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.6-8 מע ' ןושאר , ןושאר רוקמ   רוקמ .תינוליחה  תודיסחה  אוה  גייא ' וינה  .רינ 19.3.2010 . ןנחלא ,

.73-103 : 2525 םישדח , םישדח םינוויכ   םינוויכ חורה . לע  המחלמה  רבמצד 2011 . .לחר  רואילא ,

רתא רתא ןויע . םוי  תריקס  ידדה -  דובכו  רסומ  גנוע , ןיב  היפרגונרופו : תוינימ  םירגבתמ , .הריפוא 14.11.2012 . ןוגילא ,
תירבע . תירבע היגולוכיספ   היגולוכיספ

.77 ץורע   ץורע רתא   רתא   . לצנמ קיסעמ  תויהל  הווש  םויה  .הליש 17.2.2009 . הילא ,

. הזו הזו המהמ   תחא . השיא  לש  רבג  .איגש 30.7.2015 . והילא ,

םשיימה םשיימה רעונ , , רעונ ינב   ינב לשלש   םירוהל   םירוהל הבוח   הבוח רפס   רפס תישגר : : תישגר היצנגילטניא   היצנגילטניא םעםע   רגבתהל   רגבתהל . 2001 ג .' סירומ  סילא ,
.רטמ תישגר . תישגר היצנגילטניא   היצנגילטניא ורפסב   ורפסב ןמלוג , , ןמלוג לאינד   לאינד גיצהש   גיצהש תונויער   תונויער

.דבוע םע  ןקויד . ןקויד רבצה   רבצה .זוע 1997 . גומלא ,

תטיסרבינואו ןתיב  - הרומז תילארשיה . תילארשיה הטילאב   הטילאב םיכרע   םיכרע יוניש   יוניש קילורשמ –  –  קילורשמ הדירפ   הדירפ .זוע 2004 . גומלא ,
.הפיח

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

הרבחל הרבחל ךירדמה   ךירדמה לארשי  – – לארשי םישנא   םישנא לארשיב . תירבצה  תוברתהו  היגולואידיאה  .זוע 30.6.2008 . גומלא ,
. תילארשיה תילארשיה

. תילארשיה תילארשיה הרבחל   הרבחל ךירדמה   ךירדמה לארשי –  –  לארשי םישנא   םישנא םיירוטסיה . ךרד  ינויצ  לארשיב –  הפק  .זוע 8.1.2010 . גומלא ,

. תילארשיה תילארשיה הרבחל   הרבחל ךירדמה   ךירדמה לארשי –  –  לארשי םישנא   םישנא לארשיב . הפקה  יתב  תוברת  .זוע 25.9.2010 . גומלא ,

הרבחל הרבחל ךירדמה   ךירדמה לארשי –  –  לארשי םישנא   םישנא םיירוטסיה . ךרד  ינויצ  לארשיב –  בכרה  תוברת  .זוע 8.3.2011 . גומלא ,
. תילארשיה תילארשיה

.743 סמ ' רזע , רזע ןבןב   תושדח   תושדח בוט . םוי  םכל  היהיש  .זוע 22.5.2012 . גומלא ,

. תילארשיה תילארשיה הרבחל   הרבחל ךירדמה   ךירדמה לארשי –  –  לארשי םישנא   םישנא םיירוטסיה . ךרד  ינויצ  לארשיב -  תודעסמ  .א  .זוע 2013 גומלא ,

. תילארשיה תילארשיה הרבחל   הרבחל ךירדמה   ךירדמה לארשי –  –  לארשי םישנא   םישנא לארשיב . הפקה  תוברת  .ב  .זוע 2013 גומלא ,

. תילארשיה תילארשיה הרבחל   הרבחל ךירדמה   ךירדמה לארשי –  –  לארשי םישנא   םישנא ןונחל . רבצהמ  .א  .זוע 2015 גומלא ,
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. תילארשיה תילארשיה הרבחל   הרבחל ךירדמה   ךירדמה לארשי –  –  לארשי םישנא   םישנא םלענו . ךלוה  רבצ  .ב  .זוע 2015 גומלא ,

. ךוניחה ךוניחה דהדה   םירקשו . םירגוב  לע  ראורבפ 2013 . .רמת  גומלאו , זוע  גומלא ,

םישנא םישנא תולובגו . םידממ  לארשיב -  הקיתווה  - תינוליחה הייסולכואה  .ןורש 30.6.2008 . ןייטשנרוהו , זוע  גומלא ,
. תילארשיה תילארשיה הרבחל   הרבחל ךירדמה   ךירדמה לארשי  – – לארשי

םישנא םישנא הקיתווה . תינוליחה  היסולכואב  גוז  תבו  ןב  תריחבו  תויורכיה  יסופד  .יש 4.3.2008 . ןידורו , זוע  גומלא ,
. תילארשיה תילארשיה הרבחל   הרבחל ךירדמה   ךירדמה לארשי  – – לארשי

.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה -  רעונ . ינב  ברקב  הליגרנ  ןושיע  .הנאירוא 20.2.2012 . יסמלא ,

.ynetynet דנליאתב . םירצוע  ןילרבל  ךרדב  .לאינח 21.11.2013 . סייקמלא ,

.ynetynet רעונ . ינבל  אל  - ןילופ .יקיא 31.1.2010 . רנלא ,

. ריעה ריעה רבכע   רבכע תילקיזומ . אל  השרפל  ךירדמ  רונוקוא : דייניש  דגנ  סורייס  יליימ  .ילש 6.10.2013 . רזעלא ,

.ynetynet יחצנ ? קוור  יתוא  ריאשהל  שקעתמ  התא  םיהולא , .ףסא 2.8.2011 . ףלא ,

לש ןיטולחל  םייודבהו  םדוסימ  םיכרפומה  ויתונורכיז  םייח –  וליאכ  ונחנא  ובש  קירה  .לגור 3.3.2000 . רפלא ,
ב11. ץראה , ץראה .הטוס  לש  ויודיו  וא : ןדומ ' הנד  םע  םינכוסמ  םיסחי  ףתתשמה ב'

. ץראה ץראה ץראה . תא  בוזעל  ךירצ  ינא  .לגור 31.8.2014 . רפלא ,

.The MarkerThe Marker . םייטרפה םייחל  הדובעה  ןיב  ןוזיא  שדח : יתקוסעת  ןדיע  .ילמ 9.10.2009 . יבוקלא ,

.381-420 (:(: 22 ')') וו טפשמו , , טפשמו לשממ   לשממ תילאוטריווה . קושה ' רכיכ  םישדחה ב' םיכוותמה  .הבינ 2002 . ןרוק , - ןיקלא

.רינ הירא  ''הה . לאבא לאבא .ריקי 2008 . בירקלא ,

ןב קחצי  די  .םירשעה   .םירשעה האמה   האמה תישארב   תישארב לארשי   לארשי -- ץראל ץראל תידוהיה   תידוהיה הריגהה   הריגהה םיטנרגימיא : : םיטנרגימיא .רוג 2004 . יאורלא ,
.יבצ

56- , 77 הבוגה , , הבוגה לעלע   תרושקתהו . עדימה  תכפהמ  ןדיעב  םיימדקא  םיכרעב  תוליז  ץרמ 2008 . .הנרוא  ןייטש , - יאורלא
.57

. קובסייפ קובסייפ ףדףד   יתארק .) אל  ידמ  ךורא   ) קל ; מא

יעבט . יעבט ןפואב   ןפואב רתא   רתא תיבסל . ילש  תבה  .תחא 14.1.2007 . אמא 

חותינ תונידמ : עבראב  םימעה  רבח  תונידממ  םירגהמ  לש  תילכלכ  היצרגטניא  .הירבוחו 2012.  ןיראק  תימא ,
.51-79 , 11 הריגה , , הריגה יתאוושה .

. ץראה ץראה ןופאלפ . לש  תוחוקל  ינבמ 18-35 -  קר 24%  רקס : .ויז 23.2.2009 . יתימא ,

.22-26 , 190190 ןיע , ןיע רשק   רשק םידימלתה . תחלצה  ןיבו  הניב  רשקהו  לארשיב  םירומה  תוכיא  .ימר 12.5.2009 . יתימא ,

.makomako . ? השוע תמאב  לארשיב  רעונה  סקס  המכ  זא  .ברימ 17.12.2012 . ןהכ , - יתימא

. ץראה ץראה .התיבה  םירזוח  םה  תוריהז : .דלארה 1.7.2005 . ןויבירטו , ילש  גנילמא ,

. טסילכלכ טסילכלכ .םוקמב  םישדשדמ  ןיידעו  רושע  ךשמב  םידבוע  תוטסאקב : םיאולכ  .לואש 27.6.2012 . יקסמדרטסמא ,

לש 8,000 אתנכשמו  דלי  ריעצ , גוז  םכלש : קנבה  ןובשחב  ןמז  תצצפ  .לואש 5.3.2013 . יקסמדרטסמא ,
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. טסילכלכ טסילכלכ לקש .

. היסנפה יאנת  תא  רפשל  םילוכי  אל  םידבוע  ןוילימ  כ-2  .ילחר 25.12.2013 . ןמדניבו , לואש  יקסמדרטסמא ,
. טסילכלכ טסילכלכ

קרוי וינה  ןיזגממ  םגרותמ   ) ץראה ץראה ייח . לע  ןופטראמסב  םישפוטמה  םיקחשמה  וטלתשה  ךיא  .םס 1.6.2012 . ןוסרדנא ,
(. סמייט

.ynetynet תללוחמו . הלוז  יתשגרה  ותיא  סקסה  ירחא  .ילופ 28.8.2012 . הנא ,

.םירמאמה רגאמ   - readerreader רתא   רתא . ?! ןתחתהל טילחהל  לכוא  ךיא  .הוח 12.2.2010 . רוקנא ,

. ץראה ץראה . ! ךתוא בוזעא  אל  םלועל  אמאמ , .ןוירמ 9.4.2008 . םגרטנר , - ןא

. תודבוא תודבוא תוהמא   תוהמא .המשאה  התייה  יל  דלונש  ןושארה  רבדה  .רומ 8.3.2011 . לאסא ,

. קוניתב קוניתב לופיטל   לופיטל אלמה   אלמה ילארשיה   ילארשיה ךירדמה   ךירדמה הנש : : הנש ליג   ליג דעו   דעו הדילמ   הדילמ .תנע 2010 . יתרפא , - בל רבו  רומ  לאסא ,
.רטמ

םעה . םעה תחא   תחא גולב   גולב   . םייניבה ימי  .העונ 4.5.2013 . רכיירטסא ,

. םעה םעה תחא   תחא גולב   גולב ותומת , םכל ? עירפמ  ינא  .העונ 5.9.2013 . רכיירטסא ,

. טסילכלכ טסילכלכ ןוכסיח . אלל  רוד  .יש 4.8.2011 . לירפסא ,

. טסילכלכ טסילכלכ .דובאה  רושעה  .יש 5.7.2012 . לירפסא ,

- לת תטיסרבינוא  ןונויד , רעונ . ינב  ברקב  םיינדבוא  תונויסינו  תויודבאתה  םוהת : ףס  לע  רעונ  .ןלא 2001 . רטפא ,
.ביבא

ךונחה דרשמ  םימוסרפה , תקלחמ  רעונ . רעונ ינבבו   ינבבו םידליב   םידליב ןואכיד   ןואכיד .תאיל 2005 . יבורחו , רמת  זרא , ןלא ; רטפא ,
.טרופסהו תוברתה 

.The MarkerThe Marker רקי . בוהא  .יתא 14.2.2007 . וללפא ,

. ץראה ץראה "ל? . כנמ אסיכל  ךרד  רוציק  וא  יתרקוי  עוצקמ  .יתא 24.12.2007 . וללפא ,

. ץראה ץראה ןמוזמ . רוד  ונחנא  .רידא 10.3.2008 . תרפא ,

.61-70 : : 2020 םישדח , , םישדח םינוויכ   םינוויכ .םיריעצ  לש  שדחה  ןזה  .ןועדג 2009 . תרפא ,

:: תוילארשי תוילארשי תויבסל   תויבסל תורגבתמ   תורגבתמ לשלש     Coming outComing out ןוראהמ -  -  ןוראהמ האיציה   האיציה ךילהת   ךילהת .יביר 1999 . תרפא ,
.הפיח תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל  רמג  תדובע  תודדומתה . תודדומתה יסופדו   יסופדו םינייפאמ   םינייפאמ

היווח היווח ןיב   ןיב גולאיד   גולאיד תיבסל : : תיבסל -- תילאוסקסומוה תילאוסקסומוה תויגוז   תויגוז לשלש   תיגולונמונפ   תיגולונמונפ היינבה   היינבה .יביר 2007 . תרפא ,
.הפיח תטיסרבינוא  היפוסוליפל , רוטקוד  ראותה  תלבק  םשל  רוביח  תועמשמו . תועמשמו

.The MarkerThe Marker האחמה . תובקעב  םישדחה  םייתרבחה  םיקסעה  .ודיע 8.6.2012 . יתרפא ,

.תשרומ טוקלי  ןילופ . ןילופ תועסמ   תועסמ .םהרבא 1998 . יליצא ,

.The markerThe marker ברעמה . תונידמ  לש  הלחמה  םיריעצה : תלטבא  .טסימונוקא 25.10.2011 .

.  HRM םירמאמ לטרופ  תרחא . תיווזמ   Yרוד ה םלענ – " םע  האוושמ  " .י 2011 . " לינ ןייפדלוגו , דרא  סוקיקא ,
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http://www.calcalist.co.il/money/articles/0,7340,L-3620212,00.html
http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1719063
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4274123,00.html
http://www.reader.co.il/article/63493/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%98-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%9F
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1317211
https://1haam.wordpress.com/page/4/
http://1haam.wordpress.com/
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3526794,00.htm
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3576133,00.html
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=101243310
http://finance.walla.co.il/item/1057610
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1467404
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1310543
http://www.themarker.com/markerweek/1.1726849
http://www.themarker.com/wallstreet/1.1530610
http://www.hrm.co.il/?topic=article&id=771


ברקב יאנפה  תוברתו  םייחה  תוכיא  ןוצרה , תועיבש  תמר  .ףסא 2009 . רקוטו , םייח  ינבואר , יבצ ; ירפ , ףסא ; רקא ,
.75-71 : (( 22 )) 148148 האופרה   האופרה .יתאוושה  רקחמ  הקורוס –  םילוחה  תיב  יחמתמ 

ךיראתב 12.9.2015. רזחוא  .תישפוחה  הידפולקיצנאה  הידפיקיו , הידפיקיו לארשיב . "ב  טהל ינוגרא 

. בירעמ בירעמ הרידה . ךותב  תורודה  רעפ  .תירונ 3.2.1971 . דרא ,

. תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .םיזובזבל  לקש  דראילימ   2 .תירונ 12.7.1993 . דרא ,

. The Market Cafe The Market Cafe , היקוקה ןח  גולב  ונל . קיזת  אל  םירבגל  הלמח  טעמ  .ןיראק 16.9.2010 . דרא ,

תומילא םע  ךוניחה  תכרעמ  תודדומתה  תדחוימ :" הפילח  ל" היעב " ןיא  מ" .הויז 2008 . שורבו , לחר  דרהרא ,
.62-92 , 4646 םיפד , םיפד םידימלת .

רוזעלו רוזעלו ןיבהל   ןיבהל תוהזל   תוהזל דציכ   דציכ םירוהל : : םירוהל ךירדמ   ךירדמ ילש ? ? ילש דליה   דליה תאתא   םיריכמ   םיריכמ םתא   םתא ילוא   ילוא .הקבר 1995 . סשטורא ,
.A.D.R הדוהי : ןבא  תויביטקארפיהו . תויביטקארפיהו זוכר   זוכר בשק , , בשק תוערפה   תוערפה םעםע   םידליל   םידליל

תיתרוסמה תיתרוסמה השיגה   השיגה תאתא   ץמאל   ץמאל םאה   םאה רפסה : : רפסה תיבב   תיבב תעמשמ   תעמשמ תויעב   תויעב םעםע   תודדומתה   תודדומתה .לא 2012 . - רוא סשורא ,
, הכרדהבו הארוהב  תומליד  גומלא : רמת  ד"ר  לש  סרוקב  שגוהש  רנימס  . ?? תיביטנרטלאה תיביטנרטלאה השיגה   השיגה תאתא   ואוא  

.הפיח הפיח , תטיסרבינוא 

תועידי תועידי .ח  " נשתב ל-142,000  "ח  שתב םיטנדוטס  מ-1600  לארשיב : ההובגה  הלכשהה  .ןורוד 1998 . זרא ,
. 2 םידומיל , םידומיל תונורחא , תונורחא

תקלחמ רעונ . ינבבו  םידליב  ןואכיד  . 2005 רטפא .) ןלאו  בורח  תאיל  לש  חסונה  יפ  לע   ) הירבוחו רמת  זרא ,
.טרופסהו תוברתה  ךוניחה  דרשמ  םימוסרפה ,

.ynetynet םיקנופמ . טושפ  םה  תיב ? תונקל  םישקתמ  םיריעצ  .ריילק 19.5.2011 . - תירוא יזרא ,

.ynetynet םכתמשאב . לכה  הז  תולגעה ? תדעצ  .ריילק 28.7.2011 . - תירוא יזרא ,

אל םהירוהו  םה  ךיא  .םירוהב  םירזענ  ה-30-40  ינבמ  עבר  היחמה : רקוי  יננוקמ  .ריילק 30.4.2012 . - תירוא יזרא ,
. סבולג סבולג . ? םישייבתמ

.ynetynet  ". הכומה השא  תנומסתמ ה" לבוס  םייניבה  דמעמ  .ריילק 23.7.2012 . - תירוא יזרא ,

BossBoss. תירוד - ברו תימאניד  תילאבולג , הרבחב  שונא  יבאשמ  תיגטרטסא  .ריילק 30.7.2015 . - תירוא יזרא ,
.הדובעב החלצהל  לטרופה   - Problem   Problem   

דרשמ דרשמ םכסמ . ח״וד   : תוימדקא םדקה  תוניכמה  תוליעפ  תניחבל  הדעווה  רבמצד 2010 . .תנע  םייחו , םורי  באירא ,
ךוניחה . ךוניחה

תוהמא תוהמא לשלש   ןהירופיס   ןהירופיס טבמ -  -  טבמ תודוקנ   תודוקנ יתשמ   יתשמ ןוראהמ   ןוראהמ האיציה   האיציה ךילהת   ךילהת .תנע 2010 . יונ , - רב - לאירא
.ןליא - רב תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל  רמג  תדובע  תויבסלה . תויבסלה ןהיתונבו   ןהיתונבו

 – לארשיב רעונה  תודמע  תילארשיה 2004 : היטרקומדה  דדמ  .תימולש 31.5.2004 . ענרבו , תיזפ  ןונ , - ןב רשא ; ןאירא ,
. היטרקומדל היטרקומדל ילארשיה   ילארשיה ןוכמה   ןוכמה רעונ . תודמע  רקס  ללוכ 

םידוהי לש  םיכרעו  תרוסמ  תרימש  תונומא , ןקויד : םילארשי -  םידוהי  .הלייא 2009 . ןמרגוש , - רסיקו רשא  ןאירא ,
.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמהו  םירקסל  ןמרטוג  זכרמ  .לארשיב 

.News1News1 תרצנ . שיא  רענה , .סומע 17.6.2014 . אכירא ,
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%90%D7%94#.D7.94.D7.A7.D7.94.D7.99.D7.9C.D7.94_.D7.94.D7.92.D7.90.D7.94_.D7.95.D7.90.D7.A8.D7.92.D7.95.D7.A0.D7.99_.D7.9C.D7.94.D7.98.22.D7.91_.D7.91.D7.99.D7.A9.D7.A8.D7.90.D7.9C
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/?href=DAV/1971/07/30&page=16
http://cafe.themarker.com/post/1779589/
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/C6DD7690-9CAE-4095-9317-6CBBD5CDBF55/83976/meeinbaayalehalifameyuhedet.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EF774667-8EFE-4647-89AE-0308E5BE7C21/42884/childdep_bookPR1.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4070388,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4101392,00.html
http://www.tbk.co.il/article/2403926
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4259299,00.html
http://www.bossproblem.co.il/%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9_%D7%97%D7%9C%D7%A7_%D7%90
http://www.kav-lahinuch.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/mechinot.pdf
http://www.idi.org.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94-2004-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.idi.org.il/media/1026914/%D7%93%D7%95%D7%97 %D7%90%D7%91%D7%99%D7%97%D7%99 %D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-93362-00.html


. ירומאה ירומאה ץרא   ץרא .םכלש  רודה  . 14.3.2011 לארשיב ." תורוד  יסחי   " גתה םע  תומושרה  ןויכרא 

.The MarkerThe Marker תופידר . לש  אל  הלכשה , לש  הירוטסיה  .ברימ 1.5.2008 . בורוזולרא ,

. ץראה ץראה האורבת .? דבועמ  תוחפ  רכתשמש  הרוממ  תופצל  רשפא  המל  .ברימ 4.2.2008 . בורוזולרא ,

.The MarkerThe Marker .ימדקא  ראות  ןיא  לארשיב  םירומהמ  שילשל  .ברימ 4.2.2008 . בורוזולרא ,

.TheThe  MarkerMarker דירחמ . הקיטמתמל –  םירומ  לש  עדיה  םיצרמ : .ברימ 31.11.2011 . בורוזולרא ,

.TheThe  MarkerMarker תואלמגל . אצוי  ילארשיה  םוב  - יבייבה רוד  .ברימ 3.5.2012 . בורוזולרא ,

.The MarkerThe Marker לארשיב . םיריעצ  לש  בוטה  לזמה  .ברימ 29.10.2012 . בורוזולרא ,

.ןוחטיבה דרשמ  תוהז . תוהז ירבשמו   ירבשמו תורוד   תורוד ןוכיתה : : ןוכיתה חרזמב   חרזמב הקיטילופו   הקיטילופו רעונ   רעונ .יגח 1998 . ךילרא ,

..The Marker Cafe The Marker Cafe המרא. ןולא  לש  םירופיסו  םיריש  םירבגה , ומלענ  ןאל  .ןולא 6.10.2012 . המרא ,

.nrgnrg התיב . תא  ותיחשה  םידימלתה  "ל , וחב השפנ  הרומה  .רינ 3.9.2012 . ןונרא ,

רקחמ רקחמ חוד   חוד .לארשיב   םיריעצ  יניעב  תרייטצמ  איהש  יפכ  הרומה  תומד  הרומ : יל  ראת  .הירבוחו 2005 . לחר  ןונרא ,
.הכרעהו רקחמל  הדיחיה  לרב –  תיב  תימדקאה  הללכמה  יתללכמ . יתללכמ -- ןיב ןיב

. הזו הזו המהמ   םיגחה . עצמאב  םואתפ  .לג 8.1.2013 . ךיירנרא ,

. הזו הזו המהמ   ומצע . תודוא  .ךיראת  אלל  .לג  ךיירנרא ,

ץראה . ץראה . 2.11.2006. רבג תויהל  השק  .דוהא   ירשא ,

. םיריעצ םיריעצ םירגבתמו   םירגבתמו םידלי   םידלי לשלש   תינימ   תינימ תוגהנתה   תוגהנתה אלאל :? :? יתמו   יתמו ילמרונ   ילמרונ הזהז   יתמ   יתמ .הילט 2001 . רגתא ,
.לפאש בוב  תילאיצוס ע"ש  הדובעל  רפסה  תיב  ביבא , - לת תטיסרבינוא 

םורופה רפס . רפס יתבב   יתבב םילא   םילא רוזיח   רוזיח תעינמל   תעינמל תינכת   תינכת הה : : '' רבחהו רבחהו אוה   אוה איה   איה .הבינ 2001 . ןולטמו , הילט  רגתא ,
.לפאש בוב  תילאיצוס ע"ש  הדובעל  "ס  היב ביבא , - לת תטיסרבינואו  םלע  רעונו , םידלי  יאשונל 

.Y-רודב ה היגולונכט  . pCon. 26.11.2007 רתא

. תויגולונכט םוקלט , בושחימ , קט , - ייה תושדח  לטרופ  .םיבשחמו 15.8.2012 . םישנא  רתא 

םיריעצל עדימה  תשר  זב : רתא 

הריבל םיחמומה  ידריב –  רתא 

ההובג הלכשהל  הצעומה  רתא 

. הניחבב םיקרפה  בכרה  .לארשיב  תואטיסרבינואה  לש  ןדוסימ  הכרעהו  תוניחבל  יצראה  זכרמה  רתא 

.? הניחבה יהמ  .לארשיב  תואטיסרבינואה  לש  ןדוסימ  הכרעהו  תוניחבל  יצראה  זכרמה  רתא 

.1010 ענענ   ענענ םישנ , םע  ילש  תורצה  רתא 

. תעדל ךירצש  המ  לכ  הנאוחירמ -  .לוהוכלאבו  םימסב  המחלמל  תימואלה  תושרה  רתא 

."2005 לארשי -  תנידמ  יבשות  ברקב  םייביטקאוכיספ  םירמוחב  שומישה  תגצמ " .םימסב 2005 . המחלמל  תושרה  רתא 

תיחרזא הנותח  רתא 
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http://www.themarker.com/markets/1.481554
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1302738
http://www.themarker.com/career/1.472239
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1535535
http://www.themarker.com/news/1.1699190
http://www.themarker.com/career/1.1852170
http://cafe.themarker.com/post/2742685/
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/400/670.html
http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=1267
http://www.maveze.co.il/%D7%A4%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2-%D7%94%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D/
http://www.maveze.co.il/author/gahl-ehrenreich/
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1151206
http://www.pcon.co.il/v5/ResearchItem.asp?id0=134
http://www.pc.co.il/
http://www.bazz.co.il/
http://www.beer-d.co.il/65841/%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%90%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%98%D7%99%D7%96%D7%9D---70-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://che.org.il/
https://nite.org.il/index.php/he/tests/psychometric/psychometric-test-format.html
https://nite.org.il/index.php/he/tests/psychometric/psychometric-about.html
http://women.nana10.co.il/Section/?SectionID=11461
http://www.antidrugs.org.il/pages/32.aspx
http://www.antidrugs.gov.il/download/files/%D7%90%D7%A4%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%90.ppt
http://www.freemarriage.org.il/


ןקרב בקי  רתא 

למרכ יבקי  רתא 

שישחו הנאוחירמ  סיבאנאכ  רתא 

לארשיב םידומיל  רתא 

(livo  ) לארשי לש  הלילה  ייח  ךירדמ  רתא 

תילארשיה הימדקאה  רוטינומ  רתא 

ןוריחמה לש  אלמה  םינלטסה  ןולימ  רתא 

םימסו לוהוכלא  לארשי , תרטשמ  רתא 

השדח החפשמ  רתא 

ןייל ןוא  היגלטסונ  רתא 

תנשל 2014. ריעה  לש  תססותה  הלכלכה  לע  טבמ  ופי : ביבא -  לת  .ךיראת  אלל  .ופי  - ביבא לת  תייריע  רתא 

הלמבמוב לביטספ  רתא 

תישארב לביטספ  רתא 

.דלפ רחש  לש  םיללצ  רפוס  רתא 

תוימדקא תודובע  רתא 

בו ןאנפ ג' רתא 

"ח רפ תוכנוחה  טקיורפ  רתא 

רוספורפ רתא 

דחא לוק  רתא 

תפומ תשר  רתא 

about alcoholism רתא

DateShow רתא

hipster hand book רתא

JobSite רתא

TED רתא

Ubank רתא

.24 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .ןייה  דוס  אצי  .לאכימ 8.9.1995 . ב ,

תיבסל הליהק  "ף : לק םירמאמ . םירמאמ תפוסא   תפוסא תוילאוסקסומוהו : : תוילאוסקסומוהו תויבסל   תויבסל .תידע 1999 . ןרמו , תילד  םואב ,
.תיטסינימפ

. רטר רטר תללכמ   תללכמ . ? תויגוזב תויהל –  אל  וא  תויהל  .תינוליא 7.12.2010 . ןמואב ,
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http://www.barkan-winery.co.il/
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.ינימ ךוניחו  החפשמ  ייחל  ךוניחל  הדיחיה  .יצועיי  יגולוכיספ 
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. הזו הזו המהמ   תדוכלמ . תאז  ולדגת -  לא  .לרוק 23.3.2014 . שיאלב ,
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. ישיא ףותיש  .בלל 11.1.2012 . רסמתהל  גולב 

.1010 ענענ  ענענ גולבארשי , , גולבארשי דחא . ףאל  םירוביד  .ללמ 19.12.2011 . לש  תונצנצ  גולב 

.דבוע םע  הקירמאב . הקירמאב חורה   חורה לשלש   הלודלד   הלודלד .ןאלא 1989 . םולב ,

. גנווש גנווש רתא   רתא .ונליבשב  אל  ךא  ונייח  איה  הדובעה  .קירא 7.8.2007 . םולב ,

.The MarkerThe Marker םייביטקארפיה . תמאב  םתא  םא  תמאי  רקש  יאלג  ןילטיר ? לבקל  םיצור  .גרבמולב 25.11.2013 .

.42 ביבא , ביבא לתלת   תועידי   תועידי .וסוא....ל  תדלוה  םוי  םויה  .יתיא 25.1.2013 . לטנמולב ,

.ynetynet . " םימזגומ ףסה  יאנת  : " תואטיסרבינואה תעיקש  .רחש 28.1.2014 . יחו , יתיא  לטנמולב ,

.18 ,, תועש תועש   2424 תונורחא , תונורחא תועידי  תועידי .יביטקרטא  שפונ  .להת 20.8.2003 . דלפנמולב ,

TheThe ליגל 10.  ועיגהש  ינפל  "ל  וחל וסט  הפוריאב  םידליהמ  תיצחממ  רתוי  'ט : גיזיא .רהוז 24.10.2013 . ץנרקנמולב ,
.MarkerMarker

, ךמסומ ראות  תארקל  רמג  תדובע  םיילוהינו . םיילוהינו םייתוגהנתה   םייתוגהנתה םיטביה   םיטביה םימס : : םימס תוריית   תוריית .ביני 2004 . ןסחלב ,
.בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא 

. האופרה האופרה .לארשיב  םירבוע  תובורמ  תודילב  תומגמ  רבמבונ 2004 . .הרואל  רואבו , קחצי  ןייטשקילב ,

,2323 תרוקיבו , תרוקיבו הירואית   הירואית   . יבסל - ומוהה וטגהו  יבחרמ  קוריפ  היצזילבולג , םיאומוהל : תדלומ  ןיא  .ישי 2003 . קנלב ,
. 83-111

רקחל בואט  זכרמ  . ? תונורחאה םינשב  וערוה  לארשיב  ךוניחה  תכרעמ  יגשיה  םאה  ראורבפ 2011 . .םוחנ  סלב ,
.לארשיב תיתרבחה  תוינידמה 

. טנטנ םילשורי   םילשורי םיניגפמה . תושירד  ךמסמ  .תאיל 2.8.2011 . רמוס , - לב

.למרכ ןתנוי . ןתנוי תודוא   תודוא לעלע   .יתיא 2007 . רזעילא , - ןב

.ynetynet הארבה . תינכות  .לכימ 27.7.2007 . ירא , - ןב

.nrg nrg . םידליה םע  התוא )  ) לוכאל הנטקה : הדעסמה  .לכימ 20.10.2011 . ירא , - ןב

""הה:: סשת סשת לארשיב  – – לארשיב ךוניחה  ךוניחה תכרעמב  תכרעמב תומילא  תומילא .ןור 2006 . רוטסאו , אנומ  ירבאסכ , - ירוח ימר ; יתשינבנב ,
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http://www.nrg.co.il/online/archive/ART/614/961.html
http://www.maveze.co.il/%D7%90%D7%9C-%D7%AA%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%95-%D7%96%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%9C-%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A9/
http://hamora.wordpress.com/
http://www.amihay.com/1/post/2012/11/34.html
http://invokemobile.com/israblog/entry.aspx?blogCode=661483&postCode=12944460
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2174273
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4481816,00.html
http://www.themarker.com/consumer/tourism/1.2148739
http://www.tau.ac.il/law/clinics/files-for-clinikan/nomotherland.pdf
http://taubcenter.org.il/index.php/publications/discussion-papers/education/education-achievement/lang/he/
http://www.jerusalemnet.co.il/article/38715
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3430251,00.html
http://www.nrg.co.il/online/17/ART2/277/016.html


.תיתרבח החוורלו  תילאיצוס  הדובעל  רפסה  תיב  תירבעה , הטיסרבינואה  םכסמ . םכסמ םיאצממ   םיאצממ ""חח   ודוד

תוסחב  ) רשפא תתומע  .היתוכלשהו  לוהוכלאו  םימס  תוניירבע  רעונ : תוניירבע  רבמצד 2004 . .יזוס  ךורב , - ןב
. לוהוכלא לוהוכלא יעגפנב   יעגפנב לופיטל   לופיטל הדיחיה   הדיחיה ןואטיב   ןואטיב החוורה :) דרשמ 

.ץ " גבל תעד  תווח  לארשיב . סנארטה  תוברת  .באוי 1998 . בד , - ןב

.The MarkerThe Marker יכוניח . אל  ןיפס  .ןד 2.9.2007 . דוד , - ןב

. ץראה ץראה תוחומ . תחירב  המשו  תירנק  .ןד 10.3.2008 . דוד , - ןב

.בואט זכרמ  תוינידמו 2011-2012 . הלכלכ  הרבח , הנידמה : בצמ  "ח  וד רבמבונ 2012 . .ןד  דוד , - ןב

, ןומרכ רטלוו ; ןמרקא , ךותב : .לוהינו  ןוויג  לודיג , לש  תומליד  לארשיב : תואטיסרבינוא  .ףסוי 1985 . דוד , - ןב
ןו דסומו  דחואמה  ץוביקה  .א  ךרכ  תילארשיה , תילארשיה תכרעמה   תכרעמה הווהתמ : : הווהתמ הרבחב   הרבחב ךוניח   ךוניח םיכרוע .)  ) דוד רקוצו , קירא 

.527-562 ריל ,

טסילכלכ . טסילכלכ . " םייסיסב דומיל  ירושיכ  ילוטנ  םישנא  םג  םידמול  תוללכמב  " .רואיל 16.11.2011 . דוד , - ןב

ברקב רתויב  הובגה  שוקיבה  ילעב  דומילה  תועוצקמ  םה  האופרו  הרוטקטיכרא  .רואיל 20.11.2011 . דוד , - ןב
. טסילכלכ טסילכלכ דומילה . תומוקמ  עציהל  תיסחי  םידמעומה ,

לוהינ הרבחה , יעדמ  םה  לארשיב  םיצופנה  דומילה  ימוחת  "ס : מלה .רואיל 20.11.2011 . דוד , - ןב
. טסילכלכ טסילכלכ םיטפשמו .

.12-13 בירעמ , בירעמ .המואה  יריעצ  דיב  ןיכס  .ימע 28.1.2008 . דוד , - ןב

ןוחטיבה ןוחטיבה רקחל   רקחל זכרמה   זכרמה ימואלה , , ימואלה ןסוחה   ןסוחה דדמ   דדמ טקיורפ   טקיורפ .ליא 2009 . ןיולו , הנפד  יטנק , לאירבג ; רוד , - ןב
.הפיח תטיסרבינוא  ימואלה . ימואלה

ןוכמ תודדומתהו . תודדומתהו המלסה   המלסה תוצרפתה , , תוצרפתה יתרבח : : יתרבח ךוסכסב   ךוסכסב םירגבתמ   םירגבתמ .קחצי 2005 . ירפו , תירוא  בקעי , - סדנב
.דלאס הטיירנה 

.ynetynet ריעצ . ליגב  םישרגתמ  תוגוז  םימדקומ : ןישוריג  .ןונמא 21.6.2011 . רורד , - ןב

.ynetynet ינאכמה . ןימה  ןדיע  ןקרופה : רקיעה  .העונ 27.10.2011 . שונב ,

.ynetynet םיאושינו . תויגוז  תוחפ  םיקייל , : N-רוד ה .העונ 3.5.2012 . שונב ,

.ynetynet רתוי . תודדוב  תוילארשיה  תואושנ , וא  תוקוור  .העונ 19.12.2013 . שונב ,

.דחואמה  ץוביקה  תוליכר . תוליכר .םעוניבא 1993 . באז , - ןבו ןורהא  באז , - ןב

.ריבד םיעגשמ . םיעגשמ םירוה   םירוה .תיגח 1996 . ןמיזנב ,

.ירולג . (( תולאש תולאש ןיב   ןיב עסמ   עסמ : ) : ) QQ-- רוד  הה רוד .יתיא 2009 . ןירוח , - ןב

. תבשה תבשה רכיכ   רכיכ תדהמ . םתוא  הקיחרמ  תונברהש  םישיגרמ  לארשיב  רוביצה  בור  רקס : .םיסנ 14.7.2013 . םייח , - ןב

.רתכ תוריפסה . תוריפסה ןיב   ןיב  -  - 19481948 .הביתנ 1981 . הדוהי , - ןב

.ונימוד . 19481948 -- בב םישדוח   םישדוח השולש   השולש לעלע   ןמור   ןמור תותובעל : : תותובעל דעבמ   דעבמ .הביתנ 1985 . הדוהי , - ןב

.The MarkerThe Marker ונל . ערו  בוט  םיחיוורמ  ונחנא  .בניע 30.12.2005 . הדוהי , - ןב
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http://www.bendov.info/
http://www.themarker.com/career/1.455046
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1310502
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/fullreport201112heb.pdf
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3552007,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3552482,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3552482,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4084842,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4140099,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4224259,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4467410,00.html
http://www.kikar.co.il/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA.html
http://www.themarker.com/career/1.306425


תנשל תנשל החנמ   החנמ תוללכמה : : תוללכמה רפס   רפס ךרוע .)  ) בד ואדנל , ךותב : .תוללכמה  לש  ןכרד  תליחת  לע  . 2000 א .' בקעי , - ןב
.3-7 ךוניחה , דרשמ  לבויה . לבויה

, ךמסומ ראות  תארקל  רמג  תדובע  םילאוסקסומוה . םילאוסקסומוה םינב   םינב לשלש   תּוהמא   תּוהמא החימצב : : החימצב רועיש   רועיש .לידוב 2011 . ושינב ,
.ביבא - לת תטיסרבינוא 

ןעמל דלאס  דסומ  רעונל , הקלחמה  תוברתהו , ךוניחה  דרשמ  .ונתרבחב  .ונתרבחב שפונה   שפונה תויעב   תויעב .ךורב 1961 . ישי , - ןב
.9-10 רעונהו , דליה 

.לפלפ תאצוה  ...לבא . ...לבא לכהו   לכהו הבבס   הבבס .הנדרי 2012 . ישי , - ןב

ריעה . ריעה רבכע   רבכע הנובתה . ןדיעב  הציצמה  תודלות  .רמתיא 8.2.2008 . ןענכ , - ןב

.81-97 , 159-160159-160 המב , המב .םיבקע  לע  הדימעה  תלוכי  לארשיב : גארד  .ינד 2000 . ןלפקו , דורמנ  ןענכ , - ןב

.17 תונורחא , תונורחא תועידי  תועידי .רזיילב  - רבג .ןר 17.4.2006 . ןונ , - ןב

רתוי הדובע  םישפחמו  החפשמה  תואצוהב  ךוסחל  םיסנמ  הרוגח : םיקדהמ  רעונה  - ינב .הנד 13.5.2009 . ילתפנ , - ןב
. סבולג סבולג דימתמ .

. סבולג סבולג .תרוכשמ  םהל  םימלשמ  םתא  םא  םג  םכלצא  םידבוע  אל  םה  .הנד 14.11.2007 . ילתפנ , - ןב

. סבולג סבולג לארשיב . ינב ה-20-30  לש  םייחה  ילגרה  לע  ףיקמ  רקחמ  .הנד 19.5.2008 . ילתפנ , - ןב

תאצוה םידוהי . םידוהי -- םילארשי םילארשי םירגבתמ   םירגבתמ לשלש   םיכרעו   םיכרעו תודמע   תודמע היטרקומד : : היטרקומד לומ   לומ תונויצ   תונויצ .באז 1995 . אריס , - ןב
.סנגאמ םירפס ע"ש י"ל 

.ר תונבו . תונבו םינב   םינב לשלש   תורגבתה   תורגבתה ירופיס   ירופיס   4040 רעונה :! :! רעונה רפו   רפו '' ציצי . 1991 רייאמ .)  ) ינד ןמרקו , דוהא  רזע , - ןב
.סיקריס

ךוניחה דרשמ  םדא . ינב  תובקעב  םדא  לש  עסמ  ןילופל : עסמה  .הנח 2008 . ימדשו , לכימ  בל , ידו ; ג' ארזע , - ןב
.טרופסהו תוברתה 

רמג תדובע  תוינימ . - דח תויטנ  ילעב  םידימלת  לש  תירפס  - תיבה היווחה  " : האג דימלת  תויהל  " .לייא 2010 . ימע , - ןב
.ביבא - לת תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל 

.תיב תזוחא  תיביבא . תיביבא -- לתה לתה הידמוקה   הידמוקה .לבוי 2012 . ימע , - ןב

תיכוניח תיכוניח היווח   היווח ןוכיתבו : : ןוכיתבו םייניבה   םייניבה תביטחב   תביטחב יתנשה   יתנשה לויטה   לויטה טסוגוא 2013 . .ןדרי  ישורבו , זפ  םרמע , - ןב
הדימלב תומליד  : ' גומלא רמת  ד"ר  לש  סרוקה  תרגסמב  רנימס  . ?? תיתרבח תיתרבח היווח   היווח ואוא   תיכרע ) ) תיכרע -- תידומיל תידומיל ))

.הפיח תטיסרבינוא  ךוניחל , הטלוקפה  הכרדהו ,' הארוה 

.GoGayGoGay . ? ונל הרוק  אל  הז  המל  הבהא : .רחש 10.2.2014 . תרופ , - ןב

.ynetynet הילצרהב . םימסה  תביסמ  תא  וצצופ "  " םייומס םישלב  .ןנער 29.8.2004.  רוצ , - ןב

לארשיב . לארשיב הדובעה   הדובעה חוכב   חוכב תופתתשהה   תופתתשהה רועיש   רועיש לעלע   הלכשהה   הלכשהה תעפשה   תעפשה .לארשי 27.2.2013 . קנב 

םידומילמ בורקב : עיפותש  םינורחאה  םישדוחב  תוילכלכה  תויוחתפתהה  תריקס  ךותמ  עטק  .לארשי 9.6.2011 . קנב 
.תונותיעל העדוה  לארשיב . םיריעצ  תקוסעת  הדובעל :

.37 םינפ , םינפ .םיכסמה  רעונ  לש  ותומדל  םיוק  רבמבונ 2006 . .רזעילא  לאפר , - ןב

קוש קוש ירקחמ   ירקחמ םירבדמ : : םירבדמ םירקוח   םירקוח ךרוע ,)  ) ןרוא ןלפק , ךותב : .דוקימ  תצובק  .ידע 2003 . ןותנגו , ןורוד  לואש , - ןב
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http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,778,209,19639,.aspx
http://www.ipanel.co.il/%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%94%D7%95/
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000343267
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B71C6A78-8C47-4F84-BF99-A183E19D7D33/37807/polin_internet.pdf
http://digitool.haifa.ac.il/view/action/singleViewer.do?dvs=1439366232720~485&locale=iw_IL&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=3&adjacency=N&application=DIGITOOL-3&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true
http://gogay.co.il/item.php?id=17690
http://ynet-cwapcontoso.msappproxy.net/articles/0%2C7340%2CL-2969834%2C00.html
http://boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/110609t.aspx


.15-21 תבחרומו , תנכדועמ  הינש  הרודהמ  סבולג , תאצוה  ילארשיה . ילארשיה קושב   קושב םמושייו   םמושייו

ייחב ייחב תיבויח   תיבויח היגולוכיספ   היגולוכיספ   : החמשו החמשו קופיס   קופיס ייח   ייח תויחל   תויחל דציכ   דציכ רשואבו : : רשואבו רשואב   רשואב .לט 2008 . רחש , - ןב
.רטמ םוימויה . םוימויה

. ץראה ץראה רכמ . ברה  םעל  רפסה -  םעמ  ונכפה  ךכ  .יבוק 11.12.2007 . ןוחמש , - ןב

יתוברתה יתוברתה בחרמב   בחרמב הדיקפתו   הדיקפתו יקצמיטס   יקצמיטס םירפסה   םירפסה תויונח   תויונח תשר   תשר לשלש   הירוטסיה   הירוטסיה .יבוק 2006 . ןוחמש , - ןב
.בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל  רמג  תדובע  לארשיב . לארשיב

.The MarkerThe Marker םירבגה . רכשמ  ךומנ ב-20%  םישנה  רכש  תוחטבהה : תורמל  .יטומ 24.1.2008 . קוסב ,

בושחמ לע  רתוי  הנושארל  ואיצוה  םילארשי  סופדה : תא  חצינ  טנרטניאה  .םתור 5.8.2005 . עלסו , יטומ  קוסב ,
. ץראה ץראה .םירפס  לע  רשאמ 

.םירפס תועידי  תרחא . תרחא הינמרג , , הינמרג .דדלא 2014 . קב ,

. ץראה ץראה קשנתהל . יד  .םרוי 17.9.2012 . קב ,

, ךמסומ ראות  תארקל  רמג  תדובע  תוילאוסקסומוה . תוילאוסקסומוה לעלע   ימדקאה   ימדקאה רקחמה   רקחמה לשלש   הירוטסיה   הירוטסיה .מ 2007 . ןמקב ,
.ביבא - לת תטיסרבינוא 

. תירבע תירבע היגולוכיספ   היגולוכיספ רתא   רתא   . סורקיא ומכ  סוט  היבגת  לא  ךא  לזוג , ףוע  .הלא 15.4.2011 . רב ,

.ynetynet םיטיידה . םלוע  לש  םירצמ " תוכמ   " רשע .לעי 6.4.2009 . ןורודו , ליג  רב ,

. ץראה ץראה דואמ . םיכובנ  הרומ  תשרב -  תוטלובה  האנשה  תוצובק  .ינור 4.7.2014 . רב ,

:99 הדשה , , הדשה טעטע   םינושה . תורודהמ  םיבדנתמ  רומיש  : y-ה רודל  טקשה  רודה  ןיב  .הרואיל 2012 . ןונראו , תינור  רב ,
.25-34

תוחיטבל תימואלה  תושרה  לארשיב . לוהוכלא  תעפשה  תחת  הגיהנו  םיריעצ  רבוטקוא 2009 . .תיתיג  ןוא , - רב
(. ישארה ןעדמה  תדיחי   ) םיכרדב

-- תיגולוכיספ תיגולוכיספ תואר   תואר תדוקנמ   תדוקנמ תילארשיה   תילארשיה תוהזב   תוהזב תורומת   תורומת ונכותב : : ונכותב םירחא ' ' םירחא '' הה לעלע   .ןד 1999.   ןוא , - רב
.בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא  תיתרבח . תיתרבח

: לרב - תיב רעונ . רעונ ינב   ינב ברקב   ברקב םילק   םילק םימס   םימס יפלכ   יפלכ תודמע   תודמע ןיבל   ןיבל ישפנה   ישפנה ןסוחה   ןסוחה ןיב   ןיב רשקה   רשקה .ירימ 2010.   ןוארב ,
.לומח

תוטטומתהו תוטטומתהו ישנהמ   ישנהמ דחפה   דחפה ןמושהמ , , ןמושהמ דחפה   דחפה לעלע   רבגל -  -  רבגל השיאה   השיאה הכפה   הכפה ךיא   ךיא .יבוט 2003 . גנינוארב ,
.הנניא תאצוה  .הרבחה  .הרבחה

הקיחש סמוע , .רזעילא 2011 . יאטיקו , המלש  רקניו , ןביטס ; קינלמ , ןרק ; טלפוד , לט ; ףומייח , תלייא ; ןליא , - רב
.629-625 : (( 88 )) 150150 האופרה   האופרה .החפשמ  תאופרבו  תימינפ  האופרב  תוחמתמ  ברקב  המלחהב  ךרוצו 

סכר תואדו . תואדו יאיא   לשלש   ןדיעב   ןדיעב ךוניחו   ךוניחו ץועיי   ץועיי הווקת : : הווקת לשלש   עסמ   עסמ .הקבר 2003 . יקסבוזלו , הרופצ  לא , - רב
.םייכוניח םיטקיורפ 

.זומת ינכמה . ינכמה זופתה   זופתה .ינותנא 1973 . 'ס , גרב

.ריבד םיטמקה . םיטמקה ןיב   ןיב קוחצ   קוחצ .ןושרג 1987 . ןוסגרב ,

םינוינקה . םינוינקה םלוע   םלוע ןיזגמ   ןיזגמ היטרקומד . אל  הז  ןוינק  רבמבונ 2009 . .ילג  רגרב ,
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http://www.haaretz.co.il/misc/1.1464282
http://www.themarker.com/misc/1.471200
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http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3696348,00.html
http://www.haaretz.co.il/captain/net/.premium-1.2366608
http://jointvolunteering.co.il/blog/wp-content/uploads/2013/07/shimur.pdf
http://www.rsa.gov.il/machkarimdoc/sekeralcohol2009.pdf
http://www.kenyonim.com/minisites/arielpromall/NewsletterVol4/35.pdf


. הזו הזו המהמ     ?. ךפיהה וא  טייד , ומכ  הז  הדובע  ןויאר  .ןירוק 31.7.2013 . רגרב ,

תימואלה תימואלה תושרב   תושרב וכרענש   וכרענש םירקסב   םירקסב לוהוכלא   לוהוכלא תייתש   תייתש ירועיש   ירועיש יאצממ   יאצממ םוכיס   םוכיס .לחר 2009 . רגרובמה , - רב
.םימסב המחלמל  תימואלה  תושרה  . 2009-20032009-2003 םינשה : : םינשה ןיב   ןיב לוהוכלאו   לוהוכלאו םימסב   םימסב המחלמל   המחלמל

םירשונו םירשונו םידימלת   םידימלת ברקב   ברקב םייביטקא   םייביטקא -- וכיספ וכיספ םירמוחב   םירמוחב שומישה   שומישה .לציפ 2000.   הזיאזעו , לחר  רגרובמה , - רב
רקחמ רקחמ חוד   חוד יגולוימדיפא : : יגולוימדיפא רקחמ   רקחמ : : 19981998 לארשי , , לארשי תנידמב   תנידמב תיברעה   תיברעה הייסולכואה   הייסולכואה ברקב   ברקב רפס   רפס יתבמ   יתבמ

.םימסב המחלמל  תושרה  םכסמ . םכסמ

הדמע ריינ  רשע , - דחאה ילכלכה  סנכה  בורקה : רושעל  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  ילוי 2003 . .דוד  טדורב ,
. היטרקומדל היטרקומדל ילארשיה   ילארשיה ןוכמה   ןוכמה . 46

םינייפאמ וננמז :  תב  םידליה  תורפסב  החפשמב  םיבסה  תומד  בוציעב  תורומת  לירפא 2008 . .ירימ  ךורב ,
,, 2־6. 44 33־־  ,, פפ""אא םינזאמ , , םינזאמ .םיינושלו  םייתורפס 

הללכמה הננער . הננער ריעב   ריעב רקס   רקס רעונה -  -  רעונה ינב   ינב לשלש   ןוחטיבה   ןוחטיבה תשוחת   תשוחת תניחב   תניחב .לארשי 2008 . םיקו , יבא  ןמכורב ,
.הכרעהו רקחמל  הדיחיה  לרב , תיב  תימדקאה 

.םירפוע םיריעצה . םיריעצה םיארוקל   םיארוקל םירצק   םירצק םירופס   םירופס הרבח : : הרבח לודגה   לודגה יחאל   יחאל יתאצמ   יתאצמ ךיא   ךיא .היתב 2002 . ןורב ,

.GoGayGoGay האגה . גוצייה  לע  קבאמה  .ןרוא 20.1.2014 . סקורב ,

:: םייפקשמ םייפקשמ .הנותחה  ימולצת  לש  םידיקפת  השולש  לע  רשוא : לש  ןינוקיא  .דדוע 30.10.1997 . ישורב ,
.  30,56,59 הנותח , הנותח

.The MarkerThe Marker היזיוולטה . לומ  םויב  תוקד  הלבמ כ-219  ילארשיה  הסרוכ : תטטב  .ריפוא 30.7.2008 . רהז , - רב

. ץראה ץראה ךסמל . םיקבדנ  םילארשיה  .ריפוא 30.7.2008 . רהוז , - רב

.The MarkerThe Marker תוגהנתהה . לע  תועיפשמ  היזיוולט  תוינכות  רעונה : ינבמ   78% .ריפוא 30.5.2011 . רהז , - רב

.ynetynet ןוכנה . לוקישהמ  דימת  אל  עוצקמ ? םירחוב  ונחנא  המ  יפל  .רמת 20.5.2005 . יליזרב ,

.ynetynet רומשלו . רוזגל  .ירטמוכיספה  ןחבמה  לע  םיסותימ   5 .ביבא 7.1.2013 . הלטרב ,

.ynetynet תוקיפסמ . אל  תוניחב  עברא  םג  םימעפל  ירטמוכיספ : .ביבא 16.3.2013 . הלטרב ,

.ynetynet רועישב . קובסייפב  םישלוג  םיטנדוטסהמ   80% .ביבא 7.10.2013 . הלטרב ,

..ynetynet .םירוהב  םירזענ  םיטנדוטסהמ   55% הייחמ : רקוי  .ביבא 12.10.2013 . הלטרב ,

. תבש תבש ףסומ   ףסומ ןושאר -  -  ןושאר רוקמ   רוקמ  !. גיהנהל ךנחל ! .לטומח 7.2.2014 . ףסוי , - רב

.2 תועש , תועש   2424   , תונורחא תונורחא תועידי  תועידי םינבאו , םינורוטקרט  בויב , ימ  הנכס : .קחצי 27.4.1998 . ףסוי , - רב

. הזו הזו המהמ   ןבצעמ . ךויח  .ילהי 3.3.2013 . בל , - רב

.makomako רבכ . רמגית  ילש  הנותחהש  יתיצר  קר  .ןרק 3.2.2013 . בל , - רב

.בירעמ תואיצמו . תואיצמו הדגא   הדגא אריצח -  -  אריצח ובא   ובא תחפשמ   תחפשמ ""ממ : : עבעב םישודק   םישודק .ינד 1995 . רודו , יסוי  אחומ , - רב

. סבולג סבולג .רכש  לע  "מ  ומל םירוה  םיפרצמ  םיללכה : תא   Y-רוד ה םינשמ  ךכ  .הנפד 13.6.2014 . ילמרב ,

.42-43 תותוא , תותוא .הנהנ  אל  ךא  ןיי –  התוש  ץרמ 1999 . .יתור  ןמדנרב ,
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http://www.maveze.co.il/%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%96%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%95-%D7%93%D7%99%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%95-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%9A%E2%80%8E-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99/
http://gogay.co.il/item.php?id=17595
http://www.themarker.com/consumer/1.489840
http://finance.walla.co.il/item/1321644
http://www.themarker.com/advertising/1.648796
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3083943,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4329173,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4356449,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4437814,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4439621,00.html
http://musaf-shabbat.com/2014/02/07/%D7%9C%D7%97%D7%A0%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92-%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%9C-%D7%91%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3/
http://www.maveze.co.il/%D7%97%D7%99%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%91/
http://www.mako.co.il/women-wedding-magazine/articles/Article-e93c5dc382f9c31006.htm&Partner=Squirrel
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000945382


רפוע סדנרב  ךותב : .תורגבל  םיאכזה  רועיש  תאלעהו  םיידומילה  םיגשיהה  םודיק  יוכיס –  שי  .רפוע 1996 . סדנרב ,
52- ךוניחה , דרשמ  םיעשתה . םיעשתה תונשב   תונשב ךוניחה   ךוניחה תכרעמב   תכרעמב תומרופרו   תומרופרו םייוניש   םייוניש תישילשה : : תישילשה הציפקה   הציפקה ךרוע .) )

.70

.aishaish  רתא רתא דחוימ . .יבייל 10.6.2012 . םהנרב ,

.ynetynet הנש . לש 18  לפשב  לארשיל  םילועה  רפסמ  .לעי 23.12.2007 . יקסבונרב ,

.םויה .םויה לארשי   לארשי .אתווצב  ונפטרימש  אתבסהו  ינא  .לעי 22.8.2012 . יקסבונרב ,

.25 ,, םויה םויה לארשי   לארשי .ןוריפ  לש  המרופרב  םיאיקב  םניא  םירומ  .לעי 13.5.2014 . יקסבונרב ,

לארשי לארשי .התיכב  םיממעתשמ  םהידליש  םיבשוח  םירוההמ  םישילש  ינש  רקס : .לעי 27.8.2015 . יקסבונרב ,
.15 םויה , , םויה

.גנילסר תויתרבח . תויתרבח תואחמל   תואחמל תרושקת   תרושקת ןיב   ןיב םימודמדה   םימודמדה רוזא   רוזא לעלע   תובוחרב : : תובוחרב םידקור   םידקור .תינולא 2015 . ןוזנרב ,

. יקסעו יקסעו יגוז   יגוז ץועייל   ץועייל ישיא  ישיא רתא   רתא םיאושינמ .? תוששוח  םישנ  עודמ  םיאושינמ -  דחפ  .ךיראת  אלל  .באוי  ןוזנרב ,

ןוכמה . 52 תוינידמ , תוינידמ ירקחמ   ירקחמ לארשיב . תיטרפה  ההובגה  הלכשהה  לש  התליפנו  התיילע  .הרש 2002 . ןייטשנרב ,
.תילכלכ תוינידמו  רקחמל  הביטחה  םימדקתמ , םייטילופו  םייגטרטסא  םידומילל 

. הזו הזו המהמ   לבח . זא  אל , םא  .הליהת 29.7.2013 . םע , - רב

. ינושאר ינושאר ""חח   ודוד ןכרצה –  –  ןכרצה תנגהו   תנגהו הינק   הינק שומיש , , שומיש יסופד   יסופד ןקויד , , ןקויד טנרטניאב : : טנרטניאב םישלוגה   םישלוגה .ינור 2009 . ירוצ , - רב
.הלכלכו רקחמ  להנימ  "ת , מתה דרשמ 

.דוסי םיכירצש . םיכירצש המכ   המכ דעו   דעו   1818 ליגמ   ליגמ םידלי   םידלי -- םירוה םירוה יסחי   יסחי תיבהמ : : תיבהמ םיאצוי   םיאצוי םידליהשכ   םידליהשכ .ילח 2006 . קרב ,

רמג תדובע  יתרבח . יתרבח יוניש   יוניש גציימכ   גציימכ ןורטאיתה   ןורטאיתה לארשי : : לארשי תומב   תומב לעלע   תוילאוסקסומוה   תוילאוסקסומוה .לגיס 2005 . יאקרב ,
.ביבא  - לת תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל 

הכרעהל הכרעהל לפטמל   לפטמל ךירדמ   ךירדמ תדגנתמ :) :) תדגנתמ תינדרמ   תינדרמ תוגהנתה   תוגהנתה : ) : ) ןדרמה ןדרמה רגבתמה   רגבתמה .א 2003 . לסר  ילקרב ,
.הלילג תיתחפשמ . תיתחפשמ תוברעתהלו   תוברעתהלו

. ריעה ריעה רבכע   רבכע . ? יליטנפניא טרסב  יח   Y-רוד ה המל  .רוא 4.4.2012 . םולש , - רב

. ynetynet . " םינויצ טסופ  םיצרמה ה" תא  וריכת  הימדקא : ישנא  .תנע 19.10.2006 . יקסבוקשרב ,

.16 ץוביקה , ץוביקה .םינהנו  םייפש  .קירא 15.1.2004 . ןשב ,

.30-34 , 2626 תרחא , תרחא ץרא   ץרא יכותב . ליחתמ  שוטשטה  .ןתנוהי 2005 . בראג ,

.10 בירעמ , בירעמ םימס ." תביסמ  חרכהב  הניא  דיסא  תביסמ  : " ימשר הז  וישכע  .תירוד 21.7.1996 . יאבג ,

..ynetynet  ". יאוו יאוו  רודמ ה" ינא  .ינש 29.9.2013 . יאבג ,

.makomako השקבב . הדעסמהמ  ותוא  ואיצות  הכוב ? דליה  .ילעטנ 26.2.2012 . ץריבג ,

.makomako תורוה . לע  תמאה  לכ  תופשוח : תוהמא  .ילעטנ 18.12.2013 . ץריבג ,

. makomako םישוריג . תוגוע  שדח : דנרט  .ילעטנ 24.2.2014 . ץריבג ,

.makomako . ? ןימ יסחי  םייקל  םיליחתמ  לארשיב  רעונה  ינב  יתמ  .ילעטנ 26.2.2014 . ץריבג ,
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.ynetynet ראשיהל . חיטבמ  אל  תדרל , םייאמ  אל  .ינוי 30.7.2011 . עבג ,

.יתוכיא רקחמב  הירואיתה  תיינבו  םינותנה  חותינ  ךילהת  תועמשמ  הדשב : תנגועמה  הירואית  .ןד 2001 . ןותבג ,
.ריבד (. 195-228  ) יתוכיאה יתוכיאה רקחמב   רקחמב םימרזו   םימרזו תורוסמ   תורוסמ תכרוע ,)  ) עשוהי ןב  - רבצ המענ  ךותב 

לופיט לופיט תורגסמב   תורגסמב ילופיטה   ילופיטה חישהו   חישהו תואיצמה   תואיצמה תיינבה   תיינבה םירובשה : : םירובשה םילכה   םילכה תולג   תולג .הדוהי 1997.   ןמדוג ,
.םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה  היפוסוליפב , רוטקוד  ראותה  תלבק  תארקל  רוביח  לארשיב . לארשיב תוידרח   תוידרח

.תירבע .תירבע היגולוכיספ   היגולוכיספ רתא   רתא קלח א'.   תיגולוכיספ –  הביטקפסרפב  תושדח  תוחפשמ  .תירוא 28.4.2009 . ראקדוג ,

.ו ףסאמ ט" האושה  רקחל  םיפד  היפרגוירוטסיהו . היפרגוירוטסיהו ןורכיז   ןורכיז הקיטילופ , , הקיטילופ האושה : : האושה תטרפה   תטרפה .ינד 1999 . ןייווטוג ,

.יתרבח - ילכלכה ןוכמה  םלש , זכרמ  לארשימ . תוחומה  תחירב  יאמ 2006 . .רמוע  באומו , קירא  דלוג ,

. סבולג סבולג תויתרבח . תותשרל  רבחתהל  ידכ  םליג  תא  םיפייזמ  םיריעצ  רקס : .יעור 22.5.2013 . גרבדלוג ,

.20-21 ,, תועש תועש   2424 תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .רבכע  םהל  ןתנ  ימ  .ידוד 10.7.2006 . ןמדלוג ,

- ןבילו למרכ  ולש , סיסנרפ ; יאדר , ךותב : .םישנ  תויוכזו  יוטיבה  שפוח  היפרגונרופ , .עטנ 1995 . ויז , - ןמדלוג
.ןקוש טפשמבו . טפשמבו הרבחב   הרבחב השאה   השאה דמעמ   דמעמ םיכרוע .)  ) לכימ יבוק ,

. סבולג סבולג ירלולסה . ןופלטב  תולת  םישיגרמ  םיטנדוטסהמ :  70% .יעור 9.2.2014 . גרבנדלוג ,

. סבולג סבולג תונימא . תוחפ  םיפוצ , תוחפ  היזיוולטב –  תושדחה  תורודהמ  רקס : .יעור 24.2.2014 . גרבנדלוג ,

רתא רתא תויוהז . יוביר  לש  ןדיעב  תירוה  תוהז  אבסמ –  דומלל  לוכי  שדחה " באה   " המ .ןימינב 14.1.2014 . שריהנדלוג ,
. תירבע תירבע היגולוכיספ   היגולוכיספ

.16-19 הנחמב , הנחמב .ןענכב  תולילה  םירעוס  המ  .באילא 12.1.2001 . דירפדלוג ,

עדימ תקלחמ  תסנכה , לארשיב . לארשיב ירוביצה   ירוביצה חישב   חישב  " " םיקבקוט םיקבקוט הה"" לשלש   םמוקמ   םמוקמ .יעור 22.8.2006 . טדימשדלוג ,
.רקחמו

.11 טרופס , טרופס תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .אסיכהמ  םוקל  .רפוס 20.12.2011 . ץרפו , באז  טימשדלוג ,

. ץראה ץראה תחלצב . רוריפ  ריאשיש  ימל  יוא  .המריבא 29.9.2005 . ןלוג ,

ןייש זכרמ  רעונ . רעונ ינב   ינב ברקב   ברקב הצרעהה   הצרעהה הרקמ   הרקמ ינרדומ : : ינרדומ טסופה   טסופה ןדיעב   ןדיעב תוירוענ   תוירוענ ייוטיב   ייוטיב .ןרא 1998 . ןלוג ,
.תירבעה הטיסרבינואה  הרבחה , יעדמב  םירקחמל 

. םויה םויה לארשי   לארשי סיבאנק . ינשעמל  הללפה  יא  קדוב : ונינד  .ידג 27.5.2015 . ןלוג ,

.ןונגס בירעמ , בירעמ דלי .? תארק  ימל  .ינוי 24.8.2006 . ןלוג ,

. תודוסי תודוסי רתא   רתא .הילאוטקאב  םג  ןיינעתמ  רעונה  יטילאיר –  קר  אל  רקחמ : יאמ 2011 . .ילריש  ןלוג ,

.ynetynet רתוי . םירשואמ  םידלי  ילב  תוגוז  רקחמ : .יל 9.12.2013 . - ריש ןלוג ,

. לארשי לארשי   Time OutTime Out .ספמירש  לייטקוק  .יקית 12.9.2013 . ןלוג ,

.ynetynet .יל  העודי  תא  ירה  .יל 28.8.2005 . - ריש יריאמ , - ןלוג

.14 םיינרדומ , םיינרדומ םינמז   םינמז תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .אמא  המשא  לכב  .יל 18.1.2006 . - ריש יריאמ , - ןלוג

הלכלכו הלכלכו הרבח   הרבח םיכרוע .)  ) יקסנילרק םוחנו  ילראב  יבא  ךותב : .ץראה  זכרמ  םק  דציכ  .םרימע 2003 . ןנוג ,
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http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3134339,00.html


תטיסרבינואו ןוירוג  - ןב זכרמ  רקוב : הרדש  (. 439-488  ) לארשי לארשי תמוקתב   תמוקתב םינויע   םינויע תרדס   תרדס טדנמה –  טדנמה תפוקתב   תפוקתב
.בגנב ןוירוג  - ןב

לת ךרוע .)  ) ךורב סינפיק , ךותב : .לארשי  ץראב  ישאר  ינוריע  זכרמכ  ופי  - ביבא לת  המק  דציכ  .םרימע 2009 . ןנוג ,
.סדרפ (. 145-173 . ) תונושארה םינשה  האמ  םלוע : ריעל  םינג  רברפמ  ופי : - ביבא

ןיזגמ ןיזגמ ריל : ןו  ןוכמ  הנממ . הרישנו  ההובגה  הלכשהה  תכרעמב  םיטנדוטס  לש  הדמתה  .תנע 19.6.2013 . ןפוג ,
. הרבחו הרבחו הלכלכל   הלכלכל תינכותה   תינכותה

.34 הקירואא , הקירואא םילארשי . םיחותיפ  לש  םרופיס  "ם " עב תונשדח   " הכורעתה .הדרו 2012 . תירטש , - ןב רוג 

.2 תועש , תועש   2424 תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .ןאכ  תויחל  םיצור  אל  .ןתנוי 12.12.2007 . רוג ,

לויטה לויטה ואוא   םידומילה   םידומילה תינכותמ   תינכותמ קלח  קלח אוה   אוה לארשי   לארשי תנידמב   תנידמב יתנשה   יתנשה לויטה   לויטה םאה   םאה .ךיראת  אלל  .לעי  ץיברוג 
, ךוניחל הטלוקפה  הכרדהו ,' הארוה  הדימלב  תומליד  : ' גומלא רמת  לש ד"ר  סרוקה  תרגסמב  רנימס  . ?? ךרע ךרע אוה   אוה

.הפיח תטיסרבינוא 

.ריבד םירשעה . םירשעה האמה   האמה ףוסב   ףוסב תורפסו   תורפסו תוברת   תוברת םזינרדומטסופ : : םזינרדומטסופ .דוד 1998 . ץיברוג ,'

הייסולכואה הייסולכואה לשלש   תיעבטה   תיעבטה העונתהו   העונתהו בושיה   בושיה הילעה , , הילעה .יקב 1944 . וטרבורו , ןורהא  ץרג , דוד ; ץיברוג ,'
.לארשי ץראל  תידוהיה  תונכוסה  לש  הקיטסיטטסל  הקלחמה  לארשי . לארשי -- ץראב ץראב

.yynetnet .וחצני  המזלפה  יכסמ  .לאומש 14.9.2006 . ןודרוג ,

םידומיל םידומיל הימדקא –  –  הימדקא םינומהל .? וא  תוטילאל  םימדקתמ  םיראת  ילוי 1999 . .הרש  טילבנזור , - ירוג
.12-14 , 66 םימדקתמ , םימדקתמ

.10-11 ןוממ , ןוממ תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .םוקמ  םושל  םירהממ  אל  .היאג 22.2.2008 . ןרוג ,

.makomako . ? ךלש הניגאוול  םיארוק  ךיא  הטוט : וא  שופשופ  .לטרוא 16.3.2013 . ןריב , - לקניפרוג

.makomako ןתחתהל . אל  תוביס  .ויז 16.2.2010. שוג ,

.nrgnrg הצואת . ספות  יטנרטניאה  גנלסה  תשרב : תתתתטלוש  .יניס 9.8.2009 . זג ,

. םיקווש םיקווש רקחל   רקחל םילשורי   םילשורי ןוכמ   ןוכמ ירוביצה . ךוניחב  םינימאמ  אל  םיריעצ  רפס : תיב  תריחב  יאמ 2011 . .ןדרי  תיזג ,

לש סומינ  רקסמ  םינושאר  םיאצממ  סמונמ ? תויהל  םלתשמ  םאה  .טרבור 14.9.2010 . רואסו , ןילופ  רואס , ןדרי ; תיזג ,
.םיקווש רקחל  םילשורי  ןוכמ  .םיקווש  רקחל  םילשורי  ןוכמ 

. ynetynet השא . תויהל  ףידע  המל  וא : םיקוור , תביסמ  .יעור 9.6.2006 . תיזג ,

. ץראה ץראה תוחכונה . ןועש  דגנ   Y-רוד ה .הרמת 10.3.2008 . ןוסקירא , - יי ג'

תומגמ ייוניש  םתיא  םיאיבמ  םיריעצה  םידבועה  : " םטול תרבח  ןלוג , - דיבר עטנ  .סדה 26.1.2012 . ןמפייג ,
. םיבשחמו םיבשחמו םישנא   םישנא . " םייתועמשמ

.ynetynet תיידפולקיצנא  תיידפולקיצנא ךותב : .תורגבתהה  ליג 

רמג תדובע  םילאוסקסומוה . םילאוסקסומוה םירגבתמ   םירגבתמ לשלש   םהייחב   םהייחב הנפמ   הנפמ תדוקנכ   תדוקנכ תודבאתה   תודבאתה ןויסינ   ןויסינ .ןורש 1997 . ליג ,
.הפיח תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל 

.ynetynet ךל . הדומ  ןימיה  ינינ , םעוניחא  .ןור 5.2.2014 . ןרליג ,
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http://vanleerecon.wordpress.com/2013/06/19/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94/
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http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/926/842.html
http://www.jims-israel.org/PDF/99_2.pdf
http://www.jims-israel.org/PDF/143_2.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3260711,00.html
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1310245
http://www.pc.co.il/?p=79044
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-12354-PreYaan,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4484832,00.html


תודדומתה תודדומתה הזה – " – " הזה רופיסב   רופיסב דבל   דבל ירמגל   ירמגל שיגרמ   שיגרמ ינא   ינא "" .לחר 6.1.2011 . איגשו , הנח  רזע , קחצי ; תליג ,
.תפומ ןוכמ  הקוצמו . הקוצמו ץחל   ץחל יבצמ   יבצמ םעםע   לארשיב   לארשיב םיריעצ   םיריעצ

.ynetynet  ! חתור הפק  יתשקיב  םח ? ךל  הארנ  הז  .ינש 14.9.2012 . ימי , ג'

.ןתיב - הרומז יי . '' ציאוטמ ציאוטמ הרזחב   הרזחב .יסוי 2008 . גרבסניג ,

.רתכ תויוברת . תויוברת לשלש   תונשרפ   תונשרפ .דרופילק 1990 . ץריג ,

.ynetynet . ? םישנו .היפרגונרופ  םיפידעמ  םירבג  לודגה : סקסה  רקס  .יתיא 8.11.2005 . לג ,

..ynetynet תודרחמ . ולבסי  םידליה  םיס -  ' גנמ םירוהה  ילארשי : רקחמ  .יתיא 14.3.2006 . לג ,

..ynetynet .סמועהמ  םהל  ודירות  לא  יאנפ , תועש  םיצור  םיחמתמה  .יתיא 8.8.2006 . לג ,

.ynetynet יאופר . סיבאנקב  שומישב  םלועה  תינאיש  לארשי : .יתיא 6.3.2012 . לג ,

.ynetynet תיטנג . איה  תוילאוסקסומוה  יעדמ : הז  וישכע  .יתיא 17.11.2014 . לג ,
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.ynetynet .םיליכשמ  רתוי  םישנ , תוחפ  םירומה 2013 : .ןורי .13.8.2013  ןמקורד ,

.ynetynet םיגזגזמ . םיגהנ  דיינב , רתוי  תורבדמ  תוגהנ  .ןורי 29.12.2013 . ןמקורד ,

.ynetynet םירדוסמ . םירגובמ  םיינמי , םיריעצ  לארשיל :  66 .ןורי 5.5.2014 . ןמקורד ,

.1010 ענענ   ענענ הימדקאה . לע  גגוח  ירוביצה  רזגמה  ךכ  הנש : יצחב  ראות  .לבוי 7.5.2013 . יסגאו , ביבר  רקורד ,

. הזו הזו המהמ     . הסג הלימ  אל  רטפתהל –  .ןח 20.2.2013 . רורד ,

תונש ףוס  דעו  האמה  תישארמ  לארשיב , םירומה  תרשכהב  היצזינמוה " ל" היצזימדקא "  " ןיב .לבוי 1991 . רורד ,
.11-38 , 11   , הארוהל הארוהל םיכרד   םיכרד ה-80 .

. ץראה ץראה תשר . תאזכ  ןיא  םוקמ  םושב  .לבוי 6.8.2003 . רורד ,

. ץראה ץראה דיפל . ריאי  תא  העיתפה  קובסייפ  .לבוי 26.2.2012 . רורד ,
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.להנמל  הללכמה  ילטיגידה . ןדיעב  םילארשי  יאמ 2012 . .לבוי  רורד ,

הדימל הדימל לעלע   לארשיב   לארשיב רעונ   רעונ ינב   ינב ברקב   ברקב רקס   רקס היגולונכט   היגולונכט םעםע   דומלל   דומלל רבמצד 2012 . .רעס  ןושרגו , לבוי  רורד ,
.תרושקתל רפסה  תיב  להנמל , הללכמה  היגולונכט . היגולונכט בולישב   בולישב הארוהו   הארוהו

.ynetynet תירוחאה . תלדהמ  סקס  תירבגה : היזטנפה  .לאינד 3.2.2014 . יירד ,

.ןפ תורגבתהה . תורגבתהה ליג   ליג לעלע   ינשדחו   ינשדחו ןכדועמ   ןכדועמ טבמ   טבמ הזמ ! ! הזמ יאצ   יאצ .רתסא 2004 . לירד ,

םרוי יעלקלא , - תשע ךותב : טנרטניאה . תביבסב  רעונ  ינב  לש  תוירסומ  אל  תויוגהנתה  .ןד 2012 . קינכובו , רומ  ןשד ,
ןדיעב ןדיעב דמולה   דמולה םדאה   םדאה : : 20122012 הדימל   הדימל תויגולונכט   תויגולונכט ירקחמל   ירקחמל סיי   סיי '' צצ סנכ   סנכ רפס   רפס םיכרוע .)  ) וירבוחו

.החותפה הטיסרבינואה  יגולונכטה . יגולונכטה

. בצמ תנומת  םדאה –  תויוכז  בצמ  לע  יתנשה  חודה  .לארשיב 9.12.2007 . חרזאה  תויוכזל  הדוגאה 

הדוגאה תוימדקא . תוימדקא -- םדקה םדקה תוניכמה   תוניכמה אשונל   אשונל קודצ   קודצ תדעו   תדעו ""חח   ודוד .קודצ 1997 . תדעוו  ךוניחה  םודיקל  הדוגאה 
.ךוניחה םודיקל 

- הרומז אפלא , יטנמורה . יטנמורה לגנו   לגנו '' גבגב תינרדומה   תינרדומה השאל   השאל תודרשיה   תודרשיה ךירדמ   ךירדמ םיסומינימ : : םיסומינימ .ןילירמ 1989 . למאה ,
.ןתיב

.דלומ םזילרביל . - ואינה תודלות  רוציק  .דיוייד 2005 . יווראה ,

.ynetynet הדבעמ . ירבכע  ומכ  םייח  .רדמס 4.10.2013 . סדה ,

, טנמלרפ טנמלרפ   . לארשי תנידמב  תימואל  תוהז  ונחנא ? ימ  לירפא 2008 . .הנא  ןמלפנקו , ימענ  שייר , - ןיימיה לעי ; רדה ,
.58

.nrgnrg תיטפשמ . בצמ  תנומת  לארשיב : האגה  הליהקה  .אריע 12.2.2010 . רדה ,

. טסילכלכ טסילכלכ ונלש . דיתעה  תא  ןנכתל  םילגוסמ  אל  ונחנא  המל  .ןרוא 15.12.2011 . ןמרבוה ,

. טסילכלכ טסילכלכ . ? ידמ רחואמ  הז  יתמ  .ןרוא 29.3.2012 . ןמרבוה ,

. טסילכלכ טסילכלכ . ? תאבחתמ תימצעה  תעמשמה  הפיא  .ןרוא 26.7.2012 . ןמרבוה ,

.רטמ  תוקונית . תוקונית םעםע   רשקתלו   רשקתלו רבחתהל   רבחתהל דציכ   דציכ תוקוניתל -  -  תוקוניתל תשחולה   תשחולה לשלש   תודוס   תודוס .יסיירט 2002 . גוה ,

ילכלכ ילכלכ יונישל   יונישל הדעווה   הדעווה ""חח   ודוד תוצלמהה , , תוצלמהה ירקיע   ירקיע רוידה -  -  רוידה .יתרבח 26.9.2011 . ילכלכ  יונישל  הדעווה 
.201-244 גרבנטכרט , תדעו  "ח  וד יתרבח . יתרבח

ךיראתב 18.8.2015. רזחוא  .תישפוחה  הידפולקיצנאה  הידפיקיו , הידפיקיו לארשיב . היבופומוה 

.הלאוו .הלאוו .תפייעמ  םיתעל  לבא  הקותמ  התיה  זיוב  טירטסקבה  תעפוה  רכוס : ירברבג  .ןח 20.5.2015 . גינוה ,

סבולג . סבולג םינש . הדובע ב-3  םוקמ  םיפילחמ  קט  - ייהה ידבועמ  יצח  רקס : .יחצ 1.12.2010 . ןמפוה ,

. סבולג סבולג שדוחה . תרחא  הדובע  ושפיח  םיטסיקט  - ייההמ  48% רקס : .יחצ 31.7.2011 . ןמפוה ,

. סבולג סבולג הלוע . גנוסמס  תשלחנ , לפא  לארשיב : רלולסה  קוש  . 4.3.2013 .יחצ ןמפוה ,

.45-66 , 2323 תילאיצוס , תילאיצוס -- תיכוניח תיכוניח הדובעל   הדובעל שגפמ   שגפמ .תומילא  תריזכ  רפס  תיב  .רמת 2006 . ץיבורוה ,

.דלאס   ןוכמ  רעונ . רעונ תומילא   תומילא תנבהב   תנבהב תומגמ   תומגמ .הוח 1990 . לקנרפו , רמת  ץיבורוה ,
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.ןדומ תוקסרתה . תוקסרתה .קינ 2008 . יבנרוה ,

. גולב גולב -- ארשי ארשי ירוג . םייח  םע  שגפמ  ימשר  .ירוא 16.5.2013 . רנטייה ,

.ןדומ הלגייבה . הלגייבה תמכח   תמכח .ןליא 1998 . רנטייה ,

.ןדומ היטבמאה . היטבמאה תכלמו   תכלמו סומוחה   סומוחה ךלמ   ךלמ .ןליא 2004 . רנטייה ,

:: ךוניחה ךוניחה םודיקל   םודיקל הדוגאה   הדוגאה חוקיפב   חוקיפב תוימדקא   תוימדקא -- םדקה םדקה תוניכמה   תוניכמה ןאלו : : ןאלו ןיאמ   ןיאמ .הודא 2000 . סנוי , - םיה
.דלאס הטיירנה  ןוכמ  דיתעל . דיתעל טבמו   טבמו ירקחמ   ירקחמ ירוטסיה   ירוטסיה דועית   דועית

םירוהה םירוהה ןיב   ןיב תרושקתה   תרושקתה תאתא   רפשל   רפשל דציכ   דציכ הרשעשפיטה : : הרשעשפיטה ינבל   ינבל תאז   תאז רמול   רמול דציכ   דציכ .דר 2004 . ' ציר ןמיה ,
.סוקופ הרשעה . הרשעה -- ינבל ינבל

תוברת תוברת תוכרוע .)  ) ילט הקותחו , לחר  שולק , ךותב : .ביבא  לתב  תואמצעה  ןג  היפוטומוה : .הנפד 2005 . שריה ,
.גנילסר (. 287-310  ) ) ףוג ףוג גוציי , , גוציי םוקמ , , םוקמ םילכירדא   םילכירדא

רמג תדובע  תויפרגומדו . תויפרגומדו תויתרבח   תויתרבח תוכלשה   תוכלשה םינושאר : : םינושאר ןיאושינ   ןיאושינ ינפל   ינפל היצטיבהוק   היצטיבהוק .ילריש 2006 . שריה ,
.הפיח תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל 

.The MarkerThe Marker שפנל . םיבשחמ  רפסמב  םלועה  תינאיש  איה  לארשי  .רוא 29.12.2008 . הגואשריה ,

ץראה . ץראה .םדבל  םה  .לאירא 6.12.2007 . דלפשריה ,

לשלש הדובע   הדובע יכרעו   יכרעו םהיניב   םהיניב טקילפנוקה   טקילפנוקה הריירקלו , , הריירקלו תיבל   תיבל תוביוחמה   תוביוחמה תסיפת   תסיפת .תימולש 2003 . דלפשריה ,
, ךמסומ ראות  תארקל  רמג  תדובע  תיתד . תיתד תוהזו   תוהזו ליג   ליג לשלש   היצקנופכ   היצקנופכ תוריעצ   תוריעצ תורגובו   תורגובו תורגבתמ   תורגבתמ

.ןליא - רב תטיסרבינוא 

אשונב אשונב תוינכותו   תוינכותו םירקחמ   םירקחמ םירמאמ , , םירמאמ יריצקת   יריצקת םיריעצ : : םיריעצ . 2005 םיכרוע .)  ) לאומש המליוו , םדא  ילארשיה ,
דרשמ החוורה , דרשמ  היילע , תטילקל  דרשמה  לארשי , טניו  ג' םלועבו . םלועבו לארשיב   לארשיב   18-3018-30 יאליגב   יאליגב םיריעצ   םיריעצ

.ןוכישהו יוניבה  דרשמו  ךוניחה 

ךיראתב 19.8.2015. רזחוא  .תישפוחה  הידפולקיצנאה  הידפיקיו , הידפיקיו שיש . םיאג  יכה 

.11 סמ ' לוקוטורפ  .היגולונכטהו 28.6.2006 . עדמה  תדעו  תבישי  תסנכה ,

תורז תורז תואטיסרבינוא   תואטיסרבינוא לשלש   תוחולש   תוחולש ירוביצה : : ירוביצה םויה   םויה רדס   רדס לעלע   םיאשונ   םיאשונ .עדימהו 2001 . רקחמה  זכרמ  תסנכה ,
. לארשיב לארשיב

הלבקב תורגבה  ינויצל  םיסונובה  תטיש  יוניש  אשונב  עדימ  .עדימהו 7.11.2011 . רקחמה  זכרמ  תסנכה ,
.תואטיסרבינואל

. לארשיב לארשיב תוירופל   תוירופל תועדומו   תועדומו ןוירפ   ןוירפ אשונב   אשונב םינותנו   םינותנו עדימ   עדימ .עדימהו 17.6.2012.   רקחמה  זכרמ  תסנכה ,

םיבשה םיאמדקא  תטילקל  תולועפו  "ל  וחב םילארשי  םיאמדקא  לע  עדימ  .עדימהו 30.1.2014 . רקחמה  זכרמ  תסנכה ,
.לארשיל

ןורכזל ימואלניבה  םויה  דובכל  םסרפתמה  רקס  טנרטניאה -  תשרב  תוימשיטנא  .הצמשה 27.1.2014 . דגנ  הגילה 
.ADLADL האושה .

.ADLADL ימלועה . דדמ ה-100  .הצמשה 13.5.2014 . דגנ  הגילה 

.הפיח תטיסרבינוא  טדנמה . תפוקתב  תיביבא  לת  תוברת  הופיקה : םיו  רוא  .תנע 2008 . ןמלה ,
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. ריעה ריעה רבכע   רבכע . ? םייתימאה םיאניקנישה  ומלענ  ןאל  הזכ : וליאכ  .עטנ 20.11.2011 . ןירפלה ,

. ריעה ריעה רבכע   רבכע םייסאלקה . תועוצקמל  םירזוח  םיריעצה  תפדעומ : אל  הדובע  .עטנ 26.3.2013 . ןירפלה ,

.9 סמ ' לארשיל , יטסיטטס  ןותנש  .תירבעה  .תירבעה הטיסרבינואה   הטיסרבינואה .הקיטסיטטסל 1958 . תיזכרמה  הכשלה 

הדיל תשביו  ליג  ןימ , יפל  םיליגב 20-29 , תואטיסרבינואב  הדימל  .הקיטסיטטסל 1990 . תיזכרמה  הכשלה 
. . 22.1422.14 חול   חול , , 616616 , , 4141 סמסמ ' ' יטסיטטס , , יטסיטטס ןותנש   ןותנש םידוהי .) )

םוחת םוחת יפל   יפל תונושה   תונושה תואטיסרבינואב   תואטיסרבינואב םידימלתה   םידימלתה תוגלפתה   תוגלפתה .הקיטסיטטסל 1995 . תיזכרמה  הכשלה 
. םידומילה םידומילה

 –  – ""לל שתשת םינשב   םינשב תונושה   תונושה תואטיסרבינואה   תואטיסרבינואה ןמןמ   םיראת   םיראת ילבקמ   ילבקמ .הקיטסיטטסל 1998 . תיזכרמה  הכשלה 
.11 סמ ' הנורחאל , ומלשוהש  םירקסמ  םייטסיטטס  םיאצממ  טקל  . (( םיזוחאב םיזוחאב  ) ) ראות ראות יפל   יפל זז , , "" נשת נשת

םיאצממ םיאצממ ( – ( – 1991-20041991-2004  )  ) ךוניחה ךוניחה תכרעמב   תכרעמב הארוה   הארוה תוחוכ   תוחוכ .הקיטסיטטסל 2005 . תיזכרמה  הכשלה 
חול 8.29. , 56 סמ ' לארשיל , יטסיטטס  ןותנש  םירחבנ . םירחבנ

' סמ לארשיל , יטסיטטס  ןותנש  הארוה . הארוה ידבוע   ידבוע תרשכהל   תרשכהל תודסומ   תודסומ .הקיטסיטטסל 2005 . תיזכרמה  הכשלה 
חול 8.40. , 56

. 56 סמ ' לארשיל , יטסיטטס  ןותנש  .הקיטסיטטסל 2005 . תיזכרמה  הכשלה 

םינשב 1995-2004 . הקיטסיטטסה  יארב  לארשיב  ךוניחה  רבמצד 2006 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה 

.ד״סשת תוימדקא  תוללכמ  .הקיטסיטטסל 2006 . תיזכרמה  הכשלה 

.תונותיעל העדוה  ד״סשת . תוימדקא  תוללכמ  .הקיטסיטטסל 2006 . תיזכרמה  הכשלה 

.10 , 1331 סמ ' םוסרפ  . 2004 יח , תודיל  תיעבט –  העונת  רבמטפס 2008 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה 

.59 סמ ' לארשיל , יטסיטטס  ןותנש  .הקיטסיטטסל 2008 . תיזכרמה  הכשלה 

. באב תארקל ט"ו  םינותנ  טקל  תונותיעל : העדוה  .הקיטסיטטסל 21.7.2010 . תיזכרמה  הכשלה 

ריכבה ימדקאה  לגסה  לש  "פ  ומבו הארוהב  תויוליעפ  רקסמ  םינותנ  טקל  .הקיטסיטטסל 8.11.2010 . תיזכרמה  הכשלה 
.תונותיעל העדוה  . (2009-2008  ) "ט סשת תואטיסרבינואב ,

חול תיב , קשמ  גוס  יפל  תיב  קשמל  תעצוממ  תישדוח  האצוהו  הסנכה  .הקיטסיטטסל 2010 . תיזכרמה  הכשלה 
.61 סמ ' לארשיל , יטסיטטס  ןותנש  ךותב : . 5.29

.112112 לקיטסיטטס   לקיטסיטטס . 2009  – 1990 םירבגו : םישנ  .הקיטסיטטסל 2010 . תיזכרמה  הכשלה 

םוסרפ 1433. יתרבחה 2009 , רקסה  לירפא 2011 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה 

םידומילה תנש  תחיתפ  לגרל  תונותיעל  העדוה  לארשיב -  ההובג  הלכשה  .הקיטסיטטסל 2011 . תיזכרמה  הכשלה 
.ב " עשת תימדקאה 

.1531 סמ ' ביבא , לת  לארשיב –  תוימוקמה  תויושרה  . 2011 .הקיטסיטטסל תיזכרמה  הכשלה 

וטנ הסנכה  יפל  תיב  יקשמ  לש  םינורישעב  תעצוממ  תישדוח  האצוהו  הסנכה  .הקיטסיטטסל 2011 . תיזכרמה  הכשלה 
.62 סמ ' לארשיל , יטסיטטס  ןותנש  חול 5.27 . תיטרדנטס , שפנל 

תוקונית תריטפ  יעבט , יוביר  תוריטפ , יח , תודיל  ןישוריג , ןיאושינ , רבמטפס 2012 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה 
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.63 סמ '  , לארשיל יטסיטטס  ןותנש  ךותב : חול 3.1 . תד , יפל  תמ , תודילו 

.1997-2010 תיבה , יקשמ  ברקב  המייק  - ינב םירצומ  לע  תולעב  .הקיטסיטטסל 2012 . תיזכרמה  הכשלה 
. תיבה קשמ  תואצוה  רקסו  ןכרצל  םיריחמ  דדמ  ךותב :

, ךוניחל תוימדקא  תוללכמבו  תוימדקא  תוללכמב  תואטיסרבינואב , םיטנדוטס  .הקיטסיטטסל 2012 . תיזכרמה  הכשלה 
.63 סמ ' לארשיל , יטסיטטס  ןותנש  ךותב : חול 8.54 . ראות , יפל 

חול 8.20. ירבע ,) ךוניח   ) חוקיפ יפל  ידוסי , - לע ךוניחב  םידימלת  .הקיטסיטטסל 2012 . תיזכרמה  הכשלה 
.63 סמ ' לארשיל , יטסיטטס  ןותנש  ךותב :

.יחרזאה הדובעה  חוכ  תונוכת  םדא 2012 : חוכ  ירקס  .הקיטסיטטסל 16.1.2013 . תיזכרמה  הכשלה 

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

.132132 לקיטסיטטס   לקיטסיטטס . 2011 םירבגו 1990 –  םישנ  ץרמ 2013 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה 

.באב לגרל ט"ו  םינותנ  טקל  תונותיעל : העדוה  .הקיטסיטטסל 18.7.2013 . תיזכרמה  הכשלה 

ינש עברלו  ינוי  שדוחל  םדא  חוכ  רקסמ  םינותנ  תונותיעל : העדוה  .הקיטסיטטסל 31.7.2013 . תיזכרמה  הכשלה 
. 2013

תנשב 2011  . ןויריה  תקספהל  תודעוול  תוינפ  תונותיעל : העדוה  .הקיטסיטטסל 14.10.2013 . תיזכרמה  הכשלה 

תוללכמבו תוימדקא  תוללכמב  תואטיסרבינואב , ןושאר  ראותל  םיטנדוטס  .הקיטסיטטסל 2013 . תיזכרמה  הכשלה 
.64 סמ ' לארשיל , יטסיטטס  ןותנש  ךותב : חול 8.55 . דומיל , םוחת  יפל  ךוניחל , תוימדקא 

" החפשמה םוי   " לגרל םינותנ  לארשיב -  תוחפשמ  תונותיעל : העדוה  .הקיטסיטטסל 29.1.2014 . תיזכרמה  הכשלה 

.תולודגה םירעה  לע  טבמ  רפסמ 7 -  לארשיב , הרבחה  ינפ  "ח  וד רבוטקוא 2014 . .הקיטסיטטסלה  תיזכרמה  הכשלה 

תורוה תורוה םוחתב   םוחתב םירמאמ   םירמאמ תפוסא   תפוסא םירוה -  -  םירוה ליבשב   ליבשב .לארשיב 30.6.2012 . םירוהל  תירוביצה  הצעומה 
.ךוניחל יקסניול  תללכמ  החפשמו . החפשמו

הלכשהל הלכשהל הצעומה   הצעומה ןועידי   ןועידי .םלועב  ההובגה  הלכשהה  ךרעמב  לארשי  טסוגוא 1996 . .ההובג  הלכשהל  הצעומה 
.8 בוצקתלו , בוצקתלו ןונכתל   ןונכתל הדעוה   הדעוה ההובג , , ההובג

הלכשהל הצעומה   . החימצל ביתנב  לארשיב 2012 –  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  .ההובג 2012 . הלכשהל  הצעומה 
.בוצקתו ןונכתל  הדעווה  ההובג ,

 – לארשיב 2013 ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  החימצל : חתפמה  ההובג  הלכשה  .ההובג 2.5.2013 . הלכשהל  הצעומה 
.בוצקתלו ןונכתל  הדעווה  ההובג , הלכשהל  הצעומה  םינותנ . טקל 

תימדקאה םידומילה  תנש  תחיתפ  תארקל  םינותנ  טקל  תונותיעל : העדוה  .ההובג 10.10.2013 . הלכשהל  הצעומה 
.בוצקתו ןונכתל  הדעווה  ההובג , הלכשהל  הצעומה  . 2013/2014 "ד –  עשת

.הארוהה תוכיא  תכרעהל  הדעווה  "ח  וד . 2014 רבמבונ , .ת  " תו ההובג -  הלכשהל  הצעומה 

הדעווה ההובג -  הלכשהל  הצעומה  לארשיב 2014 . ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  .ההובג 2014 . הלכשהל  הצעומה 
.בוצקתו ןונכתל 

.לארשיב רעונה  תודמע  היטרקומ 2004 : דה ת' דדמ  .היטרקומדל 23.5.2004 . ילארשיה  ןוכמה 

תונכשמ  ?". ?". םחםח קוביח   קוביח תיאנותיעה -  -  תיאנותיעה הקיתאהו   הקיתאהו תיתרבחה   תיתרבחה האחמה   האחמה  "  " סנכ סנכ .הקיתאל 4.12.2011 . זכרמה 
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.ליידקורב ןוכמ  - טניו ג' רעונלו -  םידליל  זכרמה 

,, תיתרבחו תיתרבחו תישפנ   תישפנ החוור   החוור תואירב , , תואירב לארשיב : : לארשיב רעונ   רעונ .תרפא 2003.   רגניליטו , לכימ  וכלומ , יסוי ; לארה ,
םינשה םינשה ןיב   ןיב תומגמ   תומגמ חותינו   חותינו ( ( 20022002  ) ) ישילשה ישילשה יצראה   יצראה רקחמה   רקחמה יאצממ   יאצממ םוכיס   םוכיס ןוכיס : : ןוכיס תויוגהנתה   תויוגהנתה יסופדו   יסופדו

היגולויצוסל הקלחמה  רעונ , ינב  לש  םתואירבו  םתחוור  לע  ימואלניבה  רקחמה  תינכת  . 1994-20021994-2002
.ןליא - רב תטיסרבינוא  היגולופורתנאלו ,

תובאב תובאב תויוברעתהו   תויוברעתהו תויווח , , תויווח םינייפאמ , , םינייפאמ תוהבאל : : תוהבאל רבעמ   רבעמ ךיראת . . אלל  .לאפר  ןוליצרבו , למרכ  לארה ,
רפסה תיב  החוורה ," תוכרעמבו  ימדקאה  חישב  תובא  לש  םתיווחו  תוהבא  : " סרוקל תמכסמ  הדובע  .ןושאר   .ןושאר דליל   דליל

.םילשורי תירבעה , הטיסרבינואה  תילאיצוס , הדובעל 

.זומת התבו . התבו תרגבתמ   תרגבתמ אמא   אמא ייחמ   ייחמ םיעטק   םיעטק הרשעשפט : : הרשעשפט אמא   אמא .תידיע 1986.   לארה ,

והשמב הפלחהל  .תונוחמצל  רבעמ  בקע  ןיוצמ  בצמב  םייתנש  ןב  לירג  .ינור 23.12.2013 . לארה ,
.TheThe  MarkerMarker .הווש 

.53-48 , 2020 האופרה   האופרה ןמז   ןמז עובשב ," תועש   63 .תינור 2006 . לארה ,

.The MarkerThe Marker .עגתשהל  םיצור  דובעל  םיצור  אל  .תינור 26.5.2011 . לארה ,

תויוגהנתה תויוגהנתה יסופדו   יסופדו תיתרבחו   תיתרבחו תישפנ   תישפנ החוור   החוור תואירב , , תואירב לארשיב : : לארשיב רעונ   רעונ .וירבוחו 2010 . יסוי  שיפ , - לארה
1994-20061994-2006 םינשה   םינשה ןיב   ןיב תומגמ   תומגמ חותינ   חותינ (, (, 20062006  )  ) ישימחה ישימחה יצראה   יצראה רקחמה   רקחמה יאצממ   יאצממ םוכיס   םוכיס ןוכיס : : ןוכיס
, ךוניחל רפסה  תיב  רעונה , ינב  לש  םתואירבו  םתחוור  לע  ימואלניבה  רקחמה  תינכות  תימואלניב . תימואלניב האוושהו   האוושהו

.ןליא - רב תטיסרבינוא  הרבחה , יעדמל  הטלוקפה 

תימואלניב האוושהב  םירכממ  םירמוחל  תוסחייתהו  שומיש  יסופד  לארשיב : רעונ  .וירבוחו 2011 . יסוי  שיפ , - לארה
.ןליא - רב תטיסרבינוא  ךוניחל , רפסה  תיב   .1994-2011

ינב ברקב  ןוכיס  תויוגהנתה  יסופדו  תיתרבחו , תישפנ  החוור  תואירב  לארשיב : רעונ  .וירבוחו 2013 . יסוי  שיפ , - לארה
רפסה תיב  רעונ , ינב  לש  םתואירבו  םתחוור  לע  ימואלניבה  רקחמה  תינכת  .לארשי   HBSC ח" וד לארשיב . רעונ 
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http://www.themarker.com/magazine/1.647673
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.ןליא - רב תטיסרבינוא  ךוניחל ,

. ץראה ץראה םירופאה . םיאתה  לע  קילק  לבאד  .ודיע 6.1.2009 . ןוזגוטרה ,

ראות תארקל  רמג  תדובע  לארשיב . תיבסל  תיטילופ  תוליעפ  תיטילופ : תוהזל  תישיא  תוהזמ  .ילחר 2012 . לטרה ,
.ןליא - רב תטיסרבינוא  ךמסומ ,

.ןתיב הרומז  תרנכ , םיריעצל . םיריעצל דוסה   דוסה .לופ 2010.   ןוטגנירה ,

ךוניח ךוניח   (. םיכרוע  ) דוד רקוצו , קירא  ןומרכ , רטלוו ; ןמרקא , ךותב : .לארשיב  םירגובמ  ךוניח  .דוד 1985 . ןמרה ,
.ריל ןו  דסומו  דחואמה  ץוביקה   .. ךרכ  אא  (703-721) ךרכ תילארשיה , תילארשיה תכרעמה   תכרעמה הווהתמ : : הווהתמ הרבחב   הרבחב

ןוכמה .השעמל  הכלה  לארשיב  םייטרקומד  םיכרע  תילארשיה 2010 : היטרקומדה  דדמ  .הירבוחו 2010 . רמת  ןמרה ,
.םירקסל ןמטוג  ןוכמו  היטרקומדל  ילארשיה 

.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2012 . היטרקומדה  דדמ  .הירבוחו 2012 . רמת  ןמרה ,

.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  תילארשיה 2013 . היטרקומדה  דדמ  .הירבוחו 2013 . רמת  ןמרה ,

יבאשמ יבאשמ רקחמ . תונש   20 תילארשיה : הרבחב  החפשמו  הדובע  .תירוד 2004 . ךורב , - ןבו קחצי  זפרה ,
.  36-43 : 195195 /196196 שונא , שונא

.לכשמ םירגבתמל . םירגבתמל םירוה   םירוה לשלש   המרדה   המרדה הרשע : : הרשע -- םירוה םירוה .ירוד 2004.   יררה ,

.לארשי לוהוכלאו  םימס  יעגפנב  לופיט  יתוריש  .לוהוכלאו 2011 . םימסב  המחלמל  תימואלה  תושרה 

תונידמב לוהוכלא  תותשל  רתומ  ובש  ירעזמה  ליגה  רבמטפס 2008 . .לוהוכלאבו  םימסב  המחלמל  תימואלה  תושרה 
.10 לוהוכלאו , לוהוכלאו םימס   םימס עדי   עדי .םלועה 

""חח ודוד .תוחתפתהו   .תוחתפתהו תומגמ   תומגמ לארשיב : : לארשיב ההובגה   ההובגה הלכשהה   הלכשהה תכרעמ   תכרעמ . 1994 ךרוע .)  ) המלש ץיבוקשרה 
.בוצקתלו ןונכתל  הדעווה  ההובג , הלכשהל  הצעומה  .יטסיטטס   .יטסיטטס

!. הלאוו הלאוו אישה . יעגרב  םירכזנ  רגסנ :  TLV-ןודעומ ה .העונ 2.1.2013 . ץיבוקשרה ,

תבחרתמה תבחרתמה ההובגה   ההובגה הלכשהה   הלכשהה תכרעמב   תכרעמב רקחמה   רקחמה תואטיסרבינוא   תואטיסרבינוא לשלש   ןמוקמ   ןמוקמ .המלש 2007 . ץיבוקשרה ,
.בוצקתו ןונכתל  הדעווה  ההובג , הלכשהל  הצעומה  לארשיב . לארשיב

תועצהו תומגמ  םינייפאמ  לארשיב -  םיטנדוטס  תקוסעת  ינוי 2014 . .לארשיב  םיטנדוטסה  תודחאתה 
.לארשיב םיטנדוטסה  תודחאתה  .תוינידמל 

ךיראתב 19.8.2015. רזחוא  .תישפוחה  הידפולקיצנאה  הידפיקיו , הידפיקיו תינימ . תורגבתה 

ךיראתב 19.8.2015. רזחוא  .תישפוחה  הידפולקיצנאה  הידפיקיו , הידפיקיו םדאה . ףוג  תוחתפתה 

.סנגאמ םירפס ע"ש י"ל  תאצוה  םיבתכ . םיבתכ רחבמ   רחבמ תודסומה : : תודסומה תיינבו   תיינבו המזיראכה   המזיראכה לעלע   .סקמ 1979 . רבו ,

42- ,, 22 הימדקאב , , הימדקאב הארוה   הארוה   . םיטנדוטסה ימדקא : רשוי  יא  ראורבפ 2012 . .היסירטפ  לגיפס , '- תיקו דרנרב  ילטיוו ,
(. רוקמהמ תירבעל  דבועו  תצמות  םגרות ,  ) 47

, דחואמה ץוביקה  לארשי 1952־2004 . לש  ההובגה  הלכשהה  תוינידמ  הנתשמ : הביבסב  הימדקא  .ימע 2005 . יקסנלוו ,
.ןמאנ לאומש  דסומו  םודא  וק 

. הדימ הדימ רתא   רתא תיטילופ . תורובו  היטרקומד  .יבא 20.10.2013 . ףלוו ,
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http://www.idi.org.il/media/2720078/Democracy Index 2013.pdf
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
http://www.academicteaching.net/image/users/176149/ftp/my_files/Articles/articals 2/Patricia_Bernard.pdf?id=9788840
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=96768233
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". דובאה רודה   " תרדס  - ynetynet ראשנ . אל  הרידל  קרו  הנותח -  דנליאת , .הנפד 13.1.2014 . ףלוו ,

.סמ ןבואר  םיקסעל . הבוט  הקיתא  .תור 2008 . ףלוו ,

תרדס תרדס  )  ) לארשי לארשי תמוקתב   תמוקתב םינויע   םינויע לארשיב : : לארשיב הקיזומ   הקיזומ .היבוט 2014 . גנילירפו , ןועדג  כ"ץ , לאכימ ; הפלוו ,
.ןוירוג - ןב תטיסרבינוא  תונויצהו , לארשי  רקחל  ןוירוג  ןב  ןוכמ  . (( ינימש ינימש ךרכ   ךרכ אשונ , , אשונ

.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה -  .היטרקומדל  ךוניח  .לבוי 23.1.2007 . ןגרוו ,

.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה –  ןילופל . ןילופל םידימלת   םידימלת תוחלשמ   תוחלשמ .לבוי 2008 . ןגרוו ,

.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה -  בצמ . תנומת  רפסה –  יתב  בושחמ  . 6.10.2008 יתיא , ןמלגיפו , לבוי  ןגרוו ,

דחא רלודב  ןיינב  ונקת  טוירטדב  לארשיב ? םידרוי  אל  תורידה  יריחמ  םיאפרה : ירע  תעפות  .םיט 10.8.2014 . לוטסרוו ,
.Forbes IsraelForbes Israel .דבלב 

.לכשמ קזורפה . קזורפה רוד   רוד .תבזילא 2002 . לצרוו ,

ןאידרג . ןאידרג הפוזשו . הזר  ייהת  הנותחה  דע  .סילא 2.5.2008 . לנגיו ,

.הדסמ הדובעה . הדובעה ןדיע   ןדיע ץקו   ץקו ךוניחה   ךוניחה .ןו 2001 . ג' טייו ,

קרוי וינב  רוקמב  םסרופ  ץראה  ( ץראה שש . ליגב  תינימ  חתפתהל  תודלי  הברהל  םרוג  המ  .תבזילא 28.4.2012 . לייו ,
סמייט .)

.!! הלאוו הלאוו  ". ךודיש ומכ  : " הריירק םכל  אוצמל  העונו  הנדל  ונת  .הנד 12.7.2013 . קלופ , - רלייו

.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה -  טנרטניאב . םיקיזמ  םינכת  ינפמ  םיניטק  לע  הנגה  .יתא 3.10.2006 . יאלבסייו ,

זכרמ תסנכה , העינמ . העינמ לופיטו   לופיטו  :  : רעונ רעונ ינב   ינב ברקב   ברקב םירומיהל   םירומיהל תורכמתהו   תורכמתהו םירומיה   םירומיה .יתא 2009.   יאלבסייו ,
.עדימהו רקחמה 

תורגסמבו תורגסמבו תיבל   תיבל ץוחמ   ץוחמ יאנפ   יאנפ תויוליעפב   תויוליעפב רעונ   רעונ ינב   ינב תופתתשה   תופתתשה לעלע   םינותנ   םינותנ .יתא 2011 . יאלבסייו ,
.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה , ילאמרופ . ילאמרופ יתלב   יתלב ךוניחל   ךוניחל

.54  – 46 : : 3030 םינפ , , םינפ .לזאזעל  הזה  גולבה  ימ  לש  .למרכ 2004 . ןמסייו ,

.29  – 23 : 3333 םינפ , , םינפ .רק  ינמ ה+ י! .למרכ 2005 . ןמסייו ,

.רתכ  תיטנרטניא . תיטנרטניא תירבע   תירבע .ןליא 2011 . ןנוגו , למרכ  ןמסייו ,

(. ןויבירט דלארהב  רוקמב  םסרופ   ) ץראה ץראה .קחשמ  אל  הז  הדובעה  .טאמ 10.10.2007 . ונאליו ,

.The MarkerThe Marker .םייח  ינמיס  .סכלא 3.8.2007 . סמאיליו ,

(. םירפס תועידי   ) לכשמ ץחלב . ץחלב תורענ   תורענ .ןילק 2010.   ג' ןוסליו ,

הלאינד תאצוה  לארשי . תנידמ  לש  התומד  לע  קבאמהו  ישילשה  רודה  ונחנאו –  םימחול  םימיקמ , .תניע 2003 . ףליו ,
.רונ - יד

םיצורש םוקמל  וב  תויחל  םיבייחש  םוקממ  לארשי  תא  ךופהל  ונילע  ריעצה : רודל  ארוק  לוק  .תניע 2004 . ףליו ,
.12-13 , 1313 םישדח , םישדח םיקפוא   םיקפוא .וב  תויחל 

םידרחו םיענמנ  םג  םאה  םילארשי : םירגוב  תוקוורו  םיקוור  ברקב  םיאושינל  תוביס  .ךיראת  אלל  הענ , יקסני , ' צליו
.היגולוכיספל הקלחמה  גיליב , - גלפ זכרמ  ןליא : - רב תטיסרבינוא  . ? הבהאמ םינתחתמ 
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. םירקש םירקש לכה   לכה רבכ . ונקנחנ  .ךיראת  אלל  .ידג  יקסר , ' צליו

. הזו הזו המהמ   התייה . אלש  הקישנהו  יחורפא  יראל  .יאור 14.3.2013 . גרבניו ,

. The MarkerThe Marker רשועה . ליחתמ  ןאכ  עובקלו : וק  חותמל  רשפא  וליאכ  .לכימ 28.6.2012 . גרבזדניו ,

לארשי סנכ  תרגסמב  ןויד  רפסה -  - יתבב תומילאה  תעפות  םע  ךוניחה  דרשמ  תודדומתה  .ףסא 28.11.2011 . רגניניו ,
.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה ,  .2011

. תעד תעד רפסה . יתבב  םירוה  תוברועמ  .לחר 1996 . רלקניו ,

ןוירפה אשונ  לש  תיתקיקח  הרדסה  תניחבל  תירוביצה  הדעווה  תוצלמה  יאמ 2012 . תכרוע .)  ) לטיבא ןמוא , - רניו
.תואירבה דרשמ  לארשיב . הדלוההו 

. סבולג סבולג  ". ולש לודג  יכה  רבשמב  אצמנ  לארשיב  םיטפשמה  עוצקמ  : " רגרבצלז ילע  פורפ ' .יול 9.1.2009 . הלא  בירניו ,

.nrgnrg . " יתוא םירפוס  אל  יתוא , םיבהוא  אל  םתא  : " אתבסמ בתכמ  .תידוהי 10.6.2013 . קוטשניו ,

. בירעמ בירעמ בייח .? ולוכ  וסרפסאה - " רוד  : " תמאה תא  רמא  וא  םיזגה -  רהזי  .הוקת 8.7.1960 . קוטשניו ,

TheThe .החפשמל  ןמז  היהי  םלוכלו  ןוגראב -  םירתוימ  םירבד  תושעל  קיספהל  ךירצ  . 5.5.2011 .הליה גרבסיו ,
. MarkerMarker

TheThe םידבוע . קר  םינשי -  אלו  םילבמ  אל  םתא  : OECD לש םידירטמה  םינותנה  .הליה 4.1.2012 . גרבסיו ,
. MarkerMarker

. The MarkerThe Marker . םתוא רישכהל  חרוט  וניא  שיא  לבא  םימייק -  םידבועה  .הליה 5.4.2012 . גרבסיו ,

TheThe שאר . באכ  םמצעל  וכסחי  םיקיסעמ  תושימג -  הדובע  תועש  ולבקי  םידבוע  .הליה 9.7.2012 . גרבסיו ,
. MarkerMarker

TheThe . " השולש יפ  רכתשנ  קט  - ייהב : " שדוחב לקש  תרומת 5,000  םייח  םיליצמ  .הליה 9.8.2012 . גרבסיו ,
. MarkerMarker

. The MarkerThe Marker םידליה . תבוטל  הריירקה  תובירקמ  תוהמיאהמ   54% "ת : מענ רקס  .הליה 21.10.2012 . גרבסיו ,

. ץראה ץראה קאזורפ . לע  יח   y-רוד ה .הליה 10.12.2012 . גרבסיו ,

. ". The MarkerThe Marker עובשה ךשמב  םהלש  םידליה  תא  תוארל  עיגמ  םירבגל  םג  " .הליה 13.12.2012 . גרבסיו ,

. The MarkerThe Marker הככ ." תויהל  בייח  אל  הז  דובעש ; לש  םייחל  ונלגרתה  : " תיבהמ הדובע  .הליה 16.4.2013 . גרבסיו ,

. The MarkerThe Marker תוער . אל  תורוכשמ  םש  שי  ןיינבב -  ודבעת  םיטפשמ ; ודמלת  לא  טנב : .הליה 1.5.2013 . גרבסיו ,

.10-11 בירעמ , בירעמ .רבעמה  ליג  . 28.1.2008 ינוי .  ןמציו ,

.ןדומ הער . הער אמיא   אמיא .תלייא 2010 . ןמדלו ,

ראות תארקל  רמג  תדובע  םילאוסקסומוה . םילאוסקסומוה םישישק   םישישק יניעב   יניעב תונקדזהה   תונקדזהה תועמשמ   תועמשמ .ןרימע 2006 . ןמדלו ,
.ןליא - רב תטיסרבינוא  ךמסומ ,

ברקב םתועמשמו  םיישיא  - ןיב םירשק  דורו :" לכה  אל  . " .הדרוו 2011 ינלוקסוסו , ימחנ  םואב , תימע ; ןמדלו ,
.53-69 : (( 11 )) 3838 היגולוטנורג   היגולוטנורג םילאוסקסומוה . םישישק 

.ynetynet  ." לכה עדוי   " לבא תירבע , ןיבמ  אל  קובסייפה  רוד  .רמות 6.1.2011 . רמלו ,
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http://www.themarker.com/career/1.1846743
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http://www.themarker.com/career/1.1885105
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http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4008793,00.html


.םילשורי ןויד . לוקוטורפ  םינכרצל -  טפארדרבוא " תולע ה" .תסנכה 21.10.2003 . לש  הלכלכה  תדעו 

ילכלכ ילכלכ יונישל   יונישל הדעווה   הדעווה ""חח  ודוד .רתוי  תקדוצ  תילארשי  הרבח  לש  הבוציע  תארקל  .גרבנטכרט 27.9.2011 . תדעו 
. יתרבח יתרבח

.דבוע םע  הטורש . הטורש .רמת 2007.   יבהז , - הטרו

םילוע םילוע םיבס   םיבס ןיב   ןיב תירוד   תירוד ןיב   ןיב תוירדילוס   תוירדילוס לעלע   ותעפשהו   ותעפשהו תוברת   תוברת תדימל   תדימל ךילהת   ךילהת .הנירטק 2007 . ןמסרו ,
.הפיח תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל  רמג  תדובע  .םהידכנ  .םהידכנ ןיבל   ןיבל רבעשל   רבעשל ""ממ   הרבמ הרבמ

רקחמה זכרמ  תסנכה -  םישנ . םישנ דגנ   דגנ תומילאו   תומילאו יוטיבה   יוטיבה שפוח   שפוח היפרגונרופ , , היפרגונרופ .לחר 14.11.2000 . גרבצרו ,
.עדימהו

. םויה םויה לארשי   לארשי .הניש  ידודנמ  ולבסי  םילארשיהמ  כ-40%  רקובה , עיגיש  דע  בוט ? הליל  .ןילק 18.1.2012 . באז ,

.makomako לארשיב . ומוה  תויהל  רתומש  הנש  רבכ 25  דורו : לבוי  יצח  .ינד 24.3.2013 . קאז ,

סבולג . סבולג . " המימת אל  רקובב -  תרזוחש ב-5  הרענ  : " תוניטקהו רמזה  לע  .ןתנ 17.11.2013 . יבהז ,

. תילארשיה תילארשיה הרבחל   הרבחל ךירדמה   ךירדמה לארשי  – – לארשי םישנא   םישנא לארשיב . תויונפ  - םייונפ .תימע 16.12.2011 . ןודנול , - יבהז

.רעס ףוס . ףוס ולול   ןיא   ןיא רשואה   רשואה .יבג 1992.   רהז ,

.9 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .םיהדמ  רוזחימה  קרב  ינבב  וליפא  .תיוונ 30.8.2011 . רמוז ,

ןיב ןיב הלכשהה   הלכשהה תוכיאב   תוכיאב םילדבה   םילדבה .ירטימד 2006 . בונמורו , םוט  ןלפק , ילרוא , ןמרופ , םענ , ןמסוז ,
, הקיטסיטטסל תיזכרמה  הכשלה  הדובעה . הדובעה קושב   קושב הרומתה   הרומתה תועצמאב   תועצמאב הניחב   הניחב תוללכמל : : תוללכמל תואטיסרבינוא   תואטיסרבינוא

.24 סמ ' הדובע  תוריינ  תרדס 

היתוכלשהו ןושאר  ראותל  םיטנדוטס  תקוסעת  רבוטקוא 2007 . .ירטימד  בונמורו , דעיבא  יניס , - רוט םעונ ; ןמסוז ,
.31 סמ ' הדובע  תוריינ  תרדס  הקיטסיטטסל , הקיטסיטטסל תיזכרמה   תיזכרמה הכשלה   הכשלה .םהידומיל  ךלהמ  לע 

הרומתה תועצמאב  הניחב  תוללכמל : תואטיסרבינוא  ןיב  הלכשהה  תוכיאב  םילדבה  יאמ 2009 . .וירבוחו  םעונ  ןמסוז ,
.42 סמ ' הדובע  תוריינ  תרדס  הקיטסיטטסל , הקיטסיטטסל תיזכרמה   תיזכרמה הכשלה   הכשלה .הדובעה  קושב 

תוניכמה תוניכמה דימלת   דימלת לשלש   םיידומילה   םיידומילה םיגשיההו   םיגשיההו תידומילה   תידומילה היצטניירואה   היצטניירואה .תימע 1994 . בגרו , לחר  ןמרוז ,
.דלאס הטיירנה  ןוכמ  תוימדקא . תוימדקא -- םדקה םדקה

 - סכר . (( םירגבתמו םירגבתמו םירוה   םירוה ןיב   ןיב םיבוט   םיבוט םיסחיל   םיסחיל ךירדמ   ךירדמ : ) : ) תורגבתהה תורגבתהה ליג   ליג תרעס   תרעס .ףסוי 1997.   רדיז ,
.םייכוניח םיטקיורפ 

.הדסמ  תורגבתה . תורגבתה .רנבא 1984  ויז ,

.The MarkerThe Marker םכלש . תוילטיגיד  - וכיספה תוערפהל  ץק  ומישת  ךכ  טקש : יל  חלש  .יתימא 14.8.2013 . ויז ,

.םיעדמל תילארשיה  ימואלה  הימדקאה  רתא  לארשיב . לארשיב עדמ   עדמ תוינידמ   תוינידמ .בקעי 2004 . ויז ,

.401-412 , 12-1312-13 תרוקיבו , תרוקיבו הירואית   הירואית .לנוישנרטניא  הנד  .הילמע 1999 . ויז ,

.nrgnrg הנוכשה . לש  תינכדשה  .ריש 28.7.2006 . ויז ,

םויה . םויה לארשי   לארשי םלשומ . גוז  הזכ  רבד  ןיא  .ריש 20.8.2012 . ויז ,

.23-29 תבשיש , ףסומ  םויה , , םויה לארשי   לארשי .םיקנופמ   .ריש 12.11.2012 . ויז ,
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.סכר םירגבתמו . םירגבתמו םירוה   םירוה ןיב   ןיב םיבוט   םיבוט םיסחיל   םיסחיל ךירדמ   ךירדמ תורגבתהה : : תורגבתהה ליג   ליג תרעס   תרעס .יסוי 1997.   רדייז ,

טנרטניאה טנרטניאה דוגיא   דוגיא תוצלמהו . תוינידמ  תריקס  טנרטניאב –  םינכת  לש  תימצע  הרדסה  ילוי 2002 . .ןועדג  רלייז ,
. ילארשיה ילארשיה

. הזו הזו המהמ   תויהל . אל  וא  תויוטבלתה  .רוא 29.7.2013 . ןמרבליז ,

.The MarkerThe Marker . םינש שולש  רחאל  םירגסנ  לארשיב  הפקה  יתבמ   50% .לטיור 15.4.2007 . הקנוליז ,

קובסייפב . קובסייפב סוטטס   סוטטס .םתוי 1.3.2013 . ירמיז ,

. ynetynet םלשו . אירב  אוהשכ  רדענש  סיטה  חרפ  אצמנ  .באוי 5.3.2012 . ןותיז ,

ךיראתב 20.8.2015. רזחוא  .תישפוחה  הידפולקיצנאה  הידפיקיו , הידפיקיו לארשיב . "ב  טהל תויוכז 

.23 בירעמ , בירעמ .דבלב  םירישעל  ןורכיז –  .ףסא 31.1.2008 . רגנילז ,

. ישיא ישיא רתא   רתא בלל . בישקהל  .ךיראת  אלל  .יחימע  יקסבוקנילז ,

.ynetynet הקיטמתמבו . תילגנאב  םיקיתעמ  תויורגב : .ןרומ 10.4.2005 . ץיבוקילז ,'

.ynetynet  . תומילאל הממח  וז  יתנשה , לויטה  לטבל  םירוהה : .ןרומ 6.11.2006 . ץיבוקילז ,'

.בלל .בלל בישקהל   בישקהל רתא   רתא  ? ךמצע תא  םישגהל  ךיא  .יחימע 30.6.2015 . יקסבוקילז ,

.ReaderReader רתא  רתא שומש . ןונמא  תאזה -  האמה  .יבא 23.8.2009 . הכלז ,

.20 סבולג , סבולג . 'Y רוד : ' וזה הרזומה  היחה  .יבא 11-12.4.2011 . רימז ,

.354 : (( 22 )) וו טפשמו , טפשמו לשממ   לשממ .טנרטניאב  יוטיבה  שפוח  .ךיראת  אלל  .קחצי  רימז ,

םתונוכנל םתונוכנל תוילאוסקסומוה   תוילאוסקסומוה יפלכ   יפלכ לארש   לארש בבי םירומ   םירומ תודמע   תודמע ןוראהמ : : ןוראהמ אצוי   אצוי ךוניחה   ךוניחה .יבוק 2003.   רימז ,
.ביבא - לת תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל  רמג  תדובע  דומילה . דומילה תותיכב   תותיכב אשונה   אשונה בולישל   בולישל

..The MarkerThe Marker ךוסחל . םיטעממו  דיתעהמ -  םיגאדומ  םיכרוצ , םילבמ , םוינלימה : רוד  .ירמע 6.3.2016 . ץיבוחרז ,'

.ןליא - רב תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל  רמג  הדובע  תוקוורה . תוקוורה תיווח   תיווח .ד 2003 . קז ,

.הטנידרוק לארשי . לארשי יבקיב   יבקיב לויט   לויט ןייה : : ןייה ליבש   ליבש .ןורי 2007 . רשיפדלוגו , רזעילא  סקז ,

.הטנידרוק לארשי . לארשי תוניי   תוניי רחבמ   רחבמ ילארשי : : ילארשי ןיי   ןיי רבוטקוא 2011 . .רזעילא  סקז ,
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.15

. תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .תילגנאל  םירומ  לש  ץראל  אוביי  שדח : ףנע  .רמת 28.6.2006 . דדח , - יסלברט

.11 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .הז  לע  ונעמש  אל  בצק ? תשרפ  רעונהמ : תישימח  .רמת 6.11.2006 . דדח , - יסלברט

.12-13 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .שפוחה  ריחמ  .רמת 28.6.2007 . דדח , - יסלברט

.14 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .ירטמוכיספה  ןחבמל  עיגת  ליג 25  דע  .רמת 3.7.2007 . דדח , - יסלברט

.3 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .גשומ  םהל  ןיא  .רמת 19.8.2007 . דדח , - יסלברט

.7 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .עיגהל  םידימלתל  םורגי  הז  .רמת 22.8.2007 . דדח , - יסלברט

.27 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי ועיגת ב-9 . אלש  המל  םידומילל ? םוקל  השק  .רמת 23.9.2007 . דדח , - יסלברט

. 9 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .םירפסמה  "ב : הראב םילארשי  םיטנדוטס  .רמת 1.1.2008 . דדח , - יסלברט

.ynetynet טנרטניאב . השילגב  םלועה  ינאיש  לארשיב : רעונה  .רמת 15.7.2012 . דדח , - יסלברט

.ynetynet  ? ילארשיה רעונה  םוקמ  הזיאב  ימלועה : רשואה  דדמ  .רמת 6.9.2012 . דדח , - יסלברט

.ynetynet הפוריאבמ . סקס  תוחפ  השוע  ץראב  רעונה  רקס : .רמת 16.12.2012 . דדח , - יסלברט

(. ןויבירט דלארהב  םסרופ  רוקמב   ) ץראה ץראה םיחרפ . רודיסל  המוד  .סירכ 18.7.2008 . סנפס ,

51- , 4545 טפשמ , טפשמ ינויע   ינויע לארשיב . הנותחה  תונתמ  תוברת  לע  יזוח  טבמ  םיכירצ : םתייה  טלחהב  .יבצ 2011 . רגירט ,
.96

.גנילסר הנבמ . הנבמ -- יטנאו יטנאו הנבמ   הנבמ יסקטה : : יסקטה ךילהתה   ךילהתה .רוטקיו 2004 . רנרט ,

.ynetynet תואיצמל . סותימ  ןיב  תוחומ -  תחירב  .רמת 4.11.2013 . ריאי ,
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http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4400328,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4519443,00.html
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1298464
http://news.walla.co.il/item/1235744
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2833842,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4255406,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4277311,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4320250,00.html
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1338088
http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/Iyunei35-1Triger.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4448479,00.html


ילארשיה ןוכמה  ביבא : לת  םירמאמ . םירמאמ רחבמ   רחבמ הקיטאופ –  –  הקיטאופ תונשלב , , תונשלב הקיטוימס , , הקיטוימס .ןמור 1986 . ןוסבוקאי ,
.ביבא לת  תטיסרבינוא  רטרופ , הקיטוימסו ע"ש  הקיטאופל 

.36-44 ץראה , ץראה המורד . .ןתנוי 22.12.2003 . ןיבי ,

.רתכ ןוליח . אלל  תוינרדומ  לארשיב : םייתרוסמה  .בקעי 2010 . רגדי ,

. טסילכלכ טסילכלכ הכירצ . הז  םידלי  .ליאליא 7.1.2010 . בהי ,

.19 תונורחא , תונורחא תועידי  תועידי הקדוו .? בהוא  ילארשי  .תידוהי 29.11.2005 . בהי ,

.24 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .הכירדה  ילגרהב  םייוניש  .תידוהי 23.5.2006 . בהי ,

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

.531-586 , 44 לשממו , לשממו טפשמ   טפשמ .היגולויצוסל  הירוטסיה  ןיב  תינימ -  - דח הייטנ  רבדב  ןידה  .לבוי 1998 . יאנוי ,

לארשיב יטפשמה  חישב  םיאומוהה  לש  תוהזה  תיינבה  יוניגל : הקיתש  ןיב  .ירוד 1999 . קביפסו , לבוי  יאנוי ,
.257-293 : (( 22 )) אא תילארשי , תילארשי היגולויצוס   היגולויצוס . 1988-1948

.AishAish  רתא רתא . " יל עיגמ  רוד ה" .יבולס 13.8.2011 . ףלוו , - זיירגנוי

.ריל ןו  ןוכמ  םילשורי : לארשיב . לארשיב תונעזג   תונעזג .הדוהי 2008 . בהנשו , יסוי  הנוי ,

.The MarkerThe Marker הדובעב . אל  םירבג  .דיוויד 14.8.2006 . טדרהנואלו , סיאול  לטי , ' צוי

- לת תטיסרבינוא  תירבע . תירבע םירבדמ   םירבדמ הפהפ   תופש : : תופש הרומ   הרומ רותב   רותב רובידה   רובידה תנוכמ   תנוכמ . 2012 ךרוע .)  ) המלש לאערזי ,
.ביבא

. לארשי לארשי   TimeoutTimeout רדניט . ימ  באל  .ןייעמ 28.12.2013 . סבחי ,

. םויה םויה לארשי   לארשי רעונהמ .  69% ־ב העגפ  טנרטניאב  תוימשיטנא  .ירוי 7.11.2013 . ןולי ,

.ynetynet ינוציקה . לאמשה  לסוח ע"י  ימדקאה  שפוחה  .רורד 3.11.2013 . ןב  ינימי ,

.םירפס תועידי  םירקשה . םירקשה תיישעת   תיישעת .רורד 2014 . - ןב ינימי ,

הקימאנידו הקימאנידו תויתוחתפתה   תויתוחתפתה תומישמ   תומישמ תיתחפשמה : : תיתחפשמה תכרעמב   תכרעמב תחמוצ   תחמוצ תורגב   תורגב .תיריע 2007 . ריני ,
.הפיח תטיסרבינוא  היפוסוליפל , רוטקוד  ראותה  תלבק  םשל  רוביח  תיתחפשמ . תיתחפשמ

. ynetynet שפנ . תוערפהמ  םילבוס  רעונה  ינבמ  כ-12%  יצרא : רקס  .לטימ 17.12.2007 . רוא , - תיב רועסי 

.םויה .םויה לארשי   לארשי .תוחפ  םינשעמ  םילארשיה  .לטימ 31.5.2012 . רוא , - תיב רועסי 

, קוצה ןטב  לא  תבכר  השישקה , קמעה  תבכר  לא  הנימינב , סקרק  ךרדל , םיאצוי  . 2.10.2003 ךרוע .)  ) רואמ בקעי ,
גיד - רב יבאז  םייניעב , קוריל  לכתסהל  ןאכ , הז  ססקט  הייחתל , םקש  םגאה  דלוקושו , תורדנמלס  ברק , תשרומ  ןיי 

.תונורחא .תונורחא תועידי   תועידי .הגלואב  העקתנ  הקוברדה  םינידרס ,

לאירא יאטיסרבינואה  זכרמב  היפרתויזיפל  םיטנדוטס  לש  האירק  ילגרה  לירפא 2010 . .הדירפ  רושו , רמת  בקעי ,
.1-7 : (( 11 )) 1212 היפרתויזיפל , היפרתויזיפל תעתע   בתכ   בתכ ןורמושב .

.םייח יבוקעיו , .יבוט  רטסנפ , ךותב : .תוינוריעו  תוילארשי  לע  אובמ : .יבוט 2006 . רטסנפו , םייח  יבוקעי ,
: םילשורי תוחוכ  (7-19 .) תוחוכ יסחיו   יסחיו תועמשמ   תועמשמ תוהז , , תוהז לשלש   תולאש   תולאש לארשיב ? ? לארשיב ריע   ריע ואוא   תילארשי   תילארשי ריע   ריע םיכרוע ,) )
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http://www.haaretz.co.il/misc/1.933105
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=96835156#5.6755.6.default
http://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L-3385476,00.html
https://docs.google.com/file/d/0B1fzA5l4bkfyN19NbGlQeUFFbE0/edit
http://www.aish.co.il/f/p/127674168.html
http://www.themarker.com/wallstreet/1.375510
http://timeout.co.il/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99/%D7%9C%D7%90%D7%91-%D7%9E%D7%99-%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8
http://www.israelhayom.co.il/article/130459
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/518/846.html?hp=1&cat=479
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3483177,00.html
https://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Phys12-1Tamar.pdf


.דחואמה ץוביקה  תאצוהו  ריל  ןו  ןוכמ 

לש תוימואלו  תויתרבח  תוישיא , תודמעב  יוניש  יתאוושה 1998-2004 : חותינ  רבמצד 2004 . .וירבוחו  םירפא  רעי ,
.טרבא ךירדירפ  ןרק  לבויה . תונש  זאמ  ילארשיה  רעונה 

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

.ןוזנתנ יבורו  לסקה  ףלאר  תאצוה  (. 139-255  ) תוישיאו תויתרבח  תוימואל , תודמעב  יוניש  טרבא : ךירדירפ  ןרק 

תמדקתמ . תמדקתמ טרופס   טרופס תיגולוכיספ   תיגולוכיספ ףועל –  –  ףועל רתא  רתא תמדקתמ . טרופס  תייגולוכיספ  ףועל  .לכימ 6.5.2010 . ןורעי ,

. הזו הזו המהמ   תויתואה . תכלממ  .רימא 19.3.2013 . ירעי ,

. הזו הזו המהמ   ימצע . תא  קר  אלו  בותכל  .רימא 26.11.2013 . ירעי ,

. הזו הזו המהמ   שדחמ . ימצע  תא  איצמהל  .רימא 27.1.2014 . ירעי ,

.הקיטסיטטסל תיזכרמה  הכשלה  , 132132 לקיטסיטטס  לקיטסיטטס םירבגו 1990-2011 . םישנ  ץרמ 2013 . .תירונ  הפי ,

.57-79 , 2222 תרחא , תרחא ץרא   ץרא ונלש . ךרדב  לבא  הפוח , וניצר  בר , היהיש  וניצר  ידוהי , סקט  וניצר  .ליא 29.7.2004 . רהצי ,

.The Marker CafeThe Marker Cafe הדובע . שופיח  ךרוצל   Facebook-ושמתשת ב ךכ  .הרואל 25.8.2010 . קחצי ,

TheThe . "? לוב הילע  םירופת   " אל םתאש  הרשמל  םכלש  םייחה  תורוק  תא  וחלשת  ךיא  .הרואל 10.10.2010 . קחצי ,
.Marker CafeMarker Cafe

.The Marker CafeThe Marker Cafe . ? םינש דועב 5  ךמצע  תא  האור  /ה  תא הפיא  .הרואל 29.3.2011 . קחצי ,

. ץראה ץראה םיריעצ . ירושיכב  םיעגופ  ונרופו  בשחמ  יקחשמ  ודראבמיז : פיליפ  גולוכיספה  .דדוע 15.6.2012 . ןורי ,

.221 רזע , רזע ןבןב   תושדח   תושדח תונש ה-30 . ידיליל  .יבצ 26.2.2007 . ןורי ,

. החותפה החותפה הטיסרבינואה   הטיסרבינואה "ב . עשת תנש  האישנה  "ח  וד .תיגח 2012 . רסמ , - ןורי

.ynetynet ריחמה . אוה  ידיחיה  שגדה  ילארשיה : לוהוכלאה  קוש  .יעור 1.2.2015 . ימלשורי ,

ךיראתב 6.10.2015. רזחוא  .תישפוחה  הידפולקיצנאה  הידפיקיו , הידפיקיו לארשי . ץראמ  הדירי 

.makomako ונלש . רודה  תא  םיניינעמ  יכהש  םירבדה  דחא  הז  סקס  .רהוז 11.4.2013 . לארשי ,

263- : (( 33 )) 2424 תילאיצוס , תילאיצוס הדובעל   הדובעל ןועבר   ןועבר החוורו : : החוורו הרבח   הרבח רעונו . םידלי  תונייתש  .דראציר 2004 . ץיבולארשי ,
.286

.saloonasaloona .הכובנ  הרומ  .הענ 8.1.2012 . ילארשי ,

.ןדומ םירגבתמו . םירגבתמו םירוה   םירוה יסחי   יסחי לזוג :  :  לזוג ףוא , , ףוא .ילע 1999.   כ"ץ ,

.רטמ תיהבא . תיהבא היצנגילטניא   היצנגילטניא .ילע 2009 . כ"ץ ,

. טבמאה טבמאה תאטל   תאטל גולב   גולב . ( דבועמ אל  טסופ   ) תמזגומ תורוה  לע  .ןרע 16.5.2012 . כ"ץ ,

. טסילכלכ טסילכלכ םתעידי . אלל  הישמתשמ  לע  יגולוכיספ  יוסינ  הכרע  קובסייפ  .רמוע 29.6.2014 . ריבכ ,

.רבוקיר תאצוה צ' .ןוגראב   .ןוגראב ץרא   ץרא ךרד   ךרד .ןימינב 1998 . ןהכ ,

.היצמא ךייח . ךייח תאתא   םקשו   םקשו ךירוהל   ךירוהל חלס   חלס .רידא 2009 . ןהכ ,
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http://www.macro.org.il/lib/2095701.pdf
http://www.lauf.co.il/
http://www.maveze.co.il/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%99/
http://www.maveze.co.il/%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%A7-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%99/
http://www.maveze.co.il/%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%99/
http://www.cbs.gov.il/www/statistical/mw2013_h.pdf
http://eretzacheret.org.il/%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95/
http://cafe.themarker.com/post/1741592/#comment_11739094
http://cafe.themarker.com/post/1822417/
http://cafe.themarker.com/post/2102202/#comment_13354904
http://www.haaretz.co.il/news/science/1.1732248
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/hbe/hbe00221.php
http://www.openu.ac.il/presidentsoffice/report2012/index.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4620867,00.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.mako.co.il/nexter-weekend/Article-411c6640078fd31006.htm
https://ssl.haifa.ac.il/primo_library/libweb/action/,DanaInfo=.apskpskkGpjsqmMorPz3+search.do?vl%28freeText0%29=+%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa+%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d+%d7%95%d7%a0%d7%a2%d7%a8&vl%2890717993UI0%29=sub&vl%2890717994UI1%29=articles&vl%281UIStartWith0%29=exact&fn=search&tab=ihp-2&mode=Basic&vid=NHAU&scp.scps=scope%3a%28IHPISR%29%2cscope%3a%28IHPPRO%29%2cscope%3a%28IHPJ%29
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http://www.bankrate.co.il/site/mashkanta_article_show.asp?id=1913
http://www.student.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%99%D7%94-2014-%E2%80%93-%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%AA%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA
http://www.proaging.co.il/node/1220
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http://doctorsonly.co.il/2014/04/76494/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4508587,00.html
http://www.haaretz.co.il/captain/net/1.2296952
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.ynetynet תואושנ . ביבא –  - לתב תוריעצהמ  קר 30%  .רבחמ 10.8.2014 . םש  אלל 

. ynetynet רעיש .? ריסהל  תובהוא  תוילארשיה  הפיאמ  רקס : . 10.9.2014 רבחמ , םש  אלל 

. לייטמל לייטמל . ? ץיקה ישדוחב  "ל  וחל וסט  תמאב  המכ  תורייתה 11.09 –  תושדח  .רבחמ 11.9.2014 . םש  אלל 

תבשב תירוביצ  הרובחתב  םייחרזא , ןיאושינב  הכימתב  היילע  הנידמהו 2014 : תדה  דדמ  .רבחמ 22.9.2014 . םש  אלל 
. ןויוושו ןויוושו תדתד  שפוחל  שפוחל ""שש –  ודח ודח תבשב . רחסמבו 

תא חינזהו  שעאדבו  ןאריאב  קר  קסעתמ  והינתנ  ףשחנ : יקלימה  תאחמ  םזוי  .רבחמ 19.10.2014 . םש  אלל 
.ynetynet םילארשיה .

.ynetynet קובסייפל .' השיג  ןיא  : ' תוללוצב תרשל  םיצור  אל  .רבחמ 24.8.2015 . םש  אלל 

. םידומיל םידומיל םתא .!? ימ  Y-רוד ה .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

םישנה םישנה תלודש   תלודש רתא   רתא .ימואל  ילכלכ  יתרבח  דעי  - החפשמל הדובע  ןיב  ןוזיא  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 
. לארשיב לארשיב

הלעמל הלעמל ךרדה   ךרדה ...ימצעב . עיקשהל  תנינועמ  תמאב  אל  וא : תסאובמו –  הדדוב  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 
.(( תישיא תישיא המצעהל   המצעהל ))

.The MarkerThe Marker תונכשה . יסחי  לש  קבמאקה  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

לטרופ לטרופ רתא   רתא דימלת . תיווח  ת"א -  תטיסרבינואב  לוהינו  היישעת  הסדנה  ידומיל  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 
. םידומיל םידומיל

. תיטפשמ תיטפשמ הריירק   הריירק גולב   גולב . ? םידרשמב דובעל  םיצור  אל  תוחמתה  ירחא  ןיד  יכרוע  המל  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

.All JobsAll Jobs המלו . ךיא , שפחמ , דוע  ימ  וארת  הדובע ? םישפחמ  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

.תוחרזאל ךלש  לטרופה   –  –  After army After army . ? תיבה תא  בוזעל  יאדכ  יכה  יתמ  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

. תמאה תמאה רוד  רוד רתא  רתא לארשיב . הקומע  תיטילופ  תורוב  ףשוח  שדח  רקס  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

. יעבט יעבט ןפואב   ןפואב רתא   רתא יעבט . ןפואב  תוקונית  רפסה  לע  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

. ןוזיא ןוזיא תוליבומ   תוליבומ תוהמיא   תוהמיא אא -  -  "" מאמא טקיורפ   טקיורפ .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

. םייטנירפ םייטנירפ /ה . קוור תויהל  ףייכ  המל  תוביס  ולבק 7  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

. לארשי לארשי לנויצנרטניא   לנויצנרטניא יטסנמא   יטסנמא רתא   רתא .לארשיב  "ב  טהל הירוטסיה : תצק  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

""לל. וחב וחב םילארשי   םילארשי רתא   רתא "ב . הראל ןשייקוליר  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

. םוקמב םוקמב הטרפהו . אמא  - אבא תואלימרת , .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

.Eilat CityEilat City רתא   רתא תליא . היו  ' גנאפ .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

.EQ-el.EQ-el רתא  . Y-רוד ה תא  להנל  ההובג , תישגר  היצנגילטניא  לעב  להנמ  שורד  .ךיראת  אלל  .רבחמ  םש  אלל 

.סנגאמ םירשעה . םירשעה האמב   האמב ךוניחה   ךוניחה תודוסי   תודוסי תויגולואידיאה -  -  תויגולואידיאה תלוברעמב   תלוברעמב .יבצ 2002 . םל ,

. תינרדומ תינרדומ תואבסל  תואבסל ךירדמה   ךירדמה אתבס : : אתבס תויהל   תויהל אבס , , אבס תויהל   תויהל . 2002 םיכרוע .)  ) ןונמא בר , - יבו הכלימ  ןדמל ,
.וישכע תורפס 
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http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4557058,00.html
http://www.lametayel.co.il/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+1109
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http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4581416,00.html
http://www.haderech.co.il/Isha109.html
http://www.themarker.com/misc/promotional/1.2062467
http://www.limoodim.co.il/109839/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%AA-%D7%90-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93
http://blog.a-one.co.il/_85690
http://www.alljobs.co.il/ArticlePage.aspx?LinkWord=negotiation_7
http://www.afterarmy.co.il/%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%99_%D7%9B%D7%93%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%95%D7%91_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA.htm
http://dorhaemet.co.il/?p=1078
http://www.beofen-tv.co.il/books/baby
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http://www.printime.co.il/16584/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%9B%D7%99%D7%99%D7%A3-%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%A7
http://www.israelisabroad.com/p/38/usa-bank-account#????? ???
http://www.bimcom.co.il/ViewArticle.aspx?articleID=402
http://www.eilat-city.net/Article.aspx?ArticleId=2707


.6-9 בירעמ , בירעמ .תנשועמ  הנותח  .ןתנוי 18.10.2007 . הזמל ,

הטיסרבינואה רעונ . רעונ ינבו   ינבו םידלי   םידלי לשלש   םהייחב   םהייחב ןטקה   ןטקה ךסמה   ךסמה היזיוולטה : : היזיוולטה םעםע   לודגל   לודגל .הנפד 2002 . שימל ,
.החותפה

. תישונא תישונא תרושקת   תרושקת רתא  רתא . ? םיצייצמ םיסוטטס  הז  המ  יאמ 2011 . .יבא  ןלו , ידע  ןל ,

!. הלאוו הלאוו . ' תורגבל ררועתמ   ' ינא יתודלי , אל  ינא  .דעלג 13.4.2012 . ואדנל ,

קרוי וינב  רוקמב  םסרופ   ) .ץראה .ץראה ןלטב . תויהל  יאדכ  הפיאו  לטבומ , תויהל  יאדכ  הפיא  .קראמ 17.10.2005 . רלדנל ,
(. סמייט

ךיראתב 4.2.2014. רזחוא  .תישפוחה  הידפולקיצנאה  הידפיקיו , הידפיקיו לארשיב . םילאוסקסומוהו  תויבסל 

.nrgnrg רדה . אלל  ראות  .ימוט 26.12.2007 . דיפל ,

.13 םימי , םימי   77 ףסומ   ףסומ תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .עדוי  ינניאש  םירבדה  .ריאי 6.1.2006 . דיפל ,

תוברתה ךוניחה  דרשמ   (. י ט , ח , תותכ   ) הנוכנה הדימב  לוהוכלא  הפיט : פיט  .הנח 2006 . דירלטשו , תור  טקל ,
.טרופסהו

המ אל  םה  םירודישה  ץורע 2 -  ירודישל  תשרו  תשק  לש  ןויכיזה  תליחת  זאמ  םייתנש  .איג 26.10.2007 . םשל ,
.TheThe  MarkerMarker .ונל  וחיטבהש 

תודחאתה רובע  םידומילה . תנש  תחיתפ  תארקל  החוור  יאשונב  םיטנדוטס  ברקב  רקס  .תוחומ 30.9.2013 . רגאמ 
.לארשיב םיטנדוטסה 

דוגיא דוגיא ןופטראמס . ירישכמב  שומיש  תוקיטסיטטס  . STS. 12.11.2012 לארשיב , טנרטניאה  לע  םינותנ  רגאמ 
.ISOC-ILISOC-IL ילארשיה ילארשיה טנרטניאה   טנרטניאה

.20 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .אל  - אלה רוד  .היאמ 19.10.2010 . רלהאמ ,

.29 ,, תועש תועש   2424 תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .לבז   תיקש  םע  ורטמ  תונחת   16 .היאמ 20.7.2015 . רלהאמ ,

.The Marker CafeThe Marker Cafe ןינח . בדב  רחוב   Y-רוד ה .יסוי 9.11.2008 . רנטואמ ,

.The MarkerThe Marker רלוד . דראילימ  לש 19  קתע  םוכסב  פאסטוו  תא  הנוק  קובסייפ  .הנפד 20.2.2014 . רואמ ,

רשפא רשפא יאו   יאו םתיא   םתיא רשפא   רשפא יאיא   םינב   םינב : : boysboysboysboys  גולב גולב   . הקוור תויהל  יאדכ  המל  תוביס   10 .היאמ 15.7.2008 .
. םהידעלב םהידעלב

.לכשמו  לבב  השק . השק דובעל   דובעל םלתשמ   םלתשמ אלאל   המל   המל תולצע : : תולצע ךלךל   םולש   םולש .ןירוק 2009 . רייאמ ,

.אתחנתא  המב . םלואה  לכ  .הידידי 8.11.2013 . ריאמ ,

.דחואמה ץוביקה  יתלילעה . עונלוקב  רדגמ  תייצח  ונימ : וניאש  ןימ  .הרדנס 2011 . יריאמ ,

.לארשי רקחל  ןיבר  קחצי  זכרמו  דבוע  םע  תירוד . תירוד תוהזו   תוהזו תוכפהמ   תוכפהמ תומחלמ , , תומחלמ .יסוי 2001 . ילאמ ,

. ץראה ץראה אמא . לש  יטגפסהמ  םולשל  םידרפנ  ינו  ' צובמבה .הנויבס 19.1.2010 . הנאמ ,

.Ask PeopleAsk People רתא   רתא . ? שורפל למשח , תסדנהו  הקיזיפל  הנושארה  הנשב  לבוס  . 30.12.2013 ןב 22 . קראמ 

לטנל לטנל ואוא    ) ) ונלש ונלש לודג   לודג יכה   יכה סכנל   סכנל וגאה   וגאה תאתא   ךפוה   ךפוה המהמ   סקימונוגא : : סקימונוגא .ןביטס 2010 . תימסו , דיוויד  םוקראמ ,
.לכשמ . (( רקי רקי יכה   יכה
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http://lan2lan.co.il/statushunter
http://touch.walla.co.il/ExpandedItem.aspx?WallaId=1/22/2524347&ItemType=100&VerticalId=2
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1050841
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA#.D7.9C.D7.A1.D7.91.D7.99.D7.95.D7.AA_.D7.95.D7.94.D7.95.D7.9E.D7.95.D7.A1.D7.A7.D7.A1.D7.95.D7.90.D7.9C.D7.99.D7.9D_.D7.91.D7.99.D7.A9.D7.A8.D7.90.D7.9C
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/675/742.html
http://retro.education.gov.il/shefi/Tiptipa_Internet.pdf
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwiZnc6Gm_nGAhVlI9sKHYlbCuI&url=http%3A%2F%2Fwww.themarker.com%2Fadvertising%2F1.461072&ei=EAq1VZnVI-XG7AaJt6mQDg&usg=AFQjCNEmDBV86lwoz0n88Dzcy9p6QprOsQ&sig2=_AL7ctVkXKKzZVbdoG9pJA&bvm=bv.98717601,d.d24
http://www.nuis.co.il/wp-content/uploads/2014/01/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98-2013.pdf
http://data.isoc.org.il/data/290
http://cafe.themarker.com/topic/717535/
http://www.themarker.com/technation/1.2249433
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=570718&blogcode=9582394
http://www.bholworld.com/Article.aspx?id=61210&cat=4
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100657565
http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1185186
http://www.askpeople.co.il/question.php?cid=119&qid=17950


. םויה םויה לארשי   לארשי .דבל  םישנא  ינוילימ  .ןפטס 4.5.2012 . שראמ ,

תודחוימ םידומיל  תוינכות  ההובג -  הלכשהל  תודסומ  יתנש 62 : תרוקב  חוד  .הנידמה 1.5.2012 . רקבמ 
.1345-1406 תואטיסרבינואב .

.הקיטמתמה תארוה  יתנש 64ג : חוד  .הנידמה 2014 . רקבמ 

. ynetynet םיחותינה . ןחלוש  לע  לארשי  יריעצ  שידאה : טוירטפה  .לאיבא 5.4.2010 . יזנגמ ,

.The markerThe marker אבה . ילוהינה  רבשמה  .ןרוא 4.10.2009 . 'ר , גמ

. זופת זופת גולב   גולב תויכונא . תוצלפמ  ונלוכ )  ) םישנא .םיגיגהו 9.1.2012 . תובשחמ  רודמ 

, ןלפק ךותב : יתוכיאה ," רקחמב  גתומה  תויסכנ  גתומה –  תנבה  .ןורוד 2008 . לואש , - ןבו תירוא  ילומ ,
הרודהמ  ) סבולג תאצוה  (. 205-212  ) ילארשיה ילארשיה קושב   קושב םמושייו   םמושייו קוש   קוש ירקחמ   ירקחמ םירבדמ : : םירבדמ םירקוח   םירקוח ךרוע .)  ) ןרוא

(. תבחרומו תנכדועמ  הינש 

םכמצע םכמצע תאתא   ביערהל   ביערהל ילבמ   ילבמ םייחה   םייחה םעםע   דדומתהל   דדומתהל דציכ   דציכ היסקרונא : : היסקרונא לעלע   רבדל   רבדל .הקשורמ 2002 . ורנומ ,
.הלע תוומל . תוומל

תועצהו בצמ  תנומת  לארשיב -  תוירוה  - דח תוחפשמ  .ןונכתהו 21.5.2009 . רקחמה  להנימ  ימואל , חוטיבל  דסומ 
. רופישל

.46 םימי , , םימי   77 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .ירט   רשב  .ןנר 18.6.1996 . ןוזניסומ ,

, תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .ל  " וחב םיעוריאב  הנידמה  יגיצנכ  םיעיפומ  לארשימ  סנארט  ינמא  .ןנר 8.7.1998 . ןוזניסומ ,
.13

.24-27 בירעמ , בירעמ .לכה  םיבזוע  םה  םעפ  ידמ  .יליב 2.5.2006 . ןמרל , - הנוקסומ

ךיראתב 25.5.2013. רזחוא  .תישפוחה  הידפולקיצנאה  הידפיקיו , הידפיקיו הדובע . רסומ 

תואטיסרבינואב תואטיסרבינואב חורה   חורה יעדמ   יעדמ לשלש   םדיתע   םדיתע .םיעדמל 14.11.2006 . תילארשיה  תימואלה  הימדקאה  תצעומ 
. לארשיב לארשיב רקחמה   רקחמה

.32-35 : (( 33 )) 8787 ךוניחה , ךוניחה דהדה   .םישועו  םיפוצ  .ליגיבא 2012 . רומ ,

.ynetynet תשרב . תושדחל  רתוי  םינימאמ  םילארשיה  רקחמ : .לג 23.2.2005 . רומ ,

.ynetynet תירבע . תצק  שי  תי  SMS-תיצקפה ל ןיב  .לג 14.6.2006 . רומ ,

תשרב . תשרב םירוח   םירוח תיתרבח . הידמב  םירבגמ  רתוי  תוחלצומ  םישנ  המל  .לג 28.4.2010 . רומ ,

. תשרב תשרב םירוח   םירוח סורייס . יליימל  רנוקוא  דייניש  לש  חותפה  בתכמה  תונברודכ : םירבד  . 3.10.2013 לג .  רומ ,

.nrgnrg םירוההמ . זז  אל  יסוי  רזע : אל  רדילור  פורפ ' םג  .ןח 15.10.2012 . רומ ,

.למרכ תויצ . תויצ -- יאיא .וטרבלא 2002 . היברומ ,

.ynetynet ינבל . תיב  לומ  וניגפה  םישורג  תובא  .דעלג 23.2.2014 . גרומ ,

.ריפס תיירפסו  דבוע  םע  הנושארה . תילארשי  - תיברעה המחלמה  תודלות  : 1948 .ינב 2010 . סירומ ,

. ץראה ץראה םיניטסלפה . תונברס  לע  תמאה  .ינב 20.9.2012 . סירומ ,
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http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_article.php?id=16714
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http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3050025,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3262722,00.html
http://www.holesinthenet.co.il/archives/10059
http://www.holesinthenet.co.il/holesinthenet-media-story-4917
http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/408/787.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4491206,00.html
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=99850817
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1827258


.דבוע םע  ןיטסלפו . לארשי  תונידמ : יתש  תחא , הנידמ  .ינב 2012 . סירומ ,

תליהק תליהק יארב   יארב היצזילאודיבידניא   היצזילאודיבידניא יכילהתו   יכילהתו תילרביל   תילרביל -- ואנ ואנ תולישמ   תולישמ זכרמב : : זכרמב םיאג   םיאג .ידע 2011 . ונרומ ,
.ביבא  - לת תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל  רמג  תדובע  לארשיב . לארשיב ""בב   טהלה טהלה

.לכשמ אמא . אמא תויהל   תויהל .רמת 2011 . עלס , - רומ

רמג תדובע  םייגולויצוסו . םייגולויצוסו םיישיא   םיישיא םיטביה   םיטביה הדיל –  –  הדיל רדחב   רדחב תובא   תובא תיווח   תיווח .ןורש 2004 . בורוגי , - בוישומ
.ןליא - רב תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל 

.8 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .רעוכמה  ילארשיה  .לארשי 25.1.2008 . ץיבוקשומ ,

.םידומיל .םידומיל הלאוו   הלאוו . Y-רוד ה לש  הלודג  יכה  היעבה  .םעוניחא 20.2.2013 . יחרזמ ,

 - םיסנתמל הרבחה  הליהקב . הליהקב רעונ   רעונ ינב   ינב לשלש   תומזיו   תומזיו תוברועמ   תוברועמ לעלע   דימתמ : : דימתמ גולאידב   גולאידב .ןתיא 2000.   יחרזמ ,
.לארשיב םייתליהק  םיזכרמ 

לש םידחא  םיטביהב  בצמ  תנומת  םירומ : תרשכהל  םיימדקאה  תודסומה  .לבוי 15.11.2010 . ןגרווו , ילש  יחרזמ ,
.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה -  .אשונה 

תיינבה תיינבה לודג : : לודג דובכ   דובכ אלאל   םגםג   השוב   השוב אלאל   וזוז   ואוא , , זילעה , , זילעה לשלש   הבוצעה   הבוצעה ותחפשמ   ותחפשמ .החמש 2001 . יחרזמ ,
, היפוסוליפל רוטקוד  ראותה  תלבק  םשל  רוביח  תיבסל . תיבסל ואוא   לאוסקסומוה   לאוסקסומוה אצאצ   אצאצ םעםע   תוחפשמב   תוחפשמב תואיצמה   תואיצמה

.ביבא   - לת תטיסרבינוא 

ךיראתב 6.10.2015. רזחוא  .תישפוחה  הידפולקיצנאה  הידפיקיו , הידפיקיו יקלימה . תאחמ 

- לת תייריע  תוליעפו . היגטרטסא  ופי  - ביבא לת  תייריע  לש  םיריעצה  תדיחי  ראורבפ 2014 . .םיריעצלו  רעונל  הקלחמ 
.ביבא 

.5 הדשה , הדשה טעטע   .םייח  תביבסכ  טנרטניאה   – Com תואיצמ. טסוגוא 2010 . .םילשא  עדי  זכרמ  "א  דימ

.50-54 םימי ,  7 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .םשה  תרזעב  .תנע 1.6.2007 . ןדימ ,

.70-74 תונורחא , תונורחא תועידי  תועידי .ץראה  חלמ  .תנע 27.7.2007 . ןדימ ,

.50-54 , , 77 פפ""גג , , ךוניחה , , ךוניחה דהדה   .רפסה  תיבב  דוקפתו  תורוה  יסופד  טסוגוא 2009 . .ירימ  ףרשו , הרפע  סלזיימ ,

תינימה תינימה הייטנה   הייטנה יוליג   יוליג לעלע   םירפסמ   םירפסמ םהירוהו   םהירוהו תויבסל   תויבסל םילאוסקסומוה , , םילאוסקסומוה הבהא : : הבהא דחפ , , דחפ .ןח 2009 . קיימ ,
.םישגפמ המע . המע תודדומתהה   תודדומתהה ךילהתו   ךילהתו

הדובעל הדובעל שגפמ   שגפמ .םישנ  שמח  לש  ןהירופיס  ךרד  תיבסל  תינימ  תוהז  לש  שוביגה  ךילהת  חותינ  .ןח 2011 . קיימ ,
.149-166 , 3333 תילאיצוס , תילאיצוס -- תיכוניח תיכוניח

.28-30 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .חמש   הפ  היהש  םירמוא  .ימס 24.10.2005 . לאכימ ,

.24 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .יתפרצ  קאלפ  קילפ  .ליג 13.2.2008 . ילאכימ ,

תעונת ישדחמל  דועיי  תוליהק  ידסיימ  ןיב  לארשיב  תושדחה  תויפותישה  תוצובקה  תֲחָמַה : יְשנַא  .רינ 2007 . ילאכימ ,
.ביבא - לת תטיסרבינוא  היפוסוליפל , רוטקוד  ראותה  תלבק  םשל  רוביח  הדובעה .

:: לארשיב לארשיב הדובעה   הדובעה קושב   קושב תורוה   תורוה תודבוע : : תודבוע תוחפשמ   תוחפשמ . 2010 תוכרוע .)  ) תאיל קילוקו , הדרו  ראואבלימ ,
.סלפ םייתרבחו . םייתרבחו םיילכלכ   םיילכלכ םייטפשמ   םייטפשמ םיטביה   םיטביה

. קרווטנויל קרווטנויל םורופ   םורופ . 27.4.2006 םלשה . ירבע  - יהומוהה ןולימ 
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http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=100552660
http://yoram.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=st/item&c=9.0&id=2618464&p=2
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02737.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A7%D7%99
https://drive.google.com/file/d/0B16XfAnQtIRXa1VjTXpudTNLWVk/edit
http://web.archive.org/web/20120227045945/http:/www.shatil.org.il/files/ %D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A8%D7%AA - %D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA %D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C - %D7%A0%D7%99%D7%A8 %D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%99.pdf
http://www.lhnet.co.il/modules/lhforums/topic/404074-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%94%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%9D/


.DateShowDateShow  רתא רתא ןמגניוו . .םיחנומ 24.10.2012 . ןולימ 

.DateShowDateShow  רתא רתא טייד . - לבאד .םיחנומ 27.10.2012 . ןולימ 

..DateShowDateShow  רתא רתא   . קוט - לומס .םיחנומ 4.11.2012 . ןולימ 

.DateShowDateShow  רתא רתא םיברועמ . תושגר  .םיחנומ 4.11.2012 . ןולימ 

.DateShowDateShow  רתא רתא ןמוטייד . .םיחנומ 14.11.2012 . ןולימ 

.DateShowDateShow  רתא רתא ןמלטנ . ג' .םיחנומ 6.1.2013 . ןולימ 

.DateShowDateShow  רתא רתא רב . פא  - קיפ .םיחנומ 19.1.2013 . ןולימ 

.DateShowDateShow  רתא רתא "ל . וח קוח  .םיחנומ 29.1.2013 . ןולימ 

.DateShowDateShow  רתא רתא טייד . ייג  .םיחנומ 9.2.2013 . ןולימ 

.DateShowDateShow  רתא רתא גולוטייד . .םיחנומ 10.2.2013 . ןולימ 

.DateShowDateShow  רתא רתא הריהמ . הגיסנ  .םיחנומ 16.2.2013 . ןולימ 

. טסילכלכ טסילכלכ לוהוכלא . לע  םיסממ  תוסנכהה  תא  הניטקה  סמה  רועיש  תאלעה  .ירמע 12.5.2015 . ןמלימ ,

, תילאוסקסומוה תוהז  הבריק , ןונגס  ןיבל  םיבורק , םירשקב  קופיסו  תוביצי  ןיב  רשקה  .טלרא 15.8.2010 . רצנימ ,
תירבע . תירבע היגולוכיספ   היגולוכיספ רתא   רתא לארשיב . םיילאוסקסומוה  םירבג  לצא  תיתרבח , הכימתו 

.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה -  ץראה . ןמ  הדיריה  לע  םינותנ  .ימענ 27.7.2006 . ימע , - ימ

.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה -  תוצופתבו . לארשיב  תוללובתה  .ימענ 26.2.2008 . ימע , - ימ

ינשה . ינשה יצחה   יצחה רתא   רתא   . דחא ףא  ליבשב  תדבוע  אל  .ךיראת  אלל  .ברימ 

.nrgnrg ךלוהו . ךלוהו  ךלוה  .ןתיא 29.5.2005 . הרימ ,

. ץראה ץראה   . אישב םישרופ  אל  .קירא 17.8.2007 . יקסבורימ ,

.1010 ענענ   ענענ .םירוהה  לצא  רוגל  .תירימ 3.2.2005 .

דרשמ דרשמ לשלש   םוסרפה   םוסרפה עסמ   עסמ ינפל   ינפל להק   להק תעד   תעד רקס   רקס  )  ) 20022002 לארשיב –  –  לארשיב םינפ   םינפ תוריית   תוריית .ףחד 2002 . . ןוכמ 
.תורייתה דרשמ  לארשי –  . (( תורייתה תורייתה

. יפרגונרופ ןדיעב  תורגבתה  אשונב  ןויע  םוי  תארקל  םינותנ  טקל  היפרגונרופו -  םירגבתמ  רבמבונ 2013 . .בורח  ןוכמ 

ןיב לארשי –  תנידמ  תמקהל  האושה  ןיב  יתביסה  רשקה  לש  היפרגוירוטסיהה  המוקתל , האושמ  .ןד 2000 . ןמכמ ,
.10 לארשי , לארשי תמוקתב   תמוקתב םינויע   םינויע .תואיצמל  סותימ 

.ןדומ תודדומתה . תודדומתה יכרדו   יכרדו תואצות   תואצות םימרוג , , םימרוג הדובעב : : הדובעב הקיחש   הקיחש .הלייא 2011 . סנייפ , - ךאלמ

.לארשי רקחל  ןיבר  קחצי  זכרמו  דבוע  םע  תירוד . תירוד תוהזו   תוהזו תוכפהמ   תוכפהמ תומחלמ , , תומחלמ .יסוי 2001 . ילמ ,

.makomako .םייחב  רבגמ  יתלביקש  הפי  יכה  סמסה  .ילט 10.5.2012 . יחילמ ,

.ynetynet יניטוחה . לדוגכ  הרדסה  קמוע  סרפסקא : יבלמ  .הנאירא 19.7.2013 . דמלמ ,

.ynetynet .לגיטספה  לש  יפלסה " ריש  : " לבזב םכלש  םידליה  תא  םיליכאמ  .הנאירא 13.10.2014 . דמלמ ,
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http://www.dateshow.co.il/index.php/dictionary/item/907-%D7%93%D7%99%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%9F
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.mynetmynet ומירחה . םידימלתה  הניש , יקשב  הניל  ללכ  לויטה  .ברימ 12.11.2013 . המלש , - דמלמ

.םע - רוא רר . '' גנילס גנילס .ד.ד   '.'. גג ןופישה -  -  ןופישה הדשב   הדשב ןספתה   ןספתה .ןולא 1992 . רצלמ ,

.11-18 , 1414 השרדמה , השרדמה םיצויצו . םיטספינמ  לע  .דעלג 2011 . רצלמ ,

םישומיש םישומיש םוי , , םוי ירדס   ירדס   20112011 לארשיב   לארשיב תרושקתה   תרושקתה יתנש : : יתנש ""חח   ודוד טסוגוא 2012 . .יזא  ןוא , - בלו יפר  ןמ ,
לאירא יאטיסרבינואה  זכרמה  הקיטילופו , הרבח  םישדח , הידמ  רקחל  ןוכמה  תרושקתל , רפסה  תיב  תומגמו . תומגמו

.ןורמושב

םישומיש םישומיש םוי , , םוי ירדס   ירדס   20132013 לארשיב   לארשיב תרושקתה   תרושקתה יתנש : : יתנש ""חח   ודוד לירפא 2014 . .יזא  ןוא , - בלו יפר  ןמ ,
לאירא יאטיסרבינואה  זכרמה  הקיטילופו , הרבח  םישדח , הידמ  רקחל  ןוכמה  תרושקתל , רפסה  תיב  תומגמו . תומגמו

.ןורמושב

סמה . לדוממ  םיירקיע  םיאצממ  לארשיב : םידיחי  לע  רישי  יוסימ  .הנידמה 19.5.2013 . תוסנכה  להנמ 

.14 תונורחא , תונורחא תועידי  תועידי .וסרפסאה  רוד  .תעפי 29.7.2001 . טדרהנמ ,

תינוריע תינוריע תוחרזא   תוחרזא לשלש   היינבה   היינבה םילשוריבו : : םילשוריבו ביבא   ביבא -- לתב לתב תיבסל   תיבסל -- ומוהה ומוהה הליהקה   הליהקה .יתיא 2007 . רונמ ,
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''הה. קטומ קטומ רתא  רתא "ט ...., שת "ח , שת רוד  ידלי  .שוש 5.2.2007 . רונמ ,

.לומח םירגבתמ . םירגבתמ ברקב   ברקב תויגוז   תויגוז יפלכ   יפלכ תודמעו   תודמעו תורשקתה   תורשקתה יסופד   יסופד .ינש 2011 . רונמ ,

:: תורוהה תורוהה לשלש   םייטסיסיקרנ   םייטסיסיקרנ םיטירסת   םיטירסת .ילטנ 2005.   הקליזו , וקסי  ' צנרפ הספסא , וי  ' צלפ ןאו ; ג' ונזנמ ,
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.nrgnrg םיינאמוהה . תועוצקמב  רבשמ  השק : חורה  בצמ  .ירמע 25.10.2011 . בינמ ,

.nrgnrg תואטיסרבינואב . תויטרפה  תוינכותל  וגלז  רוביצ  יפסכ  רקבמה : .ירמע 1.5.2012 . בינמ ,

.nrgnrg ץראב . םיהובג  םידומילל  לבקתהל  לכוי  דחא  לכ  הימדקאב : הכפהמ  .ירמע 12.6.2012 . בינמ ,

.nrgnrg ירטמוכיספל . ושגיי  רתוי   26% רוביחב : היעב  .ירמע 3.7.2012 . בינמ ,

.nrgnrg םידימלת. ידיב  וכוה  םירומ  רתוי מ-2,000  הנידמ : תכמ  .ירמוע 30.8.2012 . בינמ ,

.nrgnrg עיבצהל . םיכלוה  אל  לבא  םיניינעתמ , םיריעצה  .ירמע 16.1.2013 . בינמ ,

.nrgnrg הקיזיפ . םידמול  םינוכיתהמ  שילשב  קר  .ירמוע 30.1.2013 . בינמ ,

.הדיל רחאל  תוהמאל  הקנהל , ילארשיה  לטרופה  הקינמ – 

.ynetynet ףסכ . לבקת  רבח -  איבת  .ןיעמ 1.3.2014 . הלנמ ,

עדיב הזיפ  ינחבמב  ףוסהמ  יעיברה  םוקמב  לארשי  ידימלת  הקיטמתמב -  קר  אל  .ןיעמ 9.7.2014 . הלנמ ,
. טסילכלכ טסילכלכ ילכלכ .

טסילכלכ . טסילכלכ םיכסוח . אל  ליג 35  דע  םיריעצ  ימשר : הז  וישכע  .ןיעמ 12.11.2014 . הלנמ ,

. טסילכלכ טסילכלכ גותימ . םיטנלאטה –  לע  ברקב  םיקיסעמה  לש  שדחה  קשנה  .ןיעמ 27.4.2015 . הלנמ ,
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. טסילכלכ טסילכלכ םהלש . ףסכה  םע   Y-רוד ה ינב  םילהנתמ  ךכ  הרטמ -  ילב  םיכסוח  .ןייעמ 2.2.2016 . הלנמ ,

הריירק הריירק תריחבב   תריחבב םילוקישב   םילוקישב יברעה   יברעה רזגמב   רזגמב תורגבתמו   תורגבתמו םירגבתמ   םירגבתמ לשלש   תופדעה   תופדעה .הדא 2009 . ג' רוסנמ ,
.לומח ולא . ולא םילוקישב   םילוקישב םהירוה   םהירוה תופדעה   תופדעה יבגל   יבגל םהיתוסיפתל   םהיתוסיפתל האוושהב   האוושהב

הלריפס . הלריפס רשבה . קושב  רזכא  עסמ  .הנאי 21.10.2010 . םואבנזורו , הלא  השנמ ,

. םירגבתמל םירגבתמל םירוהל   םירוהל טנרטניא   טנרטניא ןיזגמ   ןיזגמ סולפ –  –  סולפ רשע   רשע ןב 30.  דליה  .תיריא 23.5.2011 . רכב , - השנמ

.סדרפ תורובה . תורובה ןדיע   ןדיע .יקי 2009 . דניורפנשנמ ,

.הזו .הזו המהמ   דוע . הצור  דימת  .הרש 24.3.2013 . יתליסמ ,

.3 מע ' תוריית , תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .הכורעת  האצי  ןיי , סנכנ  .הנליא 21.2.2002 . רסמ ,

.ynetynet ינימה . דוקפתב  םיישקל  הפצ  הדילב ? חכונ  תויהל  הצור  .הנליא 26.9.2005 . רסמ ,

.ynetynet וא 30? . ליגב 20  ףידע -  יתמ  הנותח : .הנליא 10.12.2008 . רסמ ,

.רתכ יתוא . יתוא בהאת   בהאת ודוה   ודוה .הירד 2002 . זועמ ,

.רתכ תודלויה . תודלויה תיב   תיב .הירד 2011 . .זועמ 

. הזו הזו המהמ   . Y-רוד ה לש  תילאקיזומה  הכמה  .ינרומ 25.3.2013 . זועמ ,

. לארשי לארשי קנב   קנב םינשב 1976-1997 . לארשיב  הלכשהל  האושתב  היילעה  טסוגוא 1999 . .ינור  שירפו  יסוי  םלעמ ,

.הפיח תטיסרבינוא  הליכא . תוערפהו  קובסייפ  ןיבש  רשקה  תונותיעל : העדוה  .ה 30.1.2011 . " דוהת ךרעמ 

.הפיח תטיסרבינוא  תונותיעל , העדוה  הדימלל . םינימז  אל  .ה 2.1.2013 . " דוהת ךרעמ 

ירשבו תסנכה  ירבחב  ןומא  יא  םיעיבמ  רוביצהמ  שילש  ינשכ  תונותיעל : העדוה  .ה 27.10.2014 . " דוהת ךרעמ 
.הפיח תטיסרבינוא  הלשממה .

. הלאוו הלאוו םיאקיטילופב . םישייבתמו  םייחהמ -  םיצורמ  םילארשיה  תואמצע : רקס  .הלאוו 23.4.2015 . תכרעמ 

. םיררחתשמל םיררחתשמל הנווכהו   הנווכהו ץועיי   ץועיי עדימ   עדימ ""שש –  –  קפקפ ןושאר . ראותל  דומלל  תובוט  תוביס   8 .ש 18.7.2012 . " קפ תכרעמ 

הנווכהו הנווכהו ץועיי   ץועיי עדימ   עדימ ""שש –  –  קפקפ .םיקסע  להנמו  םיטפשמ  ידומיל  לע  לכה  .ש 20.9.2012 . " קפ תכרעמ 
. םיררחתשמל םיררחתשמל

הנווכהו הנווכהו ץועיי   ץועיי עדימ   עדימ ""שש –  –  קפקפ ירטמוכיספ . . אלל  ןושאר  ראות  ידומיל  .ש 20.9.2012 . " קפ תכרעמ 
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.רטמ  םילוגעו . םילוגעו םילודג   םילודג םירבד   םירבד דועו   דועו ילש   ילש ןבשיה   ןבשיה םלועה , , םלועה .ןילורק 2003 . רלקמ ,

לשלש ימשרה   ימשרה רתאה   רתאה יתרבח -  -  יתרבח קדצ   קדצ שרוד   שרוד םעה   םעה . ? יטילאירה ונל  הלוע  המכ  .דדלא 13.5.2013 . ןלימקמ ,
. קבאמה קבאמה
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תונשב ץראהמ  תדרל  םנוצר  תא  שממל  וחילצה  אלש  םידוהי  לע  תדרל : םיקקותשמה  רבמטפס 2007 . .ריאמ  תילגרמ ,
.78-98 מע ' : 125 הרדתק , .םירשעה 

..ynetynet תדלקמה . ןדיע  לש  ריחמה  דיב !?!? בותכא  ינאש  .לכימ 6.6.2014 . תילגרמ ,

.42-44 השאל , השאל .ונייח  אל  איה  הדובעה  .תנע 31.12.2007 . יכדרמ ,

,, םיכילהת םיכילהת וירוה : : וירוה לשלש   םתויגוז   םתויגוז לעלע   לאוסקסומוה   לאוסקסומוה ןבןב   לשלש   ןוראהמ   ןוראהמ האיציה   האיציה תעפשה   תעפשה .ןולא 2001 . םורמ ,
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.ת " פומ ןוכמ  יתללכמ , ןיבה  רקחמה  תושר  , 1717 רפסמ   רפסמ ןותנש   ןותנש רקחמ -  -  רקחמ יליבש   יליבש תוכרוע ,)  ) הלאירבג לזרמ ,

. ץראה ץראה רועישה . ךלהמב  היצקילפאב  םיצרמ  גוריד  הגיצמ : תטיסרבינוא ת"א  .ןדרי 10.3.2014 . פוקס ,

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

.21 סוטטס 243 , סוטטס .םיילאירוטקס  - או םייתגלפמ  יתלב  .תנע 2011 . יטסוגרס ,

.ynetynet חבטמ . תונרותמ  םיזירבמ  .תירש 5.12.2011 . וניטורט , - סדרס

.24 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .טישלובה  תוברת  .לאגי 12.3.2009 . הנרס ,
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רשקהו רשקהו תיברעה   תיברעה הרבחב   הרבחב םירגבתמל   םירגבתמל םירוה   םירוה ברקב   ברקב םיצופנ   םיצופנ תורוה   תורוה תונונגס   תונונגס .קלמ 2010 . קזאר , - לא דבע 
.לומח לרב : תיב  םיידומיל . םיידומיל םיגשיה   םיגשיה ןיבל   ןיבל םניב   םניב

(:(: 1111 ))  44   , הרבחו הרבחו הפשב   הפשב םינויע   םינויע .טנרטניאב  תירבעה  הפשה  לע  "ד : וי לש  וצוקב  אלמ  םלוע  .תלייא 2011 . זוע ,
.192-197

ירש ירש לשלש   הרמאמ   הרמאמ לעלע   תורעה   תורעה הידמ : : הידמ יוור   יוור םלועב   םלועב היגולופורתנא   היגולופורתנא סקיאה -  -  סקיאה רוד   רוד .ךיראת   אלל  .הירד  זוע ,
.תורחבנ תויגולופורתנא  תוירואיתב  םירחבנ  םיקרפ  סרוקה : תרגסמב  הדובע   - Rite the passage רנטרוא . רנטרוא

. הזו הזו המהמ   אמיא . תא  יתשגפ  ךיא  .לט 6.2.2014 . זוע ,

.דבוע  םע  הנוכנ . הנוכנ החונמ   החונמ .סומע 1982 . זוע ,

. ץראה ץראה רפסו . אסיכ  ןחלוש , .הינפ 26.3.2007 . רגרבצלז , - זוע

.!! הלאוו הלאוו . ? דמחמה תייח  וא  גוזה  ןב  .ימולש 21.2.2011 . לאיזוע ,

.תוקיתעה תושר  . (( 3030  ) ) רוד רוד תפמ   תפמ .בקעי 2005 . . ימלוע ,

.םירפס ןנוגל . ןנוגל םוקמב   םוקמב ךומתל   ךומתל ךיא   ךיא םידלי : : םידלי לשלש   םידחפ   םידחפ .ילא 2007 . ץיבובילו , םייח  רמוע ,

.ןדומ דוכלמב . דוכלמב םיילופיט   םיילופיט םיסחי   םיסחי .םייח 1994 . רמוע ,

.ןדומ תירוהה . תירוהה תוכמסה   תוכמסה םוקיש   םוקיש .םייח 2000 . רמוע ,

.ןדומ המילא . המילא אלאל   תודגנתה   תודגנתה םידלי : : םידלי תומילאב   תומילאב קבאמה   קבאמה .םייח 2002 . רמוע ,

.ןדומ הליהקבו . הליהקבו רפסה   רפסה תיבב   תיבב החפשמב , , החפשמב השדחה : : השדחה תוכמסה   תוכמסה .םייח 2008 . רמוע ,

.ןדומ עפשה . עפשה ןדיעב   ןדיעב ונידלי   ונידלי לעלע   רומשנ   רומשנ ךיא   ךיא םייותיפ , , םייותיפ לשלש   םלוע   םלוע .םייח 2013 . רמוע ,

ברקב ברקב רפס   רפס יתבמ   יתבמ םירשונו   םירשונו םידימלת   םידימלת ברקב   ברקב םייביטקא   םייביטקא -- וכיספ וכיספ םירמוחב   םירמוחב שומישה   שומישה .לציפ 2000 . . הזיאזע ,
: םילשורי םכסמ . םכסמ רקחמ   רקחמ חוד   חוד יגולוימדיפא : : יגולוימדיפא רקחמ   רקחמ : : 19981998 לארשי , , לארשי תנידמב   תנידמב תיברעה   תיברעה הייסולכואה   הייסולכואה

.םימסב המחלמל  תושרה 

.23 םויה , םויה לארשי   לארשי .דקפתל  םישקתמ  םירומ  יפלא  רקחמ : .תאיל 22.5.2011 . רזע ,

. לארשיל לארשיל טנלאירזע   טנלאירזע ןיד   ןיד יכרוע   יכרוע תרבח   תרבח רתא  רתא רוביצב . םיעודי  .ךיראת  אלל  .םהרבא  טנלאירזע ,

תשרומל זכרמה  . 1948-19561948-1956 םילפונה   םילפונה תחצנהו   תחצנהו תואמצעה   תואמצעה תוגיגח   תוגיגח הנידמ : : הנידמ ינחלופ   ינחלופ .זועמ 1995 . והירזע ,
.ןוירוג ןב 

.קילאיב דסומ  תירוטסיה . תירוטסיה היפרגותימ   היפרגותימ תיתימאה : : תיתימאה ריעה   ריעה ביבא   ביבא לתלת   .זועמ 2005 . והירזע ,

. ץראה ץראה .  :( קנחית .ןולא 8.8.2013 . ןדיע ,

"ח וד .לארשיב  םילאוסקסיבו  םיאומוה  תויבסל , לש  תוהז  תוחתפתהב  ךרד  ינבא  ראורבפ 2011 . .וירבוחו  ירוא  קייע ,
.ן " שוח ןוגרא  רקחמ ,

.nrgnrg ותומדל . םיווק  ךסמה : לע  ירבעה  ומוהה  .רפוע 2.5.2006 . לג , - ןיע

.באתיא . 20002000 -- תונש  הה תונש ףסףס   לעלע   לארשיב   לארשיב תורגבתה   תורגבתה ירבשמ   ירבשמ ןבל : : ןבל -- רוחש רוחש אלאל , , -- ןכןכ .הלמע 1995 . תניע ,

.The MarkerThe Marker םתעדיש . המ  לכל   restart ושעת רעונל ? עיגהל  םיצור  .ימיא 28.1.2008 . ןוריע ,
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ינשה . ינשה יצחה   יצחה הנותחה . תא  תוחדל  רבכ  יד  .ךיראת  אלל  .המלע 

.רטמ תשרב . תשרב םייחה   םייחה לשלש   היגולוכיספה   היגולוכיספה טנרטניאב -  -  טנרטניאב רעוכמהו   רעוכמהו ערה   ערה בוטה , , בוטה .ריאי 2013 . רגרובמה־יחימע ,

. ילארשיה קשמב  ישונאה  ןוהה  חופיטל  םידעצ  ילכלכ –  - יתרבח ףונמכ  ךוניחה  תכרעמ  רבמבונ 2013 . .ףסא  תימע ,
.73 סמ ' רקחמ  ןקלימ , ןקלימ ןוכמ   ןוכמ

.ןדומ עיפשמ . עיפשמ הרוה   הרוה תויהל   תויהל םיגיהנמכ -  -  םיגיהנמכ םירוה   םירוה .םייח 2006 . תימע ,

.56-59 ךוניחה , ךוניחה דהדה   .טוטרמס   וא  טובנ  רבוטקוא 2007 . .םייח  תימע ,

. בירעמ בירעמ .קובקבב  ךסמ  .רמות 24.2.2015 . תימע ,

.10-11 תונורחא , תונורחא תועידי  תועידי .ףסכה  לזאזעל  הפיאמ  .ףחש 24.1.1992 . ילמע ,

.75-96 דד , "" דבדב .ונלש  תונייו  םהלש  תוניי  לע  גוזמ : ןייו  יח  ןיי  .רהז 2013 . רמע ,

. הזו הזו המהמ   קופד . רוד  .רוד 11.2.2013 . םרמע ,

. הזו הזו המהמ   .םייח   השוע  .רוד 1.3.2013 . םרמע ,

ילארשיה ןוכמה  ךוניחב . השדח  המגידרפ  תארקל  ורבשו : ךוניחה  .הדרו 2013 . רפישו , ןונמא  ןומרכ , ןד ; רבנע ,
.היטרקומדל

. ץראה ץראה הגרעה . תרתחמ  קרפ א : םינוליחה -  תנוע  ףוס  .ףסא 10.9.1999 . ירבנע ,

. ץראה ץראה ךפהמה . קרפ ב : םינוליחה –  תנוע  ףוס  .ףסא 17.9.1999 . ירבנע ,

. ץראה ץראה הנתמה . רדחב  לספס  לע  קרפ ג : םינוליחה –  תנוע  ףוס  .ףסא 24.9.1999 . ירבנע ,

.םירופיכה םוי  ןויליג  בירעמ , בירעמ .הסירקה  רוד  .ףסא 5.10.2003 . ירבנע ,

הדובעל הדובעל שגפמ   שגפמ .תישונאה  תוינימה  לע  השדח  טבמ  תדוקנכ  תינימה  תוליזנה  גשומ  .בדנ 2011 . יבתנע ,
.137-148 ,, 3333 תילאיצוס , , תילאיצוס -- תיכוניח תיכוניח

.77 ץורע   ץורע םייחרזא . םיאושינב  ךמות  רוביצהמ   57% רקס : .תינרוא 10.12.2009 . רצע ,

הזו . הזו המהמ   .חרפ  יל  ריאשת  .היאמ 19.3.2013 . ןורקע ,

סנכה סנכה עדימה . ןדיעב  םיטנדוטס  ברקב  המרמ  תויוגהנתה  תימדקא –  הרשוי  .הברע 14.10.2009 . זבלאו , בבוי  תשע ,
. ןמציו ןמציו ןוכמ   ןוכמ לל , , "" טימ טימ לשלש     77 -- יתנשה  הה יתנשה

סנכה סנכה ימדקא . רועיש  ךלהמב  םיטנדוטס  תוליעפ  םש ? םישוע  תמאב  םה  המ  .הברע 10.7.2012 . זבלאו , בבוי  תשע ,
. ןמציו ןמציו ןוכמ   ןוכמ לל , , "" טימ טימ לשלש     1010 -- יתנשה  הה יתנשה

יא יפלכ  םיטנדוטסו  םיצרמ  םיימדקא , תודסומ  לש  תודמע  .הדוהי 10.7.2012 . דלפו , ןרק  יקצואנירג , בבוי ; תשע ,
,, ""לל טימ טימ לשלש     1010 -- הה יתנשה   יתנשה סנכה   סנכה תבשקותמל . תילאטנורפ  הארוה  ןיב  תיתוברת  - ןיב האוושה  תימדקא -  הרשוי 

. ןמציו ןמציו ןוכמ   ןוכמ

םיסרוק ןיב  האוושה  תימדקא  הרשוי  יאו  םידומילל  היצביטומ  .ןרק 2012 . יקצואנירגו , הדוהי  דלפ , בבוי ; תשע ,
תויגולונכטו תויגולונכטו תונשדח   תונשדח רקחל   רקחל יעיבשה   יעיבשה סנכה   סנכה .יגולונכטה  ןדיעב  דמולה  םדאה  םיבשקותמו , םיילאטנורפ 

.החותפה הטיסרבינואה  סיי . סיי '' צצ הדימל  עע""שש   הדימל

.םיבשקותמ םיסרוקב  תימדקא  הרשוי  - יאו תוישיא  ןיבש  רשקה  .ןרק 2013 . יקצואנירגו , הדוהי  דלפ , בבוי ; תשע ,
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.תירבעה הטיסרבינואה  ""לל . טימ טימ לשלש     1111 -- יתנשה  הה יתנשה סנכה   סנכה

הרשויה יללכ  תא  תורפמה  תויוגהנתה  לש  ןתרמוח  תסיפת  .ןרק 2013 . יקצואנירגו , הדוהי  דלפ , בבוי ; תשע ,
.יגולונכטה ןדיעב  דמולה  םדאה  םיבשקותמו , םיילאטנורפ  םיסרוק  ןיב  האוושה  םיטנדוטס -  ברקב  תימדקאה 

.החותפה הטיסרבינואה  סיי . סיי '' צצ הדימל  עע""שש   הדימל תויגולונכטו   תויגולונכטו תונשדח   תונשדח רקחל   רקחל ינימשה   ינימשה סנכה   סנכה

הזו . הזו המהמ     . םישוריגמ תשגרתמ  .הקבר 21.3.2013 . לבאפ ,

רוזעלו רוזעלו ןיבהל   ןיבהל תוהזל   תוהזל דציכ   דציכ םירוהל : : םירוהל ךירדמ   ךירדמ ילש :? :? ילש דליה   דליה תאתא   םיריכמ   םיריכמ םתא   םתא ילוא   ילוא .ירמ 1995 . רלואפ ,
.A.D.R תויביטקארפיהו . תויביטקארפיהו זוכר   זוכר בשק , , בשק תוערפה   תוערפה םעםע   םידליל   םידליל

.Academics Academics . רעונ ינב  לע  ויתועפשהו  טנרטניא  טנרטניאל -  תורכמתה  .סרדנואפ 5.1.2009 .

:: תילארשי תילארשי היגולויצוס   היגולויצוס .ונימי  לש  תירבה  - תוצראב תיחרזאה  תוברועמה  תוררופתה  .ד 2006 . טרבור , םנטאפ ,
.381-396 (:(: 22 )) זז תילארשיה , תילארשיה הרבחה   הרבחה רקחל   רקחל תעתע   -- בתכ בתכ

.12-13 לכואה , , לכואה ביתנ   ביתנ בירעמ , בירעמ .הז  לע  רבדנ  ואוב  .ןיי  .ינמ 17.9.2001 . ראפ ,

- דעצמ תודוא  ילאוסקסורטהה  יתרושקתה  חישב  תומגידרפ  עברא  יעבט ? ןפואב  םיבלענ  .דעלג 2009 . הבדפ ,
.94-120 : 77 לארשיב , לארשיב תויתרבח   תויתרבח תויגוס   תויגוס .םילשוריב  הוואגה 

8- , 3434 לנימרט , לנימרט ילארשיה . עונלוקב  ישנה  רבגה  לש  ותומדל  םיווק  יסיס : המניס  טסוגוא 2008 . - ילוי .דעלג  הבדפ ,
.11

.86-88 (:(: 66 )) 8484 ךוניחה , ךוניחה דהדה   .התיכב  תוינימ  דח )- םיכנחמ ו( רעונ , ינב  דורווב : םייחה  .דעלג 2010 . הבדפ ,

הנפד ילאערזי , ךותב : תוינרדומ . - טסופל תויתחפשמ  ןיב  לארשיב : תוחפשמ  .היבליס 1999 . יוא , ' זיב לגופ 
.דחואמה 107-166 . ץוביקה  הקיטילופ . הקיטילופ רדגמ , , רדגמ ןימ , , ןימ .הירבוחו 

. ץראה ץראה ןולסב . יראלופופ  ץיצעל  הנאוחירמה  הכפה  ךכ  .יש 6.7.2012 . ןמלגופ ,

.nrgnrg לאמשה . לש  הקיטנמורהמ  יתחכפתה  יאקרב : יזר  .דעיבא 24.9.2014 . סלירוהופ ,

סבולג . סבולג שדוחה . תא  רמוג  אל  םלש  רוד  .רורד 29.4.2012 . ריופ ,

. סבולג סבולג םתסאמנ . םינלאמש , .רורד 23.3.2013 . ריופ ,

. טסילכלכ טסילכלכ .םידליה  ךוניחב  רדהנ  ביכרמ  םג  אוה  ואידיו  יקחשמב  ןמז  זובזב  .ןח 21.8.2012 . קדנופ ,

. רבד רבד רבד . לכ  םע  שישח  .םוחנ 11.7.1969 . קדנופ ,

.םילעופ תיירפס  תודליה . ןדבא  .לינ 1986 . ןמטסופ ,

טסילכלכ . טסילכלכ םימיאתמ . םידבוע  םירסח  תויונפ , תורשמ  ןוילימ  שי 1.6  הפוריאב  .לכימ 24.6.2012 . יקסבופופ ,

. הזו הזו המהמ   ןועשל . ביבסמ   365 .הנד 23.9.2014 . סקופ ,

הלכלכ הרבח , הנידמה –  בצמ  חוד  ךותב : לארשיב , םיריעצ  לש  ילכלכ   - יתרבחה םבצמ  .סדה 22.12.2015 . סקופ ,
.בואט זכרמ  (. 123-157 מע '  ) 2015 תוינידמו ,

.ןליא - רב תטיסרבינוא  יונישל . תודגנתהה  לש  היגולוכיספה  .לואש 2004 . סקופ ,

. תוליהק תוליהק ענענ   ענענ .ןוידמ  עטק  תוטבלתה , .הילאוטקא 30.12.2009 . םורופ 

.BGUBGU  הפק הפק אבאמא . תיב  תא  בוזעל  .ןוירוג 30.4.2010 . - ןב תטיסרבינוא  לש  םיטנדוטסה  םורופ 
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http://www.maveze.co.il/365-%D7%9E%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%9C%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%93%D7%A0%D7%94-%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%A1/
http://taubcenter.org.il/wp-content/files_mf/youngadultsinisrael2015heb.pdf
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=95940980
http://forum.bgu.co.il/index.php?showtopic=285476


.םימורופ םישנא , זופת  ךותב : סולפ . םירשע  םורופ 

28- ךוניחה , ךוניחה דהדה   .םהלש  סוטטסה  המ  טילחהל  םירומל  ונת  ראורבפ 2013 . .ןונרא  ץיבוקשרהו , הנולא  שוקרופ ,
.29

.5 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .התושה  ילארשיה  .ירוא 31.7.1964 . תרופ ,

 – ןידקת ןידקת ישפנ . קזנ  לע  עובתל  ולכות  אל  ףאונ ? ךגוז  ןב  ךב ? הדגב  ךתשא  ןוילעה : .לארשי 31.10.2013 . ירוא  זפ ,
.יטפשמה לטרופה 

.ילארשיה רשקה  לטרופ  , LaIsraelLaIsrael חורה . לש  ריאממה  הלודלד  .ירוא 8.11.2006 . זפ ,

ךירדמה ךירדמה לארשי  – – לארשי םישנא   םישנא לארשיב . תינוליחה  הרבחב  הווצמ  תב  .יש 9.12.2009 . ןידורו , זוע  גומלא , דוד ; זפ ,
. תילארשיה תילארשיה הרבחל   הרבחל

.makomako . ? היזיוולטב תרבודמ  יכה  הרדסל  תונב "  " הכפה ךיא  .היאמ 20.4.2012 . זפ ,

.34 ךוניחו , ךוניחו הרבח   הרבח תוברת   תוברת םינפ –  –  םינפ לודגל . וכישמי  תוללכמה  רבמצד 2005 . .ןונמא  יזפ ,

רקס רקס יאצממ   יאצממ ופי : : ופי —— ביבא ביבא -- לתב לתב האגה   האגה הליהקה   הליהקה תורישל   תורישל האג   האג ינוריע   ינוריע זכרמ   זכרמ .ןרוא 2005 . יול , - ינומזפ
.ופי - ביבא לת  תייריע  ביבא : לת  םיכרצ . םיכרצ

םידימלת לש  טבמה  תדוקנמ  תילארשיה  ךוניחה  תכרעמ  דורו 2004 : טבמ  לירפא 2005 . .וירבוחו  ןרוא  יול , - ינומזפ
.האג רעונ  ןוגרא  םירדנ . ' גסנרטו םילאוסקסיב  תויבסל , םיאומוה ,

לש םיכרצ  ןיב  תירוד  - ןיב האוושה  דורוה : ןמזה  תובקעב  .היתב 2011 . יסחנפו , איג  הליש , ןרוא , יול , - ינומזפ
.103-122 ::3333 תילאיצוס , תילאיצוס -- תיכוניח תיכוניח הדובעל   הדובעל שגפמ   שגפמ .םירגוב  םיב  " טהל לש  םהיכרוצ  ןיבל  יב  " טהל רעונ 

. סבולג סבולג הידבשב . קר 30  לארשיב , הריד  תשיכרל  תורוכשמ  דע 187  .תניע 18.9.2011 . לקנרפ , - זפ

. סבולג סבולג . ? תולודג תוריד  לע  םישקעתמ  םילארשיה  המל  דחוימ : טקיורפ  .תניע 24.9.2012 . לקנרפ , - זפ

.6-7 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .יתנוכש  טרופס  .רפוע 14.5.2004 . גרובסרטפ ,

. לכה לכה הזהז   םישנא   םישנא  -  - HRusHRus 'ר . צרמ תרבח  רקס  םיצורמ –  אל  םידבוע  .ןולא 3.11.2011 . הדאיפ ,

, רטנס ףייל  ורבדי . ורבדי םירגבתמהש   םירגבתמהש ךכךכ   בישקהלו   בישקהלו ובישקי   ובישקי םירגבתמהש   םירגבתמהש ךכךכ   רבדל   רבדל ךיא   ךיא .לדא 2010 . . רביפ ,
.תרשוקמ תורוהל  זכרמה 

.48-51 עובשפוס , עובשפוס בירעמ , בירעמ .תעדויש   תחא  .ריקי 17.8.2007 . ןייטשרייפ ,

רקחמה רקחמה זכרמ   זכרמ תסנכה , , תסנכה .ההובג  הלכשהל  תודסומב  יברעה  רזגמהמ  םיטנדוטס  לע  םינותנ  .יתיא 2009 . ןמדליפ ,
.עדימהו .עדימהו

שומישב שומישב ברועמה   ברועמה דימלתה   דימלתה תינוינש : : תינוינש העינמ   העינמ תינכת   תינכת וניניב :? :? וניניב םימס   םימס .תור 2000 . טקלו , סדה  רצליפ ,
.יצועיי יגולוכיספ –  תוירש  יגוגדפה , להנמה  טרופסהו , תוברתה  ךוניחה  דרשמ  םימסב . םימסב

. 16 תודוסי , תודוסי םירוענה . ליגב  ןושיע  טסוגוא 2011 . .הלאירא  וקליפ ,

.עדמל ןמציו  דסומ  לארשיב . לארשיב יגולונכט   יגולונכט חותיפו   חותיפו יעדמ   יעדמ רקחמ   רקחמ   :: עפשה עפשה ןרק   ןרק .יאפק 1990 . סניפ ,

.ןדומ . 1616 גנבז ! ! גנבז .ירוא 2004 . קניפ ,

תילארשיה הדוגאה  לש  תוירבג  אשונב  ןויע  םוי  תריקס  ותעד : לע  הלעמ  ימ  .םייח 11.11.2013 . ןמלקניפ ,
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http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumpage.aspx?forumid=100
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http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7575
http://www.mako.co.il/entertainment-tv-media/tv/Article-cf4c1353c95c631006.htm
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=6251&CategoryID=940&Page=1
https://resources.oncourse.iu.edu/access/content/user/opizmony/National School Climate Survey - Israel 2004.pdf
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000683442
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000786149
http://www.hrus.co.il/%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%a6%d7%a8
http://www.yesodot3.co.il/index.php/men/item/340-smoking-teenagers
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3067


. תירבע תירבע היגולוכיספ   היגולוכיספ תיטילנאוכיספ . היפרתוכיספל 

. הדימ הדימ רתא   רתא  . ילארשיה ךוניחב  םיעדמה  רבשמ  .לאירא 29.11.2012 . ןייטשלקניפ ,

.TheThe  MarkerMarker תחתמ ל-0 . החפשמ  .יעור 31.10.2007 . ןייטשלקניפ ,

. הזו הזו המהמ   תונועבט . תכמ  .ןר 24.3.2013 . ןייטשלקניפ ,

.חא םירוהל . םירוהל ךירדמ   ךירדמ םיריעצ : : םיריעצ לשלש   ןואכיד   ןואכיד םעםע   תודדומתה   תודדומתה .ןו 2009.   ג' יראשו , לורק  קירטפציפ ,

.דחואמה ץוביקה  .חקלה   .חקלה לשלש   םינכוסה   םינכוסה .תור 1989 . רריפ ,

.1010 ענענ   ענענ . ? םטמוטמ רוד  ונחנא  .ןורוד 23.5.2008 . רלשיפ ,

.הזו .הזו המהמ   תודבע . ןויאר  .סדה 15.3.2013 . רשיפ ,

.The MarkerThe Marker . האירק םידדועמ  םינורטקלאה  םיארוקה  ימשר : הז  וישכע  .לארשי 5.4.2012 . רשיפ ,

.The MarkerThe Marker פאסטווב . הצובק  שדחה : ךלמה  יחי  תמ -  קובסייפה  .לארשי 26.9.2013 . רשיפ ,

.The MarkerThe Marker  ?". הפוריאמ בוש  םיטלמנ  םידוהיה  המל  : " קיווזוינ רעש  .לארשי 30.7.2014 . רשיפ ,

. TheThe  MarkerMarker ןייל . דד  תכעוד –  היישעת  .לארשי 14.8.2014 . רשיפ ,

.לארשי תורוא  תללכמ  תוישלתד . תוישלתד לשלש   תינומאה   תינומאה ןתוהז   ןתוהז הדבא : : הדבא המהמ   לעלע   .אגרש 2000 . ןמרשיפ ,

. םיגיגהו םיגיגהו תובשחמ   תובשחמ רודמ   רודמ זופת , , זופת גולב   גולב תויכונא . תוצלפמ  ונלוכ )  ) םישנא .ףפועמה 9.1.2012 . בנראה  יפאלפ 

.makomako םייחב . ראשיהלו  ןוראהמ  תאצל  ךיא  .ג 29.6.2010 . הנד  גלפ ,

.ארפוש   . 1880-20001880-2000 השדחה   השדחה תירבעה   תירבעה תורפסב   תורפסב תיטורא   תיטורא -- ומוה ומוה תרופיס   תרופיס רבג : : רבג ךרד   ךרד .ןורי 2003 . גלפ ,

.makomako תמאה . לכ  בוחרב : תונב  םע  ליחתהל  .בירי 15.4.2013 . גלפ ,

.The MarkerThe Marker םינויצ . לע  תורחתב  םידיספמ  םידימלתהו  הנידמה  .יבצ 16.7.2012 . גלפ ,

רקחל ימואלה  זכרמה  רנטרג , ןוכמ  לארשיב 2000-2009.  המוארט  תועיגפ  לש  רושע  .וירבוחו 2011 . יבוק  גלפ ,
.תואירבה דרשמו  הפוחד  האופרו  המוארט 

.6 ,, םימי םימי   77   , תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .הלובמוב  ישיגרתש  רקיעה  יתוחא , רבד , לכ  יחק  .הפסא 29.12.1995 . דלפ ,

–– לארשי  לארשי םישנא   םישנא .תימואל  - תיתדה הרבחב  תידיסח  - ואינ תידוהי  המשנ  תקיסומ  .זוע 2.3.2009 . גומלאו , ריאי  דלפ ,
. תילארשיה תילארשיה הרבחל   הרבחל ךירדמה   ךירדמה

.טסילכלכ .טסילכלכ .תיטרפה  תכרעמל  וא  "ל  וחל םיחרוב  םיבוטה  םיאפורה  המל  טסילכלכ :"  " תקידב .יקימ 28.9.2010 . דלפ ,

. טסילכלכ טסילכלכ .ונינפל  דוע  לארשיב  האופרה  לש  יתימאה  םדאה  חוכ  רבשמ  .יקימ 30.11.2011 . דלפ ,

.8-11 , 77 ןורכיזה , ןורכיזה ליבשב   ליבשב .ןילופב  הדמשהה  ירתאל  לגרל  היילע  .יק 1995 . ג' ןמדלפ ,

הירואית הירואית .תימואל  תוהזו  ןילופל  תוילארשי  רעונ  תוחלשמ  ילארשיה : האושה  לוצינ  תובקעב  .יק 2001 . ג' ןמדלפ ,
.167-190 , 1919 תרוקיבו , תרוקיבו

. ץראה ץראה  . שדחה רודה  ינבל  וד ' - הג - הא ' .שאוי 20.8.2003 . שדלפ ,

.לבב . PP-- רוד  הה רוד .רוטקיו 2002.   ןיוולפ ,
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http://www.themarker.com/wallstreet/1.1680496
http://www.themarker.com/1.2126492
http://www.themarker.com/wallstreet/1.2391955
http://www.themarker.com/magazine/1.2393529
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.סכר םייתרבחו . םייתרבחו םייתחפשמ   םייתחפשמ םיישיא , , םיישיא םיטביה   םיטביה לארשיב : : לארשיב םירגבתמ   םירגבתמ .ךונח 1995 . םולפ ,

.למרכ וקסיסנרפ . וקסיסנרפ ןסב   ןסב תילארשיה   תילארשיה הליהקה   הליהקה םיעובקו –  –  םיעובקו םייערא   םייערא .ינור 2007 . ןמולפ ,

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

.ynetynet ןובקירה . לע  .רבס 28.10.2006 . רקצולפ ,

.4 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי . OECD-תובוטהמ ב ץראב –  היסנפה  תכרעמ  .רבס 27.11.2012 . רקצולפ ,

. ץראה ץראה טנרטניאב . תאצומ  איה  םינוכתמה  תא  .לכימ 27.7.2007 . יטלפ ,

.לכל רפס  תצלפתמ . תצלפתמ ינא   ינא .ןילורק 2007.   דטסיילפ ,

שומישמ שומישמ האצותכ   האצותכ םיעגפנ   םיעגפנ םיריעצ   םיריעצ םירגבתמ   םירגבתמ לשלש   הנישה   הנישה יסופד   יסופד רבמצד 2013 . .הרפוע  .רלטרב  - טנילפ
.הפיח תטיסרבינוא  היפוסוליפל , רוטקוד  ראות  תארקל  הדובע  .תילטיגידה  .תילטיגידה הידמב   הידמב

. הזו הזו המהמ   םיטפשמל . גוחב  תויפוסוליפ  תולאש  .ןתנוי 19.12.2012 . ןמלפ ,

. טסילכלכ טסילכלכ . ? הדובעל רקובב  םוקל  ךל  קשחתמ  אלשכ  השוע  התא  המ  .לכימ 13.4.2012 . גרבנירג , - םיובנלפ

.Time OutTime Out ביבא   ביבא לתלת   תיבה . לע  ברקה  .יל 8.5.2014 . רלפ ,

.בירעמ תירפס  םיריעצ . םיריעצ לשלש   תולאשל   תולאשל תובושת   תובושת ינפל : : ינפל עגר   עגר .הריאמ 1994 . ןיטשלפ ,

.14 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .ימלשת  לבא  הלכ  יאוב  .ךיראת  אלל  .יקימ  ןיקלנו , תירונ  רתלפ ,

היגולויצוס היגולויצוס ימלשוריהו . יביבא  לתה  בחרמב  תיבסל  - ומוה תינוריע  תוחרזא  .יתיא 2010 . רונמו , יבוט  רטסנפ ,
. 7-28 (:(: 11 )) ביבי   , תילארשי תילארשי

. טסילכלכ טסילכלכ תיביטימירפה . לוהינה  תרות  .ירוא 2.5.2013 . יקסבוספ ,

. טסילכלכ טסילכלכ בשק . תערפהב  הלכלכ  .ירוא 24.2.2015 . יקסבוספ ,

. טסילכלכ טסילכלכ םידבוע . ספא  םע  תוירפמיא  .ירוא 14.4.2014 . יקסבוספ ,

.טסילכלכ .טסילכלכ .ונלש  תרוכשמהמ  ץוח  חמוצ  לכה  המל  .יקימ 28.3.2013 . דלפו , ירוא  יקסבוספ ,

.םילעופ םידליה . ךוניח  לע  התעפשה  לארשיב : תירוה  - דח החפשמ  .לחר 1989 . קנרטספ ,

.תולעמ חונמ . חונמ ירסח   ירסח םיריעצו   םיריעצו   TVTV םיפילק : : םיפילק .לאירא 2001.   ןמדירפ , - ופפ

.רינ הירא  ןייה . ןייה םלוע   םלוע .המלש 2002 . טלבריפפ ,

.תוקפה חמ  לוגע . לוגע םימלוח   םימלוח יעורו   יעורו אתבס   אתבס .יפיצ 2002 . רפש , - ןבו תירוד  ןמרבליז , הנליא , רפפ ,

. ץראה ץראה םידוהיל . לארשי  ןיב  םילידבמ  אל  הפוריאב  .לישנא 12.8.2014 . רפפ ,

. קובקב קובקב רתא   רתא גרברפט 1870.  תבשל : ןיי  .ךיראת  אלל  .לישנא  רפפ ,

הצעומה עדימ . תוניירואו  בשחמ  תוניירואל   IEA לש ימואלניבה  רקחמה  .ןו 2010 . ג' ילנייאו , ןאילו  ג' ןויארפ ,
.ךוניחה רקחל  תילרטסואה 

סבולג . סבולג .טנרטניאל  היזיוולט  תוינכותב  הייפצ  וריבעה  רעונה  - ינבמ  61% .העונ 27.8.2010 . גרפ ,

האיצי ה" ךילהתב  רגבתמל  חוטב  סיסבכ  םירוהה  ינוי 2011 . .הליא  ץכו , ילריש  יקסלבוק , רענילא , סדרפ ,
.17-38 , 3333 תילאיצוס , תילאיצוס -- תיכוניח תיכוניח הדובעל   הדובעל שגפמ   שגפמ .תורשקתהה  תיירואת  יארב  ןוראהמ "
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םיאשונב חותפ  רמוח  ינחבמ  חותינ  עדימה : ןדיעב  תיתועמשמ  הדימל  .דדוע 2015 . ישו , לאירא  ךילדניורפ ,
.144-158 , 8787 היפרגואגב , היפרגואגב םיקפוא   םיקפוא .תוינושאר  תונקסמ  םייפרגואג - 

.גולורטסא םידלימ . םידלימ דומלל   דומלל .ילתפנ 2003 . םורפ ,

.ריל ןו  ןוכמ  רחא . רחא םוקממו   םוקממו הזילנאוכיספהמ   הזילנאוכיספהמ טבמ   טבמ תוהמא , , תוהמא .הילימא 2009 . ינורפ ,

. ץראה ץראה דובעל . ונדלונ  .להת 20.2.2008 . שורפ ,

לטידע ירא , - ןב ךותב : יתד . לפטמ  לש  טבמ  תדוקנמ  תיתדה  הליהקב  יוניש  יכילהת  תואיצמו : תד  .היבוט 2007 . ירפ ,
-- דחדח תוחפשמ   תוחפשמ לשלש   םיירוהו   םיירוהו םייתליהק   םייתליהק םייטפשמ , , םייטפשמ םיטביה   םיטביה הלולס : : הלולס אלאל   ךרדב   ךרדב םיכרוע .)  ) .באוי איבלו ,

.החפשמה דומילו  רקחל  זכרמה  (. 57-69  ) תוינימ תוינימ

. רבד רבד .םיבוט  ינב  לש  ףיכ "  - " תיתרבחה הנכסה  .םרוי 20.10.1967 . ירפ ,

.24 הפיח , הפיח תועידי   תועידי .הזוחא  זכרמב  םירכתשמ  רעונ  ינב  תורשע  .םעונ 27.1.2006 . סנרפו , רואיל  ירפ ,

.ןדומ תוהמא . תוהמא לעלע   תמאה   תמאה תאתא   תובתוכ   תובתוכ םישנ   םישנ תובשוח : : תובשוח תוהמא   תוהמא   .2005 תוכרוע .)  ) טייק סזומו , לימק  ירפ ,

.םישנל ינרות  ןוכמ  ןתמ –  םירמאמ . םירמאמ ץבוק   ץבוק הווצמ : : הווצמ -- תבתב .הרש 2002 . דנלדירפ ,

. ריעה ריעה רבכע   רבכע םימס . הברהו  םיפיה  םוקמב  םיסרע  לארשיב : סנארטה  .ףסא 10.12.2010 . ןמדירפ ,

.דחואמה ץוביקה  הבהאמ . הבהאמ האב   האב .הלאירא 1996 . ןמדירפ ,

.םודא וק  דחואמה  ץוביקה  ביבא : לת  תונבו . תונבו תוהמא   תוהמא תורבוחמ   תורבוחמ .הלאירא 2011  ןמדירפ ,

.ynetynet קוור . רבג  לכה  ךסב  ינא  הלוח , אל  ינא  .ינוי 7.1.2011 . ןמדירפ ,

.makomako ןילרב . תא  םילארשיה  םינמאה  ושבכ  ךכ  .רואיל 26.9.2012 . ןמדירפ ,

.רתכ תורגבתהה . תורגבתהה ליגב   ליגב תורענל   תורענל הרזע   הרזע תונמש : : תונמש תושיגרמ   תושיגרמ תורענשכ   תורענשכ .ןזוס 2001.   הרדנס  ןמדירפ ,

.תולעמ םילשורי : חונמ . חונמ ירסח   ירסח םיריעצו   םיריעצו   TVTV םיפילק : : םיפילק .לאירא 2001 . . ופפ , - ןמדירפ

שומימ לע  היתוכלשהו  תוינידמה  חותינ  תונוילעה : תוביטחל  דוסי  ידומיל  תינכתב  רסחה  ילוי 2012 . .םטל  ןזח , - ירפ
.הפיח תטיסרבינוא  .ךוניחה  דרשמ  תורגבה , תוניחב  הנבמ  תקידבל  תירוביצה  הדעוול  הדמע  ריינ  ךוניחל . תוכזה 

ירסח תובאו  םייח  תורסח  תוהמא  רוזמר :"  " לש החפשמה  .החפשמה 2.7.2014 . ץורע  לש  תובאה  טנמלרפ 
.XnetXnet םינוא .

. הנושאר הנושאר הקלחמ   הקלחמ םינרקשו . םינותנ  לע  ץראהמ : הדיריה  .דוהא 11.10.2014 . ןמסלרפ ,

.םגא יראפס . יראפס .הילו 2011 . ג' וטנמרפ ,

. ץראה ץראה םינלצעו . םישפיטל  ונתוא  ךפוה  טנרטניאה  הנקסמה : .ןרוא 16.7.2008 . קנרפ 

.ynetynet שדוחב . יל 6,000  ועיצה  שאוימ : "ד  וע .הליטא 1.10.2014 . יבלפמושו , יליב  לקנרפ ,

.ynetynet . ? םלתשמ הז  ימל  ןודנולל : ןשייקוליר  .יליב 3.7.2015 . לקנרפ ,

. םיצייצמ םיצייצמ םיסוטטס   םיסוטטס .ישיא  סוטטס  .תוער 23.11.2013 . לקנרפ ,

םיעינמ םיעינמ ""חח : : רפרפ יכנוחכ   יכנוחכ הארוה   הארוה יחרפ   יחרפ .התורח 2001 . םייהטרוו , לכימ  יסומע , - קירשייה הרברב ; וקסרפ ,
.לרב תיב  םיכנוחל . םיכנוחל המורתהו   המורתהו היחנה   היחנה תלבק   תלבק תוכנוחה , , תוכנוחה ךלהמב   ךלהמב םיישק   םיישק טקייורפל , , טקייורפל תופרטצהל   תופרטצהל
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.47 עובשפוס , עובשפוס בירעמ , בירעמ קוק . ןטפק  .הסיל 18.4.2003 . ץרפ ,

.ynetynet ןשיה .? החפשמה  לדומל  הרק  המ  טמרופ : ףילחמ  .ילש 19.2.2012 . ץרפ ,

.ynetynet . ? רשקל םייונפ  אל  ללכב  ונחנא  ילואו  .תירש 12.5.2006 . לוקרפ ,

.ynetynet םישנו . םירבג  לש  יומס  דחפב  העגנ  תילג " . " .תירש 24.2.2007 לוקרפ ,

.ynetynet .ןתיא  קוצ  תובקעב  תוימשיטנאב  תיטמרד  הרמחה  .ילט 11.9.2014 . שקרפ ,

. טסילכלכ טסילכלכ יאליג 40-20 . ינויסנפה -  ןוכסיחה  לש  ןושארה  לגעמה  זבזובמ : רוד  .הנומיר 21.11.2010 . ךורב , - שקרפ

.82-85 : (( 66 )) דד פפ"" ךוניחה , ךוניחה דהדה   רפסה . תיבב  "ב  טהל תויהל  םידחפו : תודוס  ינוי 2010 . .תיריא  תרפא , - ילאיבצ

םימרזו םימרזו תורוסמ   תורוסמ תכרוע ,)  ) המענ עשוהי , ןב  - רבצ ךותב  .ךוניחב  היפרגונתא  .המענ 2001 . עשוהי , ןב  - רבצ
.. ריבד (. 101-139 מע '  ) יתוכיאה יתוכיאה רקחמב   רקחמב

.רקחמו עדימ  זכרמ  תסנכה –  לופיט . תורגסמו  םינותנ  םיאלימרת -  ברקב  םימסב  שומיש  .הניד 25.1.2005 . קודצ ,

.25 : 142 תיבל , תיבל .םיידיל  םייחה  תא  םיחקול  .ב  " עשת ולסכ  .דהוא כ"ו  קיוצ ,

.דבוע םע  הפי . הפי הפש   הפש תילארשי   תילארשי .דעלג 2008 . ןמרקוצ ,

.nrgnrg תירבע . רבדמ  אל  דחא  ףא  .דעלג 25.12.2008 . ןמרקוצ ,

.The MarkerThe Marker ונלש . הכירצה  ימעט  תא  הנשי  רבשמה  םאה  שיש : הממ  תויחל  ךרטצנ  .ןורוד 18.1.2009 . רוצ ,

.5-7 םילשורי , םשו -  די  , 7 ןורכיזה , ןורכיזה ליבשב   ליבשב .יכוניח  ךילהת  לש  ואישכ  ןילופל  עסמה  .הבוט 1995 . רוצ ,

. ישיא ישיא גולב   גולב .ןקה  תא  בוזעל  םיברסמ  םילזוגה "  " רשאכ .ךיראת  אלל  .הימ  רוצ ,

. וגמיא וגמיא רתא   רתא הנשוש . הנשוש  הנשוש  וה , .ידע 2.4.2015 . רוצ ,

תורוכשמ  126 םינש : ךות 4  ב-30%  קחשנ  הריד  תיינקל  םילארשיה  לש  היינקה  חוכ  .תימולש 19.12.2012 . רוצ ,
. סבולג סבולג תורוכשמ . קר 54-61  דנמלוהו –  תפרצ  הילגנא , "ב , הראב "א ; תב  176 הרידל ,

. טסילכלכ טסילכלכ ךתוא . בהוא  ימ  חכשת  לא  .ןרק 4.8.2011 . יררה , - לאירוצ
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. ץראה ץראה .תומוגע  תונקסמ  םע  רזחו  םייניבה  תביטחב  "ך  נת דמיל  תורפס  רקבמ  .ןורוד 11.6.2009 . ןרוק ,

ןורוד לש  ותבתכל  וביגה  ומצע  ךוניחה  רש  וליפאו  םירוה  םירומ , ץראה : ףסומ  בקעמ  .ןורוד 17.7.2009 . ןרוק ,
. ץראה ץראה ןרוק .

.תונורחא  תועידי  םייתד . םייתד תויבסלו   תויבסלו םילאוסקסומוה   םילאוסקסומוה לשלש   םהירופיס   םהירופיס ןורא : : ןורא ךותב   ךותב ןורא   ןורא .תיריע 2003 . ןרוק ,

. תיללכ תיללכ םילוח  םילוח תפוק  תפוק ןילטיר . יתחקל  ובש  ןושארה  םויה  הדרחו : תושגרתה  .יבא 30.4.2013 . קינרוק ,

. םיבשחמו םיבשחמו םישנא   םישנא ססוג . קר  אוה  תמ , אל  טנירפה  .ןתנוי 15.3.2012 . לפרוק ,

ד1. הירלג , הירלג ץראה , ץראה .תעד  םינוק  .הנרא 29.8.2000 . ןיזק ,

ד5. הירלג , הירלג ץראה , ץראה  . היסטנפה ריע  .הנרא 28.7.2003 . ןיזק ,

. ץראה ץראה תזרוזמ . תודלי  .הנרא 10.4.2006 . ןיזק ,

. ץראה ץראה תוחוקל . תורישכ  לארשי  תנידמ  וא  גרדושמה  ילארשיה  .הנרא 22.4.2007 . ןיזק ,

. ץראה ץראה שפנ . ןובשח  ךרוע , .הנרא 18.12.2007 . ןיזק ,

.לכשמו לבב  תוחונה . תוחונה לעלע   .הנרא 2008 . ןיזק ,

.ynetynet יפיטנש . יחי  תמ , דרע  .ירא 29.5.2001 . הזרוטק ,

ןוכמ ןוכמ ןואטיב   ןואטיב .םיטנדוטס  ןיבל  םיצרמ  ןיב  יתועמשמ " ה" ילאוטריווה  רשקה  דוכלמ  ראורבפ 2014 . .הירא  לזיק ,
.23-28 ""תת , פומ פומ

.78 ,, םימי םימי   77 תונורחא , תונורחא תועידי  תועידי .םישרקה  לע  .ןירק 20.6.2003 . רנייק ,

.ynetynet דועו . םיפיוזמ  םיטסופ  תשרב : הריטאס  .הטיו 25.10.2012 . סרייק ,

.ןדומ רגבתהל . רגבתהל ברסמש   ברסמש רבגה   רבגה ןפןפ : : רטיפ   רטיפ תנומסת   תנומסת .ןד 1987 . יליק ,

.החותפה הטיסרבינואה  הקיטילופה . הקיטילופה לשלש   היגולויצוס   היגולויצוס הרבחל : : הרבחל הנידמ   הנידמ ןיב   ןיב .ךורב 1995 . גנילרמיק ,

.ריבד ןתיב  - הרומז תרנכ , ילפה . ילפה גרג   גרג לשלש   ןואטיבה   ןואטיבה ןונח : : ןונח לשלש   ונמוי   ונמוי .ף 2008 . ג' יניק ,

.ריבד ןתיב  - הרומז תרנכ , . !! טלוש טלוש קירדור   קירדור ןונח : : ןונח לשלש   ונמוי   ונמוי .ף 2009.   ג' יניק ,

.ריבדו ןתיב  - הרומז תרנכ , ינלטק . ינלטק ץיק   ץיק ןונח : : ןונח לשלש   ונמוי   ונמוי .ף 2010 . ג' יניק ,

.ynetynet ךוניחה . דרשמ  לש  םינויצה  תסרוב  .דוהא 14.1.2011 . ןניק ,

דסומ םילבגומ . םיבאשמב  תוניוצמו  תוכיא  תושיגנ , לארשיב -  ההובגה  הלכשהה  תוינידמ  ינוי 2010 . .ירוא  שריק ,
.תימואל תוינידמ  רקחמל  ןמאנ  לאומש 
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.תימואל תוינידמ  רקחמל  ןמאנ  לאומש  דסומ  לארשיב . רקחמה  תואטיסרבינוא  תוחתפתה  ראוני 2014 . .ירוא  שריק ,

לאומש דסומ  םיידוחיי . . םיטביהו  םינייפאמ  תויגוס , לארשיב –  ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  טסוגוא 2014 . .ירוא  שריק ,
.תימואל תוינידמ  רקחמל  ןמאנ 

בצמ בצמ תנומת   תנומת תואטיסרבינואב ? ? תואטיסרבינואב תשבשמ   תשבשמ תונשדח   תונשדח תווקמ –  –  תווקמ תינומה   תינומה הארוה   הארוה לירפא 2015 . .ירוא  שריק ,
.ןוינכטה ןמאנ , לאומש  דסומ  .דיתעל  .דיתעל טבמו   טבמו

.לא תיב  תירפס  לארשי . לארשי ורפ   ורפ תוריטאס   תוריטאס המכ   המכ דועו   דועו הגורסה , , הגורסה הפיכה   הפיכה ךותב : ץראה . יהוז  .םירפא 1993 . ןושיק ,

תרגסמב שגומ  יתביבסה . יתביבסה אשונל   אשונל   YY-- הה רוד   רוד ינב   ינב לשלש   םסחי   םסחי םיקוריו : : םיקוריו םיריעצ   םיריעצ ינוי 2012 . .תינור  רנולק ,
.הפיח הפיח , תטיסרבינוא  לארשי , ץרא  ידומילל  גוחה  לארשיב ," תירלופופ  תוברת  : " גומלא זוע  פורפ ' לש  סרוקה 

.8 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .רוזחל  הלולע  האושה  .חנ 25.1.2008 . רגילק ,

.דבוע םע  התיכה . התיכה תכלמל   תכלמל יתכפה   יתכפה טעמכ ) ) טעמכ  ) ) ךיא ךיא .תילג 2007.   ןיילק ,

. םויה םויה לארשי   לארשי . ? בוט הליל  .באז .18.1.2012  ןיילק ,

. ץראה ץראה תושיגפב . קשנתהל  ונלחתהו  תהל ' דיגהל  ונקספה  יתמ  הנושארה : הקישנה  .יסוי 1.10.2006 . ןיילק ,

. ץראה ץראה .םימולשתב  וקנמלפ  תינדקרו  .יסוי 19.12.2006 . ןיילק ,

.סנגאמ הקיטילופו . הקיטילופו תדתד   הימדקא , , הימדקא ןליא : : ןליא רברב   .םחנמ 1997 . ןיילק ,

. םינותנ טקל    - לארשיב ההובגה  הלכשהה  תכרעמ  .הנליו 2.5.2013 . לורקו , לכימ  ריפוא , הוח ; ישיבא , - ןיילק

.2 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .דואמ  םירעטצמ  .דעיבא 1.1.2008 . גרבניילק ,

1981-19951981-1995 םינשב   םינשב לארשיב   לארשיב תימויה   תימויה תונותיעב   תונותיעב סדייאה   סדייאה ביטארנ   ביטארנ ושנועו ? ? ושנועו אטח   אטח .ע 2001 . ןילק ,
.תירבעה  הטיסרבינואה  היפוסוליפל , רוטקוד  ראות  תלבק  םשל  רוביח  הלחמ . הלחמ לשלש   תיתוברת   תיתוברת הינבהל   הינבהל המגודכ   המגודכ

.The MarkerThe Marker  ?. ואדיווה תוירפס  תא  דיפסהל  רבכ  רשפא  םאה  .ןויס 25.8.2005 . לייבגנילק ,

. ץראה ץראה דובעל .? קיספהל  הצור  ימ  .ןויס 29.12.2005 . לייבגנילק ,

.The MarkerThe Marker . רוביצה תא  ףוחסל  םישקתמ  ןיידע  קרוי  וינב  םיניגפמה  . 16.10.2011 .ןויס לייבגנילק ,

. ץראה ץראה בוזעל . םילקוש  םילארשיהמ  טעמכ 40%  המל  תרחא : ץרא  יל  שי  .ינש 14.12.2012 . הלישו , ןויס  לייבגנילק ,

הדירפה הדירפה יסופד   יסופד לשלש   היצקנופכ   היצקנופכ םירגבתמ   םירגבתמ ברקב   ברקב תודידבו   תודידבו םומעיש   םומעיש תושוחת   תושוחת .רתסא 1991 . יקצינלק ,
.ךוניחל רפסה  תיב  ביבא , - לת תטיסרבינוא  החפשמהמ . החפשמהמ

.nrgnrg טנרטניאל . ודלונ  .דרו 3.3.2007 . רנלק ,

.4 מע ' תונורחא , , תונורחא תועידי   תועידי .ר  " דה תחופו  ךלוה  .ןורי 29.4.2013 . רנלק ,

.תואירב .תואירב  ynetynet םיאפורה . רפסמב  לש 12%  הדירי  רושע : ךותב  .ןורי 7.1.2014 . רנלק ,

.ynetynet תלעותהמ . לודג  קזנה  .ןורי 11.1.2015 . רנלק ,

.ynetynet .שורפל  דמוע  םיאפור  לש  רוד  רותב : וכח  .דעלג 8.1.2014 . גרומו , רחש  יח , ןורי ; רנלק ,

ןיזגמ ןיזגמ ימעפ : : ימעפ דחדח   .לארשיב  תרושקתב  םיילאוסקסומוה  םייומיד  ןפולצב : ומוה  רוכמל  .תימע 1998 . המק ,
.6-8 תיבסל , תיבסל -- ומוה ומוה תונמאו   תונמאו תוברת   תוברת
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( תכרוע  ) .המענ יבושי , ךותב : .םינומהה  תרושקתב  תויבסלו  םיאומוה  גוציי  תלטוטמהו : רובה  .תימע 2001 . המק ,
.חרזאה תויוכזל  הדוגאה  םילשורי : (. 60-65 מע '  ) תילארשיה תילארשיה תרושקתב   תרושקתב ןויווש   ןויווש -- יאיא ילילש : : ילילש יומידו   יומידו הרדה   הרדה

תילמסה םתדחכה  םע  םיאומוה  לש  תודדומתה  יכרד  םייק :" ינא  עמשמ  ךסמה , לע  יתוא  םימש  םא  " .תימע 2002 . המק ,
.143-191 (:(: 11 )) 44 תילארשי , תילארשי היגולויצוס   היגולויצוס תספתנה .

.דחואמה ץוביקה  םיאומוה . םיאומוה לשלש   תרושקת   תרושקת יסופד   יסופד ןוראהו : : ןוראהו ןותיעה   ןותיעה .תימע 2003 . המק ,

.תינימ - דחה החפשמה  לע  תויתוברת  - ויצוס תורעה  יביטמרונורטה : - רתבה ןדיעה  לש  ופס  לע  .תימע 2007 . המק ,
םיירוהו םיירוהו םייתליהק   םייתליהק םייטפשמ , , םייטפשמ םיטביה   םיטביה הלולס : : הלולס אלאל   ךרדב   ךרדב םיכרוע .)  ) באוי איבלו , לטידע  ירא , - ןב ךותב :

.החפשמה  דומילו  רקחל  זכרמה  (. 45-50 מע '  ) תוינימ תוינימ -- דחדח תוחפשמ   תוחפשמ לשלש  

הללכמה תרושקתל , גוחה  תוילאוסקסומוה . לע  םיילארשי  םירקוח  לש  וא  ו/ םיילארשי  םירקחמ  .תימע 2008 . המק ,
.לאערזי קמע  תימדקאה 

241- (:(: 22 )) וטוט תילארשי , תילארשי היגולויצוס   היגולויצוס לארשיב . יב  " טהלה רקחמה  - הדש לש  ותומדל  םיווק  .תימע 2014 . המק ,
.261

.ynetynet תודיחי . שמח  לע  ורתוות  לא  .ליא 3.4.2015.  יחמק ,

.ynetynet .ןיאושינ  תעצהל  בוריס  םע  דדומתהל  םיכרד   7 .ידע 4.2.2014 . יחמק ,

. תיללכ תיללכ רתא  רתא הלוד . ךירצ  ימ  .יטק 16.12.2010 . יחמק ,

.תיללכ .תיללכ רתא   רתא  .? םהה םירוחבה  םה  הפיא  הפיא , וא : לאוסקסורטמה  רבגה  .יטק 31.5.2011 . יחמק ,

,, האוש האוש יניינעל   יניינעל תעתע   בתכ   בתכ רכזימ : : רכזימ ןילופל . תועסמה  תובקעב  רעונל  הרוק  המ  לירפא 2014 . .לואש  יחמק ,
.21-22 , 4141 החצנהו , החצנהו ןורכיז   ןורכיז המוקת , , המוקת

סוטטס סוטטס .הדובעה  תא  ךל  ושעי   Z רוד .לייא 27.12.2012 . אקנימק ,

"ץ, כו תילגרמ  הליש , ךותב : . ? ודעונ םא  יתלב  דחי  השולש  וכליה  םזינימפו : תוירבג  תונויצ , .תירוא 2011 . רימק ,
.ןוירוג ןב  ןוכמ  בב . ךרכ   ךרכ הנידמבו –  –  הנידמבו בושייב   בושייב רדגמ   רדגמ לעלע   םישדח   םישדח םירקחמ   םירקחמ לארשיב : : לארשיב רדגמ   רדגמ םיכרוע .)  ) ןועדג

.makomako קוור . תויהל  תולועמ  תוביס  .ןואל 14.5.2012. 50  ןמלמק ,

.makomako ןושאר . טיידב  םירבג  לש  תויועט  שמח  תולגמ : תוילארשי  .ןואל 24.3.2013 . ןמלמק ,

.38-44 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .ךשמהה  רוד  תיבה , ןברוח  .לכימ 8.4.2005 . יקסביירגו , ילמ  רנפמק ,

:: םירשוקמ םירשוקמ םיכרוע ,)  ) .יזא ןוא , - בלו  , .זרא ןהכ , ךותב  .תשרב  תובירי  תוצובק  ןיב  גולאיד  .תינור 2011 . ףפמק ,
.סנגאמ תאצוה  םילשורי : לארשיב . לארשיב היגולונכטו   היגולונכטו הקיטילופ   הקיטילופ
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רקחמ רקחמ לאשי : : לאשי תנידמ   תנידמ יבשות   יבשות ברקב   ברקב םייביטקאוכיספ   םייביטקאוכיספ םירמוחב   םירמוחב שומישה   שומישה .וירבוחו 1995 . ארויג  בהר ,
.ירופ ןוכמו  םימסב  המחלמל  תושרה  םילשורי : . IIIIII יגולוימדיפא   יגולוימדיפא

.תומר . 20052005 לארשיב   לארשיב רעונ   רעונ   .2005 םיכרוע .)  ) לסייפ הזיאזעו , ןנחוי , רנזוו , ארויג ; בהר ,

תועידי תילארשיה . תילארשיה הרבחה   הרבחה לעלע   ונעדי   ונעדי אלש   אלש םירבד   םירבד ונל   ונל םילגמ   םילגמ רעונ   רעונ ינב   ינב ריעצה : : ריעצה ןמזה   ןמזה .ןויס 2000 . בהר ,
.תונורחא

.תבשל  ףסומה  תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .שאה   תקספהמ  תונורכיז  .ןויס 22.9.2014 . ריאמ , - בהר

. תונורחא תונורחא תועידי   תועידי האבה .)  ) הדובעל  3,4 .תירונ 31.5.2006 . ןיבור ,

. לכה לכה הזהז   םישנא   םישנא  -  - Y. HRusHRus-רוד ה לש  םייתקוסעתה  םינייפאמה  .לאירא 19.9.2011 . יקסניבור ,

 -  - HRusHRus -ה  Y-ה רוד  ינב  ידבוע  תא  רמשל  תנמ  לע  שונא  יבאשמל  ףסכ  רתוי  .לאירא 19.9.2011 . יקסניבור ,
. לכה לכה הזהז   םישנא   םישנא

םישנא םישנא  -  - HRusHRus םייטנוולרה . םידמעומה  תא  סופתל  ידכ  המידק  דחא  דעצ  דועצל  .לאירא 28.11.2011 . יקסניבור ,
. לכה לכה הזהז  

ןורכיזה ןורכיזה ליבשב   ליבשב .הדמשהה  ירתאלו  ןילופל  רעונה  תוחלשמ  לש  תיכוניחה  תובישחה  .ןונמא 1995 . ןייטשניבור ,
.7

תוהז תורגבתה , בטהל :)  ) ילאוסקסיבו ירדנ  ' גסנרט ילאטסקסומוה , יבסל , רעונ  ינוי 2011 . ךרוע .)  ) ידיג ןייטשניבור ,
שגפמ 33. תילאוסקסורטה . הרבח  ךותב  ןוכיסו 

.הירלג ץראה , ץראה  . ריקה לע  ךשרור  ימתכ  רבה , לע  ןונמפש  .לאינד 15.10.2002 . בוגור ,

.יבוט לארשי . לארשי תונייל   תונייל בוגור   בוגור ךירדמ   ךירדמ .לאינד 2011 . בוגור ,

לש ןיטולחל  םייודבהו  םדוסימ  םיכרפומה  ויתונורכיז  םייח –  וליאכ  ונחנא  ובש  קירה  .רפלא 3.3.2000 . לגור ,
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http://education.academy.ac.il/Admin/Data/Publications/Reading the Reading Brainf final 090512.pdf
http://www.hrus.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94-y
http://www.hrus.co.il/%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9b%d7%a1%d7%a3-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%90%d7%91%d7%99-%d7%90%d7%a0%d7%95%d7%a9-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a0%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93
http://www.hrus.co.il/%D7%9C%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%A7%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9B%D7%93%D7%99-%D7%9C%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A1-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/3237BD5D-CCE5-43D0-8323-93CC6D1C4354/133105/mediniutmisradlahatavmifgash33.pdf
http://www.haaretz.co.il/misc/1.831901


ב11. ץראה , ץראה .הטוס  לש  ויודיו  וא : ןדומ ' הנד  םע  םינכוסמ  םיסחי  ףתתשמה ב'

. סבולג סבולג תחלצומ . תיעוצקמ  הבסה  ןיא  .הנרוא 16.6.2009 . ידור ,

ןעמלו םע  םילעופה  םינוגרא  אשונב  םוחת  "ח  וד חונמ –  ירסח  םיריעצ  .ןורש 2013 . הדנל , לבלו  גשיבא  ןהכ , ךידור 
. תודימ תודימ יליגב 18-35 . לארשיב  םירגוב  םיריעצ 

הרבחל הרבחל ךירדמה   ךירדמה לארשי –  –  לארשי םישנא   םישנא לארשיב . תינוליחה  הרבחב  הנותחו  ןיאושינ  .זוע 4.3.2008 . גומלאו , יש  ןידור ,
. תילארשיה תילארשיה

.The MarkerThe Marker תויצקילפאב . שומישב  םלועב  ןושארה  םוקמב  םילארשיה  .ןתנוי 27.6.2012 . הוור ,

תארקל רמג  תדובע  תיבסל . תיבסל הליהק   הליהק ןוניכב   ןוניכב ילאוטריוה   ילאוטריוה בחרמה   בחרמה לשלש   תורביחה   תורביחה דמימ   דמימ .לעי 2005 . ןיזור ,
.ןליא  - רב תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות 

.makomako םיקנופמה . םירוהה  ונחנא  .תלייא 28.8.2013 . ןזור ,

.makomako ךשוחב . דבל  םיבשוי  .תלייא 20.2.2014 . ןזור ,

.makomako תודידבה . תפגמ  .תלייא 12.8.2014 . ןזור ,

. השדח השדח החפשמ   החפשמ תוירוה . דח  תוחפשמ  .ךיראת  אלל  .תירונ  גלפו , תיריא  םולבנזור ,

. השדח השדח החפשמ   החפשמ  (. תוינימ דח   ) תוירדגימ דח  תוחפשמ  .ךיראת  אלל  .תירונ  גלפו , תיריא  םולבנזור ,

.רתכ תובהא . תובהא רופיס   רופיס .תרנכ 2012 . םולבנזור ,

. תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .ונילע  םידליה  .תיריע 1.6.2007 . םולבנזור ,

. ץראה ץראה ןיסירפקב . יל  תשדוקמ  תא  ירה  .תיריע 30.7.2007 . םולבנזור ,

. ץראה ץראה ךיילא . תרזוחו  ילש  הדליה  תא  תגרוה  קר  ינא  היינש , יכח  .הילמע 28.8.2006 . םולבנזור ,

.ynetynet תיתרבח . הדרח  ןיצקמ  קובסייפ  "ב : הראב םיאפור  .תירש 30.11.2011 . םולבנזור ,

.10-11 ,, תונורחא תונורחא תועידי   תועידי אפור , יל  וגישת  .ןד 30.10.2007 . ןבאו , תירש  םולבנזור ,

.16 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .םיטסילוהוכלא  ןוילימ  יצח  .תרפא 23.7.2001 . רנלימו , תירש  םולבנזור ,

.ynetynet . ? לגר תטישפל  סיסב  הכפה  הנותחה  המל  .ןפצילא 22.8.2011 . גרבנזור ,

.YnetYnet . ? תיביצקתה היסנפה  תצצפב  לפטי  ימ  .ןפצילא 7.3.2015 . גרבנזור ,

.The MarkerThe Marker ". המל עדוי  אל  .הפי  רתוי  הז  גתוממ  : " םויה לש  רעונה  .הניר 12.8.2008 . גרבנזור ,

. The Marker The Marker . םידבוע ונל 4,000  םירסח  העירתמ : תונולמה  תודחאתה  .הניר 17.6.2012 . גרבנזור ,

.רתכ ילארשיה . ילארשיה בחרמב   בחרמב תופש   תופש םייחה -  -  םייחה לשלש   ןוקיסקל   ןוקיסקל .קיבור 2007 . לטנזור ,

.nrgnrg ןושלב . הוואג  םישוע  תינושלה : הריזה  .קיבור 9.6.2011 . לטנזור ,

.18-19 בירעמ , בירעמ תוברת   תוברת .הדוהי  ןב  לש  הננ  ' גה .ךיראת  אלל  .קיבור  לטנזור ,

.ynetynet ןודנולמ . הלק  הכמ  .לואש 17.10.2014 . דלפנזור ,

תב ףונב , היווח  הלוטמ , אירבמה - הילג , לש  ןולמה  תכרועה , רבד  . 5,10,12.7.2003 תכרוע .)  ) יבש דלפנזור ,
.הנידמה לש  רמיצה  תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .לילגה  
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http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000458574
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=7347
http://www.themarker.com/smartphones/1.1786867
http://www.mako.co.il/home-family-weekend/Article-e1374cb6045c041006.htm
http://www.mako.co.il/nexter-weekend/Article-9edde4bca4a4441006.htm
http://www.mako.co.il/nexter-weekend/Article-9edde4bca4a4441006.htm
http://www.mako.co.il/weekend-articles/Article-0307cbffc7ac741006.htm
http://www.newfamily.org.il/blog/data-statistics/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%95/
http://www.newfamily.org.il/624/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%93-%D7%9E%D7%99%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%93-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99/
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1429674
http://www.haaretz.co.il/literature/1.1132653
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4049295,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4112175,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4633139,00.html
http://www.themarker.com/consumer/1.501547
http://www.themarker.com/consumer/tourism/1.1733152
http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=97442999
http://www.nrg.co.il/online/47/ART2/248/923.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4580977,00.html


. הנחמב הנחמב ךתיא . רבדל  הצור  ילש  אמיא  דקפמה , .ןירוא 15.12.2011 . רנזור ,

ןויליג 46. תושדח , ""לל , הצהצ רתא   רתא "פ . מה לש  ןופלטה  רפסמ  תא  היירבע  םא  לכ  עדת  .ןירוא 25.12.2011 . רנזור ,

.לומח ומיע . ומיע היצקארטניאבו   היצקארטניאבו טנרטניאב   טנרטניאב ףקתשמש   ףקתשמש יפכ   יפכ םירגבתמה   םירגבתמה םלוע   םלוע .תנע 2002 . םחור ,

.The MarkerThe Marker רבשמב . עוצקמה  דואמ -  הכומנ  לארשיב  םיטפשמה  ידומיל  תמר  .תירונ 25.12.2008 . טור ,

רוביח .לארשיב  תוהמיא  לש  םיגולבב  ויוטיבו  יהמיא  ביטרנ  תשרב : תיהמיא  הביתכ  .ב 2010 . רלזור , גרבנטור -
.הפיח תטיסרבינוא  היפוסוליפל , רוטקוד  ראות  תלבק  םשל 

.!! הלאוו הלאוו . "other תייקית  " דע דנרפנא " מ" אלמה : קובסייפה  ןולימ  .ילחר 5.2.2014 . רנטור ,

.םיסנניפ םינוסיח  תוימיטפוא . תוימיטפוא תועטונש   תועטונש חווטה   חווטה תוכורא   תוכורא תוילכלכה   תוילכלכה תומגמה   תומגמה .םדא 2015 . רטיור ,

.1010 ענענ   ענענ טנרטניאל . םירוכמ  םינקירמאה  .סרטיור 19.10.2006 .

.ynetynet עקעוקמו . רבוחמ  ליכשמ , רתוי  םוינלימה : רוד  .סרטיור 24.2.2010 .

. תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .רבחה  לש  תיסקאל  קייל  תושעל  .סרטיור 27.1.2011 .

.ynetynet םידליה .? תא  םיררחשמ  ךיא  לודגה :" לויטה  . " .סומע 28.1.2010 רדילור ,

.םגא תאצוה  םשא . םשא תושגר   תושגר אלל   אלל תורוה   תורוה .סומע 2011 . רדילור ,

.םגא םשא . םשא תושגר   תושגר אלל   אלל תורוה   תורוה .סומע 2011 . רדילור ,

תימדקאה הללכמה  לארשיב . רפסה  - יתבב הקצהה  תעפות  רבמצד 2000 . .יתור  יולו , םענ  תודיפל , סומע ; רדילור ,
.לאערזי קמע 

.The MarkerThe Marker תונולשיכהו . תוחלצהה  תיתרבחה : האחמל  םישדוח  העברא  .איג 10.11.2011 . קינלור ,

.The MarkerThe Marker קט . - ייהב תושודק  תורפ  טחוש  לי  רטיפ ת' .איג 20.7.2012 . קינלור ,

.11 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .ונימ  תא  ןימ  אצמי  .רב 27.8.2007 . יסוי  אמור ,

תובקעב םייוניש  האושה : יפלכ  םילארשי  רעונ  ינב  לש  תודמעו  תושגר  עדי , .לכימ 2003 . בלו , המלש  ימור ,
(.(. 22 )) ממ""בב תומגמ , תומגמ ןילופל , עסמה 

תארקל רמג  תדובע  ישיאו . ישיאו יתוברת   יתוברת סנמרופרפ   סנמרופרפ לעלע   יגולופורתנא   יגולופורתנא טבמ   טבמ לארשיב : : לארשיב גארד   גארד .ע 2004 . ונמור ,
.הפיח תטיסרבינוא  .ךמסומ  ראות  תלבק 

. טסילכלכ טסילכלכ דובאה . רודה  .זרא 30.11.2011 . סמור ,

.19-17 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .השוב  אל  רבכ  וז  הינמרג  .ןרוא 31.5.2001 . ןייטשזנור ,

. תשרב תשרב םירוח   םירוח ללמוא . רוד  ןאכ  לדג  המל  תוביס  שולש  .זרא 23.9.2013 . ןנור ,

. תשרב תשרב םירוח   םירוח סקס . ירחא  דימ  תוגוז  לש  תונומת  םרגטסניאב : טהול  דנרט  .זרא 2.4.2014 . ןנור ,

.2-3 תועש , תועש   2424 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .קובקבהמ  אצי  דשה  .השמ 10.3.2009 . ןנור ,

.ץראה .ץראה   . יטילאיר תינכותל  תכפוה  הטיסרבינואה  הצרמ , גרדמ  טנדוטסשכ  .תור 24.4.2014 . ןנור ,

.םדא םירגבתמ . םירגבתמ .הלילג 1988 . רדפ , - ןור
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http://www.mako.co.il/pzm-soldiers/Article-85a9d9adcd04431006.htm
http://www.idf.il/1583-14298-he/Dover.aspx
http://www.themarker.com/markets/1.509402
http://tech.walla.co.il/?w=/4026/2718221
http://net.nana10.co.il/Article/?ArticleID=403563
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3853827,00.html
http://www.rolidera.co.il/images/article4.pdf
http://www.themarker.com/markerweek/1.1562925
http://www.themarker.com/markerweek/1.1781522
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3553322,00.html
http://www.holesinthenet.co.il/holesinthenet-media-story-4714
http://www.holesinthenet.co.il/holesinthenet-media-story-20710
http://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/.premium-1.2303971


.םדא ינורש . ינורש רינ   רינ לשלש   ונמוי   ונמוי ןזואב : : ןזואב ליגע   ליגע .הלילג 1990 . רדפ , - ןור

.םדא הליקט . הליקט םיציפקמ   םיציפקמ .הלילג 1994 . רדפ , - ןור

.םדא תורגבתהה . תורגבתהה ליג   ליג עצמאב   עצמאב םואתפ   םואתפ .הלילג 1997.   רדפ , - ןור

.ןדומ ימיטפוא . ימיטפוא הבהא   הבהא רופיס   רופיס יאלימרת : : יאלימרת לשלש   אמא   אמא .הלילג 2002 . רדפ , - ןור

.ןדומ רפונ . רפונ לשלש   הרופיס   הרופיס תלבוקמ : : תלבוקמ יכה   יכה תויהל   תויהל .הלילג 2007 . רדפ , - ןור

.ןדומ ןיד . ןיד לשלש   ורופיס   ורופיס לבוקמ : : לבוקמ יכה   יכה תויהל   תויהל .א  .הלילג 2008 רדפ , - ןור

.ןדומ רמות . רמות לשלש   ורופיס   ורופיס ןשעמ : : ןשעמ תויהל   תויהל .ב   .הלילג 2008 רדפ , - ןור

ב4. ץראה , ץראה .ראותהו  תירולבה  יפי  .רמת 17.2.1998 . םתור ,

ץראה . ץראה תוהמא . ןיעה  אולמ  .רמת 22.9.2007 . םתור ,

. ץראה ץראה דלי . עגר , דוע  קר  .רמת 26.12.2007 . םתור ,

. ץראה ץראה ןווקמ . רופיס  םיאנוש , .רמת 15.3.2009 . םתור ,

. ץראה ץראה . ? לוחכ רתוי  ריעצ  רתויש  המ  .רמת 21.10.2012 . םתור ,

. ץראה ץראה .ןייל  - דדב דומעל  שקבתמ  זוע  סומע  דליה  .רמת 6.1.2013 . םתור ,

.2-3 תועש ,  24 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .רעונ  תטימ  .תאיל 12.3.2009 . דמלמ , - םתור

.ynetynet ונלש . רעונה  לש  סקסה  .זומזמ  ומכ  הז  ילארוא ? ןימ  .תאיל 12.3.2009 . דמלמ , - םתור

. ישיא ישיא גולב   גולב . ? םולשה םלענ  ןאל  .הליא 24.8.2012 . זר ,

:3030 תרוקיבו , תרוקיבו הירואית   הירואית .ילארשי  ילאוסקסומוה  עונלוקב  המואו  ןימ  ילמרונה : לש  הקיטילופה  .ףסוי 2007 . זר ,
. 159-187

.דחואמה ץוביקה  ביבא : לת  תוינתאו . תוינתאו תוינימ   תוינימ תוירבג , , תוירבג רבג : : רבג תעדל   תעדל .ףסוי 2010 . זר ,

. סבולג סבולג הווצמ . - תב תביסמל  עצוממב  לקש  ףלא   80 ללותשמ : םייניבה  דמעמ  .לכימ 28.10.2012 . ץיבומייח ,' - זר

םייק םייק בצמ   בצמ רקס   רקס ינוגרא : : ינוגרא הנבמו   הנבמו םינייפאמ   םינייפאמ תורטמ , , תורטמ תוימדקא : : תוימדקא -- םדקה םדקה תוניכמה   תוניכמה .הילד 1983 . רומ , - ןמחר
.דלאס הטיירנה  ןוכמ  רקחמה . רקחמה ךשמהל   ךשמהל העצהו   העצהו ""גג   משתב משתב

.רתכ ןתחתהל . ןתחתהל תוצור   תוצור ךכךכ   לכלכ   ונחנא   ונחנא המל   המל ואוא : : ייחב   ייחב רשואמה   רשואמה םויה   םויה .הרפוע 2001 . דלפנזיר 

.date showdate show םיחנומ. ןולימ  תודדועמה -  טקפא  .דעיל 4.3.2013 . הטיר ,

.date showdate show םיחנומ. ןולימ   - The Bro code .דעיל 15.3.2013 . הטיר ,

.10 ןוממ , תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .תעדל   םמצע  תא  םידבוע  .ירמ 26.5.2008 . לזייר ,

.2 דורווב , דורווב ריעה   ריעה םיאגה . לש  םידלי  .הנד 1.7.2008 . ךייר ,

םינשב -1889 יוצרה  ילארשי  ץראה  דימלתה  ןקויד  םיקפוא :"  " וא םישרוש " . " לירפא 1997 .תירינ  לכייר ,
.55-97 : 83 הרדתק , הרדתק . 1933

םשל רמג  תדובע  תיאופרה . תיאופרה תכרעמה   תכרעמה םעםע   שגפמהמ   שגפמהמ םירדנ   םירדנ '' גסנרט גסנרט לשלש   םהיתויווח   םהיתויווח .ריש 2012 . טרכייר ,
.ופי ביבא  - לת תימדקאה  הללכמה  ביבא : לת  .ךמסומ  ראות  תלבק 
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http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1443430
http://www.haaretz.co.il/gallery/1.1467851
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1024,209,34031,.aspx
http://www.haaretz.co.il/gallery/kids/1.1846750
http://www.haaretz.co.il/gallery/kids/1.1611360
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3685469,00.html
http://ayalaraz.com/2012/08/24/%d7%9c%d7%90%d7%9f-%d7%a0%d7%a2%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d/
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000793028
http://www.glbt.org.il/he/history/articles.php?articleID=880


םוקמ תעיבקב  ןושארה  לוקישה  םידליל –  ההובג  ךוניח  תמר  רקס : .ירימ 3.5.1988 . ילייר ,
.5 ,, ןן "" לדנ לדנ ץראה , ץראה .םירוגמ 

.ynetynet ןוראה . חתפנ  ובש  עגרה  .ןרוא 12.6.2003 . סייר ,

. וגוז וגוז תבל   תבל םגו   םגו ירטה   ירטה באל   באל םיישעמ   םיישעמ תונורתפו   תונורתפו תוצע   תוצע הנושארה -  -  הנושארה הנשה   הנשה .תעפי 2004 . סיירו , יזוע  סייר ,
.רטמ

רוזיח רוזיח תורגבתה , , תורגבתה םייחה : : םייחה לגעמ   לגעמ תונוש , , תונוש תויוברתב   תויוברתב תורגבתה   תורגבתה יסקט   יסקט .רדמס 1999 . דלפסייר ,
.ביבא - לת תטיסרבינואו  תיכוניח  היגולונכטל  זכרמה  רוטילקת .)  ) הייברו הייברו

לש שמוממ  אלה  תוניוצמה  לאיצנטופ  םימולהי : לע  םיכרוד  לירפא 2012 . .ירטמיד  בונמורו , רפוע  ןומיר ,
רפסמ 67. הדובע  תוריינ  תרדס  הקיטסיטטסל , הקיטסיטטסל תיזכרמה   תיזכרמה הכשלה   הכשלה לארשי .

.ynetynet .קט  ייהב  ודבעיש  םינימאמ  רעונה  ינבמ   17% רקס : .ןר 24.8.2011 . ןומיר ,

.ynetynet הדובעב ." םיחוטב  םישיגרמ  אל  : " 46  + ינבמ יצח  .ןר 11.3.2012 . ןומיר ,

.ynetynet . ? הדובע תומוקמ  ןיב  םיגלדמ  ונחנא  המל  .ןר 2.9.2012 . ןומיר ,

. Time OutTime Out תרמצב . םילותח  .יש 8.5.2014 . לגניר ,

.28 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .םימשאה   תא  וספת  .הלאירא 31.10.2007 . ןמפוה , - לגניר

. טסילכלכ טסילכלכ םידבוע . םתאש  ןמזב  הדובע  ושפחת  ךכ  .ילטנ 28.5.2013 . רעיר ,

םיילופיט םיילופיט תועוצקמל   תועוצקמל םיטנדוטס   םיטנדוטס ברקב   ברקב תוילאוסקסומוה   תוילאוסקסומוה יפלכ   יפלכ תודמע   תודמע יוניש   יוניש .תימולש 2002 . ןמטכר ,
הטיסרבינואה ךמסומ , ראות  תארקל  רמג  תדובע  תיבסלו . תיבסלו לאוסקסומוה   לאוסקסומוה םעםע   יביטקארטניא   יביטקארטניא שגפמ   שגפמ תובקעב   תובקעב

.תירבעה 

.ynetynet תוקוורה . תביסמל  םידנרטה  לכ  ילש : תופיהו  ינא  .ידע 12.3.2013 . םר ,

.ynetynet . ! טקשב םיחרואה  תא  ובזעת  הלחא ! םינתחתמ ? .ידע 25.10.2013 . םר ,

. סבולג סבולג . " רובש בל  םע  וזה  הכפהמה  לכ  תא  יתרבע  : " ףיל ינפד  .דרו 14.9.2011 . ןילביר , - ןומר

. ץראה ץראה לארשיב ב-2007 . םישדח  םירנוילימ   1,000 .לכימ 25.6.2008 . יתמר ,

. ינשה ינשה יצחה   יצחה   . דבל התאש  אלפ  אל  .ךיראת  אלל  .הננר 

. טסילכלכ טסילכלכ הקיטמתמב . תודיחי  םינחבנה ב-4 ו-5  רועישב  הדח  הדירי  רקבמה : .דוד 14.5.2014 . ילאפר ,

. טסילכלכ טסילכלכ הקיטמתמה . ידומיל  לש  קנעה  לדחמה  .דוד 27.8.2014 . ילאפר ,

. טסילכלכ טסילכלכ םיבשחמה . תכלממב  והובו  והותה  .ףזיש 30.10.2008 . ילאפר ,

. טסילכלכ טסילכלכ . ? ןורחאה עגרה  אוה  ליג 29  םאה  .ףזיש 17.5.2012 . ילאפר ,

דרשמ טנרטניאב . הינקו  שומיש  יסופד  ןווקמ : רעונ  ראורבפ 2010 . .ירמ  ןמצכו , ןורי  לאירא , ףזיש ; ילאפר ,
.הלכלכו רקחמ  להנימ  הקוסעתהו -  רחסמה  היישעתה ,

.סכר לארשיב . לארשיב םירגבתמ   םירגבתמ   (. ךרוע  ) ךונח םולפ , ךותב : תילארשיה . הרבחב  םירוענו  רעונ  .רמת 1995 . טרופפר ,

. הזו הזו המהמ   הכמה . לע  רבוג  ךורה  עגמ  .רהז 29.3.2013 . ץר ,

83/162

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ynet.co.il%2Farticles%2F0%2C7340%2CL-2649577%2C00.html&ei=AZUgU5P2EorH7Aa61oCACw&usg=AFQjCNEMM9b8HnAe2c5B1DC7dsQBZOZbOw&bvm=bv.62788935,d.ZG
http://www.cbs.gov.il/www/publications/pw67.pdf
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4113274,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4201229,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4270196,00.html
http://timeout.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2/%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A6%D7%9E%D7%A8%D7%AA
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3603538,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4404166,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4445196,00.html
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000681323
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1333099
http://www.haaretz.co.il/misc/1.1333099
http://www.onlyu.co.il/ArticlesPage.asp?ArticleId=445
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3630965,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3639321,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3140844,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3571347,00.html
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/F97144C4-9A4F-44D5-B78B-EC4DD06CDFE9/0/X9784.pdf
https://www.spitball.co/item/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F/25396/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%AA%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D/90792/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA.pdf/
http://www.maveze.co.il/%d7%9e%d7%92%d7%a2-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%9a-%d7%92%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%94-%d7%96%d7%94%d7%a8-%d7%a8%d7%a5/


.הלשממה שאר  דרשמ  רתא  לארשי , תנידמב  רורטה  יעוגיפ  תמישר 

. הלאוו הלאוו ההובגה . הלכשהה  ינותנ  חורה : יעדמ  תוחפ  םישנ , רתוי  .לכימ 10.10.2013 . ףשר ,

.8 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .קחשל  םיבהוא  םילודג  םג  .םענ 17.12.2002 . ףשר ,

.ןוממ תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .סוטטס  למס  .םענ 6.6.2010 . ףשר ,

.320 לל""בב , , טילקרפה , טילקרפה .לארשיב  וקיסקמ  יאושינ  לע  .מ 1979 . הוואש ,

.News1News1 ןוחטיב . יברוסמ  .השנמ 16.12.2013 . לואש ,

ףוסיא ףוסיא לשלש   תויתרוסמ   תויתרוסמ תוטישל   תוטישל טנרטניאה   טנרטניאה תפסוה   תפסוה .ירטמיד 2012 . בונמורו , לכימ  רינ , הואנ , ענמ , - לואש
.הקיטסיטטסל תיזכרמה  הכשלה  , 69 סמ ' הדובע  תוריינ  תרדס  םירקסב . םירקסב םינותנ   םינותנ

.רתכ ולש . ולש ירארפה   ירארפה תאתא   רכמש   רכמש ריזנה   ריזנה .ס 2000.   ןיבור  המראש ,

םיבלשה םיבלשה תעבש   תעבש ולש : : ולש ירארפה   ירארפה תאתא   רכמש   רכמש ריזנה   ריזנה םעםע   ךדועיי   ךדועיי תאתא   הלג   הלג .ס 2005 . ןיבור  המראש ,
.רתכ תימצע . תימצע תוררועתהל   תוררועתהל

םהרבא בגוי , ךותב : .םינותנש  ףצרב  יתלכשהה  דובירה  ךילהתב  םייוניש  .דרוו 1992 . סוארקו , יסוי  טיבש ,
.הדסמ (. 17-28 מע ' לארשיב  ( לארשיב ההובגה   ההובגה הלכשהה   הלכשהה תוטשפתה   תוטשפתה ךרוע .) )

.ynetynet . ' היגולואידיאו הסנרפ  ןיב  הדרפה  שי  ונלש  רודב  ' .ירש 26.9.2013 . טיבש ,

ץראה . ץראה םירגובה . םייחל  רבעמב  ינבל ה-20  עייסיש  לופיטה  .רמת 29.4.2012 . חספ , - טיבש

.81-110 ,, זז יי"" תומדקא , תומדקא תיתדה . הרבחב  םייבסלומוה  םייתד  לש  םמוקמ  לע  ונברקב : םי  (ר) חא .באז 2006 . לדייבש ,

רוביצב םילאוסקסומוה  רעונ  ינב  לש  תודדומתה  יכרדו  תומליד  הריחב : םע  םיטבלתמ  ינוי 2011 . .באז  לדייבש ,
.123-136 , 3333 תילאיצוס , תילאיצוס -- תיכוניח תיכוניח הדובעל   הדובעל שגפמ   שגפמ לארשיב . יתד  - ינויצה

.The MarkerThe Marker הרידה . תא  ונעמל  םידבעשמ  םירוההו  ןב 30 -  דליה  .ןתנ 16.8.2012 . עבש ,

תוהזה תוהזה שוביג   שוביג תודוא   תודוא לעלע   םילאוסקסומוה   םילאוסקסומוה םירבג   םירבג לשלש   תונורכיז   תונורכיז דורווב : : דורווב תורגבתה   תורגבתה .לכימ 2009 . איגש ,
.לומח הזהז . ךילהת   ךילהת בויטב   בויטב ךוניחה   ךוניחה תכרעמ   תכרעמ לשלש   המוקמו   המוקמו תורגבתהה   תורגבתהה ליגב   ליגב תינימה   תינימה

.makomako לארשיב . היזיוולטה  ינפ  תא  ונישש  תויאומוהה  תויומדה  דעצמ  שיש : םיאג  יכה  .רמות 16.11.2011 . איגש ,

.4 הלכלכ , הלכלכ תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .לארשיב  םיליבומה  תורייתה  ירתא  .ינד 9.4.2003 . הדש ,

.ynetynet םידבוע . םירסח 4,000  תונולמב  הדובע ? םישפחמ  .ינד 27.12.2011 . הדש ,

.38 ,, תונורחא תונורחא תועידי   תועידי .םאתהב  גהנתהל  אנ  ילארשי , .ינד 10.3.2015 . הדש ,

םידעי תוינידמ , ךוניחה -  תכרעמב  תומילא  םע  תודדומתה  .ההלב 2006 . יונו , הלא  יסרגלא , הנח ; ימדש ,
.146-121 , 3232 תילאיצוס , תילאיצוס -- תיכוניח תיכוניח הדובעל   הדובעל שגפמ   שגפמ .תולועפו 

.62-63 ובלכ , ובלכ .רתוי  ןאכ  רג  אל   FONZY .ףסא 21.11.2003 . יקסניבוש ,

.17 םויה , םויה לארשי  לארשי .ן  " בקה ירורחש  ומצמוצי  םיטמתשמה : לע  רעתסמ  "ל  הצ .ךליל 2.7.2015 . לבוש ,

.םויה .םויה לארשי   לארשי .ןוחטיבה  לע  הרימש  ךות  לבא  םיצימא  םידעצל  םינכומ  "ל : הצ .ךליל 23.7.2015 . לבוש ,

.35 ףסומ , ףסומ ץראה , ץראה .םיאב  םירמנ  .רמוע 22.8.2014 . טרבוש ,
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.18-21 סוטטס , סוטטס .םייחב  ןוזיאה  תאיצמל  עסמ  טסוגוא 2011 . .תינור  הווש ,

. ץראה ץראה .דרפיהל  ךירצ  רבכ  רטספיה -  - הזה גשומל  ונלגרתהש  דע  .הנד 3.9.2010 . יפווש ,

יכילהתב יכילהתב תוקוור   תוקוור תוילארשי   תוילארשי םישנ   םישנ לשלש   ןהיתוסנתה   ןהיתוסנתה תויגוז : : תויגוז שופיחו   שופיחו תוקוורה   תוקוורה תייווח   תייווח .ע 2008 . ץרווש 
ראות תלבק  םשל  הדובע  , "" םינפ םינפ לאלא   םינפ   םינפ  "  " ישגפמו ישגפמו תוילאוטריו   תוילאוטריו תויורכה   תויורכה גוז –  –  גוז ןבןב   תריחבו   תריחבו שופיח   שופיח

.ןליא רב  תטיסרבינוא  ךמסומ ,

. ץראה ץראה אבא . ומכ  תויהל  הצור  אל  טושפ  .ידע 29.9.2005 . ץרווש ,

. היטרקומדל היטרקומדל ילארשיה   ילארשיה ןוכמה   ןוכמה יוניש . לש  ןדיעב  תויטרפ  .הליהת 2012 . רלושטלא , - ץרווש

.ynetynet םויב . תועש  רתוי מ-4  ןופטראמסב  םידליה  םירוכמ : .הדוהי 23.9.2014.  טחוש ,

סינכנ םיקדוצ , הלאה  'ה  רבחה : " ןילרב תאחמ  לע   ynet-ל דיפל  .ןרומ 7.10.2014 . יאלוזאו , הליטא  יבלפמוש ,
.ynetynet . " חוקיפל םירצומ 

, ןשדו השמ  דקוש , ךותב : .ץוחבמ  תולכתסה  תמועל  תוברועמ  ץראב : יגולופורתנא  רקחמ  .השמ 1998 . דקוש ,
.ןקוש (. 357-372 מע '  ) היגולופורתנאב היגולופורתנאב הארקמ   הארקמ תיתוברת , , תיתוברת -- ןיבה ןיבה היווחה   היווחה םיכרוע ,)  ) המלש

םיקטוקסידהו םיקטוקסידהו םינודעומה   םינודעומה תוברת   תוברת לשלש   הירוטסיהה   הירוטסיהה םייניעב : : םייניעב תועמד   תועמד םעםע   דוקרל   דוקרל .ןסינ 2008 . רוש ,
.גנילסר לארשיב . לארשיב

.החותפה הטיסרבינואה  תירוד . תירוד ןיב   ןיב הלכלכ   הלכלכ . 2006 יכדרמ א .' ץרוש ,

.33 ךוניחו , ךוניחו הרבח   הרבח תוברת   תוברת םינפ –  –  םינפ רודה . ינפכ  ןושלה  ינפ  רבמטפס 2005 . .הרוא  דלוצרוש ,

. ynetynet םייואר . אל  תומוקמב  תשרל  םיימצע  םימוליצ  .רחש 31.10.2013 . ןשוש ,

. ילש ילש ביבא   ביבא -- לתלת רתא   רתא לש ת"א . היתודלות  ךרכל -  ךפהש  םולח  .ןליא 2009 . ירוחש ,

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

.גנילסר הייד . הייד הבוט   הבוט תוחא   תוחא .הרש 2014 . ףחש ,

תילאוסקס - יבה תיבסלה , תילאוסקסומוהה , הליהקה  הילפאו : תובלתשה  הוואגה 2003  םוי  .תעפי 16.6.2003 . קחש ,
.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה -  .ימוקמה  ןוטלשה  לומ  סרדנ  ' גסנרטהו

.לומח לארשיב . לארשיב רעונה   רעונה ברקב   ברקב גוז   גוז ןבןב   תריחב   תריחב .הניר 1988 . רחש ,

. 221-240 ככ""טט : : וביבסו , וביבסו ךוניחה   ךוניחה .השדחה  תוהבאה  .ןרק 2007 . שוילו , הניר  רחש ,

יכילהת החפשמ : ייחו  ןיאושינ  יבגל  רעונ  לש  תודמע  ןתחתהל ? ךירצ  המ  םשל  .רוא 2006 . יבנעו , הניר  רחש ,
.219-298 ככ""חח : וביבסו , וביבסו ךוניחה   ךוניחה   .2005 , 1990 הנש 1975 , ךרואל 30  יוניש 

םיאושינ תוקוורה , יבגל  תוקוורו  םיקוור  תודמע  לארשיב : םיקוור  תויהל  .תידוהי 2010 . ןורשו , הניר  רחש ,
.277-297 לל""בב : וביבסו , וביבסו ךוניחה   ךוניחה .החפשמו 

.ןייטש ביבאו  רחש  רמת  תאצוה  רבגל . רבגל ןויריהה   ןויריהה ךירדמ   ךירדמ דלונ : : דלונ אבא   אבא .ביבא 2007 . ןייטשו , רמת  רחש ,

.יבצ ןב  קחצי  די  םישימחה . םישימחה תונשב   תונשב תירוביצה   תירוביצה הבשחמב   הבשחמב הרובגו   הרובגו האוש   האוש -- רודל רודל חקלה   חקלה .ינור 2000 . רבואטש ,

.זיקרוט לארשיב . לארשיב םידבוע   םידבוע לשלש   ןוימו   ןוימו סויג   סויג יכילהת   יכילהת םישורד : םישורד .יקוש 2002 . רבואטש ,

תוינימ תוינימ תויוגהנתה   תויוגהנתה לשלש   תוסיפת   תוסיפת םיראבמכ   םיראבמכ השובו   השובו סעכ   סעכ תויתוהז : : תויתוהז תויומקמתה   תויומקמתה .ילנ 2009 . ןייטש ,
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.לומח תרחואמה . תרחואמה תורגבתהה   תורגבתהה ליגב   ליגב םירענו   םירענו תורענ   תורענ לשלש   תויגוזו   תויגוזו

.גנילסר ימוקמב . ימוקמב רכזי   רכזי ןורכזה   ןורכזה רהרה   .תאיל 2014 . ינבל , - רייטש

םהישרושו םהישרושו יחרזמ   יחרזמ אצוממ   אצוממ תוריעצ   תוריעצ תוחפשמב   תוחפשמב םינב   םינב לודיג   לודיג יסופד   יסופד ינשה : : ינשה רודה   רודה .םהרבא 1983 . לטש ,
.דבוע םע  רבעה . רבעה תוברתב   תוברתב

.סוקופ . ADHDADHD  לעלע ישיא   ישיא טבמ   טבמ ובישקת :!? :!? ובישקת ילוא   ילוא .הירא 2011 . תב  הנח  ןרטש ,

.דבוע םע  בוציע . בוציע טקיורפכ   טקיורפכ ימצעה   ימצעה .ולרק 2005 . רגנרטש ,

. ץראה ץראה תוטילאה . לש  דובאה  דובכה  .ולרק 20.10.2007 . רגנרטש ,

. םויה םויה לארשי   לארשי . " לקש יתחוורה  אל  : " ףשחנ ןילרבל  הריגהה  םזוי  .באז 19.10.2014 . ןיילקו , יזח  טכילנרטש ,

. The MarkerThe Marker תססוג . האחמהש  ךכל  םינמיס  השימח  .םתור 15.11.2011 . ןמקרטש ,

..hrmhrm  רתא רתא  (. ...יאוו יאוו , יאווה , רוד   ) ךלש הדובעל  ינויחה  קובסייפה  רוד  לע  עדימ  .תירוא 2011 . רביש ,

.ישיא .ישיא גולב   גולב   . םהיניבש המו   Y-רוד ה לע  לוהינ , לע  .תירוא 30.6.2013 . רביש ,

.32 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .תינומה  ופתתשה  וא  הקזח  תוגיהנמ  .יסוי 28.11.2012 . ןייש ,

ברקב רקס  הזעב : תומיעל  םיביגמ  םיריעצ  םיאקירמא  םידוהי  טסוגוא 2014 . .דרנואל  סקאסו , רחש  טכה , לשימ ; ןייש ,
.סיידנרב תטיסרבינוא  תילגת . טקיורפל  םידמעומ 

.יתומכ רקחמ  סיסב  לע  תויטילופ  תומגמ  חותינ  ןאל ? לארשיב -  רעונה  ינב  רבמצד 2010 . .הילד  ןילדנייש ,
רעונה רעונה רקחמ   רקחמ לארשיב -  -  לארשיב םיריעצ   םיריעצ ברקב   ברקב תוהזב   תוהזב תוריתס   תוריתס םגו : : םגו םגםג   תכרוע .)  ) רגה 'ר , צרק תרמצ  ךותב :

256- מע ' תוישיאו  ( תוישיאו תויתרבח   תויתרבח תוימואל , , תוימואל תודמעב   תודמעב יוניש   יוניש טרבא : : טרבא ךירדירפ   ךירדירפ ןרק   ןרק לשלש   ישילשה   ישילשה ילארשיה   ילארשיה
.יבור ןוזנתנו , ףלאר  לסקה , תאצוה   .. (286

.סנגאמ לארשיב . לארשיב םירומ   םירומ תרשכה   תרשכה לשלש   ימדקאה   ימדקאה ךילהתה   ךילהתה .ןסינ 1995 . ןינייש ,

אבא אבא .דלפנייש   .דלפנייש ןליא   ןליא גולב   גולב תולודג . תופיאש  לעו  םיירוה  םידחפ  לע  םילימ  המכ  .ןליא 24.5.2014 . דלפנייש ,
. םייתמוק םייתמוק

רמג תדובע  תוילאוסקסומוה . תוילאוסקסומוה יפלכ   יפלכ תילאיצוס   תילאיצוס הדובעל   הדובעל םיטנדוטס   םיטנדוטס לשלש   םהיתודמע   םהיתודמע .איג 2004 . הליש ,
.ביבא  - לת תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל 

. םירדנ םירדנ '' גסנרטו גסנרטו םילאוסקסיב   םילאוסקסיב תויבסל , , תויבסל םיאומוה , , םיאומוה םיריעצו   םיריעצו רעונ   רעונ ינב   ינב דורווב : : דורווב םייחה   םייחה .איג 2007 . הליש ,
.גנילסר

הרבח הרבח .תוילאוסקסומוה  יפלכ  תילאיצוס  הדובעל  םיטנדוטס  לש  םהיתודמע  .איג 2009 . הליש ,
. 455-481 (:(: 44 )) ככ""טט  ,, החוורו החוורו

םיעיפשמה םיעיפשמה םייתביבס   םייתביבס םידמימ   םידמימ תניחב   תניחב יבסל : : יבסל -- ומוה ומוה רעונ   רעונ ברקב   ברקב תינימ   תינימ הייטנ   הייטנ שוביג   שוביג .איג 2009 . הליש ,
ראות תלבק  םשל  רוביח  רעונה . רעונה ינב   ינב לשלש   תישפנה   תישפנה םתואירב   םתואירב לעלע   םתעפשהו   םתעפשהו תינימ   תינימ הייטנ   הייטנ שוביג   שוביג לעלע  

.ביבא  - לת תטיסרבינוא  היפוסוליפל , רוטקוד 

רעונה ןוגרא  "ל . הצב תויבסלו  םיאומוה  תולייחו  םילייח  לש  םבצמ  םידמב : םיאג  רבוטקוא 2006 . .וירבוחו  איג  הליש ,
.האגה

םיאומוה םיאומוה םידימלת   םידימלת לשלש   םבצמ   םבצמ : : 20082008 רפס   רפס יתב   יתב םילקא   םילקא רקחמ   רקחמ .ןרוא 2008 . יול , - ינומזפו איג  הליש ,
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.האגה רעונה  ןוגרא  לארשיב . לארשיב ךוניחה   ךוניחה תכרעמב   תכרעמב תויבסלו   תויבסלו

םיריעצו רעונ  ינב  ברקב  תינימה  הייטנה  שוביגו  תישפנ  תואירב  םייתרבח , םירשק  .יקיר 2011 . היוסו , איג  הליש ,
.39-60 , 3333 תילאיצוס , תילאיצוס -- תיכוניח תיכוניח הדובעל   הדובעל שגפמ   שגפמ .םילאוסקסיבו  םיאומוה  תויבסל ,

. לכה לכה הזהז   םישנא   םישנא  -  - HRusHRus . ? ילטיגידה םלועב  םידילי   " םה  Y-רוד ה םישנא  םאה  .רחש 14.4.2013 . חוליש ,

. ץראה ץראה םזיסיקרנו . תורוה  .יבא 27.2.2013 . ןוליש ,

.OnlifeOnlife תירבעה . תא  םהל  חקית  לא  ןוריפ , יש  .הימ 19.11.2013 . ןוליש ,

.ynetynet תבכרומ . הארמב  תימיטניא  הצצה  תוחפשמ :' ' .רדמס 12.3.2013 . ינוליש ,

.לאירא ביבא . לתל  םינש   101 . 2012 םיכרוע .)  ) לאירבג יאקרבו , ילא  רליש ,

םילוע םילוע םידכנ   םידכנ יניעב   יניעב תותבסו ) ) תותבסו םיבס   םיבס  )  ) םילודג םילודג םירוה   םירוה לשלש   םתועמשמ   םתועמשמ .תעפי 1995 . למרכ , - גרבניש
.ביבא לת  תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל  רמג  תדובע  םילארשיו . םילארשיו היסורמ   היסורמ

.443-442 : (( 55 )) 141141 האופרה   האופרה רודה ? ךלוהו  תחופה  .הדוהי 2002 . דלפניש ,

.בירעמ תירפס  סני . סני '' גהגה תרענ   תרענ .רדמס 1991 . ריש ,

תועידי תורגבתהו . תורגבתהו תורבגתה   תורבגתה תובזכאו , , תובזכאו תובהא   תובהא ירופיס   ירופיס   5050 קותמ : : קותמ -- ץומחב ץומחב םירוענ   םירוענ .רדמס 1996 . ריש ,
.תונורחא

.תונורחא תועידי  תומילא . תומילא אלל   אלל תורגבתה   תורגבתה .רדמס 1999 . ריש ,

.לכשמ תוגוזה . תוגוזה ירוחאמש   ירוחאמש ילג   ילג .רדמס 2007 . ריש ,

.10 ,, םיינרדומ םיינרדומ םינמז   םינמז תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .םירוהל  רפס  תיב  .רדמס 18.1.2006 . ריש ,

.16-18 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .הדובעה  שופיח  תונמא  .רדמס 17.10.2007 . ריש ,

.56-60 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי .שימג  בר  .רדמס 26.10.2007 . ריש ,

. תונורחא תונורחא תועידי   תועידי לזוג .! רבכ , ףוע  .רדמס 2.11.2011 . ריש ,

.ךליל תורגבתהה . תורגבתהה ליג   ליג לעלע   םייטסירומוה   םייטסירומוה םיעטק   םיעטק הזהז : : רעונ   רעונ הזיא   הזיא .הרורד 1993 . יאריש ,

.The MarkerThe Marker שאוימ . יכהו  חמש  יכה  םוקמה  .רשא 21.7.2011 . רטכש ,

.The MarkerThe Marker םילכסותמו . םילפשומ  םילטבומ ,  - f-רוד ה תימלוע : תיתרבח  ןמז  תצצפ  .רשא 22.7.2011 . רטכש ,

תא םירהל  זעהש  םינכפהמה  רוד  לע  תעדל  םתיצרש  המ  לכ  טירטס : לוול  דעו  גטוקמ ' .רשא 18.5.2012 . רטכש ,
.The MarkerThe Marker שארה .

! - ! - יתרבח יתרבח קדצ   קדצ שרוד   שרוד םעה   םעה רתא   רתא ץיק 2012 . םירה , תבכר  לע  ילארשי  ריעצ  לש  ונמוימ  .רשא 30.6.2012 . רטכש ,
. קבאמה קבאמה לשלש   ימשרה   ימשרה רתאה   רתאה

ראות תלבק  םשל  רוביח  לארשי . ייברע  לש  םלבסל  היתפמאה  לע  ןילופל  רעונ  ינב  עסמ  תעפשה  .הוח 2002 . רטכש ,
.הפיח תטיסרבינוא  היפוסוליפל , רוטקוד 

םילדוממ םילדוממ םידלי   םידלי ןיב   ןיב האוושהו   האוושהו הדידמ   הדידמ ילכ   ילכ חותיפ   חותיפ תודליב : : תודליב תירדגמ   תירדגמ תוחתפתה   תוחתפתה .רמות 2009 . רנכש ,
.ביבא - לת תטיסרבינוא  היפוסוליפל , רוטקוד  ראותה  תלבק  םשל  רוביח  םינווגמ . םינווגמ םייתחפשמ   םייתחפשמ
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.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה -  .רעונו  םידלי  ברקב  לוהוכלא  תכירצ  .ימענ 25.10.2009 . ימע , - ימ גלש 

.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה -  לארשיב . רעונה  תועונת  .ימענ 6.5.2010 . ימע , - ימ גלש 

ץראה . ץראה .םיבדנתמה  רדסמ  .ריאי 2.11.2007 . גלש ,

. היטרקומדל היטרקומדל ילארשיה   ילארשיה ןוכמה   ןוכמה תילארשיה . הרבחב  תודהיה  סנסנר  שדח –  ידוהיל  ןשי  ירבעמ  .ריאי 2010 . גלש ,

ישילשה ילארשיה  סנכה  .תילארשיה  הרבחב  תודהיה  סנסנר  לע  םידוהי –  בושו  םירבע , םידוהי , ץרמ 2011 . .ריאי  גלש ,
. הפיח הפיח תטיסרבינוא   תטיסרבינוא תיוושכע . תוינחור  רקחל 

. הזו הזו המהמ   המחלמב . חצנל  הרטמה : .באוי 15.7.2013 . רגניזלש ,

.XnetXnet הלילב . םיבתוכ  םירבגה  .תאיל 16.7.2014 . רגניזלש ,

.nrgnrg תוקרפתהב . םירוה  .רפע 30.10.2007 . חלש ,

.GG  ןיזגמ ןיזגמ הנממ . םילבוס  םתא  םגש  ןכתיי  תילטיגיד -  הערפה  .ןח 21.6.2013 . אטילש ,

. ךוניחה ךוניחה דהדה   .ןילופל  רעונה  תועסמ  לע  הירוגנס  ראורבפ 2008 . .יטומ  םלש ,

.ynetynet הירוטסיה . ידומיל  האינשמש  תורגבה  .יטומ 13.8.2013 . םלש ,

ןוכמ טסקטכ . היינבהל  תואיצמה  קוריפמ  ינתוכיא : רקחמ  תביתכב  םיכרד  .הכרב 2007 . טרפלאו , החמש  יקסלש ,
.תפומ 

: לרב - תיב ןוכית . ןוכית רפס   רפס תיבב   תיבב םירגבתמ   םירגבתמ ברקב   ברקב תוילאוסקסומוה   תוילאוסקסומוה יפלכ   יפלכ תודמע   תודמע .רדמס 2008.   בוט , םש 
.לומח

.ynetynet .ל  " וחב םייח  םילארשי  ןוילימכ  לארשי 2002 : .רדמס 5.3.2002 . ילאומש ,

: ביבא לת  לארשי . לארשי יריעצ   יריעצ לשלש   תיטילופה   תיטילופה םתופתתשה   םתופתתשה תרבגה   תרבגה עבוק –  –  עבוק ריעצ   ריעצ לכלכ   .קיציא 2008 . ילומש ,
.םיטנדוטסה תודחאתה 

.11 תונורחא , תונורחא תועידי   תועידי אל ."? תונברה , ךרד  היהי  הז  ושרגתתשכ  לבא  . " .יתיא 30.7.2007 ץיבוקשומש ,

.גארפ קוחרה . קוחרה חרזמב   חרזמב םילארשי   םילארשי לשלש   תואלימרת   תואלימרת ןאכ -  -  ןאכ ליחתמ   ליחתמ הזה   הזה ליבשה   ליבשה .תילד 2000 . יאחמש ,

.לומח ןוכית . ןוכית רפס   רפס תיבב   תיבב םירגבתמ   םירגבתמ ברקב   ברקב תוילאוסקסומוה   תוילאוסקסומוה יפלכ   יפלכ תודמע   תודמע .רדמס 2008.   בוט , - םש

יסופד יסופד דוסימו   דוסימו ןוחטיבה   ןוחטיבה דרשמב   דרשמב לייחה   לייחה תחצנהל   תחצנהל הדיחיה   הדיחיה ויה : : ויה אלכ   אלכ ויהי   ויהי לבל   לבל .הנליא 2003 . רימש ,
.ןוחטיבה דרשמ  םייתכלממה . םייתכלממה ןורכיזה   ןורכיזה

.דבוע םע  ףרוחב . ףרוחב רתנספ   רתנספ .תליא 2007 . רימש ,

םינוויכ םינוויכ תואטיסרבינואב . היצזיטילופה  הקימעמ  ימדקאה " שפוחה   " לש ותוסחב  ינוי 2012 . .הויז  רימש ,
.91-106 , 2626 םישדח , םישדח

. טסילכלכ טסילכלכ .דיתעה  תא  לסיח  טנרטניאה  .ילט 25.4.2013 . רימש ,

טסילכלכ . טסילכלכ םוּבסייפ . .ילט 31.7.2014 . רימש ,

.םילעופ תיירפס  תודשב . תודשב ךלה   ךלה אוה   אוה .השמ 1947 . רימש ,

. 1010 ענענ  ענענ .עבג  - רדלא םע ד"ר  ןויאר  תרגבתמל –  ךירדמ  .הליא 5.2.2009 . היאמ  שמש ,
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http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4416965,00.html
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.דחואמה ץוביקה  תאצוהו  ריל  ןו  ןוכמ  לארשיב . תונעזג  .יסוי 2008 . הנויו , הדוהי  בהנש ,

ב4. ץראה , ץראה .םינייטשנייא  לע  הנוב  אל  .הזילע 12.7.1994 . רהנש ,

.34 ךוניחו , ךוניחו הרבח   הרבח תוברת   תוברת םינפ –  –  םינפ םימוסחמ . אלל  הלכשה  רבמצד 2005 . .הזילע  רהנש ,

ץורע 2. תושדח  ןוכסיח , ןוכסיח תינכות   תינכות  ?. םישרדנ יכה  תועוצקמה  םהמ  רקס : .ןולא 30.6.2013 . ינש ,

לש יטילופה  גולבה  גולפה –  גולפה . "? לודגה םיגנאבה  ליל   " תא לארשי  תרטשמ  המדיק  עודמ  .לט 20.4.2014 . רדיינש ,
.רדיינש לט 

.on-lineon-line בירעמ   בירעמ .וניניע  תא  החקפש  ןילרבל  הדות  .לט 7.10.2014 . רדיינש ,

.תירוביצ תוינידמל  רמייהסרולפ  ןוכמ  םילשורי : ביבא . ביבא -- לתב לתב םירז   םירז םידבוע   םידבוע .קחצי 1999 . לנש ,

תימצע תימצע הלבק   הלבק לשו   לשו תוחותפו ,) ,) תוחותפו תורוגס   תורוגס  )  ) תימצע תימצע הטילש   הטילש תויונמוימ   תויונמוימ לשלש   העפשהה   העפשהה .עבג 2005 . ןמקנש ,
תדובע לארשיב . לארשיב תויבסלו   תויבסלו םיאומוה   םיאומוה לשלש   תיביטקייבוסה   תיביטקייבוסה םייחה   םייחה תחוור   תחוור לעלע   תילאוסקסומוה   תילאוסקסומוה הייטנ   הייטנ לשלש  

.הפיח תטיסרבינוא  ךמסומ , ראות  תארקל  רמג 

.א פ"ב/6 ךוניחה , ךוניחה דהדה   .דובאה  ידוהיה  ןמזה  תובקעב  ינוי 2008 . .השמ  רנש ,

.הלכלכ ץראה , ץראה .הטישה  תא  תוכהל  .הרזעלא 19.11.1995 . יפש ,

הזו  . הזו המהמ   הצומח . תנמש  .ינור 21.3.2013 . יפש ,

הזו . הזו המהמ   .םירומיה  לעו  ןיי  לע  .ינור 13.2.2014 . יפש ,

. הזו הזו המהמ   המצע . לע  .ינור 9.3.2014 . יפש ,

.nrgnrg ןואכיד. דגנ  תיחמצ  הפורת  לארשיב : שדח  .לכימ 24.4.2006 . אריפש ,

.ynetynet השק . ןואכידל  יתסנכנו  דומלל  ידכ  ןילטיר  יתחקל  .בדנ 27.12.2011 . אריפש ,

.למרכ םילוכי . םילוכי ונחנאש   ונחנאש הרמא   הרמא הניר   הניר הרומ   הרומ .הניר 2011 . אריפש ,

תוימדקא תוימדקא םדק   םדק תוניכמ   תוניכמ ירגוב   ירגוב רקס   רקס הלחתהה : : הלחתהה ינפל   ינפל .הנור 1988 . טיבשו , רזוע  דליש , הניר , אריפש ,
.ריפס סחנפ  םש  - לע חותיפל  זכרמה  תויעבו . תויעבו םיגשיה   םיגשיה תודמע , , תודמע הריירק , , הריירק הלכשה , , הלכשה יסופד   יסופד לארשיב –  –  לארשיב

.תיכוניח היגולונכטל  זכרמה  םייניבה . םייניבה תביטח   תביטח ידימלת   ידימלת לצא   לצא האירקה   האירקה דודיע   דודיע .ןו 1993 . ג' ןיבלפש ,

. טסילכלכ טסילכלכ  ! תדספה תדלי ? .סדה 8.3.2012 . רפש ,

.!! הלאוו הלאוו טייד 4.  קלח א -' םיכיבמה  םיטיידה  ירופיס  .לט 9.12.2011 . רפש ,

.!! הלאוו הלאוו טייד 12 . קלח ג - ' םיכיבמה  םיטיידה  ירופיס  .לט 23.12.2011 . רפש ,

.!! הלאוו הלאוו טייד 29 . קלח ו - ' םיכיבמה  םיטיידה  ירופיס  .לט 20.1.2012 . רפש ,

.!! הלאוו הלאוו טייד 47 . אי - ' קלח  םיכיבמה  םיטיידה  ירופיס  .לט 24.2.2012 . רפש ,

.!! הלאוו הלאוו טייד 165 . קלח נ"ג -  םיכיבמה : םיטיידה  טקייורפ  .לט 4.1.2013 . רפש ,

ךוניחה ךוניחה תכרעמל   תכרעמל לבוי   לבוי ךרוע .)  ) דעלא דלפ , ךותב : .םירפסמה  יארב  ךוניחה  .דוהא 1999 . רבו , הילד  קצנירפש ,
חפסנ 1 .) ' ) ךרכ ג טרופסהו , תוברתה  ךוניחה  דרשמ  (. 1259-1271 מע '  ) לארשיב לארשיב

.ךוניחה דרשמ  םירפסמה . םירפסמה יארב   יארב ךוניחה   ךוניחה תכרעמ   תכרעמ .תרוד 1997 . ןמרטיפו , דוהא  רב , הילד ; קצנירפש ,

89/162

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

http://www.kotar.co.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=93437888#1.4884.6.default
http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=6248&CategoryID=940&Page=2
http://www.mako.co.il/news-channel2/Economy-Newcast/Article-f294cdbe9d59f31004.htm&Partner=rss
http://www.talschneider.com/2014/04/20/lelhabang/
http://www.maariv.co.il/news/new.aspx?pn6Vq=EE&0r9VQ=GGFHF
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