליבקמב  שלוג  םג  דימת  ינא  .תניינעמ  איה  םא  וליפא  .האצרהב  קר 

" ....יתלגרתה .זכרתהל  חילצא  אל  חוטב  ינא  רועישה ?

קסעתהל ליחתמ  דחא  ינשה , ירחא  דחא  םירבשנו  םיממעושמ  םג  יתיאש  םישנאה  ביבסמ , לכתסמ  ינא  : " ריעצ רגולב 
לכ תמשור  םגו  הבישקמ  הנושארה  הרושב  תבשויש  יתאזה  תא  שי  דימת  ומכ  לבא  .תושדח  תארוק  תחא  ןופטראמסב ,

התוכזב אל , לבא  ילאנבו , םמעשמ  םדא  ןב  איהש  בושחל  הז  ילש  ינושארה  טקניטסניאה  .הפהמ  לגרתמל  תאצויש  הלימ 
היה לגרתמהש  חינהל  ריבס  זא  הבישקמ  התיה  אל  איה  וליפא  םא  .בל  םימש  אל  ינומכ  םישנאש  המכ  טלוק  אל  לגרתמה 

הארנ הז  םוקמב  לבא  רועישה  ףוסב  הדות  הל  דיגהל  לקוש  ינא  .הרקי  הזש  רוסאו  ילש  בלה  תמושת  תא  שרודו  ןבצעתמ 
ץמאתהל םיכירצ  ונייה  םעפ  .הזה  רועישל  עיגהל  הביס  האור  אל  תמאב  ינא  .םוכיסה ]...[  תא  הנממ  שקבא  ינאש  יל 

דומלל םוכיס  הזיאמ  רוחבל  ךירצ  קר  רדוסמ , התא  סקובפורדל  ךתוא  ופריצש  עגרב  םויה  לבא  םימוכיס  גישהל  ליבשב 
עיקשהל ךירצש  רמוא  הז  םירקמה  בורב  ןאכ  השגה ,' תדובע   ' ילע אונשה  םילימה  דמצ  תא  ליפמ  לגרתמהש  דע  .ןחבמל 

" .ילטנמ ץמאמ  והשזיא 

םילבוס םיברו  ןבשיב " םיצוק   " םע רוד  םה  תפסונ : הביסמ  םיקינ  Y-ל השק  תיתרוסמה  דומילה  תתיכב  הבישיה 
םירוכמ םה  רקיעבו  םיהובג .) םירועישב  הטרצנוקו  ןילטיר  ומכ  תופורת  םילטונ  םג  ןכלו   ) זוכירו בשק  לש  תויעבמ 

.דבלב האצרהב  זכרתהל  םישקתמ  ןכלו  ירלולסל 

ןחלוש ביבס  אל  םג  .ןמז  ךרואל  אסיכ  לע  טקשב  תבשל  תונטקמ  ולגרוהו  וכנוח  אל  םה  תיתביבס : העפשה  םג  ןאכ  שיו 
יללכ ןפואב  .ןיזאהל  דומלל  םתוא  וחירכה  אלו  םיטקש  תויהל  םהמ  ועבת  אל  םתוא , עמשמל "  " וסינ אל  םלועמ  .לכואה 
רועיש .םישערמ  קותינ  ךותמ  האבש  תינלבסה  תוגהה  תאו  טקשה  תא  םיאנוש  םהו  דחא , ןיינעב  דקמתהל  םהל  השק 
.קנוח קוניצל  םיריעצה  רובע  ךפוה  אוה  ןכל  .הגלבה  תלוכיו  ןמז  ךרואל  הכורד  הנזאה  תימצע , תעמשמ  שרוד  התיכב 

םויה סנכנש  ימ  .רורווא  חתפו  שמש  ןולח  ומכ  םהל  םישמשמש  טלבאטהו , דיינה  בשחמה  ןופטראמסה , דלונ  םלזמל 
םיפוטח םיטבמו  האצרהה  םוכיס  דצלש  םיטנדוטסב  דיימ  ןיחבי  ההובג  הלכשהל  תודסומב  תואצרה  םלואל  וא  התיכל 

הלא .םירבח  םע  תובותכ  תוחיש  לוהינבו  עדימו  תושדח  ירתאל  השילגב  םינוטרסב , הייפצב  םג  םיעוקש  הצרמל ,
.פאסטווב םינכדעמו  ןופטראמסב , םישלוג  דיינ , בשחמ  אלל  םיבשויש 

םישל ילבו  ילש  דיפ  זוינה  תא  הטמ  תלגלגמ  בשחמה , ךסמ  לומ  ימצע  תא  יתאצמ  תועובש  המכ  ינפל  : " הריעצ תירגולב 
ינאשכ השוע  ינאש  ןושארה  רבדה  הז  הז , לע  םיבשוחשכ  .ילש  םכחה  ןופלטב  היצקילפא  התוא  תא  ליבקמב  תקדוב  בל 

השוע ינאש  המ  םג  הז  רתוי , דוע  הז  לע  םיבשוחשכ  .ןושיל  תכלוה  ינאש  ינפל  השוע  ינאש  ןורחאה  רבדהו  רקובב , המק 
". השעמל רבד  לכ  יניד  רועיש  וא  םיסימ  יניד  רועישב  תבשוי  ינאשכ 

ילש תעדה  תא  חיסמ  הז  לק , הז  שיגנ , הז  ילש .' םירבח   ' לכל ה-700 ןותנ  עגר  לכב  השיג  יל  שי  : " תרפסמ תיטנדוטס 
" .דחא רפסמ  תעדה  חיסמ  אוה  קובסייפה  .דואמ  וליפא  .םיניינעמ  םג  קלח  .םירבד  םירוק  ןמזה  לכ  .רחא  רבד  לכמ 

71

72

23/82

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



הימדקאב רועישה  ךלהמב  תוילטיגיד  תעד  תוחסה 

 

?? רועישב רועישב םישוע   םישוע םיטנדוטסהמהמהמ   םיטנדוטסהמ םיזוחא   םיזוחא

תורחא תויתרבח  תותשרו  רטיווט  םרגטסניא , קובסייפב , 80%םישלוג 

םלועבו ץראב  תושדח  ירתאל  70%םיסנכנ 

םינוטרסב 40%םיפוצ 

?? רועישב רועישב השילגל   השילגל תוביסה    תוביסה

" םינכדועמ ראשיהל  ידכ  "46%

" םמעתשהל אל  ידכ  "40%

" הדובעל תונימז  "20%

" החפשמל תונימז  "16%

" םיימדקא םיכרצל  "10%

.Ynet רועישב. קובסייפב  םישלוג  םיטנדוטסהמ   80% .ביבא 7.10.2013 . הלטרב , רוקמ :

גציימו יארקא  םגדמב  םיטנדוטס  ברקב 302  ךרענש  םידומילה 2013/4 , תנש  תחיתפ  תארקל  ןופאלפ  תרבח  לש  רקס  םינותנ :
.ינשו ןושאר  ראותל  םיטנדוטסה  תייסולכוא  לש 

םירקחמל המודב  תימיטיגלכ , וזה  תוליעפה  תא  םיאור  "ב,  הראל המודב  לארשיב , םיטנדוטסהש  אוה  ןיינעמש  המ 
תברעמ הניאש  הלועפ  לכ  השעמל  .ןחלושל  תחתמ  אלו  הצרמה  יניע  לומ  יולגב  םישלוג  םיברו  "ב,  הראב וכרענש 
ךלהמב "ל  אוד קודבל  וא  קחשל  תשרב , שולגל  םינורסמ , חולשל  םהיניעב  קדצומ  .םהיניעב  תימיטיגל  איה  שער ,

.דיינב חחושל  וא  תוינזואב  הקיסומל  ןיזאהל  אל  ךא  רועישה ,

אל אוה  ולש , םינפה  רפס  תא  הגה  אוהשכ  לארשימ  הנטקה  הגנ  תא  ןובשחב  חקל  אל  גרברקוצ  קראמ  : " הריעצ תירגולב 
תערפהב תנחבואמ  אל  תיטנדוטסל  ינאש , הצורחהו  תזכורמה  תינדקשה  הדימלתהמ  יתוא  ךפוה  אוה  ךיא  ומצעל  ראית 

ינא וללגב  זכרתהל , יל  ןתונ  אל  אוה  .ותוא  תאנוש  ינא  הזה  ןבומב  תוחפל  .קובסייפה  תא  תאנוש  ינא  .זוכירו  בשק 
זכרתהל םוקמבש  םלש  רטסמס  לש  רעפ  םילשהל  הכירצ  ינא  וללגב  דחאב , םוקמב  םימי  השולשב  הדובע  תבתוכ 

םהלש םירבחה  לש  תונומתה  לע  זאו  םיניינעמ  אל  םישנא  לש  תוניינעמ  אל  תונומתו  םיסוטטס  לע  יתלכתסה  רועישב 
המאתהה רסוח  וללגב  רחמל , םירבד  דחאו  ןוילימ  החוד  ינא  וללגב  םהלש .) תורבחהו   ) םהלש םירבחה  לש  םירבחה  לשו 

". רימחמו ךלוה  תויהל  יילעש  ימ  ןיבו  ינאש  ימ  ןיב 

הרבחה ילסכודרפ  ןפואב  .םיקוזינ  םיאצוי  םהינש  הצרמה , ןיבל  ןופראמסה  ןיב  קלחתמ  זוכירה  רשאכ  םירבדה , עבטמ 
ןפואב תוחפל   ) תאז רשפאמ  אל  ילאטנורפה  רועישה  לבא  גניקסט , יטלומ  הנוכמש  המ  תא  תדדועמ  תיברעמה 

(. ילאמרופ

םינשב לבא  יטסינורכנאה , םוידמה  לע  תופחלו  םיטנדוטסה  תא  ביהלהל  םשו  הפ  םיחילצמ  ןיידע  םייטמזירכ  םיצרמ 
.המצע הארוהה  םג  אלא  תממעשמ , םידומילה  תביבס  קר  אלש  בצמ  רצונ  ךכ  .םצמטצמו  ךלוה  םרפסמ  תונורחאה 

השעמלו םידיחיה , תומוקמה  דחא  היה  הזש  ןוויכ  יאטיסרבינוא  סרוקב  דומלל  ובהא  םישנא  רבעב  דועו , תאז 
לכל טעמכ  הבושת  לבקל  רשפא  לגוגה , ןדיעב  םויה , לבא  .םלועה  לע  שדח  עדי  שוכרל  היה  ןתינ  םהבש  םיירקיעה ,
רורב טנרטניאה  ןיבל  םיצרמה  ןיב  הפירחמה  תורחתב  .שופיחה  יעונמ  תועצמאב  בטיה , תחסונמ  אל  איה  םא  םג  הלאש ,

(. םיצרמה לש  םדמעמב  הדיריל  הביסה  םג  וז   ) הנוילעה לע  ימ  לש  ודי 
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הלגמש שיאה  םתוחה ,' רמוש   ' היה הצרמה  טנדוטס , יתייהשכ  םעפ , : "" רקרמ - הדל חורה  יעדמל  הטלוקפב  הצרמ 
הז לע  םיעדוי  םהו  ןוכנ , אל  ךיראת  םיטנדוטסל  ןתונ  ינאש  קיפסמ  םויכ  .םירפסב  םיבותכש  תודוסה  תא  ויניזאמל 

ןפואב ותוא  םהל  ןגראל  אלא  עדיה , תא  םהל  תתל  אל  רבכ  איה  הצרמכ  ילש  הרטמהש  ךכ  היינש -  ךותב  הידפיקיווב 
" .הארשה ררועמ  היהיש  הווקתב  שדח - 

רשפא םייפולח ? םילדומל  םייתלצעב  תרבועו  ילאטנורפה  רועישב  הקבד  ןיידע  תימדקאה  תכרעמה  ןכ  םא  עודמ 
םילברוסמ תודסומב  יוניש  רידחהל  ישוקהו  ימדקאה  דסממה  תא  תנייפאמה  תונרמשה  תישאר , תוביס : רפסמ  תולעהל 

םא םיטניילק " ה" תא  דבאל  םיששוח  םיימדקאה  תודסומה  תינש , "ג .) למה לש  חוקיפל  םינותנ   ) םיימונוטוא אלו 
םיבאשמו ןמז  דוע  םישורדו  הילותיחב  ןיידע  תבשקותמה  הארוהה  תישילש , .םיסופמקל  עיגהל  וביוחי  אל  םיטנדוטסה 

רבעמה תונתשהל ."  " ןיינועמ אל  םיצרמהמ  לודג  קלח  תיעיבר , .ןשיה  לדומה  תא  ףילחיש  ןונגנמ  תונבל  ידכ  םיבר 
הארוה דועו , תאז  .םיבר  ירוטיפל  איבהלו  האצרה  יתוריש  תא  רתייל  לולע  תוילנויצנבנוק  אל  הארוה  תוטישל 

סיסב לע  רקיעב  םימדוקמ  םיצרמ   ) הימדקאב יוארכ  תלמגותמ  הניא  ןיידעש  הבר  העקשה  תבייחמ  תיביטנרטלא 
(. תינשדח הארוה  חותיפ  לע  תוחפו  םייעדמ  םימוסרפ 

ולגרוה םהש  המ  לש  תוחונה  רוזאב  ראשיהל  םיפידעמ  םבור  .יונישל  םישש  אל  םמצע  םיטנדוטסה  םג  ילסקודרפ  ןפואב 
.תישיא תוירחאו  תיאמצע  הדימל  ינפ  לע  ילאטנורפ ) רועיש   ) וב

ךשמ סרוקה  .תוחכונ  תבוח  ןיאש  תנווקמ  תנוכתמב  סרוק  יתדמיל  : " םינייטצמ םיטנדוטסל  הריחב  סרוק  דמילש  הצרמ 
רועישה רשאכ  ךכ  רחא  הנש  .חישק  םינמז  חולב  הדובע  שיגהל  םתוא  יתבייח  רשאכ  ושרפ  םבור  ךא  םיבר  םיטנדוטס 
תובתכומ תועשב  דומלל  טושפ  וביוח  סרוקל  ומשרנש  הלא  .ומשרנ  םיטעמ  העובק ) העש   ) תיתרוסמה תנוכתמב  ןתינ 

לבא ןיינעמ , םהל  היהשו  הברה  ודמל  םהש  ודוה  םה  בושמבש  אוה  ןיינעמש  המ  .דפקומ  םינמז  חול  יפל  תולטמ  שיגהלו 
" .השק םהל  היה  הזש  התייה  םלוכ  תא  הנייפאש  הרעהה 

: ךל םיאתמ  יכה  היה  םיאבה  ןיבמ  המ  ןושאר  ראותל  /י  דמלת ובש  ןפואה  תא  רוחבל  היה  רשפאו  הדימב 

 

תוחיכש   זוחאתוחיכש זוחא

תותיכב תותיכב תוחכונ   תוחכונ םעםע   תמייקה   תמייקה תנוכתמב   תנוכתמב ראות   8528.1%ראות

(( התיכב התיכב תוחכונ   תוחכונ אלל   אלל  ) ) קוחרמ קוחרמ ןיילנוא   ןיילנוא דומילל   דומילל תותיכב   תותיכב תוחכונ   תוחכונ ןיב   ןיב בלשמה   בלשמה ראות   17658.1%ראות

(( התיכב התיכב תוחכונ   תוחכונ אלל   אלל  ) ) קוחרמ קוחרמ ןיילנוא   ןיילנוא םיסרוק   םיסרוק לעלע   ססובמ   ססובמ ולוכש   ולוכש ראות   237.6%ראות

אשונב אשונב העד   העד יתשביג   יתשביג אלאל   דוע   196.3%דוע

לכה לכה 303100%ךסךס  

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  ץרמל 2013 , -4 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע    Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
תודדומתההו םירגתאה   - Me&Y סנכב וגצוה  רקסה  תואצות  (. 5.7%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

ץרמל 2013. ב-11  ופי , - ביבא לת  תימדקאה  הללכמב  , Y-רוד ה םע  שגפמב 

בצמ .םירבג  תיצחמו  םישנ  תיצחמ  ליג 21-32 , תימצע ,) הרדגה  יפ  לע   ) םייתרוסמ םינוליח / םידוהי  םיטנדוטס   303 תורעה :
כ-40%; םידומיל : הנורחאה  הנשב  ומייס  כ-40% ; ןושארה : ראותה  ידומילל  תישילשה  וא  היינשה  הנשב  םידמול  םידומיל :
- כו תירוביצ  הללכמב  כ-20%   ) כ-35% הללכמ : כ-65% ; הטיסרבינוא : םידומיל : דסומ  כ-20% . ינשה : ראותל  עגרכ  םידמול 

  .םורדהו "ש  וי םילשוריב ,  20%- כו ןופצהו  הפיחב  כ-20%  זכרמהו , ביבא  לתב  כ-60%  םירוגמ : םוקמ  תיטרפ .) הללכמב   15%

ןילטירה ןילטירה ידלי   ידלי
רתוי אל  איה  ( ADHD /ADD  ) זוכירו בשק  תערפהש  םויה ,) םג  ךכ  םיבשוחש  הלאכ  שיו   ) בושחל גוהנ  היה  רבעב 
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הרכהה הרדח  םייעדמ , םירקחמ  תובקעב  םויה , .ךוניח  רסוח  םתס  וא  תולצע  תיארחא , יתלב  תוגהנתהל  ץוריתמ 
: םינווגמ םימוטפמיס  םע  תבכרומ  העפותב  רבודמ  השעמל   (. חומה תוליעפב   ) שממ לש  תיגולויזיפ  היעבב  רבודמש 

הלאכ םישנא   ) תינמז - וב ףסונ  והשמ  תושעל  תלוכי  אלל  דבלב , דחא  רבדב  ילאמיסקמ  ןפואב  זכרתהל  תולגוסמ 
יחטש ןפואב  תינמז  וב  תולועפ  רפסמ  עצבל  תולגוסמ  ביבסמ ;) הרוקש  המ  לכמ  תוקתנתה  ךות  רפסב  לשמל  םיעוקש 

ןוגכ תפסונ , הלועפ  ידכ  ךות  קר  רועישב  הצרמל  ןיזאהל  םילוכיש  םישנא  המגודל ,  ) ןהמ תחאב  זכרתהל  לודג  ישוק  םע 
.דאמ רצק  חווטל  קר  ךא  םיינוציח , םייוריג  תייחד  ךות  דחא  רבדב  זכרתהל  תולגוסמ  ןופטרמסב ;) השילג 

ויגוס לע  ןילטיר ,  ) זוכירו בשק  לש  תוערפהב  תולפטמה  תופורת  תכירצב  הלודג  הילע  םלועב  המשרנ  ןורחאה  רושעב 
תופורתב שומישב  לש 250%  הילע  הלח  "ב  הראב לשמל , ךכ   (. בוצק ןמזל  בשקה  תללוס  תא  ךיראהל  לוכי  םינושה ,

לש יבקע  יתנש  לודיג  םשרנ  לחה מ-2005  לארשיב  םג  םיליגב 44-20 . םילפוטמ  ברקב  םינשב 2010-2001  הלא 
תאלעה תא  תפקשמ  היילעה  יכ  וריבסה , תואירבה  דרשמב   ". הטרצנוק -" ו ןילטיר "  " תופורתה תכירצב   15%-10%
תוליעיב רופישה  תאו  רפסה ,) יתבב  רקיעב   ) רעונ ינבו  םידלי  ברקב  זוכירו  בשק  תוערפהל  תונרעהו  תועדומה 

.הפורתה

תדעווב ןילטירב , םילפוטמ  םהמ  שילש  .זוכירו  בשק  תוערפה  ילעבכ  הנש  ידמ  םינחבואמ  םידימלת  כ-100,000 
הדיחיה ךרדה  וז  םרובע  .דומלל  ידכ  הפורתל  םיקוקז  לארשיב  םידימלת  ףלא  הלע ש-30  אשונב  הכרענש  ךוניח 

.םהייח תא  הליצה  שממ  איהש  םינעוט  םיבר  .חילצהלו  זכרתהל 

יתעדי אל  .תושגרתה  בורמ  החירזה  םע  םדקומ  יתמק  ןילטיר  יתחקלש  ןושארה  םויב  : " ןילטירב שומישה  לע  רפסמ  ריעצ 
היינש לכ  יוזה ! ךכ  לכ  היה  הז  .עיפשהל  ליחתה  רודכה  ןושארה  רועישב  .ןרקס ]...[  דואמ  יתייה  רבכו  תופצל  המל 

. לבח .רמגנ  הזו  העשה 12:00  העיגה  זאו  זכורמ .' ןיידע  ינאו  העש  יצח  הרבע  הנ , ' אוב זכורמ ! ינא  רזומ –  המכ  : ' יתבשח
, םייחה לכ  תצק  קר  דומלל  רשפאש  חוטב  יתייה  דימת  .הנתשה  ילש  תולוכיה  לע  יתבשחש  המ  לכ  עובש  ותואב  רבכ 

. ןומה דומלל  תמאב  רשפאו  זכורמ  תויהל  רשפאש  יתיליג  ןילטירה  םע  לבא  .לובג  שיש 
תיתנשה הנומתב  וליפא  הטילשב ! אל  יתייה  תמאב  הטילשב ' אל   ' םהב יתייהש  םיעגרבש  יתנבה  םייחב  הנושארה  םעפב 

השקמ הזו  ןגלבב , לוכה  תא  הווח  ינא  .ןמז  ותואב  םלוכ  םע  תויהל  השקתמ  ינא  יכ  שולת  הארנ  ינא  בל : םישל  רשפא 
. תולטמהו םייחה  בצקב  דומעל 

וליאכ הז  .הז  תא  תושעל  יתחלצה  דימת  אל  םדוקשו  תוניצרב , רתוי  ימצע  תא  תחקל  חילצמ  ינאש  בל  יתמש  טאל  טאל 
תויתמאה תולוכיה  תא  יתיליג  .יילע  דיבכהש  קנע  קדצ  יא  ןקות  ףוס  ףוסש  השוחת  יל  התייה   ]...[ . לכש דוע  יל  ףסוותה 

 ]...[ .יתבשח הממ  תוהובג  רתוי  הברה  ןהש  ררבתהו  ילש ,
הז שפיט .'! אל  ינא  שפיט ! אל  ינא  : ' השדח הבשחמ  הליחתה  יכותבו  תוימיטפוא , רתוי  תצק  םע  םירקבב  םוקל  יתלחתה 

". שיש חטב  דיתע , שי  יל  םגש  בושחל  יתלחתה  ףוקז , יתכלה  .היצביטומ  לש  תונוט  יל  ןתנ 

תוחפל יכ  םיחוודמ  לארשיב  ינב 18-6  םידליל  םירוההמ  שילשכש  הלע  ןצינ "  " תדוגא תישארב 2008  המסרפש  רקסמ 
ןוחבא ושע  םירוההמ  ש-46%  רקסהמ , הלוע  דוע  .הדימל  תויוקלמ  וא  זוכירו  בשק  תוערפהמ  לבוס  םהלש  דחא  דלי 

.זוכירו בשק  תערפה  וא  הדימל  תוקלמ  םילבוס  ואצמנ  אל  םהמ  עברכו  םהידלימ , דחאל 

ןתוליעי תמרש  הטרצנוק ," -" ו ןילטיר "  " ומכ תופורתב , לופיט  ןיידע  אוה  זוכירו  בשק  תוערפהל  ץופנה  לופיטה 
.םירקבמ רתויו  רתוי  יתפורתה  לופיטל  ומק  תונורחאה  םינשב  ךא  ההובג , תבשחנ 

תוליעפב תויעבו  םד  ץחל  לש  םוחתב  רקיעב  תופורתהמ , םרגיהל  תולוכיש  יאוול , תועפות  לע  העיבצמ  תורוקיבה  תחא 
עיגה ב-2010  .ןואכידו  הליכאב  תויעב  הניש , ידודנ  הדרח , ןה : תורחא  תויתייעבו  תוצופנ  יאוול  תועפות  .בלה 

ב-2005. רפסמה  תמועל  שולש  יפמ  רתוי  ל-15,585 , הפורתב  שומיש  ללגב  "ב  הראב ןוימ  ירדחל  תוינפה  רפסמ 
קפודהו םדה  ץחל  תא  תולעהל  םג  תויושע  ןיאקוק , לש  וזל  המוד  הרוצב  חומה  לע  תועיפשמש  וללה , תופורתה 

.היונרפ לש  תושוחתל  ליבוהלו 
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אל ינא  ובש  חומב  קלח  ותואל  השיג  יל  רשפא  ןילטירה  : " וילע ןילטירל  ויהש  תוילילשה  תועפשהה  לע  רפסמ  ריעצ 
ןילטירהש דע  טקשב , הבכש  םייחה  לכש  העיגפ  יל  התיה  וליאכ  שארב , ילצא  ץרפנ '  ' והשמש יתשגרה  .שמתשהל  רומא 

.סורקל וליחתה  ילש  םייחהו  ןואכידל  יתסנכנ  הכעד , םייחה  תחמש  .לולסמהמ  יתאצי  עגר  ותואמ  .םיניינעה  תא  רעינ 
]...[

, האירב םייח  תרגש  לע  רומשל  יתיסינש  לככ  .ימצעל  רוזחל  חילצמ  אל  ינא  המל  יתנבה  אל  םהב  ורבע  םישדוח  העברא 
 ]...[ .הזמ תאצל  לגוסמ  אל  ינא  המלו  יל , עיגמ  הז  המל  יתנבה  אלו  תוקסרתהה , בצק  רבג  ךכ 

ךות הגגופתה  ילש  המלחהה  הז  תא  יתישעש  עגרמ  .גולוריונ  תצלמהב  בוש , ןילטיר  יתחקל  יתרזחש  ירחא  םימי  המכ 
עוקת ינאו  ועגפנ , ילש  זוכירה  םגו  ןורכיזה  היצינגוקה , .ריבסהל  יל  השקש  םיצחלו  םיבאכ  םע  יח  ינא  זאמ  .תוינש 

לע איצומ  םינוש , עוצקמ  ישנא  ןומה  תונורחאה  םייתנשב  עובש  ידמ  דקופ  ינא  .םיצחלה  לע  רשגל  הסנמ  ינא  וב  בלשב 
 ]...[ .ליעוה אלל  םייתניבו  םילקש  יפלא  תורשע  ךכ 

ןמז קרפל  תאז  תושעל  יל  רשפא  אלשכ  יילע  ןגה  דימת  ילש  ףוגה  םא  לבא  דומלל , תבשל  יל  הרשפא  ןילטירה  תחיקל 
וא ול , קיצמ  והשמש  ןנולתמ  אוה  םא  .םכלש  דליל  םג  תורקל  לוכי  יל  הרקש  המ  .ךכל  הבוט  הביס  התיהש  הארנכ  ךורא ,

תירוביצה האופרה  וא  ךוניחה  תכרעמ  לא  םינופ  םתאש  ינפל  ול , ובישקת  הרבחב , בלתשהל  היעב  ול  שיש  םיאור  םתאש 
" .םכלש דליה  לכ  םדוק  אוה  .םכרובע  תאז  ושעיש 

םילופיט לע  םיצילממ  םה  .תופורתה  תוינרצי  תא  רישעהל  דעונש  טנטסניא  ןורתפ  ימיכה  ןורתפב  םיאורה  םירקבמ  שי 
.םואבלא תטישו  יתפואימוה  לופיט  עגמב , לופיט   , םייתוגהנתה םייגולוכיספ -  םילופיט  ןוגכ  םייביטנרטלא 

םע תודדומתהב  ןכוסמ  רועיש  ותוא  םיריבעמ  השקש , םעפ  לכב  רודכ  עולבל  ןטק  דלי  םיליגרמשכ  : " Ynet-ב הבתכ 
תיביסנטניא הדומצ , הדובע  איה  הנוכנה  ךרדה  לבא  זוכירו , בשק  תויעבל  לקה  ןורתפה  ילוא  אוה  ןילטיר  .תויעב 

המכו עוגר  דליה  המכ  םירפסמ  ןילטירב  םירחוב  רבכש  הלא  .דומילה  תוטישב  ללכב  ץוענ  היעבהמ  קלח  ילואו  .תכשוממו 
אל אוה  .רוכמכ  לבא  םלתל , סנכיי  ילוא  הזכ  דלי  .ףצרב  םידומע  השימח  אורקל  לוכי  וליפא  אוהו  רפתשה , ולש  בתכה 
םה םימשה  ןאכמ  השקש , םעפ  לכב  רודכ  עולבל  ןגהמ , וליפא  וא  א ' התיכמ  רבכ  ךוניחה  הזשכו  רחא , והשמ  ריכי 

" .לובגה

םירקבמהמ תצקמ  ידי  לע  תרבסומ  תונורחאה  םינשב  בשק  תוערפהב  לופיטל  תופורתב  שומישב  תיטמרדה  היילעה 
רמא דליה , תוחתפתהו  םידלי  תיגולוריונל  החמומ  יונ , רוא  פורפ ' .םימשרמה  קדה "  " לע םיאפורה  לש  הלק " די  כ"

, תאז םע  .בשק  תערפה  ילעב  םניא  ןוחבאל  םיחלשנה  םידליה  לש  לטובמ  אל  קלח  ינויסינמ , ": " החפשמ  " ןיזגמל ןויארב 
" .םילפוטמה םידליה  רפסמ  הדמתהב  הלוע  ןילטירה , לש  הברה  תוליעיה  לשב 

תתל תדחוימ -  הרשכהל  ףופכב  םידליו -  החפשמ  יאפורל  םג  תואירבה  דרשמ  רשפאמ  תונורחאה  םינשב  ןכאו ,
תא ןחבאל  םירומאש  גולוריונ , וא  רטאיכיספל  םירותה  םע  דדומתהל  ידכ  תאז  .הטרצנוקו  ןילטירל  םינושאר  םימשרמ 

םילפוטמה רפסמב  תיתוכאלמ  היילעל  םרוג  רבדה  .הפורתב  לופיטה  תלחתה  ינפל  תוולנ  תוערפהל  לפוטמה 
.הל םיקוקז  אל  ללכ  םהמ  םיברש  הפורתב ,

רבעב .התיכל  טקשה  תא  ריזחהל  םירומל  תועייסמ  ןהש  םושמ  ידמ  הבר  תולקב  תוחקלנ  תופורתה  םירקבמה  תנעטל 
לבקמ םינוחבא , רבוע  אוה  םויה  .השק  רתוי  דובעל  ץלאנ  אוה  רועישב , וא  רפסב  זכרתהל  השקתה  דימלת  רשאכ 

.םיישקה לע  רבגתהל  ללכב  הסינ  אוה  םא  קדב  והשימש  ינפל  דוע  ןילטירו  תוחנה  םירוטפ ,

רוספורפ (, Frank Furedi  ) ידרופ קנרפ  .הקומע  תיתרבח  היעבל  תיחטש  תימיכ  הפורת  איה  ןילטירה  הז  ןבומב 
הפורתב שומיש  לש  ןוויכל  רתויו  רתוי  תכשמנ  הרבחה  ": " טדנפידניא ןויארב ל" רמא  טנק , תטיסרבינואב  היגולויצוסל 

לש תוילאמרונ ' תויעב   ' ןהמ שדחמ  רידגהל  ךרטצת  הרבחה   " יכ ףיסוה  אוה  דוע  תיתוכמס ." הארוהל  ףילחתכ 
" .תודלי
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הדבועה ללגב  אל  .תממוקמ  רקיעבו  הגיאדמ  ךוניחה  תכרעמב  םידלי  ברקב  תיטוקרנה  הנפואה  : " Ynet-ב הבתכ 
הרומל .זוכירו  בשק  תערפה  םינחבאמ  ידמ  הבר  תולקב  וילע , םימחלנ  קיפסמ  אלש  ינפמ  אלא  ןילטיר , ךרוצ  דימלתהש 

ריבעהלו םידליה , םתוא  תא  רבגתל  ידכ  ףסכ  קיפסמ  ןיא  תכרעמל  זוכירו , בשק  תוערפה  לעב  דלי  םע  חכוותהל  חוכ  ןיא 
רובעי דימלתהש  םוקמב  .דליה  לש  יתימאה  ובצמל  רשק  ילב  וא  םע  רתוי , וליפא  תולעל  לוכי  דחוימה  ךוניחל  םתוא 

בושו בוש  רפסה , תיב  תווצו  עוצקמ  ישנא  םירוהה , תוולל  םירומא  ותואש  שקבתמ , לבא  ךוראו , יטיא  טעמ  ילוא  ךילהת ,
םיאטבתמ םידימלת  ברקב  העימשו  היאר  יישקש  הרוק  םיתעל  .ידימהו  לקה  ןורתפה  איהש  הלולגב , םכתסמ  לוכה 

תמושת תא  קינעהל  וא  ךכב  ןיחבהל  לוכי  חרכהב  אל  םידימלת  לש 35  התיכ  לע  טלתשהל  ךירצש  הרומ  .זוכיר  רסוחב 
וברסי םאו  ןילטירב , לופיט  םהל  עצוי  םיוסמ  בלשב  עירפמ , דליה  יכ  תוחישל  בושו  בוש  םינמזומ  םירוהה  .ןיינעל  בלה 

תיעוצקמ הדעו  ונממיו  ומחליי  ףסכ  םהל  שיש  םירוה  .תרחא  תרגסמל  דליה  תרבעהב  ןודת  המשה  תדעווש  םהל  רהבוי 
" .ןידה תא  ולבקיו  ורתווי  םהל  ןיאש  הלא  .םילקש  יפלא  בורל  הלועש  תינוציח 

תויעבב םיקול  םניאש  עודי ) אל  םרפסמו  םרועיש   ) םיקינ Y טעמ אלש  הדבועה  איה  דירטמ  יכה  ילואש  המ  לבא 
.תוניחבב החלצהה  לאיצנטופ  תא  תולעהל  הרטמב  וללה  תופורתב  םישמתשמ  זוכירו  בשק  לש  תויגולויזיפה 

םינומרוהב שומישל  המודב  םוינלימה , תליחתב  רבכ  תוניחבב  םיגשיהל  יתוכאלמ  יעצמאל  ןילטירה  ךפה  לארשיב 
, םימסב המחלמל  תושרב  תישארה  תינעדמה  רגרובמה , רב  לחר  ד"ר  תרושקתל  הרסמ  ב-2005  .טרופסב  ץרמ  ימסו 

םידימלתה ללכמ  םיזוחא  םיווהמה 6  י"ב ,) '- ז  ) ידוסי לע  תותיכב  םידימלת  ףלא  יכ 38  רבתסה  םימיהדמ : םינותנ 
, הירבדל .םירחא  ץחל  יבצמ  םע  וא  תוניחב  םע  דדומתהל  ידכ  תוצירממו  תועיגרמ  תופורת  םיכרוצ  הלא , תותיכב 

ןבו םורדונפיה , םוילאו , ןילטירב , רקיעב  רבודמ   ) העגרה ירודכב  םהידלי  תא  םירוהה  םידייצמ  םירקמה  ןמ  קלחב 
, תיבהמ תופורתה  תא  םידליה  םילטונ  םירחא  םירקמב  .תוכלשהל  םיעדומ  םניא  םהש  םושמ  תוניחב , תארקל  לנימולו )

.הלוע םליגש  לככ  םידימלתה  לצא  לדג  תופורתב  שומישה  יכ  םינותנהמ  הלע  דוע  .םמצעב  ןתוא  םינוק  םהש  וא 
ד"ר ירבדל  .תורגב  תוניחב  ינפב  םידמועה  םידימלת  םייורש  ובש  ץחלל , רושק  ןילטירב  שומישה  יכ  איה  הכרעהה 

" .קדהה לע  הלק  דיהו  תופורתב , שומישל  היצמיטיגל  ןיעמ  הנשי  , " רגרובמה

ףינסהל רשפא  .ךוניחה  תכרעמב  "ב  עשת תנש  לש  םינגזמה  זג  אוה  ןילטירה  הוואגב : זירכהל  רשפא  : " Ynet-הבתכ ב
הייצוציפב דבל  ותוא  שוכרל  לוכי  אל  ןיידע  שש  ןב  דימלת  םנמא  .ףתכה  לע  קיבדהל  וא  תולוספקב , עולבל  ותוא ,

" .ידמ הבר  תולקב  ילוא  תולקב , םהידליל  ותוא  קפסל  םילוכי  םירוהה  לבא  הבורקה ,

תומכ םע  ישפנ  סרה  ונמצע  לע  ונאבה  ונלוכ  לבא  בוצע  : " ןילטירב שומישל  ותוא  ואיבהש  תוביסה  תא  ראתמ  טנדוטס 
.הבזכאו תונולשכמ  םידחפו  םיהובג  םיטרדנטס  תוהובגה , תופיאשה  םיגשיהל , המחלמה  םייוריגה , םיחתמה ,

םיבינגמ םלוכ  תורוחב , םע  ליחתהל  ךירצ  רשוא , איבמ  הז  החלצהו , ףסכ  איבמ  הז  בוט , יכה  ראות  ךירצ  בוט , רתוי  ךירצ 
ינא קופד , חוטב  ינא  ןיידע , יושנ  אל  ינא  תומחלמ , אלמ  שי  םויה , תא  תויחל  ךירצ  עוגרו , לוק  דימת  תויהל  ךירצ  הלאכ ,

.םסקה תלולג  העיגמ  זאו  יתלוכי … קר  ולו  יתייה  קר  םא  ןולשכ , חוטב  ינא  לטבומ ,
.יברעמה םלועה  לש  םייחה  ןונגס  םע  ונמצע  לע  הברה  םיאיבמ  ונלוכ 

רתוי הטיסרבינואב  חילצהל  ידכ  הזב ) שייבתמ  ינאו   ) ןילטר תוסנל  ךלוה  ינאש  ששוח  ינא  המחלמה , לכ  םע  ירעצלו ,
.םישק םידומילו  תפרוטמ  הדובע  תיב , םע  יל  שיש  סמועה  תומכ  םע  דדומתהלו 

ונחנא יכ  םיטרדנטס  דירוהל  םוקמב  םיימיכ  םיפסות  םע  םיטרדנטסה  תא  ונמרה  תושעל , ךירצ  ינאש  המ  הזש  יל  בוצע 
.םדו רשב  אלא  תונוכמ  אל 

" .רודל רודמ  םירימחמ  קר  ונחנאש  הז  לכמ  יל  בוצעהו 

שי .וירבחו  ויבורקל  קלחמ  אוהו  הערפההמ  לבוס  דחא  דלי  ןהבש  תוחפשמ  טעמ  אל  שי  ןילטירה ? תא  םיגישמ  םה  דציכ 
םירודכה תא  .םימשרמ  םהל  קיפנהל  םיאפורה  תא  ענכשל  םיחילצמו  בשק , תוקל  ילעבל  םיזחתמש  הלאכ  םג 
הפורתב ןכ , םא  רבודמ , תופורת .)" תטסה  רדגומש כ" המ   ) םהירבחל םירכומ  וא  הנתמב  םינתונ  םה  ולביק  םיריעצהש 

.תיביטלופינמ היישעת  הביבס  שיש 
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(ADHD  ) תיביטקארפיה בשק  תערפהל  תופורתב  רשי  אל  שומיש 

:: םילפוטמהמ םילפוטמהמ קלחש   קלחש םירובס   םירובס   ADHDADHD -- בב םיחמומ   םיחמומ םיאפור   םיזוחאםיאפור םיזוחא

םירחאל םהלש  תופורתה  תא  59%םיריבעמ 

הריכמל םירודכ  גישהל  ידכ  םימוטפמיסה , רואיתב  54%םימיזגמ 

םיימדקאה םהיגשיה  תא  רפשל  ידכ  66%םיעיגמ 

לקשמב דירוהל  ידכ  40%םיעיגמ 

ןונימה תא  לידגהל  ידכ  38%םיעיגמ 

םירחאל הפורתה  תא  קפסל  ידכ  39%םיעיגמ 

Reference: News Staff - Scientific Blogging, 4.5.2014.

.ADHD-םיחמתמה ב םיאפור  ללכו 815  תירבה  תוצראב  השענ  רקחמה  םינותנ :

לופיטל ב- תופורתב  יקוח  אל  ןפואב  םישמתשמ  םי  ' גלוקב םיטנדוטסהמ  שילשמ  רתוי  יכ  אצמ  "ב  הראב ךרענש  רקס 
תואטיסרבינואב םיטנדוטסהמ  םיזוחא   18 קר "  " הדנקב .םיזוחא  עיגמ ל-55  רפסמה  םיטנדוטסה  תונועמב  . ADHD

, הדובע בותכל  םהל  עייסל  ידכ  תחא , םעפ  תוחפל  תימדקא  הרטמל  םיצירממ  םימסב  הערל  שומיש  לע  וחוויד  הרקוי 
.המצע הניחבה  תא  עצבל  וא  הניחבל  דומלל 

םיברש םושמ  ראשה  ןיב  הצואת , רבוצ  קר  וימודו  ןילטירב  שומישה  .תורזוע  שממ  אל  תורהזאהו  תורוקיבהש  רבתסמ 
Y-רוד ה : " ונל רמא  םיאפורה  דחא  .םהיגשיה  תא  רפשל  ידכ  ותכירצב  םגפ  םיאור  םניא  הפורתל , םיקוקז  םניאש  הלאמ 

?". ןילטיר םג  ךרדה  לע  ךורצי  אלש  עודמ  זא  .םימדוק  תורודמ  רתוי  םימס  ךרוצו  רתוי  ןשעמ  רתוי , התוש 

לת תטיסרבינואל  יתרבע  זא  .הלאכ  .םיעצוממ 70  םינויצ  יתלביקו  םילשוריב  הטיסרבינואב  יתדמל  : " תב 25 תיטנדוטס 
+." לש 90 תיטנדוטס  ינא  םויה  .ןילטיר  יתחקל  הלחתהב  רבכ  .ימצע  לע  יתכמס  אל  םש  .ביבא 

" .התוא רובעל  ידכ  ןילטיר  חקול  ינא  זא  .הניחבה  תא  רובעל  בייח  ינאו  םמעשמ  רמוחה  : " ןב 24 טנדוטס 
?" דמול התא  המ  ליבשב  : " ןייארמ

" .המרונה וז  םידמול , םלוכ  יכ  : " טנדוטס
?" טוטרמס התא  זא  : " ןייארמ

" .טוטרמס טושפ  ינא  ןוכנ  : " טנדוטס

ןוכנ תואיצמה  תא  תארוק  אלש  תנבואמ  הלכשה  תכרעמ  לש  םוטפמיס  דוע  אוה  ןילטירב  ץופנה  שומישהש  רשפא 
םיריעצהמ לודג  קלח  לש  טלפהו  טלקה  יסופדב  םייונישה  תא  ןובשחב  תחקל  ילבמ  םינשיה , םיסופדב  דמלל  הכישממו 

.שדחה ןדיעב 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
ינדה ליג 

הפיח תטיסרבינוא  ךוניחל , הטלוקפה  תובידאב 

תובזכאו תובזכאו תויפיצ   תויפיצ
ךותמו תירבה  - תוצראב ושענש  םירקחמ  ךמס  לע 

, םיצרמ םעו  םיטנדוטס  םע  ונכרעש  תונויארה 
לש תויסופיטה  תויפיצה  ןיב  םירעפ  םילגתמ 

תומכסומהו תונקתה  ןיבל   Y-ה רודמ  םיטנדוטס 
וללה םירעפה  .ההובג  הלכשהל  תודסומב  תוגוהנה 
התוא םירערעמו  תכרעמה  ךותב  םיחתמ  םירציימ 

.םיירקיעה תא  רוקסנ  ןלהל  .םינפבמ 

תילאמרופ תילאמרופ יתלב   יתלב הריוואו   הריוואו ישיא   ישיא סחי   סחי
רדסה תא  תובר  םינש  ךשמב  ףקיש  הימדקאה  םלוע 

הצרמה תיתיישעתה : הכפהמה  לש  יכרריהה 
לעמ אשינ  תוכמסהו –  עדיה  לעבכ  ספתנ  רוספורפ ) )

דקפמל הדובע , םוקמב  סובל  המודב  ול , םיפופכה 
תאזה הסיפתה  .החפשמב  באל  וא  תיאבצ  הדיחיב 

ךירעהו תויעב ) ןורתפ  ןוניש , האירק ,  ) תומישמ ליטה  הצרמה  .םיצרמל  םיטנדוטס  ןיב  ילאמרופ  סנטסיד  הרצי 
ןיררוע אלל  תונתייצב , תושירדה  רחא  ואלימ  םיטנדוטסה  וליאו  םינחבמו , תודובע  התיכב , תולאש  תועצמאב  םיעוציב 
". רטסאמה  " לש הארוהו  רקחמ  ירזועל  ונומ  םתצקמו  םימדקתמ , םיראתל  ומדוק  םהבש  םיבוטה  .דובכ  תארי  ךותמו 

שולש לש  הדלות  אוה  יונישה  .הנשל  הנשמ  תקזחתמ  תישיאהו  תירבחה  השיגהו  יתרוסמה  לדומה  ךכרתה  םינשה , םע 
.Y-רוד ה קזחמ  ןתואש  תילכלכו , תיגולונכט  תיגוגדפ , תועפשה :

תיגוגדפה העפשהה 
הלכשהל תודסומב  םג  םשויתש  יעבטו  הימדקאב  רוקמב  החתופ  זכרמב ) דימלתה   ) תינתוכמס - יטנאה היגולואידיאה 

ךרד התואב  גהנתהל  םיטונ  ןכלו  היגוגדפ  התוא  יפל  םהידלי  תא  םילדגמו  ולדג  םויה  לש  םיצרמה  ןכ , לע  רתי  .ההובג 
הארוהה ןונגסש  ןוויכ  תאזה , המגמה  תא  תקזחמ  לדג  ימדקאה  לגסה  ןיבמ  םישנה  רועישש  הדבועה  .םהידימלתל  םג 

הימדקאה םלוע  תא  םיספות   Y-רודמ ה םיטנדוטסה  .ינתוכמס  תוחפו  יתודידי "  " רתוי תויהל  ועבט  םצעמ  הטונ  ישנה 
םה םילהנמהו , םירומה  דצמ  יתפמאו  ףטלמ  ירבח , סחיל  וכז  םה  םשש  ןוויכו  ןוכיתב , הדימלה  לש  יעבט  ךשמהכ 

םיסחימ םתואש  תונוכתה  ןהמ  יתללכמ  - ןיב תווצ  קדב  םינש  רפסמ  ינפל   . ההובגה הלכשהב  םג  ךכל  םיפצמ 
", הרבח ייח  חפטמ  ", " דמחנו יטפמיס   )" תישונא היטפמא  םיפידעמ  םהש  אצמנ  רקחמב  םיבוט ."  " םיצרמל םיטנדוטסה 

"(. רמוחה תא  בוט  ריבסהל  עדוי   )" הארוה תולוכי  ינפ  לע  םינגוה )" םינויצ  ןתונ  "

םיבר םיצרמ  .םיצרמה  לש  תויפיצל  רבעמ  הברה  תויראילימפה  תפטעמ  תא  םיחתומ  םיקינ  Y- הש איה  היעבה 
םה לשמל , ךכ  .הפצוחב  תחא  אל  לבוגש  םהלש , םיטנדוטסה  לש  ידמ " ירבחה  ו" רישיה  הינפה  ןפוא  לע  םיננולתמ 

, בוש םהילע  יתרבע  .םירועישה  תא  ךל  תפרצמ   .... ייה "; " הלחא ילצא  עמשנ ? המ  הרוק ? המ   " ןונגסב םיליימ  םיחלוש 
חמשא הלטמ 2 . רובע  בושמה  תא  ילש  ליימל  יתלביק  אל  בוש  .יל " הכחמ  דוע  המ  תעדוי  יתייה  קר  םא  ...קיחצמ  יד 

תושירדל עגונב  עדימ  יל  איבהל  ילכות  םא  תעדל  יתיצר  .ךלש  סרוקל  יתמשרנ   " "; אלפנ םוי  .ךממ  ותוא  לבקל 
?" השקבב קסוע  אוה  וב  אשונהו  סרוקה 
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תיגולונכטה העפשהה 
רשק רוציל  לוכי  טנדוטס  לכ  םויה  .הצרמה  םע  ץעייתהלו  חחושל  ידכ  ראשה  ןיב  דומילה  תותיכל  םיעיגמ  ויה  רבעב 

םע ךליש  הצרממ  םיפצמ  םויה  ןכש  בצמה , תא  ףירחה  ףא  ןופטראמסה  .םיינורטקלאה  םיעצמאב  ולש  הצרמה  םע  רישי 
םיטנדוטסה .ליימל  תונעל  ריבסה  ןמזה  והמ  רורב  אל  לשמל , .סיכב  םיבשקותמה  םיסרוקה  םעו  ינורטקלאה  ראודה 

ושענ תיאר "? העש , ינפל  ליימ  ךל  יתחלש   " גוסמ תורימא  .םיבזכאתמ  םיבר  םירקמבו  ידיימ  היהי  הנעמהש  םיפצמ 
.דואמ תוחיכש 

, ןיינמהמ אלש  תולקהו  םיפיט  ןוגכ  םירשכ ," אל   " םיצחלו תושקבל  הזה  ישיאה  םוידמה  תא  םילצנמ  םיבר  םיטנדוטס 
םיאור םג  ךכ   ) חצמ תוזעו  הפצוחל  ובשחנ  םימדוק  תורודבש  תושקב  המודכו –  םינויצ  לוגיע " , " םיגירח הניחב  ידעומ 

(. היגוסה לע  ונתיא  וחחושש  םיבר  םיצרמ  תאז 

: ונלביקש תובר  ינימ  תחא  אמגוד 
....רוספורפ םולש  "

.רבע רבכ  הדובעה  תשגה  דעומש  יתנבה  אלש  הדומו  תלצנתמ  דאמ  ינא 
.תודובעה ןיינע  תא  יתנבה  ךכ  - לכ אלו  הטיסרבינואל  יתרזחש  הזמ  םלהב  יתייה  דוע  רטסמסב א '

ךות ןמזה  לכ  תדבוע  ינא  הנושארה  רטסמסה  תשפוחמ  לחה  ןכלו  םיילכלכ  םיישקב  יתלקתנ  םידומילה  בקע  תאז  םע 
רחאל ןמז  תונפל  השקתמ  ינא  "ל  וחבו ץראב  ךרד  תרומכ  יתדובעב  .םידומילה  תנש  תא  םייסלו  םימה  לעמ  ףוצל  ןויסנ 

תונפתהל ידכ  שפוח  שדוח  יתחקל  ילוי  שדוח  תיצחממ  לחה  תאז  םע  .הטיסרבינואל  תודובע  ןיכהל  םג  ךורא  הדובע  םוי 
.טסוגואב דע ה-10  הדובעה  תא  שיגהל  יל  ריתהל  לכותםא  חמשא  .תודובעל 

," הדות

: חורה יעדמב  ןושאר  ראותל  טנדוטס 
, םולש "

ןיב 14 ל-18. אוהש  ינוירנימס  רועיש  םע  יל  שגנתמ  דע 16  העשמ 12  אוהש  ךלש  רועישה  ענמנ , יתלב  ןפואב  ירעצל ,
שקבמ ינא  ןכל , .ינוירנימסה  רועישה  תליחתבו  ךלש  רועישה  לש  ינשה  קלחב  תויהל  השק  היעב  יל  שי  ךכמ  האצותכ 

ךא הלודג , השקב  והזש  ךכל  עדומ  ינא  .םירועישה  לש  םיינשה  םיאצחהמ  קלחמ  רדעהל  לכוא  ינאש  ךכל  תדחוימ  השקב 
.רחא ןורתפ  יל  ןיא  תוביסנה  תובקעב 

" .יתשקבל הנעת  םא  דואמ  ךל  הדוא 

תורמשנ ידמ  הפירח  תואטבתה  וא  סומלוק  תוטילפש  ןוויכ  םיצרמל , תדוכלמ  איה  תינורטקלאה  תובתכתהה  תחא  אל 
.תינרטנק הנולתל  תושמשמו  םיטנדוטסה  ידי  לע 

תילכלכה העפשהה 
םהש םושמו  תורובחב  דגאתהל  היטנ  שי  םיקינ  Y- לש םושמ  םג  ימדקאה  םלועב  תקזחתמ  הנלבוקהו  םויאה  תוברת 

ןנולתהלו האחמ  - תוצובקכ ןגראתהל  חקמתהל , םיברמ  םה  .תוחוקלכ  םהלש  יטפשמהו  ילכלכה  חוכל  םיעדומ 
םידרחה םישדח , םיצרמ  לומ  רקיעב  םייאמו , שדח  חוכ  הז  . ' וכו םיטנדוטסה  תדוגאל  ןקידל , גוחה , שארל  הריכזמל ,

.םדמעמל

אשונב תודקמתה  יאו  עורג  ןונגס  לע  הל  יתרעהש  העגפנש  םיטנדוטס  .ךב  םימקנתמ  חושק  תצק  התא  םא  הצרמ :
ךכ יל  ורמא  אל  םלועמ   " החיכש הנולת  ללכב  .בר  שער  התשעו  הננולתה  יל ." ריעה  אל  םלועמ  שיא  : " יל הרמא  שקובמה 

וילא בייחתהש  הממ  קמחתה  הנשה , לכ  לדתשה  דאמ  אלו  טארפרב  ןיטולחל  לשיפש  ןבצעמו , ןייכב  לצע , טנדוטס  ךכו ."
.ילע ןנולתהל  דימ  הנפ  חושק  יתישענשכ  .תושעל  וילעש  המב  דועו  דוע  ץצקל  תוסנל  ליחתהו  תינוירנימסה , הדובעב 

.גוחה שארל  ןיתרבעהו  וניניב  תובותכתה  יל  ויה  ילזמל 
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סרוקב ךלצא  ודמלש  תויטנדוטסה  תעברא  ידי  לע  חסונו  בתכנ  הז  בתכמ  : " םיאליגב 35-27 ינש  ראותל  תויטנדוטס 
ונלוכ .ןויצה ]...[  תא  םיביכרמש  םיפיעס  רפסמל  סחייתהל  וננוצרב  .סרוקב  ןויצהו  בושמה  תא  ונלוכ  ונלביק  . ]...[ XXX

השובו םלה  תונגוה , יא  לש  תושוחת  .הדובעה ]...[  תביתכב  הברה  העקשהה  רחאל  ונלביקש , ןויצה  חכונל  ונעתפוה 
 ...." שונא תועטב  רבודמש  תוחינמ  ונא  .ונתוא  תופפוא 

, ההובג הלכשהל  תודסומה  םינותנ  םהבש  םילכלכה  םיצחלה  לשבו  תיאקירמאה  תורישה  תוברת  לש  העפשהה  לשב 
םיצרמה תא  העיתרמ  הפונח  לש  תיללכה  הריוואה  קדוצ .)" דימתש   )" חוקל טנדוטסב  האורש  השיגה  םכותב  הקזחתה 

". םיטניילקה  " לש םחוכ  תא  תקזחמו  םהלש  לע  דומעלמ 

םיבר םיצרמ  תוריש , ןתונ  לאכ  הצרמה  לאו  םולשתב  תוריש  לש  גוס  לאכ  םידומילל  םיסחייתמ  םיקינ  Y- הש ןוויכ 
.תוחוקלה תא  קפסל  ןוצרה  ןיבל  םיימדקא  םיטרדנטסב  דומעל  ךרוצה  ןיב  םיצוחל  םמצע  תא  םיאצומ 

הלעמל הזמ  הרגשבש  ןיינעכ  רטסמסה ) ףוס  תארקל  בורל   ) תילארשיה הימדקאב  םירבעומ  םיסרוקל  הכרעה  ירקס 
תא דמואש  ןשייח  הטיסרבינואל  קינעהל  םתארוה , לע  בושמ  םיצרמל  קפסל  איה  תרהצומה  םתרטמ  .הנש  םישימחמ 

םירקסה ימשר  ןפואב  .םתריחבל  םידמועש  םיסרוק  יבגל  עדימ  םיטנדוטסל  קפסלו  תותיכב  הריוואהו  םיצרמה  תונמוימ 
לעופב לבא  סרוקהמו , הצרמהמ  םיטנדוטסה  לש  ןוצרה " תועיבש   " תא אלא  הארוהה " תוכיא   " תא םידדומ  םניא 

.תוכיא ידדמ  לאכ  איה  םיטנדוטסה -  דצמ  ןהו  ההובג  הלכשהל  תודסומה  דצמ  ןה  םהילא -  תוסחייתהה 

הארוהה רופישל  תודיחיהו  םיטנדוטסה  תודוגא  תוירחאב  תיטסיטטס  םידבעומו  םירועישב  םיקלוחמ  םירקסה 
בישהל םיטנדוטסה  םישרדנ  ןהילעש  הצרמה , לעו  סרוקה  לע  תולאש  רשעכ  ללכ  ךרדב  םיללוכ  םה  .םינושה  תודסומב 

בושמ ףיסוהל  תורשפא  ןכו  רתויב ) הובגה  ןויצה  דע 7- וא  דע 5  רתויב  ךומנה  ןויצה  -1  ) ירפסמ גוריד  תועצמאב 
.חותפ ילולימ 

םכסמה ןחבמל  ידמ  הלודג  תוכימסב  ןתינ  רקסהש  ונעטש  לשמל  ויה  .וכרד  תישארב  רבכ  ולעוה  רקסה  תונגב  תונעט 
(. ומצע הצרמה  ידי  לע  ללכ  ךרדב  םיעבקנש   ) תולטמה סמועו  סרוקה  ישוקמ  תעפשומ  הצרמה  לש  הארוהל  הכרעהשו 

וידומיל תא  םייס  טנדוטסהש  רחאל  קר  תואטבתמ  ןבורו  ךורא , חווטל  ןה  הארוהה  תורטמש  ןוויכש  םיסרוגה  שי 
(. רטסמסה םות  ינפל  דוע   ) רצק הכ  חווטב  תישענש  הדידמל  םוקמ  ןיא  ןושארה ,) ראותה  ידומיל  תא  תוחפל  )

םניא ןכלו  םמצעל  סחיב  םייביטקייבוא  םניא  םגו  הארוהב  םיחמומ  םניא  םיטנדוטסהש  איה  התלעש  תרחא  הנעט 
תועיפומש תולאש  רפסמ  עקר  לע  תדדחתמ  תאזה  תרוקיבה  .הארוהה  תוכיא  תא  תואיכ  גצייל  / ךירעהל םירישכ 
םיטנדוטס השעמל , .םירועישל  ןכומ  אב  הצרמה  םאה  לשמל  ךירעהל  םישקבתמ  םיטנדוטסה  ןהבשו  וללה , םירקסב 

תובישח תאו  םיפתתשמ  םה  וב  סרוקב  םידמלנה  םיאשונה  תובישח  תא  דומאל  םהל  רשפאיש  יעוצקמ  עדי  ירסח  םיבר 
.תונוש תולטמ  עוציבב  ךרוצה 

לש וזל  ומכ  תעד ) אמצו  היצביטומ  לעב  חקיפ ,  ) ןייטצמ טנדוטס  לש  ותעדל  לקשמ  ותוא  ןתניהל  לוכי  דציכ  והתש  ויה 
תותיכהו תיליע  תודסומ  ןיא  הבש  תילארשיה , הלכשהה  תכרעמב  דאמ  תדדחתמ  תאזה  הלאשה  .שלח  טנדוטס 

.תוינגורטה

תותיכב שחרתמל  והשלכ  ןשייח  תאז  לכב  םירצוי  םירקסהש  היה  הארנ  תובר  םינש  ךשמב  וללה , תורוקיבה  ףרח 
ולחה םיקינ  Y- הש דע  ןוכנ  היה  הז  לכ  .תוירוקמה  םהיתורטמ  תא  יקלח , ןפואב  תוחפל  םיאלממו , דומילה , תומלואבו 
תוכיא לש  דדמ  תוחפ  השענ  הארוהה  רקס  םהלש  תרמשמב  יכ  המוד  .תוללכמהו  תואטיסרבינואה  ילספס  תא  שובחל 
תורטמ תונתשה  לשב  ןמזה  םע  הנתשמ  תורישה  תרדגה  םג  השעמל  .תוחוקל  תוריש  לש  דדמ  רתויו  הצרמהו  סרוקה 

העקשהו ןמז  םומינימב  תוצחל  ךירצש  הכושמכ  םיימדקאה  םהידומיל  תא  םירידגמ  םיריעצ  רתויו  רתוי  רשאכ  .ראותה 
( עצוממב  ) תדרוי דומילה  ילספסל  םיעיגמש  םיטנדוטסה  תמר  רשאכ  ןכ , לע  רתי  .םאתהב  םיספתנ  םיסרוקה  םג  - 

.הכרעהו טופישל  יזכרמ  דדמ  השענ  חווטה ) ךורא  יגוגדפה  םכרע  תוחפו   ) םיסרוקה לש  ישוקה 

", ןיינע ררוע  סרוקה  המכ  דע   " ןוגכ הדימלה , תיווח  לש  םיבחר  םיטביהל  תועגונ  הארוהה  רקסב  תולאשהמ  קלחש  םגה 
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ךותמ .תיביטקייבוסה  ישוקה  תשיפת  תועצמאב  עדומ ) יתלבו  עדומ  ןפואב   ) םיבר םירקמב  תוכוותמ  ןהל  תובושתה 
הטיסרבינואב גוח  לכל  טעמכ   ) תויתרבחה תותשרה  לש  ןכות  חותינ  ךותמו  םיצרמו ) םיטנדוטס  םע   ) ונכרעש תונויארה 

ישוקש םשורה  לבקתמ  םיסרוקה .) לע  עדימ  םהיניב  םיטנדוטסה  םיפילחמ  הבש  קובסייפ  תצובק  תחתפנ  הללכמבו 
ןוויכ הרוחסה .)"  )" םיסרוקה טופישב  יזכרמ  דדמ  םיווהמ  ריחמה )"  )" בייחמ אוהש  תולטמה  ףקיהו  סרוקה 

 – קוחרה חווטל  ליעומכ  םידומילב  סמועה  תא  םיספות  םניא  םה   ) תוחפש המכ  םהמ  ושרדיש  םיפצמ  םיטנדוטסהש 
םהלש ןוצרה  תועיבש   (, עדי תויתשתו  הבישח  ילכ  ןסוח , תיינקהבו  תיתרוקיבו  תיאמצע  הבישח  חותיפב  לשמל 

לש םיעינממ  תוחפו  ילש ) ראותה  תא  תרשמ  סרוקה  דציכ   ) תיכונאו תידיימ  תלעות  לש  םיעינממ  רתוי  תעפשומ 
(. םיטנדוטסה ללכ  יכרצ  תא  םצעבו  םיילאוטקלטניאה  ייכרצ  תא  תרשמ  סרוקה  דציכ   ) הבחרו חווט  תכורא  תלעות 

רדגב ויה  רבעבש  תושירדב  רבודמ  רשאכ  םג  םויה  החיכש  םיטנדוטסה  ברקב  רתי " סמוע  תשוחת ה" יכ  שיגדהל  בושח 
.הסיבכ תקבא  ריחמ  לע  ןנולתמ  חוקלש  ומכ  ךכ , לע  םינילמו  זרפומ " ריחמ   " וללה םיסמועב  םיאור  םיבר  .םומינימ 

םירבוגו םיכלוהש  םיצחלל  הנענ  רמולכ  " ) םיטנדוטסה תארקל  ךלוה  ו" /ת  רשפתמ תוחפ  הצרמהש  לככ  דועו , תאז 
ךרענש רקסב  אוצמל  רשפא  העפותל  יטסיטטס  זמר  .דרוי  /ה  ולש סרוקה  לשו  ולש / גניטיירה "  " ךכ תונורחאה ,) םינשב 

" םיטנדוטסל םיצרמה  סחי  , " הארוה תוכיא  לש  םימוחת  ןיבמ 7   (. "ד עשת םידומילה  תנש  תחיתפ  תארקל   ) ב-2013
.רתויב הובגה  גורידל  הכז 

הארוהב םינוש  םימוחתמ  םיטנדוטס  לש  ןוצר  תועיבש 

םימוחתה םימוחתה גוריד   גוריד
ןויצה ןויצה
עצוממה עצוממה

(( 55 ךותמ   ךותמ ))

( םתונימזו עייסל  םתונוכנ  ללוכ :  ) םיטנדוטסל םיצרמה  3.91סחי 

( תואנדסו םירויס  םייוסינ , םיליגרת , בוליש  ןכות , ללוכ :  ) םיסרוקה 3.72תמר 

ךיידומיל דסומב  הארוההמ  יללכ  3.70ןפואב 

הארוהה ירזועו  םילגרתמה  לש  הארוהה  3.60ביט 

( ןיינעה תמר  עדימה , תרבעה  תוריהב  ללוכ :  ) םיצרמה לש  הארוהה  3.56ביט 

( תופיקשו תויביטקייבוא  םיליגרת , תודובע , םינחבמ , ללוכ :  ) םינויצה תעיבק  3.48ןפוא 

םתונימזו הריחבה  יסרוק  רחבמ  ךייתויפיצל , המאתה  תינכתה , הנבמ  ללוכ :  ) ראותל םידומילה  תינכת 
( ךרובע

3.41

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 

: תואטיסרבינואה תחאב  םיקסע  להנמ  לש  קובסייפ  תוצובק  ךותמ 

םאהו הכומנ /  העקשה  שרוד  אוה  םאה  לילק /  אוה  םאה  הדובעב ? " היצביטומ   " סרוק לע  העד  תווחל  לוכי  והשימ  יה , "
" ...תוחכונ ילב  םימוכיס  לע  ךמתסהל  ןתינ 

?" ןחבמ תודובע ? תוחכונ ? סרוקה ? ךיא  יל  דיגהל  לוכיו  תיקוויש  היגטרטסא  סרוקה  תא  השע  והשימ  ייה  "

?" דכו םינויצ  תוחכונ , ? Z וא ד"ר  Y ד"ר , X ד"ר םוקיטקרפב -  תוצלמהל  חמשא  "
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קובסייפה יפדב  םישפכומ  ללכ  ךרדב  הלאכ  םיצרמ  .הברה  שרודש  חושק  הצרמ  בהואש  והשימ  ריכמ  אל  ינא  : " טנדוטס
" .םהלש םירועישהמ  םיקחרתמ  םיטנדוטסו 

ושקי םה  םא  הארוהה  ירקסב  םתוא  שינענש  םיעדוי  םה  יכ  תיפכב , ונתוא  םיליכאמ  ילש  הללכמב  םיצרמה  : " תיטנדוטס
 " ....הניחבה לע  לכ  םדוק  םילכתסמ  ונחנא  .ונילע 

םימוכיסמ תדמול  ינא  אלימב  .החידב  ןהלש  המרהו  תוממעשמ  ןבור  יכ  תואצרהה , בורל  העיגמ  אל  רבכ  ינא  : " תיטנדוטס
" .תוקיר שממ  תותיכ  שי  .עיגמ  ימ  רבכ  תפכא  אל  םיצרמלו 

םגש דיגהל  הלוכי  ינא  תיללכ  הלכשהל  קר  סרוק  תדמול  רטסמס  ידמ  טעמכש  יהשימכ  : " הטיסרבינואב גוח  תריכזמ 
השק דובעל  היה  ךירצ  ילש  ינשה  ראותה  תא  רושעמ  רתוי  ינפל  יתדמלשכ  .ולע  םינויצהו  הדרי  המרה  .םימשא  םיצרמה 

םיסרוקה תא  ץצופ " םישקבמו ל" םיטנדוטסה  תרוקיבמ  םידחפמ  םיצרמהש  הארנ  םויה  .בוט  ןויצ  לבקל  תנמ  לע  ןיבהלו 
" ....םולכ אל  לע  םילועמ  םינויצ  םינתונו  המרה  תא  םידירומ  ןכלו  םיפתתשמב  םהלש 

הביס וז  .השק  ילש  הניחבהש  ועמש  םהש  םיטנדוטסמ , הנעטב  תובר  םימעפ  תלקתנ  ינא  הארוהה  רקסב  : " הקיתוו הצרמ 
" .סרוקב הארוהה  לע  םיכומנ  דואמ  םינויצ  יל  תתל  םליבשב 

סחי ו" םיטנדוטסה " תולאשל  תובושת  ", " רועישל הנכה  ", " הרורב הארוה   " לש גורד  רתיה  ןיב  ללוכ  הארוהה  רקס 
הלוע וללה  םימוחתב  םיצרמה  לש  הובג  גורידל  םיטנדוטסה  םיליעפמש  םינוירטירקה  המ  םיקדוב  רשאכ  םיטנדוטסל ."

המ תא  םושרל  קיפסהל  רשפא  יא  ףוא   )" יטיא בצקב  רבדמש  הצרמ  רקיעב  םיבר  םירקמב  אוה  בוט  הצרמ  םתניחבמש ,
ודרשמל םתוא  לבקמש  הניחבל ,)"? הז  םג   )" הדימל ירמוח  סימעמ  אלש  רמוחה , תא  םרובע  סעולש  תרמוא ,)" תאש 

הדובע רשפא  .תוניחבב  הבוט  אל  ינא   )" הדובעב הניחב  רימהל  ומכ  תוגירח , תושקבל  רתענ  הלבקה , תועשל  ץוחמ 
ינא  )" םירועישב תוחכונ  לע  דיפקמ  וניא  דחיב ,)" שיגהל  ףייכ  רתוי   )" ףתושמב הדובע  בותכל  ריתמ  הניחב ,)"? םוקמב 
אל  )" רוחיאב תודובע  שיגהל  רשפאמ  הטיסרבינואל ,)" עובשב  םוי  קר  העיגמ  ינאו  הנשה  ראותה  תא  םייסל  תבייח 

ףיסומ םייחטשו ,) םיינלשר  םהשכ  םג   ) םיטרפר לע  תואמחמ  עפש  ףיערמ  ...יתצמאתהש ,)" תמאב  .םייסל  יתקפסה 
דוע המישרהו  םירועישב ) וחכנ  אלש  הלאל   ) המלשה ירועיש  ףיסומ  הברה ,)" יתעקשה  יכ   )" ןויצל סונוב  תודוקנ 

.הכורא  

היצביטומ ךותמו  הדימל  ירושיכ  חתפלו  ליכשהל  הרטמב  םידומילל  םיעיגמ  םיבר  םיטנדוטס  יכ  ןייצלו  גייסל  בושח 
.ןמזה םע  ןטקו  ךלוה  םיטנדוטסה  תייסולכוא  ללכב  םרועיש  םלוא  .השק  דובעל 

רקס השעמל  ךפה  םתיא , תמעתהל  םיששוח  םיצרמהו  תוחוקל "  " דבאל םיששוח  ההובג  הלכשהל  תודסומהש  ןוויכ 
הבושחה הנוכתה  תישענ  תודמחנה  רשאכ  .םהב  המקנל  ףא  םיתיעלו  םיצרמ  תעתרהל  םיטנדוטסה  ידיב  ילכל  הארוהה 

.התוחילשב תדגובו  הדמעממ  תדבאמ  הימדקאהו  תדרוי  המרה  הארוהל , רתויב 

םה םא  .ןויצ  רתוי  .הכימת  רתוי  .תובשחתה  רתוי  .םהל  עיגמ  זא  םימלשמ  םה  םאש  םיבשוח  םיטנדוטסה  " ןב 26 : טנדוטס 
'...." קותינ ירלולסב ב' ומכ  םימייאמו  םיננולתמ  םה  זא  ול , ופיצ  םהש  רצומה '  ' תא םילבקמ  אל 
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תורוקיבו תונויער  תאלעהלו  ןיוצמ  סרוק  לע  חבשו  הידוהל  םישמשמ  םיתעל  הארוה  ירקס  : " תוללכמה תחאב  הצרמ 
ידיב תובורק  םיתיעל  םישמשמ  הארוה " ירקס  , " תאז םע  דחי  .הארוהה  תכאלמ  תא  חיבשהל  יושעה  דבוכמו  יואר  ןפואב 
קלחב הארוה ," ירקס   " .ותסנרפב תישממ  העיגפו  הצרמב  הליעיו  תירזכא  תומקנתהל  יעצמאכו  חוגינ  ילככ  םידימלת 

ךות םשפנ  תוואכ  םיצרמב  חלתשהל  םיטנדוטסל  תרקפומו  הבידנ  תורשפא  ןתמ  םיללוכ  ףא  תוביטחהו , תומוקמהמ 
ןניא תוביטחהש  הנקת  - תורסח תויבופומוהו  תויטסיניבוש  תויולבנ  ףאו  טטרוחמ " סרוק   " ומכ םילוונמ  םייוטיבב  שומיש 

תוביטחל הרעה  .םהילע  םינוממהו  םיצרמה  לא  תוילולימה  תובוגתהו  רקסה  תואצות  תרבעה  םרט  קלסל  תוחרוט 
לע תונוממה  תוביטחהש  חוכשל  ןיא  .ןנולתמה  הצרמל  רקויב  תולעל  לולע  תוחלאנ  תויוחלתשה  לש  בוברש  לע  ןהינימל 
לש הקסעהה  - יא וא  הקסעהה  םצע  לע  ןיפיקעב ) אלו   ) ןירשימב עיפשמה  םוצעו , בר  חוכ  ןהידיב  תורגוא  הארוה " ירקס  "

( םימודיק - יא וא   ) םימודיקו םייונימ  תודעווב  טעמ  - אל םהב  םייולתה  ריכב  לגס  ירבחו  ץוחה  ןמ  םירומ  הארוה , יתימע 
תומישרל םיצרמ  תכלשה  לע  יתעמש  ףא  .תיחשהל  חוככ  וא  תויבויח  תורטמל  שמשל  יושע  הז  חוכ  רשאכ  םהינימל 

םיצרמ םתואל  קיזהל  הרורב  הנווכב  תוינחוכ  תוביטח  ןתוא  ידי  - לע םיגוח  - ישארל תורבעומה  םייתייעב " /" םיצקומ
שי ךא  וילע , רתוול  ןיאש  בושח  רישכמ  ייניעב  אוה  הארוה " רקס   " יכ שיגדא  .תרחא  וא  וז  הביטח  יניעב  לקנ  םדובכש 

תומלוס ןהיתורטמ , תולאשה , תא  םיחסנמשכ  םידימלתה -  תויוכז  לע  קר  אלו  םיצרמה -  תויוכז  תרימש  לע  דוקשל 
תרימשו םתודרשיה  םרופיש , םתקוסעת , םיצרמה , ייח  לע  םירקסה  תעפשה  לש  תויצרופורפה  תא  םיעבוקו  גורידה ,

" .ישונאה םדובכ 

תוברתל שלפ  םינש  טעמ  אל  ינפל  : " ץראהב רמאמב  ביבא  לת  תטיסרבינואב  היפוסוליפל  הצרמ  ןנור , תור  פורפ ’
תווחו ןוצרה  תועיבש  ינולאשל  ןמאנ  החפשמ  בורק  ונה  הז  גהונ  .הארוהה  תמר  ירקס  לש  גהונה  הטיסרבינואב  הארוהה 
קפסל הרומה־הצרמה  תאו  ןכרצל  טנדוטסה  תא  תחאב  וכפה  הארוהה  תמר  ירקס  .םינוש  הדובע  ינוגראב  םיגוהנה  תעדה 
העדה יווחמ  לש  תילולימה  תונפקותה  התיה  הז  ךלהמ  ווילש  תוניינעמה  תועפותה  תחא  הטיסרבינואב , .םיתוריש ]...[ 

תועיבש לש  ירפסמה  גורידה  תא  קר  אל  םורתל  וארקנש  תוימינונאה ,) לש  הנגהה  תוסחב  ךרענ  רקסה  ןכש   ) םיימינונאה
לש תויוחלתשהב  תונפקות  לש  ןפוא  ותואב  לקתיהל  רשפא  .תילולימה  םתעד  תא  םג  אלא  סרוקה  ןמו  הצרמה  ןמ  םנוצר 

תוחלתשהה םנמא  .רובידה  שפוחל  תוכזל  ףדרנ  םש  תויהל  הכפהש  תוימינונא  התוא  לש  התוסחב  םיטסיקבקוט 
תפרוגה תיבויחה "  " תוכפתשהה הנממ  תלדבנ  אל  רבד  לש  ותימאל  ךא  הפיכב , תלשומש  וז  איה  ןסרה  תלוטנ  תילולימה 
רבודמש לככ  הארוהה  דמעמ  תוקרפתהל  סחיב  הדימ  התואב  םייטמוטפמיס  וללה  םיינוציקה  תווצקה  ינש  - 

 ]...[ .תואטיסרבינואב
טנדוטסל תנתינ  ןגרואמ "? רועישב  רמוחה  םאה   " וא דמלנה "? רמוחב  טלוש  הצרמה  םאה   " ומכ תולאשל  הבוגתב 

היד תשבוכ  אל  ותוישיא  עודמו  רסח  ולש  עדיה  ןכיה  ולש , רועישב  יוקל  המו  דמלל  וילע  דציכ  הצרמל  רמול  תורשפא 
קר אל  לטבמ  לאשמהש  ינפמ  םיימינונאה , םילאשמב  לטבתמש  אוה  דימלתל  הרומ  ןיב  לדבהה  םוגפ ]...[  ותבשחמ  ךלהמו 

תוידוחייה תא  קיזחמש  הז  ישונאה , לדבהה  ובש  םוקמב  .דימלתה  לש  ותולדבנ  תא  םג  אלא  הרומה , לש  תולדבנה  תא 
בצמ והז  .תונפקותב  לדבהה  לש  תאזה  הקיחמל  ביגמ  אוה  רוויע , ףחד  לש  חילשל  םדאה  ךפוה  קחמנ , דחאו , דחא  לכ  לש 

 ]...[ תויוכזה ןויווש  לע  קבאמה  לש  ןדיעב  אקווד  תאש  רתיב  וב  לקתיהל  רשפאש  ילסקודרפ 
םלועל תלד  אלו  יהשלכ  הסדנהב  ראות  םוש  ןיתממ  אל  דומילה  לולסמ  הצקבש  ןכיה  האב , ינא  הנממש  הטלוקפב 

יכ  ) םירועישב תוחכונ  תבוח  ןיא  .תולשכמ  לע  תורבגתה  לש  הסראפל  םיתעל  המוד  דומילה  עוריא  תיקסעה , תומזיה 
בושחל תונרמש  וז  יכ   ) תרושקתה תכרעמל  ןבומכ  תורבוחמ  תותיכה  אל ,) וא  חכונ  תויהל  םא  טילחהל  םדא  לכ  לש  ותוכז 
הלאשב בוטה , הרקמב  םיקבאנו , םיכסמ  לומ  םיבשוי  םידימלתהו  ךסמה ) ןמ  תאזה  תעה  לש  םדאה  תא  קתנל  רשפאש 

רשאכ הגלוק  לצא  עומשל  יתכלהש  רועיש  יל  רוכז  .תשרה  תלומהל  וא  התיכב  רמאנל  בישקהל  דומלל , וא  שולגל  םא 
וא תשרב  םידגב  לש  השיכרב  הרכשהל , הריד  שופיחב  םידורט  ויה  ולוכ  רועישבש  םיטנדוטס  ובשי  ינפל  םילספסב 

תאפמש אלא  דומלל , םיצור  םיטנדוטסה  ןיינעה , והז  ואב ? ללכב  םה  עודמ  .תוליבקמ  תותיכב  םהירבח  םע  ורשקיתש 
דימ לטבל  שי  .ירשפא ]...[  יתלבל  דומילה  םרובע  ךפוה  םנמנל , וא  שולגל  רדעיהל , גרדל , םתוכז  לע  תצרמנה  הנגהה 

ןהבש יטילאירה  תוינכות  לש  ןתדימ  יפ  לע  הרופתל  הטיסרבינואב  הארוהה  תא  ךפוהש  המ  לכ  תא  טלחומ  ןפואבו 
" .תמא ןמזב  םידמעומה  תא  םיפוצה  םיגרדמ 

.םידומילה ב- םוחתל  םג  םויה  םגרותמ  אוהו  םיריעצ ) ברקב  רקיעב   ) לארשיב ירלופופ  השענ  גנימייש "  " יללכ ןפואב 
הליבקמ וז  .לארשיב  ההובג  הלכשהל  תודסומה  לכב  םיצרמ  םיגרדמ  םיטנדוטס  וב   ", וגרד  " רתא םקוה   2007

.ב " הראב  RateMyProfessors.com ומכ תורחא  תוצראב  םילעופש  םימוד , םירתאל 

םיצרמ שיו  םהלש , םידומילה  לע  ףסכ  הברה  םימלשמ  םיטנדוטס  : " ץראהל וגרד ,"  " ימיקממ דחא  ץיבולדנמ , יסוי 
המ בושח  תוחפ  טנדוטסה , תניחבמ  .רמוחה  תרבעהב  תיניצר  היעב  םהל  שי  לבא  םילוגד , םירקוח  תויהל  םילוכיש 

" .בוט ןויצ  לבקל  יוכיסה  המו  רמוחה , תא  ריבעמ  אוה  ךיא  בושח  רתויו  תודבעמה , לש  םירדחה  ירדחב  השוע  הצרמה 
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", ןחבמל בוט  םיניכמ  הביבסל ש" םייתודידי  םיצרמל  תוקלוחמ  בורלש   ) תואמחמה דצל  לעופב  .היואר  הרטמ  הרואכל 
אלל םיצרמב , תוימינונא  תויוחלתשה  ללוכ  רתאה  חולה )" לע  רדוסמ  ןפואב  םימשור   " וא םידימלתה " תארקל  םיאב  "

: רשקה וא  ןוניס  םוש 

םירבד לע  תולאש  לאש  םג  הצרמה  .ונב  בשחתה  אל  הצרמהו  ללכ  ןמז  היה  אל  ראותב !! השק  יכהו  ךורא  יכה  ןחבמה  "
ךרואו ןמז  ץחל  תניחבמ  םלועב  ןגוה  אל  יכה  ןחבמ  .שיש  םיעורגה  דחאו  םיטנדוטסהמ  קתונמ  הצרמ  .דמיל  אל  אוהש 

" .דמלנה רמוחהמ  קותינו 

ורמשה .ללכב  םא  תוינוקאל  תובושת  תנתונ  ןיידע  איה  טוריפב  םילאוששכ  תורורב , אלו  תוכרפומ  היתושירד  "
" .םכיתושפנל

סרוק .סרוקה  םויסב  הדובע  שיו  הבוח  תוחכונ  ןיא  .תואצרהל  עיגהל  המל  ןיא  ונממ , רבדמוש  יתדמל  אל  רתוימ  סרוק  "
" .הנוכש

.ןנוגתהל תלוכי  םוש  אלל  םש ,) םוליעב   ) יבמופב ךתוא  םיתכנ  תרשפתה –  אל  תשרד , רורב : םיצרמל  רסמה 

םיינעבותה םיטנדוטסה  .הערל  םג  לצונמ  םיבר  םירקמבו  לדג  וחוכ  ףדעומ " חוקל   " לש דמעמב  אוה  טנדוטסהשכ 
.לדג הארוהה  חוכב  םרועישש  ץוחהמ ," םיצרמה   " לעו תועיבק  אלל  םיצרמ  לע  רקיעב  םתמיא  תא  םיליטמ 

רקיעב  ) םיצרמהמ םיבר  .תוללכמב  רקיעב  הובג –  תיסחי  הארוהה  ירקסב  םיצרמה  גורידש  ךכל  הביסה  םג  וז  ונתכרעהל 
.םהיתוחוקלל םישרדנה  םיתורישה  תא  תתל  ודמל  טושפ  םיינמזהו ) רתוי  םיריעצה 

, תכרעמה תא  רבעב  וליבוהש  םייתוכיא , םיצרמ  ןכש  לגסה , ירבח  לש  תימדקאה  תוניוצמה  לע  םג  עיפשמ  הזה  ךילהתה 
תיתרבח הרקויו  תוירלופופ  םידבאמו  םיכומנ , בושמ  ינויצ  םעו  םיטנדוטסמ  תוקיר  תותיכ  םע  םויה  םמצע  תא  םיאצומ 

לש .חלב  םג  תובורק  םיתיעל   ) םיצלאנ םה  רשאכ  ירסומ , ךרעו  תועמשמ  תדבאמ  םתדובעש  םישח  םהמ  םיבר  .תינוגראו 
.ןוצר עיבשהל  ידכ  םייעוצקמ  תונורקע  לע  רתוול  םינקידו ) םיגוח  ישאר 

תונייטצה לש  דרוקר  םעו  הנש  םירשעמ  הלעמל  לש  קתוו  ילעב  הימדקאב  םיצרמ  הנומשל  ונינפ  הז  רקחמ  תרגסמב 
אב הזש  יפכ   ) םינשה םע  דרוי  םהלש  גניטיירה "  " םתשוחתל םאה  םתוא  ונלאשו  תוהובג , תוידומיל  תושירדו  הארוהב 

םייטמזירכ םיצרמכ  םהלש  תויוכיאהמ  קלחש  תורירמב  ונעט  םג  םבור  .בויחב  ובישה  םלוכ  םירקסב .) יוטיב  ידיל 
תיינק תיווחבו  ןכותב  םיניינעתמ  תוחפ  התיכב  תוחוקלהש "  " ןוויכ םהידימלת , יניעב  םינשה  םע  ןלקשמ  תא  תודבאמ 

לע עדימה  ןכש  המודק , העד  םע  סרוקל  םיעיגמ  םיטנדוטסהמ  םיבר  השעמל  הניחבב ." עיפוי  המ   " הלאשב רתויו  תעדה 
.םיסרוקו םיצרמ  גייתמו  תויתרבחה  תותשרב  תוריהמב  רבוע  הניחבה  ישוק 

סחיה : " רמאמב בתוכ  להנימל , הללכמה  לש  תרושקתל  רפסה  תיבב  תילטיגיד  תרושקתל  לולסמה  שאר  רורד , לבוי  ד"ר 
םיליידה ןכלו  הנושאר  הקלחמ  לש  ףסכ  םוכס  ומליש  םה  .ינויגה  רתוי  טעמ  עמשנ  ימוחתניבב  םיטנדוטסה  םילבקמש 

היווח םהל  םיקינעמ  דעומ ד ,)' ג ,' דעומ   ) המחג לכל  הנעמ  םילבקמ  םה  עגר , לכב  םינימז  ילהנמה ) לגסהו  םיצרמה  )
וא האוושהה  עמשל  םמוקתמש  ימ  אל !? ונמליש , לכה –  ירחא  . VIP סחי םהל  םינתונ  ףיכ ,) ימי  םיבאלק , גניקרווטנ , )

, םיבצקותמ אל  וא  םיבצקותמ  תודסומה , לכ  הילשאב : יח  ימוחתניבב , ראשיי  ימוחתניבב  הרוקש  המש  רובסש 
הרושק הנושארה  הביסה  .הרירב  םהל  ןיאש  ןוויכמ  טושפ  ימוחתניבה  תובקעב  םיכלוה  תוללכמ , וא  תואטיסרבינוא 

ןיא הרחתמה , לש  רצומל  רתוי  וא  תוחפ  המוד  ךלש  רצומה  רשאכ  .עציהב  הילעו  שוקיבב  הדירי  ונעגנ : רבכ  וב  ןיינעב 
, יתוא םיצור  םלוכ  ומצעל ]...[' : רמוא  טנדוטסהש  םיניבמ  םלוכ  .הרואפתב  הקיזומב , היווחב , עיקשהל  אלא  הרירב  ךל 

!'" יילא וכייח  המידק , זא  יילע , םימחלנ  םלוכ 

ןוחצינ .םולכל  עדיהו  םילאל  הרוהה  ןדורל , דימלתה  לזלוזמל , ליכשמה  הרוחסל , הכפה  הלכשהה  : " ךוניחב ריכב  רקוח 
" .רתויב םימילא  תוחוכ  וסנכנ  ילארשיה  ינרדומ  - טסופה בצמה  םג  רציש  םיקדסה  ךותלו  לודג  אוה  ןאכ  תוימתסה 
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ההובג הלכשהל  תודסומב  הארוהמ  ןוצר  תועיבש 

םיטנדוטסהמ  .םיסרוקה80%  תמרמ  ןוצר  יעבש 

םיטנדוטסהמ .םיטנדוטסל80%  םילגרתמה  סחימ  ןוצר  יעבש 

םיטנדוטסהמ .םינויצה68%  תעיבק  ןפואמ  ןוצר  יעבש 

םיטנדוטסהמ .ראותל68%  םידומילה  תינכתמ  ןוצר  יעבש 

םיטנדוטסהמ  82%
דסומב  םייסיפה  םיאנתהמ  םג  ןוצר  יעבש 

(. 83%  ) וב היירפסה  יתורשמו 

םיטנדוטסהמ .ודמל81%  םה  ובש  דסומב  םידומיל  לע  םהירבחל  םיצילממ  ויה 

םיטנדוטסהמ  80%
יעוצקמהו יללכה  עדיה  תא  םירפשמ  םידומילהש  םירמוא 

.םהלש

םיטנדוטסהמ  70%
, תיתרוקיבה הבישחה  תא  ורפיש  םידומילהש  םירמוא 

.הפ לעבו  בתכב  העבההו  הדימלה  תויונמוימ 

םיטנדוטסהמ  40%
, תילגנאה הפשב  הטילש  םירושיכב : רופיש  לע  וחוויד 

.לוהינו ןוגרא  תונמוימו  רקחמ  תונמוימ  תויתריצי ,

הארוההמ  תיללכ  ןוצר  תועיבש 
(80%  ) רתויב ההובגה 

םיצרמה לש  הארוהה  תמרמ  טרפב   ) םיטפשמ ידומילב  המשרנ 
(. ראותל םידומילה  תינכתמו 

הארוההמ  תיללכ  ןוצר  תועיבש 
(70%  ) רתויב הכומנה 

לש הארוהה  תמרמ  טרפב   ) תולכירדאו הסדנה  ידומילב  המשרנ 
(. םיטנדוטסל םסחימו  םיצרמה 

םיסרוקה תמרמ  רתויב  הכומנה  ןוצרה  תועיבש 
(62%  ) ראותל םידומילה  תינכתמו  ( 77%)

.הרבחה יעדמב  המשרנ 

לארשיב 2014 . ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  רוקמ :

תורוקיב תורוקיב אלאל   השקבב , , השקבב תואמחמ   תואמחמ
םעבטמ םייתודלי  םהש  ןוויכו  תורוקיבב  םילגרומ  םניא  םהש  ןוויכ  ןתיא , וניא  םיקינ  Y-לש ה ישפנה  םנסוחש  ןוויכ 

השק השענ  ךכמ  האצותכ  .תואמחמו  םיחבש  רקיעב  םיצרמהמ  לבקל  םיפצמ  םה  הצובקל , םירבחה  תובוגתל  םישיגרו 
םמוקמ לע  םתוא  דימעהל  יאדוובו  הנוב ) תרוקיב   ) םתוא ןקתל  יבמופב , םיטנדוטסל  ריעהל  םיצרמל  רתויו  רתוי 

םיתימעה םיטנדוטסה  לש  תורעוס  םייפכ  תואיחמל  הכוז  רתויב , שלחה  םג  טרפר , לכ  השגהב .) תולשרתה  לשב  לשמל  )
רשאכ .ביגהל  הנוכנה  ךרדה  וזש  הצרמל  תתואל  םג  אלא  ול , ןגרפלו  םרבח  ידי  תא  קזחל  קר  אל  הרטמהו  התיכב ,
התיכב הבוגתה  תויועטמ ,) דומלל  הרטמ  ךותמ   ) רתויב זמורמהו  ןידעה  ןפואב  םג  גיצמה , תא  רקבל  זעמ "  " הצרמה
יפוסה יעדמה  רצותה  תא  רפשל  הרטמב  תישענש  הרימחמ , תילאוטקלטניא  תרוקיב  לש  ןויערה  לכ  .חור  תרומ  היהת 

םהש ןוויכ  תינטש ."  " איה תישיא  תרוקיב  לכ  םליבשב  .םיקינ  Y-לע ה דוהא  וניא  ןטשה )" לש  וטילקרפ   " הנוכמש המ  )
םימהדנ םה  קדצומ ,) היה  אל  רבדהשכ  םג   ) לעשו דעצ  לכ  לע  םיחבשו  תואמחמ  רפסה  - תיבבו תיבב  לבקל  ולגרתה 

". םהל וחיטבהש   " יפכ םימכחו  םיחלצומ  הכ  םניאש  םהל  ררבתמ  רשאכ  םיסעוכו 

רמול רמול המהמ   שישי   יליל   םגםג  
וליפאו םהלש  םיצרמה  תא  רקבל  םהל  העירפמ  אל  ישיא  ןפואב  םתוא  םירקבמש  םיבהוא  אל  םיטנדוטסהש  הדבועה 

אל .םירועישב  םג  תאז  םימשיימו  הטוב  וליפאו  ןתעד  יביטרסא , תויהל  ךירצש  תרושקתהמ  ודמל  םה  .םירבד  116חיטהל 
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ינא  )" םידידי ןיב  יטרפ  חוכיוב  רבודמ  וליאכ  יוסיכ , תרסח  הרמויבו  תועינצ  רסוחב  הצרמה  לע  קלוח  טנדוטסש  רידנ 
םהל ףוחדש  תושיגר  ירסחו  םינטפטפ  םידימלת  םיטלתשמ  םירועישה  לעש  רידנ  אל  ךממ .)" ןעדיו  םכח  תוחפ  אל 

םיטנדוטסו סואכל  םיכפוה  םיבר  םיסרוקש  איה  האצותה  .יטרפ  רועישב  רבודמ  וליאכ  בושו , בוש  םתעד  תא  עימשהל 
.םהמ םהילגר  תא  םירידמ  םירשכומ 

בייחמ בייחמ אלאל   םינמז   םינמז חול   חול
, רתיה ןיב  דעונ , רבדה  .השגהל  רדגומ  םינמז  חול  םע  דחי  שארמ , תועבקנ  ההובג  הלכשהל  תודסומב  תולטמה  תיברמ 

םיסרוקב תונושה  תולטמה  ןיב  ןזאלו  םהלש  הדימלה  יכרצ  תאו  ןמזה  תא  ןנכתל  שארמ , ךרעיהל  םיטנדוטסל  רשפאל 
הייחדל תושקבו  תולטמה , תשגה  לש  םינמז  תוחולב  דומעל  םיחילצמ  םניא  םיבר  םיטנדוטס  תאז , תורמל  םינושה . 
םוחתב םג   ) תיללכ הייטנו  יוקל  םינמז  ןונכת  ןה  תאזה  העפותל  תוביסה  תויטמוטוא .) טעמכ   ) דואמ תוחיכש  ושענ 

ךלי  " הצרמהש לילעב ) תקדצומה   ) הנומאה רוחיאב , גירח  ךניאש  העידיה  ןורחא , עגרל  םירבד  תוחדל  הקוסעתה )
.הנוילעה תופידעה  רדסב  םניא  םידומילה  ותרגסמבש  וכו )' םייוליב  טנרטניא , תודובע ,  ) סומעה םויה  רדסו  םתארקל "

דובעל םיצלאנ  ןכלו  תויופצ  יתלב  תולטמ  לש  הפקתמ " ב" םינותנ  ונלוכ  ןופטראמסב  תונימזה  לשב  ןכ , לע  רתי 
". תופירש יוביכ   " לש תנוכתמב 

(: ול ךומס  וא  השגהה  דעומ  םות  רחאל  םיעיגמ  םה  םיבר  םירקמב   ) הצרמל ינייפוא  הייחד  תשקב  בתכמ 
, םולש "

הנשה ףוסב  תאז , םע  דחי  התייה , אל  ןמז  תייעב  לוכיבכו  תודובעה  תשגהל  םישדוח  רפסמ  ויהש  קדוצ  טלחהב  התא 
ילצא םידומילה  הז , לכל  ףסונב  .ילש  הרקמב  ראותה  לכמ  תובנז " ו" םיבר  םיסרוקמ  תודובע  לש  תורבטצה  הנשי 

.הדובעה תועש  ירחא  םישחרתמ 
תאז םע  ךא  לצנתמ , ינא  ןכל , ןחבמל , תשגלו  רמוח  אורקל  תבשל  רשאמ  ירובע )  ) הברהב תובכרומ  ןה  ךלצא  תולטמה 

" .חור ךרואו  תושיגר  טעמל  הווקמ 

רשפא יא  .ברע  לכ  הכוב  ינא  סמוע  בורמ  .םירבחו  הדובעו  םידומיל  לש  הפצהב  תדמוע  אל  רבכ  ינא  : " תב 26 תנייאורמ 
" .ץחלב רקובב  המק  ינא  .רתוי  הז  םע  דדומתהל 

". יל חוודל  ךירצ  התא  סרוקהמ  תשרפ  םא  .וילע  תינע  אלש  ליימ  ךל  יתחלש  : " הצרמ
, בוש .שמא  המייתסהש  יתשאל  תדלוה  םוי  תקפה  יל  התייה  ליימל , תונעל  בר  ןמז  יל  חקלש  לצנתמ  ינא  : " טנדוטס

" .בוכיעה לע  לצנתמ 

תיפותיש תיפותיש הדימל   הדימל
Y-רוד ה ברקבש  המוד  לבא  .תויורבחו  תויורכיהל  הרופ  הריז  םלועמו  זאמ  ויה  ההובג  הלכשהל  תודסומב  םידומילה 

םייתורבח דואמו  דחא  דצמ  םייאמצע  םניא  םהש  םושמ  םימדוק , תורודבמ  רתוי  הבושחו  תשגדומ  תימדקאה  אתורבחה 
יניילב רוד  הז  ןכ , לע  רתי  .ינשב  דחא  רזעיהלו  עדימ  ריבעהל  ץעייל , ףתשל , תוקהלב , תויחל  םיליגר  םה   . ינש דצמ 

הפק יתבב  תוביסמב , םירבב , םיפתושמ  יוליב  ישגפמל  םג  תומגרותמ  הטיסרבינואב  תויורכיהש  יעבט  ןכלו 
. תודעסמבו
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: הטיסרבינואב םכלש  ןושארה  שדוחה  תא  וריכת  : " הריעצ תירגולב 
םידומילה לספסל  םירבח  עובש 1 – 

סייפל םירבח  עובש 2 – 
םוליצה תנוכמל  םירבח  עובש 3 – 

םייחל םירבח  עובש 4 – 
רבדל רשפאש  םישנא  רתויש  המכ  אוצמל  איה  הרטמה  .םירבח ]...[  אוה  ןושארה  עובשב  שפחל  ךירצש  ןושארה  רבדה 

עובשה לבא  הנשה , ךרוא  לכל  תכשמנ  וזה  הרטמהש  רורב  .הבבסב  ןמזה  תא  םתיא  ריבעהל  רקיעבו  םתיא  קוחצל  םתיא ,
 ]...[ .החיתפה תיירי  אוה  ןושארה 

לספסל םכלש  םישדחה  םירבחה  תא  וחק  .גוגחל  תאצל  ןמזה  עיגה  .רטסמסה  לש  ןושארה  שדוחה  רבעו  היינש  דוע 
" .הז תא  םג  גוגחל  וחכשת  לא  .םייחל  םירבחל  םתוא  וכפהו  םצעב , והז  ...ו  סייפב  םישדחה  םירבחה  םידומילה ,

לש הלודג  הייסולכוא  הלבמו  היח  םכותבש  ההובג , הלכשהל  תודסומ  לש  םיזוכיר  ורצונ  תונורחאה  םינשב  ןכ , לע  רתי 
לת רוזאב  לכל  לעמ  ןבומכו  לאערזי , קמע  - תרצנ - תפצב וכע , - תוירק - הפיחב עבש , ראב  רוזאב  םילשוריב , .םיטנדוטס 

םיינרדומ םיסקלפמוק  ההובג  הלכשהל  תודסומה  ידי  לע  תונורחאה  םינשב  ומקוה  ץראה  לכב  .הלש  ןיוולה  ירעו  ביבא 
. הפנע תיתרבח  תוליעפ  םהב  תמייקתמשו  ההובג  המרב  םיתוריש  םינתונש  םיטנדוטס , תונועמ  לש 

םיסרוקהו םיגוחה  יבגל  םיצעייתמ  םה   : םירושימ רפסמב  יוטיב  ידיל  האב   Y-ה רודמ  םיטנדוטסה  לש  תויפותישה 
ןכו קובסייפב , םירועיש  ימוכיס  םיזכרמ  קובסייפב ; חיש  תוצובק  תועצמאבו  םיידועיי  עדימ  ירתאב  תחקל  יאדכש 

םימוגרתה ןומימב  ףתתשמ  םיתעלו  ףתכ  ןתונ  טנדוטס  לכ   ) סרוק לכ  לש  םינחבמ  תונורתפו  םירמאמ  יריצקת 
.תוישילשבו תוגוזב  תודובע  םישיגמו  םימוכיסהו ;)

םע ימשר  ןפואב   ) ןמצעב תומסרפמ  וליפאו  םיריצקת  לש  םימוסרפל  תוימשר  תויוסח  תונתונ  ןמצע  םיטנדוטסה  תדוגא 
םיטנדוטסה יאתו  םידמעומה  םיטנדוטסה , תודוגאל  תוריחב  תומייקתמ  רשאכ  .םירמאמ  לש  םימוגרתו  םיריצקת  וגול )

לש הרקמבו   ) םיריצקתו םימוגרת  תאצוהל  ולעפי  וא  ולעפ  םהש  ךכב  םיאגתמו  םיראפתמ  םידדומתמה , תוגלפמה )" )"
(, םהלש םיגשיההמ  דחאכ  ומסרפש  םימוגרתהו  םיריצקתה  ללש  תא  םיגיצמ  םה  תמדוקה , היצנדקב  ונהיכ  רבכש  םיאת 

.תוריחבב םהלש  עצמהמ  קלחכ  הזב  םישמתשמו 

יל םישק  םהש  תועוצקמ  שי 2  .רטסמסב  םיסרוק  יל 8  שיו  רטסמס א , ינא  : " זופת םורופב  תצעייתמ  הריעצ 
.ןחבמל דומלל  ךיא  הניבמ  אלו  ןבומ  אל  הצרמה  ךא  לק  עוצקמ   1

.םיגשומת בטיה  ותוא  דומלל  שורדאש  עוצקמ   1
.םהב םדוק  עדי  יל  שי  - והזו רמוחה  לע  רוזחל  הכירצ  תועוצקמ  ו-4 

??? הליחתמ ינא  הממ  איה  הלאשה 
?? השקהמ וא  לקהמ 

?" םישק יכהב  םידקמתמש  וא  תועוצקמה  לכל 8  םאה  הדימלב ? ןמזת  םיקלחמ  ךיא 

: תבתוכ הפיח  תטיסרבינואב  תיטנדוטס 
, םלוכל םולש  "

, בוט ןחבמ  היהש  הווקמ 
!! החלצהב םכלוכל  תלחאמ 

סרוקה לש  אבה  רוזחמל  רתוי  תוברו  תוקיודמ  תולאש  ויהיש  ידכ 
םירכוז םתאש  תולאשה  תא  יל  חולשל  ולכות  םא  חמשא  ינא 
. תוירשפאה תובושתה  םע  םג  היהי  הז  םא  דמחנ  היהי 

". םינחבמה ראשב  החלצהב 

" רתאב תינקש  הדובעה  תא  םג  חלשו  הבבס ,):  תואצרהה ? לש  ריצקת  ךל  שי  ילש , חא  : " םיטנדוטס ןיב  תובתכתה 

עדימה םוחתב  םיריעצה  לש  ידדהה  עויסל  ןה  תניינעמ  הצצה  רשפאמ  הלאש " לאש   " רתאב םיטנדוטסו  םידומיל  רודמ 
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. םתוא םידירטמש  םיישקלו  תולאשל  תוצעו  תובושתב  הזל  הז  םיקינעמ  םהש  תידדהה , הכימתל  ןהו 

לבא הנשל ב , ' עיגא  אל  ינאש  ןמזה  לכ  יתבשחו  רטסמסה  לכ  רמוחה  תא  יתנבה  אל  ינא  םגש  ךל  דיגהל  לוכי  ינא  "
' םומיח  ' השוע התא  א ' דעומב  םלוכ , לצא  הז  הככ  ידעוממ ב ,' שגרתת  לאו  םיסרוקה , לכ  תא  יתרבע  רבד  לש  ופוסב 

. תודסומה לכב  הז  הככ  לבא  ינויגה  שממ  אל  אוה  ןחבמל  דומלל  ןמזהו  תולקב  לכה  םיטלוק  ונלוכ  אל  דעומ ב ,' תארקל 
תא ןיבמו  ךירצש  ומכ  דחא  עוצקמ  לע  בשייתמ  התא  םינחבמ  תפוקתבו  רדסב ]...[ , היהי  לכה  רתוות  אלו  שארב ' ןתת   ' םא

" .רטסמסה לכ  תנבה  אלש  המ 

אב המ  גשומ  לש  ץמש  יל  ןיא  םידומילב , יתקסעתה  אלו  יתלייט  יתדבע , קר  אבצה  ירחא  אבצהמ , ררחושמ  ןב 22  ינא   
גאדומ שממ  ינא  .םישנאמ  יתעמשש  הממ  ללכב  הובג  הזכ  אל  הזו  עצוממ 85  םע  האלמ  תורגב  יל  שי  דומלל ! יל 

... הז םע  תושעל  המ  גשומ  יל  ןיאו  ןב 22  ינא  בצמהמ ,
!!" הדות לבלובמ ! שממ  ינא  הרזעל  חמשא 

ןוצרבו ףתושמ  תונורתפו  תוקוצמ  חישב  לגרהל  רתוי  הרושק  אלא  תיטסיאורטלא , חרכהב  אל  איה  םהלש  היצביטומה 
ךכ ןיינעב ." ןיבמ   " לש סוטאטס  למס  שוכרל  ןוצרל  יוטיב  םג  ךכב  שיש  ןכתיי  .בל  תמושת  לבקלו  לבוקמ  תויהל 
ינא הרזע - ךירצש  ימ  ב" המייסו  "ל " וחב הטיסרבינוא  רוחבל  ךיא   " הטריפ ובש  ךורא , גולב  הבתכ  תירגולב  לשמל ,

!" הפ

וא הדובעה  . share-ל איבמ  רבחהש  ןעט  אוה  .תוירגולבה  לש  העפותל  ףסונ  ןיינעמ  רבסה  ןתנ  םינייאורמה  דחא 
תיינב איה  ןהמ  תחא  .תושדח  תויצפוא  ןמזה  לכ  םישפחמ  םה  ןכלו  םתוא , םיקפסמ  אל  םויה  םיריעצה  לש  םידומילה 

לע ךמתסמש  יתרבחה , סוטאטסה  .ךשמהב  הדובעל  ליבוהל  לזמב  הלוכישו  יונפה  ןמזב  תישענש  טנרטניאב , תוחכונ 
תא ךכ  לע  ףיסונ  םא  .םדוקה  רודה  לש  ילכלכה  סוטאטסה  תא  םויכ  ףילחמ  , shares- הו םיקיילה  םירבחה , תומכ 
בוט יכה  עדוי  ינא  זא  "ב , הראב יתדמל  םא  זא  וב " בוט  יכה  ינא  השוע , ינאש  המ  לכ  םינימאמ ש" םיקינ  Y- הש הדבועה 
עיגא יתוא ," ולגי   " ילוא זא  םיפותישו  םיקייל  קיפסמ  יל  ויהי  םא  .תאז  תושעל  דציכ  ץילמא  ינא  ןכלו  םש , דומלל  דציכ 

.יטילאירה תוינכות  ירגוב  לע  םג  תססבתמ  תאזה  הבשחמה  .הבוט  הדובעו  םוסרפ  יל  איבי  רבדהו  תירוביצה , העדותל 
םיצורעה לש  םייט  םיירפב  תוינכות  תלבקל  םימגרותמ  תינכותב , וכז  םהל  רשא  םיקיילהש , םיימינונא  םישנא 

תורוקב הבושח  הרוש  איה  םויה  תיטנרטניאה  הביתכהש  אוה  ןתנ  אוהש  ףסונ  קומינ  .ףסכו  םוסרפל  רמולכ , םיירחסמה ,
. םוחתב הדהאל  הכוזש  הרימא , ךל  שיש  הדיעמ  איה  .םייחה 

ןה .תונורחאה  םינשב  ילכלכהו  יטילופה  ןחוכ  תא  דאמ  ומיצעה  םיטנדוטס , ידי  לע  תוגהנומש  םיטנדוטסה , תודוגא 
.תילאיטנדוטסה אתורבחה  תא  םיקזחמש  גנינפה  יעוריאו  תוביסמ  םוזיל  תוברמו  םילודג  םיביצקתמ  תונהנ 

( תיבצק הקיסומ  תוחפל  וא   ) םינמוא לש  העפוה  תללוכש  עובשב , םעפ  הכורא  הקספה  איה  תוטלובה  תואמגודה  תחא 
אלש קנע , תקפה  וז  םויהש  ירה  םיעונצ , םיפקיהב  טנדוטסה " םוי   " הנשב םעפ  םייקל  גוהנ  היה  ורבע  םימיב  םא  .הריבו 

, תויורחת םידוקיר , תוביסמ  הנושארה , הרושהמ  םינמוא  לש  תועפוה  ללוכ  עוריאה  .יעוצקמ  לביטספ  ףא  תשייבמ 
.תליאב הלודגה  תיתנשה  הביסמה  היו -  ' גנאפ לביטספ  קפס  אלל  אוה  תויתנשה  תוקפהה  איש  לבא  .דועו  ןוזמ  ינכוד 

לביטספ תא  ץראה  יבחרב  םיטנדוטסה  תודוגא  תונגראמ  הנש , ידימ  " :Eilat City רתאב עוריאה  לע  םיחוודמ  ךכ 
 ]...[ .ץראה יבחרמ  םיטנדוטס  יפלא  תורשע  הנש  לכב  םיעיגמ  םיעוריאל  .תליאב  עורפ  םיטנדוטס  שפונ  היו -  ' גנאפה
יבוט לש  תויח  תועפוה  תועורפ , הכירב  תוביסמב  סומע  עובש  ףוסמ  םיטנדוטסה  םינהנ  היו , ' גנאפה לביטספ  תרגסמב 

יריחמב עפשב  לוהוכלא  ןבומכו -  הלילה , לש  תונטקה  תועשה  דע  םיליבומ  םינטילקת  לש  ףוח  תוביסמ  םינמאה ,
ךכו םיטנדוטסה ,) תדוגאו  להנימל  הללכמה  תולעבב  תוקפה  תרבח  ' ) פורג סלפ   ' תרבח דסבוסמ ע"י  שפונה  .הפצר 

תוגלמב הכימתל  םינפומ  היו  ' גנאפ לביטספ  יחוור  ףסונב , .םייביטקרטא  םיריחמב  שפונ  םיטנדוטסל  רשפאתמ 
" .םיסופמקב םינקתמ  תמקהלו  םיטנדוטס 
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תוביסמה תולילבו  םויה , יירהצב  לוהוכלאב  תוצצופמ  הכירב  תוביסמ  לש  םיחכשנ  יתלב  םימי  השולש  םכל  ונגרא  "
יכה ןמזבו  םוקמב  ובטימב  ילארשי  קיירב  גנירפס  רוציקב  .ץראב  םיציפקמ  יכה  םייא  ' גידה םע  לקדה  ףוח  לש  תוידגאה 

היהי םא  רבד  לש  ופוסבו  םימ  ומכ  םורזי  לוהוכלאה  תועתפהו , םיקוניפ  ףוס  ןיא  וקלוחי  עובשפוסה  ךלהמב  .שיש  בוט 
(." לפרועמב  ) ...הז היהי  הז  םידומילה  תפוקת  לכמ  ורכזתש  דחא  רבד 

תוביסמ שולש  תפרוטמ /  השפוחל  תליאל  תדרוי  הקפא  םיטנדוטסה  תדוגא  : " לביטספה לש  קובסייפה  ףד  ךותמ 
****/ לכשה תייסנכ   **** חוניקלו  !/ dj bliss רנזיימ / רמות   dj לקדה / ףוחב  תוביסמ  ..לוהוכלא / יקוניפ  הכירב /!!!

ילב  ) םיפכפכה תא  וניכת  רשוכ / רדחל  ומשרת  םינב / םתא  דחוימב  תיאקיטמסוקל -  רות  ועבקת  םיה / ידגב  תא  וניכה 
וניכתו !!!!!!!!!!!! םכלש םירבחה  לכל  ורשקתת  םי / ידגבב  תוזופ  לע  ונמאתת  תולמשהו / םירסקובה  השקבב ,) סקורק 

.ףרוטמ  " תויהל  ךלוה  יכ  םכלש  דבכה  תא 

גוח תאו  דסומה  תא  םיכירעמו  םיטפוש  םויה  םיריעצהמ  םיבר  םהינייעמ , שארב  םידמוע  אל  םידומילהש  ןוויכ 
ויה דבעידב  המ  םיידנק , םיטנדוטס  ולאש  רשאכ  לשמל , ךכ  .וב  תמייקש  תיתרבחה  תוליעפה  תמר  יפ  לע  םידומילה 

ליפורפ המ  יתקוסעתהו : יתרבחה  טביהל  וסחייתה  תובושתה  בור  וב , ורחבש  ינפל  םידומילה , דסומ  לע  תעדל  םיחמש 
תובוטה תוביסמה  תא  שי  הטיסרבינוא  הזיאבו  הדובעה , קושל  בטיה  יתוא  וניכי  םאה  דסומב , םידמולש  םיטנדוטסה 

.רתויב

קר .םולכ  םינגראמ  אל  .םילבמ  אל  ללכב  ונחנא  .םיסאבמ  יד  ילש  םידומילה  : " ןוינכטב ןוזמ  תסדנהל  תב 27  תיטנדוטס 
". םידמולו םויה  לכ  םיבשוי 

יווהה לע  םייבויח  אל  םירבד  הברה  ךכ  לכ  יתעמש  .ילש  התיכה  אוה  תוחפ  אל  יתוא  עיתפהש  בושח  רבד  דוע  "
אלש המיהדמ  התיכ  ונחנאו  יתיעטש , תעדל  יתחכונ  דואמ  רהמ  .תוהובג  תויפיצ  ילב  יתאבש  ביבא , לת  תטיסרבינואב 

רופיסה לכ  אל  שממ  םה  םידומיל  רמולכ  ...ףיכ  ףיכ  ףיכ  דועו  םילויט  שאה , לע  תוביסמ , םיעוריא , םירהל  םיקיפסמ 
" .הטיסרבינואב הזה  ראותב 

גניפושה גניפושה תנוע   תנוע
תושירד םע  םיצרמ  לע  םימעוז  םה  הרטמכ , אלו  יעצמאכ  ימדקאה  ראותה  תא  םיספות  םיקינ  Y- המ םיברש  ןוויכ 
תורישל םיאכז  ןכלו  םפסכ  בטיממ  ומליש  םהש  השיפתה  לע  ראשה  ןיב  תתשומ  הזה  םעזה  .םמעטל  ידמ  תוהובג 

.םהיתויפיצ תא  םלוהש 

םה רמולכ  .הצרמה  לש  תויפיצהו  תולטמה  המ  סרוקה  ינפל  בטיה  םיררבמ  םה  םיתומיעו  תובזכא  עונמל  ידכ 
םירועישל םיעיגמ  םיבר  הרבחהו .) חורה  יעדמב  רקיעב  ןוכנ  הז  " ) רתוי םילוזה   " תא םירחובו  םיסרוקה  תא  םירחמתמ " "

רשפא הבש  הפוקת  וז  " ) ראשיהל הווש   " הז םאהו  סרוקב  םהמ  שרדיי  המ  ןושאר  רוקממ  עומשל  ידכ  קר  םינושארה 
גניפושה ." תנוע  תכפוה ל" רטסמסה  תליחתש  בצמ  רצונ  ךכ  המשרהה .) תא  לטבל  תילהנמ  הניחבמ  ןיידע 

תילאמינימ תילאמינימ העקשה   העקשה לעלע   ילאמיסקמ   ילאמיסקמ ןויצ   ןויצ
תיחפהל הרטמב  חקמתהל  םינווכומ  םה  ןיפילח  םכסה  ןיעמכ  ימדקאה  ראותל  םידומילה  תא  םיאור  םיטנדוטסהש  ןוויכ 

.רשפאה לככ  שרדנה  ריחמ " תא ה"
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.ונימי תב  יוצרו  תילגנאב  אלו  תירבעב  האירק  תבוח  וא  האירק , תבוח  היהת  אל  לודג : לוזב  סרוק  : " תב 28 תיטנדוטס 
.הלודג תומכ  אל  .רמוח  ןוחטל  אל  יוצר  .הקספה  רצק  טרס  האצרה -  קר  אלש  םירבד  בלשל  רשפא  םא  .לוגרת  ילב  יוצר 

.םכוסמ " םוגרת  םיארוק  םיטנדוטסה  בור  .תילגנא  תארוק  איהש  בצמ  ןיא 

םה .םיקנופמ  רתויו  רתוי  םידימלתה  הנשל  הנשמש  איה  ילש  השוחתה  : " רקרמ - הדל םיעדמה  םוחתב  הללכמב  הצרמ 
תועמשמה תאז  תושעל , המ  ןיא  לבא  .םיסרוק  ידמ  רתוי  שיש  רמוח , ידמ  רתוי  שיש  םהל , השקש  ןמזה  לכ  םינייכבתמ 

תואסיכב חונ  אל  יכ  תוירכ  שורדל  וליחתי  םה  טעמ  דוע  .תודובעבו  םינחבמב  תולקה  ןמזה  לכ  םישקבמ  םה  .הימדקא  לש 
" .תואצרהה רדחב 

הלא םג  הניחבל ? הבוח  םה  םירמאמה  לכ   " ומכ הלאש  .האירקה  תולטמ  לע  איה  רתויב  החיכשה  תוחקמתהה 
"; וישכע םיסומע  ארונ  ונחנא  : " םינועיט לש  רישע  ןווגמב  תולקהל  םיננחתמ  םה  .החיכש  הלאש  איה  תילגנאבש "?
לא ("; " ידומילה  ) רויסל הדובעב  יתוא  םיררחשמ  אל  לבא  רעטצמ  "; " םזגומ הז  םיסרוקה , לכב  םיליגרת  ונלביק  "

.הלאב אצויכו  סנרפתהל " ךירצ  םג  ינאש  יחכשת 

(: םינוש םיגוחו  תודסומב  םיצרממ  ונלביקש  תומוד  תובוגת  תורשע  ךותמ  תחא   ) הטיסרבינואב הצרמ 
לעמש 92 ריבסמו  בש  ינאו  קר 82 ?"  " .רתוי הברה  םהל  עיגמש  םיחוטב  /ה  דימלתה תתנ 82 , .םיספטמ  םידימלתה  ינויצ 

הניא תובתכנה ) תוצלמהב  םיראתה  תגלפהב  םג  ומכ   ) םינויצה תייצלפניא  םיאור ? ונא  תמאב  ןיוצמ  המכו  ןיוצמ , רבכ  הז 
, ןויצ ול  תולעהל  ישיא  ץחל  ליעפמ  דימלתה  תוחפל 90 ." יתלביק  םיסרוקה  לכב   " יל ורמא  םינש  אלו  דחא  אל  .תרצענ 
, וזה היצזיטרקומדה  םגו  .ליימב  תונפל  וא  התיבה  לצלצל  דרשמל , עיגהל  שייבתמ  וניא  אוה  יכ  םיבבס –  ינשב  םימעפלו 

הבו רמג  תניחב  םינויצ : יניינעב  ראשיהל  םא  .תורעוכמו  תוילילש  תועפות  ןה  יטרפה –  םשב  היינפה  סומינ , רדעה 
תא ול  דירותש  ךכל  םורגל  אל  ידכ  םינוש  םיבושיח  בשחמ  ךמצע  אצומ  התא  לשמל – )  95  ) הובג ןויצ  ןתנ  ינשה  ןחובה 

, ךמצעב תאז  תישע  אל  םאו  םיקבחס ."  " שממ רבכ  םתא  הזכ  בלשבש  טרפב  .ראותה  לש  יפוסה  ןויצבו  הניחבב  עצוממה 
". עצוממה תא  יל  דירומ  התא   – " תוללמואו ןובלע  םימלוע , ןובצע  ויניעב  אובי , אוב  דימלתהש  ךילע  הקזח  קר 85 , תתנו 
לע תמדוקה  הנשב  ול  יתקנעהש  ןויצהש  רמאו  ןורדסמב  ילא  שגינ  בוט  דימלת  יצחו , הנש  ינפל  אדבוע  הווה  ידידבו 

ינאש תורמל  רתוי , לק  הזש  םיבשוח  םה  .תיב  תוניחב  תתל  ףידעמ  ינא  .יתינע  אל  .עצוממה  תא  ול  דירוה  רנימסה 
, םינושמו םינוש  די  יבתכ  חונעפב  קסעתהל  ךירצ  ינניאש  ךכב  אוה  ןאכ  ילש  חוורה  .רתוי  ההובג  המר  שורדאש  שיגדמ 
, ןבומכו .םידומע  המכ  ךרואל  והשמ  חורמלו  םירפסו  םימוכיס  םע  תיבב  תבשל  רתוי  לקש  םיבשוח  םה  .םימויא  םיתיעל 

הדובע יתספת  "א  תב יתדמילשכ  .ןושל  התואב  טעמכ  םישנא , השולש  - םינש לצא  ועיפוהש  תואקספ  ההזמ  התא 
והזו ןויצ 60  לביק  שנוע –  אלב  טעמכ  ףוסב  אצי  דימלתה  .רבד  תושעל  אל  ינממ  שקיב  גוחה  שאר  .טנרטניאב  התנקנש 

םידומע םיבתוכ  םימעפל  םישנא  .םימויא  ןונגסהו  הרוצה  תיטעומ -  תלעותה  ךא  קיתעהש .) עדוי  ינאש  ויתעדוה  לבא  )
ימצע אצומו  בש  ינא  .הימש  רכד  ןאמ  תורתוכו –  תואקספ  .םילברוסמו  םיכורא  םיטפשמב  קוסיפ , ינמיס  אלל  םימלש 
עודמו המל , לבא  םירמואו , םיאבשכ  ריהזמ .) וניא  בורלש   ) םירבדה ןכותל  סחייתהל  לגוסמ  יניאו  ןונגסה  תא  ןקתמ 

טושפ םה  .הרורבו  הרודס  הבושת  תתלו  רמוחה  תא  חתנל  תלוכי  רסוח  םיפקשמ  ןאגלבהו  רדעהש  בישמ  ינא  יתדרוה – 
.גודל וחילצהש  המ  לכ  תא  םיכפוש 

: הטיסרבינואב הצרמל  ליימ 
, םולש בוש  "

..יתשקב תא  תינש  ילקשיתש  תשקבמ 
םא יל  רוזעי  דואמו  תיבב  רשפאש  המכ  ראשיהל  תלדתשמ  ינא  .םישדוח  העבש  ןב  קנויו  קותמ  דלי  ירואל , אמא  ינא 

.הטיסרבינואל דוע  עיגהל  ילבמ  ךלש  סרוקה  תא  תחקל  חילצא 
(" ירוא םשב  םג   ) ..שארמ הדותב 

המ אדוול  ידכ  תאז  הניחבל – "? אוה  וישכע  דמלמ  התאש  המ  םאה   :" איה םירועישה  ךלהמב  המצע  לע  תרזוחש  הלאש 
"(. תורגבב עיפויש  המ   " קר אוה  דומלל  בושחש  המש  ןוכיתב  רבכ  ולגרתה  םה   ) אל המו  רוכזלו  םכסל  ךירצ 
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םיצרמהו םיקנופמו , םירטוק  דואמ  םיטנדוטסה  : " רקרמ - הדל ביבא  לת  תטיסרבינואב  היפרגואיגל  גוחהמ  תיטנדוטס 
האריי ךיא  לע  שממ  לש  ןתמו  אשמ  להנתמ  םיתעל  .המודכו  ןחבמב  םילקמ  תולטמ , לע  םירתוומ  םמצע -  תא  םימיאתמ 

שי ןוכנ ? תושאונ ,' תיב  תורקע   ' לש םיקרפב  הייפצ  ךרד  רוברפה  תעפות  לע  דומלל  ץורית  אל  ןיידע  הז  לבא  .ןחבמה 
 - םשל םינווכמ  םיסרוקה  ןכלו  םיצורמ , היהנשו  םיהובג  םינויצ  לבקנש  םיצרמל  בושחו  הארוהה  תכרעה  לע  הובג  שגד 

". עדיה תקמעהל  אלו 

האוושהב תודבכ  ולש  סרוקב  תולטמה  המכ  דע  הצרמל  ריבסהל  אוה  תושירדהמ  תיחפהל  םיליעיה  םיעצמאה  דחא 
םע וק  רשייל  ץחלה  ולש ,) תוגלוקה  לש  תושירדל  עדומ  אלו   ) ויתושירדב ימונוטוא  הצרמ  לכש  ןוויכ  .םירחא  םיסרוקל 

.חילצמ  םיבר  םירקמב  םירחאה  םיצרמה 

.םהלש םיטנדוטסל  רתוול "  " תוחפ םיטונ  הימדקאב  ביצי  דמעמו  ימצע  ןוחטיב  תיעוצקמ , הקיתא  םע  םיקיתו , םיצרמ 
תיתכרעמ השיג  ןיא  תושירדב , ןויגיה  ןיאש  השוחתה  תא  םלצא  קזחמו  םיטנדוטסה  תא  לבלבמ  םיצרמה  ןיב  רעפה 

.ןתמו אשמל  ןותנ  לכהו 

ינאש ריבס  יתלבה  סמועה  לע  התיכב  האחמה  הרבג  האירקה  ןמוי  לש  השגהה  דעומ  ברקתהש  לככ  : " הקיתוו הצרמ 
רבודמש יתחכשש  םהל  הארנ  ללכבו  םהל , תורורב  אל  הדובעל  תויחנהה  יל , ורמא  םה  תעגיימ , האירקה  .םהילע  הליטמ 

הרוצב איקהל  הנשה  ףוסבו  יב , תוהבלו  התכב  תבשל  הז  םהמ  שרדייש  המ  לכש  וניבה  םה  יכ  תורפסב , יללכ  סרוקב 
המ לכש  םיווקווק  לש  ףיעס  שיו  - ' יתינע יאדוב ,' ?' ' יאקירמא ןחבמה   )' תובושתל הקולחב  יתרמאש  המ  לכ  תא  תזכורמ 

'(. הנומתב רתתסמה  רפסה  םש  המ  תוארל  ידכ  םירפסמה  תא  רבחל  קר  אוה  ךירצש 
אשונב םמצע  םירועישה  ינפל  םירפסה  לש  האירקה  תובישח  לע  רבסהב  האצרה  לכ  יתחתפ  ישילשה  רועישהמ  לחה 

רוציל היהי  ןתינש  ידכ  תרבדמ , ינא  המ  לע  וניבתש  ידכ  רועישב , ןיינעה  תא  ריבגהל  ידכ  -- יתלאשנ המ ? םשל  .דמלנה 
.האלה ןכו  התיכב  ןויד 

תירוקמ הבישח  טנרטניאהמ , קיתעהל  אל  תינקת , תירבע  םידומע : ןב 5  האירק  ןמויב  הפצמ  ינא  המ  תוכורא  יתרבסה 
יל ןיא  לבא  ילש - לע  דומעל  יתיסינש  תורמל  רוחיאב , ןהמ  הברהו   ) יל ושגוהש  תודובעה  .הבושת  לש  ןיינעמ  חוסינו 

םינויצ םע  יתרזחהו  הרוש  לכ  יתנקית  טפשמ , לכ  תוידוסיב  יתקדב  .שממ  תוכיבמל  תוינוניב  ןיב  ןבורב  ויה  יפוא )
יל ריזחיש  קנ ) ךסמ 10   ) .קנ תוחפ מ-5  לביקש  ימל  יתעצה  הרומת , םע  וזה  הלטמהמ  ואציש  ידכ  לבא -- םאתהב .) )

תחא המרד - וליפאו  בל  - ערוק יכב  תונצס  םג  ויה  הלודג , הקעצ  המק  התיכב  .ילש  תורעהל  םאתהב  תנקותמ  הדובע 
היגולויצוסב תנייטצמ  הדימלת  איה  תוירשפא , יתלב  סרוקל  ילש  תושירדהש  תועמדמ  קונח  לוקב  הרמא  תויטנדוטסה 

האציו םושייל  תירשפא  יתלב  וליפאו  הריבס  אל  ילש  השקבה  .השיגהש  הדובע  לע  מ-90  תוחפ  הלביק  אל  םלועמו 
: תולצנתה בתכמ  יל  החלש  ליבקמבו  סרוקהמ  השרפ  הייכובה  רתוי  רחואמ  .תלד  תקירטב  התיכהמ 

 .... םולש ד"ר '
דאמ דאמ  טושפ  ישיא , םוקממ  הלילחו  סח  היה  אל  הז  סרוקהמ , שורפל  הצור  ינאש  ךכב  ךב  יתעגפ  אלש  הווקמ  ינא 

םצעמו ינש , ראותל  םג  ךישמהלו  תנייטצמ  תויהל  תפאוש  ינא  .יל  שיש  הובגה  םינויצה  עצוממ  לע  רומשל  יל  בושח 
יתלוכי רבכש  םג  המ  .האירקה  ןמוי  לע  ךותמ 10  ןויצ 4  יל  תתנש  תוארל  דאמ  יל  השק  היה  תיטסינויצקפרפ  יתויה 
סרוקה רמוחש  הארנכ  .ךייתויפיצל  עולקל '  ' חילצא אל  ינא  סרוקה  לש  םכסמה  ןחבמב  םגש  תוארלו  דיתעה  תא  תוזחל 

 !!' הלועמ הצרמ  תמאב  תא  רשק , ילבו  .ךב  יתעגפ  םא  החילס  שממ  בושו , ...ישיא ]...[  ןפואב  יל  םיאתמ  אל  טושפ 
, אל לבא  עוצקמל - יתוריסמ  תא  וחבישו  םהלש  תינבומה  תונלצעה  לע  בלה  קמועמ  יינפב  ולצנתה  םדיצמ  םידימלתה 

איהשכ וזה  הבשחמל  תיבג  חור  תנתונ  הטיסרבינואב  ההובגה  הלהנהה  .ראותה  תא  םייסל  קר  .חורטל  םיניינועמ  אל  םה 
לש היגולואידיאל  רבכ  וחתיפ  םהש  המל  רושיא  םילבקמ  םיטנדוטסה  .לוזלזב  חורה  יעדמב  םידומיל  תוינכות  תרגוס 

.יטקרפ .ץמאתהל  הצור  אל  תותלדה , קרוטו  שעורה , בורה  .םירתוימ  ץמאמו  החרט  םה  חוסינו  הבישח  תונמוימ  שממ - 
" .תויתריציו תירוקמ  הבישח  לע  חומה  תא  םהל  לבלבא  אלשו  .םיהובג  םינויצו  .יטקרפ 

לע ףיקמו  קיודמ  עדימ  לבקל  םיצחול  םג  ןכל   ) סרוקה תליחתב  רבכ  תויפיצ  םאתל  םישקבמ  םיטנדוטסה  ינורקע  ןפואב 
תוניפ לגעל  רשפא  המבו  ץמאמה  ברימ  תא  עיקשהל  םיכירצ  םה  המב  םהמ , שרדנ  קוידב  המ  תעדל  ידכ  הניחבה )

.ףפחלו

.תרדתסמו םימוכיס  תארוק  ינא  ןמז ! זובזב  םירועישל ? העיגמ  אל  ינא  המל  : " הרבחה יעדמב  ןושאר  ראותל  תיטנדוטס 
" ...עיגהל ילב  םג  חילצהל  רתוי  וא  תוחפ  רשפא  םא  הז  בושחש  המ  .רוטקפ  אל  הז  תעדוי , אל  ןיינעמ ? הצרמה 

אל תויפיצהש  היעבה  .תובידנב  וקלוחיו  םהלש  תויפיצה  תא  ופקשי  םינויצהש  םיפצמ  םיקינ  Y-ה םירבדה  עבטמ 
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רדעה וא  םייעדמה  םיללכה  יפ  לע  אלש  הביתכ  לע  דוקינ  תדרוה  לשמל , .תוימדקאה  תומרונה  תא  חרכהב  תומאות 
םהש והשמ  לע  ןויצ  תדרוה  םג  .רשפ  תרסחו  הרזומ  םיברל  תיארנ  תימדקא ) הביתכב  םייסיסב  תונורקע   ) םוקמ יארמ 

, תושלחו תוינוניב  תודובע  לע  םג  םיהובג , םינויצל  ןוכיתהמ  ולגרוה  םהש  ןוויכ  .תזרפומ  םהל  תיארנ  וחכש "  " טושפ
לע רערעל  םיברמ  םה  .קדצומ  אלו  עשורמ  ינונטק , השעמ  הימדקאב  ולביקש  םיכומנה  םינויצב  תוארל  םיטונ  םה 

תודוהל הדעונש  הצרמה  םע  תישיא  השיגפ  שקבלו  ןויצהמ ) םתבזכא  תלוז  רוערעל , הביס  םוש  ןיאשכ  םג   ) םינויצ
םהלש החנהה  יפוסניא .) אוה  םיצוריתהו  םירופיסה  ןווגמ   ) םימחר שקבלו  ובל  לא  רבדל  אטח , לע  תוכהל  םתשלוחב ,

.םיקדוצ םה  ללכ  ךרדבו  םהל , ברסל  היהי  השקש  איה 

לכ תא  יתארקו  םירועישה , לכב  יתחכנ   " וא יתעקשה " לבא   " אוה ולביקש  ןויצה  רופישל  םלצא  םירוגשה  םיקומינה  דחא 
ץמאמה תדימ  אוה  הדימלה  רצות  תוכיאל  דיחיה  םיבר  םירקמבו  ירקיעה  דדמהש  הסיפתב  םיקיזחמ  םיבר  םירמאמה ."
תשגהב וא  ןחבמל  הדימלב  העקשה  .ןיפילחה  תשיפתמ  םג  תעבונ  יתעקשה " לבא   " הנעטה .יפוסה  ינכותה  רצותה  אלו 

לבקל הפצמ  ינאו  והשמ " םכל  יתתנ  רבדה ש" שוריפ  םידומילב  יתעקשה  םא  .הילאמ  תנבומכ  תספתנ  הניא  הדובע 
.תמלוה הרומת 

בקע יתשגרהב  ךתוא  ףתשל  ינוצרב  ימש ....  .םולש  : " אובמ סרוקב  ךומנ  ןויצ  תלבק  תובקעב  הצרמל  ליימב  תיטנדוטס 
תישילש הנשב  ינא  תישאר , .ימצע  לע  עקר  טעמ  ךל  ןתא  יל , השרוי  םא  לכ  םדוק.....סרוקב  א ' דעומב  ןויצה  תלבק 

הנשב ףסונב  .תזכר  םג  ינא  הנשהו  "ב  לה לש  לעופל  האצוהה  טקיורפב  םייתנש  רבכ  תבדנתמ  ינא  הטיסרבינואב ,
ךכ דומיל -  תודיחי   5 תרבגומ -  תורפס  יתדמל  ןוכיתב  .הטלוקפה  לש  דחא " לע  דחא   " טקיורפ לש  תזכר  יתייה  הרבעש 

בשחמה תא  יתחתפ  םויה  .ךלש  תידוחייה  הארוהה  תטישמ  יתינהנ  דאמ  ןכו  סרוקב  תרבעהש  םינכתל  יתרבחתה  דאמש 
ינפל הזש  תעדוי  ינאש  ףא  לעו  .ילש  תוהזה  תדועת  רפסמ  דיל  עיפומ  ןויצה 53 )!!!(  תא  יתיאר  הברה  יתמהדתלו 

אל םלועמו   80 דרוי מ - אל  יינויצ  עצוממ  .ייתועידי  תא  ףקשמ  אוה  ןיא  ןכש  הזכ , ןויצ  יל  עיגמ  יכ  הרובס  ינניא  ןונקתה 
.אל " ותו  יתוא  בילעה  טושפ  הזה  ןויצה  תאז -  רמול  תרחא  ךרד  יל  ןיא  .ךומנ  הכ  ןויצ  יתלבק 

ייוניכ ףס  לא  ונימיב  ורדרדתהש  תולועמ  יפוא  תונוכת  יתש  לש  דובאה  ןדובכ  תא  בישהל  הצור  ינא  : " רוניל תיריע 
תוצירחהש בורמ  ותוצירח , לע  דימלת  וחבשי  אל  רבכ  ידוסי  רפס  תיבב  תורומ  וליפא  ץורח -  ץורחו ]...[  דמחנ  יאנגה :

ונל ובה  תקעוז : ינא  וליאו  .שפיט  תצק  דליה  לבא  תוצירח , תוצירחש  עמתשמ  ץורח "  " הלימהמ .תממעשמ  תעמשנ 
". םיקירבמו םימיסקמ  םישנא  תוחפ  הברהו  םיצורחו , םידמחנ  םישנא  רתוי  הברה 

םדיתעל בושח  הכ  חתפמ  םיווהמ  םניא  ראותב  םינויצהש  םיטלוק  םיטנדוטס  רתויו  רתוי  רשאכ  תונורחאה , םינשב 
תלעות לומ  תולע  לש  בושיח  םויה  םישוע  םיבר  םיריעצ  .םיהובג  םינויצל  תויפיצה  תצקמב  ודרי  הקוסעתה , םלועב 
דיחיה תורישה  הז  הארוהה  : " בוצע רומוהב  תאז  רידגה  םיצרמה  דחא  .הדועת  שוכרל  ידכ  קר  הימדקאל  םיאבו 

" .לבקל אל  וחמשי  ורובע  םימלשמה  םיריעצהש 

. סונוב תודוקנב  תוכזלו  תושר  תלטמ  תושעל  תורשפא  סרוקב  ונלבק  : " תב 29 תיטנדוטס 
.השענש ץחל  אוה  .רדתסנ  רבכ  ןחבמב  .יל  םיאתמ  אל  הזש  ול  יתרמא  .דחי  תודובע  םישוע  ונחנאש  ףתוש  יל  שי 

". ךכ םג  סומע  אוהש  םלועב  דוע  סימעהל  המ  ליבשב  דומב 80 . הדובעה  תא  תושעל  יתמכסה 
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ירא ןב  לאפר  םייח /) יל  שי   ) ןמז תפסות 
דמול אל  ינא  רטסמסה  לכ  "

( אל ינא  )
דבוע אל  ינא  ץמאתמ , אל 

 - םיאצוי םוי  לכ 
םייח יל  שי 

! ]...[ ןמז תפסות  יל  שי 

ןמז תפסות  םע  הז  הככ 
ןחבמ ףאל  דומלל  ךירצ  אל 
רקובה לע  טילחהל  יל  השק 

" .רשוכ ןוכמל  וא  םיל  םיכלוה  םא 

? ךכל תירקיעה  הביסה  התייה  ללכ  ךרדב  המ  תיפיצש , יפכמ  ךומנ  ןויצ  תלביק  םהבש  םינחבמב 

תוחיכש   זוחאתוחיכש זוחא

ןנוכתהל ןנוכתהל יליל   רשפא   רשפא אלאל   ילש   ילש ףופצה   ףופצה םינמזה   םינמזה חול   10735.3%חול

ילש ילש תויפיצה   תויפיצה לעלע   ללכ   ללכ ךרדב   ךרדב םינוע   םינוע םינויצה   8227.1%םינויצה

עיקשא עיקשא אלאל   םאםא   םגםג   חילצאש   חילצאש יתבשח   4213.9%יתבשח

תומזגומ תומזגומ ויה   ויה סרוקב   סרוקב הצרמה   הצרמה לשלש   תושירדה   3912.9%תושירדה

ןגוה ןגוה אלאל   היה   היה ןחבמה   3310.9%ןחבמה

לכה לכה 303303100%100%ךסךס  

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  ץרמל 2013 , -4 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע    Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
תודדומתההו םירגתאה   - Me&Y סנכב וגצוה  רקסה  תואצות  (. 5.7%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

ץרמל 2013. ב-11  ופי , - ביבא לת  תימדקאה  הללכמב  , Y-רוד ה םע  שגפמב 

בצמ .םירבג  תיצחמו  םישנ  תיצחמ  ליג 21-32 , תימצע ,) הרדגה  יפ  לע   ) םייתרוסמ םינוליח / םידוהי  םיטנדוטס   303 תורעה :
כ-40%; םידומיל : הנורחאה  הנשב  ומייס  כ-40% ; ןושארה : ראותה  ידומילל  תישילשה  וא  היינשה  הנשב  םידמול  םידומיל :
- כו תירוביצ  הללכמב  כ-20%   ) כ-35% הללכמ : כ-65% ; הטיסרבינוא : םידומיל : דסומ  כ-20% . ינשה : ראותל  עגרכ  םידמול 

  .םורדהו "ש  וי םילשוריב ,  20%- כו ןופצהו  הפיחב  כ-20%  זכרמהו , ביבא  לתב  כ-60%  םירוגמ : םוקמ  תיטרפ .) הללכמב   15%

קבדה קבדה קתעה   קתעה
העפותב םיעגונש  תורוקמ , לש  ידוסי  ריקחת  תועצמאב  תועפות  טטרשל  איה  הימדקאב  תויסיסבה  תומישמה  תחא 

רקחמה תיתשת  אוה  תורפס )" רקס   )" יפרגוילביבה רקחמה  .ןווגמ  עדימ  םיאיבמו  םינוש  םיטביהמו  תונוש  תויווזמ 
ךשמהל רמוח  הדובעה  יארוקל  קפסל  בושח  ילכ  םג  הז  .הדשב  םויה  דע  בתכנו  השענ  המ  רוקסל  ותרטמו  ימדקאה 

.תודובעב יתוכיא  תורפס  רקס  שיגהל  םהידימלתמ  םישרוד  םיצרמה  ןכל  .רקחמו  הקמעה 

םיאלממ םיטנדוטס  תוחפו  תוחפו  תאזה  תימדקאה  השירדה  לע  םידיפקמ  םיצרמ  תוחפו  תוחפ  רעצה , הברמל  לבא 
רנימס תודובע  םישיגמו  םייעדמ , עדימ  ירגאמ  תונלבסב  קורסל  םיחרוט  אל  לגוגב , ןימזש  המב  םיקפתסמ  םה  .התוא 
תוארנ םישיגמ  םהש  רנימסה  תודובע  יחטש , יפרגוילביב  רקחמ  םישוע  םהש  ןוויכ  .הלד  תיפרגוילביב  המישר  םע 

.םאתהב
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יתצמאתה : " םיטירפ קר 5  שיגה  אוהו  םייפארגוילביב  םיטירפ  לש 10  המישר  השקיבש  הצרמל  טנדוטס  לש  הבוגת 
רוקחל ליחתהל  ידכ  .םיטירפ  לע 10  שקעתהל  המל  ןיבמ  אל  תמאב  ינא  .םירמאמה  תא  אוצמל  טושפ  היה  אל  הז  .דואמ 

" .קיפסמ הז  יתעדל  אשונה  תא 

תובר .תודובעה  ןכותב  םג  תפקתשמ  םיכילהת  רצקלו  ( V ןמסל  ) דבלב םומינימה  תא  תושעל  םיקינ  Y-לש ה היטנה 
ולגרוה ךכש  םושמ  טושפ  אלא  עדומב , םימרמ  םהש  ללגב  אקווד  ואל  קבדה ," קתעה   " לש תואקספ  ףצרכ  תוארנ  ןהמ 

תא תשרב  גודל  טושפ  ךירצ  וילע  בותכל  וא  והשמ  ןיבהל  םיצור  םאש  םהלש  השיפתל  םג  רושק  הז  .רפסה  תיבב 
.הדובעה תא  םליבשב  העשיש  םיאתמה , החמומה  תא  ןייארל  וא  ןוכנה , טסקטה 

[ רוספורפה לש  יטרפ  םש   ... ] םולש : " עודי רוספורפל   SMS תעדוהב דימלת י"א 
ינא יכ  אשונה ...  לע  רבדל  ךתוא  שוגפל  יתיצר  היזיוולטב ): לומתא  םג  ךתוא  יתיאר  לע ...  הברה  עדוי  התאש  יתעמש 

" יחצ הדות  .ילא  רשקתת  .יל  רוזעל  לכות  התאש  יתנבהו  רפסה  תיבל  הדובע  ןיכהל  ךירצ 

 ....... רוטקוד דובכל 
יל תונעל  לכות  םא  חמשאמ  רתוי  ינאו  הדובעה , תא  יל  רישעת  תאזו  החמומ  לש  הבושת  תשרוד  הלועש  הלאשה   [...]"

. ןיינעל לולעש  ףיסוהל  הצרתש  רבד  לכ  ןכ , ומכ  איה ...  ילש  הלאשה  .הילע 
" .אשונב הבושת  ךל  היהתש  יאוולהו  שארמ , הבר  הבר  הדות 

ןלהא ד"ר "
 ..... סנכב ךייתואצרהמ  תחא  תא  יתעמש 

תושעל הצור  דואמ  ינא  ......ב  קסועש  ןוירנימסה  תבוטל  אשונ  רוחבל  יילע  תעכו  ראותל  הנורחאה  הנשב  טנדוטס  ינא 
? יליבשב דקוממ  רתוי  ןויער  ךל  שי  לע .......  הדובע 

" שארמ הדות 

, םולש פורפ ............. ' "
 ...... אשונב קסוע  ילש  טקייורפה 

, ךתעד תווח  תא  עומשלו  ילש  טקייורפב  ךתוא  ףתשל  חמשא 
. וקמועל אשונה  תא  רוקחל  לכואש  ידכ  יללכ  ןפואב  אשונה  לע  עדימ  ךממ  לבקל  ףסונבו 

? רשק ךתיא  רוציל  תורשפא  שי  םאה 
" שארמ הדות 

תיפכב תיפכב הארוה   הארוה
קיסעמהמ השירד  לכל  הלעפה " תוארוה   " לבקל םיריעצה  לש  הייפיצה  תא  ונגצה  םיקיסעמ  - םידבוע יסחי  לע  ןוידב 

ונדי לע  הרתוא  תוהז , תוביסמ  תשחרתמש  המוד , העפות  ונייח .) אל  לבא  םכייח -  איה  הדובעה  ואר : הז  אשונב  הבחרהל  )
. הימדקאב הארוהה  יבגל  םהלש  תופדעהה  םוחתב 

ףקיה השירד –  לכל  תואמגוד , ללוכ  םהלש , םילגרתמהמו  םיצרמהמ  תויפיצפסו  תורורב  תויחנהל  םיפצמו  םיקוקז  םה 
, ןתוא קרו  הלאה , תושירדה  תא  אלמל  ולכויש  ידכ  ראשה  ןיב  דועו –  ףיעס  לכל  שידקהל  המכ  הדובעה , הנבמ  הדובעה ,

םישיגמ םג  ןכלו   ) יקלח ןפואב  םיארוק  וא  םיארוק  אל  םה  םתוא  יכ  בתכב , תויחנה  אל  לבא  .הצרמה  ןוצר  תועיבשל 
" תונורתפו םיישק   " שקבישכו םיינש  קר  וראתי  םה  םיישק " השולש  וראת   " שקבי הצרמהשכ  אמגודל , תויקלח .) תולטמ 

.דבלב םיישק  לע  ובתכי  םה 

לע ונל  הרפיס  תוקיתוה  תוצרמה  תחא  .ןוחטיב  רסח  דלי  ומכ  תודומצ , היחנהו  הכימת  םישקבמ  םה  תובורק  םיתיעל 
ןמז המכ  רמולכ  הדובעה , תביתכ  לש  םינמזה  ןונכת  תא  הל  ביתכתש  הננחתהש  תבכ 30 -  האושנ  םיטדנוטס - 
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.םיפיעסהמ דחא  לכב  עיקשהל 

תגהונ ינא  הניחבב )'? היהי  הז   )' תודרח גיפהל  ידכ  .ייניע  דגנל  םינתשמו  םיכלוה  םישדחה  םיטנדוטסה  " תורפסל : הצרמ 
(. יתנש סרוקה   ) םירטסמסה ינשל  םירדוסמ  האירק  תמישר  סובליס  + תואצרה רדס  םידומילל  ינשה  עובשב  רבכ  םסרפל 

םיבכרומ אל  הלילח  םינכתה , םגו  קראפב , לויט  איה  המישרהש  ירה  תיטנדוטסכ , וב  הנותנ  יתייהש  סמועל  האוושהב 
" .רתויב ךוראל  דעו  דחא ) ףד   ) רתויב רצקהמ  הדימה –  לע  רתי 

: העדוה יל  בתוכ  הז  ךא  סרוקה  רתאב  םינכת  סמל ' סנכיהל  הסנמ  ינא  : " תיטנדוטס
". הז ףדב  הייפצ  תאשרה  ךל  ןיא  "

? בושחמ זכרמל  תונפל  יילע  וא  לבקתהל  הרומא  העדוהה  םאה 
. ךתבושתל הדוא 

" אלפנ םוי 
, החילס : " תיטנדוטס ...תדמול " תא  סרוק  הזיאב  תנייצמ  תייה  םא  הקידבל , עייסמ  היה  .היעב  תויהל  הרומא  אל  : " הצרמ

.. בושחמ תקלחמל  תונפל  יתשקבתנו  רחא  סרוקב  םג  היעב  יל  התייה 
" ...הרקמ לכב  הדות 

: ןווקמ סרוק  םויסב  ןושאר  ראותל  םיטנדוטס  לש  םיבושמ  ךותמ 
, תורוכזת םיישיא , םירבסה  םיתעל  ךירצ  ינא  לבא  תאז , תושעל  לגוסמ  ינא  תנווקמ - הדימלל  רושקה  לכב  ינא  הזכ  "

" .תולטמ םייסל  ליבשב  ןורחאה  עגרה  דע  הכחמ  ינא  םירקמה  בורבו  הובג , ימצע  עונכש 

ילוא הצרמהמ -  ןמז  תוכראה  שקבל  םיטונש  םיטנדוטסה  םתואל  בוט  תויהל  יושע  בשקותמ  סרוקש  תבשוח  אקווד  ינא  "
ךכל םיכסמ  הצרמ  םימעפ  הברה   ) וילא תונפל  חונב  תוחפ  ושיגרי  םה  הצרמה  םע  תישיאה  תורכיהה  רדעיה  לשב  אקווד 

'(." וכו ישיאה  ורופיס  טנדוטסה , ירוחאמש  םדאה "  " םע תורכיה  בקע 

בשחמה םע  רשקתל  ךכ  לכ  בהוא  אל  ינא  ינש , דצמ  ךא  ילש , ישפוחה  ןמזב  דומללו  תיבב  תבשל  יל  חונ  דחא , דצמ  "
" .ךרוצה תעשב  תויחנהו  הרזע  לבקלו  הצרמה  םע  ישיא  רשק  ףידעמ  ינא  םיתעלו 

תיקלח תיקלח הרשמב   הרשמב הדימל   הדימל
תועש םידומילה  תפוקת  ךלהמב  םידבוע  םיבר  םיטנדוטסש  אצמנ  תונורחאה  םינשב  וכרענש  םינוש  םירקסב 

םידבוע ( 78%  ) םיטנדוטסה בורש  אצמנ  םידומילה 2013  תנש  תחיתפ  םע  וכרענש  םירקסב  לשמל , ךכ  .תוכורא 
.תועש לע 76  דמע  שדוחב  ודבע  םהש  עצוממה  תועשה  רפסמשו  םידומילה  תפוקת  ךלהמב 

ןממל ידכ  ןהו  דומילה  רכש  תא  ןממל  ידכ  ןה  םיימדקאה , םהידומיל  ךלהמב  ודבע  םיטנדוטס  םימדוקה  תורודב  םג 
ןזאמה יוניש  לש  המגמ  תרכינ  הנורחאל  .םידומילה  היה  םקוסיע  רקיע  םלוא  .ןוזמו  הריד  רכש  ןוגכ  היחמ , תואצוה 

ייחב םידומילה  לש  םתויזכרמ  וא  םתובישח  םג  ךכמ , האצותכ   (. תינמז הדובע  בורל  איהש   ) הדובעה תבוטל 
. תתחופ םיטנדוטסה 

.יברעמה םלועב  םירחא  תומוקמב  םג  םיטנדוטס  תנייפאמו  לארשיל , תידוחיי  הניא  וז  העפות 
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םידומילה ךלהמב  הקוסעת 

םיטנדוטסהמ םידבוע78% 

םיטנדוטסהמ הנשה67%  לכ  ךלהמב  םידבוע 

םיטנדוטסהמ דבלב14%  תושפוחב  םידבוע 

םיטנדוטסהמ ללכ22%  םידבוע  םניא 

םיטנדוטסהמ שדוחב77%  תועש  דע 100  םידבוע 

םיטנדוטסהמ שדוחב23%  תועש  לעמ 100  םידבוע 

רקסל 2012  תיסחי 
( שדוחל הדובע  תועש  מ-85 ל-76   ) שדוחל עצוממב  הדובע  העש  עשת  לש  הדירי  הלח 

םיטנדוטסהמ שדוחל48%  עצוממב  ןיב 1,001-3000 ₪  םידומילה  ךלהמב  םיחיוורמ 

םיטנדוטסהמ שדוחל20%  עצוממב  דע 1,000 ₪  םידומילה  ךלהמב  םיחיוורמ 

םיטנדוטסהמ שדוחל19%  עצוממב  ןיב 3,000-5,000 ₪  םידומילה  ךלהמב  םיחיוורמ 

םיטנדוטסהמ שדוחל13%  עצוממב  לעמ 5,000 ₪  םידומילה  ךלהמב  םיחיוורמ 

רקסמ 2012) ךומנ ב-358₪   ₪ ) אוה 2,872 םידומילה  ךלהמב  שדוחל  עצוממה  רכשה 

םיטנדוטסהמ םידמילה60%  תפוקתב  שרדנה  ןומימה  ףקיה  לשב  םהידומיל  תא  בוזעל  ולקש  אל 

םיטנדוטסהמ תיחכונה49%  םידומילה  תנש  ךלהמב  הגלמ  ולביק 

תוגלמה ילבקממ  הנשב37%  דע 5000 ₪  ןהבוג 

תוגלמה ילבקממ  הנשב38%  ךסב 5,000-10,000 ₪  ןהבוג 

לתוגלמה ילבקממ  הנשב25%  לעמ 10,000 ₪  ןהבוג 

רקסל 2012 תיסחי  לש 2,066  הדירי  ונה 10,754 ,₪  הנשל  תעצוממה  הגלמה  הבוג 

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 
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? שדוחב דבוע  התא  תועש  המכ 

תוישדוח תוישדוח הדובע   הדובע תועש   ))תועש 20132013  ) ) םידבוע םידבוע םיטנדוטס   םיטנדוטס

47%דע 50 

 51-10030%

101-15012%

151-1806%

רתויו  1815%

שדוחב שדוחב הדובע   הדובע תועש   תועש עצוממ   תועשעצוממ תועש   7676

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 

תאזה ? העפותל  תוביסה  ןהמ 

ץמאמ םומינימב  ראות 
םה ןכל  וכו ,)' הלכשה  ןיינע ,  ) הרטמ אלו  הדובעה ) םלועל  הסינכ  סיטרכ   ) יעצמא קר  םה  םידומילה  םיבר  םיריעצ  רובע 

תיללכ הדועת  ימדקאה  ראותב  םיאור  םיבר  ךכמ , הרתי  .םצרמ  לכ  תא  םהב  עיקשהלו  םידומילל  רסמתהל  םיטונ  אל 
םוחתב לשמל  טלוב  רבדה   ) ודמל ותוא  םוחתב  דובעל  םיננכתמ  חרכהב  אל  םה  .םסיכב  היהתש  בוטש  דבלב ,

.םידומילב ןייטצהל  סרטניא  םהל  ןיא  ןכל  םיטפשמה .)

םידומילה םויס  ינפל  הדובעל  הלבק 
ינפל לאיצטופה  ילעב  תא  גודל  ידכ  ןה  םהידומיל , בלשב  רבכ  םירשכומ  םיריעצ  סייגל  לבוקמ  םימייוסמ  םימוחתב 

עיקשהל סרטניאה  שלחנ  תיתרקויה  הדובעל  ולבקתהש  הלאלש  איה  האצותה  גאטס .' ןיעמ  רוציל  ידכ  ןהו  םירחתמה ,
רתוי םייטנוולרו  רתוי  םיבר  תויונמוימו  עדי  הנקמ  הדובעהש  וחכונ  םג  םה  .םהל  ןתינ  םשקובמ  ירהש  םידומילב ,
רתוי םידמול  םג  רתוי , םיפשחנ  םג  םה  ובש  הרבחב  עיקשהל  םהל  הווש  ןכל  .םייטרואיתה  םידומילב  רשאמ  הקיטקרפל 

.םהלש ידיתעה  ילאיצנטופה  קיסעמה  לצא  םיטלבתמ  םגו 

רפסמ ינפל  דע  .ןידה  תכירע  םוחת  איה  תואמגודה  תחא  .חיכש  תוחפ  השענ  הזה  סויגה  סופד  תונורחאה , םינשב  לבא 
'( הנש א  ) םיטנדוטסה לש  םימדקומ  דומיל  יבלשב  רבכ  םיעיצמ  ויה  םילודג  ןיד  יכרוע  ידרשמש  לבוקמ  היה  םינש 

סרטניא ול  היה  אל  טנדוטסל , תוחמתהה  דיתע  חטבוהשמש  היעבה  זאטס .)'  ) תוחמתה הזוח  םיחיטבמ  וארנש  הלאל 
ןקות ןידה  יכרוע  תכשל  תמזויב  רתוי .)" ךירצ  אל  רובעל , יל  קיפסמ   )" תוידומילה תולטמב  םומינימל  רבעמ  עיקשהל 

.הנורחאל  להונה 

ראותה תלזוה 
רבכ השענ  ראותה  תורחא , םילימב  .ימדקאה  ראותה  לש  ותרקויו  ותובישח  תתחופו  תכלוה  םיראתה " תייצלפניא   " לשב

חרכהב היהי  אל  םתומדקתהלו  הדובעל  םתלבקל  חתפמהש  םיניבמ , םיבר  םיריעצ  .םישנא  ןנסמו  לדבמ  ןוה  תוחפ 
םהלש היצביטומה  תתחופ  ךכמ  האצותכ  .םהיקיסעמ  תא  ומישריש  תוישיא  תונוכתו  יעוצקמ  ןויסינ  אלא  ראותב  ןויצה 
קושל הסינכל  בושח  יאנתל  ךפוה  יתקוסעת  ןויסינ  רשאכ   . הובג םינויצ  עצוממ  גישהל  ידכב  םידומילב  עיקשהל 

.םמצע םידומילה  ןובשח  לע  םג  .םידומילה  ךלהמב  רבכ  ותוא  גישהלו  תוסנל  ןוצרה  רבוג   , הדובעה
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םידומילה ליגב  היילע 
.יאבצה תורישה  לשב  תויברעמה  תונידמב  ורבחמ  רתוי  רחואמ  הימדקאל  ילארשיה  ריעצה  עיגה  םימדוק  תורודב  םג 

(. "ל וחב םילויט  רקיעב   ) םיהובגה םידומילה  ינפל  " must do"-המישר ה תוכראתה  רקיעב  לדג , בוכיעה   Y-רודב ה
רתיה ןיב  תוטלחה , לבקל  םהלש  ישוקהו  םיקינ  Y-תא ה תנייפאמש  תכשוממה  תוטבלתהה  איה  בוכיעל  תפסונ  הביס 

ילארשיה טנדוטסה  ןכאו , ליכשמ .)"  " יכה רודה  ריחמ -  לכב  ראות  ואר : הז : אשונב  הבחרהל   ) דומלל המ  הטלחהה 
.םינש לע 27  דמועה   OECD-תונידמ ה עצוממ  תמועל  תאז  ליגב 29 . ןושארה  ראותה  ידומיל  תא  םייסמ  עצוממה 

.רתוי תובר  תוילכלכ  תושירד  שי  רתוי  םדקתמ  ליגב 

היחמה רקוי 
לש תויתרוסמה  תואצוהל  דועו , תאז  .תונורחאב  םינשב  דואמ  ורקייתה  הרידה , רכש  רקיעבו  היחמה , תויולע 

.תיצורע בר  היזיוולט  תיתשת  טנרטניא , קפס  ןופטראמס , תרושקת : לש  תוהובג  תויולע  םג  םויה  ופסונ  םיטנדוטס 

אצי םירוהה  רוד  םא  .רבעבמ  רתוי  בר  ןוממל  םיקוקז  םהו  ולע  היגולונכטהו  יאנפה  םוחתב  םיטנדוטסה  יכרצ  םג 
תרגשמ קלחכ  םייוליבה  תא  םיבלשמ  םהיתונבו  םהינב  םידומילל , םיננער  רוזחלו  םירבצמ  ןועטל  ידכ  םייוליבל 

.םוימויה

היחמה תואצוהלו  דומילה  רכשל  םיטנדוטסה  לש  ןומימה  תורוקמ 

לארשיב 2014 . ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  רוקמ :

עייסל םישקתמ  םירוהה 
תגשמ דימת  הניא  הלא  תוחפשמ  לש  ןדי  .הובג  אל  ימונוקא  - ויצוס עקרמ  תוחפשממ  עיגמ  םיריעצהמ  לטובמ  אל  קלח 

, אצמנ "ס  מלהו לארשי  קנב  לש  רקחמב  ןכאו , היחמ .) יאנתבו  דומיל  רכשב   ) םידומילה ךלהמב  םהידליל  עייסל 
עבונ רבדהש  רעשל  רשפא  .תואטיסרבינואבש  הלא  רשאמ  רתוי  םידבוע  םיטנדוטסה  תוירוביצה  תוללכמבש 

- ויצוס דמעמ   ) תואטיסרבינואהמ הלאל  האוושהב  תוללכמה  ידימלת  לש  עצוממה  יפרגומדה  ליפורפב  םילדבההמ 
(. רתוי ךומנ  ימונוקא 
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םידומילה ךלהמב  םירוההמ  ילכלכ  עויס 

םירוהה  םירוהה תסנכה   תסנכה

49% ₪( דע 10,000  ) הכומנ שדוחל  תעצוממ  הסנכה  ילעב 

 37% ₪( ןיב 10,000 ל-20,000  ) תינוניב שדוחל  תעצוממ  הסנכה  ילעב 

 14% ₪( לעמ 20,000  ) ההובג שדוחל  תעצוממ  הסנכה  ילעב 

םירוהה  םירוהה תלכשה   תלכשה

 67%
הלכשה םע  םירוה  גוז  רשאכ ל-39%  תוחפל ,) דחא  הרוה   ) ההובג הלכשה  ילעב 

תימדקא

 28%
הלכשה םע  הרוה  וא  תינוכית  הלכשה  םע  םירוהה  גוז   ) תינוניב הלכשה  ילעב 

( תידוסי םע  ינשהו  תינוכית 

 5%( תידוסי הלכשה  םע  םירוה  גוז   ) הכומנ הלכשה  ילעב 

םירוההמ  םירוההמ ילכלכ   ילכלכ עויס   עויס

םידומילהתיצחמכ  ךלהמב  םהירוהמ  והשלכ  ילכלכ  עויס  םילבקמ 

הנשל41%  דע 9,000 ₪  םילבקמ 

הנשל18%  ןיב 9,000-12,000 ₪  םילבקמ 

הנשל41% לעמ 12,000 ₪  םילבקמ 

יתנשה יתנשה ילכלכה   ילכלכה עויסה   עויסה הבוג   הבוג
עצוממה עצוממה

+ ₪( 925  ) רקסל 2012 תיסחי  הלע  אוהו   ₪. 15,28015,280

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 

םימוכסה םצמוצמ , ףקיהה  לבא  ךומנ , ימונוקא  - ויצוס עקר  לע  םג  םיטנדוטסל , תוגלמ  ןווגמ  העיצמ  םנמא  הימדקאה 
(" ליכשמ  " יכה רודה  ריחמ -  לכב  ראות  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) םישקונ םיתיעל  םינוירטירקהו  םיהובג  םניא 

: תוירקיע המכ  הנמנ  ןלהל  .דומילה  תודסומ  לע  ןהו  םיטנדוטסה  לע  ןה  תובר  תוכלשה  םידומילה  ךלהמב  הדובעל 

םידומילב םיטנדוטסה  לש  העקשהה  תדימב  הדירי 
תועייתסה  ) םירפסו םירמאמ  לש  האירקה  יפקיהב  הדיריב  ןה  םירועישב , הלילד  תוחכונב  ןה  ףקתשמ  רבדה 

. רתוי תויחטש  תודובע  תביתכב  ןהו  םינחבמל  תינקדקד  תוחפ  הדימלב  ןה  םיריצקתב ,)

? תילגנאב רמאמה  תא  אורקל  ץמאתהל  המל  זא  תירבעב  םימוכיס  שי  םא  .םירוטניבמוק  לש  רוד  ונחנא  ןב 27 : ןייאורמ 
הנשה ךלהמב  .ןחבמה  ינפל  בוטה ) הרקמב  רתוי  טעמ  וא   ) םימי המכ  דומלל  םיליחתמ  קר  ונחנא  יכ  הז  תא  םישוע  ונחנא 

, םיריצקת םימוכיס ,  ) תוניבמוק םיאצומ  ונחנא  ןמזה  רסוח  בקע  זאו  ןושארה ,) ראותב  חטב   ) םיארוק אל  טעמכ  ונחנא 
םינשמ תולאש  רתוי  תישעש  לככ  .ןויצל  רתויב  בוטה  אבנמה  יתעדל  םה  בגא  תומדוק .) םינשמ  םינחבמ  םימוגרת ,

לש תוליעי  תייצקנופ  לע  םידבוע  ונחנא  ארקתש .) םוכיס  וא  רמאמ  לכמ  בושח  רתוי  הזו  רבגי  לש  ןויצה  ךכ  תומדוק 
.ץמאמ ונל  וכסחיש "  " תולע לש  תובר  תודיחי  דירוהל  ןתינ  םא  תלעות  תודיחי  דירוהל  םינכומ  ונחנא  ןכו , .תלעות  תולע 

הזיא אורקל  בושח  קיפסמ  ונל  הארנ  אל  םתסש  וא  םידבוע  ללכ  ךרדב  ונחנא  יכ  םג  הנשה  ךלהמב  םיארוק  אל  ונחנא 
.רמאמ
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: ילש םירבחה  בור  הניחב  ינפל 

תוחיכש   זוחאתוחיכש זוחא

(( םיריצקת םיריצקת אלאל    ) ) םאולמב םאולמב םירמאמה   םירמאמה בור   בור תאתא   םיארוק   5016.5%םיארוק

םיריצקתב םיריצקתב םירמאמה   םירמאמה בור   בור תאתא   םיארוק   19163.0%םיארוק

םיטקרטסבאה םיטקרטסבאה תאתא   קרקר   אלא   אלא םירמאמה   םירמאמה תאתא   םיארוק   םיארוק 3611.9%אלאל  

ללכב ללכב םירמאמה   םירמאמה תאתא   םיארוק   םיארוק 268.6%אלאל  

לכה לכה 303303100%100%ךסךס  

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  ץרמל 2013 , -4 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע    Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
תודדומתההו םירגתאה   - Me&Y סנכב וגצוה  רקסה  תואצות  (. 5.7%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

ץרמל 2013. ב-11  ופי , - ביבא לת  תימדקאה  הללכמב  , Y-רוד ה םע  שגפמב 

בצמ .םירבג  תיצחמו  םישנ  תיצחמ  ליג 21-32 , תימצע ,) הרדגה  יפ  לע   ) םייתרוסמ םינוליח / םידוהי  םיטנדוטס   303 תורעה :
כ-40%; םידומיל : הנורחאה  הנשב  ומייס  כ-40% ; ןושארה : ראותה  ידומילל  תישילשה  וא  היינשה  הנשב  םידמול  םידומיל :
- כו תירוביצ  הללכמב  כ-20%   ) כ-35% הללכמ : כ-65% ; הטיסרבינוא : םידומיל : דסומ  כ-20% . ינשה : ראותל  עגרכ  םידמול 

.םורדהו "ש  וי םילשוריב ,  20%- כו ןופצהו  הפיחב  כ-20%  זכרמהו , ביבא  לתב  כ-60%  םירוגמ : םוקמ  תיטרפ .) הללכמב   15%

םיזכורמ אלו  םישתומ  םיטנדוטס 
הפק יתבבש  אופא  עיתפמ  הז  ןיא  .הבישיב  םימדרנ  םג  םיתיעלו  הצרמה , לומ  םיקהפמ  םירועישל , רחאל  םיברמ  םה 

. לוב - דר תמגוד  היגרנא  תואקשמ  לש  תויחפ  םג  הפק  דבלמ  םירכומ  םיסופמקה  יבחרב  םיבר 

םיווח םירחאש  תויהל  לוכיו  יליג  ינב  ראשמ  ןפוד  תאצוי  אל  ינא  : " 13.3.2013 הזו ," המ   " רתאב רקנש  הנד  לש  גולבהמ 
שי ןמז -  ןיא  ינש , דצמ  חונל ."! תצק  יל  ונת  יד !  – " קועזל הצור  ינאש  השיגרמ  ןיידע  ינא  לבא  ינממ , סמוע  רתוי 

םתוא החינזמ  ינאש  םיבשוחש  םירבחה  םע  םיסחיב  עיקשהל  םג  ךירצ  סנרפתהלו , דובעל  ךירצ  םידומילל , תולטמ 
?" יל וריכזת  תויגוזו ? םיקדוצ ) תצק  םג  ילואו  )

זכרמב םידומילל  תופידע 
תחא תאז  .תונמדזמ  תודובעל  תושיגנ  לש  לוקישה  רתויו  רתוי  סנכנ  ימדקאה  דסומה  תריחבב  םילוקישה  תכרעמל 

. הירפירפה ינפ  לע  תופידע  םילבקמ  זכרמה  רוזאב  דומילה  תודסומש  תוביסה 

הדובעה יצוליאל  םאתהב  םיסרוק  תריחב 
, תלעות ילוקיש  יפ  לע  רטסמסה  לש  םירועישה  תכרעמ  תא  תונבל  םיקינ  Y-תא ה תובייחמ  תובורמה  הדובעה  תועש 

. הדובעה םע  תושגנתמ  ןניאש  תוחונ , תועשו  םינכייח  םיצרמ  תולק , תושירד  ירק :

םיזכורמ דומיל  ימי 
רפסמל םיסרוקה  תא  זכרל  ההובג  הלכשהל  תודסומה  ולחה  םיקינ  Y-ה לש  םייחה  ןונגסל  םמצע  תא  םיאתהל  ידכ 

!(. עובשב דבלב  דחא  םוי  ידכ  דע   ) דומיל ימי  לש  םצמוצמ 

בצמה לש  תוכלשהה  תא  ראתמ  ןוירוג , ןב  תטיסרבינואב  םיעוציב  רקחו  הקיטמתמל  הקלחמהמ  דיוד  לארשי  פורפ '
תמרלו םירגובה  תמרל  בושח  הדובע  ןויסינ   ' יכ םהיתפשב  םיקצקצמ  היישעת  תסדנהל  תוקלחמה  יסנרפ   " ובש

תרשפאמכ הקלחמה  לש  יקווישה  ןיטינומב  תעדמ , אלש  וא  תעדמ  םהל , תפלחתמ  הקלחמה ' תמר  ' )' הקלחמה
לש השקה  הדובעה  לש  תוכלשהה  לש  לטלטמ  רואית  איבמ  םג  אוה   (." םידומילה ןמזב  תורכתשה  הידימלתל 

.םיצרמה לש  הארוה  לעו  התיכה  לוהינ  לע  םג  אלא  םהלש  הדימלה  לע  קר  אל  םיטנדוטסה 

144

52/82

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תכרעמהו .הדעסה  רתאכ  תואריהל  יתתיכ  תא  תפחודה  איה  ברעב  הנומשל  רקובב  עשת  ןיב  הפופצ  תועש  תכרעמ  "
ראשכו הדובע .' ה' רובע  ולוכ  והנשמ  תא  תונפל  ליבשב  ןבומכ , םוי - ? ותואב  ךכ  לכ  הפופצ  איה  המל  הדיצמ , תאזה ,

שממ ןושיל  וא  קהפל  טנדוטסל  תמרוג  הניא  "ל  נה תכרעמהש  םירקמב  ןכלו  החונמו , הנישל  םג  טנדוטסה  קוקז  םדאה 
לש המלש  תרשרש  ןאכ  שי  רבד , לש  וללכ  .םירובידו  שער  דדועמ  ךשמהב  אוהו  זוכיר , רסוחל  ול  תמרוג  איה  ירועישב ,

םינגרנ םישענ  םיטנדוטסה  .םיימדקא  םידומיל  ארקנה  ןיינבב  תיסיסב  הנבל  לש  התריקע  עבטמ  טושפ  תומרגנה  תוער ,
רותב טנרטניאה  ןמ  םירמוח  בוביג  ךל  ושיגי  םקלח  .תידומיל  העיבת  לכ  חכונל  חקמה  לע  םידמועו  םינחכו  ליגרה , ןמ 

חור תלבקמ  איה  ךא  הזה , רודב  ןבומכ  הדלונ  אלש  העפות  שממ -  טאיגלפ  לע  רבדל  אלש  טקיורפ , וא  תידומיל  הלטמ 
'." הדובע ןמ ה' תיבג 

םירבח םירבח לשלש   הנטק " " הנטק  " " הרזע הרזע םעםע  
ההובגה הלכשההש  זאמ  לבא  הימדקאבו , רפסה  - יתבב השדח  העפות  הניא  םידומילה  תרגסמב  םידימלת  לש  תויואמר 
םירקחמ .הלועו  תכלוה  העפותה  תוחיכש  ברעמה , תוצראב  םיריעצה  בור  לש  תורגבתהה  לולסמב  יעבט  בלש  התשענ 

תורכל תמייאמה  הפגמכ  תאז  ורידגה  רבכש  שיו   , תואמר לש  םיוסמ  גוסב  םידומ  םיטנדוטסהמ  זוחא   70- כש םיארמ 
.ולוכ ףנעה  תא 

(; םירחא תורוקממ  וא  םידומילל  םירבחמ   ) רנימס תודובע  תקתעה   : םיטנדוטס ברקב  תוחיכשה  תויואמרה  ןלהל 
לש שארמ  הגשה  וא  השיכר  םיסרוק ; המכב  ההז  הדובע  תשגה  רוקמל ; הינפה  אלל  םיטוטיצו  תונויער  לש  הקתעה 

ירודכב שומיש  הניחבה ; ןמזב  ןכש  טנדוטסל  עדימ  הרבעה  הניחבה ; תעשב  רוסא  רמוחב  שומיש  ןחבמה ; תולאש 
תחת הדובע  תשגה   (; םתוא ךורצל  םישרומ  אלו  םיקוקז  אלש  םיטנדוטס  ידי  לע   ) זוכירה תא  ריבגהל  ידכ  ןילטיר 
רקחמ תדובעב  תויארו  םינותנ  קורבפ  פמרט ;)" תסיפת   )" התוא בתכ  םיפתושהמ  דחא  קר  לעופבש  העש  תומש , רפסמ 
הנוכנ אל  הביס  ןוגכ   ) הלקה לבקל  ידכ  הצרמל  ירקש  עדימ  תריסמ  תיפרגוילביבה ; המישרל  תורוקמ  ףויז  תיריפמא ;

ךותמ םיפד  לש  העירק  וא  היירפסב , םירומש  האירק  ירמוח  תבינג  ןמזב ;) הדובע  תשגה  - יאל וא  ןחבממ  תורדעיהל 
.םירמאמו םירפס 

םיקומינ ןווגמ  תרזעב  םהלש  תואמרה  תא  םיצרתמ  םיטנדוטס  יכ  אצמנ  תירבה  - תוצראב וכרענש  םירקחמב 
: םייסופיט

ןולשיכמ ששח 
תא םינמממ  םירוההשכ  לדג  ץחלה   ) יל םיצוחנש  םיהובג , םינויצ  לבקל  חילצא  אל  וא  םידומילב  לשכא  המרא , אל  םא 

(. דומילה רכש 

הרירב ריתוה  אלש  ינוציח  ץחל 
םינחבמ ידמ  רתוי  ויה  םהל ; סחיב  תוחפ  חילצהל  יל  םורגי  הזו  םימרמ  סרוקב  םירחא  סרוקב ; ידמ  לודג  תולטמ  סמוע 

יל ראשנ  אלו  הלוח  יתייה  םידומילל ; שידקהל  טעומ  ןמז  קר  יל  ראשנו  האלמ  הרשמב  דבוע  ינא  הרצק ; הפוקתב 
םינויצל קוקז  ינא  ילש ; םינויצב  היולת  םידומילה  רובע  לבקמ  ינאש  תיפסכה  הכימתה  רסחה ; תא  םילשהל  ןמז  קיפסמ 

.םידומיל ךשמהל  וא  תשקובמ  הרשמל  לבקתהל  ידכ  םיבוט 

ןגוה  וניאש  הצרמ 
םינגוה םניא  הצרמה  לש  םינחבמה  ידמ ; םיחושק  םינויצ  ןתמל  הצרמה  לש  םינוירטירקה  ידמ ; השק  הזה  סרוקה 

.וב דומעל  ירשפא  - יתלבו םזגומ , אוה  סרוקב  תודובעה  סמוע  םיטנדוטס ; לישכהל  םידעוימו 

בנגל תארוק  הָצִּפ 
.ןחבמה ןמזב  רדחה  תא  בזע  הצרמה  ידיל ; םיבשויש  םיטנדוטסה  לש  םינחבמה  תא  אורקל  לק 

145

146

147

148

149

150

151

53/82

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



יביטקלס רסומ 
םיקוקז םירבח  םא  תומרל ; םיבייחו  הרירב , ןיא  םימעפל  לבא  רשי , ללכ  ךרדב  ינא  םישק ; םיסרוקב  קר  המרמ  ינא 

.הרירב יל  ןיא  זא  הרזעל ,

םיסחיימ אל  םה  יללכ  ןפואב  .תירעזמ  תונכתסההש  םישח  םהש  םושמ  תומרל  םמצעל  םישרמ  םיטנדוטסהמ  םיבר 
תאז םישוע  םה  לכל : לעמ  לבא  .תיעגר  השלוח  וא  הרירב  רסוח  לש  השעמכ  הקתעה  תא  םיספותו  ירסומ  דממ  תוקתעהל 

? ינא אל  המל  זא  םימרמ , םלוכ  תחוור : המרונל  ךפה  הזש  םושמ 

הז .תודובעבו  תוניחבב  הקתעהב  ןוכיתהמ  רישע  ןויסינ  םהירוחאמשכ  םיימדקאה  םידומילל  םיעיגמ  םיבר  םיקינ  Y
םע חתפתמו  םיטנדוטס , ןיב  םירחא  הלועפ  יפותישב  וא  תונטק  תיב  תודובעו  םיליגרת  תקתעהב  ללכ  ךרדב  ליחתמ 

.תויורשפאה חווט  תא  םילידגמ  ירלולסהו  טנרטניאה  .רתוי  תכל  יקיחרמו  םימכחותמ  םירבדל  ןמזה 

טנדוטס ףאל  הריאשה  אל  רנימס  תביתכ  תארקנש  היווחה  : " םעפו םויה  לש  םיטנדוטס  ןיב  םילדבה  לע  הבתכ  ךותמ 
םיצורח םיטנדוטס  םויה  .ותוא  בותכתש  הכחמ  היה  רנימסה  ףוסבו  וליעוה  אל  םיצרמהמ  תונשנו  תורזוח  תושקב  .ץורית 

" .םולשתה לע  חקמתהלו  תשרב  ותוא  אוצמל  ךירצ  קר  טנדוטסה  בתכנ , רבכ  רנימסה  םיעדוי : דחוימב 

ירקחמה ךילהתהש  בושחל  םתוא  וליגרה  םהירומש  םושמ  לוספ  והשמכ  הקתעהה  תא  םיספות  אל  ללכ  םיבר  השעמל ,
הבושתה תא  בישהל  ךירצ  אל  ינא  םמצעל : םירמוא  םה  .םדוביעב  אלו  םירמוח  תואיצמב  רקיעב  אצמתמ  ידומילהו 

.יינפל תאז  השעש  ימ  אוצמל  טושפ  אלא  הנוכנה ,

: הללכמב הצרמ 
ילש םינחבמל  יכ  סרוקה ) תליחתב  רבכ   ) םיטנדוטסל עידומ  ינא  .חותפ  רמוח  ינחבמ  ךורעל  הרגיש  השעמכ  גהונ  ינא  "

הנשב .ןוניש  םתס  אלו  תישממ , הנבה  שורדי  ןחבמה  םלוא  וכו – )' תורבחמ  םירפס ,  ) וצריש רמוח  לכ  איבהל  ולכוי 
םידיינ םיבשחמ  איבהל  ולכוי  םאה  ןחבמה  תארקל  םיטנדוטס  ולאש  םוקיהו ," ץראה  רודכ   " סרוקה תרגסמב  הרבעש ,
בשחמ היה  םלוכל   ) הל תונעיהל  אלש  הביס  יתיאר  אלו  השקבה , תא  יתלקש  .ןחבמב  רתומה  חותפה  רמוחהמ  קלחכ 
תחאב יכ  רבתסמ  .ןחבמב  הנויצ  לע  תיטנדוטס  לש  רוערע  ילא  עיגה  םינויצה , םוסרפו  םינחבמה  תקידב  רחאל  דיינ .)

". יוקל רבסה   " לש קומינב  הלאשה  תודוקנמ  קלח  תיטנדוטסל  יתדרוה  חריה ) יעפומל  תוביסה  רבסה   ) תולאשה
". יוקל אוהש  ינויגה  יל  הארנ  אל  ןכל  הידפיקיומ  חוקל  רבסהה   " רועריעב הנעט  תיטנדוטסה 

אלש ונעט  םיטנדוטסהמ  םיזוחא  ינש  קרש  אצמ  תילארשיה  הימדקאב  המרמ  ישעמ  לש  יפואהו  ףקיהה  תא  קדבש  רקחמ 
תויואמר רתוי  לע  וחוויד  םישלח  םיטנדוטס  .םיימדקאה  םהידומילב  יהשלכ  היימר  תקינכטב  םלועמ  ושמתשה 

.תואטיסרבינואב םיטנדוטס  רשאמ  תולוספ  תויוגהנתה  רתוי  לע  וחוויד  תוללכמב  םיטנדוטסו  םינייטצמ , םיטנדוטסמ 

דמולו היימר  יכרד  רתויב  שמתשמ  אוה  םיימדקאה , וידומילב  רתוי  קיתו  טנדוטסהש  לככש  רקחמב  אצמנ  דוע 
.הרוסא תוליעפב  ספתיהל  אל  דציכ  םידומילה  לספסל  וירבח  לש  םנויסינמו  ונויסינמ 

רשפא המ  לע  סנכיהל , םכל  יאדכ  םירועיש  וליאל  וניבת  רבכ  הארנכ  םידומילל  ישילשה  עובשב  : " הריעצ תירגולב 
'." דחיב תושעל  ? ' הז תא  דיגהל  ךיא  ...טושפ  רשפא  תיב  ירועיש  וליאו  רתוול 
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תילארשיה הימדקאב  המרמ  ישעמ 

םידומילב םידומילב החלצהו   החלצהו קתוו   קתוו דסומ , , דסומ יפל   יפל המרמה   המרמה ישעמ   ישעמ יפואו   יפואו ףקיה   ףקיה

.םיימדקאה םהידומילב  יהשלכ  היימר  תקינכטב  םלועמ  ושמתשה  אלש  ונעט  םיטנדוטסהמ  קר 2% 

.םינייטצמ םיטנדוטסמ  תויואמר  רתוי  לע  וחוויד  םישלח  םיטנדוטס 

.הטיסרבינואב םיטנדוטס  רשאמ  תולוספ  תויוגהנתה  רתוי  לע  וחוויד  תוללכמב  םיטנדוטס 

ינממ קיתעהל  יתרשפא  " ןחבמ ;" ךלהמב  עדימל  השיגל  היגולונכטב  יתרזענ  : " ויה ואצמנש  תוחיכשה , תויוגהנתהה  שולש 
". םדוק ןחבממ  תולאש  יתגשה  "; " ןחבמב

.היימר יכרד  רתויב  שמתשמ  אוה  םיימדקאה , וידומילב  רתוי  קיתו  טנדוטסהש  לוככ 

". טנרטניאה תשרמ  הדובעהמ  קלח  יתקתעה  ": " תינכדע  " הלוספ תוגהנתה 

יתנשה ה-7 סנכה  .עדימה  ןדיעב  םיטנדוטס  ברקב  המרמ  תויוגהנתה  תימדקא –  הרשוי  .הברע 14.10.2009 . זבלאו , בבוי  תשע ,
.ןמציו ןוכמ  "ל , טימ לש 

יפ לע  .ץראה  ןופצב  תוימדקא  תוללכמ  יתשמו  הטיסרבינואמ  םיטנדוטס  לש 320  ןמדזמ  םגדמ  לע  השענ  רקחמה  םינותנ :
ךותמ 100. היה 83  םגדמה  ללכ  לש  םיימדקאה  םיסרוקב  םיגשיהה  עצוממ  ימצע , חוויד 

רתוי הטונ  אוה  ךכ  רתוי , ריעצ  טנדוטסהש  לוככש  אצמנ  לארשימו , "ב  הראמ םיטנדוטס  ללכש  רתוי , רחואמ  רקחמב 
.תומרל  רתוי  לבוקמ  םויה  השענ  רמולכ , המרונב , יוניש  לחש  הארמ  רבדה  .תימדקא  הרשוי  יאב  גוהנל 

אל תכל  תקיחרמ  הלש  תועמשמה  .תוזת  וליפאו  רנימס  תודובע  תיינק  ןבומכ  איה  רתויב  הדירטמהו  הרומחה  תואמרה 
רתויב בושחה  דדמה  ןה  תוזתו  רנימס  תודובעש  םושמ  אלא  המלש , היישעתבו  תילילפ  הריבעב  רבודמש  םושמ  קר 

.טנדוטסה תוכיאל 

בורהש תורמלש  וארה  םירקחמ  .תיאקירמאה  הימדקאב  תודובעה  לש  היינקהו  הקתעהה  תייעב  השחכוה  תובר  םינש 
וללה םירקמה  תא  םינפמ  םהיניבמ  םיטעמ  קר  ימדקא , רשוי  - יא לש  םירקמב  הנש  ידמ  הסנתמ  םיצרמה  לש  לודגה 
המכ דע  ורעיש  אל  םיבר   ) תומימתב ןה  םירקוחה  ולת  תומלעתהל  תוביסה  תא  .ךכל  םידעוימה  דסומב  םיפוגה  לופיטל 

םע תמעתהל  המל   ) תוחונב ןהו  הנממ ) שארה  תא  בסהל  בטומש  תיעגר  השלוח  וזש  וחינה  רתוי  דוע  םיברו  ץופנ , הז 
דומיל רכש  םימלשמש  םיטנדוטס  דבאל  ששחה   ) תוילכלכ תוביס  םג  הזל  ויהו  תעמשמה ,)? תויושר  םעו  טנדוטסה 

"(. ער  " הצרמכ בשחיהל  ששחה   ) תויכונאו ימדקאה ) דסומה  םודיקב  עוגפלו  הובג 

בתכב םסרופ  רבמבונב 2012  .הנממ  םלעתהל  רתוי  השק  השענ  ךכ  רתוי , הרומחו  הצופנ  התשענ  היעבהש  לככ  לבא 
בתכנ רמאמה  .לטלטמ  רמאמ  ויארוק , לע  םינמנ  תירבה  תוצראב  ימדקאה  לגסה  ישנא  ןיבמ  םיברש  יראלופופ , תע 

לש תולטמכ  םיטנדוטסל  ונתינש  תויעדמ , תודובע  לש  םולשתב  הביתכ  אוה  וקוסיע  םוחתש  םדא  ידיב  םש  םוליעב 
הרכה תלוז  תונשרפל , םוקמ  םיריתומ  אל  םש , ופשחנש  םירבדה , .םימדקתמ  םיראתל  םייעדמ  םירוביח  לשו  םיסרוק ,

: הזה רמאמה  ךותמ  םיעטק  ןלהל  .םישיחכמה  םיצרמה  לש  םפאל  תחתמ  שחרתמ  דירטמו  לודג  והשמש 
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תודובע יתבתכ  .רתויב  םירצק  השגה  ידעומ  םע  ללכ  ךרדב  תוימדקא , תודובע  לש  םידומע  ךרעב 5,000  יתבתכ  הכ  דע  "
ןושאר ראותל  תובר  תודובע  יתבתכ  .היגולויצוסב  ישילש  ראותלו  הנידמה  יעדמבו  תיביטינגוק  היגולוכיספב  ינש  ראותל 

תולכירדא הקיתא , היגולוכיספ , קוויש , תוחקור , הדובע , יסחי  הירוטסיה , תואנובשח , םיקסע , לוהינ  לש  םיאשונב 
תוללכמ וא  תואטיסרבינואלו  תונווקמ  תואטיסרבינוא  רובע 40-30  יתבתכ  .דועו  תורפס  היגולופורתנא , תינרדומ , - טסופ

לכשכ ינש , ראותל  תוזת  רופס ו-12  - ןיאל תוינוירנימס  תודובע  יתבתכ  .תיליעה  תואטיסרבינוא  וליפא  ןקלחב  תוליגר ," "
דסומ ראותה , תמר  הקיטמתמב ,) עדי  שרוד  וניאש  ןמז  לכ   ) ןכותה םוחת  .רתוי  וא  םידומע  לש 50  ףקיהב  איה  ןהמ  תחא 

.ירובע םייטנוולר  םניא  ולא  לכ  םידומילה ,
רוטקוד ברח , ריכש  ינא  .יתודובעמ  המכ  םתארקש  ןכתיי  יכ  םא  ילע , םתעמש  אל  םלועמ  וז , תיתועמשמ  הקופת  תורמל 

, םייק ילש  תורישהש  םיעדוי  םכניאש  יאדוול  בורק  .םכלש  םיטנדוטסה  םה  ילש  תוחוקלה  .ימדקא  רחוס  אשונ , לכל 
ותוא וקליסש  םעפ  ףא  ןנולתה  אל  ייתוחוקלמ  דחא  ףא  .םכל  ושגוהש  תודובע  יתבתכ  ינאש  םתיליג  אל  קפס  אללו 

, יל עודיה  לככ  .והשלכ  יתעמשמ  דעצ  ודגנכ  טקננש  וא  ותדובע  לש  רוקמה  לע  ותוא  רקח  והשימש  ימדקאה , דסומהמ 
.ספתנ אל  יתוחוקלמ  דחא  ףא 

לע םיססובמה  םיירוקמ  םירמאמ  תביתכ  רובע  שדוחב  םירלוד  יפלא  תורשע  החיוורמה  תיטנרטניא , הרבחב  דבוע  ינא 
אל םיקפסמ  םיטנדוטסה  .םהלש  םירוספורפה  תא  תומרל  הרטמב  םיטנדוטס , רמוא  יווה  תוחוקלה , לש  תוקיודמ  תוארוה 

םיינויחה חתפמ  יכמסמל  השיג  יל  םינקמה  המסיסה , תאו  שמתשמה  םש  תא  םג  אלא  רוספורפה , לש  תויחנהה  תא  קר 
.סרוק ותואב  םירחא  םיטנדוטס  םע  ןווקמ  ןוידב  יתפתתשה  וליפא  םירקמ  המכב  .םינווקמ  םינחבמלו  הדובעה  תנכהל 

הרבח .הביתכ  תומישמ  תוחפל 20  לע  דבוע  ינא  תימדקאה  םידומילה  תנש  לש  םוי  לכבו  תנשמ 2004 , הרבחב  דבוע  ינא 
רטסמס עצמא  לש  תודובע  שיגהל  ךירצשכ  דחוימב , תורעוב "  " תופוקתב תאז  לכבו  םיבתוכ , עבק 50  חרואב  הקיסעמ  וז 

הניא הביתכל  השירדהשכ  תיטרדנטס , הדובע  תביתכל  םולשתה  .השירדה  תא  קפסל  החילצמ  אל  הרבחה  רטסמס , ףוסו 
הביתכ לש  דומע  רובע  עבקנ  ריחמה  .הז  םוכסמ  תיצחמ  לבקמ  ינא  .רלוד  אוה 2,000  הנושארה , הלעמהמ  תופיחדב 

.המישמב דומעל  יל  ןתינש  ןמזה  ךשמ  לע  ססובמו 
ןתמב דואמ  הבידנ   Amazon תרבח .תחא  םעפ  אל  וליפא  תיעדמ  היירפסב  יתרקיב  אל  וז  הדובעב  יתלחתהש  זאמ 

אלה תא  קיסמו  ןיכמ  ינאש  הדובעב  ותוא  בלשמ  ינא  םיוסמ , טסקטמ  דיחי  דומע  וליפא  אצומ  ינא  םא  .םניח  תואמגוד 
קפסמש , Google Scholar אוה ףסונ  ןיוצמ  רוקמ  .רואל  איצומה  לש  םיריצקתמו  רמאמה  יארוק  לש  תורוקיבמ  יל  עודי 
ןושארה שופיחה  רוקמ  הווהמ  ללכ  ךרדבש  הידפיקיוו , ןבומכ  תמייק  ולאל , ףסונב  .תע  בתכב  רמאמ  לכ  טעמכל  ריצקת 

.םירכומ - יתלב םיאשונב  ילש 
םינשה ךשמב  .הדובעה  לש  םינושה  םיקלחב  םתוא  רזפמו  םיישומיש  םיטוטיצ  םהמ  איצומ  ינא  תורוקמה  ףוסיא  רחאל 
בותכל לגוסמ  ינאו  םילימ , ב-40  םילימ  עברא  ןב  טפשמ  בותכל  לגוסמ  ינא  .םירמאמה  תחיתמ " ל" םיכרד  יתחתיפ 

.הכורא תחא  הקספב  םיבתוכ  םירחאש  תא  םידומע  הרשעב 
תודובעה רפסמב  הביתכה , ןמזב  ילש  חורה  בצמב  היולת  תוכיאה  וז ? הטישב  בתוכ  ינאש  םירצותה  לש  תוכיאה  יהמ 

בור .דועו  חוקלה  לש  ויתולוכימ  תגרוח  יהשלכ  המישמש  הגרדב  חוקלה , לש  תויפיצבו  תויחנהב  תינמז , - וב בתוכ  ינאש 
ויה םהש  הממ  תרכינ  הדימב  הבוט  יתדובעש  דיעמש  המ  יתדובע , תוכיא  תא  ךירעהל  םילגוסמ  םניא  ילש  תוחוקלה 

חטשב לבה  ירבד  לש  ןמא  אוהש  דיחיה  ינניאש  תעדל  ידכ  םיימדקא  םירמוח  קיפסמ  הכ  דע  יתארק  .בותכל  םילגוסמ 
.הזה

רדוסמ ןפואב  בותכל  םילגוסמ  אל  םה  .םכלש  םיטנדוטסה  לש  הביתכב  תולשחנה  יבגל  גשומ  םכל  ןיאש  ןימאמ  ינא 
 - הביתכבו הדימלב  הרזעל -  םיקוקז  תמאב  םה  .םימדקתמ  םיראתל  םידמול  םה  תאז  םעו  תלוכמל , תוינק  תמישר  וליפא 

תונכסמהמ שואייהמ , סנרפתמ  ינא  .תאזכש  הרזע  םילבקמ  םניא  םהו  םימושר , םה  םהילאש  םיסרוקה  תא  םייסל  ידכ 
הסנכה וז  לבא  רצוא , אל  םנמא  הז  .וז  יתדובעב  רלוד  חיוורא 66,000  הנשה  .הרצי  םכלש  ךוניחה  תכרעמש  תולשחנהמו 

.הילא עיגהל  םיחילצמ  םניא  םיבר  ךוניח  ישנאש 
ךותל תואמרה  הרדח  קומע  המכ  דע  גשומ  םכל  ןיא  לבא  םימרמש , םיטנדוטס  שיש  םיעדוי  םתאש  חוטבו  ךומס  ינא 

רקס תואצות  לע  סמייט  קרוי  וינה  חוויד  ןורחאה  ץיקב  .התוא  עונמל  ךיא  םיעדוי  םכניאש  יאדוובו  תימדקאה , תכרעמה 
.םישיגמ םהש  םינחבמבו  תודובעב  תואמר  לש  יהשלכ  הרוצב  ודוה  ןושאר  ראותל  םיטנדוטסהמ  וארהש ש-61% 

תילגנאש םיטנדוטס  הדובעה : תביתכב  הרזע  תלבקל  דבוע  ינא  הבש  הרבחל  תונופש  תוצובק  שולש  שי  ינויסינ , ךמס  לע 
רובע .םינלצע  םירישע  םידליו  ןוקית  - ינב םניאש  דע  ךכ  לכ  םישק  הדימל  ירסוח  םע  םיטנדוטס  םמיא , תפש  הניא 

חולסלו םירישע  למגתל  םייונב  ולא  תודסומ  םיניוצמ , חופיט  תודש  םה  תואטיסרבינואהו  תוללכמה  הנורחאה  הצובקה 
, םרובע תושעל  המ  םהל  םירמואו  םירחאל  םימלשמ  םה  םהבש  םייחל  םיליגר  ולא  םירישע  ידלי  .םהלש  תונלצעל 

" .הזכ םייח  ןונגס  חפטל  םהל  םירשפאמ  ימדקאה  דסומב  םידומילהו 

.עורג רתוי  ףא  םיסרוגה  שיו  בוט  רתוי  אל  בצמה  לארשיב 
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שיו חא , וא  הרבחמ  החפשמ , בורקמ  הרזע  םישקבמש  םיטנדוטס  שי  : " רבסה ךכל  ןתונ  תודובע , תביתכל  הרבח  לעב 
ההובג תלוכי  שי  םיטנדוטסל  םש  יכ  ץופנ  תוחפ  הז  תואטיסרבינואב  .ונילא  םינופ  םה  זא  םרובע  ןימז  אל  הזש  הלאכ 

ונילא םינופ  תוללכמב  .הדובעה  לש  הביתכב  אלו  םימיוסמ  םיקלחב  הרזע  לבקל  ליבשב  הז  ונילא , םינופ  םה  םאו  רתוי ,
" .רתוי םילודג  םיפקיהב 

רבכש תוימדקא  תודובע  םירכומש  הלאכ  םג  קושב  םימייק  השירד , יפ  לע  תודובע  תביתכ  םיעיצמש  םירתא  דצל 
וללה םירתאה  עציהה  תא  לידגהל  הרטמ  ךותמ  רתוי .) הובג  ריחמב  תורכמנ  הנושאר " דימ   " תודובע  ) רבעב ושגוה 

תומלושמ תופסונ  תולמע  .םיזוחא  טנדוטסה  לבקמ  הריכמ  לכ  לע  .ובתכ  םהש  תודובע  רוכמל  םיטנדוטס  םידדועמ 
.רתאב תודובע  שוכרל  םהירבח  תא  םיאיבמש  םיטנדוטסל 

אוה ריחמ , תעצה  ול  םיחלוש  הנופ , טנדוטסה  .םויה  רואל  יולגו  םיהדהל , לק  הזה  קפקופמה  תורישה  תקפסא  ךילה 
לודגה תודובעה  קנב  -  Ubank : " בתכנ , Ubank רתא לש  תיבה  ףדב  לשמל , ךכ  .תרגסנ  הקסעהו  המדקמ  חלוש 

7500 םינש , .רקחמ 8  תודובעו  תינוירנימס  - ורפ םייתומכ , םירקחמ  םיינתוכיא , םירקחמ  תוינוירנימס , לארשיב ,
: םינוקלו םירכומל  טרופמ  דוע  םישכור ." יפלאו  םיבתוכ  תואמ  םירתוכ ,

!: Ubank-קר ב תונקל  "
יתוכיא תודובע  רגאמ 
לארשיב לודגה  רגאמה 

םולשתה עוציב  רחאל  דיימ  הדובעה  תלבק 
השיכרה םרט  הדובע  לכ  תודוא  םיטרפ 

הממיב תועש  תוחוקל 24  תורש 

:Ubank-קר ב רוכמל 
.םילקש לש 40  ידימ  סונוב  ףסונבו  תונושארה  תוריכמה  עבראמ  לבקו 50%  תבתכש , הדובע  רוכמ 

! ךליבשב דובעל  תודובעל  ןתו  וישכע  םשרה 

:Ubank-שדח ב
ךירבח ועצביש  השיכר  לכמ   20% שדח +  םסרפמ  לכ  רובע  ש"ח  לבקו 20  ונתוא  םסרפ  רבח :" איבמ  רבח   " תינכות

" .רתאב

רתאב הרבחה " יעדמב  ת   / ימדקא ת   / רקוח תרשמ   " לש העדומל  התנעש  ינש , ראותל  תיטנדוטס  הלביקש  הבושת 
הילא הרבחה  יעדמב  ת   / ימדקא ת   / רקוח תרשמ  תא  תמסרפמה   Write2Me תרבחמ החלשנ  וז  העדוה  : " AllJobs

: םייח תורוק  תחלש 
רקיעבו םיימדקא  הביתכ  יתוריש  תקפסמש  הרבח  ונחנא  .הרשמה  לש  התוהמ  לע  הרצקב  ריבסהל  חמשנ  בר , םולש 

לע רבודמ  .המודכו  םיטסיטטס  םיחותינ  תופטוש , תולטמ  רקחמ , תועצה  תביתכ  םיטנדוטסל , תודובע  תביתכב  הרזע 
לומגתל םג  עיגהל  ןתינו  הדובעה  ףקיהל  םאתהב  הנתשמ  םולשתה  .הדובע  יפל  אוה  םולשתהו  יאמצעכ  תיבהמ  הדובע 
תוליעפה יפוא  לע  רתוי  תצק  ןיבהלו  םשרתהל  ןתינ  .תירקיע  הסנכהכ  וא  תידדצ  הסנכהכ  שדוחב  םילקש  יפלא  לש 

לש 88 םידומיל  עצוממ  אוה  ןושאר  ראותל  םיטנדוטס  רובע  ףס  יאנת  . http://www.write2me.co.il ונלש : רתאב 
ליימל הנעמל  הדונ  ךל , המיאתמ  הז  גוסמ  הדובעו  הדימב  .םידמול  םה  וב  ימדקאה  דסומב  ב ' הנש  םויסו  הלעמו 

" hr.write2me@gmail.com

ןה תוימדקאה  תודובעה  לכ  וב  קיטוב '  ' רגאמ : " תיבה ףדב  בתכנ  וב  תוימדקא " תודובע  רתא   " איה תפסונ  המגוד 
תודובעה רגאמ  .ןיטולחל  תימינונא  איה  ןוירנימסה  תדובע  תדרוה  .תנכדועמ  היפרגוילביב  םע  םינשהמ 2014-2013 

הדובעה בתוכ  לש  ליימו  דיינ  ןופלט  ןתונה  ונימב  דיחי  םינוירנימס  רגאמ  ןופלטו ! ת"ז  םש , ללכב  שרוד  אלש  ידיחיה 
אל תוינוירנימסה  תודובעה  .ףסונ  עדימ  לבקלו  השיכרה  ינפל  רישי  ןפואב  ץעייתהל  ןתינ  ותיא  תיפיצפסה  תימדקאה 
.ח כ 290-90 ש" לש  תולעב  קלחו  םניחב  רנימסה  תודובעמ  קלח  .םירחא  םירגאמב  ומכ  תמזגומ  הרוצב  תורחסוממ 

" .הכירעו שומישל  ןכומו  חותפ  דרוו  טמרופב  תידיימ  הדרוהל  תוימדקאה  תודובעה 

םש םע  םתסנרפ –  וזש  יולגב  םיריהצמ  רופאה ) םוחתב  םיבשוי  קלח   ) םיתורישה ינתונ  טעמ  אל  םויהש  הז  םיהדמש  המ 
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.הכובמ וא  תוטבלתה  לכ  אלל  אלמ ,

.תינוירנימס הדובע  תביתכב  קוסע  יתייהש  איה  הנגפהב  לומתא  יתייה  אלש  הביסה  .לומתא  הנגפהב  יתייה  אל  ירעצל  "
לפטל ןמז  הל  ןיאו  ינש  ראותל  תדמולש  םידליל , םא  הריעצ , תרבג  רובע  איה  .ילש  אל  איה  תינוירנימסה  הדובעה 

.הרובע ןתוא  ןיכאש  ידכ  יל  תמלשמ  איה  זא  ןמזה , ותואב  תוינוירנימס  תודובע  תושעלו  םידליב 
ןיא יכ  אלא  ילש , יונפה  עובשה  ףוס  ךלהמב  יתאנהל  הז  תא  השוע  אל  ינא  .םישנאל  תוינוירנימס  תודובע  בתוכ  ינא  ןכ ,

" .ונל סאמנש  וישכעו , ןאכ  םיטילחמ , ונחנאו  קפדנש , רוד  ונחנא  .שדוחה ]...[  תא  רומגל  ףסכ  יל 

: תילאוטקלטניאה ותלוכרמ  תא  םכתורישל " םיללצ  רפוס   " תרתוכה תחת  טרפמש  דלפ , רחש  לש  ישיאה  רתאה  ךותמ 
: םיללצ תביתכ  לש  םימוחת  רפסמב  קסוע  ינא  "

תא בותכל  םכל  רזוע  ינא  יתגרדה  יביטקארטניא  ךילהתב  .תוימדקא  תודובע  תביתכב  בר  ןויסינ  יל  שי  תימדקא : הביתכ 
.טרוטקודל דעו  ןוירנימסה  תמרמ  םכלש  תימדקאה  הדובעה 

תושיגפ תרדיס  ךלהמב  .וילע  בתוכו  רקחמה  תא  םכרובע  ךרוע  ינא  תירקחמ  תורפס  לש  םיללצ  תביתכב  תירקחמ : הביתכ 
םיתיעל .תושדח  תודבוע  םישפחמו  תושדח , תורעשה  םינוב  םיאצממה , לע  םירבוע  רקחמה , ינוויכ  תא  דחי  םישבגמ  ונא 

' תויוהזה תסרגמ   ' ירפס .קימעמ  תורפס  רקסב  הכורכ  הדובעה  םיתיעלו  תונויארו , םינולאש  םע  חטשל  תאצל  ךרוצ  שי 
" ....רקחמ לש  הז  גוסל  המגוד  אוה 

.רשק ורצ 

תבותכו ירלולס  רפסמ  ללוכ  תודובעה , יבתוכל  תוימדקא " תודובע   " רתאמ הינפהה  איה  רתוי , תללוכ  תרחא , המגוד 
.הדובעה  רכומ  לש  אלמה  ומש  תא  הריגסמ " ש" ליימ ,

םיידוחיי םייתוברת  ךוניח  תודסומ  קוח  ךוניחו -  םידרח  הנידמו -  תד  ןוירנימס  "
052-8690210 דיינב : תאז  תיפיצפס  תימדקא  הדובע  בתוכ  קירא , םע  רישי  רשק  רוצ   1022 סמ ' תימדקא  הדובע  מע .'  30

תדובע רכומה .] לש  אלמה  ומש  תא  תעדל  ןתינ  ויפל  ליימה  ףרוצמ  : ] ןוירנימסה תדובעמ  קלח  לבקל  השקב  םע  ליימב  וא 
םייפרגוילביב תורוקמ  םע  תימדקא  הדובע  .תוימדקאה  תודובעה  רגאמב  םלועמ  הרכמנ  אל  ירמגל , השידח  ןוירנימס 

" .םילקש  290 הדובעה : ריחמ  ...ההגה  הרבעו  הקדבנ  ןוירנימסה  תדובע  .םיינקתו  םיינכדע 

םיימדקאה תודסומה  לכמ  םינוש  םיסרוקל  םימיאתמש  הדימלב  ךרד  ירוציק  םיטנדוטסל  םיעיצמ  םג  םינוש  םירתא 
רתא לשמל , ךכ  .דועו  םינכומ  הדבעמ  תוחוד  םיטרפר , לש  תוגצמ  תונורתפ , ללוכ  םירזחושמ –  םייוסח  םינחבמ  ץראב :

.דומילה דסומו  םיאשונ  יפל  םיניוממש  הלאכ  םירצומ "  " בורק ל-30,000 ללוכש  רוספורפ " "

.שפנ  לכל  םיווש  םיריחמב  הלאכ  םיתוריש  לש  תועצה  תומסרפתמ  ההובג  הלכשהל  תודסומב  תועדומה  תוחול  לע  םג 

ןויארב הרמא  םיקסע  להנמב  ינש  ראותל  תיטנדוטס  .הבחרהב  העפותה  תא  הרקסש  הבתכ  רקרמ  - הד םסרפ  ב-2013 
שמתשהל יותיפהו  טנרטניאב , הקזח  תוחכונ  ןהל  שי  .הלאה  תורבחה  תא  ריכמ  א ' הנשב  טנדוטס  לכ  : " הבתכל

לוכי ינא  ןוירנימס  בותכל  יל  חקיי  ובש  ןמזה  תאש  יתבשח  : " רמא רחא  טנדוטס   ". לודג תועיצמ  ןהש  םיתורישב 
ןלוכו לגוגב , ועיפוהש  תורבחה  לכל  ליימב  יתינפ  .תונעתהלו  שארה  תא  רובשל  ילב  ףסכ , חיוורהלו  הדובעב  עיקשהל 

רבד לש  ופוסב  .םתוא  וספתיש  םידחפמ  אל  םה  .יוסח  רפסממ  אל  וליפאו  ןופלטב , יתא  ורבידש  הלאכ  ויה  .ילא  ורזח 
" .םיצרמה דשח  תא  הררועש  ילבמ  ןויצל 95 , התכז  הדובעהו  לקש  יתמליש 3,500 

םיכירצ םישנאש  םיסרוק  הברה  שי  : " הרמא םירחא , םיטנדוטס  רובע  םולשתב  הלאכ  תודובע  תבתוכש  תיטנדוטס ,
בותכל לקש  הדובע  וזש  תויהל  לוכי  .ןויצהמ  םהל  תפכא  אל  זא  רכשב  האלעה  וא  הדובעב  םודיק  לבקל  ידכ  תושעל 

לבא רמוא , הז  המ  תעדוי  אל  וליפא  ינא  .תוזתל  רקחמ  תועצה  המכ  םג  יתבתכ  .ףסכ  םלשל  םיפידעמ  םה  לבא  התוא ,
תלוכיה תא  יל  שי  לבא  הזה  הדובעה  גוסל  הרשכה  םוש  יל  ןיא  .ןוירנימס  ינימ  תביתכל  המוד  הז  ןכותה  תניחבמ 

" .טטרחל

: הבתכל טסיקבקוט  דיעמש  יפכ  םיללצה , יבתוכ  לש  השדחה " הריירק  העירפמ ל" הניא  הרשכהה  רדעיה  ןכאו ,
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רבחמהש המ  לכש  דיעהל  לוכי  ינאו  תחא , הנש  ךשמב  וזכ  הדובעב  יתקסע  ינא  םגש  םושמ  יניעב , םיהדמ  אוה  רמאמה  "
לבא ןושאר , ראותל  טנדוטס  יתייה  וז  הדובעב  יתקסעשכ  המיהדמ -  הרעה  דוע  ףיסוא  התימאל !!! תמא  אוה  בתוכ 

" ...םהלש ישילשה  ראותה  ידומיל  תרגסמב  םיטנדוטסל  תודובע  יתבתכ 

תוימדקא תודובע  תוקפסמה  תורבח  תועיצמש  םיתורישה  יריחמ 

תורישה תורישה םילקשב   םילקשב ריחמ   ריחמ   

הזת תדובע  תביתכב  5,000-10,000עויס 

הנמזה יפל  רנימס  תדובע  4,800-2,200תביתכ 

רקחמ תעצה  3,000-1500תביתכ 

םייטסיטטס םיחותינ  1,200עוציב 

תורפס תריקס  תביתכ  םירמוח / ףוסיא  1,500-700תדובע 

תגצמ 800תיינב 

.תוימדקא תודובע  תריכמ  לש  רקשה  תיישעת  תלהנתמ  ךכ  תואמרב : ראות  .רואיל 26.12.2013 . לטד , רוקמ :

םיריחמו תואמגוד  םימוחת –  יפל  תונכומ  תודובע 

אמגודו אמגודו םוחת   םילקשבםוחת םילקשב ריחמ   ריחמ

" למרכב הפירשה  היפרגואיג " : 320היפרגואיג

" לארשיב תויתלשממ  תורבח  תטרפה  : " הלכלכ 309הלכלכ

ןירופסולקיצ לש  ירלוקלומה  הלועפה  ןונגנמ  : " האופר 299האופר

" םידלי ברקב  המילח  : " היגולוכיספ 260היגולוכיספ

" םייפסכ תוח  " ודב ינזאמ  - ץוחה םושירה  לש  תונורתיה  : " תואנובשח 209תואנובשח

" ינויצה ןויערה  תמשגה  : " הירוטסיה 200הירוטסיה

" רנקנד יחונ  לש  ותליפנו  ותיילע  : " םיקסע םיקסע להנימ   180להנימ

" תוניטקהו ןלוג  לייא  תשרפ  : " םיטפשמ 89םיטפשמ

.רקרמ - הד .תוימדקא  תודובע  תריכמ  לש  רקשה  תיישעת  תלהנתמ  ךכ  תואמרב : ראות  .רואיל 26.12.2013 . לטד , רוקמ :

םאתמ אצמנש  ןוויכ  .הדובעה  םלוע  לע  אלא  הלכשהה  םלוע  לע  קר  אל  תוכלשה  הימדקאב  הרשויה  רסוח  תייעבל 
םג רימחתו  ךלת  העפותהש  רעשל , רשפא   , הדובעה םוקמב  תיתא  אל  תוגהנתה  ןיבל  תימדקא  הרשוי  רסוח  ןיב  יבויח 

.הקוסעתה קושב 

הז .הלש  םיטנדוטסה  לש  תוחיכשה  תויואמרהמ  דואמ  תדרטומ  איהש  ונל  הרפיס  האופרל  רפס  תיבב  הצרמ  ןכאו ,
םימרמ םה  רשאכ  : " הירבדל .םיטלחומ  רשויו  תונימא  תבייחמ  אפור  לש  ותדובעש  הדבועה , עקר  לע  דחוימב  עזעזמ 

!" םהמ תחאו  דחא  לכב  םייולת  ונייח  ירהו  םתדובע ? ךלהמב  םג  ומרי  אלש  עודמ  םידומילה , ךלהמב 

ינא המ  .בצמה  הז  יכ  , " םויה רדסל  הילע  רובעל  םיפידעמו  העפותה  תא  םיריכמ  םהמ  םיבר  םיצרמה ? םיביגמ  דציכו 
םיטסילאידיאה ונלצא ." םידומילל  לבקל  םירומא  ונייה  אלש  הכומנ , המרב  םיטנדוטס  םילבקמ  םויה  "? " תושעל לוכי 

םיקלח תבסה  ידי  לע  ןוכיתהמ  םיטנדוטסה  םיעיגמ  םתיאש  עדיה  ירעפ  לע  רשגל  םיסנמ  םימימת ) ונעטיש  שי   ) רתוי
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.תימדקא הדובע  בותכל  דציכ  היחנהל  ירנילפיצסידה  סרוקהמ 

.תילגנאב האירקה  תא  ונמצמצ  זא  .תילגנאב  יסיסב  עדי  ילב  ןוכית  םימייסמ  םיטנדוטס  םויה  : " הרבחה יעדמל  הצרמ 
הדובע ובתכי  םה  ךיא  זא  .ינקת  דחא  טפשמ  חסנל  םיעדוי  אל  םה  תירבעב ! יסיסב  עדי  ילב  םג  םיעיגמ  םהש  איה  היעבה 
ונחנא םצעב  המל  ךכל ? ושרדנ  םה  יתמ  הרזע ! ילב  דבלו , .בושחל  םג  ךרוצה  לע  תרבדמ  אל  דוע  ינאו  תימדקא ?

!!" עצבל םילגוסמ  אל  םהש  םירבד  םהמ  םישרוד  ונחנא  תויואמר ? תופשחנשכ  שדחמ  םעפ  לכ  םיעתפומ 

ןמז לע  רבדל  אלש  תלוכי , םהל  שי  דימת  אל  הקתעהב , םידשוח  םה  םא  םג  םישלב ."  " אל םהש  םינעוט  םיצרמהמ  קלח 
.תאז חיכוהל  היגרנאו ,

: םשב הנכות  ריכמו  אצמתמ  וא  שמתשמ  םכמ  ימ  םאה  ררבל  תשפחמ  : " םיצרמ לש  םורופב  עויס  תשקבמ  הצרמ 
? תרחא הנכות  לכ  וא  תודובע , לש  תוקתעהו  םיהז  םירמאמ  שופיחל   turnitin.com

?" וזכש הנכות  שי  הטיסרבינואל  םאה 

אלו הדימלה  לש  הרטמה  םה  םינויצה  רשאכ  .תימדקאה  הדימלה  תוזחל  םיסרוקב  םינויצה  תכיפה  תא  םישאמ  רחא  קלח 
 ". ריחמ לכב   " םתוא םיגישמ  םיטנדוטסהש  אלפתהל  ןיא  הלכשה , תשיכר 

תא קמועל  ריכהל  םהילע  השקמש  רבד  תותיכב , םיטנדוטסה  רפסמ  תלדגהב  הייעבה  תא  םילות  םיבר  םיצרמ 
םגו קיתעהל ,) רתוי  לקש   ) תויתריצי אלו  תוינולבש  תודובע  שורדל  םהל  םרוג  םג  הז  .םהלש  תולוכיה  תאו  םהידימלת 

.םידמלמו םיטרופמ  םיבושמ  ןתמו  תודובע  תקידבב  עיקשהל  םהילע  השקמ 

תשיכר לש  ההובגה  תוחיכשל  תויזכרמה  תוביסה  תחא  וזש  הנייצ  תנייטצמ , תיטנדוטס  ונלש , תונייאורמה  תחא 
תיתימא הביס  םהל  ןיא  הדובעה , תקידבב  םיקימעמ  אלו  םיפרפרמ  םיצרמהש  םישח  םיטנדוטסה  רשאכ  .תודובעה 

: חורטל

יל ועיצה   ₪. 200-300 םינייטצמ .) םידימלתמ  רקיעב   ) םהלש םירבחהמ  םג  רנימס  תודובע  םינוקש  הובג  רועיש  םייק  "
הזו .םיחינמש  הממ  לבוקמ  רתוי  הברה  הז  .ספאמ  לכה  תא  םיניכמ  .ףסכ  ליבשב  הדובע  םירחאל  השעאש  םימעפ  רפסמ 

ךכ .ןויעב  הז  תא  םיארוק  אל  אלימבש  םיטנדוטסה  לש  השוחתה  .םגפ  הזב  םיאור  אל  םיבר  .ירסומ  יתלבל  בשחנ  אל  םג 
" .םיצרמהמ יתימא  בושמ  ןיא  .םידדצה  ינשמ  ןיפילח  הזיא  שיש 

.התיא דדומתהל  םישקתמו  הידממ  תא  שיחכהל  םיטונ  לבא  העפותל  םיעדומ  תוללכמהו  תואטיסרבינואה  יטינרבק 
םירקמב  ) ללכב םא  תיסחי , םילק  םישנוע  םע  םיאצוי  םיבר  םירקמבו  תעמשמ , תדעוול  םיטנדוטס  םילעומ  םעפ  ידמ 

(. וללה תוריבעה  תא  חיכוהל  השק  םיבר 

םירקמבו  ) דסומהש השוחתה  לשב  םתלקלקב , וספתנש  םיטנדוטס  דגנכ  העיבת  שיגהל  םישש  םניא  םילגרתמו  םיצרמ 
תעמשמה תודעווב  העפוההש  הדבועה  לשב  םג  תעבונ  העיתרה  .יוביג  םהל  קינעי  אל  םינמחרה ) תוגלוקה  םג  םיבר 

.םייטנטילימ ןיד  יכרוע  לומ  תוזבתהב  םג  םיבר  םירקמבו  תעגיימ  היטרקורויבב  הכורכו  הצרמל  המיענ  היווח  הניא 
םיכפהנ םיקיתעמ  םיטנדוטס  וספתש  םילגרתמהו  םיצרמה  תחא  אל  " ) הז תא  ךירצ  ינא  המ  : " םמצעל םירמוא  םיצרמה 

(. םיטנדוטסה םוקמב  םימשאנל 

ןידל םידימעמ  םהש  איה  םהלש  השוחתה  .תעמשמה  תדעול  םיטנדוטס  תולעהלמ  םיצרמ  לש  העיתרל  ףסונ  םרוג  םייק 
םג ךכ  תשרפתמ  השינעה   ) הקתעהב ספתנש  לזמה  רסח  טנדוטסה  תא  אלא  המירש , וא  קיתעהש  תי  / טנדוטסה תא  אל 

וירבח לכ  טעמכ  השעמלו  וספתנ , אלש  תורשע  שי  ספתנש  דחא  לכ  לעש  בטיה  םיעדוי  םיבר  םיטנדוטסה .) ידי  לע 
.העפותב לופיט  אלו  קדצ  תיישע  ןאכ  ןיאש  איה  השוחתה  .ושנענ  אל  ןיירבעה  לש  םידומילה  לספסל 

לואשל ידכ  הדימלת  ילש  דרשמל  העיגה  ובש  םויה  תא  רכוז  ינא  : " רמאמב רפיס  הקיתאל  החמומ  רשכ , אסא  פורפ '
, בטיה יל  תרכומ  התייה  הדימלתה  .םידימלת  רובע  תודובע  םולשתב  ןיכמה  םדא  יניע  ומב  תוארל  הצור  ינא  םא  יתוא 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
הפיח תטיסרבינוא  תורבוד 

יזכרמה ןורדסמב  לודגה  ןולחה  לא  התיא  יתכלה  .הליעיו  תיארחא  רקחמ  תרזועכ  םגו  םירועישב  הליעפ  תפתתשמכ  םג 
, םיוסמ םדא  לע  העיבצה  הדימלתה  .ןמליג  ןיינב  לש  הירטיפקה  הארמ  ףקשנ  ונממ  ידרשמ , אצמנ  הבש  המוקה  לש 

אלש תודובע  שיגהל  םהל  רשפאמה  תוריש  םידימלתל  שיגמה  תודובע , ןבתכ  רותב  םלוכל  רכומ  אוהש  יל  הרפיסו 
.השובה רסוחמ  הזעהה , ןמ  יתמהדנ  העפותה , םע  יתורכיה  תורמל  .ןתנכה  לע  םמצעב  וחרט 

איהש םינפ  דימעהל  הנכומ  התייה  איה  .ותלקלקב  הזה  ןבתכה  תא  סופתל  רוזעל  הנכומ  איה  םא  הדימלתה  תא  יתלאש 
לע הנעטב  הילא  אובי  אל  הטיסרבינואב  דחא  ףאש  ידכ  תוניסח , השקיב  לבא  התוא , שיגהל  ידכ  הדובע  ולצא  הנימזמ 

שקובמכ וזכ , תוניסח  הרובע  גישהל  השק  היהי  אלש  יתבשח  ימותל  .התביתכ  לע  חורטל  םוקמב  הדובע  הנימזהש  ךכ 
לא אופא  יתכלה  .העפותה  לש  ףירח  יוניג  ללכנ  ובש  רוטקרה  לש  םואנ  םיבר  ועמש  ןכל  םדוק  םימי  המכ  ןכש  יוארכו ,

היופצה המורתה  תא  תוניסחב , ךרוצה  תא  ןויערה , תא  תודבועה , תא  יתגצה  .הדימלתה  רובע  תוניסח  שקבל  רוטקרה 
אל רבד ." םוש  הז  לע  תעדל  הצור  אל  ינא  : " יתוא העיתפה  רוטקרה  ןמ  יתעמשש  הבוגתה  .תלקולקה  העפותב  קבאמל 

" .תטלחומ תוקמחתה  טלחומ , בוריס  דודיע , אל  ףא  תוניסח ,

םייחה םייחה עבר   עבר רבשמ   רבשמ המהמ – "? – "? וישכעו   וישכעו דומלל   דומלל יתרמג   יתרמג ""
(Quarter Life " ) םייחה עבר  רבשמ   " חנומה

ידי לע  עבטנ  הבחר , השדח  העפות  ראתמש  , Crisis
הרדנסכלאו רנליו  יבא  םשב  תויאקירמא  תוריעצ  יתש 

ררועש הזה , םשב  רפס  ומסריפ ב-2001  ןה  .סניבור 
.אשונב ץועייו  הכרדה  ירפס  דילוהו  בר , ןיינע 

ללכ ךרדב  תשחרתמש  תיגולוכיספ  העפותב  רבודמ 
השוחת םה  הינייפאמ  .םיהובגה  םידומילה  םויס  ירחא 
אשניהל הדובע , גישהל  ץחל  קנחו , םותס  יובמ  לש 

רסוח לוכסתו , לובלב  הטרח , הבזכא , םידלי , דילוהלו 
, המשא ישגר  ןואכיד , תודידב , םייחהמ , ןוצר  תועיבש 

םיבר םיריעצ  .דיתעה  יבגל  הדרחו  תוטבלתה 
תמדקומ תונקדזה  ןיעמ  לש  השוחת  לע  םג  םיחוודמ 

רחאל השק  היהיש  ועדי  םה  .תופייעו  היופצ  יתלבו 
הצור ינא  המ   " הלאשה לע  םמצעל  בישהל  םילגוסמ  םניאש  ךכמ  םידרטומ  םהו  המכ , דע  ועדי  אל  ךא  םידומילה , םויס 

." ילש םייחהמ 

אל םהו  דבל , תוטלחה  לבקל  ליחתהל  םיכירצ  םהש  םיניבמ  םיקינ  Y-ה םליג , ינבל  לבוקמה  לולסמה  תא  ומייסש  ירחא 
.םירגובה םהייח  לע  תוירחא  תחקלו  םלועל " תאצל   " םישקתמו תוצע  ידבוא  םה  .ךכל  םיליגר 

הדובע אוצמל  םיחילצמ  אל  םתאש  השוחת  : " העפותה לש  םימוטפמיסה  תא  התצמת  רז  עטנ  םשב  תילארשי  תירגולב 
דיתעל עגונב  תואדו  רסוח  תוהז ; רבשמ  םכלש ; םייתריציהו  םיילאוטקלטניאה  םירושיכל  יוטיב  םינתונש  קוסיע  וא 

ו- תויתרבח  תויצקארטניאמ  םומעש  בוט ;' קיפסמ  אל  הז   – ' םישוע אל  םתאש  המש  השוחתו  תותיחנ  ישגר  בורקה ;
השוחתה אוה  םייחה  עבר  רבשמ   ' לש יזכרמה  םוטפמיסה  יללכ , ןפואב  .םלועל  םידלי  איבהל  זע  ןוצר  בל -  ומיש 

" .ךממ חילצמ  רתוי  והשכיא , והשימש ,
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םלועב םייחה  עבר  רבשמ 

ינב םיריעצ , םינמא  תרובח  לש  םייחב  םירבשמב  תקסועש  תיטנרטניא  היזיוולט  תרדס  "ב  הראב הקפוה  תנשב 2008 
לש םירצויה  קיווז , דאו  ץיבוקשרה  לשרמ  וקיפה  הרדסה  תא  (. Quarterlife " ) םייחה עבר   " הארקנ איה  .והשמו  םירשע 

". ייח םה  ולא  ו" והשמו " םישולש   " תורדסה

, םיריעצ העבראב  הקסע  הרדסה  (. Quarter Life Crisis " ) םייחה עבר  רבשמ   " םשב ךשמה  תרדס  התלע  תנשב 2014 
Muhlenberg) גרבנלומ ירגוב  םה  הירצוי  גלוקב .' םהל  התייהש  וזל  המודב  הליהק  לש  גוס  יתימאה " םלועב   " םישפחמש

שיגרמ התא  עודמ  זא  .ךינפל  ךייח  לכ  גלוק .' תמייס  : " ךכ חסונ  הרדסל  ומורפה  .הינבליסנפב  יטרפ  גלוק ' ( - College
?" ןגלב הזכב 

' ץיוונירג תטיסרבינואב  ךרענש  רקס  וגזלגב )  ) תיטירבה תיגולוכיספה  הדוגאה  לש  יתנשה  סנכב  גצוה  תנשב 2011 
ינפל תויגוזו  תילכלכ  החוור  הדובע , גישהל  ץחל  םישח  םהש  וחוויד , ( 86%  ) םילאשנה בור  .םיריעצ  ברקב 1100  ןודנולב 

יונישל וויק   21% ־ו רתוי , תוקומע  תוילכלכ  תודרחמ  ולבס  .םידלי 40%  דילוהלו  אשניהל  ץחל  םג  ונייצ   32% ליג 30 .
.Hill, 5.5.2011 ךותב : .םהלש  הריירקב  לודג 

ףתשל םיריעצה  םישלוגה  ונמזוה  ובש  םייחה ," עבר  רבשמ   " טקיורפ טסופ " ןוטגניפאה   " תושדחה רתא  םזי  תנשב 2012 
דע וכירעהל  לבא  השק , היהת  םידומילה  םויס  רחאלש  הפוקתהש  ועדי  םהש  ודוותה  םיבר  .םהיתויווחב  םיארוקה  תא 

םהש ךכמ  םידרטומ  ויה  רקיעב  םה  .לוכסתו  לובלב  לעו  םהלש  םייחהמ  עובק  ןוצר  תועיבש  רסוח  לע  וחוויד  םה  .המכ 
.McGuinness, 7.3.2012 ילש ." םייחהמ  הצור  ינא  המ   " הלאשה לע  תונעל  םילגוסמ  םניא 

References:
Hill, Amelia. 5.5.2011. The Quarterlife Crisis: Young, Insecure and Depressed. The Guardian.
McGuinness, William. 7.3.2012. The Quarter Life Crisis Project. Huffington Post College.

 

לויטה לויטה -  ןומימל  הדובע  אבצ -  הפוריאו : "ב  הראל האוושהב  רתוי  ךורא  לארשיב  םיריעצל  לבוקמה  לולסמה 
דילוהלו ןתחתהל  ץחלה  םג  .רתוי  םירגובמ  םידומילה  םותב  הדובעה  שופיח  בלשל  םיעיגמ  םה  ןכל , .םידומיל  לודגה - 

.רתוי לודג  לארשיב  םידלי 

תדמתמ היילע  שיש  םיעדוי  ונחנא  : " התוולש שפנה  תואירבל  זכרמב  ןואכידה  תאפרמ  להנמ  רגירק , לארשי  ד"ר 
םיליחתמ םישנא  ובש  ליגב  הדיריל  םידע  ונחנא  תונורחאה  םינשה  רשעב  .תיללכה  הייסולכואב  ןואכידה  ירועישב 

 ." יאליגב 20־30 הז  םויהו  םהייחל ,  50 ־הו  40 ־ה תונשב  היה  הז  רבעב  ןואכידמ -  לובסל 

הפיח תטיסרבינואב  יגולוכיספ  ץועייל  ןמרב  זכרמ  לש  ינילקה  רודמה  שארב  דמועש  ינילק  גולוכיספ  ןלפק -  םייח 
.הלדג טלחהב  םהלש  הקוצמהו  לדג  םיטנדוטסה  ןיבמ  םינופה  זוחא  ןורחאה  ןמזב  (: " עובשב םיטנדוטס  ב-270  לפטמ  )
" .ראות דועו  ראות  דוע  תושעל  םיראשנו  הצוחה  תאצל  לודג  ששח  םע  ראותה  תא  םימייסמש  םישנא  םיאור  ונחנא 

: תויוביוחמה לכ  לע   V ונמיס טושפ  וישכע  דע  .הערכה  תדוקנל  ונעגה  ונלש  םירבחה  םגו  ינא  םג  : " ןב 28 ריעצ 
" .טושפ אל  ללכב  הז  .תוטלחה  לבקל  םיכירצו  יפוסניא  שפוחב  ונחנא  וישכע  .םידומיל  אבצ , תויורגב ,

ראותה םיבר  םירקמב  .םודאה  חיטשה  תא  םרובע  שרופ  אל  שיאש  םהל  רבתסמ  תישאר , .הלופכ  הבזכא  השעמל  ןאכ  שי 
רשאכ ןורסיח , וליפא  ול  תויהל  לולע  העתפהה  הברמלש  אלא  הדובעה , קושב  ןורתי  הנקמ  וניאש  קר  אל  ימדקאה 

. ראות ילעב  ינפ  לע  ןויסינ  ילעב  םיפידעמ  םישנא 

םלוא .רכשה  תמר  ןיבל  הלכשהה  תמר  ןיב  יבויח  םאתמ  םייקתה  תובר  םינש  ךשמב  .רכשה  תמרמ  איה  היינשה  הבזכאה 
רקיעב ההובג , הכ  הניא  אתלדה )  ) הלכשהה האיבמש  רכשה  תפסות  תונורחאה –  םינשב  שבתשה  הזה  םאתמב  והשמ 
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העפשהה םיימדקאה , םיראתב  םדקתמ  התאש  לככ  קיפסמ , אכדמ  אל  הז  םאו  .ראותה  םויס  רחאלש  תונושארה  םינשב 
.תתחופ רכשה  תפסות  לע  ראותה  לש 

ינב 21 תורענו  םירענ  יפלא  תורשע  ובשייש  ןימאה  והשימ  הנש  ינפל 20  ירה  (: " 77 מע '  ) הלגייבה תמכוח  רנטייה , ןליא 
ורכזי םאש  ידכ  םהייחב , ועמשי  אלו  ועמש  אל  םלועלש  םילימ  דומלל  ידכ  סרוקב  הלילו  םמוי  םישדוח  השולש  ךשמב 

וכזי םה  םהירבחמ , בוט  רתוי  תוקד  הקיטמתמב ב-10  תויטוידיא  תולאש  רותפל 100  וחילצי  הפ  לעב  וללה  םילימה  תא 
הנקי ילואש  ןויארב  וכזי  ילוא  ויתובקעב  םירקש  אלמ  ריינ  וססקפי  םמויסבש  םינש  שולשב  לקש  ףלא  םישימח  םלשל 

וגל םיביכרמ  םה  ךיאו  רקשל  םיעדוי  םה  בוט  המכ  ןחביש  םמעושמ  גולוכיספ  דצל  תועש  תבשל 8  תוכזה  תא  םהל 
תויהל ידכ  תאז  לכו  היצביטומ , ףדוע  אוה  םהלש  ןורסיחהש  דיגהל  ידכ  ינשה , הדובע  ןויארל  עיגהל  וכזיש  ידכ  הצובקב ,

?" ןאכ הרוק  המ  ימואלניב ! קזבב  חירסמ  תוריכמ  ןכוס 

? םידומילה םוחתב  הדובע  אוצמל  יוכיסה  ךתעדל  והמ 

תארקל "ח  וד החוור -  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .מ 30.9.2013 . " עב ימוחתניב  ץועיו  רקחמ  ןוכמ  תוחומ –  רגאמ  רוקמ :
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  "ד  עשת "ל  הנש תחיתפ 

רקסל ובישהש  םיטנדוטס  םתוא  לע  קר  רמולכ  יטנרטניא , רקסל  תונעיה  לע  םיססובמ  םהש  ךכב  םינותנה  תא  גייסל  שי  הרעה :
.אלמ וניא  םגדמה  לש  גוצייהש  ןאכמ  .הז 
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ראותה םויסב  הקוסעת 

.םהלש םידומילה  םוחתב  הדובע  ואצמ  אל  לארשיב  ןושארה  ראותה  ירגובמ  רתוי מ-40% 
.םייתנש וליפא  םיתיעל  ךראו  לכסתמ  היה  הדובע  ואצמש  הלא  בור  לש  ךילהה 

הטיסרבינואב ודמלש  םוחתב  םידבוע  אל  וא  הדובע  ואצמ  אל  הרבחה  יעדמ  ירגובמ   72%

הטיסרבינואב ודמלש  םוחתב  םידבוע  אל  וא  הדובע  ואצמ  אל  חורה  יעדמ  ירגובמ   56%

הטיסרבינואב ודמלש  םוחתב  םידבוע  אל  וא  הדובע  ואצמ  אל  המראפו   האופר  ירגובמ   54%

הטיסרבינואב ודמלש  םוחתב  םידבוע  אל  וא  הדובע  ואצמ  אל  םיטפשמ  ירגובמ   47%

םהידומיל םויסמ  הנשמ  תוחפ  ךותב  םוחתב  הדובע  ואצמ  תילאיצוס  הדובע  ירגובמ   25%

.תונורחא תועידי  .הלכשהב  רוח  .סיריא 26.10.2014 . רגילק , - ץישפיל רוקמ :

.ראותה רחאלש  םינשה  שולשב  ןושאר , ראות  ירגוב  ברקב 500  ךרענש   Alljobs לש ףיקמ  רקס  ךותמ  םינותנ :

? ראותב תדמלש  םוחתב  קסוע  התא  םאה 

תוחיכש   זוחאתוחיכש זוחא

9851.6%ןכןכ

6031.6%אלאל

בורק בורק םוחתב   םוחתב קסוע   3216.8%קסוע

לכה לכה 190190100%100%ךסךס  

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  ץרמל 2013 , -4 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע   Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
תודדומתההו םירגתאה   - Me&Y סנכב וגצוה  רקסה  תואצות  (. 5.7%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

ץרמל 2013. ב-11  ופי , - ביבא לת  תימדקאה  הללכמב  , Y-רוד ה םע  שגפמב 

ינשכ .םירבג  תיצחמו  םישנ  תיצחמ  ליג 21-32 , תימצע ,) הרדגה  יפ  לע   ) םייתרוסמ םינוליח / םידוהי  םיריעצ   190 תורעה :
כ-20% זכרמהו , ביבא  לתב  כ-60%  םירוגמ : םוקמ  .ינשה  ראותל  עגרכ  םידמול  שילשכ  םידומיל , הנורחאה  הנשב  ומייס  שילש 

  .םורדהו "ש  וי םילשוריב ,  20%- כו ןופצהו  הפיחב 
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* ימדקא ראות  אלל  עוצקמ  תשיכר 

 

תוחיכש   זוחאתוחיכש זוחא

הרקמ הרקמ לכב   לכב ימדקא   ימדקא ראות   ראות דומלל   12942.6%דומלל

תיאדוו תיאדוו הקוסעת   הקוסעת גישהלו   גישהלו יעוצקמ   יעוצקמ ןפואב   ןפואב דומלל   10334.0%דומלל

תיראלופופל תיראלופופל ךופהת   ךופהת הביטנרטלאה   הביטנרטלאה רשאכ   רשאכ קרקר   יעוצקמ , , יעוצקמ דומיל   דומיל לוקשל   לוקשל ןכומ   ןכומ היהא   היהא
45

 

14.9%

 

טילחהל טילחהל ןיידע   ןיידע יליל   השק   268.6%השק

לכה לכה 303303100%100%ךסךס  

םיבישמה לנאפ  תועצמאב  ץרמל 2013 , -4 סלנאפ ב : רקחמה  ןוכמ  ידי  לע   Y-רוד ה רקחמ  רובע  עצוב  רקסה  רוקמ :
תודדומתההו םירגתאה   - Me&Y סנכב וגצוה  רקסה  תואצות  (. 5.7%± תיברמה : המיגדה  תועט   ) Panel4all יטנרטניאה

ץרמל 2013. ב-11  ופי , - ביבא לת  תימדקאה  הללכמב  , Y-רוד ה םע  שגפמב 

בצמ .םירבג  תיצחמו  םישנ  תיצחמ  ליג 21-32 , תימצע ,) הרדגה  יפ  לע   ) םייתרוסמ םינוליח / םידוהי  םיטנדוטס   303 תורעה :
כ-40%; םידומיל : הנורחאה  הנשב  ומייס  כ-40% ; ןושארה : ראותה  ידומילל  תישילשה  וא  היינשה  הנשב  םידמול  םידומיל :
- כו תירוביצ  הללכמב  כ-20%   ) כ-35% הללכמ : כ-65% ; הטיסרבינוא : םידומיל : דסומ  כ-20% . ינשה : ראותל  עגרכ  םידמול 

.םורדהו "ש  וי םילשוריב ,  20%- כו ןופצהו  הפיחב  כ-20%  זכרמהו , ביבא  לתב  כ-60%  םירוגמ : םוקמ  תיטרפ .) הללכמב   15%

התייה לבא  ימדקא , ראות  אלל  יעוצקמ  ןפואב  ךתוא  ןיינעמש  םוחתה  תא  דומלל  ןתינ  היה  םא  : " ךכ החסונ  הלאשה  רקסב  * 
?"  /ה ףידעמ תייה  המ  םוחתב , תיאדוו  הקוסעת  ךל  תחטבומ 

: תויורשפא המכ  ןלהל  הזה ? רבשמל  תוביסה  אופא  ןהמ 

תואמצעל  תאצל  ששחה 
לגתסהל םישקתמש  םשפנב , םידלי  םה  םויה  םיריעצהמ  םיבר  .ךשמנ  תורגבתה  רבשמ  השעמל  אוה  םייחה  עבר  רבשמ 

לבקלו םרזה  םע  תכלל  םהייח  לכ  ולגרוה  םהש  ןוויכ  .םתיא  דדומתהל  םילכה  תא  םירסחו  םילודג " לש  םייח  ל"
תוערכה עירכהל  וצלאי  ובש  םויה  ברקש  העידיהמ  תומל " םהל  אב   " .םתוא העיתרמ  תואמצעה  הלעפה ," תוארוה  "

.םירבד ןומה  דוע  קיפסהלו  שפוחה " ייח  ךישמהל ב" ולכוי  אל  רקיעבו  לודג )" היהאשכ  תושעל  הצור  ינא  המ   )" תוילרוג
.אתנכשמהו הסנרפה  םידליה , םיאושינה , לוע  בורקב  לופיי  םראווצ  לעש  ןויערהמ  םיתעובמ  םה 

ךלש םייחה  לולסמ  תא  יל  ראת  ןייארמ :
.להנתמ ינא  ןנכתמ  אל  ינא  ןב 24 : )  ) ןייאורמ

? ןווכתמ התא  המל  ןייארמ :
.לג ותוא  יפל  םיכלוה  ונחנא  .לג  ותואב  םלוכ  .םישוע  םלוכש  לולסמה  תא  םישוע  ןייאורמ :

אמגוד ןת  ןייארמ :
.אבצ ירחא  לויט  לש  לולסמ  ותוא  קוידב  .הקירמא  םורדב  דרויה  לגהו  הלועה  לגה  ןייאורמ :

םירדע יד  םתא  זא  ןייארמ :
בתכומה לולסמהשכו  .הטיסרבינוא  ךכ  רחאו  לודג  לויט  אבצ  םישוע  ילש  םירבחה  .תיעמשמ  דח  םירדע  ונחנא  ןייאורמ :

.םמצע םע  תושעל  המ  םיעדוי  אל  .םמצע  תא  םידבאמ  םה  םייתסמ  הזה 

םיניכמ אל  םייחל  קר  התיכל א .' וליפא  הטיסרבינואל , אבצל , ונתוא  םיניכמ  : " ןושארה ראותה  ףוסב  תב 25  תיטנדוטס 
". רמגיי ינשה  ראותהשכ  הרקי  המ  רומשיש  םיהולא  .ונתוא 
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םיטבלה תא  אל  לבא  לולסמה  תא  ךל  םיריבסמ  םייחה , עבר  רבשמל  ךתוא  ןיכמ  תמאב  אל  דחא  ףא  : " הריעצ תירגולב 
ךכ לכ  תשגפש  הדבועה  ךלש , ינוציחה  הארמה  לש  הלבק  תויגוז , לע  רבדל  וחכש  םג  .תוברה  תויצפואה  םע  םיעיגמש 

'." ךלש םישנאה  ימ   ' טילחהל הכירצ  תא  וישכעו  םישנא  הברה 

הדובעהמ זירבהלו  תולבל  רשפא  יא  .םייתימאה  םייחה  םיליחתמ  וישכע  .ראותל  םידומילה  תא  יתמייס  : " ןב 26 ריעצ 
" .הסאב הזיא  .םיבוטה  םייחה  ורמגנ  .םירועישהמ  יתזרבהש  ומכ 

דבל דומלל  ונתוא  ונמיא  אל  .יאמצע  ןפואב  םירבדה  תא  להנל  השק  ךרובע , םיסעולש  תלגרתה  םא  : " תב 28 תיטנדוטס 
" .םילודגה לש  םייחה  תא  ליחתהל  דיחפמ  הז  .תימצע  תעמשמ  ונל  ןיא  .דבל  תוטלחה  לבקל  אל  םגו 

תחפונמ תימדת 
אל תויפיצ  תכרעמ  םג  םיבר  םירקמב  תרצוי  םירומהו , םירוהה  ידי  לע  החפוטש  םיריעצה , לש  תימצעה  תימדתה 

םיניבמ םיקינ  Y-רשאכ ה םג  .ןואכידהו  שואייה  הבזכאה , םיעיגמ  םינפה  לע  תחפוט  תואיצמה  רשאכ  .םייחהמ  תילאיר 
.ריחמה תא  םלשל  םינכומ  דימת  אל  םה  תויפיצ , ךימנהל  יאדכש 

םא םג  יכ  .ללכב  ינא  ימ  ךמצע : תא  לואשל  ליחתמו  ךלש  תומולחב  קפקפל  ליחתמ  רבכ  התא  : " וקאמב בתוכ  ריעצ 
תבשחש בצקב  אלש  חטבו  הרוק , שממ  אל  הז  קוחר – ' עיגת  דוע  התא  התא ? רשכומ ו' ארונ  התאש  םיחוטב  ךתביבסב 
םילודגה תומולחה  ירחא  ףודרל  קיספהל  םאה  טילחהל  ךירצ  ולש  םירשעה  תונשב  םש  יא  אצמנש  ימ  לכ  .הרקי ]...[  הזש 

והשמ שי  דימת  יכ  .םיעצוממ  םדא  ינב  ונלוכש  ונמצעל , םיסינכמ  ונחנאש  וא  שארל , ונל  םיסינכמ  יכ  ונרגבתה .'  ' יכ
" .ךכ רחא  תומולחה  תא  םילשנש  ונמצעל  םירמוא  ונחנאש  איה  האצותהו  תושעל ,

םושו ומצעמ  תופרוטמ  תויפיצ  ול  שיש  רודמ  קלח  ינאש  ןיבהל  יל  ומרג  ייפתוש  םע  ןורדסמה  תוחיש  : " הריעצ תירגולב 
יצח אל  איה  םיבר  תרצ  הזה  הרקמבו  .תקתשמ  איה  וזככו  היססבואל , הכפה  תויזויציבמאה  .ותוא  קפסמ  אל  רבכ  רבד 

טירסת דועו  טסופ  דוע  .תוכיאה  לע  הצפת  תומכהש  םיווקמ  דועו , דוע  םירציימ  ונחנא  חילצהל  ןוצר  בורמ  .המחנ 
ונבור הריציה "  " לומ םידמוע  ונחנאו  תמלענ  הזומה ' ' שכ םויה , ףוסבו  .הנמז  תא  המידקהש  הריצי  דועו  הריגמל 

 / תילארשיה תוברתה  תא  הנשיש  המ  הז  ימצעמ ? איצוהל  /ה  לוכי ינאש  םומיסקמה  הז  והז ? .הרומג  תונקיר  םישיגרמ 
?" ולוכ םלועה  תוברת /  לע  םיבשוח  הבש  ךרדה 

בצמב היהא  הזה  ליגבש  יתנמאה  רתוי , ןטק  יתייהשכ  םעפש , יל  המדנ  ןב 30 . היהא  הנש  יצחמ  תוחפ  דוע  : " ןייד רואיל 
.ינומכ םישח  םג  םירחא  םיברש  יתיליגו  םייחה ' עבר  רבשמ   ' אשונב םירמאמ  ינימ  לכ  יתארק  הנורחאל  .בוט  רתוי 

, יתנבהו יתארקש  הממ  .ימויקה  ךודכדהמ  יתוא  ררחש  אל  הז  לבא  ךכ , שח  ינא  קר  אלש  יל  עדונשכ  רתוי  בוט  יתשגרה 
אל הז  תויפיצ  ךימנהלש  יל  הארנ  לבא  המל , עדוי  אל  ינא  .תויפיצ  ךימנהל  אוה  ןורתפהש  םירמוא  אשונל  םיחמומה 

.ןורתפ
תא תויחל  רומא  התאשכ  אל  אלכב , םלוע  רסאמל  סנכנ  התאשכ  השוע  התאש  והשמ  הז  םייחהמ  תויפיצ  תכמנה  רמולכ ,

יתייה אלו  בורקב  םלועל  דלי  איבהל  םיננכתמ  יתשאו  ינא  תרחא : הרוצב  תאז  דיגא  ילוא  .רתויב  תובוטה  ךייח  תונש 
ולש ןבה  תא  דמלמש  אבא  תויהל  הצור  יתייה  אל  .תויפיצ  ךימנהל  איה  ולש  השירדהש  םלוע  ךות  לא  ותוא  לדגל  הצור 

?" רתוי בוט  ןורתפ  שי  םאה  העוט ? ינא  םאה  .ןוכנ  אל  טושפ  הזש  בשוח  ינא  .תויפיצ  ךימנהל 

גוז /ת  ןב אלל  ןיידע  םהו  רבוע  ןמזה 
םה םינשה  תופקונש  לככ  .םייחה  עבר  רבשמל  םרות  םויה , םיריעצה  תא  ןייפאמש  תויגוזה , ביבס  לובלבהש  קפס  ןיא 

םישנה תא  רקיעב  ץיחלמ  הז  .קחרתמו  ךלוה  ללכב  גוז  תב  / ןב ילואו  /ה " דיחיהו /ת  דחאה  " תא אוצמל  םולחהש  םיששוח 
יכ יואר  גוז  ןב  הגישמ  אל  ינא  ילוא  היהתה : הלוע  עתפל  .רתוי  תצחול  החפשמהו  קתקתמ  יגולויבה  ןועשה  ןלצאש 

.עקתנ ילש  םייחב  והשמ 
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ינאו םישרגתמ  םלוכ  ביבסמשכ  לבא  גוז  ןב  יל  שי  ...ימצעב  הצוחל  ינא  לבא  יתוא  ץיחלמ  אל  דחא  ףא  : " Ynet-הבתכ ב
לבוקמש ךיאו  םויה  דע  היהש  ךיאש  הארנ  םואתפ  .תוטלחהה  לע  השקמ  קר  הז  ןמצע ' לע  ורתיוו   ' ןכאש תורבח  האור 

" ...ורכעתי אל  םהש  תווקלו  םימל  ץופקל  ךירצ  ...םויהל  ספות  אל 

הרוגס אל  תא  לבא  םבורב  הבוט  םג  תאו  םירבד  הברה  תבהוא  תא  יכ  .הריחבה  תא  רתוי  השקמ  קר  הז  : " הריעצ תירגולב 
? אל ילוא  .לגעמ  ותיא  ירגסתש  דיחיהו  דחאה  .דחאה  אוהש  הרוגס  אל  .םהמ  דחא  ףא  לע 

וינב רצרצק  רטסמס  "ל , וחב תוחלשמל  יתעסנ  תרושקתבו , "ס  ענמב יתיחמתה  לשממב , ןושאר  ראות  ימוחתניבב  יתדמל 
אל ינא  לבא  םיטפשמב  ןליא  רבב  ינש  ראות  אל ,)? המל  היהיש ,  ) "ן לדנ ךווית  ןוישיר  יתישע  יתמזיו , יתבדנתה  קרוי ,

קווישה תרושקתה , םוחתב  םיעוריא , לוהינב  יתדבע  .האלמה  המלשהל  לטובמ  אל  קלח  דוע  שי  יכ  "ד  וע תמאב 
לק יל  היה  תשפחמ  ינא  המ  רתוי  בוט  תעדוי  יתייה  םא  ילוא  וישכע ? תשפחמ  ינא  המ  םצעב  זא  .תוריכמב  םג  שקבתמכו 

" .אוצמל רתוי 

" הזוחב ונדמע  "
םיפצמ םה  תעכ  .יתרבחה  הזוחב " ודמע   " םה ראותה , תא  םייסל  וצמאתהו  דומלל  ומיכסה  םהש  עגרמ  םיקינ  Y-יניעב ה

תינכרצה הסיפתל  דה  םג  הפ  שיש  תויהל  לוכי  םיאתמ .) רכשו  המיאתמ  הדובע   ) םאתהב םתוא  למגתת  הרבחהש 
.הפיטעה לע  בותכש  המ  תא  לבקל  יאכז  ינא  ראות ,)  ) רצומ לע  יתמליש  םא  רמולכ : םהב , העבטוהש 

הקוסעת ןיבל  םידומילה  םוחת  ןיב  המילה 

םויס רחאל  םיקסעומה  רועיש 
ראותה

תואטיסרבינוא ירגובל  האוושהב  תוימדקא  תוללכמ  ירגוב  ןיב  ( 91%  ) רתוי הובג 
(86%)

םיקסעומהמ הדובעתיצחמכ  ןיבל  ןורחאה  ראותה  לש  םידומילה  םוחת  ןיב  ההובג  המילה  לע  וחוויד 

(76%  ) רתויב הובגה  המילה  םייאופררועיש  רזע  תועוצקמבו  האופרה  עוצקמב 

(35%  ) רתויב ךומנה  המילה  הרבחהורועיש  חורה  יעדמ  תועוצקמב 

.ההובג הלכשהל  הצעומה  בוצקתו , ןונכתל  הדעווה  םילשורי : לארשיב 2014 . ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  רוקמ :

 - ידמ רהמ  בזכאתהל  םיטונ  םה  הכוראה , המישנו  חווט  ךורא  ןונכת  תידיתע , היצטניירוא  םהל  ןיאש  ןוויכ  ןכ , לע  רתי 
תינכות אלו  קסופ  יתלב  יפיזיס  קבאמ  םה  םייחהש  םימינפמ  םניא  םה  .ידיימ  ןפואב  תושממתמ  אל  תויפיצה  םא  רמולכ 

.הנמזהב

םייתנש - הנשב דואמ  הדדחתהש  היגוסב  תקסוע  רבמטפסמ 2013 ) לחה   ) Ynet-ב דובאה " רודה   " לע המסרופש  הרדס 
תושעל וצמאתה  םהש  םישח , םיריעצה  .ראותה  םויס  תובקעב  הימדקאה  ירגובל  םויכ  תמרגנש  הבזכאה  תונורחאה - 
ביטומה .םהיתויפיצ  תא  תמאות  אל  םישגופ  םה  התואש  תואיצמה  לבא  ךרפמו , ךורא  לולסמב  םהמ  שרדנש  המ  לכ 

םתמייק ." אלו  םתחטבה   " אוה ומצע  לע  רזוחש 

הרקמ לכבו  םוחתב  הדובע  הל  היופצ  אלש  תננולתמו  היגולויבוריונב , רוטקוד  םייסל  תדמועש  תיטנרוטקוד  לשמל ,
ךותב רתוי  שקובמ  םוחתל  ןוויכ  יוניש  תושעל  יוצר  וליפאו  רשפאש  תורשפאה  תא  הרמאמב  הלעמ  אל  ךומנ , רכשה 

תוניינעתהה רסוחו  רצה  טבמה  אוהו  ירוד  ןממס  דוע  ףשוחש  הירבדב  והשמ  שי  ךכמ , הרתי  .התחמתה  וב  הדשה 
תעדוי התייה  איה  תניינעתמו , תארוק  תמאב  התייה  תיטנרוטקוד  התוא  םא  ירה  יטרפה ." ינא  רבעמש ל" םירבדב  םהלש 
וליפא אלא  שדח  לגס  סייגל  קר  אל  תושקתמ  ןהשו  יעדמו  יביצקת  רבשמב  בר  ןמז  הזמ  תואצמנ  תואטיסרבינואהש 
םיברו היגולויבה , ימוחתב  רוטקוד  ילעב  טעמ  אל  םימייק  קושב  תאזמ , הרתי  .ל  " וחמ םירשכומ  םינעדמו  שכר  ינקחש 

. הל תיוולנה  הבזכאלו  העתפהל  םוקמ  היה  אל  ןכל  .תונכתל  וא  הארוהל  לשמל  הבסה , תושעל  וצלאנ  רבכ  םהמ 

. םינילמה לש  תונייכבל  םיגעול  םיביגמה  ןהו  םיבתוכה  ןה  דובאה " רודה   " תרדסב ועיפוהש  םירמאמהמ  המכב  ןכאו ,
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.הלש תודרשיהה  תמחלמ  תא  להנל  ידכ  םהיתוחפשמו  םיריעצה  לש  תומימתה  תא  תלצנמ  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ 
םיריעצה לש  םתומימת  תא  םילצנמ  תודסומה  לבא  הרואנ , הרבחב  שדוקמ  וליפאו  בושח  ךרע  איה  ההובג  הלכשה 

תריצי ףיקעו  רישי  ןפואב  וענמ  הלשממה  יוביגב  הימדקאה  ישאר  תאזמ , הרתי  .תוכרפומ  תויפיצ  םהב  םיעטונו 
המגמ ךותמ  ההובג , המרב  םיינוכית  - לע םייעוצקמ  רפס  - יתב תמקה  לשמל  ומכ  תימדקאה , הלכשהל  תוילאיר  תופולח 

תדוקנל םירזוח  השעמלו  דיב  עוצקמ  םהל  שיש  ילבמ  ראות  םימייסמ  םיבר  ךכמ  האצותכ  .לופונומה  לע  רומשל 
.אצומה

ינאו ןושאר  ראותל  אובא  ינא  המ  .קינמולכ  התאש  המכ  הלגמ  התא  ןושארה  ראותה  ףוסב  קר  : " ןב 27 ןושאר  ראות  רגוב 
" .ךרע דבאמ  הז  זא  הז  תא  שי  םלוכלש  הלגמ  התא  .שגרמ  אל  רבכ  הז  יל , ומכ  שי  רבכ  םלוכל  שגרתא ?

ךשמב הדובע  יתשפיח  : " ןושארה ראותה  םויס  ירחא  רבשמ  הרבע  תונוש , תורגסמב  ןוכיסב  רעונ  םע  תדבועש  הריעצ 
לע יתסעכ  דואמ־דואמ  .םינפב  יל  ץצופתה  לכה  דחא  עגרב  .תאצומ  אל  ינאש  יתנבהש  דע  םישדוח , העשת־הנומש 

, ךומנ דמעממ  האב  ינא  תב 27 . יתייה  הלכלכ ? יתדמל  אל  המל  ימצעל , יתרמא  .היגולויצוס  דומלל  יתכלהש  ימצע 
" .קבאמ הז  וליפא  םויה  .תיב  הל  היה  רבכ  לבא  הלכשה , הל  התייה  אל  יליגב  התייה  ילש  אמיאשכו 

םילקהו םירשואמה  םייחה  תיילשא 
םולחה .רהוזו  חמש  אוה  םלועהש  רסמה  תא  וריבעה  תונורחאה , םינשב  תויראלופופ  דאמ  ושענש  םיריעצ , תורדס 

קר ךירצ  .רחא  וא  הזכ  םוקממ  העושיה  עיגת  דימת  קרוח , קסעהו  הלילח  תולקת  שי  םא  םגו  .ותומלגתהב  יאקירמאה 
םייוליבו רשוא  תוחלצה , לש  תונומתו  םירופיסב  האלמש  תיתרבחה  תשרה  .ורדתסי  ףוסב  םירבדה  .תונלבסב  תוכחל 

. תוקסרתהה העיגמ  תואיצמהמ , קוחר  םיכסמה  לע  םיאורש  המש  רבתסמ  רשאכ  .תאזה  השוחתה  תא  המיצעמ 

הנהש איה  תוללכמהו  תואטיסרבינואה  ירגוב  תא  ןכו  םיירטה  םיררחושמה  בור  תא  תנייפאמש  השגרהה  : " ריעצ רגולב 
םיברעב .הנוז  לש  אמא  לש  תב  תרוכשמ  םעו  תועש  םומינימ  םע  הדובע  אוצמל  .םלועה  לע  טלתשהל  ךלוה  ינא 

םהש םיבשוח  ונחנאש  המ  הז  םייחה , אל  הז  .אל  שממ  זא  .תויחל  טושפו  ברע  לכ  רוחב  וא  הרוחב  ףילחהל  ללותשהל ,
ינב לש  םימיהדמה  םהייח  תא  םיראתמש  תורדס  יפלא  דועו  םירדוסמ  ךופה , סליה , ילרווב  ןיטנרולפב , הייפצמ  םייחה 

.סולפ ה20 
דדומתהל טושפ , אל  הז  הדובע  אוצמל  .יל  וחיטבהש  והשמל  םימוד  אל  שממ  םהו  הזמ  םיבכרומ  רתוי  הברה  םה  םייחה 

לע רבדל  וליפא  ליחתא  אל  ינאשו  טושפ  אל  רבכ  םג  הז  תאצל  .טושפ  אל  הז  תימוי  םוי  הרוצב  תידרשמה  הקיטילופב 
הברה םינהנ  םהש  קר   ) םירבח לש  רישב  ומכ  ךמצע  תא  אצומ  התא  רבד  לש  ופוסב  םלש .) טסופ  הז  לע  שי  יכ   ) םיטיידה

ייחו ששורמ  התא  החידב , ךלש  הדובעה  ינש , ךוליהב  עוקת  התא  וליאכ  הארנ  םימעפל  (, ' ןטהנמ גניקאפב  םירגו  רתוי 
? ונמצע םע  םישוע  ונחנא  המ  ימצע ? םע  השוע  ינא  המ  רמולכ , םיתמ .' ךלש  הבהאה 

םירבכעה ץורימב  ץורל  ךישמא  םאה  ןאכמ ? ךישממ  ינא  ןאל  ןאכמ ? ןאל  איה  וישכע  ימצע  תא  לאוש  ינאש  הלאשה 
םירישב םיטרסב , יתיארש  יפכ  םייחה  תא  תווחל  אלו  םיממעשמ  םיינגרוב  םייח  תויחל  ךישמא  םאה  הניבגה ? ירחא 

? ]...[ םירפסבו
םדקתהלו םייחה  לש  תוירורפאהמ  תאצל  םורגיש  והשלכ  יוניש  יזיפ , וא  יתבשחמ  וא  יוניש , ךירצ  ינאש  חוטבש  המ 

" .םייחה עצמא  רבשמ  תארקל  האלה 

תדמלש המל  םעפ  תבשחש  המ  ןיב  תואיצמל , ךלש  תומולחה  ןיבש  רעפה  תא  ןיבמ  התא  ןמזה  םע  : " וקאמב בתוכ  ריעצ 
התא םאש  ןיבמ  התא  .םירבד  ינימ  לכ  ןיבמ  התא  ללכב , .ול  ומדקש  םינשהו  ןוכיתה  לש  הרופה  ןוימדה  תפוקתמ  םינפהל 
ןיבמ התאו  המב , הנשמ  אל  והשמב , ךלש , ןושארה  ןולשיכה  םג  עיגמ  זא  .םירחא ]...[  םירשכומ  רופס  ןיא  םנשי  רשכומ – 

" .תונולשיכמ ןיסח  אל  התאש 
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םירוהה לצא  הרג  ןיידע  "ל , הצב ירורחש  םוימ  הדובע  התואב  תדבוע  ינא  .הנברח ]...[  תחא -  הלימב  : " הריעצ תירגולב 
תומולחב קומע  העוקש  החלצהל , הנוכנה  ךרדה  תאזש  החוטב  אל  ללכבו  רחואמ  ליגב  דומלל  הליחתמ  לא , תחוכש  ריעב 

 - םילויטמ וא  תוביסממ  תונומת  ינימ  לכ  תובקעב  ולע  ילואש  תוילשא  המכ  יתצפינ  םא  .ןיטולחל  הווקת  תרסח  לבא 
" .קובסייפב הרוקש  המ  קוידב  אל  איה  המדנ , ךכ  תואיצמה  .החילסה  םכמיע 

הריהמה החלצהה  סותימ 
םירחאמ וטוטוא  םהש  ןוויכ  רהמל , םהילעש  םירחאה  םיריעצל  תתתואמ  תאזבו  םיריעצה , םיחילצמל  תדגוס  תרושקתה 

.סותימל ץוחמ  םה  םייחה ? ןויסינו  תולשבה  םע  המ  .החלצהה  תבכר  תא 

ורתכוי ינפב  תודמועש  תומישמה  ללשש  יתיצר  תב 30 . רבכ  תויהל  יתיצר  תב 20  יתייהשכ  : " Ynet-תבתוכ ב הריעצ 
םירבד ןומה  םינש , טעמ  תורחא : םילימב  .ןושאר  דלי  גוז , ןב  הריירק , ראות , יירוחאמ : ויהי  תוחפל  וא  החלצהב ,

" .ץחל תחא : הלימב  .קיפסהל 

ילכלכה רבשמה 
הז .דובעל  רתויו  תולבל  תוחפ  ךירצ  .םיבאוכ  םירותיוב  הכורכ  תילכלכ  תואמצעש  ידמ  רחואמ  םילגמ  םיבר  םיריעצ 

תונהיל םירומא  ויה  םה  .תירבשמ  הפוקתב  הדובעה  קושל  םיסנכנ  םה  ערה  םלזמל   . ךודכדו קושל  םתוא  סינכמ 
, תילבולג תילכלכ  הטאה  ךותב  קומע  םמצע  תא  ואצמו  טנרטניאהו , היצזילבולגה  ןדיעב  תולבגומ  יתלב  תויורשפאמ 

ומכ םיעוגר , םייחו  הריבס  הסנרפ  רבעב  ורשפיאש  תועוצקמ   . םהירוה וחמצ  ובש  בצקב  חומצל  םהל  תרשפאמ  הניאש 
לש הקיעמ  השוחת  תרצוי  תאזה  תואיצמה  .הז  רחא  הזב  םידחכנו  םיקחשנ  המודכו , תילאיצוס  הדובע  תרושקת , ךוניח ,

.תוימיסאפה תא  הלידגמו  תוררופתה 
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םידומילה םויסמ  םינש   4 לארשיב , ןושאר  ראות  ירגוב  עצוממב  םיחיוורמ  המכ 

לארשיב  םיאמדקאה  םיחיוורמ  המכ  ףסכה : יעדמ  . 26.8.2012 תונורחא , תועידי  רוקמ :

הבוג לע  םינותנ  שיגה ב-2012  הלכלכל  תימואלה  הצעומה  שאר  לדנק , ןי  ' גוי פורפה ' תושארב  ידרשמ , - ןיב תווצ  םינותנ :
.לארשיב םיריעצה  םיאמדקאה  םהיסיכל  םילשלשמש  תוישדוחה  תורוכשמה 

.רגובה לש  קוסיעה  םוחתל  חרכהב  אלו  דמלנה  ראותל  םיסחייתמ  םינותנה  הרעה :
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( שדוחל יפלא ₪  ? ) ןושארה ראותה  םויס  רחאל  תונושארה  םינשב  םיחיוורמ  המכ 

דומיל דומיל םוחת   יתלחתהםוחת יתלחתה רכש   רכש

ןובשח 11-15האור 

ןיד 7-11ךרוע 

5-8ןלכלכ

שונא יבאשמ  7-8זכר 

ילאיצוס 7-8דבוע 

הקינורטקלאו למשח  15-19סדנהמ 

םיבשחמב תינכט  6-8הכימת 

תונוכמ 10-11תסדנה 

תימיכ 8-9הסדנה 

גולויב וא  6-9יאמיכ 

קוויש םיקסע / 6-8להנמ 

רוביצ יסחי  6-7תרושקת - 

המשהב החמתמה  השינ  תצובק  לש  רקחמה  תדיחי  םינותנ : .טסילכלכ  םכלש ? ראותה  הווש  המכ  .ןיעמ 9.8.2014 . הלנמ , רוקמ :
.םיסנניפו דמויב  קטייהל ,

 - םיחילצמ אל  הז  ללגבו  םיקנופמו  םינלצע  ונחנאש  ונילע -  םיבשוח  ונתיאמ  םירגובמ  הברהש  המ  : " הריעצ תירגולב 
.ךתוא סופתנ  תיפרגואיג  הדוקנ  וזיאב  הנשמ  אל  טעמכ  חירסמ , ילכלכה  בצמה  .הנתשה  םלועה  .לודג  דחא  לכש  ןויז  הז 

שמח רבכ  תדבועש  ינומכ , יהשימ  ןללגבש  תוביסה  תחא  תאזו  .ער  לודגב  לבא  .תוחפש  תומוקמ  שיו  רתויש  תומוקמ  שי 
לכש ךוסחל , ידכ  גלפומה  הליגב  םירוהה  לצא  הרגש  םיהובג , הרשמ  יזוחא  לע  הבוט  תבשחנש  הדובעב  םינש  גניקאפ 

אשונ רבכ  הזו  .םוקמושל  םדקתהל  תלגוסמ  אל  הרישע -  תויהל  אלו  ילכלכ  ןוחטיב  םע  םיוולש  םייח  תויחל  אוה  הנוצר 
אצמנש ימ  לכ  טעמכ  .תאז  לכב  לבא  .הזה  אשונה  לע  תרבדמ  ימצע  תא  עומשל  רבכ  םיבצע  ןיא  יל  וליפאו  סואמו , סועל 

רבדל קיספהל  חילצהל  אל  ימיטיגל  קר  יל  הארנ  זא  בצמהמ , ינואכיד  רמול  אלש  תומרב , הזמ  לבוס  ילש  ליגה  תבכשב 
לבא .וניליגב  םישנאל  ןפעמ  יד  בצמב  אצמנ  םויה  לש  םלועהש  הז  ...הפ  דיגהל  הסנמ  ינאש  המ  תורחא , םילימב  .הז  לע 

, בוט ונל  היהיש  תושעל  רשפא  ךיא  ןיבהל  תוסנל  הפידעמ  ינא  זא  .תומל  ףידעמ  ונתיאמ  והשימש  תבשוח  אל  ןיידע  ינא 
" .דורשנ קר  אלו  תמאב  היחנש 

 - םייח ןימ  םהש  הז  לע  םימיכסמ  םה  .דואמ  םיימיספ  יביבס  םישנא  הברהש  השיגרמ  ינא  : " תונורחא תועידיל  הריעצ 
םע םייח  םלוכ  ונ ו ?- םימייק , רדסב , םייקתהל ? ליבשב  המ ? ליבשב  .תדבוע  קר  תא  .םייח  תמאב  אל  הלא  .הלאכ  םיתמ 

" .הלכלכ ודמל  אל  םה  המל  רדסב , אל  םהש  םישיגרמ  םה  .טקשב  הזה  ןואכידה 

.םיגוחו םירבחל  ןמז  יל  היהי  םגו  ילש  עוצקמב  דובעא  םגש  יתיפיצ  : " קוש ירקחמ  תרבחב  תדבועש  הרבחה , יעדמ  תרגוב 
ןמז המכ  תעדוי  אל  .הדובעמ  ץוח  םולכ  הקיפסמ  אל  .הגורה  תרזוח  ינא  .תועש  הברה  ךכ  לכ  דובעל  ךרטצאש  יתבשח  אל 

" .הככ דמעמ  קיזחהל  לכוא 
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והשמב דובעל  יוכיס  יל  ןיא  רגוב  םדאכש  הנבהה  םע  תדדומתמ  ינא  : " תונורחא תועידיל  לרב  תיבב  תונמא  תרגוב 
תוכרעמב חתמ  םירצוי  םג  הלאה  םיישקה  .קבאמ  ויהי  םירגובה  ייח  לכ  וישכעמש  הנבהה  םע  יתוא , קפסמו  ןיינעמש 

תא .רבדל  תבשל  ןמז  ןיא  הדובעב  םיקוסעשכו  תוטש , לכ  לע  בירל  הליחתמ  תא  ףסכ  לע  הצוחל  תאשכ  יכ  םיסחיה - 
םירבדה לכ  .ץחלבו  ןואכידב  ןמזה  לכ  תא  ךלש , םיחתמה  לכ  םע  םיכורא  דואמ  םידומילו  הדובע  ימימ  התיבה  תרזוח 

ינא דחא  םויש  תויזטנפ  יל  ןיא  .הגשה  ינב  םניא  תיבו , םידלי  החפשמ , ריעצ -  התאשכ  םהילע  בושחל  רומא  התאש 
" .תוכרפומ ולש  תויזטנפהש  הדבועב  ריכהל  שארמ  ץלאנש  רוד  ונחנא  .ללכב  תובשחמב  אל  הז  תיב , הנקא 

תבשל הנשב , םעפ  "ל  וחל סוטל  לכויש  םוקמ , לכב  רוגל  תלוכיה  תא  ול  היהתש  הפצמ  ילש  רודה  : " Ynet-בתוכ ב ריעצ 
הנומתה תא  ןיבהל  ליבשב  רסח  יטירקו  ןטק  דחא  טרפ  לבא  ןוכנ , לוכה  ןאכ  דע  .םידפייאו  םינופייא  שוכרלו  הפק  יתבב 

.ונילע התפכנש  תקפקופמ  הקסעמ  קלחכ  דבכ , ריחמ  ןהילע  ונמליש  דסחב -  ונל  ונתינ  אל  הלאה  תויזטנפה  האלמה :
יתוריש לע  םכלש , תויוכזה  לע  ורתוות  םתא  העבקש : השדחה  הלכלכה  תוחטבה  ךותמ  ודלונ  ילש  רודה  לש  תויזטנפה 

 ]...[ .תישפוח הריחבו  רשוע  םזילטיפקה : לש  שודקה  עיבגהמ  ונהית  הרומתבו  תוירדילוס , לעו  הנידמה 
לכ םישגהל  םיישפוח  ונא  וב  םלועב  תויחל  לכונ  ךרדה  ףוסבשכ  השק , הדובעמ  דחפמ  ימ  הבוט -  הקסע  ומכ  עמשנ  הז 

קושהשכ השק , הדובע  התואב  עיגהל , ונא  לכונ  החלצה  וזיאל  םכל  וראת  וחילצהו , ודבע  ונלש  םירוהה  םא  ירה  םולח ?
ךופהל ולכי  םיינע  םירגהמ  האמ , יצח  ינפל  תרגפמ ' הלכלכב ה' םא  .ונלש ]...[  תישיאה  תונתפאשב  קר  לבגומו  ישפוח ' '

םג .תונורחאה  םינשה  םישולש  לש  תוילכלכה  תורומתהמ  ירוד  ינב  וחיוורה  המ  לואשל  םיבייח  ונא  רוד , ךות  םידימאל 
לש ריחמה  תא  ונמליש  .הריחב ]...[  שפוח  אללו  החוור  אלל  תוכורא  תועש  םידבוע  ונא  םויה  םגו  רבשמב  הלכלכה  םויה 

חתפמו ישיא  רבשמ  ךותל  םויה  ררועתמש  ירוד , ןב  אל  אוה  םהמ  שיא  .םיחוורה  תא  ורצק  םירחא  לבא  ישפוחה , קושה 
" .המשא תושגרו  תודרח 

ושמימ םה  ךירצש .' ומכ   ' לכה ושעש  םיליכשמ , םיריעצ  לצא  עיפומ  םייחה  עבר  רבשמ  תונורחא : תועידיל  תוריעצ  יתש 
לש םתקיחמ  תא  ףקשמ  רבשמה  .בשחמה  יעדמ  אל  םג  הלכלכ , אל  ןוכנ , עוצקמ :' דומלל   ' וכלהו םירוהה  תויפיצ  תא 

, םיריבס םייח  תויחלו  תוחפשמ  םייקל  םישנאל  ורשפא  לבא  רשוע , וחיטבה  אל  םלועמש  תועוצקמ  לש  המלש  הרוש 
תרחא הרוש  .תולכירדא  וליפאו  ימדקא  רקחמ  תילאיצוס , הדובע  תרושקת , ךוניח , דואמ -  ךומנ  רכשב  תועוצקמל  וכפהו 

, ךכ לכ  ךומנ  רכשב  דואמ  הכורא  הרשכה  תפוקת  םיכירצמ  תינילק , היגולוכיספו  האופר  םיטפשמ , ומכ  תועוצקמ , לש 
תנייאורמ וכלהמב ." רבשמל  םיעלקנ  וא  לולסמה , תא  םייסל  םמצעל  תושרהל  םילוכי  אל  םיטנדוטסהמ  םיברש  דע 

אלו דמחנ  סנרפתהל  םיניינועמ  ונחנאש  טילחהל  םילוכי  אל  ונחנא  .םייניב  תויורשפא  רתוי  ןיא  : " הפיסוה תרחא 
.תויחל םייח  תמר  וזיאב  רוחבל  תורשפאה  ןורחאה : רושעב  ונתיאמ  וללשנש  תויסיסב  יכה  תויוריחה  תחא  וז  .רשעתהל 

" .ףסכ תיישעל  ךייח  תא  שידקהלו  הדובעל  ךנמז  לכ  תא  רוכמל  ןיבל  דורמ , ינע  תויהל  ןיב  הריחבה  קר  הראשנ  וישכע 

לכ הירוטסיה -  וא  הנידמה  יעדמ  תופשב , ראות  : " ביבא לת  תטיסרבינואב  הלכלכו  תואנובשחל  תישילש  הנש  טנדוטס 
יתקוסעת ןוחטיב  אלל  םייח  ימצע  לע  רוזגא  וז , ךרדב  תכלל  רחבא  םאש  יתעדי  תאז , םע  .יל  וצרק  וללה  תויורשפאה 

לת תטיסרבינואב  הלכלכו  תואנובשח  ידומילל  יתמשרנו  רתוי  יטקרפ  ןוויכל  תכלל  ףוסב  יתטלחה  וז  הביסמ  .ךומנ  רכשו 
םרוג הזה  טפשמהש  בשוח  ינא  בהוא .' התאש  המ  תא  דומלל  ךל   ' שודנ הכה  טפשמה  תא  בהוא  אל  ינא  .ביבא ]...[ 
ראות דומלל  םיצרש  ינפל  .םהלש  הסנרפל  עגונב  םהייח  ךלהמב  ולבקיש  רתויב  הבושחה  הטלחהב  שאר  לקהל  םישנאל 

" .היואר גג  תרוק  םג  יוצרו  יתימא  ןוזמ  חיטביש  ראותל  גואדל  יאדכ  ילוא  המשנל ,' ןוזמ   ' קפסיש

ףסונ ןמז  קספ  םצעל  תונקל  ידכ  םימדקתמ -  םיראתל  ךישמהל  םיבר  םיקינ  Y האיבמ תודסמתהה  ינפמ  הדרחה 
.היעבה תא  הפירחמ  קר  םיתיעלו  ןורתפ  הווהמ  הניא  ץקה " תייחד   " לבא םיריעצ ." םיטנדוטס   " לש דמעמב 

אוצמל השק  ינש ? ראותל  יתמשרנ  המל   " : ביבא לת  תטיסרבינוא  תרושקתב , ןושארה  ראותל  תישילשה  הנשב  תיטנדוטס 
" .רתוי לק  היהי  ינשה  ראותה  ירחאש  הווקמ  תרושקת .)  ) ילש םוחתב  הדובע 
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ןושאר ראות  רחאל  םידומיל  ךשמה 

ינש  ראותל  וכישמהש  תואטיסרבינוא  55% ירגוב 

ינש ראותל  וכישמהש  תוללכמ  32% ירגוב 

םירגובה ברקב  רתויב  שקובמה  םידומילה  םוחת 
ומייסו ינש  ראותל  דומלל  וכישמהש 

תואטיסרבינואה ו- ירגוב  ברקב   34%  ) לוהינה יעדמו  םיקסע 
( תוימדקאה תוללכמה  ירגוב  ברקב   55%

םידומילה תנש  תחיתפ  תארקל  םינותנ  טקל  תונותיעל -  העדוה  רבוטקוא 2013 . .ההובג  הלכשהל  הצעומה  "ת -  תו רוקמ :
.2013/2014 "ד –  עשת תימדקאה 

תוחכפתה לש  רבשמ  והז  רבעמה ." ליג   " רבשמל המודב  יכוכיח , רבעמ  רבשמ  קר  וניא  םייחה " עבר  רבשמ   " יכ המוד 
לש יתרוסמה  לדומהש  הלוכ  הרבחל  תתתואמ  איה  .תירוד  קר  הניא  הלש  תועמשמה  לבא  .םלש  רוד  תקתשמש  השק 

.ןמזה חורל  ומצע  םיאתהלו  תונתשהל  בייח  םיהובג  םידומיל 

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

חתפמ חתפמ תולימ   תולימ
 | ינש - ראות ןושאר |  - ראות טנדוטס |  הצרמ |  היכרריה |  תוכמס |  ינוכית |  - לע םיימדקא |  - םידומיל הריירק |  הללכמ |  הטיסרבינוא | 

האצרה טרוטקוד |  רטסאמ |  ישילש |  - ראות עוצקמ |  היספורפ | 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
תוצובק .ההובגה  הלכשהה  תוכרעמ  תובחרתה  םע  דבב  דב  היילע  תמגמב  םיאצמנ  ןושארה  ראותה  ךלהמב  הרישנה  ידמימ   .1
עצוממה הרישנה  רועיש  .ימדקאה  ראותה  םויס  ינפל  םירשונ  םיטנדוטסהמ  םיבר  ךא  הלבקה , יאנתב  תודמוע  רתוי  תונווגמ 

דמוע לארשיב  לעמ 50% .)  ) רתויב הובגה  רועישה  תירבה  תוצראב  לע 31% . דמע ב-2008   OECD-תורבחה ב תונידמב 
, ןפוג לעמ 10% . אוה  ןתשולשב  םגו  רתויב , ךומנה  הרישנה  רועיש  תולעב  ןה  קרמנדו  האירוק  ןפי , לע 38% . הרישנה  רועיש 

.19.6.2013
.30.12.2013 הלאש ,' לאש   ' רתא  .2

שארב ביבא , - לת תטיסרבינואב  ךוניחל  רפסה  תיבו  תירבעה  תוברתה  ידומילל  גוחהמ  תימא , הריאי  פורפ ' הדמע  ב-2003   .3
תניחב לעופב  .הקמעהו  תויטנוולר  םג  בלשל  הרומא  התייה  תינכותה  .ך  ' נתב השדח  םידומיל  תינכות  השביגש  הדעו ,

אל ארקנה , תנבה  לש  המרב  ןה  , ' ןויארב תימא  הרמא  תולאשה ,' בור   ' .ןוניש לע  ססבתהל  הכישמהו  התנתשה , אל  תורגבה 
'ך נתל תוסחייתהל  תונויערו , םינכת  רוריבל  םיקתרמ , םיטסקטב  קוסיעל  עקרק  רצי  םידומילה  תינכותב  יונישה  .ךכמ  רתוי 

.יהשלכ הבשחמל  הייפיצ  הניחבה  תולאשב  טעמכ  ןיא  לבא  םוקמ , לכבו  םדא  לכב  תעגל  הלוכיש  תילאסרבינוא  תורפסכ 
רז היהיש  קרפ  םידימלתל  תתל  םידחפמש  הארנכ  .םייניבה  תביטחב  םידומילה  תינכותמ  השעמל  םיחוקל  םיקרפה  לכ 

' .ידמ תוהובג  תויפיצ  ןיאש  אוה  רסמה  .שדח  טסקט  םע  דדומתהל  ושקתי  םידימלתהש  איה  תעלבומה  החנהה  .ירמגל 
.30.7.2007 יתשק , ךותב :

.15.7.2013 רגנזילש ,  .4
.27.2.2013 ןוא ,  .5

הנשה התואב  םייניבה  תוביטח  ידימלת  וגישהש  עצוממה  ןויצה  ךוניחה ב-2007  דרשמ  םייקש  'ב  צימה תוניחבב  לשמל , ךכ   .6
.19.8.2007 דדח , - יסלברט לע 63 . דמע 

www.maskil.co.il  .7
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לש םוגרת  תדדועמ  רשא  דרפס  חרזמ  ןופצב  תימונוטוא  הליהק   ) הינולטק תנשב 2011  הקיזחה  םלועב  ןושארה  םוקמה  תא   .8
רואל ואציש  םישדח  םירתוכ  ומשרנ 6,876  תנשב 2011  דרפסמ .) תולדבתהה  תוינידממ  קלחכ  תינולטקה , הפשל  םירפס 

תע יבתכ  לש  םישדח  םירתוכ  ו-334  םירוטילקתו , םיטרס  ןוגכ  םירפס  םניאש  םירתוכ   240 םירפס , םהמ 6,302  .לארשיב 
וזיאב הירפסב  ולבקתה  ןכ  .םינולעו  םינותיע  תע , יבתכ  תונויליג  מ-20,000  הלעמל  ולבקתה  הנש  התואב  .םינותיעו 

.ישילש ראותל  רמג  תודובע  ו-1,074  ינש , ראותל  רמג  תודובע   1,359 היירפס ?
, תילגנא ןה  תואבה  תוצופנה  תופשה  .םירתוכ   5,451 תירבעב : ןבומכ  אוה  לארשיב  רואל  ואציש  םירפסה  לש  יראה  קלחה 
, תינרות תורפס  דומיל , ירפס  רעונו , םידליל  םירפס  הריש , הזורפ , םינווגמ : םה  רואל  םיאצויש  םירפסה  .תיסורו  תיברע 

.לושיבו םילויט  תואירב , יאנפ , תועדומ , ןורכיז , ירפס  תונורכיז , ירפס  תויפרגויב ,
ואצי  16% רבחמה , לש  תימצע  האצוהב  ( 22%  ) עברכ תוירחסמ , תואצוה  ידי  לע  רואל  ואצוה  ( 53%  ) םירתוכהמ תיצחמכ 

ןוטלשה ו-4% תועורז  ידי  לע   5% המודכו , םיס  ' נתמ םינואיזומ , םינוכמ , תודוגא , תותומע , ומכ : םינוש , םיפוג  ידי  לע  רואל 
.יתדהו ידרחה  רזגמב   28% ומשרנש ב-2011 , םירתוכה  ללכמ  .ךוניח  תודסומ  ידי  לע 

תורשע המכ  .תימואלה  היירפסב  םימושרש  םיליעפ  םיילארשי  תע  יבתכו  םיניזגמ  םינולע , םינותיע , ויה 3,385  ב-2011 
, םהיניבש המו  םירפוס  םירפס  רתא  .ידרחהו  יתדה  רזגמב  םהמ  עברכ  .דבלב  תיטנרטניא  הרודהמב  םיאצוי  םהמ 
םג םירפס  .תיעוצקמה  תורפסה  רנא  םהירחאו ז' חתמ , ירפסו  הפי  תורפס  םה  םילארשיה  לע  םיפדעומה  םירנא  ' זה . 30.5.2012
וא םירופיס  וא  םיריש  בותכל  גהונ  ישימח  ילארשי  לכ  יטנקיפ : ןותנ  דועו  .לארשיב  דואמ  תיראלופופ  הנתמ  ןיידע  םיווהמ 

: ואר .םתאנהל  בותכל  םיגהונ  הירבחמ  עברמ  רתויש  תינוריע , אלה  תובשייתהה  תצובק  תטלוב  תוצובקה  ברקב  .םהינש 
.13.6.2007 ץנג , - רדניל

ןוילימ ב-250   ) הכומנ התייה  סופד  ירבדו  תורפס  לע  לארשיב  תימואלה  האצוהה  הבש  הנושארה  הנשה  התייה  תנש 2008   .9
.יללכה ןוויכה  תא  ןמסמש  ןותנ  בושחמו -  טנרטניא  לע  האצוההמ  םילקש )

םימעה ראש  ןיב  עיפשמו  חילצמ  םעל  ידוהיה  םעה  ךפה  ובש  ירוטסיה , ךילהת  םיראתמ  ישונאה  ןוהה  תוחתפתה  לע  םירקחמ   .10
וחתיפ רקיעבו  םיהובג , םירועישב  בותכו  אורק  ועדי  רמולכ  אנד , תמדקמ  םיליכשמ  ויה  םידוהיה  רפסה .' םע   ' ותויה תוכזב 

םעה דיתע  תא  ןכסמ  לארשיב  האירקה  רבשמ  יכ  םיסרוגה  שי  .םיספדומ  םיטסקט  חותינ  הזכרמבש  לופלפ , לש  תיתד  תוברת 
.1.5.2008 בורוזולרא , .הפוריא  ידוהי  תאוש  ותוא  הנכיסשמ  תוחפ  אל  ידוהיה ,

.םיספדומ רשאמ  םיילטיגיד  םירפס  רתוי  הרכמ  יכ  תנשב 2011  רבכ  העידוה  ןוזאמא '  ' תרבח . Darnton, 2010  .11
וא ינקירמאה  ( kickstarter  ) רטראטסקיק ומכ  םינומה ,) ןומימ  ירתא   ) ךכל םידעוימה  טנרטניא  ירתא  תועצמאב  תאז   .12

.םיילארשיה ( jumpstarter  ) רטראטספמא ' גו ( mimoona  ) הנומימ (, headstart  ) טראטסדה
תויונח לש  ינגורטה  קושמ  לארשיב , םירפסה  תריכמ  ףנע  ינפ  תא  התניש  יקצמיטס  םירפסה  תויונח  תשר  לש  התוחתפתה   .13

ומכ תורחתמ  תותשר  ךשמהב  ומק  יקצמיטס '  ' תשר לומ  .תוקזח  קוויש  תותשר  ורקיעש  יזוכיר , קושל  תונטק  תויאמצע 
הכפה תשרה  .יקצמיטס  ךותל  וגזומ  וא  תוטעמ , םינש  ךות  וקרפתה  ןתיברמ  ךא  דועו , ןדומ ' ' ' ןמפנורב ', ' רתכ ', ' קיריל '
הרבצ תונורחאה  םינשב  ב-2002 . םירפס ' תמוצ   ' הלודגה התרחתמ  תעפוהל  דע  לארשיב , םירפס  תריכמ  םע  רתויב  ההוזמל 
תשרה לע  .םלועבו  ץראב  םירפסה  ףנעב  ךשמתמה  רבשמה  לשב  ןהו  תוילכלכ  תוביס  לשב  ןה  םידבכ , םידספה  יקצמיטס ' '

.2006 ןוחמש , - ןב ואר : התעפשהו 
.12.2007 ןוחמש , - ןב ךותב :  .14

.19.12.2007 ןיזק ,  .15
םישנאש תדמלמ  םג  הקיטסיטטסה  .טנרטניאב  תובתכה  לש  טסקטהמ  זוחא  תוחפ מ30%  םיארוק  םישנאש  וארה  םירקחמ   .16

.17.7.2008 קנרפ , .םיפדהמ  קר ב-4%  תוקד  רשעמ  רתוי  םילבמו  תוינש , עבראמ  רתויל  תשרב  םיפדהמ  קר ב-17%  םיפוצ 
.17.7.2008 קנרפ ,  .17
.Birkerts, 2006  .18

Proust  ' הרפסב סופדהו  האירקה  תוברת  לע  הנגהל   Maryanne Wolf  )) ףלוו ןאירמ  תיגולוכיספה  האצי  תנשב 2007   .19
'. and the Squid: The Story and Science of the Reading Brain

.Keen, 2007  .20
בתכ ראק  . Harvard Business Review תעה בתכ  לש  לעופב  ךרועו  יארחא  ךרועכ  ראק  שמיש  ולש , הריירקה  ךלהמב   .21

The Atlantic Monthly, The New York Times Magazine, Wired, The םהב םיבושח , תע  יבתכ  רפסמב 
םג ןהיכ  אוה  . Financial Times, Die Ziet, The Futurist, The Guardian and The Industry Standard

םייראלופופה םיגולבה  דחאל  בשחנ   Rough Type ולש גולבה  .הקינטירב  תיידפולקיצנא  לש  םיצעויה  תכרעמב  רבחכ 
.עדימה תייגולונכט  םוחתב  םלועב 

.Carr, July 2008  .22
.תייאל םיעדוי  ונניא  רבכש  ךכל  הזמר  רמאמה , תרתוכב  דיפוטס '  ' הלימב תנווכמה  ביתכה  תאיגש   .23

ירקוח ןכו  ךוניחהו  תרושקתה  היגולונכטה , םוחתב  םיליבומה  תועדה  יגוהמ  המכ  קלח  ולטנ  ראק  לש  ורמאמ  לע  םינוידב   .24
לש גולבה  .םירחאו  ןיק  ורדנא  סיליה , ינד  יקריש , יילק  ןוסנו , ג' ןוויטס  ילק , ןיווק  ןוספמות , ליב  הדימלו : חומ 

ושדקוהש םידחוימ  ןויד  ידקומ  וחתפ  ' Edge  ' ןמקורב ןו  ג' 'ל  ומה לש  ןווקמה  יעדמה  ןיזגמהו  הקינטירב  תיידפולקיצנא 
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;18.8.2011 דנלמירג , לשמל : ואר  .ראק  לש  רמאמל  עגונב  הריפסוגולבבו  תונותיעב  רע  ןויד  חתפתה  לארשיב  םג  .אשונל 
.14.8.2013 ויז , ; 6.1.2009 ןוזגוטרה ,

.Carr, 2011  .25
עדמ יחמומ  לש  ןכו  םהלש , האירקה  ילגרה  םע  תומוד  תויווח  ווחש  םירגולבמ , תואמגוד  תואבומ  ךשמהה  רפסבו  רמאמב   .26

.רתוי םיפרפרמו  םייחטש  ושענ  האירקה  ילגרה  יכ  ואצמש  םינוש ,
יתש קדב  (, UCLA  ) סל ' גנא סולב  הינרופילק  תטיסרבינוא  לש  תונקדזהה  רקחל  זכרמה  ידי  לע   2008 ב - ךרענש  רקחמה ,  .27

MRI ידי לע  הקרסנ  תיחומה  םתוליעפ  .םיסונמ  טנרטניא  ישמתשמ  התנמ  ןהמ  תחאש  יאליגב 76-55 , םישנא  לש  תוצובק 
שופיח תוליעפ  ןהו  האירק  תוליעפ  ןה  יכ  אצמנ  .טנרטניאב  שופיח  תומישמ  עוציבב  וא  םירפס  תאירקב  םיקסוע  םדועב 
שופיחב וקסעש  ולא  תאז , םע  .ןורכיזהו  הילאוזיווה  האירקה , הפשה , לע  םיארחאה  חומה  ירוזא  םתואב  תושמתשמ  טנרטניאב 

אל םישלוגל  האוושהב  םיינש  יפ  תאזו  תוטלחה , תלבקו  תבכרומ  הבישח  לע  םיארחאה  חומב  םיפסונ  םירוזא  וריג  טנרטניאב 
.Champeau , 14.10.2008 םיסונמ .

.12.12.2009 ץראה , תוריש  ךותב :  .28
.23.5.2008 רלשיפ ,  .29

ןוכנ  ) םינורטקלא םירפס  יארוקב  םישמתשמ  םיאקירמאהמ  תישימח  יכ  אצמ  'ב  הראב ךרענש  רקחמ  : ' 'ב הרא יבגל  ןוכנ  הז   .30
יעצמאב וא  ינורטקלא  ארוקב  ןותיע  וא  ןיזגמ  רפס , וארק  םה  יכ  ורמא  רתויו  ליגב 16  םיאקירמאהמ   43% יהלשל 2011 .)

וארק ינורטקלא  םירפס  ארוקב  שמתשהש  יממ  יכ 88%  הלע  דוע  .ירלולס  רישכמ  וא  טלבאט  בשחמ , ומכ  רחא , ילטיגיד 
.רתוי אורקל  םיגהונ  םיינורטקלא  םיארוקב  םישמתשמה  יכ  שיגדה  רקחמה  יללכ  ןפואב  .ספדומ  רפס  םג  הנורחאה  הנשב 
םירפס לש 15  עצוממ  תמועל  הנורחאה , הנשב  םירפס  עצוממב 24  וארק  םיילטיגיד  םיארוקב  םישמתשמה  רקחמה , יפל 

.5.4.2012 רשיפ , .םיילטיגיד ' םיעצמאב  ארוק  וניאש  ימ  ברקב 
, קושל םיטלבט  לש  תרחואמה  הסינכה  לשב  ראשה  ןיב  םירפס  לש  תילטיגידה  האירקה  םוחתב  'ב  הרא ירחא  תרגפמ  לארשי 

תואמצעה םויל  דחוימ  רקסב  .םולשת  אלל  םיילאטיגיד  םינכתב  שומיש  לש  תויראלופופהו  תירבעב  םיטנופ  םע  ישוקה 
םיארוק םילארשיהמ  אצמנ ש-72%  תרגובה , תידוהיה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ  ברקב  תימס , יפרו   Ynet לש  2014

םה יכ  ורמא  .דיינה 10%  ןופלטבו  טלבאטב  וא  םירפס  ארוק  יבג  לע  ינורטקלא  טמרופב  םתוא  םיארוק  קר 5%  ךא  םירפס ,
.המאתהב 6% ו-13%  תצקמב : םיהובג  םירפסמה  ליג 34  דע  חוליפב  תספדומו .) תילטיגיד   ) תוטישה יתשב  םירפס  םיארוק 

.5.5.2014 ןמקורד ,
רשאמ טסקט  תעדוה  חולשל  םיפידעמ  םה  יכ  ורמא 75%  רעונ , ינב  ףלא  ופתתשה 17.5  ובש  ודוהב 2013 , ךרענש  רקסב   .31

.26.09.2013 רשיפ , ךותב : .קובסייפו  פאסטוו  שי  רעונה  ינבמ  רתויל מ-90%  .ןופלט  תחיש  להנל 
 – Continuous Partial Attention ' )) תידימת בשק  תקולח   ' העפותה תא  התניכ  ןוטס  הדניל  . Wallis, 19.3.2006  .32

Stone, Linda. continuous דבלב. תיקלח  הרוצב  ךא  תינמז  וב  םיבר  םירושימב  לועפל  תרשפאמה  הקולח  רמולכ ,
.partial attention

ישנא בור  לע  םכסומ  .תחסומ  ותעדש  ילבמ  המישמב  זכורמ  םדאה  ובש  ןמזה  הז  ( Attention span  ) בלה תמושת  תלחות   .33
.Carr, 24.5.2010  . .תורטמ תגשהל  תינויח  איה  המישמב  דקמתהל  תלוכיהש  םיגולוכיספהו  ךוניחה 

תושפיטה תא  ( Jacoby  ) יבוקיי ג' ןזוס  תסחיימ  תוילאנויצרה " רסוח  לש  יאקירמאה  ןדיעה   " הרפסב . Bauerlein, 2009  .34
תנעוט יבוקיי  ג' .תודידר  לש  םיטרדנטס  תעבוקש  תרושקתהו  תכעודש  ךוניחה  תכרעמ  םירוהל , םג  תורובה ) השעמלו  )

.Jacoby  , .ליכשהל 2009 ןוצרה  תאו  עדיל  הקושתה  תא  דביא  ריעצה  רודהש 
ירפס לש  הירוגטקב  סמייט ' קרוי  וינ  לש ה' רכמה  - יבר תמישר  שארב  בכיכו  םיקתוע , ןוילימ  יצח  רכמ  רכמ , - בר היה  רפסה   .35

.1989 םולב , אריפש .) עבש  - תב ידי  לע   ) תירבע ןללכבו  תובר , תופשל  םגרות  םג  םימיל  .םישדוח  העברא  ךשמב  ןויע 
תרוקיבה תחאב  .םיריעצל  תודעוימש  היזיוולט  תוינכותב  חיכש  דאמ  השענ  המכחלו , הלכשהל  עדיל , זבש  חורה  ךלה   .36

רוגל םירבועש  םיריעצ  העברא  לש  םהיתולילעב  הקסעש  ביבא ,' לת  תא  םישוע   TLV  ' יטילאיר וקודה  תרדס  לע  ובתכנש 
הגיצמ איה  .תורובה  תא  ונל  תנחנחמ   TLV : ' לגס יתיא  בתכ  רודיבה , םלועב  בלתשהל  הרטמב  תפתושמ  הרידב  ביבא  לתב 

התושפיט לע  לצנתהל  ךרוצ  םוש  השיגרמ  אלש  ימכ  .תיסקולק  תומדכ  הרדסב , תורחאה  תויומדה  תשולש  ומכ  רבליס , תא 
ץוח םולכ  ךירצ  אל  םייחב  םדקתהל  ידכ  וננמז : תב  לארשיב  תחוורה  הסיפתה  תא  תססבמ  איה  ךכב  .התועדומ  רסוח  וא 

לת תא  םישוע   TLV  ' הרדסהמ רבליס  רומ  לע  לגס , יתיא  היזיוולטה  רקבמ  ' ) .תופי םינפו  הנוכנ  הרזג  תמיוסמ , תונתפאשמ 
(. 20.9.2011 ביבא ,'

, תגליע .תילארשי  - ללכה העדותה  לש  חומ  ףוקישל  הכפה  םיסא  - םא - סאה תייזיוולט  : ' בתכנ ץורע 24 , לע  תרחא , תרוקיבב 
אל דחא  ףאלו  םיינישה , ןיב  טטחמ  ךתוא  םיאור  םלוכ  העונת : יא  לע  לגנמ  הריכזמ  הריוואה  .המצעמ  הצורמ  ןודיע , תרסח 

יזיגפת הנינפ  .םירדהנ  ויה  םילצינשה  ישושל  יארקא : רחבמ  .לכואב  תורושק  תועדוה  ןומהש  ירקמ  אל  הז  ילוא  .תפכא 
קוסיפ ינמיס  יכ  הלאש , ןמיס  ילב   ) לוכאל הצור  התא  המ  לארשי  .הילגו  חתותה  טרבור  הוואלקבה ? תא  השע  ימ  .סוקסוקב 
םביבס הרוקש  המב  םיניינעתמ  אל  הזל , הז  םיבישקמ  אל  רבכ  םילארשיש  םינעוט  המל  תעדוי  אל  ינא  םירזולל ]....[ .) הז 

ילוא איה  הצרה  תרתוכה  .ךרעב  םיוות  הז 100  דוע  לכ  ךיא , דועו  םיארוקו  םיניינעתמ  םיבישקמ , .אורקל  וקיספה  םהשו 
.24.7.2009 םיוברפוק , .םיפוצה ' לש  םבל  תמושת  תא  וב  סופתל  רתונש  ןורחאה  ליעיה  םוקמה 
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.Benton, 1.8.2008; Bowman, 2008; Zimmer, 15.1.2009 לשמל : ואר  םינושה , ויטביה  לע  אשונב , ןוידל  [ 36  ]  .37
.Stansbury, 15.10.2008; Kelly, 21.11.2008; Rosen, 2008  .38

אצי ' ) םינולב השימחב  השעמ  ( ' ליא הרוא  לש  םירויא   ) תור םירמ  לש  הרפס  ןה  דחוימב  תויראלופופו  תועודי  תואמגוד  יתש   .39
(. ירבע ב-1983 םוגרתב  רואל  אצי  ' ) יקוניפ הפיא   ' ליה קירא  לש  ורפסו  תנשב 1974 ) רואל 

.18.8.2003 ירא , - בל ואר :  .40
ויה  Y-רוד ה ינב  רשאכ   ) האצמנ ב-1996 תירבע  ירבוד  רעונ  ינב  לש  םגדמ  לע  היפרגוטרקואיג  ןוכמ  ידיב  ךרענש  רקסב   .41

םניא םהש  וריהצה  םהמ  ( 18.5%  ) תישימחכ .םינותיע ב-1996  םיארוקש  רעונה  ינב  רועישב  הדירי  לש  המגמ  רעונ ) ינב  דוע 
תמועל 6.75% רעונה  ינבמ  םינותיע 12.7%  תאירקמ  וענמנ  עובש  יפוסב  .םדוק  הנש  תמועל 12.7%  ימוי  ןותיע  םיארוק 

.1.3.1996 תיעיבשה , ןיעה  תכרעמ  .םדוקה  רקסב 
רקחו הקיטסיטטסל  הקלחמהמ  סקופ  לימק  פורפ ' לש  וחוקיפב  םידוהיה , ידימלת י'ב  לש  גציימ  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה   .42

.21.8.2012 רשנ , ךותב : .ביבא  לת  תטיסרבינואב  םיעוציב 
תנשב 1997. רואל  אציש  םימכחה ,' ןבאו  רטופ  יראה   ' רפסה אוה  הרדסה  ירפס  תעבש  ןיבמ  ןושארה   .43

םיטסקט םע  תילטיגידה  היגולונכטה  ךותל  ולדגש  םיטסינוכית  לש  םתודדומתה  ןיב  וושה  תויח  ןרע  'ר  דו תשע  םרוי  פורפ '  .44
תדדועמה הנקסמה  .םהייחב  רתוי  רחואמ  בלשב  ילטיגידה  םלועל  וסנכנש  םיעבראהו  םישולשה  ינב  לש  וז  ןיבל  םיילטיגיד 

םידיליה  )' םיטסינוכיתה ןיב  םילדבהה  םינש  שמח  ירחא  .הדימלה  לע  תערכמ  העפשה  שי  ןויסינלש  התייה  םהלש 
הבישח וניגפהש  םירגהמה ,' : ' דירטמ אצממ  םג  היה  לבא  .ומלענ  טעמכ  םירגהמה )'  )' םירגובמה ןיבל  םיילטיגידה )'

אל תאז , תמועל  םיריעצה , .םינשה  ךרואל  וזה  השיגה  לע  תויבקעב  ורמש  רקחמה , תישארב  רבכ  םיטסקטה  יפלכ  תיתרוקיב 
העפותל ונתנ  םירקוחה  ינשש  רבסהה  .םייתרוקיב  תוחפ  דועכ  םינש  שמח  ירחא  ולגתהש  אלא  רעפה , תא  ומצמצ  אלש  קר 

הבר תולקב  םש  וארק  םהש  המל  םינימאמ  טנרטניאה , ךותל  ולדגש  ימו  םיריכמ , םהש  המל  ןימאהל  םיטונ  םישנאש  היה ,
המכ לגוגב , שופיח  השוע  התאשכ  .ףציה  לש  םיאנתב  עדימ  םע  דדומתהל  ידכ  תמכחותמו  תיתרוקיב  הבישח  ךירצ  .רתוי 
ריבס לפטל , רקיע  ןיב  לידבהל  דמלש  ןקפס , םדאכ  תלדג  אל  םא  תונושארה ? תואצותה  םירשעל  רבעמ  קיחרת  תמאב 

תויביסאפה .רתוי  םיבושחה  םיטירפה  לאכ  םינושארה  םיטירפל  סחייתתו  ךרובע , השוע  לגוגש  הריחבה  תא  לבקתש 
יכ ןייצל  בושח  .ותונמיהמבו  עדימה  תובישח  תיכרריהב  תעגופ  עדימ , ףדוע  לש  םיבצמב  םיניגפמ  םיריעצהש  תיתבשחמה ,

ןרטש הנינפו  ךרובמ  - ולש פורפ ' וכרעש  רקחמב  ןכ  יכ  הנה  .ארוקה  תא  תדקממ  אקווד  תוילטיגידה  םהבש  םירקמ  שי 
גצוה טסקטהשכ  רתוי  בוט  ודקפית  רעונ  ינבש  ררבתה  .בשק  תערפהמ  ולבס  םקלחש  רעונ , ינב  לצא  ארקנה  תנבה  הקדבנ 

.20.6.2013 אטילש , ךותב : .ריינ  יבג  לע  רשאמ  בשחמ  ךסמ  לע 
.16.5.2013 רנטייה ,  .45

.2012 דיבר ,  .46
.21.2.2012 ןשוש , - יבידא  .47

.6.1.2011 רמלו , ךותב :  .48
.2010 ימדקו , אבא  רב  - יקסבוכורוב  .49

.28.12.2007 ינליא , ךותב :  .50

.28.12.2007 ינליא , ךותב :  .51

.28.12.2007 ינליא , ךותב :  .52
.28.12.2007 ינליא , ךותב : טטוצמ   .53

.6.6.2014 תילגרמ ,  .54
, ןותנ אשונ  לע  תורוש  לש 40-25  ךרואב  רוביח  בותכל  ושרדיי  םינחבנה  הכרעהו , תוניחבל  יצראה  זכרמה  תטלחה  יפ  לע   .55

ליבקמב .תילולימה  הבישחה  םוחתב  ןויצהמ  זוחא  היהי 25  הניחבב , ןושארה  קרפה  רוביחה , לקשמ  .תוקד  לש 30  ןמז  קרפב 
.3.7.2012 בינמ , ךותב : .םצמוצי  וא  לטובי  םיאשונהמ  קלחו  קרפ , לכל  תוקד  רצוקי ל-20  םירחאה  םיקרפל  בצקומה  ןמזה 

.3.7.2012 בינמ , ךותב : טטוצמ   .56
םה םיימדקאה  םידומילה  ךותב  םגו  םישדחה , םיטנדוטסה  לש  האירקה  תמרל  םמצע  תא  ומיאתה  ההובג  הלכשהל  תודסומה   .57

םיקיתו םירוספורפ  .ןוכיתהמו  תודליהמ  םהלש  םירסחה  תא  םימילשמ  אל  השעמל , םה , ךכ  .האירק  תוחפו  תוחפל  םישרדנ 
תואמו םירפס  תורשע  אורקל  ושרדנ  םה  ינשהו , ןושארה  ראותל  ודמל  םה  רשאכש  רפסל , םיעדוי  הרבחהו  חורה  יעדממ 

.תורזכאתהכ םיריעצה  בורל  הארת  םויהש  הרודצורפ  האירקה -  רמוח  לע  התיכב  ונחבנ  םה  םיבר  םירקמב  .םירמאמ 
.םיעברא םיבתוכ  הינטירבב  םהירבח  הנשב , תודובע  עברא  עצוממב  םיבתוכ  לארשיב  רפסה  יתב  ידימלתש  דועב   .58

, םויה םיגוהנ  םהש  יפכ  רפסה  יתבב  ןושלה  ידומיל  תא  לטבל   ' הצילממ ןושל , יניינעב  הצרמו  תמגרתמ  תכרוע , קפוא , הרטע   .59
הסיאמהש האונשה -  תמייקה , דומילה  תינכות  תא  קרפל  םיחרכומ  רובשל : ןכ , .ונלש  תירבעהמ  רתונש  המ  תא  ליצהל  ידכ 

איה המו  .אירבו ' שדח  והשמ  חימצהל  ידכ  ןושלהמ -  םתוקחרתהל  תוביסה  תחא  ילוא  איהו  םיריעצה , לע  ירמגל  המצע  תא 
( לשמל ןשיה , רודהמ  וידר  יניירקו  םינקחש   ) תמלשומ הייגהו  תחבושמ  היצקיד  ילעב  םירומ  התיכמ א :' ? ' ףילחתכ העיצמ 

בשוי דימלת  לכשכ  רעונלו , םידליל  הקיסאלקה  בטיממ  הבוט , תירבעב  םידקונמ  םירפסו  םירופיס  םידימלתה  ינזאב  וארקי 
ילבו תוניחב  ילב  .לכה  הז  .םויב  תחא  העש  תוחפל  .רופיסה  רחא  ויניעב  בקועו  םיל ,)! ' ומל הלצהו  חוור   ) ולשמ קתוע  לומ 
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, היקוח תא  גפוס  יעבט , ןפואב  התוא  םינפמ  אוה  ןוכנ , תרבודמו  תנגנתמ  הפש  עמוש  דלי  רשאכ  .ךכב  ידו  .תיב  ירועיש 
(. ותורגבב ךכב  קוסעל  הצרי  םא  אלא  דקנל , עדייש  ךרוצ  םוש  ןיא  יכ  םא   ) הלש דוקינה  תא  וליפאו  הלש  ריבחתה  תא  טלוק 
םג טסקט , לש  םינוש  םירנא  ' זל רובעל  רשפא  ךשמהב  .תורפסלו  םירפסל  היפוילו , הפשל  הבהא  חיוורמ  םג  אוה  ךרדה  לע 

םימרוגל טפשמה  תא  םיחתנמש  םישביה  םיקוחה  תועצמאב  םוקמב  העבה , םתועצמאב  דומללו  יתורפס , אלו  דקונמ  אל 
.12.2.2013 קפוא , .תויחל ' קשחה  תא  םיאיצומו 

.2007 ינליא , ךותב :  .60
.2005 דלוצרוש ,  .61

.1997 גומלא ,  .62
.2005 דלוצרוש ,  .63

.2011 ןנוגו , ןמסייו   .64
םירמאמו תונויאר  םיחוויד , םויה  םסרפל  גוהנ  םידבוכמו  םילודג  םירתאב  ןכ , יכ  הנה  .תיטרואית  הכ  הניא  רבכ  תאזה  השיגה   .65

.דפקומ אל  ןפואב  ובתכנש 
.14.6.2006 לג , ; 9.8.2009 זג , ; 11.4.2011 ןורטיח ,  .66

וא םינושגר  זיליימס , םג  םינוכמ  םה  תירבעב  למס .)  ) ןוקייאו שגר )  ) ןשומא תוילגנאה  םילמה  לש  ףוריצ  םה  םינוקיטומא ' '  .67
םינוקיטומאה .םדא  ינפ  ריכזמה  רויצ  וידחי  םירצויה  םירפסמו  תויתוא  קוסיפ , ינמיס  המכ  לש  ףוריצב  רבודמ  .םינופוצרפ 

םייפרג םיעצמא  ורסח  ןיידעש  ןדיעב  םיבהלנ , םיבשחמ  יבבוח  רקיעב  הליחתב  ושמישו  ה-80  תונש  תליחתב  ואצמוה 
SMS תועדוהב ןהו  תשרב  תובותכתב  ןה  םהב  שמתשהל  םישנא  דועו  דוע  ולחה  טנרטניאה  תצירפ  םע  .םיבשחוממ 

.23.8.2007 סמאיליו , .פאסטווו 
, התמש תרבודמה , תירבעהמ  התוא  לדבל  ידכ  תילארשי '  ' םויה םירבוד  ונאש  הפשה  תא  הנכמ  ןמרקוצ  דעלג  פורפ ' ןשלבה   .68

הניחבמו תורוקמ , תבר  םג  אלא  םידבר , תבר  קר  הנניאש  הפש  איה  תילארשיה  וירבדל , .הריפסל  היינשה  האמב  ותטישל ,
, תיסור שידיי , תיברע , תימרא , לשמל ,  ) הל םיבר  םירוהש  םייאלכ , תפש  אלא  דבלב , תירבעה  לש  אצאצ  הנניא  איה  תיטנג 
- תימש םייְאִלּכ  - תפש אלא  הנשיה  תימשה  תירבעה  הנניא  , ' ןמרקוצ בתוכ  םויה ,' םירבדמ  ונאש  הפשה  (. ' תילגנאו תינלופ 

ייחמ לש  םאה  - תופש םע  תידדה  הירפה  אלל  תינילק  התמ  הפש  תויחהל  ןתינ  אל  .הנש  תב כ-120  המוסקו  השדח  תיפוריא 
, ןמרקוצ תילארשיה .' לש  קתרמה  םייְאִלּכה  - ןֹוא תא  בוהאל  אקווד  אלא  ןייכבתהל  ונל  לאו  םלוע  גהונ  ךכ  .הפשה 

.2008 ןמרקוצ , ; 25.12.2008
לירפא 2015. שריק , ואר : לארשיב  תואטיסרבינואב  תנווקמ  הארוה  לש  םושייה  יישק  לע   .69

, טנרטניאב םינוטרס  תועצמאב  םניח  הייפצל  תונתינו  תוקד  רתוי מ-18  אל  תוכרואש  [ 67 ',] דט  ' ןונגסב תואצרהה  ידכב  אל   .70
ןהיניבו תונוש , תופשל  םיבדנתמ  יפלא  תרזעב  םינוטרסה  לש  םוגרת  טקיורפ  לחה  ב-2009   ) המוצע תויראלופופל  תוכוז 

ל- תירבעב  תויבותכ  ופסוה  רבמבונל 2014 , ןוכנ  .תופש  ל-82  םינוטרס  כ-30,000  ומגרות  ינויל 2013  ןוכנ  תירבע .)
.TED לש ימשרה  רתאה  .םינוטרס   1,900

.19.3.13 ירעי ,  .71
3.1.2013 גרבנירג ,  .72

.Kraushaar & Novak, 2010; Jones & Madden, 2002  .73

.Kraushaar & Novak, 2010; Jones & Madden, 2002  .74
השילג (, 65%  ) םינורסמ תחילש  ימדקאה : רועישה  ךלהמב  תוימיטיגל  תואבה  תויוליעפהש  םירובסש  םיטנדוטסה  זוחא   .75

החיש (, 91%  ) תוינזואב הקיסומל  הנזאה  תוימיטיגל : אל  תויוליעפ  (. 48%  ) 'ל אוד תקידב  (, 48%  ) םיקחשמ (, 50%  ) תשרב
תופסונ תויוליעפ  לע  םיחוודמ  םיטנדוטס  ךא  םיינורטקלא , םירישכממ  תעבונ  תירקיעה  תעדה  תחסה  (. 78%  ) דיינב

םירועישל תולטמ  םיניכמ   25% רועישה , ךלהמב  רמוח  םלצלו  תאצל  םיגהונ   25% ימדקאה : רועישה  ךלהמב  תומייקתמש 
ליגב םיטנדוטס  רבעוה ל-320  הנבומה  ןולאשה  .ימוי  ןותיע  אורקל  םיגהונ  םיקתפ ו-19%  םיריבעמ  ןיידע   23% םירחא ,

.2012 זבלאו , תשע  .םינש  עצוממ 26 
3.1.2013 גרבנירג ,  .76

.13.10.2013 יקצולו , לטד  ךותב :  .77
טסוגוא 2014. שריק ,  .78

תוצראב רוא  הארש  סנילוק ,) - רפראה תאצוה   ) ADHD Does not exist ורפסב .ךכ  םירובס  םיחמומה  לכ  אלש  ןייצל  שי   .79
אוה .הלש  םייוגש  םינוחבאלו   ADHD לש הרדגהל  וליבוהש  םימרוגה  תא  לוס  דרא  ' ציר ד"ר  ריבסה  ב-2014  תירבה 

תויעבו הייאר  רצוקב  לחה   - ADHD-כ ותנעטל  תועטב  םינחבואמה  תויעבהו  םיבצמהמ  דחא  לכל  רצק  קרפ  שידקה 
.תוננוחמב הלכו  הניש  תוערפה  ךרד  העימש ,

.2009 יונ , - רוא  .80
ךילשמה םינותנ , דוביעב  ישוקב  רבודמ  .הילא  הרושק  אל  ךא  בשק , תערפהל  דאמ  המודה  תפסונ  תיביטינגוק  היעב  תמייק   .81
תיתוהמה תוקלב  ולפיט  אל  יכ  הרתפנ , אל  היעבהו  ןילאטיר  ולביקש  םידלי  שי  .הביבסהמ  עדימה  תטילק  ינפוא  לע  תורישי 

.םהלש
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טבשב ל ' החפשמ , תכרעמ  ךותב : .םיחטובמ  ןוילימ  לע 2.5  םיססובמש  וקדמ ,'  ' תינקירמאה חוטיבה  תרבח  לש  םינותנ   .82
.Cooper, 20.8.2013 הייסולכואה. ללכב   ADHD ילעבכ םינחבואמב  לש 56%  הילע  הלח  םינשב 2007-2013  .ב  ' עשת

רדגומ טאדינפ - ' ליתמ   – ' הלא תופורתב  ליעפה  רמוחהש  רחאמ  תאז  םינכוסמה , םימסה  תדוקפ  חרוכמ  םיפסאנ  םינותנה   .83
.ןכוסמ םסכ  ץראב 

שי ןמז , ךרואל  רמוחה  רוזיפל  תודות  תועש .)  14-10  ) הטרצנוקל האוושהב  תועש )  4-3  ) רתוי רצק  הלועפ  ךשמ  שי  ןילטירל 
תליהק ינומכ -  רתא  רקסט , ןנח  'ס  ועו רונמ  סיריא  ד'ר  הלימג .'  ' תועפות תוחפו  רתוי  חונ  יאוול  תועפות  ליפורפ  הטרצנוקל 

.זוכירו בשק 
.7.1.2008 יתשק , ךותב : תימס .'  ' ןוכמ ךרע  רקחמה  תא   .84

.30.4.2013 קינרוק ,  .85
םידימלתהמ םהיפל כ-10%-15%  ךוניחה , תכרעמ  ינותנמ  הובג  זוכירו , בשק  תערפה  םדלילש  םינימאמה  םירוהה  רועיש   .86

.ךכמ םילבוס 
הלולע הפורתה  היפל  הרהזא , ףיסוהל  ןילטיר  תורציימה  תופורתה  תורבחל  הרוה  ( FDA  ) יאקירמאה תופורתהו  ןוזמה  להנימ   .87

.תורומח בל  תויעבו  םד  ץחל  רתי  ימואתפ , תוומל  םורגל 
.Cooper, 20.8.2013  .88

.25.11.2013 גרבמולב ,  .89
.27.12.2011 אריפש ,  .90

תונפקותב הדיריו  םירבחהו  םירומה  םע  תיתרבחה  היצקארטניאב  רופיש  תויתרבח , תויונמוימו  תימדקא  הדימל  םודיק   .91
.תילולימהו תיזיפה 

.19.12.2011 ןזוא ,  .92
.Park, 3.4.2013  .93

.ב ' עשת טבשב  ל ' החפשמ , תכרעמ  ךותב :  .94
אצמנ ש-70% רבעשל , קמעה ' ו' ריאמ ' ', ' ןלפק  ' םילוחה יתב  להנמו  םידלי  אפור  יבתנע , ימולש  ידי ד'ר  לע  עצובש  רקחמב   .95

תוערפהה .םידלי  ופתתשה 520  רקחמב  .תוולנ  תוישפנ  תוערפהמ  ולבס  זוכירו  בשק  תערפהב  םינחבואמה  םידליהמ 
בצמב תוערפה  (, 28%  ) הדימל תויוקל  (, 28%  ) הדרח (, 40%  ) תדגנתמ תינדרמ  הערפה  רתיה : ןיב  תוללוכ  תוולנה  תוישפנה 

.ב ' עשת טבשב  ל ' החפשמ , תכרעמ  ךותב : (. 17%  ) תוגהנתה תוערפהו  ( 18%  ) ןואכידל הייטנ  ללוכ  חורה ,
.Cooper, 20.8.2013 ךותב :  .96

.19.12.2011 ןזוא ,  .97
.15 מע ' , 16.11.2005 דדח , - יסלברט ךותב :  .98

.19.12.2011 ןזוא ,  .99
.15.1.2012 יקסניול , הבוגת ל :  .100

םיחקול םהילא , םיליבקמב  תורחתהל  ךרוצהמ  םיצוחלש  םידבועו  םיטנדוטס  : " ךכ לע  בתכ  יקסניול  ןדרי  ד'ר  רטאיכיספה   .101
, יקסניול םיעוציבה ".' תא  רפשל   ' ידכ םילקש , המכ  תרומת  םהלש  םירבחהמ  הטרצנוק  וא  ןילטיר  ירודכ  המכ  םימעפל 

.15.1.2012
בשק תערפה  לש  םינימסת  םיפייזמ  םי  ' גלוקב םיטנדוטסו  ןוכית  ידימלת  הבש  העפותה  תומצעתה  םע  דדומתהל  ידכ   .102

אצמוה םידומילה ,) ןמזב  זכרתהל  וא  םירע  ראשיהל  לטסמתהל , ידכ   ) םירודכ לבקל  ןויסינב  ( ADHD  ) תיביטקארפיה
.25.11.2013 גרבמולב , . ADHD ןוחבאל דחוימ  רישכמ  'ב  הראב הנורחאל 

Colaneri, יתרקוי. גלוקב '  ADHD אלל םיטנדוטס  ללכו 616  רבמצדב 2012 , הדנקב , השענש  רקחמב  אצמנ  ךכ   .103
.Majnu & Adesman, 3.4.2014

.הללכמב הצרמל  בתוכ  טנדוטס   .104
.הפיח תטיסרבינואב  הצרמל  תבתוכ  תיטנדוטס   .105

םיטנדוטסל םיצרמ  ןיב  ינורטקלאה  ראודה  ןיפילח  תא  קודבל  שקיב  הפיח  תטיסרבינואב  ךוניחל  הטלוקפהמ  לזיק  הירא  ד"ר   .106
הנפ ל-70 אוה  .םיטנדוטסמ  םיינעבות  םיליימ  םילבקמ  םה  יכ  ורפיסש  םיצרמ , םע  תוחישמ  ליחתה  ולש  ןיינעה  .הימדקאב 

םינופה ןיבמ  .תויטנוולר  תולאש  רפסמ  לע  בישהל  םהמ  שקיבו  ךוניחל , תוללכמו  תוירוזא  תוללכמ  תואטיסרבינואמ , םיצרמ 
(, תוללכמה ירומ  לכ  לש  דעיה  להק  אוהש   ) "ת פומ ןוכמ  ןואטיבב  רמאמב  לזיק  םסרפ  תואצותה  תא  כ-30 . רגתאל  ונענ 

דימת אלש  רשק  רוציל  םתוא  םיבייחמשו  םהילע , הפכנ  "ל  אודה רשקש  ורבסש  םיצרמ  ואצמנ  רקחמב  .הבר  הדוהתל  הכזש 
ראורבפ 2014. לזיק , רוחאמ ."' ראשיהל  אל   ' ידכ םתעדל  ןוכנ  דימת  אל  םגו  םהל  חונ 

הכרעהל תנתינ  הניא  הארוהה  תוכיא  : " "ת תו ההובג / הלכשהל  הצעומה  לש  הארוהה  תוכיא  תכרעהל  הדעווה  "ח  וד ךותמ   .107
לכ טעמכ ) םיצרמה ב( תא  םיטנדוטס  תוכרעה  ירקס  לש  םמויק  תורמל  תאזו  רחא , וא  הז  דיחי  רישכמ  הפקת ע"פ  תיריפמא 

םייתוגהנתה םיביכרמ  ןכו  םיטנדוטסה  לש  ןוצרה  תועיבש  תא  םידדומ  םינולאשה  .םלועב  ההובג  הלכשהל  תודסומה 
תוכיא לש  תיתימא  הדידמל  ( proxy  ) בוריקכ םישמשמ  םה  רתויב  בוטה  הרקמב  םלוא  הארוהה , תוליעי  לש  םירדגומ 

תוכרעה לש  תוחוקל " ה"  ) ימדקאה לגסה  לש  ןומא  רסוח  לש  הבר  הדימ  לע  הרומ  הפנע  תורפס  ךכ , לע  ףסונב  .הארוהה 
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.2014 רבמבונ , .םהידימלת " יטופישב  םיטנדוטסה )
.2008 הביטח , ואר : תרוקיבל  הנעמה  לעו  תרוקיבה  לע   .108

.Carrell & West, May 2010  .109
.ההובג הלכשהל  תודסומב  םידמולה  םיטנדוטסה  תייסולכוא  לש  םגדמ  םיווהמה  םיבישמ  ללכ 9,268  רקסה   .110

םיפסומש הימדקאה " ינמשח  םייולג ל" אל  וללה  םישערה " , " םירבדה עבטמ  . 2005 ןיבורו , לקנרפ  רגייז , דלפסנירג , ןונרא ,  .111
 - הביטח הרינ  פורפ ' לש  םימוסרפב  אוצמל  רשפא  ךכל  אמגוד  הדימלה  תייווחלו  הארוהה  תוכיאל  ןימא  דדמ  רקסב  תוארל 

.Hativa, 2014b; Hativa, 2014a םתוא : חתיפש  ימדקאה  ןונגנמה  שארב  םינש  ךשמב  הדמעש  ימו  םירקסל  תיחמומ 
.24.4.2014 ןנור ,  .112

www.dargoo.co.il  .113
.22.1.2007 ינליא , ךותב :  .114

.25.4.2014 רורד ,  .115

.Salzman, 2012  .116
.30.10.2012 ןוא ,  .117

.25.11.2013 זופת , םורופ   - Optimistic Girl  .118
.יאקירמא ןחבמ  ןתינ  ומויסבש  םיפתתשמ  הבורמ  סרוקב  הפיח , תטיסרבינואב  תיטנדוטס   .119

לאש  ' רתא .םינחבמב  ןולשיכ  לשב  םידומילהמ  שורפל  םאה  הלאשה  לע  ןב 23  א ' הנש  טנדוטסל  הנוע  ןב 28  טנדוטס   .120
'. הלאש

.25.10.2012 רלגיצ ,  .121
תוחפ הרבח  ייח  םע  תואטיסרבינוא  םג  שיו  ןוירוג ) - ןב תטיסרבינוא  לשמל   ) דואמ םיליעפ  הרבח  ייח  םע  תואטיסרבינוא  שי   .122

הרבחה ייח  .תואטיסרבינואל  תוללכמ  ןיב  יתועמשמ  לדבה  ןיא  הז  םוחתב  יכ  רמול , ןתינו  תוללכמב , םג  בצמה  ךכ  .םיליעפ 
לכ לש  גוחהו  דסומה  תריחבב  בושח  לוקישל  ךפוה  שוריפב  הז  .גוחהו  הטלוקפה  לש  םייפיצפסה  םינייפאמל  םג  םירושק 

.הריעצו ריעצ 
רדסב הביסמל  תונגראתהה  . 13.4.2014 ביינידוא , .תויאקירמאה  תוללכמב  קיירב " גנירפסה   " תוביסמ לש  תרוסמל  המודב   .123
תליאב ןולמ  - יתב ב-15  םירדח  כ-6,000  פורג , סלפ  הקפהה , תרבח  הניירש   2012- יאמב .תבכרומ  איה  הזכ  לדוג 

.דועו אתסיא  תועיבנ , סלימשוב , ףונרימס , לוב , דר  גרבסלרק , עוריאל : תוסחה  ינתונ  ןיב  .לביטספל 
.Eilat City רתא תליא -  היו  ' גנאפ  .124

.12.12.2013 ביבא , לת  תטיסרבינוא  םיטנדוטסה  תדוגא   .125
.Millar & Ajadi, 22.10.2013  .126

.םידומיל לטרופ  רתאב  דימלת , תיווח  תטיסרבינואב ת'א -  לוהינו  היישעת  הסדנה  ידומיל   .127
.13.10.2013 יקצולו , לטד  ךותב : טטוצמ   .128

.13.10.2013 יקצולו , לטד  ךותד : תטטוצמ   .129
.18.5.2013 הלש , קובסייפה  ףדב  רוניל  תיריע   .130

www.youtube.com/watch?v=iOwhK2FBdAE  .131
.דומלל ךירצ  ךכש  החנה  ךותמ  ןכ , תושעל  םתוא  םידדועמ  הימדקאב  םיצרמו  רפסה  יתבב  םירומ  סקודרפה , הברמל   .132

הלע ןוכית  ידימלתמ  םילבקמ  םהש  הרזעל  תושקבה  רפסמש  ונל , ורפיס  םינווגמ  םייעוצקמ  םימוחתמ  םיעודי  םיחמומ 
תאירק  ) ולשכ תורחאה  םיכרדה  לכ  רשאכ  הרזע  םישקבמ  אל  רמולכ  .הפצוחה  םג  ליבקמבו  תונורחאה , םינשב  םיאלפ 
םוקמב רוציקב  .םיכילהת  םרובע  רצקל  דעונש  ןימזו  ןושאר  ןורתפכ  אלא  המודכו ,) םינויכראב  שופיח  םירפסו , םירמאמ 

.תפנחתמ םג  תובורק  םיתיעלו  תיראילימפ  םאתהב : ןבומכ  איה  היינפה  .םליבשב  דובעיש  והשימ  םישפחמ  םה  דובעל 
דע םידבוע  םיטנדוטסהמ  יכ 38%  הלוע  ב-2012 , ביבא , - לת תטיסרבינואב  תילכלכה  הרבחה  סכנ ,'  ' תרבח הכרעש  רקסב   .133

, שדוחב לקש  ןיב 2,500 ל-4,000  םיחיוורמ  .העובק 20%  הדובעב  םיבלתשמ  וליפא  םהמ  רשאכ 70%  שדוחב , תועש   60
.29.4.2012 ןהכ , ךותב : .ח  לעמ 4000 ש' םיחיוורמ  רתיה  שדוחב  לקש  דע 2,500  םיחיוורמ  ו-33% 

תעשל חיכשה  רכשה  יכ  הלעה  הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלהו  לארשי  קנבמ  םירקוח  ידי  לע  ב-2008 , ךרענש  רקחמ 
ברקב הקוסעתה  ירועיש  תא  םירידגמ  םירקוחה  .םומינימה  רכשמ  תצקמב  הובג  ןושאר  ראותל  טנדוטס  לש  הדובע 

.2008 ןמבוארט , ךותב : דואמ .' םיהובג  םיטנדוטס כ'
םיתיעלו םיימדקאה , םיגשיהה  לע  םידומילל  ליבקמב  הדובע  לש  הרישי  העפשה  ןיאש  םיאצומש  םירקחמ , םנמא  םימייק   .134

לש הלאש  לכה  ןבומכ  ךא  רתוי , םיהובג  םיגשיהלו  דומילה  ןמז  לש  רתוי  ליעי  לוצינל  האיבמ  ףא  תיקלח  הרשמב  הדובע 
.Nonis & Hudson, 2006 לשמל : ואר  .םידומילה  סמועל  האוושהב  הדובעה  סמוע  ןונימ - 

.30.10.2013 תוחומ , רגאמ  .תיצראה  םיטנדוטסה  תודחאתה  רובע  תוחומ ' רגאמ   ' ןוכמ ידי  לע  עצבתה  רקסה   .135
, תוריכמ ןה : רתויב  תוחיכשה  תודובעה  ליגב 29-20  ןושאר  ראותל  םיטנדוטס  ברקב  יכ  אצמ  'ס  מלהו לארשי  קנב  רקחמ   .136

.םיינכטו םיישפוח  תועוצקמב  םיקסעומ  עברכ  קר  לשמל .) להק , תלבק  ידיקפ   ) תודיקפ תודובעו  םיתוריש  החטבא , תורצלמ ,
.18.2.2008 ןמבוארט , ךותב :
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האוושהב תאז  .םהידומיל  ךלהמב  םידבוע   Y-רוד ה ינב  םיטנדוטסהמ  טעמכש 50%  אצמנ , תירבה  תוצראב  השענש  רקסב   .137
.McCarthy, 8.8.2007 רוד ה-X מ-1989 .) לעו  םה מ-2007   Y-רוד ה לע  םינותנ   ) םהל םדקש   X-רודמ ה ל-37% 

הצעומה הרשיאו  השביגש  םיללכ  יפ  לע  תוחמתהה , יללכל  ןוקית  לע  םיטפשמה , רש  , ןמאנ פורפ ' םתח  ב-17.8.2010   .138
ירחא קר  תוחמתהל  םידמעומ  ןייארל  ושרוי  ןידה  יכרוע  ידרשמ  םישדחה , םיללכה  יפל  .ןידה  יכרוע  תכשל  לש  תיצראה 

'ע- שתה ןוקית ,) ( ) תוחמתה לע  חוקיפו  םיחמתמ  םושיר   ) ןידה יכרוע  תכשל  יללכ  .תישילשה  םידומילה  תנש  לש  תיצחמה 
.2010

ינוי 2014. .לארשיב  םיטנדוטסה  תודחאתה   .139
םידבועש םיטנדוטסהמ  יכ 70%  הלוע  ביבא , - לת תטיסרבינואב  תילכלכה  הרבחה  סכנ -  תרבח  ב-2012  הכרעש  רקסמ   .140

.םהלש םידומילה  םוחתל  היצטניירוא  תלעב  הדובעב  םידבוע  םכותמ  ו-50%  העובק , הדובעב  םיבלתשמ  םידומילה  ךלהמב 
.29.4.2012 ןהכ , ךותב :

.OECD Publishing, Education at a Glance 2013, p. 54  .141
(. 16%  ) ןוזמו ( 34%  ) הריד רכש  ןומימל  תונפומ  טנדוטסה  לש  תוישדוחה  ויתואצוהמ  תיצחמש  אצמנ  טנדוטסה 2013  רקסב   .142

.30.10.2013 תוחומ , רגאמ 
םה ךוניחל ) תוללכמ  ללוכ  אל   ) תוירוביצה תוללכמב  וליאו  עצוממב , םישדוח  םיטנדוטסה 7.7  םידבוע  תואטיסרבינואב   .143

הביסה .עצוממב  הנשב  םישדוח  םיטנדוטסה 9  םידבוע  ןהבש  תויטרפה , תוללכמה  ןה  ןפוד  תואצוי  .םישדוח  םידבוע 8.2 
הדבועה איה  תפסונ  הביס  .תויטרפ  אלה  תוללכמב  רכשהמ  שולש  יפ  ךרעב  הובג  דומילה  רכש  וללה  תוללכמב  הרורב :

יכ םידומילב  הברה  עיקשהל  םישרדנ  אל  םג  םה  .העקשה  םומינימב  ראות ' תונקל   ' ואבש םיריעצב  רבודמ  םיבר  םירקמבש 
תושירדה ליבשב  ראות  םיגישמ  ךרדה  לעו  ףסכבו  הריירקב  הדובעב , םיעיקשמ  םה  .הרקמ  לכב  םתוא  ריבעת  הללכמה 

רבדהו רתויב  ךומנה  אוה  הדובעה  ישדוח  רפסמ  האופר , ומכ  םיינעבות , דומיל  תועוצקמב  .םייחה  ךשמהל  תוילאמרופה 
, בונמורו יניס  - רוט ןמסוז , .הקיתווה  תידוהיה  הייסולכואה  ברקב  וללה  תועוצקמה  לש  דרויה  שוקיבל  םתסה  ןמ  םרות 

רבוטקוא 2007.
ראורבפ 2012. דיוד ,  .144
.2012 ראורבפ , דיוד ,  .145

.Gross, 2011; Thomas & Zyl, 2012  .146
.DiPietro, 2009-10; McCabe, Butterfield & Trevino, 2012  .147

.Brown & Mcinerney, 2008; Cahn, 2011  .148
רפסהמ קרפ  . ) Whitley & Keith-Speigel, 2002 ךנחמל ' ךירדמ  הימדקאב : רשוי  רסוח   ' םשב רפס  םסרופ  תנשב 2002   .149

סיסב לע  העפותה  תא  ורקס  רפסה  ירבחמ  ראורבפ 2012 .). ןויליג 2 , הימדקאב ,' הארוה   ' תעה בתכב  ירבע  םוגרתב  ועיפוה 
, גוח תוזכרמו  םיצרמ  םע  תונויארב  ןכו  רפסב  ונרזענ  .םיטנדוטסו  הלהנמ  ישנא  לגס , ישנא  ןיב  וכרענש  םירקסו , םירקחמ 

.לארשיב םיטנדוטס  ברקב  תוחיכש  תויואמר  לש  םינוש  םיגוס  רוקסל  ידכ 
תולוכיה רופישל  וימודו  ןילטירב  שומישש  םיבשוח  אל  םיטנדוטסהמ  ש-33%  רבתסה  הדנקב  הנורחאל  השענש  רקחמב   .150

ןיידע םיררועמ  םימס  הלכשהה  םלועב  טרופסה , םלועב  לבוקמל  דוגינב  תורחא , םילימב  .תואמר  לש  גוס  אוה  תוימדקאה 
ללכ 616 רקחמה  .םיחוטב  ויה  אל  ו-25%  תואמר  וזש  ובשח   41% ימדקאה .' קחשמ  ב' םייקוח  יתלבכ  םיבשחנ  םניא 

.ADHD Colaneri, Majnu & Adesman, 3.4.2014  . אלל םיטנדוטס 
.Whitley & Keith-Speigel, 2002  .151

.9.9.2013 תשרב , םירוח  תכרעמ   .152
30.10.2012 ןוא ,  .153

העבראמו 'ב  הראב תואטיסרבינוא  יתשמ  ןושאר  ראותל  םיטנדוטס  ללכ 1,376  אוהו  םיבשקותמ , םיסרוק  לע  השענ  רקחמה   .154
, דלפו יקצואנירג  תשע , .םינש  לש 26  עצוממ  םע  םינש  ןיב 17 ל-59  ענ  םיפתתשמה  ליג  .לארשיב  םיימדקא  תודסומ 

.Eshet, Peled & Grinautski, 2013 ; 10.7.2012
ראורבפ 2012. הימדקאב ,' הארוה   ' תעה בתכב  ועיפוה  רמאמהמ  םימגרותמ  םיעטק  . Dante, 12.11.2010  .155

26.12.2013 לטד , ךותב : טטוצמ   .156
www.ubank.co.il ב-11.10.2014.  .157

www.freeacademic.com ב-11.10.2014.  .158
.קבאמה לש  ימשרה  רתאה  יתרבח – ' קדצ  שרוד  םעה   ' רתאב ךיראת  אלל  םדק , זוע   .159

www.freeacademic.com ב-11.10.2014.  .160
.www.professor.co.il, 11.10.2014 רוספורפ : רתא  לש  תיבה  ףד  ךותמ   .161

.26.12.2013 לטד ,  .162
.26.12.2013 לטד , הבתכל : הבוגת   .163

.Anitsal, Anitsal, & Elmore, 2009  .164
.Molnar, Kletke & Chongwatpol, 2008  .165
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ץרמ 2008. ןייטש , - יאורלא  .166
Jaffe, רוביצהמ. ל-41%  האוושהב  הימדקאב  היעב  וז  תואמרש  םיבשוח  םי  ' גלוקב םיריכבהמ  קרש 35%  אצמנ  'ב  הראב  .167

.14.8.2014
טרפ הנש , ידמ  הקתעה  ירקמ  ולגתה 13–19  תונורחאה  םינשה  עבראב  יכ  החוויד  תירבעה  הטיסרבינואה  יכ  רסמנ  הבתכב 

רפסמל ברקתמ  וניאש  רפסמב  רבודמש  רורב  .תונוש  הקתעה  תוריבעב  דסומב  םידימלת  ועשרוה 35  זא  ל–2009 ,
.26.12.2013 לטד , .לעופב  םיניירבעה 

םיסנרפתמ תודובעה  ירכומ  ןכ , לע  רתי  .המרמו  ףויז  ישעמל  םיפתוש  הלאכ  םיתוריש  תוקפסמה  תורבחה  ןהו  םיטנדוטסה  ןה   .168
ךרדב םיקפתסמ  םתרמוחב , םיגירח  םירקמ  טעמל  לבא  .בר  ןוממ  תייבג  ךות  םתלשכהמו , םיטנדוטסה  לש  םתקוצמ  לוצינמ 
יבגל םג  ךכ  .תורבחה  דגנכו  םיטנדוטסה  דגנכ  הרטשמל  הנולת  םישיגמ  םניאו  יתעמשמ  לופיטב  םיימדקאה  תודסומה  ללכ 

.Jaffe, 14.8.2014 ב. ' הראב השינעה 
ךורכה ץמאמהו  ןמזה  לשב  תעמשמ  תודעוול  תימדקא  הרשוי  יא  לש  םירקמ  לע  חוודל  אל  םיפידעמ  םיצרמ  'ב  הראב םג   .169

.10.7.2012 דלפו , יקצואנירג  תשע , ךותב : .ךכב 
.26.12.2013 לטד ,  .170

ראורבפ 2012. רשכ ,  .171
.Robbins & Wilner, 2001.  .172

.Robbins, 2004 םוחתב ץועיי  רפס  המסרפ  המצע  סניבור  . Wilner & Stocker, 2004 ; Barr, 2004 לשמל ךכ   .173
.Robbins & Wilner, 2001; Goldstein, 8.9.2004; Hill, 5.5.2011; McGuinness, 7.2.2012  .174

.22.2.2008 רז ,  .175
.21.9.2012 םהרבא , ךותב : טטוצמ   .176
.21.9.2012 םהרבא , ךותב : טטוצמ   .177

תועוצקמב םתוחמתה , םוחתב  םניאש  תועוצקמב  תובורק  םיתעל  םיקסעומ  םיאמדקאש  ךכל  הליבומ  םיראתה " תייצלפניא  "  .178
ךכ ש- לע  םיעיבצמ  "ג  למהו "ס  מלה ינותנ  .תישממ  הביס  אלל  ראות  םישרודה  תועוצקמב  וא  ימדקא , ראות  םישרוד  םניאש 

רקרמ - הד .ראותב  ועיקשהש  העקשהה  תא  תשרודה  הקוסעתב  םיקסעומ  םניא  םיימדקא  תודסומ  ירגובמ   40%
סבולג 2.8.2011. םג  ואר  . 17.09.2011

ינפל תושעל  ךירצש  םירבד   90 הריירקל : גלוקהמ ' : ' ותרתוכש רמאמב  לשמל  תוארל  רשפא  המישרה , לש  טוריפ   .179
 . Pollak, 2007 .יתימאה ' םלועל  םיפרטצמש 

.5.8.2013 םתוי , רב  יול   .180
.25.04.2013 ביתנ ,  .181

.22.2.2008 רז ,  .182
.31.10.2012 ןייד ,  .183

.Hassler, 2005  .184
.13.10.2008 ןויחוא ,  .185

.13.10.2008 ןויחוא , ךותב : תטטוצמ   .186
.14.3.2014 ירוח ,  .187
.4.10.2013 סדה ,  .188

.21.9.2012 םהרבא , ךותב : תטטוצמ   .189
.זופתב גולב  .רבחמ 5.9.2009 . םש  אלל   .190

.25.04.2013 ביתנ ,  .191
.23.9.2012 יול ,  .192
.22.2.2008 רז ,  .193

.13.10.2008 ןויחוא ,  .194
.23.9.2012 יול ,  .195

.21.9.2012 םהרבא , ךותב :  .196
.21.9.2012 םהרבא , ךותב : תטטוצמ   .197

.24.9.2012 סוארק ,  .198
.21.9.2012 םהרבא , ךותב : תוטטוצמ  תפסונ  תנייאורמו  תינמאו  תררושמ  שורפ , להת   .199

.27.09.13 ןיקדולוס ,  .הטיסרבינואב  וצרת ' םא   ' את 'ר  וי רבעשל  ןיקדולוס , בל   .200
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