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רקחמל רקחמל עקרה   עקרה
" ותמישנ תא  עמוש  ינא  ךומסה /  רדחב  ןשי  אבה  רודה  "

(1985 רוד ,' , ' רונמ דוהא  )

םירוהל הפיחב  ונדלונ  רפכה ." ותואמ   " ונינש ונחנא 
סכר לע  וניליב  ונתורחבו  ונתודלי  תאו  לארשי  ידילי 

" בושייה תלוצא   " הררוגתה הבש  הביבסב  למרכה ,
רפסה - תיבבו םיפוצה  תעונתב  ונשגפנ  .תיאפיחה 

, יאבצה תורישה  רחאל  דיימ  םינומשה , תונש  תישארב  ונתחתה  .הרשע  - עבש ליגב  בהואמ  גוז  ונישענו  ירבעה  ילאירה 
האישב זא  התיה  לארשיב  תיטילופהו  תיתרבחה  הסיסתה  .קוחרה  חרזמב  לודגה  לויטל  ונאצי  תיב  ונמקהש  ינפל  דועו 
ןדיעהו ריוואב  גגופתהל  הלחה  םעפ  לש  תומימתה  .הלטלט  רבוע  וילאמ  ןבומהש  התיה  ונרוד  ינב  לשו  ונלש  השוחתהו 

ונשח לבא  ונירומו , ונירוה  ונל  ושירוהש  יכרעה  דוקה  תא  ונכרעהו  ונבהא  .חתפב  היה  רבכ  ילבולגהו  ימואל  - טסופה
.תוניחבה לכמ  םהמ , םיבוט  תויהל  ונפאשו  רתוי  םיחכופמ 

עפשוה רבכ  םהל  ונקנעהש  ךוניחה  לבא  תונויצה , יכרב  לע  םתוא  ונלדיג  .ונידלי  ינש  ודלונ  םינומשה  תונש  תיצחמב 
תא ונרבע  םתיא  דחיב  .ויתוקוצמו  דיחיה  יכרוצל  תושיגרו  םזינימפ  תויתרוקיב , לש  רתוי , םייברעמ  םילדוממ 

, םיבשחמ "ל , וחל תועיסנ  םינוינק ,  ) דחא דצמ  תירואטמ  תילכלכ  תוחתפתה  הפוקתה : לש  םייטמרדה  תוערואמה 
, םייטילופ םיחתמו  םיעוזעז  םיליט , תופקתמ  רורט , יעוגיפ   ) ינש דצמ  ןוחטיב  רסוחו  תוביצי  רסוחו  דועו ,) ירלולס 

(. המודכו ךוניחה  תכרעמ  תסירק 

זוע הימדקאה : םלועל  ןמז  ותואב  רתוי  וא  תוחפ  ונסנכנו  םכש  לא  םכש  ונישע  ישילשהו  ינשה  ןושארה , ראותה  תא 
רפסה רואל  אצי  ב-1997  .הדימלבו  הארוהב  םיבשחמה  םוחתב  רמתו  תילארשיה  הרבחה  לש  היגולויצוסה  םוחתב 

, םירפסה תא  (. 2004 ' ) תילארשיה הטילאב  םיכרע  יוניש  קילורשמ –  הדירפ   ' רפסה ךכ  רחא  םינש  עבשו  ןקויד ' רבצה –  '
םינוידו תוחיש  רופסניא  ללכו  ףתושמ  היה  הביתכה  ךילהת  לבא  זוע , בתכ  לארשיב , הליכשמ  - הריעצה הבכשב  וקסעש 
הדבועהמ םג  אלא  ףתושמה , עוצקמהמו  יגוזה  רשקה  יפואמ  קר  אל  העבנ  תפתושמה  הדובעה  .וניניב  םימידקמ 

.ילארשיה רפתה  רוד  ונרוד –  לש  יביטקלוקה  רופיסה  רומאל : םייפרגויבוטוא , םירפס  הלא  ןיפיקעבש 

תויעוצקמה תוחישה  ולחה  הטיסרבינואב , ךורא  זרטמוליק ' ירחאו  םישימח  ינב  רבכ  ונא  רשאכ  םינש , שמחכ  ינפל 
תודסומהש רעצב  ונחכונ  .ונלש  םיטנדוטסה  לע  םעפ  רחא  םעפ  םירטקמ  ונמצע  תא  ונאצמ  .שדח  ןווג  לבקל  וניניב 

םידבוע ונחנאש  ונשחו  הרדרדיה  תימדקאה  המרה  הנשל  הנשמ  .תחפותו  תכלוהש  תיתימא  היעב  םיקיחדמ  ביבסמ 

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

לש הריהמה  תוחתפתהה  תובקעבש  ונחנה  ונתוריעצב  .םיראת  תריכמב  ההובגה  הלכשהה  תא  ףילחמ  הגרדהבש  דסומב 
םינבומב .וניעטש  רבתסמ  .םלועהמ  רובעל  תדמוע  תורודה  ירעפ  תעפות  תיטרקומדה , תוברתה  תקמעהו  היגולונכטה 

.ונלש רודל  ונידלי  לש  רודה  ןיב  רעפנש  רעפהמ  ןטק  ונירוה  לש  רודל  ונלש  רודה  ןיב  רעפה  םיבר 

רודהמ םינקז  תוצלפתה  לש  תיסופיטה  תנומסתב  וניקל  ילוא  םימיזגמ ? ונחנא  ילוא  הלאשה : התלע  םימעפ  רופסניא 
רווחתה הרהמ  דעו  הפוקתה  ינב  םיריעצב  ודקמתהש  תויטנרטניא  תוחישו  םירמאמ  םירפס , אורקל  ונלחתה  ריעצה ?
םיחטשב יוטיב  ידיל  האבש  תילאסרבינוא , העפות  ונינפלשו  תירקמ  הניאו  תיביטקייבוס  הניא  ונתשוחתש  ונל 

יונישה לש  תוכלשהה  המו  הרק  הז  עודמ  אטבתמ , רבדה  המב  םינוש , םה  המכ  דע  ונומכ ." אל   " תמאב םה  .םינווגמ 
.ךשמתמ יטרפ  םייח  רקחמב  קרפ ג ' הבר  הדימב  אוהש  ףתושמה , ונרקחמב  תונעל  ונטלחה  וללה  תולאשה  לע  הזה ?

םימודמדה םימודמדה ןדיע   ןדיע
ובש םימודמד , ןדיע  רבעמ –  תפוקתב  םויה  םייח  ונא 

םימיאתמ םניא  רבכ  םינש  יכורא  םינבמו  תומכסומ 
תונכדועמ תוכרעמ  תיינבב  ךרוצה  לדגו  רבעבכ ,

םיירוביצ םינוגראו  םיפוג  .ןמזה  חורל  תומאתומה 
, תויורשפא םיקדוב  דיתעל , םכרד  םיששגמ  םייטרפו 

םיבר העונת ." ידכ  ךות   " םינקתמו םיעוט  םיסנתמ ,
םיבצעמ תיגטרטסאה  המרב  תוטלחהה  ילבקממ 
תויתרבח תומויסקא  לע  תתתשומה  תוינידמ 

הדבועל קיפסמ  םיעדומ  םניא  םה  .תפפור  ןתזיחאש 
הפש ול  שיש  ריעצ  רוד  חמצ  תונורחאה  םינשבש 

תוגהנתה לש  םירחא  םידוק  תרחא , תיתוברת 
.ולש לודיגה  תביבסמ  תועפשומה  תושדח , תופיאשו 

תויעבה תאו  לדגו  ךלוהה  תורודה  רעפ  תא  השיחמה  םירירמ , םיריעצ  ידי  לע  הגהנוהש  ץיקב 2011 , םילהואה  תאחמ 
קדב  " שרדנ הבש  הפוקת  וז  .םינתשמה  םיכרצה  לע  הנוע  וניאש  ןשוימ  יתרבח  הנבממ  האצותכ  תוקימעמו , תוכלוהה 

.ויכרצו ריעצה  רודה  ינייפאמ  םע  תורכיה  איה  ולש  תיתשתהש  קימעמו , ץימא  תיב "

ויתורטמו ויתורטמו רקחמה   רקחמה תורעשה   תורעשה
יוניש ורבע  יסאלקה  רבצה  לדומ  לש  יתוברתה " "א  נד -" ב דוסיה  ינייפאמש  התיה  רקחמה  לש  תיזכרמה  הרעשהה 

ךרד רפסה , יתבמ  לחה  םייחה , תוכרעמ  לכב  םיידוקפת  םישערו  םיישק  תרצויש  העפות  יחכונה , םיריעצה  רודב  יתוהמ 
.הלכלכהו הקוסעתה  תוכרעמב  הלכו  ההובגה , הלכשהה  תוכרעמו  "ל  הצב תורישה 

אוה ןכלו  לארשי , תנידמ  תודלותב  רתויב  ילבולגה  רודה  אוה  יחכונה  םיריעצה  רודש  התיה  המילשמו  תפסונ  הרעשה 
, תישיאניבה םירשקה  תכרעמ  םוחתב  ןוגכ  םיבר , םיטביהב  תיטננימודה  תילארשיה  תוברתה  לש  הנויבצ  תא  הנשמ 

.דועו ןוכסיחהו  הדובעה  תוברת  יאנפה , תוברת  םייחב , דוסיה  תורטמו  תופיאשה  החפשמה , ךותב  םיסחיה 
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, ירודה ןיערגב  רקיעבו  היריעצ  לש  יתוברתה  ןקוידב  יולת  הרבח  לכ  לש  הדיתעש  אוה , רקחמה  לש  יטרואיתה  לנויצרה 
תינויצ - תימואלה תוברתה  .לרוג  תרה  רבעמ  - תפוקתב םויה  תאצמנ  לארשי  תנידמ  .ולוכ  הנחמל  לדומ  שמשמה 

שאה דומע  הליכשמה .) תינוליחה  הבכשה  ברקב  רקיעב   ) המבה תמדקמ  הגרדהב  תקחדנ  המימתהו  תילאטוטה 
םירושקה םישדח  םייכרע  םילדומלו  םילאידיאל  ךרד  הנפמו  שלחנ  תובר  םינש  ךשמב  הנידמה  תא  ליבוהש  יביטקלוקה 

, םדא תויוכז  הביבסה , לע  הרימש  םיילבולג : םיסותאלו  וכו )' תישיא  הריירק  תיטנמור , הבהא   ) דיחיה לש  ומלועל 
הלודג המצועב  ישונאה  ןימה  תא  הנשמ  תילטיגידה  הכפהמה  תאזמ , הרתי  .דועו  תיגולונכטו  תילכלכ  תומזי 

ילאדואיפהו ירארגאה  םלועה  תא  התנישש  תיתיישעתה , הכפהמה  תא  הריכזמ  איה  הז  ןבומבו  הבר , תוריהמבו 
.תינרדומה םיחרזאה  תנידמ  תא  החימצהו 

תא וכותל  גפוס  אוהו  ילבולגהו , ילטיגידה  ןדיעל  דלונש  הרומת , - רוד םצעב  אוה  ילארשיה  םוינלימה )  ) Y-ה רוד 
ביצמ אוה  תילארשיה  הרבחל  .ערלו  בוטל  תילבולג , הרבחל  תימואל  הרבחמ  רבעמב  םישחרתמש  םייכוכיחה  םייונישה 

היגולואידיאהו ינויצה  סותאה  ידוהיה , רבעה   ) החתפתהו הדלונ  וכותמש  ירוטסיהה  עקרה  לשב  דחוימ , רגתא 
םירושעב ונינתשה  דציכ  הלאשב  קסועש  םייניב  םוכיס  הווהמ  קר  אל  ונלש  רקחמה  הז , ןבומב  תיטסילאיצוסה .)

.תידיתע תוחתפתה  לש  םינוויכ  טטרשמ  םג  אלא  םינורחאה ,

רקחמה רקחמה תובישח   תובישח
םירקוחל רזע  ילכ  קפסמ  אוה  .א  םינבומ : המכב  תישעמו  תיעדמ  תיתשת  חינמ  רקחמה  לש  םכסמה  חודה 

יעבוק ידיב  רזע  ילכ  קפסמ  אוה  .ב  .םיפסונ  םינוויכו  םישגדב  ריעצה  רודה  תא  רוקחל  וצריש  תונוש , תונילפיצסידמ 
םיכרצל םינוגראו  תודסומ  לש  םתמאתהל  עייסל  םג  יושע  חודב  עדימה  .ג  דיתעה ." תא  ןנכת  ל" םאובב  תוינידמ 

תוברעתה תוינכות  תיינב  תועצמאב  רתיה  ןיב  ילבולגהו , ילטיגידה  ןדיעב  תילארשיה  הרבחה  לש  םינתשמה 
, םירומ  ) םויה םיריעצ  םע  ימוימוי  עגמב  םיאבש  םישנאל  עייסל  יושע  אוה  .ד  .ןמזה  חורלו  ריעצה  רודל  תומיאתמש 

'(. וכו םילהנמ  םיכירדמ , םידקפמ ,
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
ןתשוחנ ליג 

יטרואית יטרואית עקר   עקר יתרבחה : : יתרבחה רקחמב   רקחמב תורוד   תורוד

"" רוד רוד  " " גשומה גשומה
.קיתעה םלועב  רבכ  עיפוהש  יתרבח  גשומ  אוה  רוד " "
םדאהמ תורוד -  הרשע  םיראותמ  תישארב  רפסב 
ארקמב רפוסמה  יפלש  הפוקת  חונ -  דעו  ןושארה 

תופוקתב .הנש  תואמ  ששו  ףלאכ  ךרואל  תכשמנ 
" רוד תונש   " יוטיבה ארקמב  עיפומ  רתוי  תורחואמ 

ָהנׁש םיִָעּבַא  : " הנש םיעברא  לש  הפוקת  לע  הרומה 
םיעברא ץראה  טקשתו  (, " י הצ , םילהת  " ) רֹודְּב טּוקָא 

( אע טמ ,  ) הטוס תכסמב  אי .) ג , םיטפוש  " ) הנש
" בלכה ינפכ  רודה  ינפ   " יוטיבה שמשמ  ארמגב ,

.תיעשרו תאטוח  הרבח  רואיתל 

תוחתפתה םע  הרשע , - הנומשה האמה  תיצחמב 
, הפוריאב תורואנה  ןדיעו  תיתיישעתה  הכפהמה 

תויוחתפתהה .ליג  תובכש  סיסב  לע  תונוש  תויתרבחו  תויתעדות  תוינבתב  הרכההו  הנחבהה  הנושארל  ועיפוה 
תונוש תוינחורו  תויגולונכט  תוביבסב  ולדג  תינרדומה  הרבחב  םיריעצ  רתויש  ךכל  ומרג  תוריהמה  תויגולונכטה 
דחאל ןמזה  םע  ךפה  תורודה  רעפ  .םייתועמשמ  םיירוד  - ןיב םיחתמו  םירעפ  הנושארל  ורצונו  םהירוה , לש  הלאמ 

.שדחה ןדיעה  ינמיסמ 

חנומב שמתשהל  םיאקירמאו  םיאפוריא  הרבח  ירקוחו  תועד  יגוה  ולחה  םירשעה  האמהו  הרשע  - העשתה האמה  ךלהמב 
םירשקה ", " תוירוד תודיחי  ", " יגולויצוס רוד  : " תויטילנא תורטמל  םיוולנ , םיגשומבו  ( Generation, Cohort " ) רוד "
טראויטס ןו  םה ג' הז  םוחתב  םינקיטרואיתה  ןיבמ  םיעודיהו  םיטלובה  .דועו  ירוד " ןיערג  ", " םיירוד םינוסחא  ", " םיירוד

יא הגטרוא  הזוח  (, Karl Mannheim  ) םייהנאמ לרק  (, Auguste Comte  ) טנוק טסוגוא  (, John Stuart Mill  ) לימ
William  ) ואה לינו  סוארטש  םאיליוו  (, Wilhelm Dilthey  ) ייתליד םאיליוו  (, Jose Ortega y Gasset  ) טסאג

(. Strauss and Neil Howe

הברמל לבא  ַחוֹור , יגולויצוס  גׂשּומ  אוה  ונימיב  רוד " ש" הלגמ  םינושה , הימוחתל  תיעדמה , תורפסב  קימעמ  ןויע 
תונוש דוסי  תורדגה  עברא  תומייק  השעמל  .חינהל  םיטונ  םיברש  יפכ  תוריהבו  תודח  הכ  ןניא  ויתויועמשמ  העתפהה 

.גׂשּוַמל

,1961 ידילי 1960 ,  ) םיאצאצ לש  יתנש  רוזחמ  רומאל : וטושפכ , רוד "  " גשומב םישמתשמ  םיפרגומדהו  םיגולויבה  .א 
םיבשחמ לש  םגד  וא  תוינוכמ  לש  רוציי  תנש  ומכ  ינכט  דויצ  לש  תורוד  רואיתל  םג  לאשוה  הזה  גשומה  וכו .)'  1962

.םימזינגרוא לש  הייבר  תרשרש  רואיתל  ןכו 

תעב עצוממה  םֵאה  - ליג ןיבל  םיאצאצה  ליג  ןיב  םינשה  שרפה  אוה  תורוד  לש  יפרגומד  - יגולויב גּולטִקל  תרחא  הטיש 
, ןושארה דליה  תדיל  תעב  לארשיב , תוידוהי  םישנ  לש  עצוממה  ליגה  דמע  תנשב 2004  המגודל : .ןושארה  דליה  תדיל 

לככש רורב  .םינש  לכ 27  רתוי  וא  תוחפ  השחרתה  תירודה  הפּולחתה  תע  התואבש  איה  תועמשמהו  םינש , לע 27.4 
.יגולויב רוד  לש  םייחה  ןמז  ךראתמ  ךכ  הלוע , ןוירפה  ליגש 
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וא הרׂשע " שפיטה  רוד   " ןוגכ םיירלופופ  חתפמ  - יגׂשּומ םירׂשעה  האמב  ועבט  תרושקת  ישנא  םג  םיתעלו  םיגולוכיספ  .ב 
.םדאה לש  םייחה  רוזחמב  קרפ  לע  םיעיבצמש  תחא ,) הנועבו  תעב  םירוהו  םידליב  םילפוטמה  םישנא  " ) ץיוודנסה רוד  "

ןהו םדאל  ןה  עדומה  ןפואב   ) רוׂשע ידמ  רתוי  וא  תוחפ  הנתשמ  יתרבחהו  ישפנה  ינפוגה , ונבצמש  איה  החנהה 
םתזיחאמ טעמ  ודביא  וללה  םיגׂשּומה  רבעבכ , םידח  הכ  םניא  םיליגה  ןיב  םילדבהה  ובש  ןדיעב  םויה , ותביבסל .)

.ןקז ליגב  םג  ריעצ  תויהל  רקיעבו  ריעצ , ליגב  ןקז "  " תויהל רתומ "  " ירהש םמסקו ,

םידקפמ רוד  , " לשמל .םינוש  םימוחתב  םיגיהנמ  לש  הבכש  גּולטִקל  רוד "  " גשומב שמתשהל  םיטונ  הנידמה  ינעדמ  .ג 
לש הצובק  רחא  רותל  םיגהונה  תורפסה , ירקוח  תא  םג  תנייפאמ  וז  הסיפת  םיאקיטילופ ." לש  הריעצ  תרמשמ   " וא שדח "

.םתפוקתב ןוטה  תא  םינתונה  םיארוקה ) רוביצ  לש  וטבמ  תדוקנמ  וא  םטבמ ו/ תדוקנמ   ) םיטלוב םירפוס 

תחא הנועבו  תעב  ספתנ  רודה  .תוירוטסיהו  תויגולויצוס  תויועמשמ  םג  רוד "  " גׂשּומל תֹווִלנ  הרבחהו  תורפסה  רקחב  .ד 
: קודו (. zeitgeist " ) ןמזה חור   " הזה דוחייה  תא  םינכמ  םינמרגה  .יתוברת  דוחיי  תלעב  הפוקת  לש  רצויכ  ןהו  רצותכ  ןה 

יטרואית ןפואב  ןה  םרידגהל , דואמ  השק  לבא  םניבהל  לקש  םיבושחו  םיאלפנ  םיגשומ  םתואל  ךייש  ןמזה " חור   " גׂשּומה
םייסיסבה היחִמה  יֵאנתכ  תאז  רידגהל  ילוא  רשפא  יללכ  ןפואב  יפיצפס .) ןדיע  לש  ןמזה  חור   ) ישעמ ןפואב  ןהו 

םייוריג לש  םלוע  רצי  ילאטיגידה  בשחַמה  השחמה : םשל  .ךפהלו  תוגהנתהו , העדות  הבישח , יסופד  לע  םיעיפשמה 
.תינאכמה הנוכמה  ןדיע  לש  הזמ  תילכתב  הנושה  שדח –  טסייגטייצ "  " דילוהש

םייפרגונתא םיירוטסיה -  םימוליצ  ימובלא  םה  ןמזה " חור   " תדיכלל תונורחאה  םינשב  וחמצש  םיניינעמה  םילכה  דחא 
אמגוד אוה   Taschen האצוהה - תיב  ) תונוש תופוקתמ  דועו , םינבמ  תומוסרפ , תומוקמ , םיצפח , לש  םייגלטסונ  - 

תויונמאהמ רתוי  תבכרומ  ילואו  תרחא  ךרדב  יכ  םא  ןמזה , חור  תא  הּבּוחב  תרצוא  הפיה  תורפסה  םג  הז .) םוחתב  העודי 
תפש םג  הכפה  רובידה , יסופדו  ןושלה  לש  היגולויצוסה  תוחתפתה  תובקעב  .עונלוקהו  רויצה  םוליצה , ןוגכ  תויתוזחה ,

.םייח ןונגסו  םלוע  תושיפת  לש  םיירוד  םינייפאמלו  םיירוד  ןיב  םילדבהל  תניינעמ  הארמל  גנלסה 

יעצמא הנידמו –  הנידמ  לכב  ןמזה  חור  לש  ישדוח  רוטינ " ןיינעמ ל" ילכ   Google תרבח הקישה  םינש  רפסמ  ינפל 
תולאשב תמלּוגמ  רודהו " ןמזה  חור  , " Google-אבילא ד .ונתפוקת  לש  השדח  חור  התואמ  קלח  ומצעב  המודמכ  אוהש 

, החנה ךותמ  תאז , .ירלופופה  שופיחה  - עונמב שדוח  ותואל  רתויב  תוחיכשה  ( Top Gaining Queries  ) שופיחה
.םייטננימוד םייתרבח  ןיינע  ימוחת  תופקשמ  וללה  תולאשהש 

םניאש םיריעצ , םירצוי  לש  הבחר  הצובק  רשאכ  ללכ  ךרדב  תפתושמ  תוהז  חתפמו  תיתרבח " הדבוע  ךפוה ל" שדח  רוד 
, הציפמו תדכול "  " תפתושמה םתריצי  .יתונמאו  יכרע  יפרגויב , ףתושמ  הנכמ  תחתפמ  םהיניב , ןוימדל  םיעדּומ  חרכהב 

תוצובקלו הז , גוסמ  הצובקל  קיודמ  רתויה  גשומה  השעמל , .םתּווהתה  תעב  םישדחה  םידֹוקה  תא  יתרבח , סוריו "  " ומכ
ַתִּבל אוה  ןיערגה  ירוד ." ןיערג  : " םייהנמ לרק  ינמרגה  גולויצוסה  עבטש  גשומה  אוה  םירחא , העפשה  ימוחתב  תומוד 

רקיעב  ) הבחרה תירודה  הבכשה  ינב  רובע  יוקיח  - לדומ תריצי  לופכ : ודיקפת  .ולוכ  רודה  תא  עינמה  חוכה  רודה – 
תונוּוגמ תוריצי  תועצמאב  חטשהמ )  ) םייממע םירמוח  לש  הצפהו  דוביעו  תוברת ,) - ירוביגו תפומ  - תויומד תועצמאב 

.ירוד רולקלופל  םתושבגתהל  דע  דועו ) םינוכרעמ  םינומזפ , םיטרס , ןורטאית , תוגצה  תידועיתו , הפי  תורפס  )

דועו תורודל , הפיצרה  הירוטסיהה  תקולחל  תורמסמ  עובקל  השק  יכ  םיעד  ימימת  תורודה  רקחב  םיקסועה  םירקוחה 
םא םג  וזה –  הקולחה  יכ  הארנ  תאז , םע  .והנשמל  דחא  רוד  ןיב  םיניחבמה  םיקיודמה  םינייפאמה  תרדגהל  ךכמ , רתוי 

םייתוברת תונונגסו  םלוע  תוסיפת  לש  תירוטסיהה  תוחתפתהה  תנבהל  דואמ  תמרות  המ –  תדימב  תיתורירש  איה 
.םייתונמאו

םיימואתפ םייתרבח  םיעוריא  ידי  לע  ישעג –  ץרפב  םיתיעל  תבצּועמ  תירודה  העדותהש  םירקוחה  בור  לע  םג  םכסומ 
.יביטקלוקה ןורכיזה  ברצנו  לרוג  - תופתוש לש  השוחת  תרצונ  ךכ  .םיילכלכ  םירבשמ  וא  תומחלמ  ןוגכ  םייתמוארטו ,

תירודה הכפהמה  .ינויצולובא  - יתגרדה ןפואב  רקיעב , ילואו  םג , םיחתפתמ  תירוד  העדותו  ףתושמ  הנכמ  םלוא 
'( וכו רודיבה  האופרה , הלכלכה , ימוחתב   ) םייגולונכט םישודיח  לש  תדמתמ  המירז  ידי  לע  רקיעב  הווהתמ  הטקשה " "
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יתונמאה םעטב  הכירצה , ילגרהב  םייוניש  םהיתובקעב  םיררוגה  םישדח ,) תונויערו  תוירואית   ) םיילאוטקלטניאו
.תויתרבח תוסיפתבו 

ךכ .הלש  יגולויצוסה  תוהזה  ותל  ךפוהש  טילק , יוניכל  הכוז  ללכ  ךרדב  איה  תנחבומ  תירוד  הבכש  תרצונ  רשאכ 
". םיחרפה ידלי  רוד   " וא סרמוב " - יבייבה רוד  , " לשמל

רודה רודה תושבגתה   תושבגתה לשלש   הקימנידה   הקימנידה
תוברת ירעפב  וא  תירוד  הקולחב  םיקסועש  םירקחמ , םה  ןושארה  גוסה  םיגוס : ינשל  תורודה  ירקחמ  תא  קלחל  רשפא 
םירפסו םירמאמ  יפלא  םיללוכ  הרבחהו  חורה  יעדמ  םוחתב  םירמאמה  ירגאמ  .תיפיצפס  תוברתב  וא  תיפיצפס  הנידמב 

תויתוברת תועפותב  ןה  קסועו  רתוי  יללכ  - יטרואית יפוא  אשונ  ינשה  גוסה  .סובולגה  יבחר  לכב  תונידממ  הזה , םוחתב 
 - תויגולוכיספ תוקימאנידב  ןהו  דועו ,) םיבשחמב  שומיש  הנפא , תכירצ  הקיזומל , הנזאה  לשמל ,  ) םלוע תוקבוח 

'. וכו תונמאב  ךוניחב , הדובעב , שונאה : יסחי  םוחתב  תוילאסרבינוא  תויתרבח 

וא םיטביה  ינשב  וז  הלאשל  סחייתהל  רשפא  .שדח  רוד  רצונ  עודמו  דציכ  איה : תנרקסמו  הבושח  תיריפמא  הלאש 
םילימב .םוקמו  ןמז  תויולת  רמולכ  תוידוחיי , ןה  ותורצוויהל  תוביסהו  ומצע  ינפב  דמוע  רוד  לכ  ןושארה : .םידמימ 

 - ויצוס ( Pattern  ) תינבת יהשוזיא  רידגהל  ןויסינ  אוה  ינשה  דממה  .םינתשמ  היחמה  יאנת  רשאכ  רצונ  רוד  תורחא ,
(. םוקמו ןמזב  תויולתש   ) תונוש תויצאיראווב  הירוטסיהה  ךרואל  המצע  לע  תרזוחש  תירוטסיה 

לש המזירכה )" לש  היצזיניטור   )" תוכפהמה דוסימ  תיירואית  איה  הנושארה  הז : רשקהב  ולעוה  תובושח  תוירואית  יתש 
יוואה לינו  סוארטש  םאיליוו  לש  תירוטסיה  תירוד  תוירוזחמ  תיירואית  איה  הינשה  (. Max Weber  ) רבוו סקמ 

(: Strauss & Howe)

ינכפהמ טסופה  רודה 
אוה .תויתוברת  תוכפהמ  תורבועש  יונישה  ךילהת  תא  רבו  סקמ  עדונה  ינמרגה  גולויצוסה  ןייפא  םינש  האמכ  ינפל 

, תיתרבח הלטלט  לש  בלש  אוה  יתמזירכה  בלשה  .יניטור  בלשו  יתמזירכ  בלש  םיבלש : ינש  םימייק  הכפהמבש  ןעט 
תוחילש לש  השוחת  זע , שוגיר  חור , תוממורתהב  תנייפואמה  הפוקת  יהוז  .יתרבחה  רדסה  שדחמ  רדגומ  הכלהמבש 

ןה ףא  תפתושמ  היישע  תחדקו  תימינפ  הסיסת  תוינטנופס , תיגולואידיא , תויתמגוד  .תוצרחנ  הזע , הווקת  ןוזחו ,
ןכפהמה .תיטבש  הזונפיה  וא  סנרט  ןיעמב  םינימאמה '  ' ינומה תא  תפחוס  תינכפהמה  המזירכה  .הז  בלש  לש  וינמיסמ 
תואיצמ בצעמכו  ירוטסיה  ךילהתב  ףתושכ  שחו  הרגשה  ייח  ול  ונמיזש  תוירורפאהו  רוכינה  ןמ  לאגנש  ימכ  ומצע  האור 

.השדח

הרותה היגשיה : תא  הכפהמה  תדסממ  הז  ךשמתמ  בלש  לש  וכלהמב  .יטמזירכה  בלשה  לש  וכופיה  אוה  יניטורה  בלשה 
תאו הבותכ , הקוחלו  ירוזחמ  ןחלופל  םוקמ  םינפמ  רותלאהו  תוינטנופסה  בתכבש , הרותב  תפלחומ  הפ  לעבש 
ךות לא  הכפהמה  תעקוש  טא  טא  .םיישיא  תונורתי  תגשהו  תוחונ  ילוקיש  הדצה  םיקחוד  תויטסיאורטלאה  תויצביטומה 

לוכסת תושוחת  םזיכרנא , תיתרבח , תרוקיב  םילוע  הגרדהבו  תכעוד  תינושארה  הבהלה  םוי , םויה  ילגרהו  הרגש 
.שדח והשמל  ההימכו  הבזכאו 

לאיצנטופ תא  הבוחב  תנפוצ  תיתרבח  הכפהמש  איה  רבו  לש  יגולויצוסה  וחותינב  תגצומה  רתויב  תיתוהמה  הדוקנה 
ובש יטסינימרטדה , ךילהתה  תא  .הלש  ינושארה  הכישמה  חוכ  תא  השילחמ  איה  הדוסימ  םצעב  ןכש  המצע , לש  סרהה 

'. המזירכ לש  היצזיניטור   ' םשב רבו  הניכ  התומלעיהל , דע  התוינויח , תאו  הרהוז  תא  הגרדהב  תדבאמ  תיתרבח  הכפהמ 
סקודרפ  ' םשב התע  םינכמ  םיגולויצוסהש  הזה , ךילהתה  תא  ( O'Dea  ) יד ' וא סמות  ינקירמאה  גולויצוסה  ריבסה  םימיל 

תיתד תכ  דציכ  רקח  יד  ' וא  '. דוסימ לש  םיסקודרפ  השימח  תויגולויצוס : תומליד   ' יסלקה ורפסב  תחצנמה ,' הכפהמה 
תכה דסמתהל  ידכ  ונממ .' רתויב  תלבוסו  דוסימל , רתויב  הקוקז  , ' בתכ תדה ,'  ' .תדסוממ הלודג  הייסנכל  תכפהנ  הנטק 

, יטרקנוקהו יאזורפה  לע  יתדה  לאדיאה  תלחה  לש  ךילהתה  תצורמב   ' ךא היווהה , ימוחת  בורל  רודחל  הסנמ  השדחה 
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תליחתב םדא  ינב  ועינהש  םייתמזירכה  תודוסיה  תא  דבאמו  ןילוח  לש  תוכיא  לבקמ  הרושבה  לש  הנכות  םצעש  הרוק 
'. ךרדה

םג יטרואיתה  וחוסינ  תא  םשייל  ןתינ  ךא  תורצנב , תושדח  תותכ  לש  הקיחשהו  דוסימה  יכילהתב  קסע  םנמא  יד  ' וא
תנבהל הז  ללכבו  תוינוליח ,' תותד   ' וא תויחרזא ' תותד   ' םשב תונכל  גוהנש  המ  לש  הקיחשהו  תודסמתהה  ךילהתל 
וחותינ חורב  .תדל  םימוד  םייגולוכיספהו  םייגולויצוסה  הינייפאמש  תינויצה , תוברתה  לש  התוררופתה  ךילהת 
תאלמו תינטנופס  תיצולח ' תכ  האמה כ' תליחתב  הרצונש  תינויצה ,' םואלה  תד   ' לע רמול  רשפא  יד , ' וא לש  יגולויצוסה 

הנידמה ב- תמקה  .תענמנ  יתלבה  התעיקשל  רבד  לש  ופוסב  איבה  הדוסימש  הרק  ךכ  .הנידמכ  דסמתהל  הרתחו  םסק 
האישל תינויצה ' תד  ה' תא  ואיבה  םישימחה  תונשב  תינומהה  היילעהו  תואמצעה  תמחלמב  לודגה  ןוחצינה  , 1948

, תויתכלממה תורגסמה  תריציו  ןוטלשה  תודסומ  לש  היצזיטרקורויבה  ךילהת  םע  תעב , הב  ךא  .ישגרהו  יגולותימה 
םימיה תשש  תמחלמב  ןוחצינה  רקיעבו  ( 1956  ) שדק עצבמב  יאבצה  ןוחצינה  .תינכפהמה  המזירכה  הגרדהב  הקחשנ 

תא קוחשל  ופיסוה  הרגשה  ילגלגו  ןיע , ףרהל  קר  ךא  אישל , תיביטקלוקה  השגירה  רטמורב  תא  שדחמ  ולעה  ( 1967)
.תינויצה היצקרטאה 

תמקה לש  הז  לע  ליפאה  ףאש  שדח , ישגר  אישל  תינויצה ' תד  ה' תא  האיבה  םימיה  תשש  תמחלמש  םיסרוגה  שי 
יתדה םכרע  לשבו  יסינ , יפוא  ןוחצינל  התווישש  יברעה , ביואה  לש  תילטוטהו  הריהמה  הסובתה  לשב  תאז , .הנידמה 
םלוא .המחלמב  ושבכנש  תודהיל , םישודקה  םירחא , םירתאו  לחר  רבק  הלפכמה , תרעמ  יברעמה , לתוכה  לש  ישגרהו 

תינכפהמה המזירכה  ץק  תא  םיבר  תעדל  תנמסמ  םג  תילארשיה , הרבחה  תומד  לע  העיפשה  הכש  םימיה , תשש  תמחלמ 
.תינאירבווה המוקעה  דרומב  הליפנה  הלחה  ונממש  יגולואידיאה  םימה  תשרפ  וק  - 

לחש םוסרכל  תויגולויצוסה  תוביסה  לולכמ  תא  ןבומכ  הצממ  הניא  ןתקיחשו  תוכפהמה  דוסימ  תיירואית 
יגולויצוסה םזינכמל  יקלח , ולו  רבסה , עיצהל  החוכב  שי  יכ  המוד  ךא  תינויצה , םיכרעה  תכרעמ  לש  תויביטקרטאב 

תוימואל תויוברתב  םהל  םידע  ונאש  םיכילהתה  ןיבל  םהיניבש  ןוימדלו  תינויצה  תוברתב  יונישה  יכילהת  תא  עינהש 
.םלועה יבחרב  תורחא 

סרהש ענמנ , יתלב  דוסימ  לש  הדלות  ( Y-רוד ה  ) םויה לש  םיריעצה  רודב  תוארל  רשפא  רבוו  סקמ  לש  חותינל  םאתהב 
דע ינכפהמה  שאה  דומע  תכיעדב  יפוס  טעמכ  וא  יפוס  בלש  קר  אוה  הזה  רודה  .תינויצה  םואלה  תד  לש  םסקה  תא 
לש סנדקד -  לש  רוד  והז  תורחא , םילמב  .ןמזה  חורל  םאתומו  ןנער  רסמ  םע  םיצולח "  " לש שדח  רוד  לש  ותעפוהל 

.השדח החירז  תארקל  תענמנ  יתלבה  תיתרבחה  העיקשה 

תירוטסיה תירוד  תוירוזחמ 
ךרואל תורוד  לש  תוירוזחמ  "(, Generations " )" תורוד  " עדונה םרפסב  וראית  יוואה  לינו  סוארטש  םאיליוו 

םשכ .הרבחה  לש  יתוברתה  םייחה  רוזחמל  םדאה  לש  יגולויבה  םייחה  רוזחמ  ןיב  וליבקה  םה  .תיאקירמאה  הירוטסיהה 
תורגב םייחה , עצמא  הריעצ , - תורגב תודלי , הנש : לש 20  תופוקת  עבראל  םיקלחתמש  םינש , עצוממב 80  יח  םדאש 

תוחתפתה ירוזחמ  העברא  הווח  הרבחב  רוד  לכ  םג  ךכ  (, Childhood, Young adult, Midlife, Elderhood)
(, מ-1584 לחה   ) תונורחאה םינשה  תואמב  הקירמאב  תורודה  תוחתפתה  תא  וקדב  יוואהו  סוארטש  (. Turnings)
, תוררועתה הירופוא , םיהז : תוחתפתה  יבלש  ילעב  םיבקוע  תורוד  העברא  לש  רוזחמ  ליחתמ  הנש  לכש 80  ואצמו 

.רבשמו תוחכפתה 

ילכלכו יטילופ  ןוזח  חסנל  ןויסינ  השענ  הבש  תירבשמ , - טסופ תיטסילאידיא  הפוקת  וז   (:(: HighHigh  ) ) הירופואה הירופואה ןדיע   ןדיע .א 
דחוימב םיקזח  םייתרבחה  תודסומה  וז  הפוקתב  .העלקנ  וילא  רבשמהמ  הרבחה  תא  ץלחל  דעונ  אוה  .שדח  גוסמ 

ישנא םיגיהנמה -  םיצולחה  רוד  אוה  ןושארה  רודה  הזה  לדומה  יפ  לע  .םהינפמ  שאר  ןיכרמ  םזילאודיבידניאהו 
( םידיליו םירגהמ   ) םיריעצ םה  תינויצה  הירופואה  רודש  ןועטל  רשפא  תילארשיה  הרבחב  .תוכמסהו  תוגהה  םיכרעה ,

.הנידמה םוקו  בושייה  תפוקתב  תולשבו  תורגבל  ועיגהש 

הבש רבואגנהה ,)"  )" אישה ירחאש  הפוקת  וז  (: (: AwakeningAwakening  )  ) יביטקלוקה יביטקלוקה םולחהמ   םולחהמ תוררועתהה   תוררועתהה ןדיע   ןדיע .ב 
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דיחיה לש  וחוכ  .םיננוכמ  םיסותימ  תריבשו  תוחכפתה  לש  יבקע  ךילהתו  תינושארה  הירופואהמ  העיגר  תשחרתמ 
תופייעה .םייתרבחה  תודסומה  לש  לבגומ  יתלבה  יארשאה  ןובשח  לע  הגרדהב  םימצעתמ  /ה  ולש הימונוטואהו 

ינשה רודה  .רתוי  םיינדרמו  םישיא  םייוטיבל  ךרד  הנפמ  תיטסילאידיאה  תוימרופנוקהו  הרגשהמ  תרבטצמה 
םה .תינחורו  תיתוברת  תולבגומ  לש  הפוקת  לעכ  תישארבה  ןדיע  לע  םילכתסמ  ןושארה ) רודה  לש  תונב  / םינבה )
םג ימצע , שומימ  תועצמאב  תילכלכ  תוביציל  עיגהלו  רתוי  תיטסילאודיבידניא  הלודגל  השדח  ךרד  ץורפל  םישקבמ 
דחא דצמש  םיעבשהו , םישישה  םישימחה , תונש  ידילי  הלא  םירשעה -  האמב  ירודה  םייחה  רוזחמב  .ישיא  ריחמב 

תוררופתה היה  ריחמה  .םייתרבחה  תורסומה  תא  ופפורו  תומכסומב  ודרמ  ינש  דצמו  םידסיימה  לש  םכרד  תא  וכישמה 
ומליש וללה  םיריחמה  תאש  םיעדוי  ונחנא  םויה  .םייטילופה  תודסומה  קוסירו  דבכ  הדובע  סמוע  יתחפשמה , אתה 

.אבה רודה  םהידלי –  תיבירב 

, הלקסה לש  ינשה  הצקל  תלטוטמה  תא  ךשמש  םזילאודיווידניאה ,  (:(: UnravelingUnraveling  )  ) שדחה שדחה ןוחכיפה   ןוחכיפה ןדיע   ןדיע .ג 
תושדח םיכרד  תשפחמ  הרבחה  .ינורכ  תוביצי  רסוחבו  םומעשב  םדוסיש  רבשמו , תוחכפתה  לש  שדח  גוס  דילומ 

לש םיתבב  לדג  ידילי 1980-2000 , םוינלימה ,) רוד   ) Y-רוד ה הזה , לדומה  יפ  לע  .שדח  שא  דומע  המצעל  קילדהל 
ןכלו םישדוקמה  םיכרעה  תומו  תודסומה  תוקרפתה  לש  ןדיעב  חמצ  אוה  .םישורג  וא  ידמ , םיקוסע  םינקפס , םירוה 

םירוהה ןקמ  תאצל  םירהממ  םניא  בייחתהל , םיברסמ  םה  .הנבומ  םינוא  רסוחלו  קותישל  איבה  רבדה  .הנומא  דביא 
ךכ .תינויצולובא  תיכרע  תוחתפתה  םיאטבמה  , Y-רודב ה םייבויח  םידדצ  םג  ואר  סוארטשו  יוואה  .םזיפקסאל  םיטונו 

תונלבוס לש  רתוי  הבר  הדימ  ןכו  תיתוברת , תורגתסה  לש  היצטניירוא  םיקחודה  רתוי  םיילבולג  םיכרע  לשמל ,
.םייעזגו םיירדגמ  םייתדע , םילדבהל 

, תוקסרתהה תפוקת  אוה  ( Crisis  ) רבשמה בלש  סוארטשו  יוואה  לש  לדומה  יפ  לע   (:(: CrisisCrisis  )  ) רבשמה רבשמה ןדיע   ןדיע .ד 
תוהזה תיאקירמאה , הירוטסיהה  ךרואל  םהלש , ירוטסיהה  חותינה  יפ  לע  .שדחה  תורודה  רוזחמ  תא  ךשמהב  דילותש 
דמועו ישילשה  ףלאה  ךותל  דלונש  , Z-רוד ה ןכל  .רבשמה  ןדיעב  שדחמ  םעפ  לכב  הרדגוה  תיתוברתהו  תימואלה 

, ימואלה ןדיעב  ןורחאה  רודה  היהי  הזש  רמול  רשפא  .תיחכונה  תרשרשב  ןורחאה  רודה  אוה  , Y-ה רוד  תא  תשרל 
.העבט היהי  המ  םיעדוי  ונניא  ןיידעש  תילבולגה  הרבחה  תוחתפתה  תארקל 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

ינרדומה ינרדומה יברעמה   יברעמה םלועב   םלועב תורודה   תורודה תרשרש   תרשרש
תרושקתב חתפמ  גשומל  ךפה  רוד  גשומהש  זאמ 

תונויסינ ושענ  חורהו , הרבחה  יעדמבו  תיברעמה 
תלבוקמ "ב  הראב .תורוד  לש  ירוטסיה  חוליפל  םיבר 
תונידמל םג  הפיפח  הב  שיש  ןלהלש -  הקולחה 

: ברעמב תורחא 

 - (( Silent GenerationSilent Generation " ) " ) טקשה טקשה רודה   רודה ""
.הינשה םלועה  תמחלמ  םויס  ינפל  ודלונש  םישנא 

םישנא  - (( Baby BoomersBaby Boomers " ) " ) סרמוב סרמוב -- יבייב יבייב ""
"ע החלמ ירחא   ) םיעבראה תונש  יהלשב  ודלונש 

.םישימחה תונשבו  הינשה )

ודלונש םישנא  - ( ( Generation X) XGeneration X) X-- הה רוד   רוד
.םיעבשהו םישישה  תונשב 

.םיעשתה תונש  עצמא  דע  םינומשה  תונשב  ודלונש  םישנא   - (( Generation Y) YGeneration Y) Y-- רוד  הה רוד

תנש 2009. דעו  תונש ה-90  עצמאמ  ודלונש  םישנא   - (( Generation Z) ZGeneration Z) Z-- רוד  הה רוד

.ךליאו תנשמ 2010  ונדלונש  םישנא   - (( Generation AlphaGeneration Alpha  ) ) אפלאה אפלאה רוד   רוד

 – םיכייתשמו םייניבה  ימוחתב  םיללכנ  םיבר  םישנא  .םיכר  תולובגהו  תיטמכס  איה  תורודה  תקולח  םירבדה , עבטמ 
ןיב םילק  םילדבה  םג  םימייק  .תוירוגטק  יתשל  םהלש –  יתוברתה  סוחייה  תניחבמ  ןהו  םתדלוה  ךיראת  תניחבמ  ןה 

וברתה  Y-רוד ה תעפוה  םע  .תונוש  תובצעמ  תויווחמ  םיעבונש  תירודה , הקולחל  עגונה  לכב  תונושה  ברעמה  תוצרא 
, םהיניב םייסיסבה  םילדבהבו  תונורחאה  םינשה  האמב  תורודה  ןוימב  םיקסועש  םיירלופופו ,) םייעדמ   ) םימוסרפה

.םייחה תוחרואב  ריהמה  יונישה  תא  םיפקשמש 
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Percentage saying that young and older people are different in: (USA)

Reference: Taylor, Paul and Rich, Morin. 12.8.2009. Forty Years After Woodstock, A Gentler
Generation Gap. Pew Research Center.

XX--רוד  הה רוד
- יבייבה רודמ  קלחו   X-רוד ה ינורקע , ןפואב  . Y-רוד ה ינייפאמ  ןיבל   X-רוד ה ינייפאמ  ןיב  םיוסמ  לובלב  םייק 

םלועב דלונ  רשא  רודל  ןתינש  יוניכ  אוה  ( Generation X תילגנאב :  ) סקיאה רוד  . Y-רוד ה לש  םהירוה  םה  סרמוב 
.היינשה םלועה  תמחלמ  ינפל  ודלונש  םירוהל  הינטירבו ) תירבה  תוצרא  דנליז , וינ  הדנק , הילרטסוא , רקיעב   ) יברעמה

תדרל לחה  הדוליה  רועיש  הבש  הנושארה  הנשה  התייהש  תנש 1965 , ןיב  הדלונש  הבכשל   X-רוד ה תא  ומחיתש  ויה 
רועיש הבש  הנשה  התייהש  תנש 1977 , ןיבל  היינשה ) םלועה  תמחלמ  ירחא  דימ  שחרתה  לודגה  םובה   ) "ב הראב

ןיב ענ  ונתכרעהל  קיודמ  רתויה  םוחיתה  ןמזה ." חור   " ביכרמ תא  ץימחמו  רצ  טעמ  הזה  םוחיתה  .תולעל  רזח  הדוליה 
רודה  ) םזינימפהו סקסה  תוכפהמ  תא  דסימש  רודה  והז  האמה ה-20 . לש  םיעבשה  תונש  יהלשל  םישימחה  תונש  יהלש 

חתיפו איצמהש  הז  רקיעבו  םימדוק ,) תורודל  האוושהב  ינויוויש  רתוי  הברה  ירדגמ  לדומ  יפ  לע  ותורענמ  יחש  ןושארה 
תרושקתהו קט  - ייהה תיישעת  תא  םיקהו  יפיהה ) לדומ  תא  ףילחהש   ) יפאיה לדומ  תא  סרמוב ) - יבייבה םע  דחי  )

"(. םיטלוש םינונחה   " ןלהל ואר  טוריפ   ) תילאטיגידה

 - ינקירמא ריעצ  דנלפוק -  סלגאד  בתכש   " סקיאה רוד   " םשב ירלופופ  רפס  תוכזב  רוגשל  ךפה   X-רוד ה חנומה 
םייתרבחה םיילושל  רובעלו  םתבצחמ , רוכ  תא  בוזעל  וטילחהש  םיריעצ , השולש  לע  רפסמ  רפסה  תנשב 1991 .

תא דחיב  םילבמ  םיריעצה  תשולש  .הפל  דיהמ  םייחו  תונמדזמ  תודובעב  םידבוע  םה  .הינרופילק  סגנירפס , - םלאפב
תשוחת תאו  סקיאה  רוד  ברקב  תמייקה  הדרחה  תא  ראית  דנלפוק  הז  רפסב  .םתוהז  תא  שדחמ  םקמל  ןויסינב  םנמז ,

םע דחי  ךא  םש , רסח  הז  רוד  לש  ותויה  תא  אטבל  דעונ   X חנומב דנלפוק  לש  שומישה  .הזה  רודה  לש  תוכיישה  רסוח 
.הלדגו תכלוה  תנחבומ , תיתרבח  הצובק  ותויה  יבגל  תועדומ  לעב  תאז 

ותש רודב  רבודמ  ירהש  . X-רודל ה םייטנוולר  אל  ללכ  דנלפוק , לש  ורפסב  םינייפאמהמ  הברה  ילסקודרפ  ןפואב 
רוד תא  דאמ  םאותו  רפסב  עיפומש  דחא  ןייפאמ  שי  לבא  .ףסכל  הדיגסהו  םזיריירקה  אוה  ולש  רתויב  טלובה  רכיהה 
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רודה ישנאמ  רכינ  קלח  .קסוע  אוה  וב  עוצקמל  תוחפ  ןמאנ  ףאו  דחא , הדובע  םוקמל  וירוהמ  תוחפ  ןמאנה  רוד  הז  . X-ה
X-רוד ה גשומה  םינפ  לכ  לע  .םייפאי  םינייפאמ  קפס  אלל  הלא  .םהלש  תיתקוסעתה  הריירקה  ךלהמב  עוצקמ  ופילחה 

.Y-רודכ ה הזה  רודה  יאצאצ  וגיות  ותוכזבו   , םיקוושמ ברקב  ןהו  הרבחה  ינעדמו  םיפרגומד  ברקב  ןה  לבוקמל , ךפה 

YY--רוד  הה רוד
םילכל תושיגנ  לעב  אוהו  טנרטניאהו  םיבשחמה  םוחתב  םייגולונכטה  םיחותיפב  הריהמה  הצאהה  ךותל  לדג   Y-רוד ה

ןוזמ הקיזומ , םיילבולג : םייוריגל  ריעצ  ליגמ  ףשחנש  רודה  םיילטיגידה , םידיליה  רוד  הז  .םימדקתמ  תרושקת  יעצמאו 
יפוא תולעב  תויווח  רחא  רוד  לכמ  רתוי  הווח  אוה  וכו .' טנרטניא  םלועה , יבחרמ  םיעוריאו  תושדח  ירודיש  ריהמ ,
לכמ םירצומו  םיגתומ  תיינקו  תוימלוע  תויתרבח  תותשר  תוימואלניב , תוחיש  םלועב , םילויטו  םישפונ  ןוגכ  ילבולג ,

.םלועה יבחר 

לש םייתוברתהו  םייגולויבה  וישרוי  תא  ןמסמו  ( X-רוד ה  ) דנלפוק סלגאד  לש  ורפס  םע  בתכתמ  " Y-רוד ה  " גשומה
ורפסב Shanpoo Planet מ- "( Global Teens " )" םיילבולג םירגבתמ -   " םישרויה תא  הניכ  דנלפוק  . X-רוד ה

תונידמל הגרדהב  טשפתה  ךכ  רחאו  תיאקירמאה  תרושקתב   Y-רוד ה גשומה  ץופנ  השענ  םוינלימה  תישארב  . 1992
.תופסונ

.םיחדובמ םתצקמ  םיפסונ , םייגולומיטא  םירבסה  גשומל  וקינעהש  הלאכ  םג  ויה  תאז , םע 

: טנרטניאב םימורופה  דחאב  ימינונא  בתוכ  ידי  לע  יטסירומוה  ןפואב   Y-רוד ה תרדגה 

Why do we call the last group Generation Y?
Y should I get a job?
Y should I leave home and find my own place?
Y should I get a car when I can borrow yours?
Y should I clean my room?
Y should I wash and iron my own clothes?
Y should I buy any food?

רודב םיקסועש  םיסנכב ,) תוגצהו  םירמאמ  םירפס , םירקס ,  ) םייעדמה םירקחמה  םיברתמו  םיכלוה  תונורחאה  םינשב 
ןמזה חורל  םירשקתמה  םיירוד , םיטביה  לש  בחר  ןווגמב  םיקסוע  םירקחמה  ברעמה .) תונידמב  רקיעב   ) םלועב  Y-ה
תרוצ  , םייגולונכט םילגרה   , םיריעצ תלכשה  לשמל : .ונימיב  םיללוחתמה  םיינבמ  םייתרבח  םייונישלו  השדחה 

.דועו הביבסל  תושיגר   , תויגוזו תורבח  יסחי   , ימצע ןוחטיבו  יומיד   , תפדעומ הדובע 

.דחוימב תובושחו  תוטלובל  תובשחנ  תוירקחמ  תומזוי  עברא 

The Social ידי לע  תויבקעב  הכרענ  זאמו  רבכ ב-1970  הילגנאב  הלחהש  ינב 26  לע  םיידוירפ  בקעמ  ירקס  תרדס  .א 
םירשע : " ותרתוכש רפסב  םסרופ ב-1997  ןורחאה  רקחמה  . Statistics Research Unit of the City University

". םיעשתה תונשב  והשמו 

, תויעב לע  עדימ  קפסמש  חוור , תנווכ  אללו  יולת  יתלב  ירקחמ  ףוג  אוה   Pew רקחמה זכרמ  . PEW ירקחמ תרדס  .ב 
םידרשממ ףסאנש  עדימ  לע  םיססובמ   Pew לש תוח  " ודה .ולוכ  םלועהו  "ב  הרא תא  תובצעמש  תומגמו  תודמע 

רקחמ לעו  םימוזי  םיינופלטו  םינווקמ  םירקס  לע  ןכו  םירחא , םיחמומו  רקחמ  תודסומ  תוירחסמ , תורבח  םייתלשממ ,
טנרטניא רתא  תועצמאב  רוביצל , תורישכ  םולשת , אלל  םיפטוש  םינותנ  קפסמ  זכרמה  .יאמצע  ינתוכיא 

.תרושקת ישנאו  רקחמ  ישנא  תוינידמ , יעבוק  לצא  הבר  הדוהתל  םיכוז  ולש  תוח  " ודהו (, www.pewresearch.org)

םירגבתמ  ) םיאקירמא םיריעצ  לש  תויווחו  תודמע  םיכרעב , םיקסועש  תוח , " וד לש  הרדס  םסרפל  ומצע  לע  חקל  זכרמה 
ב- ". Millennials - a Portrait of Generation Next : " תרתוכה תחת  הרבחה  לע  םתעפשהו  סולפ ) םירשע  ינבו 
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", Millennials: Confident. Connected. Open to Change  " םשב םידומע )  150  ) ףיקמ "ח  וד םסרופ   2010
.לארשיבו םלועב  תרושקתב  הבחרהב  טטוצו  םיבר  םידה  ררוע  "ח  ודה .רודה  ינב  לש  רישע  יטסיטטס  ןקויד  טטרשמש 

לש תודמע  לע  םירקס  הנשל  תחא  דראוורה  תטיסרבינוא  לש  םייטילופ  םירקחמל  ןוכמה  םסרפמ  תנשמ 2000  לחה  .ג 
ופקיהב לדג  רקחמה  םינשה  ךלהמב  .םיירוביצ  םיתורישו  הקיטילופה  יפלכ  יאליגב 18-29 , םיאקירמא , םיריעצ 

.וידעיבו

םיליבומ םיימואלניב  תודסומ  השולש  ומזי  הקוסעתה , קושב   Y-רוד ה יריעצ  לש  תופיאשה  םהמ  ןיבהל  תנמ  לע  .ד 
םיריעצ לש  יתפוקת  רקס  ( INSEAD’s Emerging Markets Institute, Universum, HEAD Foundation)
םינותנה .הקירמא  ןופצו  ןוכיתה  חרזמה  תיניטלה , הקירמא  הפוריא , הקירפא , היסאב , תוצרא  ב-43  יאליגב 18-30 

.Millennials: Understanding a Misunderstood Generation רתאב : םיגצומ  םהו  ופסאנ ב-2014 

טטרשמה דחאכ -  ינתוכיאו  ינתומכ  יביטרגטניא -  רקחמ  לארשיב , הז  ללכבו  םלועב , בתכנ  םרט  םויה  דע  תאז , םע 
הקיטסיטטסב יוטיב  ידיל  םיאב  םניא  םיבר  םינייפאמ  ירהש  . Y-רוד ה לש  םייחה  ןונגסו  םינייפאמה  לולכמ  לכ  תא 

.וגוסמ ןושאר  אוה  ונרקחמ  וז  הניחבמ  .םעבט  לע  דומעל  ידכ  קמוע  תונויאר  םישרדנו 

ןלהל .תונורחאה  םינשב  ררועמ  אוהש  םוצעה  ןיינעל  השחמה  הווהמ  בורל , םייוניכו  תורדגהל  הכז  הז  רודש  הדבועה 
: םיטלוב םייוניכו  תורדגה  המכ 

ףלאה לש  וחתפב  ורגבתהש  םיריעצ  : (( Millennial Generation /MillennialsMillennial Generation /Millennials  )  ) םוינלימה םוינלימה רוד   רוד
.ישילשה םוינלימה ) )

תוחתפתה םע  דחי  לדגו  דלונש  ןושארה  רודה   (:(: Internet/ Net GenerationInternet/ Net Generation  )  ) טנרטניאה טנרטניאה תשרה / / תשרה רוד   רוד
.יעבט רבד  ול  אוה  טנרטניאב  שומישהש  ןושארה  רודה  םג  והז  .טנרטניאה 

רודה םג  והז  .היצזילבולגה  יכילהתב  הצאהה  ךותל  לדגו  דלונש  רודה   (:(: Global GenerationGlobal Generation  ) ) ילבולגה ילבולגה רודה   רודה
.ול ומדקש  תורודל  האוושהב  וצראל  ץוחמ  םירסמו  םיפוגל  רתוי  רבוחמהו  רתויב  דיינה 

יח ןכלו  זכרמב ,) דליה   ) ירטנצודייפה ךוניחה  שרע  לע  לדגש  רוד  (: (: Echo BoomersEcho Boomers  )  ) ינדרמ ינדרמ אלה   אלה רודה   רודה
.םהירוה םע  וירוה  לש  םיסחיה  תכרעמה  תא  רבעב  ונייפאש  םיירוד  ןיב  םיחתמ  אלל  (, X-רוד ה  ) וירוה םע  הינומרהב 

.גייס אלל  םהידליב  םיכמותה  וירוהל , יבויח  ( Echo  ) דה איה  ותוגהנתה 

ומכ  ) םירוהה תיבב  רוגל  םירזוחש  ה-20-30 , תונשב  םישנא   (:(: Boomerang GenerationBoomerang Generation  )  ) גנרמובה גנרמובה רוד   רוד
.תואמצעל תאצל  םיצור , וא  םיחילצמ , םניאו  רוגישה ,) םוקמל  רזוחש  גנרמוב ,

לש םיילטיגידה  םירצומה  תארשהב  םג  ןתינ  םשה  .ומצעב  זכורמה  רודה   (:(: Generation Me/IGeneration Me/I  )  ) ימצעה ימצעה רוד   רוד
'. ודכו  iPod, iTunes, iPhone םיריעצ : לע  דואמ  םיבוהאה  לפא , תרבח 

םימוליצ םסרפל  הברמ  אוה  .ומצעב  בהואמה  רוד   (:(: "Look at Me" Generation"Look at Me" Generation " ) " ) ילע ילע ולכתסת   ולכתסת הה"" רוד   רוד
.בל תמושת  ךושמל  ודעונש  הלאכ  רקיעב  םיישיא –  ואדיו  יעטקו 

.תורוקיב לבקל  השקתמו  תואמחמל  המכה  רוד   (:(: Trophy GenerationTrophy Generation  ) ) סרפה סרפה רוד   רוד

.רגבתהל השקתמש  רוד   (:(: Peter Pan GenerationPeter Pan Generation  ) ) םינפ םינפ -- רטיפה רטיפה רוד   רוד

תא םישגהל   " הצורו יח  דיתעל -  ךסוח  אל  הריירק , הנוב  אלש  רוד   (:(: Generation NowGeneration Now  ) ) ידיימה ידיימה קופיסה   קופיסה רוד   רוד
.וישכעו ןאכ  םולחה "

דדומתמ אל  םייחה , יישקמ  םלעתמ  גאדומ , וניאש  רוד   (:(: Why-Worry GenerationWhy-Worry Generation " ) " ) רדסב רדסב היהי   היהי הה"" רוד   רוד
.םדיתע לע  ללכ  בושחל  ילבמ  הווהה  תא  םייחש  םיריעצ  הלא  .םמצעמ  ורדתסי  םירבדהש  ןימאמו  םתיא 
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.יתרוסמה הדובעה  םלועב  העות  ךא  הלכשה  שכרש  רוד   (:(: Lost GenerationLost Generation  ) ) דובאה דובאה רודה   רודה

םניא םידבוע , םניאש  םיריעצ   (:(: Neet - Not in Employment, Education or TrainingNeet - Not in Employment, Education or Training  ) ) טינה טינה רוד   רוד
.תיעוצקמ הרשכהב  םיאצמנ  םניאו  םידמול 

הקיטילופב ןיינעתמ  וניא  ההובג , תוברת  ךרוצ  וניא  ארוק , וניאש  רוד   (:(: Dumbest GenerationDumbest Generation  ) ) םותסה םותסה רודה   רודה
.ינחור דופ  - קנא ךרוצו ג'

.תיחטשו תפרפרמ  ךרדב  טנרטניאב  שמתשמש  רוד   (:(: Shallow GenerationShallow Generation  ) ) יחטשה יחטשה רודה   רודה

ךרוצ ןיא  טנרטניאה , תועצמאב  שיגנ  םלועהש  ןוויכ  (: (: Go-Nowhere GenerationGo-Nowhere Generation  )  ) ץמאתמ ץמאתמ אלש   אלש רוד   רוד
'. וכו יוליב  הדובע , עדימ , םירבד : גישהלו  תכלל  ידכ  ץמאתהל  הרואכל 

הגוצת יכסמ  לומ  לא  םנמז  תיברמ  תא  םילבמש  םיריעצ   (:(: Screen GenerationScreen Generation  )  ) םיכסמה םיכסמה המזלפה / / המזלפה רוד   רוד
ןפיב ןתינ  הז  םייח  ןונגס  לש  תינוציק  הסרג  םיצמאמה  הלאל  .ירלולסה  ךסמ  בשחמה , ךסמ  היזיוולטה , ךסמ  םהינימל :

(. הרבחה ינפמ  רגתסמ  אבחתמ , תינפיב : " ) ירומוקיקיה  " םשה

רוד .םיילאוזיו  - וידואו םיזכורמ  םירצק , םייוריג  ךרוצו  רצויש  רוד   (:(: MTV GenerationMTV Generation  )  ) יו.יט.מא יו.יט.מא -- הה רוד   רוד
.םיילבולג םירסמ  ץיפמו  טלוקש 

שמתשהל תלוכיה  תא  ושכרש  עגרמ  טעמכ  לגוג  תא  םיריכמ  הז  רוד  ינב   (:(: Google GenerationGoogle Generation  )  ) לגוגה לגוגה רוד   רוד
שומיש תועצמאב  אוה  עדימ  רותיאל  תירקיעה  ךרדה  םליבשב  השעמל , .תמייקש  תואיצמה  יהוז  םתניחבמו  בשחמב ,

.םלש רוד  לש  למס  תויהל  ךפהש  הז , ירלופופ  שופיח  עונמב 

ייחמ קלח  ןה  תויתרבחה  תותשרהש  רוד   (:(: Generation F/ Facebook GenerationGeneration F/ Facebook Generation  )  ) קובסייפה קובסייפה רוד   רוד
.ולש םוימויה 

קלחכ םתוא  ץמיאו  בשחמ  יקחשמ  לע  /ה  דליכ לדגש  רוד   (:(: Nintendo GenerationNintendo Generation  )  ) בשחמה בשחמה יקחשמ   יקחשמ רוד   רוד
.רלולסה תוברתמ 

לא ' וזיו ירושיכ  םע  לבא  םירוציקב ,) םירבדמ   ) םיתוחנ הפש  ירושיכ  םע  רוד   (:(: Like GenerationLike Generation  )  ) קיילה קיילה רוד   רוד
.םיחתופמ

םה םהלש  תומזיה  בור  .םינטק  םיקסע  לע  יונב  ולש  יתרבחה  הנבמהש  רוד   (:(: Generation SellGeneration Sell  )  ) תונכרצה תונכרצה רוד   רוד
לש יאמצע  קסע  םג  איה  אלא  הקהל , קר  אל  איה  תילקיזומ  הקהל  לשמל  ךכ  ודכו .' ןוזמ  הקיזומ , לש  םיריעז  םיקסע 

'. ודכו לוהינ  קוויש , הריצי ,

םתוא ריהזמו  םיטנדוטס  ינפב  סאלגד ) לקיימ   ) וקג ןודרוג  הצרמ  טירטס 2 " לוו   " טרסב  (:(: NINJANINJA  ) ) לטבומה לטבומה רודה   רודה
". םיסכנ אלל  הדובע , אלל  הסנכה , אלל  . NINJA-רוד ה םתא  : " םהל יופצה  ינפמ 

ותיאש ילבולגה  ילכלכה  רבשמל  םיסחייתמ  םבורש  , Y-ה רודל  םיפסונ  םיידוחיי  תומש  ואצמוה  "ב  הראל ץוחמ 
.יחכונה ןדיעב  דדומתהל  םיריעצה  םיצלאנ 

.הלטבאה רבשמ  תובקעב  ץרפש  האחמה  לג  םש  לע  ( Los indignados " ) םימעוזה  " םינוכמ םיקינ  Y-דרפסב ה

(. geração à rasca " ) שאוימה רודה   " םיארקנ םה  לגוטרופב 

". ריקל בגה  םע  םידמוע   " ושוריפש יברע  - יתפרצ גנלס  חנומ  סטסיטיה ,"  " רודה ינב  םינוכמ  היסינותב 

רשק אלל  תונמדזמ , תודובעב  שדוחל ) ורוי   700  ) םומינימ רכש  חיוורמש  רוד  ורוי - " רוד ה-700   " םיארקנ םה  ןוויב 
.ותרשכהו ותלכשהל 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

, החפשמל דחא  דלי  לש  הדלוהה  תוינידמ  לשב  החפשמה , לש  םיקנופמ  םיטילש  םינטק - " םירסיק   " םינוכמ םה  ןיסב 
תולוז תורידב  תוקהלב  םיררוגתמו  הדובע  אוצמל  םיחילצמ  אלש  תואטיסרבינוא  ירגובל  יוניכ  םילמנ - " טבש   " םגו

.םירעה ילושב 

םש םיריעצה  .דחוימב  עיגפ  בשחנש  תותה  חמצ  םש  לע  (, cǎoméi Shidai " ) תותה רוד   " םינוכמ םה  ןאווייטב 
, םייכונא םיקנופמ , םיעמשוממ , םניא  םה  .םהירוה  ומכ  השק  דובעל  וא  ץחלב  דומעל  םילגוסמ  םניא  ימכ  םיספתנ 

.הדובעב םייטיאו  םיריהי 

םירדסה לש  הסירק  לש  הפוקתב  םייחש  םיריעצ  רומאל : הסירקה ," רוד   " הזה רודה  תא  ירבנע  ףסא  הניכ  לארשיב 
.םייתוברתו םייתרבח 

תילארשיה תילארשיה הרבחב   הרבחב תורוד   תורוד

ינויצה ינויצה ןדיעב   ןדיעב תירוד   תירוד הפולחת   הפולחת
הפּולחתה תניחבמ  דואמ  תניינעמ  הרבח  איה  לארשי 

הרבחה תישאר , תוביס : המכמ  הבש  תירודה 
גוסמ הרבחבו  תינכפהמ , הרבחכ  הדלונ  תילארשיה 
דימת םה  םהישרויל  םינכפהמה  ןיב  םיסחיה  הז 

לע ועיבצה  םינוש  םירקחמ  .םייטנלוויבמאו  םיבכרומ 
היינשה היילעה  יֵצּולח  רוד  רזגש  יטילופה  סוריסה 

"ח מלפה רוד  לע  םירצממ )" אציש  רודה   )" תישילשהו
םיבכרומה ןיפילחה  לעו  תחטבומה ,)" ץראב   " דלונש )

.יומסהו יולגה  דבורב  םהיניב  ומייקתהש 

ןיב םילדבהה  הבש  םירגהמ , תרבח  איה  לארשי  תינש ,
םירעפ םיבר  םירקִמב  םיביתכמ  םייגולויבה  תורודה 
רבודמ רשאכ  .תיניערגה  החפשמה  ךותב  םיחתמו 

יגרט םידיקפת  ךופיהל  םורגל  םילולע  וללה  םירעפה  תיתיזזת , - תינרדומ הרבחל  האופק  - תיתרוסמ הרבחמ  הריגהב 
הילעה  " תובקעב םישישהו , םישימחה  תונשב  לארשיב  שחרתה  הזה  ךילהתה  .םידיליה  - םהינבל םירגהמה  - םירוהה ןיב 

םיעשתהו םינומשה  תונשב  הילעה  - ילג תובקעב  טעמ , םינוש  םינּויפיאב  יכ  םא  ומצע , לע  רזח  אוהו  תינומהה "
(. רבעשל "מ  הרב תונידממו  היפויתאמ  )

תוחפ  ) רושע ידמש  הדבועה  .הריהמ  תירוד  הפּולחת  ורצי  רשא  לרוג , - ירה םיעוריא  תיּוור  הרבח  איה  לארשי  תישילש ,
ורבע שאה ) - וקב םירטוז  םיניצקכו  םילייחכ  ומחלש  הלא  רקיעב   ) םינבה ובש  בצמ  הרצי  המחלמ , ןאכ  הצרפ  רתוי ) וא 

ותוהמב הנוש  היה  "ח  שת לש  ינומהה  לוכשה  .תידוחיי  תירוד  העדות  וחתיפו  םהירוה , לש  הזמ  הנוש  ףְצַמב 
רּבשממ םירופיכה , םוי  לש  רבשהמ  םימיה , תשש  תמחלמ  לש  חישמה  ימעפ  תשוחתמ  שדק , עצבִמ  לש  חוכה  - ןורכישמ

.היינשה ןונבל  תמחלמו  הנושארה  ןונבל  תמחלמ  לש  םינואה  - רסוחו ןובלעה  תשוחתמו  הדאפיתניאה  לש  תּוהזה 

, םינשה ךלהמב  לארשי  הרבעש  םייתוברתהו  םייתרבחה  םייונישה  תא  הדעיתו  הפקיש  תססותה , תירבעה  תורפסה 
הז לע  ףסונ  עקשִמב  ןאכ  ובתכנש  תוריציה  תא  ןעט  רבדה  .תוירודה  תויווהב  םג  הקסע  עדּומ  - יתלבו עדּומ  ןפואבו 
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לש םג  ילואו  ונלש  השוחתה  תאז , םע  .ךרע  יבר  םייגולויצוסו  םיירוטסיה  םיטנמוקודל  ןהמ  תובר  ךפהו  יתונמאה ,
תירבעה תורפסה  תירסומה , יאדוובו  תיתונמאה  םג  ילוא  תיגולויצוסה , תּוארה  - תדוקנמש איה  םירחא , הרבח  - ינעדמ
תורפסה לש  תיסחיה  התקיתש  איה  רתויב  תטלובה  המגודה  .םחותינו  תורודה  דועיתל  רושקה  לכב  טעמ  אל  הצימחה 

םג .תיסורהו  תיפויתאה  תיברעה , תידרחה , תיתדה , תיחרזמה , החפשמה  ךותב  ירוד  - ןיבה חתמל  עגונה  לכב  תירבעה 
קרו םיירבעה  םירפוסה  ידי  לע  תובר  םינש  רַסּוה  אל  האושה  ילוצינמ  םיבר  םמצע  תא  ּוטילֵה  ובש  הקיתשה  - ךסמ

וששחש ךכמ  העבנ  תאזה  הצמחההש  רשפא  .םילוצינה  תוחפשמב  הרצונש  תבכרומה  םיסחיה  תקימאנידב  וקסע  םיטעמ 
םילארשיל חתפנ  היגולוכיספה  םלועש  הדבועהמ  ןכו  תובר , הכ  ולבסש  ימ  לע  תושקהלו  האושה  יעצפ  תא  חותפל  ןאכ 

.ךליאו םיעבשה  תונש  יהלשמ  רקיעב  רוחיאב ,

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ ירקחמ   ירקחמ
תספדומה תרושקתב  םירמאמו -  תובתכ  רופסניאב  ףקתשה  רבדהו  תילארשיה  הרבחב  בר  ןיינע  וכשמ  דימת  םיריעצ 

תולגל עיתפמ  תצק  הז  ןכל  .לארשיב  םיריעצה  לש  םמלועב  וקסעש  םייעדמו -  םיינויע  תע  יבתכבו  תינורטקלאהו 
קדובש ףיקמ  רקחמ  ךרענ  םרטו  , Y-רודה ה לע  בחור  ירקסו  םירקחמ  דאמ  טעמ  םויה  דע  ושענ  יריפמאה  הדשבש 

שמשתש ריעצה  רודה  לש  תללוכ  הנומת  גיצהל  הרטמב  תונוש , תונילפיצסידמ  עדימו  םינוש  תודשמ  תועפות  הוושמו 
תונשב םיריעצב  אלו  ןוכית  יאליגב  םיריעצב  םידקמתמ  םירקחמה  לכ  טעמכ  ןכ , לע  רתי  .תוינידמה  יעבוקל  ילככ  םג 

.םישולשהו םירשעה 

: לארשיב הריעצה  הבכשל  תיפיצפסה  םתוסחייתהו  םפקיה  תניחבמ  תורוקמ  השימח  ןויצל  םייואר 

HBSC - Health Behavior in  ) רעונ רעונ ינב   ינב לשלש   תועגפיהו   תועגפיהו ןוכיס   ןוכיס תויוגהנתה   תויוגהנתה לעלע   ימואל   ימואל -- ברה ברה רקחמה   רקחמה .א 
ב- לחה  אוה  (. WHO  ) ימלועה תואירבה  ןוגרא  לש  יפוריאה  דרשמה  תוסחב  ךרענש  (, School-aged Children
לע עדיה  תא  קימעהלו  תונבותל  עיגהל  איה  רקחמה  תרטמ  .ליבקמב  תונידמ  םינש ב-46  עבראל  תחא  עצבתמו   1982

תונידמב םיריעצ  ייח  לש  יתוברתה  טביהב  דקמתמ  רקחמה  .רעונ  ינב  לש  תואירבל  ןוכיס  תויוגהנתה  לש  םיסופד 
יסוי ליבומ ד"ר  לארשיב  םירקחמה  תא  .םהייח  חרואו  םתואירב  לע  םיעיפשמה  םייתרבח  - וכיספה םימרוגבו  תונושה ,

לש םינוש  םינוכדע  םסרפמ  אוה  םעפ  ידמו  ימלועה  תואירבה  ןוגרא  לש  ץראב  ישארה  רקוחכ  שמשמ  אוה  .שיפ  - לארה
, לארשי םג  תללכנ  וללה  םירקסב  .םינוש  םימוחתב  רעונ  ילגרה  תודוא  םיידוירפ  םיימואלניב  םירקס  תואצות 

.םיילארשיה תרושקתה  יעצמאב  רוקיסל  תוכוז  תואצותהו 

"ס היב תמזויב  המסרופש  הזיאזע , לסייפו  רנזוו  ןנחוי  בהר , ארויג  תכירעב  ( 2005 , 2004  ) "" לארשיב לארשיב רעונ   רעונ  " " תרדס תרדס .ב 
םלע לש  הדוסימ  רעונו  םידליב  לופיטו  תוינידמ  רקחל  ימוחתניבה  זכרמה  לפאש , בוב  ע"ש  תילאיצוס  הדובעל 

םירקחמ לש  םיצבק  ינשב  רבודמ  ת"א .) תטיסרבינוא  תומר , תאצוה   ) הפיח תטיסרבינוא  יברע , - ידוהיה זכרמהו 
יעבוקו םיצעוי  םידימלת , םירומו , םירקוח  ובלל : םיבורק  ויתויעבו  רעונהש  םדא  לכל  תונפל   " ודעונש םיימדקא 

.לארשיב רעונה  ייח  לש  םיידוחיי  םיטביהלו  תויעבל  םיסחייתמה  םידחא  םירמאמ  םהב  םיעיפומ  תוינידמ ."

דעונש רקחמה ,) תא  עציבש   ) תינידמ הלכלכל  ורקאמ  זכרמ  ףותישב  טרבא , טרבא ךירדירפ   ךירדירפ ןרק   ןרק לשלש   רעונה   רעונה רקחמ   רקחמ .ג 
התיה ןושארה  רקחמל  המזויה  .לארשיב  רעונ  ינבו  םיריעצ  לש  תויכרעה  םהיתוסיפת  לעו  םהיתודמע  לע  בורקמ  דומעל 
רעונה רקחמ  ךרענ  היינשה , הדאפיתניאה  תעב  תנשבו 2004 , לארשי , תנידמ  לש  תואמצעה ה-50  םוי  לגרל  ב-1998 ,

תומגמו םייוניש  ןוחבל   " םיכרועה ירבדכ  דעונ , אוה  תנשב 2010 . ךרענ  הכ  דע  ןורחאהו  ישילשה  רעונה  רקחמ  .ינשה 
ינב ורקסנ  םירקחמה  תשולש  לכב  .לארשיב  רעונ  ינב  לש  תויכרעה  םהיתוסיפתבו  םהיתודמעב  םינש  ךשמב 12  ולחש 
לש תוישיאה  םהיתויפיצ  ללכב , לארשי  לש  הבצמ  יבגל  ירק  םיאשונ , תוצובק  ןתואב  תולאש  ולאשנו  םיליג  םתוא 

םיטועימ הנידמה , תודסומו  היטרקומדה  תונויצה , יבגל  םהיתודמע  לע  ישיאה , רשואה  יבגלו  דיתעהמ  םילאשנה 
תונויאר םג  הנושארל  וכרענ  רעונה ב-2010 , רקחמב  .האושהו  הינמרג  יבגלו  יניטסלפ , - ילארשיה ךוסכסה  לארשיב ,

". רקסה תואצות  לש  תפסונ  הקמעהו  המלשהכ  רעונ  ינב  םע 80  קמוע 
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היטרקומדה דדמ   " תרגסמב םירקס  לש  םייטסיטטס  תוח  " וד םעפ  ידמ  םסרפמ  היטרקומדל , היטרקומדל ילארשיה   ילארשיה ןוכמה   ןוכמה .ד 
.רעונ תודמע  לש  בחרנ  רקס  "ח  ודה ללכ  .םיריעצ ב-2004  לש  תודמע  םג  םיללוכ  םירקסה  תילארשיה ."

הדסונ ןרקה  .התחפשמ  ינבו  יטאנקר  לבוי  תידוהי  ידי  לע  תנשב 2004  המקוה  רשא  תיתחפשמ , ןרק  רידנג -  רידנג ןרק   ןרק .ה 
לע םיאשונה  תיחרזאה , הרבחה  ינוגראב  הכימתב  רקיעב  תדקמתמ  איהו  תילארשיה , הרבחה  קוזיחל  עייסל  ידכ 

הנומא ךותמ  תאז , םיריעצ –  ירקחמ  ןרקה  תמזוי  הרבחה , קוזיחל  התוליעפ  תרגסמב  .תויתרבח  תומישמ  םהיפתכ 
םיפאוש ונא  ןכל  .הנידמל  יזכרמו  בושח  באשמ  םה  היבשות ) ללכמ  םיזוחא  םויה כ-30  םיווהמה   ) לארשיב םיריעצהש  "

ןרקה .הרבחכו " םידיחיכ  םהב  םולגה  לאיצנטופה  לש  ילאמיטפוא  שומימל  וכזיו  לארשיב  תויחל  ורחבי  וניריעצש 
לת תטיסרבינואב  ךרענש  וגוסמ  ןושאר  סנכב  הגצוה  םהמ  תיצמת  רשאו   Y-רודב ה םיקסועש  םירקחמ  רפסמ  הנמימ 

תנשב 2012. רקחמה " יארב  לארשיב  םיריעצ   " תרתוכה תחת  ביבא 

םילארשיה םילארשיה תורודה   תורודה ןוימ   ןוימ
הקולח לע  שגדב   ) לארשיב תורודה  ןלהל  ןמזה ." חור   " יפוליח תא  רתוי  וא  תוחפ  לארשיב  תפפוח  תיגולויבה  הפולחתה 

(: תיתוברת

(Y-רוד ה לש  םיבסה   ) הנידמה תישארו  "ח  מלפה רוד 
ולע וא  ץראב  ודלונ  רשא  הלעמו ,) יאליג 65   ) םיעבראהו םישולשה  םירשעה , תונש  ידילי  רבצה -  לדומ  יבצעמ  םה  הלא 
(. יברעמה םלועב  סרמוב " - יבייבה רוד  " לו טקשה " רוד  םייסיסבה ל" םהינייפאממ  המכב  םימוד  םה   ) ריעצ ליגב  הצרא 

( תורתחמ  ) תידוהי הימונוטואל  קבאמהו  טדנמה  תפוקתב  ווחנ  םהלש  תפתושמה  היפרגויבב  תובצעמה  תויווחה 
חתמה  ) םירגהמה תוחפשמב  ירודה  רעפה  תווהתה  לארשיל , הריגהה  הפוריאב , םידוהיה  תאוש  הנידמה : תישארבו 

תוירבצה תורגסמב  תודלי  תואמצעה , תמחלמ  םהידלי ,) ןיבל  ברע  תוצראמ  םיטילפו  האוש  יטילפ  ןיב  הווהתהש 
הרבחב םירעפה  תווהתה  תינומהה , היילעה  יצולח , ךוניחו  וכו )' םיצוביק  תויסנמיג , רעונ , תועונת   ) תויתישארבה

וא םיריכב  םידקפמכ  ומחל  ןהבש   ) השתהה תמחלמו  םימיה  תשש  תמחלמ  שדק , עצבמ  ענצה , תפוקת  תילארשיה ,
(. םיאולימ ילייחכ 

השוחתה .תיוושכעה  תילארשיה  תואיצמהמ  הבזכאו  לוכסת  םישח  , Y-רוד ה לש  םיבסה  םהש  הזה , רודה  ינבמ  םיבר 
 – היצרופורפ - סידמו הביטקפסרפ  רדעיהמ  יוושכעה , יניצה  ןדיעל  תומימתה  ןדיע  ןיב  דוגינהמ  תעבונ  תאזה ,

תורוד םינייפאמה  תויורמרמתהו  םירוטיקמו  םייתרבח , םיכילהת  ןיבהל  השקתמו  העובב  הלדגש  הצובקל  תינייפואה 
םתצקמשו תורודה , ןיב  םירעפנו  םיכלוהש  םילדבהל  יוטיב  םג  ןאכ  שי  ןבומכ , לבא  .םלועה  לכב  םירגובמ  לש 

.םירגובמ םישנא  קדצבו )  ) דואמ םידירטמ 

: תאזה תחוורה  השוחתה  תא  תושיחממ  ןה  .םיליימב  תוצפומה  תואמגוד  שולש  ןלהל 

האמב .תולווע / ןקתמ  אל  ןוטלשה  םיבקע / ןקתמ  אל  רלדנסה  גייחמ /, אל  ןפלטמה  קתקתמ /, אל  ןועשה  תאזה / האמב  "
 ]...[ הקיטילופב היגולואידיא  ןיאו  םיצוביקב / ןויווש  ןיא  תובוחרב /, ןופלט  יאת  ןיא  חיטבאב /, םיניערג  ןיא  תאזה /

ץימ  , ףוצ זוזג , םיתוש  אל  רבכ  תאזה / האמב  .ישילשה / ףלאה  ירזיבא  ראשבו  בשחמב  שמתשהל  ונתוא  םידמלמ  םידכנה 
/ תאזה האמב  .השובהו ]...[ / תועינצה  סעקטגה , תויליתפה , הביתכה , תונוכמ  ומלענ  תאזה / האמב  זרב ]...[  ימו  זפ 
/ ...תיבב שיגרהל  הצור  יתייה  ידכנ –  לש  האמה  תאזה –  האמב  .סמַסמ / אל  םג  חישמ  אב , אל  חישמ  בותכי : ררושמה 

" .אבס .לוכי / ינניאו 
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וא רדח  תרידב  ונלדגש  םילגרב /, םיתיעל  , ולעש םירוהל  ןאכ , ונלדגש  ונא  ונתודליב /, ונילע  וא  הפ , ונדלונש  ונא , "
ונכהש הלודג /, הנווכבו  הבהאב  תדלומ  יריש  ונרשש  ונא , .םיינחמו / םילוג  סאלק , בוחרב , קחשל  ונאציש  םיינש /,

אל ונירוה ]...[ /, יתב  בורב  וניתודליב , לצלצ  אל  ןופלטה  .תיכוניח / היזיוולט  וא  ירלולס , ןופלט  בשחמ , אלל  תיב  ירועיש 
, רעונו םידלי  ינותיע  ונל  ויה  םייטקרונא /, וא  םימלוב  ונייה  אל  ןמוש /, ונבאש  אל  םיציצ , וא  םייניע  ףא , ונצפיש 
, םישק םייחכונה  ונימיש  - ונא ...םישישה / ףס  לע  - ונא ונרמשו /, ונכרכ  דיל , דימ  ונרבעה  ראודב /, ועיגה  םהל , וניכיח 

םיטרס םיירלולס , םיכסמ , םינגזמ , הרזעל /, ףוס  ילב  םירישכמ  המדקתה /, החתפתה , הלדג , ץראה  .םיטיוסמו / םיבאוכ 
םימק ונבורו , ...תותבסו /]...[ / םיבס  - ונא ואשינ , ונידלי  םייניע /, תורקנמ  תוריט  , םיראופמ םיטיהר  םיתבב /,

תא הב  יתכניחש  יידלי ? תא  הב  יתלדיגש  הב /? יתלדגש  הנידמה  וזש  ןכתייה  םולח /? יתמלח  וא  ? היהה םילאושו : , רקובב
,/ ונל ןיא  - שדח רישו  רקובב  םימק  ונא  הבהא ]...[ הפונת , ץרמב...תובא , תדמח  ץראב  ןאכ  םתיא : יתרשש  ידימלת /?

- ןאכמ יכ  תרחא , חור  הבוטל , יוניש  הארנו  הכזנ  דוע  ילוא , ילוא  , ילואו םיידי ]...[  תמרה  שואיי , המלשה , ןימ  שי  ונפייע ,
, השובה הנובתה , רוזחתו  יוניש /, אוביו  ןתיי  ימ  הנווכבו , לוקב  הליפת  םיאשונו  .תדרל / ןאל  רתוי  ןיא  תולעל , קר  רשפא 

" .ןמא .הרשויה / תלוזה , תבהא 

ושע אל  תרכסל / וקדבנ  אלו  אספוקמ  םינידרס  ולכא  דרש ]...[ /, תאז  לכבש  הזה  רודל  דדיה / תולימו  רוחאל  טבמ  הנה  "
אלו הניפב / יובח  היהש  ףלוד  זרבמ  וא  הניגב / רוניצמ  וניתש  םימ  תצק , ונלדגשכ  .תכרעמ / תריקס  אלו  דנואסהרטלוא 
הפמ רוסא  לגלגתה / ונידיל  ססת "  " קובקב םאו  .קאזלב / לש  וא  ןאספומ  לש  םירפסב  קר / ונארק  םהילעש  םילרנימ  םימ 

תוכלכולמ םיידיב  .הרק / אל  ןוסא  םוש  תמאבו  העברא / וא  םידלי  השולש  וב  ונקלח  ךא  לקלקתת /, ךתואירב  יכ  הפל 
/ םתוא וניאר  אל  םימרופילוק  ןהילע  ויה  םאו  תוקד / דואמ  תובכשב  הניבג  וא  הבירב  תוחורמ  תובע / םחל  תוסורפ  ונלכא 

ךרדו זא , האצמוה  ישוקב  הפלוסה  יכ  הארנכ / ונסיח  ונתוא  הלא  לכ  ךא  .םתסה / ןמ  םש  ויהש  םייעמה  יעלות  תא  אלו 
יקוח תא  הקיסיפ  תעדל  ילבו  תולגע /, ונינב  םיזגראו  תויליגלגמ  .בשח / אל  ןיידע  ןיליצינפה  לע  גנימלפ  ד"ר  בגא /

/ ררבתה םג  זאו  ריווא  גזמ  לכב  ונכלה  לגרב  רבחל /, וא  רפסה  תיבל  ונתוא  ועיסה  אל  םירוהה  תולגל ]...[  וניסינ  דבוכה 
 / ןוזפיחב ונצפק  םימעפל  הנממש  סוסל /, המותר  הלגע  וזיא  ירוחאמ  סוסיה / אללו  הפצוחב  פמרט  ונספת  םיתיעל  יכ 
היה אל  שיא  ךא  םויה  לכל  ונמלענ  ץוחב /, אלא  םיגזוממ  םירדחב  ונקחיש  אל  .ןולגעה ]...[ / לש  וטושמ  חורבל  ידכ 
ונל התיה  אל  ןופלט /? היה  ימל  תחקרמ –  תיבב  רשאמ  ץוח  יכ  ןורחאה / רודהמ  ירלולסב  ונירחא  ובקע  אל  ץוחל /,
 ]...[ 'ט צב אלו  שממ  םירבח  ונל  ויה  הז  םוקמב  .םיצורמ / תויהל  תוביס  ףלא  ונל  ויה  תאז  לכב  םיצורע / האמ  םע  היזיוולט 

, תודסומ םיגולוכיספשכ , לפנ / רופהש  ינפל  םידליכ  לודגל  וניכזש  לזמהו / הייווחה  קולחנו  ןהה  םינשב  רכזינ  הבה 
ומלענ םידליה  ייחמ  החגשהו / חוקיפ  םיקוח , בורמש  דע  םיחיגשמו / םיחקפמ  ולחה  םידליה  ייח  לע  םירשו / תולשממ 
הבעות הארמ  םוש  רשאכ  םותהו / תודליה  לכמ  רבכ  ראשנ  המו  .םוקמ / לכל  ךתוא  םיעיסמ  םירוהה  .החמשהו / שפוחה 

םיליחתמ שפנו / ןיקשופ  לע  תוחישו  קמוסו , השוב  םוקמבו  ךסמה /, לע  ךל  יולג  לוכה  הצרת , םאו  ךסחנ / אל  ךממ 
, םיסדנהמ םימזי , וברקמ  איצוה  דרש / קר  אלו  ףרה  ילב  רצי  ונלש  רודה  .שפרה ]...[ / לכ  םע  רשי  םינודעומה  יתורישב 

ורפס םידחא / יאנפ  יעגרו  ןמז  תצק  םכל  שי  ןיידע  םאו  .םיריעצו / םישדח  תורוד  תושדח , תוחפשמו  םירצויו / םירקוח 
" .םידכנל זא  אל –  םאו  אתבסל , הלאה  םירופיסה  תא 

(Y-רוד ה ירוה   ) ילארשיה  X-רוד ה
X-רודל ה םייסיסבה  םהינייפאממ  המכב  םימודש  יאליג 45–65 ,)  ) םישישה תונשו  םישימחה  תונש  יהלש  ידילי  הלא 

(. יברעמה םלועב 

לע וירוה  ידי  לע  ךנוח  אוה  .דיינה  בשחמב  הינשהו  רעונה  תועונתב  תחאה  ולגר  לארשיב , ךנחתהו  דלונ  ובורש  רוד  הז 
רבע אוהש  הזופרומטמה  ליעל , ןיוצש  יפכ  .רתוי  םיילאסרבינוא  םיכרעל  וידלי  תא  ךניחו  םיינויצ  - םיימואל םידוק  יפ 

'. תילארשיה הטילאב  םיכרע  יוניש  קילורשמ –  הדירפ   ' רפסב הבחרהב  הרקוס 

, יצולח - ינויצ ךוניח  םירגהמ , תוחפשמב  ירוד  - ןיב חתמ  תוללוכ : םהלש  תפתושמה  היפרגויבב  תובצעמה  תויווחה 
תומחלמב ומחל  םה   ) הנושארה ןונבל  תמחלמ  רופיכ , םוי  תמחלמ  השתהה , תמחלמ  םידליכ ,)  ) םימיה תשש  תמחלמ 
םייתרבחה םיעסשה  תובחרתה  דוכילה , תיילעו  יטילופה  ךפהמה  םירטוז ,) םידקפמכ  וא  םיריעצ  םילייחכ  וללה 

קוחרה חרזמל  ואציש  םינושארה  םה   ) תואלימרתה תייווח  בוציע  תרושקתה , תכפהמ  חטשה , ינפל  לעמ  םתוצרפתהו 
תוחתפתה הזה ,) רודה  ינב  םה  תאזה  היישעתב  םייצולחה  םימזיה  בור   ) קט - ייההו בשחמה  תעפוה  הקירמא ,) םורדלו 

(. םימוחתה לכב  תיתרוקיבה  השיגה  תא  ליבוה  הז  רוד   ) ינויצ - טסופה ןדיעה 

(XY-רוד ה  ) רפתה רוד 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

ךלהמב הסנכוהש  היירוגטק  יהוז  . Y-רודל ה  X-רוד ה ןיבש  רפתב  רמולכ  םיעבשה , תונשב  ודלונש  םיריעצ  הלא 
ןונגסבו םיכרעב  העוטנ  םהלש  תחא  לגר  םייניב –  םגד  הגיצמה  תירוד  הבכש  תמייקש  ונל  רווחתהש  ןוויכ  רקחמה ,

.Y-רוד ה תא  ןייפאמה  םייח  ןונגסבו  םיכרעב  העוטנ  תרחאה  לגרה  וליאו   X-רוד ה תא  ןייפאמה  םייח 

( ילארשיה  Y-רוד ה  ) ירבצ טסופה  רודה 
תעכ םיאצמנו  יאליג 21–35 ,)  ) םינשב 1980–1995 ודלונש  םינוליח  םיריעצ  לש  הבכש  אוה  ילארשיה   Y-ה רוד 

םיריעצ לש  תובצעמה  תויווחל  תומוד  םהלש  תובצעמה  תויווחהש  ןוויכ  .םייאמצע  םירגובכ  םהייחל  ןושארה  רושעב 
.ברעמה תונידמב  םליג  ינב  םיריעצל  םהינייפאמב  םימוד  םה  םלועה , יבחרב  םליגב 

תוברת תוחתפתה  ירלולסהו , טנרטניאה  ישיאה , בשחמה  תכפהמ  םיירחסמה , םיצורעה  ןדיעב  ובצועו  ולדג  םה 
יעוגיפ תומזיהו , עפשה  תלכלכ  ןיבר , חצר  קאריעמ , םיליטה  תפקתמ  םזילאודיבידניאהו , חרזאה  תויוכז  םזינימפה ,

תוחתפתה "ל , וחל העיסנה  לש  היצזילמרונה  רודיבהו , יאנפה  תכפהמ  תוגיהנמה , רבשמ  רורטב , המחלמהו  תודבאתהה 
רורטה רוגימל  םיעצבמהו  היינשה  ןונבל  תמחלמ  םייתדעה ,) םירעפה  םוצמצ   ) יחרזמ - כשאה בחרה  ינוניבה  דמעמה 
תולאש הלעמ  ולש  יתוברתה  ליפורפהו  המוצע  איה  תילארשיה  הרבחה  לע  הזה  רודה  תעפשה  .הזעבו  תיברעמה  הדגב 

.תושק

Y-רוד ה ירחאש  תורודה 
יתשל תיביטטנט  תירוד  תיוות  הנתינ  םייתניב  . Y-רודמ ה וינייפאמב  הנוש  היהיש  שדח  רוד  בצעתי  יתמ  תעדל  השק 

: וקדבנ םרט  םייתוברתה  םהיניפאמש  ליג , תובכש 

ינב לש  םיריעצה  םיחאה  הלא  תנש 2009 . דעו  םיעשתה  תונש  עצמאמ  ודלונש  םישנא  ( - Generation Z) Z-רוד ה
.Y-רוד ה

.Y-רודמ ה תוגוזל  םקלח   , ךליאו תנשמ 2010  ונדלונש  םישנא  ( - Generation Alpha  ) אפלאה רוד 

רקחמה רקחמה תייסולכוא   תייסולכוא
תנש 2013)  ) השימחו םישישה  תואמצעה  םוי  ברעב 

השיא ןוילימ  הנומשכ  לארשי  תייסולכוא  התנמ 
תוריעצו םיריעצב  דקמתמ  ונלש  רקחמה  .שיאו 

.יתד אלה  ידוהיה  רזגמהמ 

םירזגמהמ םיריעצ  ללוכ  וניא  ונרקחמ  יכ  שיגדנ 
( תוגורס תופיכ   ) ימואל יתדהו  ידרחה  יזורדה , יברעה ,

םירזגמה לכ  תא  ףיקהל  ונלוכי  אל  .א  תוביס : שולשמ 
לודגה רזגמב  דקמתהל  ונרחבו  תילארשיה  הרבחב 

לכמ רתוי  המוד  ונרקחש  הבכשה  .ב  .רתויב  עיפשמהו 
םלועב תויטננימודה  תובכשל  לארשיב  תרחא  הבכש 

(. ברעמה תוברתמ  רתויב  תעפשומה  םג  איה   ) יברעמה
ונל ויהש  תוחיש  ךמס  לע  ראשה  ןיב   ) םירעשמ ונא  .ג 

םיברש םינוליח ,) - םידוהי אלה  םירזגמהמ  םישנא  םע 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
רדמ יתיאו  בוטרב  םות 

לככ תיקינ  Y-העפשהה ה םיינרמש , םירזגמב  רבודמש  ןוויכ  תאז , םע  .םירחא  םירזגמב  םג  םייוצמ   Y-רוד ה ינייפאממ 
.רתוי הנותמ  הארנה 

תוחפל הב  םייחה  הלאכ  וא  ץראה  ידילי  ןוילימ  כ-3.4  םיליגה ) ללכ   ) תללוכ יתד  אלה  ידוהיה  רזגמה  תייסולכוא 
הייסולכואה ךס  ןכל , תונורחאה .) םינשה  םירשע  ךלהמב  ולעש  הלא   ) םישדח םילוע  ןוילימכ  ןכו   , הנש םירשע 

הכלהה יפ  לע  םיבשחנ  םניאש  םילוע  םג  םילולכ  הז  רפסמב   ) שפנ ןוילימ  תללוכ כ-4.5  לארשיב  תיתרוסמ  - תינוליחה
(. הנידמה םע  םיהדזמו  םילארשיכ  םישח  םבורש  םיחיכומ  םירקחמ  .לארשי  יחרזאל  םיבשחנ  לבא  םידוהי ,

, הקיטסיטטסל תיזכרמה  הכשלה  יפל  .לארשיב  יתד  אלה  ידוהיה  רזגמה  ךותב  םיריעצה  תבכשב  םידקמתמ  ונא  רומאכ 
דע םידומילה 2006/7  תונשב  ידרח ,) אלו  יתד  אל  ידוהי   ) יללכ - יתכלממה ךוניחה  לש  הנוילעה  הביטחב  ודמל 

.יתנש עצוממב  םידימלת   172,364  - 2011/2

.םינותנש רשע  - השימח רמולכ  תנש 1980 ) ידילי   ) דע 35 אבצ ) ירחא   ) יאליג 21 תא  תללוכ  ונלש  רקחמה  תייסולכוא 
ךכ .שיא  לע כ-57,500  דמוע  ןותנש  לכ  לש  ולדוג  הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  ינותנ  לע  ססבתמה  בושיח  יפל 

.תואלמ דומיל  תונש  הרשע  - םיתש ירגוב  םבור  םיריעצ , ףלא  תללוכ כ-860  רקחמה  תייסולכואש 

חותינ חותינ יכרדו   יכרדו רקחמ   רקחמ ךרעמ   ךרעמ רקחמ , , רקחמ תוטיש   תוטיש היגולודותמ : : היגולודותמ
םינותנה םינותנה

שומיש השוע  םינש , שולש  ךרעש  ונלש , רקחמה 
( – היצלוגנאירט  ) תובלושמ תויריפמא  תוטישב 

תא רוקסנ  ןלהל  .דחאכ  תוינתוכיאו  תוינתומכ 
.ןהירוחאמש לאנויצרה  תאו  תוטישה 

םימוסרפו םימוסרפו םירקחמ   םירקחמ לשלש   היצרגטניא   היצרגטניא
YY--רוד  הה רוד לעלע  

עדימ תבלצהו  יתטיש  ףוסיא  ךרענ  םרט  םויה  דע 
, םירחאו םייעדמ  םימוסרפו  םירקחמ  לש  תונשרפו 
"ח ודה .םלועבו  ץראב   Y-ה רוד  יריעצב  םיקסועה 
"כ כ- הס  ) הפיקמ תורפס  לע  ראשה  ןיב  ךמתסמ  ונלש 
, םייעדמ םירמאמ  םייפרגוילביב - ) םיטירפ   3400

םירפס רקחמ , תוח  " וד םייטסיצילבופו , םיינויע 
תוללכנ הכותב  . Y-רוד ה לש  םיפיקע  וא  םירישי  םירשקהב  לארשיבו  םלועב  ומסרופש  םינוש  םיגוסמ  תונמא  תוריציו 
תרושקת ילכו  תויטרפו  תויתלשממ  תויונכוס  קוש , רקסו  םוסרפ  ידרשמ  לש  ירק : הימדקאל , ץוחמ  תוירקחמ  תומזוי  םג 

.הדובעה ףוגב  תיביטרגטניא  הרוצב  וגצוהו  וניומ  ונגרוא , םינותנה  .םינווגמ 

וקסעש םימוסרפהמ  םיבר  תובר , תונידמב  םימוד  הינייפאמש  ליג  תבכשב  רבודמש  ןוויכש  הדבועה  תא  שיגדהל  בושח 
.לארשיל םג  דאמ  םיטנוולר  ברעמה ) תונידמ  רקיעב   ) תורחא תוצראב   Y-רודב ה

43
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םירקס םירקס
םירקסה תורבח  לש  יבקע  לבא  יטיא  רבעמ  לח  בחרה , רוביצב  טנרטניאה  לש  הרידחה  תקמעה  םע  תונורחאה , םינשב 

ךכ םשל  םיסייוגמ  בור  יפ  לע  .ןופלטה  ירקסל  ףילחתכ  טנרטניאה  תשר  תועצמאב  להק  תעדו  קוש  ירקס  עוציבל 
הרומתב תע  לכב  םירקס  עוציבל  םינימז  רשא  םייטנרטניא ,)" םילנאפ   )" םיפתתשמ תובורמ  םישמתשמ  תוליהק 
ףתתשמה ההדזמ  לנאפל  םושירה  תעב  םורתל .) ןוצרו  ישיא  ןיינע  לשב  תאז  םישוע  םיפתתשמה  בור   ) ילמס לומגתל 

םירקסה תא  ןווכל  ןתינש  ךכ  םיפיקמ , םיימונוקא  - ויצוסו םייפרגומד  םיטרפ  וילע  םיפסאנו  תוהז  תדועת  תועצמאב 
םיפסונ םייריפמא  תונורתי  דצל  וז , ךרדב  עדימה  ףוסיא  לש  תולקהו  תוליעיה  .םינוש  דעי  ילהקל  תוליעי  רתיב 

םגו יברעמה  םלועה  יבחרב  הב  רבוגו  ךלוה  שומישל  ואיבה  הטישה , תא  ונחבש  םירקחמ  לש  הרושב  ואצמנש 
.לארשיב

לשב רקחמה , לש  דוקימה  תוצובקו  םירקסה  לש  תירקיעה  תיעוציבה  עורזכ  ונידי  לע  הרחבנ  סלנאפ "  " רקחמה תרבח 
.הלש םיריעצה  םילהנמהו  הרבצש  ןיטינומה  החתיפ , איהש  םימדקתמה  רקחמה  ילכ  םוחתב , הלש  רישעה  ןויסינה 

ןה םינוש .) םיאשונב  תודמע   ) תורוגס תולאש  לכה 50  ךס  םייטנרטניא -  םירקס  ללכ 4  ונרקחמ  לש  ינתומכה  קלחה 
רודמ םינייאורמו  םיחמומ  תרזעב  תולאשה  לש  תקדקודמ  הניחב  רחאל  סלנאפ ,"  " רקחמה תרבח  תועצמאב  ועצוב 

Y-ה רוד  תבכש  קר  םיתעל   ) לארשיב תינוליח  - תידוהיה היסולכואה  לש  גציימ  םגדמל  וקלוח  םינולאשה  . Y-ה
(. יתאוושה לגרס  רוציל  ידכ   X-רוד ה תבכש  םג  םיתעלו 

םלועב דקמתהל  הנווכ  ךותמ  תיאמדקא , הלכשה  ילעב  םבור  יאליג 26-35 , תא  ללכ  העבראה  ןיבמ  ןורחאה  רקסה 
םייפרגומד םינייפאמ  ןלהל  .תוירוד  תופדעהו  תונוכת  לע  םיאצממ  ששואל  ילכ  םג  ונרובע  הוויה  הז  רקס  .הקוסעתה 

.םגדמה לש 

.ץראה יבחרמ  יאליגב 30-70  םירוה  יחנמ  לש  הצובק  ברקב  תוחותפ ) תולאש  ובור   ) יטנרטניא רקס  ונמייק  ןכ , ומכ 
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Y-רוד ה רקס  לש  םייפרגומד  םינתשמ 

תוחיכש     זוחאתוחיכש זוחא

ןימ ןימ

14047.6%רכז

15452.4%הבקנ

"כ 294100%הס

ליג ליג תצובק   תצובק

26-3014047.6%

31-3515452.4%

"כ 294100%הס

םירוגמ םירוגמ זוחמ   זוחמ

299.9%ןופצ

3311.2%הפיח

ץראה 8729.6%זכרמ 

ביבא 6321.4%לת 

םורדו שוי  8227.9%םילשורי 

"כ 294100%הס

הלכשה הלכשה

הטמו 6321.4תינוכית 

תינוכית 4916.7לע 

18261.9תיאמדקא

"כ 294100%הס

תיתחפשמ תיתחפשמ הסנכה   הסנכה

עצוממל 11639.5%תחתמ 

7023.8%עצוממ

עצוממל 7224.5%לעמ 

בישהל 3612.2%ברסמ 

"כ 294100%הס

תיתד   תיתד תוהז   תוהז
 

21071.4%תינוליח

8428.6%תיתרוסמ

"כ 100%100%הס

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

יאליגב 26-35. םייתד ) אל   ) םידוהי לש 294  גציימ  םגדמ  ברקב  ךרענ  רקסה  םינותנ :
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תונויאר תונויאר
ןיעמכ ינתוכיאה  רקוחה  תאו  ךמצעב " תאז  השע   " תטישב ץופיש  תכאלמכ  ינתוכיאה  רקחמה  תא  םירידגמ  םירקוח 

ותוא .רותפל  הסנמ  אוה  התוא  היעבל  םאתהב  לזאפ , תבכרהב  ומכ  יתטיש  ןורתפ  אצומה  קיניובלוכ ," - קינצופיש "
, ןייארל ליבקמב –  תומישמ  רפסמ  עצבל  רתוי , ןוכנ  וא , תינמז , וב  רקחמ  תוטיש  רפסמב  טוקנל  לוכי  קיניובלוכ " "

.תימצע  תוננובתה  היצקלפרב -  קוסעלו  םיירוטסיהו  םיישיא  םיכמסמ  שרפל  תופצל ,

וא תולאשב  קסוע  וניאו  תויה  דבלב , תינתומכ  היגולודותמ  לע  ססבתהל  לוכי  וניא  ונידי  לע  עצובש  גוסהמ  רקחמ 
ןיב יתרבחל , יטרפה  ןיב  חווטב  םש  יא  םיאצמנה  םיבכרומ , םיכילהתב  םא  יכ  תומיכל , תונתינ  ןלוכש  תועפות 

סופתלו ונימי  ינב  םיריעצה  לש  ימינפה  םמלוע  לא  רשפאה  לככ  בורק  עיגהל  אופיא  וניסינ  .היגולוכיספל  היגולויצוסה 
ןשארבו תונווגמ  תוינתוכיא  תוטיש  ונלעפה  ךכ  םשל  .רשפאה  לככ  םינווגמ  םיאשונ  לע  םהלש  טבמה  תדוקנ  תא 
וכישמה םתצקמש  םיינופלטו ,) םינפ  לא  םינפ   ) םיימעפ דחו  םירצק  תונויארו  תוחיש  םינוש : םיגוסמ  תונויאר 

רוד ינב  םיריעצ  םע  רקיעב  (, In-depth Interviews  ) קמוע תונויארו  הרהבהו  הבחרהל  םיליימ , תפילח  תועצמאב 
.Y-ה

(: םהיתומש תא  ףושחלמ  םיעונמ  ונא  םייתא  םילוקישמ   ) םינייאורמ לש  םיגוס  השולש  וללכ  תונויארה 

לגסו םיצרמ  םיינוכית , רפס  יתבב  םירומ  םיריעצ : םע  קודה  ןפואב  םידבועש   ,, םינוש םינוש םימוחתמ   םימוחתמ עוצקמ   עוצקמ ישנא   ישנא .א 
םילפטמו םיגולוכיספ  תרושקת , ישנא  םיקיסעמ , םינלכלכ , םדא , חוכ  ישנא  םידקפמ , םיכירדמ , הימדקאב , ילהנמ 

(. םינייאורמ לכה 63  ךס   ) םירחא

םינתיפצת  " לש טבמ  תדוקנמ  העפותה  תא  וריאהש  (, Y-ה רודמ  םידלי  לש  םירוה   ) XX-- הה רודמ   רודמ םישנא   םישנא .ב 
(. םינייאורמ לכה 21  ךס   ) םיימוימוי םיפתתשמ "

יאליג -23 םירבג ;) םישנ ו-14   10  ) םינייאורמ לכה 24  ךס  ןווגמ : ליפורפ  ילעב   ,,YY-- הה רודמ   רודמ חתפמ   חתפמ ינייאורמ   ינייאורמ .ג 
ילעב וא  םיטנדוטס  השולש ) טעמל   ) םבור זכרמהו ; ביבא  לתמ  רשע  עבראו  ןופצהמ , העבש  ץראה , םורדמ  השולש  ; 34

, קמוע תונויאר  ויה  וללה  םיריעצה  םע  תונויארה  םינש .)  1-3  ) םיאושנ תוגוז  העברא  ונייאור  ןכ  ומכ  .ןושאר  ראות 
ליפורפה דצל  .הדיפקב  ונדי  לע  ורחבנ  םינייאורמה  .תועש  רפסמ  וכשמנו  םיבבס  המכב  וכרענש  הצחמל , םינבומ 

רפסל ןוצרו  ןורשיכ  ןכו  תונכ , תוחיתפ , הביבסה , לעו  תימצע  תוננובתה  תלוכי  ויה  םתריחבל  םינוירטירקה  ןווגמה ,
". םרוד ינב  תפשב   " םהיבורקו םהירבח  לעו  םמצע  לע 

תורכיה ךותמו  םירחא  םינייאורמו  תוגלוק  םירבח , לש  תוצלמה  תועצמאב  ונדי  לע  ורתוא  חתפמה " ינייאורמ   " לכ
הז רקחמל  תיתשתה  תא  וחינה  הלא  תונויאר  .דוקימה  תוצובקמו  הטיסרבינואב  םידומילה  תרגסמב  םתיא  הרצונש 

.ח " ודה יקרפב  םיצבושמ  םהמ  םיטוטיצו 

לש המישר  וללכ  םה  .ל  " וחב םיאלימרת  ירוזאב  וא  ץראב  הפק  יתבב  החונינו -  תירבח  הריוואב  וכרענ  תונויארה 
יא וא  הרהבה  תולאש  תבוטל  תעל  תעמ  עטקנ  הנבומה  תולאשה  ףצר  .תובחרנ  תובושת  תורשפאמש  תוחותפ , תולאש 
םג ובחרוה  םתצקמ  .ובתכוש  תונויארה  לכ  .םינייארמה  תמזויב  ןה  םינייאורמה , תמזויב  ןה  אשונהמ –  תויטס  ולא 

.ליימ תבותכתב 

יפוא םלוכ  טעמכ  ואשנ  ונמייקש  תונויארה  ההובג , תישגר  תוחיתפב  ןייפואמש  רודב  רבודמש  ןוויכש  שיגדהל , בושח 
.רודה תונבו  ינב  לש  םיימיטניאה  םידדצבו  שפנה  ימינב  שממ  ועגנו  ישיא  יודיו  לש 

היגולויצוסה ךוניחה , תוברתה , ידומיל  םוחתב  חיכשו  לבוקמה  ינתוכיא  רקחמ  וניה  קמוע ' תונויאר   ' תועצמאב רקחמ 
רבדה .תימיטניאו  תירבח  החיש  תועצמאב  םירקחנה  תצובקל  /ת  ברקתמ /ת  רקוחה וז , הטיש  יפ  - לע .היגולופורתנאהו 

לש ובל  רוגס  תחיתפ  .םתוהז  תאו  םהיתונוצר  תא  םהייח , תא  םיראתמ  םה  דציכ  קודבל  םהישעמ , לע  םירבד  ררבל  דעונ 
תועצמאב עצבתמ  ןויארה  .קמוע  ידבור  ןיבהל  תרשפאמו  גציימ  אוהש  הבחרה  הצובקה  לע  עדימ  תקפסמ  /ת  ןייאורמה
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םאתומ וניה  קמוע  ןויאר  תולאשה , ןתוא  תא  םילאשנ  םירקחנה  לכ  וב  רקסמ , לידבהל  .תיביטקלפרו  תכרדומ  החיש 
לש רוזחש  רשפאתמ  ךכ  .ףתשלו  קולחל  םתונוכנלו  םתושיגרל , םתוחיתפ , תדימל  םהיתועידיל , םירקחנה , גוסל 

.הלש  תימינפה  הפשה  לש  הנבהו  הצובקה  ללכל  םיינייפואה  םיעוריאו  תויווח 

יסופד ירוחאמ  םידמועה  םינייאורמה  לש  םיעינמב  ןיחבהל  םירשפאמ  םינפ  - לא - םינפ םיעצבתמה  קמוע  תונויאר 
הדמע ןיב  רשקה  תא  םג  קמועל  קודבל  תרשפאמ  הטישה  .תופיאשבו  תוסיפתב  תושגרב , תודמעב , ןכו  תוגהנתה ,

.ןייאורמה לש  לעופב  תוגהנתהה  לע  תודמעה  לולכמ  לש  הכלשהה  תאו  תורחא  תודמעל  תמיוסמ 

: קמועה ןויארב  תולאשה  יגוס 

.הנימזמו תינושאר  החיתפ  תלאש 
.הפיא ךיא , המ , תוירואית : תולאש 

.הנווכה התייה  המ  המ , םשל  המל , תועמשמ : תולאש 
תויתאוושה תולאש 
המלשה תולאש 
תוידוגינ תולאש 
תוררועמ תולאש 

: םייריפמא תונורתי  רפסמ  ישיאה  קמועה  ןויארל 

תוירקחמ תורגסמב  יוטיב  ידיל  אב  אוהש  יפכ  תיתרבחה , הייצרה  דמימ  לש  העפשהה  תא  ןיטקהל  רשפאמ  ןויארה 
.דוקימ תצובקו  רקס  לש 

.תוינתומכה תוטישב  הנבהל  םינתינ  אלש  םיקמועל  עיגהל  רשפאמ  ןויארה 
.תפסונ הרהבה  לבקלו  תובושת  דדחל  רשפאמ  ןויארה 

םיקיפאל רקחמה  תולובג  תא  ביחרהל  ךכ  ידי  לעו  םינווגמו  םינוש  םינוויכל  ןוידה  תא  סורפל  רשפאמ  ןויארה 
.םישדח םיקפואו 

.ול םימיאתמה  םינמזה  חולבו  היצאוטיסב  ןייאורמה , ידי  לע  ףדעומה  רתאב  עצבתמ  ןויארה 
.םהל םידחוימה  םיחנומבו  םילימב  םלועה  תא  רידגהל  םינייאורמל  רשפאמ  הצחמל  חותפה  וא  חותפה  ןויארה 

.םינייאורמה ידי  לע  םילעומ  רשא  םיליגר  יתלב  וא  םיידוחיי  םייופצ , יתלב  םיאשונ  לש  הפישח  רשפאמ  ןויארה 
.תוביוחמו תוברועמל  ליבומו  תובישח  תשוחת  םינייאורמל  קינעמ  רבדהו  דחא " - לע - דחא  " עצבתמ ןויארה 

.ב .ותוחכונו  ותומד  םצעב  םיתעל  ןייאורמה , לע  ןייארמה  תעפשה  .א  םה : ןויארה  לש  רתויב  םיטלובה  תונורסחה  ינש 
.םירקסו דוקימ  תוצובקל  האוושהב  תלבגומ  הללכה  תלוכי 

דע הלאשה  תא  חרכהב  הלעמ  םישנא , לש  תיסחי  םצמוצמ  רפסמ  לש  םיישיא  םירופיס  לע  םיביטרנ , לע  ססבתמה  רקחמ 
/ת רקוחה לש  היציאוטניאה  .א  םירושימ : ינשב  איה  תאזה  הלאשל  הבושתה  .ללכה  לא  טרפהמ  ךילשהל  ןתינ  המכ 

האוושהה .ב  .יתללכה  ךרע  לעב  אוה  יתמו  יתדוקנו  ידוחיי  אוה  /ת  ןייאורמה לש  ישיאה  רופיסה  יתמ  ןיחבהל  תעייסמ 
תוטישב וגשוהש  םירחא  םינותנל  האוושהה  םג  ומכ  םירחאה  םינייאורמה  לש  םירופיסה  ןיבל  ןייאורמה  לש  רופיסה  ןיב 

.תופסונ רקחמ 

יבקע דועיתו  תונויארה  לש  דיחא  ןונכת  שרדנ  יעדמ , רקחמב  םייסיסב  םינוירטירק  םה  תונמיהמו  תופקתו  תויה 
הריחב ןויארה , יאשונ  לש  ינדפק  ןונכת  תונויארה , לוהינל  דיחא  לדומ  תריחב  ךרד  תורצונ  תונמיהמו  תופקת  .םהלש 

.חווידב תויבקעו  תופיקש  קויד , ןכו  ןויארה  לש  ינכטה  ךלהמה  לש  יתטיש  לוהינ  םינייאורמה , לש  תיתטיש 

תריחב תומאתהה ; רסוח  רותיאו  תודבועה  תריקח  רומאל : קוידו , תוידוסי  תועצמאב  םג  תוגשומ  תונימאו  תופקת 
; הצובקה ךותב  וכו )' םייפרגומד   ) םיסנאוינה תא  ינש  דצמו  תרקחנה  הבכשה  תא  דחא  דצמ  םיגציימה  םירקחנ 

הבשקה רוקמל ; ןמאנה  טוטיצ  םאתהב ; םייוניש  תכירעו  רקחמה  ךלהמב  םיפצה  םישדח  םיאשונ  לש  הריקחו  תוסחייתה 
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תא וריכיו  והזי  םירחא  םיארוק  ןהו  םירקחנה  ןהש  ךכ  ותביבסו  רקחמה  ךילהת  לש  ריהב  רבסהו  רואית  תיביטקא ;
.םמלוע 

Life " ) םייח ירופיס   " תוגהנתההו הרבחה  יעדמב  הנוכמה  רקחמה  תטיש  םע  דחא  הנקב  םילוע  וללה  תונויארה 
תודבוע תולדל  ןתינ  םרבע  לעו  םמצע  לע  םירפסמ  םישנאש  םירופיס  ךותמ  יכ  איה , תיריפמאה  החנהה  (. Stories

, םתבשחמ ךלה  תא  ןיבהל  רקיעבו –  םג  ךא  םישרדנה ,) תירקחמה  תוריהזה  יעצמא  לע  הדפקה  ךות  ןבומכ , )
.תימצעה םתוהזו  םהיתושגר  םהיתוסיפת ,

תילאוטקלטניאה תלוכיה  דוחייבו  רקחמה , דקומב  תאצמנש  ונרחבש , םינייאורמה  תצובק  לש  םידחוימה  םינייפאמה 
ףקות לש  בושח  םדקמ  םירצוי  תוללכהלו  חותינל  היצקפסורטניאל , םהלש  הייטנה  םינייאורמה , בור  לש  ההובגה 

תודוזיפאו תוטודקנא  קולחל  םינייאורמה  תא  םידדועמ  דחמ , תברועמ –  תונויער  תקינכטב  םיטקונ  ונא  .תונמיהמו 
תא ונתיא  קולחל  םהמ  םישקבמו  וניתובשחמב  םתוא  םיפתשמ  תעל  תעמ  ןויארה , ךלהמב  ךדיאמ , םיישיאה , םהייחמ 

וקנרפ לש  ותרדגהכ  עיגהל , ונל  תעייסמ  וז  תברועמ  הטיש  .ןויארב  ולעוהש  םיאשונ  לע  תויללכה  םהיתופקשה 
.םינייאורמה לש  םיכרעהו  םיגשומה  םלועו  םייחה  ירופיס  לש  תיכנאו " תיקפוא  האירק  ל" יטוררפ ,

, רמוחה תא  חתנל  תועיצמש  (, 2010  ) רבליזו חישמ  - לבות ךילביל , לש  עבורמה "  " לדומה לע  ונעשנ  תונויארה  חותינב 
הזה לדומה  .הרוצל  ןכותה  ןיב  הנחבהו  ויקלחל , םלשה  ןיב  הנחבה  תונחבה , לש  םיגוס  ינש  תועצמאב  רקחמב , ףסאנש 

הז םא  ןיב  ול –  םירפוסמש  םירופיסה , וא  רופיסה  לש  םייתועמשמהו  םיניינעמה  םיטביהה  תא  רורבל  רקוחל  רזוע 
םא ןיב  םיבר , םינייאורמ  לש  םהייחב  המצע  לע  תרזוחש  יהלשכ , הדוזיפא  וז  םא  ןיב  ןייאורמה , לש  םלשה  םייחה  רופיס 
םא ןיבו  הריטס ,) וא  הידמוק  יטנמור , רופיס  הידגרט ,  ) םמצע לע  רפסל  תנמ  - לע םינייאורמה  םירחוב "  " הבש הגוסה , וז 

.ןויארה לש  םימיוסמ  םיעגרב  םינייאורמה  לש  םימוגמגהו  תויוטבלתהה  תוקיתשה , הלא 

יזכרמב תונוש : תוריזב  םישגפמב  םיריעצ  םע  תוחיש  תואמ  ונמייק  לעה " ינייאורמ   " םע קמועה  תונויארל  ףסונב 
תויווח םימשר  ופסאנ  הלאה  תוחישב  .הקוסעת  תומוקמבו  תואטיסרבינואו  תוללכמב  םירבו , הפק  יתבב  םיאלימרת ,

.תונוש תויווזמ  םירבסה  לבקלו  תואמגוד  ףוסאל  םיאצממה , תא  לייכל  רקיעב  ונל  ועייס  הלאה  תוחישה  .תונבותו 

תויטנרטניא תויטנרטניא דוקימ   דוקימ תוצובק   תוצובק
ןיב תיביסנטניא  היצקארטניא  לע  תססובמ  איה  .םייתעשכ  ךשמנש  םיקדבנ  תצובק  לש  החנומ  ןויד  איה  דוקימ  תצובק 

.שארמ ועבקנש  םינוירטירק  לע  םינוע  הירבחש  םישנא ,) הנומ 10-15   ) הנטק םיקדבנ  תצובק  ןיבל  יעוצקמ  החנמ 

, דחאכ םיילכשו  םיישגר  תוסחייתה , ידבר  לע  קימעמ  עדימ  ףוסיאב  הרבחה  יעדמב  ליעי  ילכ  ןניה  דוקימ  תוצובק 
ךילהת תרשפאמ  דוקימה  תצובק  .תועדומ  יתלבו  תועדומ  םלוע  תופקשה  תפישחב  ןכו  רצומ , וא  תורש  ןויער , יפלכ 
תניחבב םישדח  תונויער  יוליגו  תויגטרטסא  תניחב  תויסיסב , תויצביטומ  יוהיז  תוגהנתה , יסופד  יוהיז  הריקח , לש 

". תויהל לוכי  המ  "

הנושב .םייעדמ  םירקחמב  םג  תלעפומ  איה  ךא  קוש , רקחו  םוסרפ  תורבח  ברקב  דחוימב  תירלופופ  תאזה  הטישה 
ךותב היצקארטניאה  לע  תוכמסנ  דוקימ  תוצובק  תובושתו , תולאש  לע  שגדה  םשומ  םהבש  ישיא , וא  יתצובק  ןויארמ 

ללכ - ךרדב שרוד  דוקימ  תצובק  לש  הנוגרא  .החנמה  /ת- רקוחה הלעמש  םינושה  םיאשונה  יפ  - לע תלהנתמה  הצובקה ,
, רקחמה עוציבל  םיאתמ  םוקמ  תעיבק  םיפתתשמ , סויג  ללוכ  ךילהתה  .תורחא  רקחמ  תוטיש  רשאמ  רתוי  בר  ןונכת 
וק  " תנכה ןבומכו , ןכמ ,) רחאל  לולמת  םישרודש   ) הטלקה יעצמא  תוברל  רזע , ילכ  ןוגרא  יעוצקמ , החנמ  תריחב 

.רקחמה תורטמל  םאתהב  יתצובקה  ןוידל  החנמ "

םע ימיטניא  - ישיאה עגמה  תא  דחא  דצמ  לצנל  הסנמ  דוקימה  תצובק  תטיש  ימינונאה , רקסה  וא  ישיאה  ןויארל  דוגינב 
.הינשל דחא  םיביגמו  וז  לש  ותבוגתב  הז  םיפוצש  םירקחנה , ןיב  תשחרתמה  תיתרבחה  הקימנידה  תא  ינש  דצמו  רקחנה 

ןבללו תודמע  עיבהל  םתוא  דדועמ  םיתעלו  רקחמב  םירקחנה  לש  תוברועמה  תא  ריבגמש  שימג , חיש  רצוויהל  לוכי  ךכ 
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םיבושח םהש  םיפתושמ , םינכמ  רתוי  בוט  רתאל  רשפא  ןכלו  םירבד  תנבהל  םרותש  רזוח  ןוזיה  םג  הז  ילכב  שי  .תויגוס 
.תגציימ דוקימה  תצובק  התואש  הבחרה  הצובקה  ןויפאל 

, תישאר .הז  ירקחמ  ילכ  םיאתי  אל  םהלש  םימוחת  המכ  םנשי  דוקימה , תוצובק  תטיש  לש  םיברה  היתונורתי  תורמל 
.תמיוסמ העדב  וא  הדמעב  םיקיזחמה  םישנאה  לש  םיקיודמה  םיזוחאה  לע  עדימ  רצייל  תולוכי  ןניא  דוקימ  תוצובק 

אוה תאזה  הטישה  לש  ינשה  ןורסיחה  .תופסונ  תוטישל  םילשמ  רקחמכ  דוקימה  תצובק  תטישב  שמתשהל  אופא  בושח 
אטבתהל םדא  עיתרהל  םג  םיתעלו  הצובקל  תוימרופנוקו  תיתרבח  היצר  רוציל  הלוכי  תיתצובקה  הקימנידהש 

.םומינימל וללה  םישערה  תא  לרטנל  רומאש  החנמה , לש  ודיקפת  סנכנ  ןאכ  .תוישפוחב 

דוקימ תוצובק   " תונוכמ ולא  תוצובק  .היילעב  תאצמנ  דוקימ  תוצובק  לוהינ  ךרוצל  טנרטניאב  שומיש  לש  המגמה 
תיגולונכט לע  תססובמ  הצובקה  החנמו  םיפתתשמה  ןיב  תרושקתה  (. On Line Focus Groups " ) תונווקמ

םניבו םיפתתשמל  החנמה  ןיב  ןיעה  רשקו  ישיאה  עגמה  ןדבוא  אוה  וז  הקינכט  לש  יתועמשמה  ןורסיחה  .טנרטניאה 
הבוגת דועו , תאז  .תיתצובקה  הקימנידהמ  קלח  םג  דוביאל  ךלוה  םינפ " לא  םינפ   " וניא ןוידה  רשאכ  .םמצע  ןיבל 
ינונגנמ לש  םתלעפהל  חתפ  תרשפאמו  הבושתה  לש  ינטנופסה  יפואה  תא  הניטקמ  ןווקמ  ילאוטסקט  חיש  תועצמאב 

תוצובקב השענ  תובורק  םיתעל  .תנווקמ  הצובקב  שומישל  םינתינה  רקחמה  ילכמ  עבונ  ףסונ  ןורסיח  .הרקבו  הנגה 
יכ רורב  .תרצוי  תוליעפ  וא  ןוימד  תוסנתה , הייאר , םיברעמה  ולאכ  אלא  םיילולימ , םניאש  םילכב  שומיש  דוקימ 

.רתוי לבגומ  ולאכ  םילכב  שומישה  שפוח  תונווקמ  דוקימ  תוצובקב 

םיפתתשמהמ דחאו  דחא  לכל  ביגהל  החנמה  לע  הלקמ  איה  .א  םיטלוב : תונורתי  םג  שי  תיטנרטניאה  הטישל  תאז , םע 
.ג החנמה .) ידי  לע  שארמ  בתכומ  אוהש   ) םירקחנה לש  הבוגתה  ןמז  לע  חקפל  תרשפאמ  איה  .ב  םלוכל .) בל  תמושת  )

הרוצב ותעד  תא  עיבהל  רקחנל  תרשפאמ  איה  .ד  .םיבלשב  השענ  חישה  הבש  הכורא , ןויד  תצובק  להנל  תרשפאמ  איה 
ףולשל אלו  עגר  דוע  בושחל  לוכי  אוה   ) ולש רסמה  תא  ריבעהל  רתוי  ול  לק  בתכב  םירבד  חסנמ  םדא  רשאכ  .הבותכ 

.וירבדמ טטצל  רקוחל  לקו  לוורשהמ ) תובושת 

ןה הריקחה , תוטיש  תא  ןווגלו  רקחמה  ילכ  תא  ביחרהל  ידכ  ןה  תיטנרטניאה  דוקימה  תצובק  תטישב  שמתשהל  ונרחב 
.םימיגדמ םיטוטיצב  םיאצממה  תא  שיחמהל  ידכ  ןהו  םירחא , םילכב  וגשוהש  תויונשרפו  תונבות  ששואלו  ןוחבל  ידכ 

: םינוירטירק השולשל  םאתהב  סלנאפ  תרבח  ידי  לע  השענ  ונלש  רקחמב  םירקחנה  סויג 

(. יאליגב 21-34  ) Y-רוד ה לש  תירקיעה  הבכשל  םליג  תניחבמ  םיכייש  םיקדבנה  לכ  .א 

רשפאה לככ  בחר  חווט  לע  רוזיפו  םישנל  םירבג  ןיב  הווש  הקולח  ללוכש  םיפתתשמ , לש  בחר  ןווגמ  ףוסאל  וניסינ  .ב 
: הרעה .הלכשה  תמרו  םיקוורו ) םיאושנ   ) ישיא דמעמ  תוחפ ,) םיריעצו  רתוי  םיריעצ   ) ליג תובכש  םירוגמ , תומוקמ  לש 

הביתכו יוטיב  רשוכ  ילעב  םישנא  םע  רשקתל  ךרוצהמ  עבנ  רבדה  .תורגב  תדועת  ילעב  ויה  םינייאורמה  לכ  טעמכ 
.םיחתופמ

םהיתושגר תא  אטבל  םילגוסמש  םישנא  ונשפיח  ןכל  .קמוע  ילעב  םירצות  בינתש  תיתוכיא  הצובק  שבגל  וניסינ  .ג 
.תישיאה העובל  רבעמש  תואיצמה  תא  תוארלו  תוחיתפב 

תואבה תולאשה  לע  תונעל  ושקבתנ  םה  כ-170 .)  ) םילאיצנטופ םיקדבנ  לש  הלודג  הצובקל  סלנאפ , תועצמאב  ונינפ ,
םיירודניבה : םילדבהה  תודוא 

תויגוזל הדובעל , םייחל , ותוסחייתהב  וירוה  לש  רודהמ  הנוש  םויה  לש  ריעצה  רודהש  ךכ  לע  םיעיבצמ  םינוש  םירקחמ  "
" ...הזכ לדבה  תאטבמה  תימוי  םוי  וליפאו  הנטק  אמגוד  לע  /י  בושחת םא  חמשנ  .םיאשונ  הברה  דועלו 

לש רודה  ןיבו  ךניב  ינושה  תא  הטילבמש  תוגהנתה  וא  תוסחייתה  םוחת  /י  ןייצ ךירוהמ ? הנוש  /ה  שיגרמ /ה  תא המב  "
" .ךירוה

יפ לע  התשענ  הריחבה  תוצובק .) "כ 3  הס  ) דוקימ תצובק  לכל  םירקחנ  ורחבנ 12-15  םיבישמה  תורשע  ךותמ 
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.תואמגוד איבהלו  הבחרהב  בישהל  הייטנהו  יוטיב  רשוכ  םייפרגומד , םינייפאמ 

תליחתל ךומסב   ) סלנאפ תרבח  ידי  לע  וכרענש  םיריעצ  לש  תופסונ  דוקימ  תצובק  לש 2  םיאצממב  ונרזענ  ןכ  ומכ 
.תונכרצו הקוסעת  אשונב  ונלש ) רקחמה 

דוקימ 1 תצובק 

ןימםשםש ליגןימ סוטטסליג םירוגמסוטטס קוסיעםירוגמ הלכשהקוסיע הלכשה

הכרדהותובוחריושנ31הבקנירימ תוחוקל  ןושארתוריש  ראות  תימדקא - 

עדימןולוחיושנ31הבקנןראק תינוכיתתוכרעמ  לע 

םיטקיורפלאיראקוור27הבקנהטיר ןושארלוהינ  ראות  תימדקא - 

ןויצליושנ32רכזיתימע תונובשחןושאר  תינוכיתלהנמ  לע 

בשחמההלמרקוור23הבקנינח יעדמל  האלמםיטנדוטס  תינוכית 

ןושארתירוטידנוקלאימרכקוור27הבקנתילג ראות  תימדקא - 

טנרטניאםילשורייושנ31רכזריפוא תינוכיתתונורתפ  לע 

תיאופרםילשורייושנ31הבקנלאינד האלמהריכזמ  תינוכית 

ןידהפיחיושנ31הבקנידע הלעמותכרוע  ינש  ראות  תימדקא - 

הווקתיושנ29רכזאיג ןושארטסילנאחתפ  ראות  תימדקא - 

תורטעיושנ28הבקנןצינ היגולונכטהינב  םוחתב  תינוכיתתוריכמ  לע 

קוסיעוםילשוריקוור25הבקנעטנ יופירל  האלמתיטנדוטס  תינוכית 
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דוקימ 2 תצובק 

ןימםשםש ליגןימ סוטטסליג םירוגמסוטטס קוסיעםירוגמ תויתדקוסיע הלכשהתויתד הלכשה

יתרוסמהארוההפיחיושנ31הבקנרומיל
ינש ראות  תיאמדקא - 

הלעמו

ןגקוור30הבקנלכימ תיתיישעתתמר  האלמינוליחתבצעמ  תינוכית 

יושנ30הבקנהניא
ןושאר
ןויצל

קט ינוליחייה 
ינש ראות  תיאמדקא - 

הלעמו

קוור23הבקנןייעמ
ביבא לת 

ופי
האלמיתרוסמתיטנדוטס תינוכית 

קוור28רכזןירד
ביבא לת 

ופי
ןיינב תינוכיתיתרוסמלעופ  לע 

יושנ31רכזידוד
ןושאר
ןויצל

תוריכמ תינוכיתינוליחלהנמ  לע 

האלמינוליחןלכלכהפיחקוור29רכזרמות תינוכית 

ןובשחהפיחיושנ30רכזןר ינוליחהאור 
ראות תיאמדקא - 

ןושאר

ןוההדולקוור27רכזרינ יתרוסמקוש 
ראות תיאמדקא - 

ןושאר

קוור29הבקנתאיל
ירעש
הווקת

ינוליחתחקור
ראות תיאמדקא - 

ןושאר

םינפןולוחיושנ30הבקנילוי ינוליחתבצעמ 
ינש ראות  תיאמדקא - 

הלעמו

תינוכיתינוליחתיטדנוטסםייתעבגקוור24הבקנםטול לע 

ןיעהקוור22הבקנרפונ שאר 
תסדנהל תיטנדוטס 

םיבשחמ
תינוכיתינוליח לע 

םייתעבגקוור30הבקנלטיור
תורשו ןכות  תיארחא 

תוחוקל
ינוליח

ראות תיאמדקא - 
ןושאר
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דוקימ 3 תצובק 

ןימםשםש ליגןימ סוטטסליג םירוגמסוטטס קוסיעםירוגמ תויתדקוסיע הלכשהתויתד הלכשה

אבסקוור26הבקנהליה רפכ 
םילוח תיב  לועפת  תגיצנ 

ריאמ
האלמינוליח תינוכית 

קוור22הבקנרומיל
ןושאר
ןויצל

תוגהנתהה יעדמ  יתרוסמתיטנדוטס 
ראות תיאמדקא - 

ןושאר

רבעשלןולוחקוור21הבקנתירש תתנכתמ  האלמינוליחתלטבומ , תינוכית 

ינוליחחורדודשאקוור28רכזףסא
ראות תיאמדקא - 

ןושאר

ללהקוור26הבקנלבנע הישעתתיב  תסדנה  ינוליחתיטנדוטס 
ראות תיאמדקא - 

ןושאר

רדה
.כ

תינופלטםילשוריקוור20הבקנ האלמיתרוסמתואקנב  תינוכית 

רקרמםייתעבגקוור31רכזיזוע הדב  ינוליחךרוע 
ראות תיאמדקא 

ןושאר

קוור25הבקנתוער
ביבא לת 

ופי
בשחמה יעדמל  תינוכיתיתרוסמתיטנדוטס  לע 

אבסקוור27הבקנרדה עדימרפכ  תוכרעמ  םוחתב  ינוליחתדבוע 
ראות תיאמדקא 

ןושאר

לוהינודודשאקוור26הבקנלט היישעת  תינוכיתיתרוסמתיטנדוטס  לע 

יושנ31הבקנהיאמ
ןושאר
ןויצל

גוזימ האלמינוליחהדיקפ  תינוכית 

דודשאקוור32רכזדהוא
דקומב דבע  רבעשל  לטבומ ,

ינוריע
ינוליח

ראות תיאמדקא 
ןושאר
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סלנאפ 1 דוקימ  תצובק 

יטרפ ןימיטרפ םירוגמןימ קוסיעםירוגמ לודגקוסיע לודג היהתש   היהתש תושעל   תושעל הצור   הצור התא   התא המהמ  

םירכזןרינ תב 
תסדנהל טנדוטס 

ןיינב
תיקלטיא הדעסמ  חותפלו  ןלדנה , םוחתב  קוסעל 

ןגהבקנסיריא ךונחלתמר  הרישהותיטנדוטס  תונמואה  םוחתב  עצקמתהל  הצור 

טנרטניאוןירצקרכזםריבא הקיפרג 
טנרטניאה םוחתב  ךישמהלו  רצויו  בתוכ  ןמוא  יאקיזומ  תויהל 

םייחהמ תונהלו 

הבקניריש
רמשמ
בגנה

הנטייקב תיאלקחוהכירדמ  ךוניח  תשא 

הירבטרכזרינ
תייארל טנדוטס 

הלכלכו ןובשח 
ןובשח האור 

הבקנתנע
חתפ
הוקת

םוליצל תמלצתיטנדוטס 

הבקנרמוע
חתפ
הוקת

תינקחשהדימלת

הימיכבתיאמיכהפיחהבקנתאל טרוטקוד  תלעב  היסנפל  תאצל 

ידע
.א

ןגהבקנ תינתינכותתמר 
היסנפל תאצלו   IT תרבחב הנכותו  חותיפ  תקלחמ  תלהנמ 

םייח הלעב  םע  דובעלו  תמדקומ 

בושחמןולוחהבקנהנל תווצ  עדימתלהנמ  תוכרעמ  תלהנמ 

תוכיאןיעידומרכזיעור םיבשחמבתרקב  קוסעל  ךישמהל 

ןגרכזירוא "חתמר  ותשיאור םע  םלועה  ביבס  לויט 

רכזןרוא
רפכ
אבס

םיטקייורפ להנמ 
קטייהב

תוריכמ לוהינ  םוחתל  םדקתיהלו  אירב  תויהל  ךישמהל 
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סלנאפ 2 דוקימ  תצובק 

ןימםשםש םירוגמןימ קוסיעםירוגמ קוסיע

הוקתהבקנילרוא האלמחתפ  הרשמ  רבירלייטס -  תונמזה  תקלחמ   

דבועןוליגרכזדעיבא אל  טנדוטס -   

דבועתובוחררכזער אל   

ןורשהרכזםות דבועתמר  אל   

תורמשמםייתעבגהבקנןוריל תירצלמ -   

תורמשמןיעידומהבקנןויס תינמרבו -  תירצלמ   

האלמםילשוריהבקנןדע  הרשמ  ידוסי -  רפס  תיבב  תעייס   

הוקתהבקניקימ ןידחתפ  יכרוע  דרשמב  החמתמ   

הדוהיהבקנתנע תדבוערוא  אל   

דבועדוהירכזהשמ אל  טנדוטס -   

ןורשההבקנתיליע תיקלחדוה  הרשמ  רטיסיבייב -   

דבועהירהנרכזליג אל  הניכמל -  טנדוטס   

דבועםילשורירכזידע אל   

יאליגב 20-23. םיריעצ  הרעה :

תוישפוחה תויצאיצוסאה  תטיש 
תויצאיצוסאה תטיש  לע  שגדה  אוה  דוקימ ) תוצובקב  רקחמלו  ירוד  רקחמל  עגונה  לכב   ) ונלש יגולודותמה  שודיחה 

לש כ-200 המישר  ונינב  ךכ  ךרוצל   ". יל ריכזמ  הז  המ   - " םיגתומה םוחתב  רקחמב  רקיעב  תלבוקמש  תוישפוחה ,
ןוניס ירחא  השבוג  םילימ  םיגשומה / תמישר  .תויצאיצוסאל  סיסבה  תא  ווהיש  םייזכרמ , םייתוברת  חתפמ  יגשומ 

.תויופצו תויחטש  תובושת  ונימזה  אלש  םיגשומ  קר  וראשוה  .לעה  ינייאורמ  םע  םיישיא  תונויאר  תועצמאב  םיגשומ 

דחוימב הליעי  איהו  םיפתושמ , םייתוברת  ןכות  תומלוע  תולגל  היושע  תישפוחה  היצאיצוסאהש  וחיכוה  םירקחמ 
ןפואב הלוע  היצאיצוסאהש  ןוויכ  תורחא , םילמב  .םייח  תונונגסו  םלוע  תושיפת  םייומידב , םיקסועש  םירקחמב 

תונמיהמל עגונה  לכב  ףסומ  ךרע  הב  שי  החותפ ,) וא  הרוגס  הלאשל  הבושת  הניא  איה   ) ךווית לכ  אלל  ינטנופס ,
הז ןבומב  המוד  איה  תויופצ .) תובושתב  לאושה  תא  תוצרל  לאשנל  רתוי  השק   ) העדותה קמועל  הרידחלו  תובושתה 
תת תא  גודל "  " דעונש רקחנל , ןויתיפ "  " ןיעמ והז  .ויד  ימתכ  וא  םירויצ  תומולח , חותינ  לש  תיטילנאוכיספה  הטישל 

.תוכוותמ יתלב  תועדו  תובשחמ  רמולכ  ולש , העדותה 

תורעשהה תא  ששואלו  תמאל  םג  אלא  םלוע , תופקשהו  תודמע  רתאל  קר  אל  הדעונ  הז  רקחמב  תויצאיצוסאה  תטיש 
ואצמנש תוללכהה  תא  טרפלו  םיגדהל  תודעוימ  םג  תויצאיצוסאה  תונויארב .) ולעש  יפכ   ) םיכרע דוק  יבגל  ונלש 

.םירחא םילכב 

: תומילשמ תוטיש  יתשב  ורבעוה  תויצאיצוסאה  ינולאש 

.םיגשומה ןוניסל  שושיג " רקחמ  כ" הטיסרבינואב , םיטנדוטס  לש 300  ירקמ  םגדמל  ןתינש  ריהמ  ןולאש  .א 

(. סלנאפ תרבח  לש  תרקובמ  היצקלס  יפ  לע   ) תויטנרטניא דוקימ  תוצובקל  ןתינש  תויצאיצוסא , ןולאש  .ב 
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:: --בב אא יפל   יפל םיניוממ   םיניוממ חתפמה   חתפמה יגשומ   יגשומ
; היגולואידיא יחא ; הטיסרבינוא ; ביוא ; /ת ; בהוא הבהא ; יאמצע ; - םדא שלח ; - םדא קזח ; - םדא רגוב ; - םדא הלטבא ; אבא ;

תושרהל לוכי  ינא  ינא ; אמא ; לוהוכלא , יל ; תפכא  הליכא ; טנרטניא ; תוימיטניא ; הביבסה ; - תוכיא רחאל ; םירוחיא /
; תוחידב הדיגב ; םישדח ; םידגב  ....םתא ; התא ; / תא םיחרזמ ; / םיזנכשא תויורשפא ; ...ינא ; אנוש ; ינא  הצור ; ינא  ...ימצעל ;
; יכב הפק ; - תיב רפס ; - תיב ןולמ ; - תיב תיב ; תרוקיב ; יוליב ; ימצע ; - ןוחטיב ןוחטיב ; עוצקמ ; - תריחב תוריחב ; םיזובזב ; סוב ;
; רומוה תויבסלו ; םיאומוה  תד ; הקירמא ; - םורד סנטסיד ; ימצע ; - יומיד ןואכיד ; הטאיד ; הגאד ; םישוריג ; תונב ; / םינב
; החלצה תוריחבב ; העבצה  הסנכה ; תודרשיה ; היכרריה ; הירוטסיה ; םירומיה ; תויהל ; הצור  יתייה  תורוה ; תואצוה ;
/ה; רבח תויגוז ; תוהז ; חוכיו ; תובדנתה ; תודסמתה ; תוטבלתה ; תמדקומ ; - תורגבתה תורגבתה ; העקשה ; ןיאושינ ; - תעצה
; ןוכסח ךוניח ; יתד ; / ינוליח "ל ; וחב םייח  שפוח ; תונרמוח ; "ל ; וח תוירוה ; - דח םירבח ; תורבח ; הרבח ; תורבח ; םירבח ;

יסחי /ה ; זיזי תדלוה ; - םוי תודהי ; תודידי ; בוט ; םעט  היזיוולט ; יגולוכיספ ; - לופיט ףוג ; - חופיט הסיט ; הנותח ; םידרח ;
; יל םיאתמ  אל  יל ; תפכא  אל  ףסכ ; ןולשיכ ; יל ; - ףיכ ילארשי ; לארשי ; השורי ; לאמש ; / ןימי תויתודלי ; םידלי ; - םירוה
- תנידמ הנידמ ; "ל ; וחב - םירוגמ ץמאמ ; תתל ; םינמז ; - חולב דומעל  בוזעל ; םידומיל ; הדיל ; ץחל ; רתוול ; רשקב ; תויהל 
; יתוא - סיעכמ תינוכמ ; האחמ ; קוחר ; - חרזמ תורתומ ; םיגתומ ; הרומ ; ןודעומ ; רסומ ; תועדומ ; ךירדמ ; יתוא ; אכדמ  לארשי ;
; בשחמ - יקחשמ רבשמ ; הבירמ ; ינוציח ; הארמ  הקוצמ ; הגלפמ ; םיסחי ; - תכרעמ תוברועמ ; הביסמ ; להנמ ; תוגיהנמ ;
– םישנ םיילענ ; יל ; סאמנ  םייטסלפ ; - םיחותינ םיאושינ ; סומינ ; גייא ;' - וינ שפונ ; החפשמ ; יתוא ; םמעשמ  יתוא ; חמשמ 
; סקס טרופס ; תוכמס ; םימס ; החילס ; ירלולס ; יאטירבלס ; תוירגיס ; טנדוטס ; םזילאיצוס ; אתבס ; / אבס הניתנ ; םירבג ;
; םינותיע הרזע ; םירוהה ; - תיב תביזע  שנוע ; הדע ; תומולחה ; - תדובע השק ; - הדובע תינלבק ; - הדובע השימג ; - הדובע
; יתדע - רעפ היגולוכיספ ; םזינימפ ; קוניפ ; קובסייפ ; ונרופ ; תוירלופופ ; םיאקיטילופ ; / הקיטילופ באפ ; םיברע ; תויולע ;

םיעוקעק תוינק ; ןוינק ; יל ; - לק םייחב ; - ישוק הקיטמסוק ; תוטלחה ; - תלבק צ'ק ; ריעצ ; אבצ ; םוסרפ ; תויטרפ ; רייארפ ;
; יטילאיר הצור ; םיסור ; תוינחור ; תוקוור ; וידר ; תושיגר ; רשק ; יל ; - השק הריירק ; םזילאיצוס ; םזילטיפק / גניסריפו ;
; הפש האנש ; ילש ; ןגוה ; - רכש םיתוריש ; יחרזא ; יאבצ / תוריש  יוניש ; תופתוש ; םינמזומ ; - תמישר םידוקיר ; ןוטגניר ;

.םיאלימרת לוכסת ; םירוהה ; - תכימת דימלת ; ביבא ; - לת

: תיטנרטניאה דוקימה  תצובקב  רקחמה  ךילהתב  םיבלש 
תולאשל ישיא ) ןפואב   ) םינועו ילאוטריו " רדח  ל" תוליעפה  לש  תונושאר  תוקד  ךלהמב 20  םיסנכנ  םיפתתשמה  .א 
תולאשה .ה  / ול הנתינש  תמדוקה  הלאשה  לע  הנעש  ירחא  קר  השדח , הלאשל  ףשחנ  ףתתשמה  .ונידי  לע  שארמ  ונכוהש 

.ינטנופסו ישפוח  ןפואב  ביגהל  םיפתתשמה  ושרדנ  ןהילעש  םילימ  / םיגשומ וללכ 20-25 

: הינפה חסונ 
! ילאוטריוה רקחמה  רדחל  םיאבה  םיכורב 

.םילימ םיגשומ / תמישר  םכינפל 
, תישפוח הבישח   ) תואבה םילימב  םילקתנ  םתא  רשאכ  שארב  םכל  הלוע  המ  םיינש  וא  דחא  טפשמב  וראת 

(. הפילשב םכל  הלועש  רחא  רבד  לכו  םיכרע  תודמע , תונורכיז , תושוחת , לש  תיביטאיצוסא 
.גשומל הבוגתכ  םכל  תולועש  תושגרהו  תובשחמה  תויצאיצוסאה , תא  הכירעו , דוביע  אלל  קיודמב , בותכל  דואמ  בושח 
גשומל תוקד )  1-2  ) זירז רבעמו  הריהמ  הבוגת  דואמ  םישקבמ  ונחנא  .הנושלכ  תידיימה  השוחתה  תא  איבהל  רמולכ 

.תינטנופס היהת  הבושתהש  ידכ  ונל  בושח  הז  .אבה 

הילע הלאשל  םירחאה  הצובקה  ירבח  ונתנש  תובושתה  ןכו  האבה  הלאשה  ףתתשמל  תפשחנ  הלאשל , הנעמ  רחאל  .ב 
.ה / בישה רבכ 

תוהז תדועת  ןיעמ  איהש  תישיא , הרימא  וזיאו  הנומת  יטרפ , םש  תועצמאב  וז  תא  הז  ריכהל  םילוכי  םיפתתשמה  הרעה :
.הצובקה אשונל  הרושקה  תילולימ 

31/55

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



: תואמגוד רפסמ 
תא רוחבל  תרהממ  ךכ  לכ  אל  ינאש  ךכב  יירוהמ  הנוש  השיגרמ  הישעת : תסדנהל  תיטנדוטס  הווקת , חתפמ  תב 26  לבנע ,

.םייחל ילש  עוצקמה 
.םירגתא ירחא  תפדור  רתויו  תינאטנופס  רתוי  ינאש  ךכב  ירוהמ  הנוש  השיגרמ  עדימ : תוכרעמ  אבס , רפכמ  תב 27  רדה 

.ריעצ ליגב  דסמתהל  ןיינועמ  אל  ינאש  ךכב  יירוהמ  הנוש  שיגרמ  טנדוטס : דודשאמ , ןב 33  דהוא ,
.ילש תוחיתפה  תמרב  יירוהמ  הנוש  שיגרמ  "ח : ור הרדחמ , ןב 28  ףסא ,

רתוי תינרשפ , תוחפש  ךכב  יירוהמ  הנוש  השיגרמ  הריכזמו : תוגהנתהה  יעדמל  תיטנדוטס  ןויצל , ןושארמ  תב 23  רומיל ,
.תדרומ

בלשל רקוחה )  ) החנמה לש  תונמדזהה  םג  וז  .הצובקל  םהירבח  תובושתל  ישפוח  ןפואב  ביגהל  םינמזומ  םיפתתשמה 
רפסלו חתפיהל  םינייאורמה  תא  ןברדלו  םירבד  דקמלו  ריהבהל  ןוידה , תא  םדקל  ידכ  שארמ , ונכוה  אלש  תולאש ,

דוע תפשוחש  היצקארטניא  רצויו  םילאשנה  תא  רבחמש  ףתושמ , חיש  תורצוי  םג  החנמה  תולאש  .רתוי  םיישיא  םירבד 
.םיכבדנ המכ 

ויהו תוילאיווירט , תובושת  הדילוה  איה  םימעפל  .הפוצמה  תא  הבינה  היצאיצוסאה  דימת  אלש  חיכוה  ןויסינה  הרעה :
.תוניינעמו תונכ  ויה  תובושתה  םירקמה  בורב  לבא  תויפיצ .) יפ  לע  תונעל  ןוצר   ) תיתרבח היצר  םג  הרכינש  םימעפ 

": חוכיו  " הלימל היצאיצוסא  תויטנרטניא -  דוקימ  תצובקב  תובושתל  תואמגוד 
.ךלש לע  הדימעו  ןויד  רינ :

.הררב ןיא  םיתיעל  , ונממ קמחתהל  הסנמ  רמות :
שיש םישנא  םע  חכוותהל  םע  המו  אל ? ילואו  םירבד , דדחל  בוט  חוכיו  םימעפל  חוכיומ ? קמחתהל  עודמ  רמות , החנמ :

אשונב ךתדמע  המ  רבסה  אנא  םתוא ? ענכשל  תוסנל  אל  המל  .תומודק  תועד  םע  םישנא  ומכ  תופי , יכה  אל  תודמע  םהל 
 ): חוכיו תצק  ןאכ  תויהל  לוכיש  תורמל  וללה , תובושתל  ופרטצי  םירחא  םג  םא  חמשנו 

הברהו דבוכמ  אל  חיש  תויהל  ךפה  ץראב  הפ  חישה  לבא  .הקיטילופ  ומכ  םיבושחו  םייוצר  םיחוכיו  שי  תמא  ת` רמות :
.םיינבצע םישנא  ץיקב  דחוימב  וכו ..` ףסכ  לע  ישפט  ביר  היינח , תומוקמ  ומכ  תויוטש  לע  םג  םימעפ 

הזמ לודגלו  דומלל  רשפא  חצנל  ןוצרו  וגא  הזב  ברעל  ילב  חכוותהל  םיחילצמשכ  לכימ :
קדוצ התאש  חיכוהל  רחאהמ , הנוש  תועד  העד , עיבהל  ךלש , לע  דומעל  הניא :

.תלבוקמה ךרדל  דוגינב  לעופ  אוהש  ךרדב  לעופ  אוה  המל  ריבסהל  םדאל  תונמדזה  חוכיו -  לטיור :

": תתל  " הלימל היצאיצוסא  תויטנרטניא -  דוקימ  תצובקב  תובושתל  תואמגוד 
.הבהאמו בלה  לכמ  רינ :

.המשנה לע  בוט  השוע  רמות :
ימצע תא  תדמלמ  / תכנחמ ינא  תואמצעל  יתאציש  זאמ  .תתלמ  רתוי  בושח  לבקלש  יתוא  ךנחל  וסינ  ילש  םירוהה  לטיור :
בושח הז  תתלש  הנימאמ  ינא  ןיידע  ךךא  תוינוציקל  הז  תא  תחקול  תצק  ינא  ירעצל  .לבקלמ  ףיכ  רתוי  הברה  הז  תתלש 

.לבקלמ
? אמגוד תתל  וא  ריבסהל  ילכות  םאה  תוינוציקל ?" הז  תא  תחקול  תנווכתמ ב" תא  המל  לטיור , החנמ :

ודמיל םירוההש  המב  דורמל  ןיעמ  ידכ  הניתנב  םיזגהל  לש  גוס  ...שיש  המל  רבעמ  תתל  לטיור : 

אתחנתא הקספה -  העש  יצחל  םיאצוי  םיפתתשמה  תיטנרטניאה  דוקימה  תצובקב  רקחמה  ךילהתב  ישילשה  בלשב 
וא תוישיא  תורהבהו -  תולאש  תולעהלו  ינושאר ) חותינ   ) תובושתהמ יללכ  ןפואב  םשרתהל  רקוח )  ) החנמל תרשפאמה 
לש וא  רקוח )  ) החנמה לש  תוישיא  תוינפ  לע  ביגהל  ( 1 : ) ידכ םיפתתשמה  םירזוח  הקספהה  רחאל  .תויתצובק 
אל םירבד  תודדחמש  תולאש  הלא  .םיפתתשמה  ללכל  הנפה  רקוח )  ) החנמהש תולאש  לע  תונעל  ( 2  ) .םירחא םיפתתשמ 

.יתצובק ןוידל  תוניינעמ  תונבות  תולעמ  וא  םינבומ 
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: ןהל תובושתלו  הרהבה  תולאשל  תואמגוד 
"? םירבח םירוהה כ" תא  םיבישחמ  םתא  םאה  החנמ :

יתבוט תא  דימת  םיצור  םיבוט , יכה  םירבחה  םה  םירוההש  םיניבמ  תורגבתהה  ליג  תעגש "  " תא םירבועש  עגרב  ןכ , לט :
.תורתסנ תויטנסרטניא  תויטה  ילב 

.רתוי םתיא  םיחותפ  םישיגרמו  םהילא  םירבחתמ  רתוי  זאו  םירוהה  לש  דצה  תא  םג  םיניבמ  רתוי  רגובמ  ליגב  ןכ , הליה :
ךתוא ףתשמ  ומצע  אוהו  רבחכ  גהנתמ  רתויו  יתוכמס  תויהל  ךרוצ  תוחפ  שיגרמ  הרוהה  זא  לדג ,  התאש  לככ  תוער :

.רתוי חתפיהל  ךל  םרוגש  המ  רבוע  אוהש  תויווחב  ולש  םיטבלב 
תא םיבזועשכ  דחוימבו  תורגבתהה  ליג  תא  םירבועש  ירחא  קזחתמ  םירוהה  ןיב  רשקה  .יילעמ  ובתכש  ומכ  קוידב  היאמ :

.תיבה
.םירבחלמ םינוש  םירבד  תרפסמ  ינא  םירוהל  .אל  רדה :

.אל לבנע :
םיירבח ויהי  םימעפל  םיסחיהש  תויהל  לוכי  לבא  רבח , אל  אוה  הרוה  יזוע :

? תימיטניא הכימת  תצובקכ  םיתיעל  םישמשמ  םירבחהש  םישח  םתא  םאה  .הברקו  הבהא  לע  םיבתוכ  םכמ  הברה  החנמ :
? וזכ היצאוטיס  ראתל  ולכות  םאה  ןכ , םא 

.םיקוחר הלאשכ  םיחאו  םירוהל  ףילחת  .שיש  יתחפשמ  יכה  ןבומב  הבריק  ןכ  .תינימ  לש  ןבומב  תימיטניא  אל  לבנע :
...םייחה ךשמהל  תובושח  תולאש  שיש  תומוקמבו  םישקה  םיעגרב  םיכמות  םירבח  ףסא :

.םישקה םיעגרב  דחוימב  הכימת , תצובק  שממ  רדה :
.ןכ הכימת , תצובק  לש  גוס  יזוע :

.גולוכיספ לש  גוס  וליפא  טלחהב , הכימת  תצובק  רדה :
ושיממ הצע  לבקלו  רתויב  םיישיאה  םירבדה  תא  םהינפב  ףושחל  רשפא  רבד , לכל  הכימת  תצובק  םתיא , המיכסמ  תוער :

.ךתוא ריכמו  רבד  ותוא  םימעפל  רבועש 

רוזחל םינמזומ  הצובקה  ירבח  .תועש  רחאל 24  שחרתמ  תיטנרטניאה  דוקימה  תצובקב  רקחמה  ךילהתב  יעיברה  בלשה 
תחקול םהלש  הבושתה  רקוח .)  ) החנמה ידי  לע  ונכוהש  תומכסמ , םייתש  וא  הלאש  לע  תונעלו  ילאוטריוה  רדחל 

(. םירבחה לכ  לש  תובושתהו  תולאשה  לכ   ) ןוידה ללכמ  םתומשרתה  תא  ןובשחב 

: תומכסמ תולאשל  תואמגוד 
וסנ רבעל ?) האוושהב   ) רתוי ער  וא  בוט  ןוויכל  םיכלוה  תויתחפשמהו  סקסה  הבהאה , תויגוזה , אשונ  לכ  םכתעדל  םאה 

.עודמ ריבסהל  םג 
? ונממ םישקבמ  םתייה  המ  .יתרבח  יטילופה –  םוחתב  תולאשמ  שולש  םישגהל  לוכיש  ךאלמ  םכל  היה  ול 

לע תובושתו ) תולאש   ) ןוידה חותינ  תא  ללוכ  תיטנרטניאה  דוקימה  תצובקב  רקחמה  ךילהתב  ןורחאהו  ישימחה  בלשה 
טעמכ .תויוגלפתהו  תויוחיכש  םילגמו  תובושת  םירפוס  ובש  ינתומכ  רקס  חותינל  המוד  וניא  ךילהתה  .םירקוחה  ידי 

, ןכ לע  רתי  .הנוש  ןעטמו  הנוש  עקר  ןולאשל  ותיא  איבמ  דחא  לכ  ירהש  גשומ , לע  םינייאורמה  ןיב  המכסה  ןיא  םעפ  ףא 
דחא לכש  תוישיא  תויווחו  יתלכשה  עקר  םירוגמ , םוקמ  םיאושינ , ליג , ןוגכ  םינתשמ , רופסניאב  תוחכוותמ  תובושתה 

, ישגרו דקוממ  לבא  גירח , טפשמ  אקווד  םימעפל  .ןבתהמ  ץומה  יופינ  לש  הדובע  אופא  תשרדנ  .םייטרפה  וייחב  הווח 
םעו ( common-sense  ) אירב לכש  הברה  םע  עדימה  תא  דבעל  ךירצ  .הבושח  תואיצמ  ףשוח  םינייאורמה , דחא  לש 

.תורחאה רקחמה  תוטישב  םיאצממה  םע  םיאצממ  בילצהל  ןבומכו  תיגולויצוס , היציאוטניא 

תוחנומ תוחנומ חיש   חיש תוצובקו   תוצובקו רוביצהמ   רוביצהמ םיבושמ   םיבושמ
רחאל דיימ  תוטויטכ , טנרטניאל , רקחמה  יקרפ  תא  ונלעה  םהמ , ונקסהש  תונבותה  תאו  וניאצממ  תא  ףקתל  ידכ 

ידכ ךות  רקחמה  יאצממ  תא  לייכלו  ןקתל  ףיסוהל , תמא , ןמזב  רוביצהמ  םיבושמ  לבקל  ונל  רשפאתה  ךכ  .םתביתכ 
.ותומדקתה

ונל ופיסוהו  רקחמה  לש  םייניבה  תואצותל  הפישחה  תא  ולידגה  םינושה  תרושקתה  ילכב  ונתיא  וכרענש  תונויאר 
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.םיפוצו   םיניזאמ  םיארוק , לש  םיבושמ 

תורישב םימוחת  ןווגממ  גרד  ימר  םישנא  לשו  םיטנדוטס ) רקיעב   ) םיריעצ לש  תוצובק  םע  תוחישל  ונשגפנ  ןכ  ומכ 
לגס תורוהו , תויגוז  יצעוי  יקסעה , םוחתב  םיל  " כנמו םדא  חוכ  ילהנמ  ןוחטיבה , תוחוכב  םיריכב  יטרפהו : ירוביצה 

םיילאיצוס םידבוע  םיגולוכיספ , םיינוכית , רפס  - יתבב םילהנמו  םירומ  ההובג , הלכשהל  תודסומב  ימדקאו  ילהנמ 
תורוקיב לבקל  חטשב , קפודה  תא  שוחל  ונל  ורשפא  רקחמה , יאצממ  לע  האצרהב  וול  בורלש  וללה , םישגפמה  .דועו 
.קתרמ םג  לבא  ךרפמ  עסמ  ונרובע  ויהש  םינש , שולשכ  וכרע  ותביתכו  רקחמה  .תונבותו  תודבוע  ריהבהלו  תושחמהו 

חיש תוצובקו  םישגפמ 

םיימדקא םיימדקא תודסומ   תודסומ
( ימדקא לגס   ) הפיח תטיסרבינוא 

( הללכמה תמזויב  םיריעצ  אשונב  ןויע  םוי  ןוגרא   ) ופי - ביבא לת  תימדקאה  הללכמה 
( קשמב םיריכב  םילהנמ  םע  םישגפמ  ינש   ) הילצרה ימוחתניבה  זכרמה 

( הלהנההו םיצרמה  לגס   ) ריפס תימדקאה  הללכמה 
( הלהנההו םיצרמה  לגס   ) לרב תיב  תימדקאה  הללכמה 

( םיצרמה לגס   ) ןוינכטה האופרל , רפסה  תיב 
( לגס ירבחו  םיכינח  םע  םישגפמ  רפסמ   ) ימואל ןוחטיבל  הללכמה 

( הנתשמ םלועב  הדימלב  קסעש  ןויע  םוי  תרגסמב   ) ופי ביבא  לת  תימדקאה  הלכלכו , לוהינל  רפסה  תיב 
( גוחה לגס   ) תילאיצוס הדובעל  גוחה  הפיח , תטיסרבינוא 

( םיצרמה לגס   ) ןודרוג תימדקאה  הללכמה 
( דועיסל רפסה  תיבב  םינילקה  םיחנמהו  םיכירדמל  תפסונ  האצרהו  הלהנההו  םיצרמה  לגס   ) ןיפור תימדקאה  הללכמה 

( הארוהב תויתריצי  אשונב  סנכ   ) םינרוא תימדקאה  הללכמה 
( הלהנההו םיצרמה  לגס   ) ןיפור תיגולונכטה  הללכמה 

( תודסומה לכמ  םינחבאמ   ) ההובגה הלכשהב  םינחבאמה  םורופ 
( לגס  ) םבמר יאופרה  זכרמה  תירטאיכיספה , הביטחה 

( הדימלו ןושל  לע  סנכ  תרגסמב  םיצרמ  םע  שגפמ   ) הווחא תימדקאה  הללכמה 

רקחמ רקחמ יפוג   יפוג
( אבה רודה  לש  תוטלחה  ילבקמ  תדיעו   ) ימואל ןוחטיב  ירקחמל  ןוכמה 

"( לארשיב ןישוריגו  ןיאושינ   " אשונ לע  םישגפמ  תרגסמב   ) ריל ןאו  ןוכמ 
( ץוחבמ םינמזומ  לשו  םיריכב  םירקוח  לש  םישגפמ  רפסמ   ) ןוינכטה תימואל , תוינידמ  רקחמל  ןמאנ  דסומ 

( ןוחטיבה תכרעמב  םיריכב   ) תימוחתניב תיאבצ  הבישחל  ודד  זכרמ 
 

יעוצקמ יעוצקמ דומילו   דומילו הרשכה   הרשכה תויומלתשה , , תויומלתשה יזכרמ   יזכרמ
( תונשדחל םילהנמה  םורופ  תרגסמב   ) ןוינכטה עדיה , תונשדח  זכרמ 

( החוור ידבועל  תומלתשה  תרגסמב   ) ןג תמר  החוור , ידבוע  תרשכהל  יזכרמה  רפסה  תיב 
( תיכוניח המצעהל  רודמה  ידבוע   ) הפיח תיריע  ךוניחל , הקלחמה 

( תרושקתו עדימ  תויגולונכט  תוחמתהב  םיחנמו  םיצרמ   ) תפומ ןוכמ 
( ץראב רעונה  תועונת  ישאר   ) תוגיהנמל לדנמ  זכרמ 

( םיחמתמ תוינכת  יווילו  חותיפ  אבה -' רבדה   ' תינכות יזכר  תומלתשה   ) הדוהי ןבא  המולא , תתומע 
( המולא תתומע  אבה ,' רבדה   ' תינכותה יחמתמ   ) אבס רפכ  םיריעצ , זכרמ 

( המולא תתומע  אבה ,' רבדה   ' תינכותה יחמתמ   ) תובוחר םיריעצ , זכרמ 
( הלהנהו םיריכב  םיכירדמ   ) חרפ ןוגרא 

הפיח זוחמב  םיעדמו  הקיטמתמל  םירומו  םילהנמ 
( םירוה םע  םידבועה  עוצקמ  ישנאלו  םירוה  יחנמל  יתנש  סנכ   ) החפשמו תורוהל  זכרמה  םיצוביקה , רנימס 

"ל) הצמ רורחש  תארקל  םילייח  םע  שגפמ   ) םיררחושמ םילייח  םודיקל  סורג  ןרק 
( םיכירדמו לגס   ) תימולש תתומע 

( םירוטקריד סרוק   ) לרב תיב 
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( םילהנמו םידבוע   ) למרכה תריט  םייתרבח , םיתורישל  הקלחמה 
( םיאלמג םילאיצוס  םידבוע   ) םיאלמגה תביטח  תילאיצוסה , הדובעה  םודיקל  הדוגאה 

תוימוקמה תויושרב  תובדנתה  ימאתמ 
תיצוביקה העונתב  תוברת  יזכר 

םילשוריב בלח  תפיט  תויחא 
( םירוה תוצובק  יחנמ  תרשכהל  םידומיל  תנש  תחיתפ  סנכ   ) דודשאב תיתועמשמ  תורוהל  זכרמה 

תוירפסהו רפסה  זכרמ 
( הפיח תיריע  לש  תוניוצמל  הדיחיה  תרגסמב   ) םירומ תוליהק 

ןופצהמ רעונל  ךוניחה  םוחתב  םיצעויו  םילפטמ 
"ל) הצבו םינוכיתב  םידיתע  טקיורפ  תרגסמב   ) םירומ

םילשורי ה-13) סנכ  תרגסמב   ) יתדה רוביצב  םיכנחמו  םירומ 
רפח קמע  לש  ךוניחה  תכרעמ  ידבוע 
רעונ ירפכבו  תוימינפב  םירגוב  יזכר 

( רדכ זכרמ  סנכ  תרגסמב   ) ךוניח ישנא 
הינתנב ) םיידוסי  לע  רפס  יתב  לש   ) יכרע ךוניחל  םיחנמ 

( ןוינכטה לש  תונשדחל  עדיה  זכרמ  לש  תומלתשה  תרגסמב   ) םילוח יתבב  םילהנמו  םיריכב  םיאפור 
 

הלשממ הלשממ ידרשמו   ידרשמו םיירוביצ   םיירוביצ םיפוג   םיפוג
םיניצקו םידגנ  םירטוש , םע  תונויארו  םישגפמ  םירקס , ללכש  הרטשמה , תנמזהב  דרפנ  רקחמ  טקיורפ   ) לארשי תרטשמ 

( םיגרדה לכמ 
( דרשמה לש  יגטרטסאה  תווצה   ) ץוחה דרשמ 

( וילהנמו ץראה  יבחרב  דרשמה  ידבוע   ) הנידמה רקבמ  דרשמ 
( ןופצ זוחממ  םידיקפת  ילעבו  םילהנמ   ) הינשה ךוניחה  תדיעוו  ךוניחה , דרשמ 
( ריכבה לגסה   ) "ל הצ בושקת  ליח  עדימה ,) תוכרעמו  םיבשחמה  זכרמ   ) "ם רממ

( הכרדה תקלחמ  םע  ףסונ  שגפמו  שונא  יבאשמ  םע  שגפמ  ףןוגראב  םיריכב  םילהנמ  םע  שגפמ   ) "כ בש
הדובעה . Y-רודמ ה ריוואה  ליח  יסייטב  הקסעש  ונתייחנהב , הדובע  הבתכנ  "ל  במ תרגסמב   ) ריוואה ליח  , F16 תסייט רפס 

( תונויאר לע  הססבתה 
( םידקפמ  ) "ל הצ הדגוא 36 ,

"ל) את "מ- לא תוגרדב   ) "ל הצ תולייח  לכמ  שונא  יבאשמ  ףגא  ישאר 
( הנתשמ הרבחב  יאנפ  יסופד  לע  ןויד  תרגסמב  םינואיזומ , ילהנמ  םע  שגפמ   ) םינואיזומה דוגיא 

תורישב ) םיריכבו  רהוסה  יתב  ילהנמ   ) רהוסה יתב  תוריש 
םע כ-100 ינש  שגפמ  םיגיצנ ; כ500  םיצוביקה -  תוגהנה  לש  יתנשה  סנכה  תרגסמב  דחא  שגפמ   ) תיצוביקה העונתה 

( םיצוביקב יאנפ  יזכר 
( הריכבה הלהנהה  תווצ   ) יחרזא ימואל / תוריש  תובדנתהל : הדוגאה 

( יאבצ תוריש  לע  ןויע  םוי  תרגסמב   ) הפיחב תיאבצה  הימינפה  ירגוב 
( םלועב תשרה  יריכב   ) טרוא תשר 

( ץוחה דרשמ  תוסחב  יתנש , סנכ  תרגסמב   ) תוצופתב םילארשי  תוליהק 
.תירבה תוצרא  לש  תונושה  תונידמהמ  םייללכ  םיעבות  תצובק 

( ךוניח ישנא   ) םדקתמ ךוניחל  ביבא  לת  סנכ 
תוימוקמה תוצעומב  םיריעצ  יזכרמ  לש  םילהנמ 

םיילכלכו םיילכלכו םייקסע   םייקסע םיפוגו   םיפוגו תורבח   תורבח
( קטייה תורבחב  שונא  יבאשמ  ילהנמ  םורופ   ) הילצרה , PineApp ןוכיס ןוה  תרבח 

( וילהנמו דרשמה  ידבוע  ' ) תושו ןתנ  ןב  טסינדרא  ןיד  יכרוע  תרבח 
( היגטרטסא יתווצו  קוויש  ילהנמ   ) טנוקסיד קנב 

( םיעצבמה תביטח  ילהנמו  םידבוע   ) הפועתה תודש  תושר 
( שונא יבאשמ  תקלחמב  םיריכב   ) סוארטש תרבח 

( הרבחה ילהנמ   ) גרבסלק תרבח 
( שונא יבאשמ  ילהנמ   ) תואקשמל הרבחה 

( םיליידה תוקלחמ  ילהנמ   ) לעלא תרבח 

35/55

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



( תוחוקל לוהינ  תקלחמ   ) יקסמוח - רלדא םוסרפ  דרשמ 
( םישגפמ ינש  הריכב – הלהנהו  םיסדנהמ   ) קזב

( לוהינ תווצ   ) Freescale Semiconductor תרבח
( הלהנה  ) טיימדלרוו תרבח 
( םילהנמ  ) םילקימיכ הפיח 
ןוהה  קוש  סבולג -  תדיעו 

( םיריכב  ) Payoneer תרבח

בחרה בחרה להקל   להקל םישגפמ   םישגפמ
( תואצרה תרדס  תרגסמב   ) לארשי - ץרא ןואיזומ 

( תואצרה תרדס  תרגסמב   ) הלכלכו הרבח  תוברתל  יחרזאה  זכרמה 
( תוריעצ תוהמיא  םע 60  שגפמ   ) םילשורי תיריע  לש  תוהמא  זכרמ 

( םירוה םע  םידבועש  עוצקמ  ישנאו  םירוה  יחנמ   ) םירוהל םילשורי  תדיעו 
( הפיח יבשות  םע  שגפמ   ) רבה לע  חור 

ודבאתהש םיריעצל  תולוכש  תוחפשמ  םייחה -  ליבשב  תתומע 
( בחרה להקל  תואצרה   ) רקוב הדש 

( תואצרה תרדס  תרגסמב   ) הננער םינבל  דיב  םיאלמגל  תואצרה 
( תוריעצ תוהמיא  םע  םישגפמ   ) םישנ ילגעמ 

לייחה תמרב  באפב  םיריעצל  האצרה 
( לאכימ ןגעמ  ץוביקב   ) ישילשה ליגה  םע  שגפמ 

LEAD ןוגרא ירגוב  םיריעצ 
םיריעצל ןושארה  תליא  סנכ 

( םיריעצ םירוה  םע  םידבועש  עוצקמ  ישנאו  תולפטמ   ) ךרה ליגה  תרבדמ  םילשורי  סנכ 
 

.ףטוש ןפואב  תנכדעתמ  הלבטה  הרעה :

תופתתשמ תופתתשמ תויפצת   תויפצת
ונחנא הבחר , המרונפ  ונמצעל  רוצילו  םיריעצה  לש  םמלוע  תא  קמועל  ןיבהל  ידכש  ונבה , רקחמה  לש  םדקומ  בלשב 

ןהו דצהמ  םהיתוחישל  ןיזאהל  ןה  ונל  רשפאל  ודעונ  הלאכ  תויפצת  .תיעבטה  םתביבסב  םהילע  ןנובתהל  םג  םיבייח 
תוינק תואלימרת , ילויט  םירבבו , םינודעומב  יוליב  תמגודכ  ריעצ  יפוא  תולעב  תונצס  ןיבהלו  ףוגה  תפשב  ןנובתהל 

.םידוקיר תוביסמו 

: םיאבה םידקומב  רקיעב  וכרענ  תויפצתה 

(. ונתדובע םוקמ   ) הפיח תטיסרבינוא  .א 

םיריעצ יפלא  תורשע  הכותב  תללוכש  הריעצ , ריע  איה  ביבא  לת  .ריעב  הרוכש  הרידב  רוגל  ונרבע  .ביבא  לת  .ב 
ונל רשפא  הזה  רבעמה  הלודגה .) ריעב  תמיוסמ  הפוקת  יח  לארשיב  ינוליח  ריעצ  לכ  טעמכש  םינעוטה  שי   ) םילארשי

.םיריעצ לש  יוליבו  הדובע  תומוקמל  רקיעבו  הריעצ  היווהל  תימוימוי  תושיגנ 

יא ןאגנפ , - וק רבמטפס 2012 .)  ) םלש שדוח  ךשמב  וב  וניליבו  דנליאתב  ןאגנפ  יאל  ונעסנ  .תואלימרת  ידקומ  .ג 
.טרפב לארשיבו  ללכב  יברעמה  םלועב  םיריעצ  ברקב  רתויב  םיירלופופה  יוליבה  ידקוממ  דחאל  בשחנ  חריה , תוביסמ 
ךלהמב .הז  יאל  םיעיגמ  םיריעצ  כ-60,000  םכותמ  םילארשי , םיריית  כ-120,000  הנש  לכב  םירקבמ  דנליאתב 

.שופנלו גוגחל  ואבש  םיריעצ  ןכו  יאב  עובק  םיררוגתמה  םילארשי  ונייאר  םג  םוקמב  ונתוהש 

- וקו טקופ  קוקגנבב , "ד  בח יתבב  לאפנ ; הרקופבו , ודנמטקב  הסיווס '  ' םילויטה תונכוסו  "ד  בח תיבב  ונרקיב  ןכ , ומכ 
תוביסמה ירוזאבו  ודוה  הנופו , יהלד  וינב  "ד  בח יתבב  "ב ; הראב  NYU תטיסרבינואב "ד  בח תיבב  דנליאתב ; יומס 
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.ןיסירפקו םיתרכ  סודור , תליאב ,

ידועית ידועית םוליצ   םוליצ
תויגולויצוס תונבות  וכותב  רצוא  יתוזח  עדימ  .ידועיתה  םוליצה  אוה  רקחמב , ונתוא  שמשמש  ףסונ , ירקחמ  ילכ 

(. המודכו בוציע , תוברת  ףוג , תפש   ) םייתוברת םינייפאמ  לש  היצרטסוליאל  בושח  ילכ  הווהמו  ריבכמל 

, הדובע יאנפ , םהייחל : תוינייפוא  תויצאוטיסבו  םינוש  םייח  ילגעמב  םיריעצ  לש  תונומת  תואמ  ונמליצ  רקחמב 
תודוגאמ ןכו  םייעוצקמו  םינבבוח  םימלצמ  תונומת  תואמ  ונלביק  ןכ  ומכ  .דועו  החפשמ  םיאולימ , םידומיל ,
החמתמה  Peles Group תרבחמו "ל  הצ רבודמ  םילשוריב , תירבעה  הטיסרבינואבו  הפיח  תטיסרבינואב  םיטנדוטסה 

ןויע םוי  התוולו  ביבא  לת  תללכמב  המייקתהש  הכורעתב  וגצוה  תונומתהמ  תצקמ  .םיטנדוטסל  םיעוריא  ןוגריאב 
ומצע ינפב  יריפמא  עדימכ  ןה  רקחמה , חודב  טסקטה  תא  הוולמ  תונומתהמ  קלח  ההובגה ." הלכשהב   Y-רוד ה  " אשונב

.םיטסקטל היצרטסוליאכ  ןהו 

םייתורפס םייתורפס םיטסקט   םיטסקט
תונמא יבבוחו  םירקוח  םירקבמ ,  ) היזיוולטהו עונלוקה  תורפסה , ישנא  תא  דחוימב  םויה  דע  קיסעה  ירודה  ןּוּיִמה 

לע רתוי  בחר  ןויד  רשפאמ  םג  אוה  .תוריציה  לש  רבגתמו  ךלוהה  עפשה  גּולטִקל  ילכ  הווהמ  אוהש  םושמ  תרושקתו ,)
ןייטצמ תורפסה ) רקחב  תאז  תונכל  םיגהונש  יפכ  " ) תרמשמ  " וא רוד , לכ  .תילארשיה  הרבחב  םיכרעהו  תּוהזה  ייוניש 

.יסופיט םירוביג  גוסב  ףאו  ןיינע  - ידקומב תיתרבחה , תואיצמה  לש  תידוחיי  הסיפתב  ינושל , ןונגסב  םירקוחה  תעדל 

רתוי בוט  בורל   ) ןיבהל קר  אל  הירקבמלו , תורפסה  ירקוחל  הרשפא  לארשיב , תקסופ  יתלבה  תיתורפסה  הסיסתה 
ךלהמ לש  רתויב  םיימדקה  םינתיּפצתה  תויהל  םג  אלא  תובחר -  תויתוברת  תורומת  תורחא ) תונילפיצסידמ  םירקוחמ 

". תמא - ןמז ןיינעמו ב" שדח  עדימ  םירסומה  הלא  יתרבחה -  יונישה 

סופיט - בא ןיעמ  הווהמה  םהירבח , תומד  ןב  וא  םתומד  - ןב רוביג  ביבס  הלילעה  תא  םינוב  םיירודה " םירפוס  בור ה"
ָהנִבנ קינצוביקהו , קינח  " מלפה "מ- מה ירוא , ורוביג , .תרּכּומ  המגוד  אוה  רימש  השמ  לש  תודשב " ךלה  אוה   " .ירוד

ב-1948 גצּוהו  ןאמורה  זחמּוה  רשאכ  .ורוד  - ינב לש  תצקמב ) םייפיטואירטס  םידבר  תלעב  םנמא   ) חתפמ - תומדכ
הברה וחכנ  להקה  ךותב  .להקהו  המבה  ןיב  ץיח  היה  אל  ": " עובשה רבדב   " ןמיינ מ.י  רקבמה  בתכ  ירמאקה , ןורטאיתב 

ולע להקה  ישנאמ  המכו  להקה , לא  ודרי  הק  ' תּורו הקימו  'י  גני ' גו יליוּו  ירוא  וליאכ  המוד , היהו  .םילייחו  םיקינח  " מלפ
". הרומג תּוהדזִה  .המבה  לע 

םיכורא םיטסקט  בותכל  םיטונ  םניא  םהש  םושמ  , Y-ה רוד  לש  יעבטה  תואטבתהה  היילימ  הניא  הזורפה  תורפס 
םיפקשמהו םיריעצ , לע  דחוימב  םיביבחה  חתפמ , ירפס  רפסמ  םימייק  תאז , םע  .םיכורא  םיטסקט  אורקל  אל  יאדוובו 

". יראפס , " וטנמרפ הילו  לש ג' ןמורה  לשמל , ךכ  .םהלש  יכרעה  דוקה  תא  הנמאנ  הרוצב 

רבוטקואב 1970) דלונ ב-11   ) רנטייה .רנטייה  ןליא  אוה  לארשיב  רודה  לש  רתויב  ירלופופהו  בושחה  גציימה , רפוסה 
םיבר םיישקב  לקתנ  וייחל , םירשעה  תונש  יהלשב  ריעצ  אוהשכ  .ילארשי ב-1998 , עונלוק  יאמבו  יאטירסת  רפוס , אוה 

עיקשה ףוסבל  .וסיפדהל  הנכומ  היהתש  םירפס  תאצוה  אצמ  אל  רשאכ  הלגייבה ," תמכוח  , " ןושארה ורפס  םוסרפב 
תא ץיפהל  ןדומ "  " םירפסה תאצוה  המיכסה  םיקתוע , רכמש 10,000  רחאל  קר  .תיאמצע  רפסה  תא  סיפדהו  םיפסכ 

.רפסה

יביבא לת  ריעצ  ןלוג , לש  ויתובשחמו  ויתורוק  תא  איבמ  רפסה  תונש ה-90 . ףוסב  תשחרתמ  הלגייבה " תמכוח   " תלילע
". הלברב  " הנכמ אוה  התוא  הלקד , םשב  הרוחב  םע  ולש  םיסחיה  תכרעמ  רופיס  תא  טרפבו  וייחל , תונש ה-20  ףוסב 

ורקש םיעוריאב  קסוע  ובור  ךא  םינומיא , תנואתב  גרהנש  לייח  הלקד , לש  היחא  רבקנ  וב  םויב  םייתסמו  ליחתמ  רפסה 
.הנורחאה הנשב  רפסמל 

37/55

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



רזחו םוחתב  עצקמתה  קרוי , וינ  תטיסרבינואב  עונלוקב  םיסרוק  חקל  םש  קרוי , וינל  רנטייה  רבע  רפסה  תחלצה  רחאל 
קיפסה זאמ  .לד  ביצקתב  ומצעב ב-2002  םייבו  קיפה  ותואש  הלגייבה ," תמכוח   " לש עונלוקה  טירסת  םע  לארשיל 
תכלמו סומוחה  ךלמ  : " קתרמ יגולויצוס  ךמסמל  ךפהש  ףסונ  ןחלופ " רפס   " הז ללכבו  םירפס , רפסמ  דוע  םסרפל 

חוכה רקיע  .יתלילעה  טביהב  תוחפ  םיבושח  היטבמאה " תכלמו  סומוחה  ךלמ   " ןהו הלגיבה " תמכוח   " ןה היטבמאה ."
Y-רוד ה לש  יתודליהו  לבלובמה  םמלוע  תא  הביתכה ) ןונגסב  םג   ) ףקשל רנטייה  לש  ותלוכיב  אוה  םהלש  תובישחהו 

.םייחב תיאמצעה  םכרד  תא  אוצמלו  דסמתהל  םיחילצמ  אלש  םיריעצ  – 

םינומזפו םינומזפו םיריש   םיריש
םיבצעמל םלועה  לכב  םיבשחנ  תיוושכעה , תינורטקלאה  הקיזומהו  קורה  פופה , םוחתמ  רקיעב  ןומזפו , רמז  יבכוכ 

תוברת לע  םתעפשהש  רמז  יבכוכו  בצק  תוקהל  רופסניא  םירכומ  לודגה  םלועב  .הריעצ  תוברת  לש  דחאכ  םירירגשו 
םינבאה דר , ' ציר ףילק  ילסרפ , סיבלא  .םלש  רוד  לש  םייח  ןונגסו  העדות  וחסינ  םהמ  םיבר  .המוצע  התיה  םיריעצה 

תמייק לארשיב  םג  .תוטלוב  תואמגוד  ןה  הגג  ידיילו  הנודמ  ןוסק , לקיימ ג' סיסנ , ג' ההכ , לוגס  סלטיבה , תולגלגתמה ,
, לאירא ריאמ  ךונח , םולש  ןייטשנייא , קירא  הריעצ ." הפש  םירבדמש ב" םינלילמתל  רקיעבו  םיניחלמל  הלודג  העפשה 

רוביד יסופדו  גנלסב  שמתשהל  וברהש  םיאנומזפל  תואמגוד  םה  יאנב  דוהאו  יצרא  המלש  רהומ , ילע  טילבטור , בקעי 
.הפוקת התואב  םילארשיה  םיריעצה  לש  םמלוע  תא  םיפקשמ  ורביחש  םינומזפה  תא  םינייפאמה  םיאשונה  םג  .םיריעצ 

.mooma-ו טנוריש "  " םירתאה ךותמ  ולדנ  םמצע  םיטסקטהו  םירישה  לע  עדימה  בור 

היזיוולטו היזיוולטו עונלוק   עונלוק ןורטאית , , ןורטאית
, תיאבצה תוברתב  םיקסוע  םבור  ץראב –  תורחבהו  םירוענה  םלועב  םיעגונש  םיטרסב  שודגו  אלמ  ילארשיה  עונלוקה 

הארמ םישמשמה  םיבושח , םייפרגויצוסו  םיפרגוירוטסיה  םיטנמוקודל  וכפה  םתצקמ  .תיביבא  לתה  היווהבו  ץוביקב 
(, 1967  ) תודשב ךלה  אוה  (, " 1963 " ) תאזכש הרובח  (, " 1960 " ) הרשע ויה  םה  : " לשמל ךכ  .הפוקתהו  ןמזה  חורל 
" תוקנולא עסמ  (, " 1978 " ) ןומיל ומיקסא  (, " 1975 " ) רקונסב הגיגח  (, " 1972 " ) םיציצמ (, " 1970 " ) תוממורתה "
", תב 17 העונ  (," 1981 " ) םיענ ףושפש  (, " 1979 " ) ףוגניזיד 99 (, " 1979 " ) עובק םיאצוי  (, " 1979 " ) הקהלה (, " 1978)
ןב 17" וקוק  (, " 1985 " ) ןגוע ומירה  (, " 1984 " ) ריעז ןמור  (, " 1983 " ) הבבס (, " 1982 " ) תרזוח הלילצ  (, " 1982)
סל ' גנא סול  ביבא  לת  (, " 1988 " ) ץיקל זולב  (, " 1987 " ) לודגה שפוחל  זולב  (, " 1986 " ) ןודיצמ תועבצא  יתש  (, " 1985)
לת ירופיס  (, " 1992 " ) אפגא יפ  לע  םייחה  (, " 1991 " ) ורוש (, " 1989 " ) םיקורי תודש  (, " 1989 " ) ונלשמ דחא  (, " 1988)

הלופע (, " 1996 " ) חצנל םיריעצ  (, " 1995 '" ) ג ןוכישב  הבהא  הלוח  (, " 1994 " ) הנריסה תריש  (, " 1992 " ) ביבא
" העובה (, " 2004 " ) טבשה תרודמ  (, " 2003 " ) הנינ לש  תונוסאה  (, " 2002 " ) הלגייבה תמכוח  (, " 1997 " ) סרפסקא

(. 2007 " ) רופוב (, " 2006)

לש תרגסמב  ןה  ץראב , םיריעצה  יווהב  םיקסועש  םיטרסו , ןורטאית  תוגצה  טעמ  אל  לארשיב  וקפוה  תונורחאה  םינשב 
תוינוכית - לע תוללכמבו  םיינוכית  רפס  יתבב  עונלוקו  ןורטאית  ידומיל  לש  תורגסמב  ןהו  םיירחסמ  עונלוק  ןורטאית 

םייפרגונתא םלג  ירמוחכ  ונתוא  ושמש  וללה  םיטרסהו  תוגצהה  םיטנדוטסו .) םידימלת  ילביטספב  וגצוה  םתצקמ  )
(. תיפרגוילביבה המישרב  העיפומ  ונתוא  ושמשש  םיטרסהו  תוגצהה  תמישר   ) םימילשמ

תויטמרד תוידועית  תורדסו  םיטרס  טעמ  אל  ירוטסיהה  ךלהמב  ונרקוהו  וקפוה  תילארשיה  היזיוולטה  יצורעב  םג 
.אבצה ירחאו  ןוכיתה  יאליגב  לארשיב  םיריעצ  םיקוור  לש  םמלועב  וקסעש  םינויזיוולט , םיניזגמ  םג  ומכ  תוילקיזומו ,

" ןורחאה שפוחה  (, " 1971 " ) קימולשו הוודח  (, " 1970-1972 " ) לול  " ןה ה-1  ץורעב  רתויב  תועיפשמהו  תועודיה 
(. 1994 " ) ריוואב םייולת  (, " 1990-1993 " ) תוריש ללוכ  אל  (, " 1989)

הבהא הדובע , םישפחמ  דחי , םירג  םה  .םינומשה  תונש  זאמ  םלועה  יבחר  לכב  תוירלפופ  ושענ  םיריעצ  לע  תורדס 
תרדס העיפומ  רשאכ  .דסמתהל  םיניינועמ  אל  םגו  םילוכי  אל  םה  .עגרה  תא  תויחל  םילדתשמו  םמצע  תא  רקיעבו 
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ןהל שי  תאז  םע  דחיו  םמלוע  תא  תופקשמ  ןה  תורדס , רפסמ  רמוחו  לק  םיריעצ , לש  םייחב  תקסועש  תירלפופ  היזיוולט 
תורדסש הדבועה  .יתימאה  םלועל  תורבוחמ  ןה  יכ  הלאכל  וכפה  תוירלופופה  תורדסה  בור  .וילע  העפשה  םג 
תורדסה לארשיב  םג  .ילאסרבינוא  אוה  ןהלש  לדומה  המכ  דע  הדיעמ  םלועה , יבחר  לכב  החלצהב  תוצפומ  תויאקירמא 

לש תוחילצמ  תואסרגל  רויג  םינשה  ךלהמב  רבע  לדומהו  םינומשה  תונשב  רבכ  דואמ  תוירלופופ  ושענ  םיריעצ  לע 
.תוימוקמ תורדס 

, תילארשיה םירוענה  תוברתב  תוקוסעש  תוילארשיה  רוקמה  תורדס  רפסמ  לדג  םיירחסמה  םיצורעה  לש  םתמקה  םע 
" םירוענ תומולח  (, " 1998-1999 " ) סולפ  20 (, " 1992-1996 " ) ןמז לש  ןינע   " ןה תורכומהו  תועודיה  .הלדג  ןתעפשהו 
1996- " ) ךופה (, " 1998-2001 " ) תונוריט (, " 1997-2001 " ) ןיטנרולפ (, " 2000-2004 " ) םינגרובה (, " 1997-2000)

(. 1998

ירוביג בור  .ילארשיה  םיריעצה  םלועב  וקסעש  היזיוולטה  תורדס  רפסמב  הגרדמ  תציפק  הלח  ךליאו , םייפלאה  תונשמ 
.ךכמ עמתשמה  לכ  לע  ביבא , לתב  םיררוגתמה  םיקוור  םה  וללה  תורדסה 

:Y-רוד ה לש  םייחה  ןונגסו  םיכרעה  תכרעמ  תא  רתויו  רתוי  םיפקשמ  וללה  תורדסב  תויומדהו  םינכתה  ןמזה  םע 
תויוכבתסהו םיחתמ  תוכובס , םיסחי  תוכרעמ  חילצמ , יתנפואו  יתרושקת  גתומו  סבלס '  ' תויהל םימלוחש  םיריעצ 

םהירוהל רגבתהל  םיברסמש  םידלי  ןיב  םיכבוסמ  םיסחי  יטסיגולוכיספ ,  Voice Over תויגוזהו , הבהאה  םוחתב 
- םייתד  ) םיירזגמ ןיב  םיחתמו  תומודק  תועד  תיב , " טהל תוהז  הז  ללכבו  תינימ  תוהז  לש  תויעב  םילגניסהו , םידליתמה 

ףסכל הדיגסו  תונשוכר  תוינברוא ," תוקהל  םייוליבו ב" תורבח  הרטשמ ,) אבצ ,  ) ינוחטיבה דסומל  ףיקע  געל  םינוליח ,)
2004- " ) ונלש רישה  (, " 2003-2004  ) יאוו טקיורפ  (, " 1999-2004 " ) םיגחו תותבש   " לשמל ךכ  .תכשמתמ  תוקוורו 

ילוא (, " 2009-2010 " ) ונלש רישה  ןוכית  (, " 2006-2007 " ) הניפל רבעמ  הבהא  (, " 2004 " ) באוכ הז  הבהא  (, " 2007
תייעיבר (, " 2007 " ) יגולותימה סקאה  (, " 2008 " ) ךל יתחטבה  אל  (, " 2007,2010 שבד ( " לכה  (, " 2007-2008 " ) םעפה

" םירבוחמ / תורבוחמ (, " 2008 " ) דלי יל  השעת  (, " 2008 " ) הנותחה דע  (, " 2011 , 2007 " ) םירדוסמ (, " 2008-2010 " ) ןר
2010- " ) ביבא לת  תא  םישוע   TLV (, " 2006-2011 " ) רואנ לש  םירבחה  (, " 2008-2012 " ) רוזמר (, " 2010-2012)

(. 2010-2012 " ) םישנ םע  ילש  תורצה  (, " 2012 " ) תליאב הרוקש  המ  (, " 2012

" תיברע הדובע   " לשמל .םיינוליחו  םיידוהי  אל  םירזגמל   Y-ה רוד  יכרע  תגילז  תא  םג  ופקיש  תורדסהמ  המכ 
(. 2008-2011 " ) םיגורס ו"

הרישי איה  םינותיעב , וירוט  תאו  ויטירסת  תא  וינומזפ , תא  וירופיס , תא  הזה  רודה  בתוכ  הבש  תירבעה  : " ירבנע ףסא 
 ]...[ .הנידמה - רוד ירצות  לש  תיתוכאלמה , היקנה , תירבעהמ  רתוי  הברה  הנימאו 

יקסרודמא ינב  .הסירקה  לע  םיבתוכ  םה  יכ  .םיפיישמ  אל  םיפשחנ , םה  .הפי  בותכל  םיסנמ  אל  הסירקה  - רוד ינלילמת 
הררוש רמש  ימענ  .םיקזח  םייודיו  תואיגשב , בתוכ , ונב  רדהנ ; זרח  ןפג  ןתנוהי  .תמא  רש  יקסרודמא  ףסא  הפי ; רש 

לגיס  )" םיאולימ - ריש בתוכ  הנב , ץיבורוה , לאירא  םייכ ; " נת רהנ  ימו  םוהת  ימ  עובמ , ימ  ןייכ , לולצ  םירה  - ריווא
", ישימח יברעב  "(. " ֶהנ  )" תיאקירמא תינקחש  לא  זוטניפ  - רישו התוא ) בזע  הגוז  - ןבש  ) ותוחאל דודיע  - ריש סאימחנ ,)"

תאו הנטק , הרידב  ןיקצומב  רוגנ  .לסרודכ  הארנ  'ה  רבחהו ינאשכ  רפס , הזיא  םע  הטימב  יבכשת  , " הנ לא  בתוכ  אוה 
אל לסרודכ "  )" ריחמ לכב  הזירח  ןיא  .ןייכ  תולולצ  תוצילמ  ןיא  .הזה  טסקטב  ףויז  ןיא  .הנשב " םעפ  יגבִא , םע  טרס  ישעת 
םע םיטרס  םישוע  הב   ) היצניבורפהמ בתכמו  ןיקצומב , הנטק  הרידו  היזיוולַטב , קחשמ  שי  זרחתי .) אלש  זא  זרחתמ ?

בתוכ אלש  רוד  לש  ישגר  קויד  אוה  ןאכ , תירבעה  לש  קוידה  .רשויב  ימצע , רומוהב  תידווילוה , תבכוכ  לא  יגבא )
 ]...[ .ןימז עדימ  ףצומ  רוד  הז  .טנרטניאה  ונשיו  .תיצורע  - ברה היזיוולטה  הנשיו  ןורש ]...[  'ה  להרשה רוד  לש  םינורישַל 

ורגבו היזיוולט , ילב  ולדג  םה  .ונירוה  - רודב היה  אל  הז  יופיח ; ילבו  יופי  ילב  הרוזנצ , ילב  תרדושמ  תנברוחמה  תואיצמה 
, םטמטל תעדוי  םג  ונימי  לש  היזיוולטה  .הפשחשמ  רתוי  הברה  רומאכ , האיבחה , רשא  םאלומ , ןבל  - רוחשב היזיוולט  םע 
לא תונולח  תחתופ  םג  איה  בורל , םירז  םיצורע  תללוכ  איהש  רחאמו  .הסירקה  תא  הארמ  איה  תמטמטמ ; קר  אל  איה  לבא 
ןויד - תוצובק ןיבל  שופיח  - יעונמ ןיב  טנרטניאב  םישלוגהו  , BBC-ו CNN לע םילדג  רשא  םיריעצ  .תמא  - ןמזב םלועה 

; ןאכ ורזעי  אל  תּויחטש "  " לע תוטובחה  תונעטה  .םיעדוי  םניא  םהירוהש  תודבוע  - םיו תילגנא  םיעדוי  םלוע , - תוקבוח
" .לוכה ירחא  תורעבמ , רתוי  הבוט  59תויחטש 
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גנלס גנלס ייוטיב   ייוטיב
םילימ .תורודה  יפוליחל  הנמאנ  האובב  איה  םישובישהו -  םירוציקה  תוכרבה , תוללקה , הז  ללכבו  תרבודמה -  הפשה 

, תוקיתו םילמל  תונקּומה  תושדח  תויועמשמ  םייממעה , חישה  - יסופדל תורדוחש  תושדח  םילימו  הנפואהמ  תואצויש 
םייוניש דימת  טעמכ  םיאטבמ  םיפסונ  ןושל  יביכרמו  הלא  לכ  דועו – ) היצנוטניא  קודקד ,  ) םישדח חיש  - יסופד םג  ומכ 
הסיפתה תא  אטבמ  יל " םיאתמ  ו" קנפל " ", " ףיכב  " םילימב םויה  ַחוֹורה  שומישה  לשמל  ךכ , .םיכרעה  - םלוסב

ינויצה ןדיעב  ּוכנּוחו  ּודלונש  תורודהמ  הנושה  רוד  תרצויו  ונימי  ינב  םיריעצ  העינמש  תיטסינודההו  תירטנצוגאה 
.יתובדנתהה

בושח רגאמ  םה  בירעמ  ןותיעב  ירלופופה  ןושלה  רודמב  םסרפש  םירמאמו  לטנזור  קיבור  יאנושלה  לש  גנלסה  ינולימ 
.Y-רוד ה לש  םינוש  םיחלפ  תנייפאמה  חישה  תרוצו  םלועה  תשיפתל 

ואדיו ואדיו ינוטרסו   ינוטרסו םיסוטטס   םיסוטטס םיקבקוט , , םיקבקוט םימורופ , , םימורופ םיגולב , , םיגולב
םיגולב קויד  רתילו  טנרטניאה , םירבדה  עבטמ  איה  ריעצה  רודה  לש  רתויב  הסומעהו  הבושחה  תיתרושקתה  הארמה 

ברמ תא  ונילד  םהמש  םייזכרמ , םירתא  ןלהל  .בויטוי  לש  ואדיו  יעטקו  קובסייפה  ןבומכו  םיריעצ , לש  םימורופו 
:Y-רוד ה לש  םייחה  ןונגסו  םיכרעה  חותינ  ךרוצל  םיטסקטה 

" הזו המ   " םיגולבה רתא 
.ביבא לתב  הריד  ורכשש  תונב 28  תוריעצ  ץיבוקלוו - ' לטו  בורנומ  לעי  ודסייש  ינבל 20-35  רתא  אוה  הזו " המ  "

תלהנמכ השמיש  םש  סקאוירט ,"  " רוביצה יסחי  דרשמב  ישילש  רוד  היפרגואיגב , ןושאר  ראות  תלעב  ץיבוקלוו '
יוויל אוה  הקוסיע  רקיע  םלוא  היבא , ומכ  ןיד  תכרועל  הכפהו  יתחפשמה  סנזיבה  תובקעב  הכלה  בורנומ  םג  .לטיגיד 
דואמ רהמ  ןמצע  תא  ואצמו  םיקסעל  סבולג  תדיעווב  ושגפנ  םייתשה  .ילטיגידה  קווישה  םוחתב  םיגתומל  ץועייו 

, ונלש היילימה  אל  הז  : " ןויארב ץיבוקלוו ' הרמא  םיריעצל ," תממעשמ  סלכתב  וזה  הדיעווה   " .דבל רבה , לע  תובשוי 
ירחאו ונשגפנ , הז  ירחא  עובש  .ףיצר  ןפואב  הלועפ  םתיא  ףתשל  תולוכי  ונחנאש  םישנא  אל  הלא  ונלש , ליגה  אל  הז 
םזימב םייט  - לופ דקמתהל  ידכ  תומדוקה  ןהיתודובע  תא  ובזע  ןהיתש  הזו ."' המ   ' תא ונמקה  ןיי  יקובקב  ינש 

.ילטיגידה

, הדובע םידומיל , םיטייד , םייוליב , לע  םיבתוכש  םיריעצ , םירגולב   350 טסוגואל 2015 , ןוכנ  םיפתתשמ , היגולבב 
.הרבחו הקיטילופ  טרופס , תוברת ,

הזש תוחוטב  ונייה  אל  בותכלו , םיגולב , לש  עטקה  לכ  : " mako-ןויארב ל רתאה  תמקהל  תוביסנה  לע  הזו  המ  תודסיימ 
הרושבה תא  ץיפהל  ונלחתה  .דיתע  שי  שדחה ' טנירפ  ' לש וניארו  אורקל  סאמנ  רבכ  םישנאל  ילואש  ונבשח  יכ  דובעי 

השולש םיבתוכ  לש  ןיערג  והשזיא  רצונו  תוינפ , עיגהל  וליחתהו  קובסייפה , ךרד  ונלש , םיבורקה  םילגעמה  ךרד 
ונחנא וישכע  .רבח  איבמ  רבח  תטישב  ןזואל , הפמ  טשפתהל  הליחתה  העומשה  זאו  ריוואל , הלע  רתאהש  ינפל  םישדוח 

". בותכל םיצורש  םישנא  לש  םויב  תוינפ  תורשע  םילבקמ 

רקיעבו .םיבשוח  .םיתוש  .םידמול  .םידבוע  ונחנא  .םישולש  וא  .םירשע  ינב  ונחנא  .ונחנא  הנה  : " בתכנ רתאה  לש  וטומב 
ךל ןתונש  ונל , קר  דעוימש  רתא  ונמקה  ביבסמש  המ  לכ  ךותב  דוביאל  ךלנ  אלש  ידכ  םלועה ]....[  תא  ףורטל  םיצור 

לוקה תא  עימשמש  התא  ןוילימ !! .ךדיצל  םיבלובמ  םידעוצש  ךליגב  םישנא  ןוילימ  דוע  שיש  תוארלו  שארה  תא  םירהל 
ועט וסינש , ךומכ  םישנא  לש  תוישיא  תויווח  ולוכש  רתא  .םידדצהמו  המידקמ  םידעוצש  םישנאה  לוק  לשו  ךלש 

תא תנבה  חוכה , תא  תרבצו  תדמלש  ירחא  הזה  רושעהמ  תאצל  ידכ  תעדל  ךירצש  המ  לכ  תא  ףסואש  רתא  .וחילצהו 
'". הזה  ' תא תמעטו  המ ' ה'

תויתליהקה תשוחת  אוה  םהל  ןתינש  ץירמתה  .םהלש  הביתכה  רובע  םולשת  םילבקמ  אל  רתאב  םירגולבהש  ןייצל  יואר 
ןכותה תא  ךרוע  אל  לבא  תינושל , הניחבמ  םיטסקטה  תא  היגמש  ןכות  להנמ  קיסעמ  רתאה  .הפישחהו  רתאב  שיש 
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דחא הז  ןכ , סקס  םימסב ]...[  קוסיע  ומכ  ונלצא , םיסנכנ  אלש   " םירבד שיש  ןויארב  וריבסה  בורנומו  ץיבוקלוו ' .ומצע 
םויה תללוכו  הלדגו  תכלוה  רתאה  לש  תוירלופופה   ". ימיטיגל הז  סקס  .ונלש  רודה  תא  םיניינעמ  יכהש  םירבדה 

.םוי ידמ  תוסינכ  יפלא  תורשע 

זופת רתאב  סולפ "  20  " םורופ
: ןימ , 28 ליג : אבה : עדימה  תא  ללוכ  הלש  ליפורפה  . EdisonGirl יוניכה תחת  הריעצ  ידי  לע  להונמש  םורופ  הז 

הנורחאל . 2004 לירפא , זופתל : המשרנ  האושנ , יתחפשמ : בצמ  רחא , םירוגמ : רוזיא  הז , לע  תדבוע  קוסיע : הבקנ ,
סיסב לע  ןכדעתמו  םויה  םיריעצ  םיקיסעמה  םיאשונב  קסוע  גולבה  .הפיח  רוזאמ  תב 20   spaysi8 םג הילא  הפרטצה 

םיאשונל תויוסחייתה  ללוכ 120  דומע  לכ  רשאכ  םידומע , םורופה 3969 ןויכרא  ללוכ  ל-21.5.2013  ןוכנ  .ימוימוי 
! תויוסחייתה ןוילמ  יצחכ  םורופה  ללוכ  לכה  ךס  .םינושו  םיבר 

.םיבקוע רתאל 16,724  שי  ןוכנ ל-4.9.2015 

לא םיסנכנ  ונחנא  ובש  רושעה  לש  שגפמה  םוקמ  הז...הרדסה  לש  םורופה  אל  הז  אל , םישנא ! : " בתכנ םורופל  החיתפב 
תואמצעב ףיכ  הברה  שי  הז , לכמ  ץוח  לבא  '... וכו וכו ' וכו ' םישוריג  הנותח , עבק ,)?  ) אבצ םידומיל , הדובע...םייחה ,

לע ורמשת  םהילאמ , םינבומה  דבלמ  םיקוח  הברה  ןיא...םכלש  שארבש  המ  לע כ-ל  רבדלו  סנכיהל  םינמזומ  םתא...תאזה 
!" ונהת...םירבדמ ונחנא  המ  לע  םיעדוי  םתא  ... לעמ 20 רבכ  םתא  ונ...רשרשל , ולדתשת  ןויד , תוברת 

" הלאוו  " רתאב סולפ "  20  " םורופ
דועו טקש  בהוא  אבה : עדימה  תא  ללוכ  ולש  ליפורפה  . kitkaton יוניכה תחת  הטאוג  יש  ידי  לע  להונמש  םורופ  הז 

ללכ ל-5.10.2015  ןוכנ  .םיריעצ  םיניינעמש  םיאשונב  קסוע  גולבה  .םיבשחמ  יאנכטכ  דבוע  .הקיזומ  בהוא  רתוי 
.םינוש םיאשונ  םורופה 13,195  ןויכרא 

רשק תריצי  איה  הליהקה  תרטמ  .סולפ  תליהקל 20  םיאבה  םיכורבו  םולש  : " הלאוו רתאב  סולפ  םורופל 20  החיתפ 
המ לכב  טעמכ  קסוע  םורופה  .ונייחב  םירשעה  תונשל  רשקתמו  לוכי  רשא  אשונ  לכל  המב  ןתמו  םישלוגה  ןיב  החישו 

, אבצ םידומיל , םייניעה : הבוגב  ונילא  םירבדמו  ונלוכל  םיעגונש  םיאשונה  םתוא  לכב  םכתעד , לע  תולעהל  ולכותש 
םתס וא  תושקב  תולאש , םירופיס , תויווחל , תורושקה  תועדוה  םסרפל  ןתינ  .סקס  םג … ןכו , תויורבח , םיחוכיו , הדובע ,

םיטקניטסניא יוצמ , ןויגה  טושפ  וא  ישיא  ןויסינ  ךמס  לע  ינשה , םע  דחא  ןאכ  ץעייתהלו  רזעיהל  רשפא  .תונעט 
" .סומינב השענ  הז  דוע  לכ  ףוצרפב –  תמרוצה  תמאה  לכ  תא  עומשל  וליפא  םימעפלו  תויציאוטניאו 

םיריעצב תוקסועש  תובתכל  םיקבקוט 
םבור םיריעצה , לש  םמלועב  וקסעש  םיירלופופה  תושדחה  ירתאב  םירמאמ  טעמ  אל  ומסרפתה  תונורחאה  םייתנשב 

םירמאמהמ םיבר  סבולגו .) טסילכלכ  הלאוו , , ynet רקיעב  ) הלכלכהו הקיטילופה  החפשמה , םיסחיה , יאנפה , ירודמב 
.רמאמה תא  םיוולמה  םיקבקוטה  םה  בושח  תוחפ  אלש  המו   Y-רוד ה לע  תובושחו  תוניינעמ  תונבות  םימרות 

רמאמה ןכות  לע  ביגהל  םישלוגל  רשפאמ  תילארשיה  הרבחב  דאמ  ירלופופ  השענש  תיבוגת ,) תירבעב :  ) קבקוטה
ןטבהמ םיבתכנ  םהש  תויתרבחה , תותשרב  םיסוטאטסלו  םיגולבל  האוושהב  םיקבקוטה  לש  דוחייה  .וירחאש  ףצרב 

םע םג  םיהוזמ  םיקבקוטה  הנימי .) םיטונ  םבורש  םייטילופה  םיקבקוטהמ  הנושב  תאז ,  ) תועד לש  הבחר  תשק  םיסכמו 
שפוח לש  השוחת  הרשמ  ימינונאה  ילאוטריווה  בחרמה  .תשרב  הביתכ  םינייפאמה  םילימ  יקחשמו  רומוהב  שומיש 
הפשב שומיש  םיעשעשמ , םייוניכ  תריחב  אוצמל  ןתינ  ךכ , .םילימ  יקחשמב  שומישו  תיביטאיצוסא  הביתכ  רשפאמו 

םיקבקוטל םינקמ  וללה  םינייפאמה  .ךלש  הבוגתה  תא  אקווד  אורקל  םישלוגל  םורגל  םינוש  םיגוסמ  תונויסינו  הנונש 
הדמע םינמא  םיעיבמ  םיקבקוטה  לש  עירכמ , ילוא  לודג , קלח  .חור  יכלה  לש  הארמל  ןיעמ  יגולויצוס -  ףסומ  ךרע 

.הלוכ הלקסה  לע  םיבר  םירקמב  דיעמ  ןסר  חלושמהו  ןוציקה  אקווד  לבא  ןותמה , בורה  תדמעמ  תינוציק 

טעמ אלש  ונחכונ  .תושגרו  תודמע  שיחממו  דדחמה  תרשרש ) תבוגת   ) ךשמתמ חיש  םירצוי  םיקבקוטהמ  םיבר 

61

62

41/55

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumpage.aspx?forumid=100
http://forums.walla.co.il/viewforum.php?f=1008


םיאיבמ ונחנא  ןכל  .יטנתואו  קומע  והשמ  ךכב  תואטבמו  םיריעצ  םישנא  תודירטמש  תויעבל  רורד  םינתונ  םיקבקוט 
.םינייפאמל היצרטסוליאכ  ןהו  יריפמא  שושיאכ  ןה  םהמ , רחבמ 

ךרדב םיללוכ  הזה  גוסהמ  םירמאמה  .סירתמ  יפוא  לעב  םירמאמב  רבודמ  רשאכ  םיקבקוט  לש  ץרפ  רצונ  ללכ  ךרדב 
ביגהל םישלוגה  תא  הרגמ  הזה  ןייפאמה  .תויתרגש  אל  תועד  וא  ו/ ינוציק  ןורתיפ  םע  יטמרד , ישונא  רופיס  ללכ 

טסיקבקוטה קובסייפב  םיסוטטסל  דוגינבש  ןוכנ  תוירוד .) - ןיב תוקולחמ  םג  םיתעל   ) תוקולחמו חור  יכלה  ףושחלו 
רתי .ךייתשמ  אי  / אוה ליג  תבכש  וזיאל  תולקב  יד  רתאל  רשפא  םירקמה  בורב  לבא  /ה , ותוהז תא  ףשוח  אל  ללכ  ךרדב 

ליפורפהש חינהל  רשפא  לבא  /ת  עצוממה טסיקבקוטה  לש  עקרה  ינייפאמ  לע  רקחמ  םנמא  השענ  אל  םויה  דע  ןכ , לע 
הווהמ ןכלו  הפוקתהו  ןמזה  ינמיסמ  אוה  ףושח , בצעב  עגונש  רמאמה , םוסרפ  םצע  םיתיעלש  ןייצל  בושח  .ריעצ  יליגה 

.תורחא תויודעל  תפרטצמה  תיריפמא  תודע 

קובסייפב םיסוטטס 
כ-  ) םיליעפ םישמתשמ  דראילימכ  תללוכ  איה  .םלועב  הלודגה  תנווקמה  תיתרבחה  תשרה  איה  ( Facebook  ) קובסייפ

גוריד יפ  לע  קובסייפ .) לש  ימשרה  רתאה   ) תופש הלעמל מ-70  םירבודש  ימוי ) סיסב  לע  םיליעפ  םהמ  ןוילימ   500
.טנרטניאב רתויב  הפצנה  רתאה  אוה  קובסייפ  הסקלא , םירתאה  תרבח 

לודגה חתנה  רשאכ  הייסולכואהמ ,) םיזוחא   50  ) םימושר םישמתשמ  ןוילימ  כ-3.6  לארשיב  ויה  רבוטקואב 2012 ,
.קובסייפב םישמתשמה  ללכמ  םיזוחא  וויהש 55  ינב 18-34 , ללכ  רתויב 

(2012  ) ליג יפל  תילארשיה  היסולכואה  ללכמ  קובסייפב  םישמתשמה  זוחא 

םיאליג םיאליג חווט   םישמתשמהמחווט םישמתשמהמ זוחא   זוחא

18-2428%

25-3427%

35-4414%

16-179%

45-547%

13-157%

55-645%

+653%

socialbakers רתא לארשיב , קובסייפב  שומיש  לע  םינותנ  רוקמ :

ברקב תודמעו  חור  יכלהל  רדהנ  רוטינומ  ונרובע  הוויה  םיפותישו ) תובוגת  םיקייל , םיסוטטס ,  ) יקובסייפה חישה 
םיחותפ ויהש  םיפד  תואמל  השילג   ) יארקא ןפואב  ונידי  לע  השענ  קובסייפב  םיטסקטה  חותינ  .לארשיב  םיריעצ 

.ףדב ולש  תוישיאה  תונומתה  הארמ  יפ  לע  ןהו  וליג  תרהצה  יפ  לע  ןה   Y-רוד ה תב  / ןבכ ההוז  םדאה  ונרובע .)

דחאב רבודמ  םיצייצמ ." םיסוטטס   " ףדה איה  םינווגמ  םיאשונ  לע  םיריעצ  לש  תובוגתו  םיסוטטס  יפלא  הזכירש  המב 
.לארשיב םיריעצ  ברקב  רתויב  םיירלופופה  קובסייפה  יפדמ 

תוילילה תועיסנהמ  תחאב  ליחתה  לכה  : " םירפסמ םיצייצמ  םיסוטטס  ףד  תא  םיכרועו  ומיקהש  ןל , יבאו  ידע  גוזה 
רטיווטמ םיטיווטו  קובסייפמ , סוטטס  יטפשמ  ףסוא  אוהש  טסופ  םסרפל  ןויער  ונל  הלע  החיש  ידכ  ךות  .ונלש 

.ףתשל טושפ  אלא  םינויצ , קלחל  וא  טופשל  התיה  אל  הנווכה  .ונתוא  ומישרהש  וא  ונתוא , ושגיר  ונתוא , וקיחצהש 
דמחנ היהיש  ונבשח  .קובסייפב  םיצייצמ  םיסוטטס  םשב  ףדל  הארשה  הוויה  טסופה  .רפסל  וניצר  .ונשגרתה  .ונלקתנ 
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םידומח םיטפשמ  וב  בותכל  ולכוי  ףדה  לש  םידהואה  ליבקמבו , םהב –  ונלקתנש  םיקילדמ  םיסוטטס  םש  םסרפל 
הרהמ דעו  הל , וניפיצש  וזמ  ההובג  רתוי  הברה  התייה  תונעיהה  .תדלקמה  תחת  םהל  םיאצויש  וא  שארב  םהל  םילועש 

היה אבה  םזימה  .םינייקחו  םירחתמ  ונל  ומק  ינשהו –  תוידמה , לכב  ונילע  בותכל  וליחתה  דחאה –  םירבד : ינש  ורק 
". סנסבוו  " תרבח ףותישב  בויט , - ויב םיצייצמ  םיסוטטס  לש  ואדיו  תרודהמ  יו.יט , סוטטס 

" םיצייצמ םיסוטטס   " תא הגרד  , Spythenet לש היגולונכט  לע  תססבתמה  תשרב ," םירוח   " לש םינעיפשמה "  " תרדס
.םירבח ףלא  תוחפ מ-244,000  אל  ףדה  הנומ  יאמל 2013 , ןוכנ  .לארשיב  רתויב  ליעפה  םיסוטטסה  ףדכ 

, תועשעשמ תוקרבה  םבורב  ויה  םיצייצמ " םיסוטטס   " ףדל םוי  ידמ  ומרזוהש  םיילאוזיוהו  םילאוטסקטה  םיסוטטסה 
םג ויה  םיקוחצה  דצל  לבא  .םיריעצה  לע  הבוהאה  פא  דנטסה  תוברתב  לבוקמכ  ונייח , לש  םינטקה  םיכפה  לע  שגדב 

ירוביצה חישה  בלב  ודמעש  םיאשונל  הדוהת  תבית  וויה  וא  םישדח  םינויד  וררוע  םיבר  םירקמבש  םייניצר , םימוסרפ 
.םירחא תרושקת  ילכב 

( ריעצה רודה  לש  רקיעב   ) תילארשיה שפנה  לש  םיניינעמה  םירוטינומה  דחא  הבר  הדימב  היה  םיצייצמ " םיסוטטס  "
, לכהל יניצ  געל  דחא -  דצמ  .תיוושכעה  תילארשיה  תוילאטנמה  תא  ףקיש  אוה  .ץראב  םייתיזזתה  םייחה  קפוד  לשו 

תלוטנ תונפלשו  חוכ  ילעבל  זוב  יוסיכ ,) תרסח  םיתעל   ) תינצחש תונתעד  תוירגלוו , תירזכא , דיאל  החמש  הטוב , הפש 
םירחא ףתשל  ךרוצה  רקיעב   ) תויתורבח תונרקס , טישלוב , תלוטנ  הנכ  תורישי  תיתפכא , תוברועמ  ינש -  דצמ  .םינסר 
תעדויש תחדוק , תואנויער  לכל , לעמו  .היכרריה  יחוטש  םייראילימפ  םיסחיו  חבושמ  רומוה  שוח  תושגרבו ,) עדימב 
קובסייפ אוה  םיצייצמ " םיסוטטס   " הז ןבומב  .עקרקל  םיחופנ  םירבד  תיחנהלו  תויווז  ףלאמ  תואיצמה  תא  סופתל 

.לארשיב תירלופופ  ךכ  לכ  תאזה  תיתרבחה  תשרה  עודמ  שיחממ  אוהו  םינומרוה ," לע   " ילארשי

ואדיו ינוטרס 
.ןירשימבו ןיפיקעב  תונוש  תויווזמ   Y-רוד ה תא  םידעתמש  םינוש , םיגוסמ  ואדיו  ינוטרסב  השודג  טנרטניאה  תשר 

הנותחב םילויטב , תוביסמב , םירבח , םע   ) תונוש תויצאוטיסב  םמצע  תא  םימלצמ  םיריעצ  םהבש  ואדיו  יעטק  םכותב ,
; תינוריאו תיטסירומוה  המינב  בורל  םיילאיטנדוטסה , םייחה  תא  םישיחממש  םיטרס  ןופטראמסה ; תועצמאב  דועו )

ונרזענ רקחמב  .םיילאריו  האחמ  ינוטרסו  דיל  דימ  םיריעצ  ןיב  םירבעומש  םהינימל  ( Gag  ) םיגאגו ( Meme  ) םיממ
.הזה גוסהמ  םינוטרס  חותינב  םג 

יגולוימס חותינ 
תיגולויצוסה תונשרפל  רקיעב , םצעבו  םג , אלא  טנרטניאב  עדימה  ףוסיאל  קר  אל  הלודג  תובישח  םיסחיימ  ונא 

, תויגולויצוס תויגולוכיספ , תוירואיתב  ןכו  םיחמומ  לש  תונבותב  ונרזענ  תונשרפה  ךרוצל  .ול  תנתינש 
וז .תיגולוימסה  הטישה  עויסב  ונידי  לע  וחתונ  ליעל  ורקסנש  םיינתוכיאה  םירמוחה  לכ  .תויטוימסו  תויגולופורתנא 

ןכות םלועל  תודכלתמה  תויצאיצוסא , לש  תיטירק  הסמ  אלא  םיזוחא ,)  ) תויתומכ תויוחיכש  תשפחמ  הניאש  הטיש 
.ףתושמ

ןיעמ הניה  בתכהו  רובידה  תפשש  הסיפתה  לע  תססובמ  איה  .תונשלבה  םלועמ  החמצ  םינמיסה ,' עדמ  , ' היגולוימס
הרבחה יקוח  תא  םיאטבמ  הפשה  לש  םייוטיבהו  םילימה  .ותביבס  םע  רשקתל  ידכ  ץמאמ  םדאש  יתרבח  יביטקלוק  הזוח 
םימייק .תרושקת  לש  דחא  טביה  קר  תאטבמ  רובידה  תפש  ךא  .םייתוברת  םילמס )  ) םייוטיב םניה  ןכלו  היכרעו ,

לש םיפסוא  םניה  הלא  תוברת ' ירצומ   ' .היכרעו הרבחה  יקוחל  יוטיב  םה  םג  םיווהמה  םיפסונ  םייתוברת ' םירצומ  '
אוהש ןיב  יתוברת , רצומ  לכ  השעמל , הרבח .)  ) םישנא תצובק  לש  ףתושמ  הנכממ  םירצונה  בחרמב , םיישוח  םייוריג 
םיסקט הרוטקטיכרא , תונמוא , הנפוא , תואנותיע , תורפס , לשמל , ךכ  .טסקט  לש  גוס  אוה  ירמוח , וניאש  ןיבו  ירמוח 

ןמזה חור  תא  חנעפל  רמולכ  םייומסהו , םייולגה  הרבחה  יכרע  םע  תורכיה  תרשפאמ  םתריקח  .דועו  רודיב  יעוריאו 
תת תא  ןיבהל  תרתוח  הזילנאוכיספהש  דועב  ךא  .תינאידורפה  הזילנאוכיספל  הז  ןבומב  המוד  היגולוימסה  .םוקמהו 
םג היגולוימסה  תא  תוושהל  רשפא  .הרבחה  לש  העדותה  תת  תא  ןיבהל  תרתוח  היגולוימסה  דיחיה , לש  העדותה 

.רבעב שחרתהש  הלילעה  רופיס  תא  רזחשמ  אוה  חטשב  םירוזפה  יאוול  יאוות  תועצמאב  שלבה : תדובעל 
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תויווח רגאמ  לש  חונעפ  תללוכ  םינמיסה  לש  םתלועפו  םדיקפת  תנבה   '. םינמיס  ' היגולוימסב םינוכמ  תוברתה  ירצומ 
לעופ ובש  ןפואה  תא  ןיבהל  ידכב  .םיפתושמ  תויצאיצוסאו  תונורכיז  תושגר , ירוטסיה , ןויסינ  תויתרבחו , תויתוברת 

' - ןמסמ  )' ישוח יוריג  רצויש  ביכרמה  רמולכ  ולש , יזיפה  הנבמה  ןיב  דירפהל  חרכה  שי  תיביטקלוקה , שפנה  לע  ןמיסה 
חומב דבועמ  אוהו  תונורכיזו  תושגר  עדימ , תויהל  לוכי  ןכותה  (. Signified ןמוסמ - '  )' ונכותל ( Signifier

.האלה ךכו  תישילש  הינש , הנושאר , הגרדב  ןמסמ  תויצאיצוסא : לש  תרשרש  תועצמאב 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

תויגולודותמ תויגולודותמ תולאש   תולאש

?? לילכהל לילכהל םיאשר   םיאשר ונא   ונא הדימ   הדימ וזיאב   וזיאב
המכ דע  איה : ירוד  רקחמב  תושקבתמה  תולאשה  תחא 

םינייפאמה המכ  דע  וא  םיאצממהמ , לילכהל  ןתינ 
תיפרגומדה הבכשה  ללכ  תא  םיגציימ  תמאב  ונאצמש 

דח אלו  תבכרומ  תאזה  הלאשל  הבושתה  הנודנה ?
ונלעפהש םינשייחה  ליעל , טרופש  יפכ  .תיעמשמ 

לככ ששאלו  תויודע  בילצהל  ודעונו  םינווגמ  רקחמב 
תויעצמא יתלב  תויומשרתה  תורעשה , ןתינה 

ירוד ןייפאמ  סופד  לע  ונילעה  אל  .ןטב  תושוחתו 
תניחבמ הקצומ  עקרק  לע  םידמוע  ונאש  ונשחש  ינפל 

.ופסאנש תויודעה 

הז רקחמב  ףוסיאה  ילכ  בורש  שיגדהל  בושח  תאז , םע 
הנוכמש המב  רבודמ  רמולכ  םתוהמב , םיינתוכיא  םה 

יפלא תואמ   ) הבחר דואמ  תיפרגומד  הבכשב  רבודמש  םושמ  םג  םיכר "  " ונלש םיאצממה  ןכ , לע  רתי  ךר ." רקחמ   " עדמב
.ללכהמ תוגרוחש  תוצובק  - יתתו םיסנאוינ  רופסניא  תללוכש  םישנא ,)

לבא תרחא ." הז  החפשמב  ונלצא  : " זגורב רמאו  להקב  םיחכונה  /ת  דחא םק   Y-רוד ה לע  ונתנש  האצרה  לכב  טעמכ 
המרונפה תא  טטרשל  ידכ  בחור  רקחמ  שורד  .ונרקחמ  קסוע  ובש  ללכה , אלו  ללכה  ןמ  אצויה  דימת  אוה  ונלצא ," ה"

.תיברימה תוריהזב  תושעל , וניסינ  תאז  תא  .תועפותה  ידממל  הדימ  הנק  לבקלו  תירודה 

תטלוב  ) תישממ תוחכונ  םהל  שיש  םינייפאמו , תויללכ  תומגמ  תוהזל  וניסינ  העונצ : איה  ונלש  תיריפמאה  הרמויה 
.תוחפ םיבושח  םיקיודמה  םייטסיטטסה  םירפסמה  תאזה , הניחבהמ  .ץראב  םינוליחה  םיריעצה  לש  היווהב  תירקמ ) אלו 

.Y-רודל ה ומדקש  תורודל  סחיב  םיידוחיי  ונל  וארנש  םינייפאמב  דקמתהל  םג  ונלדתשה 

םיירודה םינייפאמה  לכ  יפ  לע  גהנתמ  לארשיב  /ת  ינוליח /ת- ידוהי הריעצ  וא  ריעצ  לכש  ןועטל  םירמייתמ  אל  ונא 
תביבס רפסה , - תיבבו תיבב  ךוניחה   ) תוירלוקיטרפ תועפשהב  ןבומכ  יולת  דחאו  תחא  לכ  לש  ליפורפה  .ונטטרשש 

.ןמזה חור  לש  תויללכ  תועפשה  לע  תורבוג  תוימוקמ  תועפשה  םיתיעלו  דועו ,) ימונוקא  - ויצוסה דמעמה  םירוגמה ,

המ .םינווגמ  תודשב  בושו  בוש  ולעש  הלאכב  רמולכ  םיטלובהו , םיחיכשה  םינייפאמב  אופא  קסוע  ונלש  רקחמה 
הבושת םייתניב  ונל  ןיא  ךכל  ? Y-רוד ה לש  ונקויד  בוציעב  םיטטרשמ  ונחנאש  םינייפאמהמ  דחא  לכ  לש  לקשמה 

םהש יתוברתה  לזאפה  אלא  רקיעה , םה  םידדובה  םינייפאמה  אל  רבד  לש  ופוסב  יכ  .הצוחנ  איה  םא  קפסו  תיריפמא 
.וידחי םיביכרמ 

?? םימדוק םימדוק תורודמ   תורודמ הנוש   הנוש   YY--רוד  הה רוד המכ   המכ דעדע  
התיה ונלש  הרטמה  .וירוהמ   Y-רוד ה הנוש  המבו  םאה  הלאשב  דקמתמ  וניא  רקחמהש  םיארוקל , שיגדהל  ונל  בושח 

, הבחר תירקחמ  תיזחב  ונרחב  םג  ןכל  .םהיביכרמ  ללש  לע  הזה , רודה  לש  םייחה  ןונגסו  םלועה  תסיפת  תא  ןייפאל 

45/55

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



.דועו הלכשהה  הקיטילופה , תויגוזה , החפשמה , יאנפה , הקוסעתה , ימוחתב  םיירוד  םינייפאמ  רתאל  ונרתחו 

תוסיפתו םיכרעה  ןיב  האוושה  רמולכ , .ןמז  לש  ףצר  ינפ  לע  אוה  תירוד  - ןיב האוושהל  יתימאה  הדימה  הנקש  רורב 
ונל ןיא  .םויה  םיריעצ  לש  םלועה  תוסיפתו  םיכרעה  ןיבל  , Y-רוד ה לש  ליגב  םתויה  תעב  םימדוק , תורוד  לש  םלועה 

רתויב םיפיקמה  םירקחמה  .ונלשל  המוד  ירוד  רקחמ  השענ  אל  םלועמש  ןוויכ  תאז , תושעל  םיישעמ  םייריפמא  םילכ 
םיעיפומ ןונבל ) תמחלמו  ךפהמה  רוד   ) X-ה רוד  לעו  לארשיב ) הנידמהו  "ח  מלפה רוד   ) סרמוב - יבייבה רוד  לע 

הלא לבא  (. 2004 ' ) תילארשיה הטילאב  םיכרע  יוניש  קילורשמ –  הדירפ  ו' ( 1997 ' ) ןקויד רבצה –  , ' זוע בתכש  םירפסב 
ןמזב השענ  תאז , תמועל  ונלש , רקחמה  .יביטקפסורטר  טבמ  םיללוכו  םיטסקט  חותינ  סיסב  לע  רקיעב  ושענש  םירקחמ 

םיינתוכיאו םיינתומכ  םינותנ : לשו  רקחמ  ילכ  לש  רתוי  בחר  סיסב  ללוכ  אוהו  , Y-רוד ה לש  ותווהתה  תעב  תמא – 
.דחאכ

ווחש םישנא  םתואל  רתוי  תונבומ  ןהו  עמתשמבו  זמורמב  השעמל  תולוע  םימדוק  תורוד  ןיבל   Y-רוד ה ןיב  תואוושהה 
המכ קדבש  רקחמ  ןיא  השחמה , םשל  .הלעמו  םישימח  יאליגב  םיקיתו  םילארשיל  רמולכ  תופוקתה , יתש  תא  םרשב  לע 
םויה .יאבצה  תורישה  ירחאש  ןושארה  רושעה  ךלהמב  םינומשהו  םיעבשה  תונשב  םיריעצ  ופילחה  הדובע  תומוקמ 
רעשל קר  םילוכי  ונחנא  ןכל  .רושעה  ךלהמב  תודובע  עשת  דע  שולש  ףילחהל  םיטונ  הזה  ליגב  םיריעצש  םיעדוי  ונחנא 
הנפמב ןאכ  רבודמש  רתוי ,) םירגובמ  תורודמ  םדא  חוכ  ישנאו  םיקיסעמ  םע  תונויארו  ןויגיה  היציאוטניא , סיסב  לע  )

םיריאשמ ונחנא  תורחא , םילימב  .ירוד  ינוש  תרצויש  הקומע , תיתוברת  הרומתב  השעמלו  הקוסעתה  קושב  יתימא 
האוושהב םינוש   Y-ה רוד  יריעצ  המכ  דע  םהינפל , םיגיצמ  ונחנאש  םינותנה  ךותמ  םמצעב , טילחהל  םיארוקל 

.תומדוק תופוקתב  םיריעצל 

םיקינ Y-ןיב ה םויה  םייקש  ןוימדה  אקווד  הז  םירקסב  ולעש  םיעיתפמה  םג  הבר  הדימבו  םיניינעמה  םיאצממה  דחא 
לש תפתושמה  הפישחב  העפותה  תא  ריבסהל  רשפא  דוסי .) יכרע   ) תיסיסבה םלועה  תפקשהל  עגונה  לכב  םהירוהל 

תילארשיה החפשמה  ךותב  םיחותפהו  םיקודהה  םיסחיבו  ונתוא , תפטועש  הידמל  דחאכ –  םירגובמו  םיריעצ  םלוכ – 
.םיאליגה תרדש  לכב  רכינ  םייתוברתה ) םידוקה   ) ןמזה חורב  יונישהש  ךכל  םימרוג  םה  .תיסופיטה 

םיטונ ולוכ ) יברעמה  םלועב  השעמלו   ) לארשיב םירוההש  הדבועהמ  םג  עבונ  םידליל  םירוהה  ןיב  יכרעה  ןוימדה 
תודיינ  ) תיליבומ דואמ  הרבח  םג  איה  תורחא , תויברעמ  תונידמ  ומכ  לארשי , תאזמ , הרתי  .םהידלי  םע  וק  רשייל 

.ןוטה תא  ללכ  ךרדב  םיביתכמ  םיריעצה  הלאכ  תוחפשמבש  חיכומ  רקחמהו  תידמעמ )

החתיפו וכותל  הלדגש  וז  הריעצה -  הבכשב  רתוי  ימנידו  טלוב  ונתפוקת  תא  ןייפאמה  םיכרעה  דוק  יכ  הארנ  תאז , םע 
, ןשיה דוקה  יכרב  לע  לדגש  ימ  לש  תובכעה "  " וא םייתוברתה  םימלב " םירסח ה" הפוקתה  יריעצל  תורחא , םילמב  .ותוא 
"Y  " רתוי םיריעצה  ", Y-רוד ה  " ונלוכ םא  םג  רמול : רשפא  הז  רשקהב  .ילבולג  - ינכרצ - ילטיגיד הרפה  ןדיעב  רמולכ 

תעב שדח  ןדיע  לש  רקחמ  םג  אלא  רוד  לש  רקחמ  קר  אל   Y-ה רוד  רקחמב  תוארל  טלחהב  רשפא  ןכל  .ונתיאמ 
.ותווהתה

Y-רודל ה םירוהה )  ) X-רוד ה ןיב  רתויב  םייתוהמה  םילדבהה  יכ  םימשרתמ  ונא  יריפמא , ןפואב  תאז  ונקדב  אלש  ףא 
יוצרהו רתומה  לע  תויטרואיתה  תויכרעה  תופקשהב  תוחפו  תימושיי )  ) תישעמה המרב  רתוי  םיאטבתמ  םהידלי ) )

דועב לבא  אלכה ." תיבמ  רורחש   " םמצעל םילחיימו  הדובעהמ  םיקוחש   X-רוד ה ןהו   Y-רוד ה ןה  המגודל , .םייחב 
ושפנ העקנ  רשאכ  םג  ימשרה ,) השירפה  ליג  דע  בורל   ) ולש ביציה  הדובעה  םוקמ  לע  רומשל  הטונ  ןיידע   X-רוד ה

.תונימז תופולח  ול  ןיא  םא  םג  שוטנל , תוחפ  ססהי   Y-רוד ה ונממ ,

ורגבתי דוע  םה   )" תוברת ייולת  תוחפו  ליג  ייולת  רקחמה  יאצממש  איה  ונמייקש  םישגפמב  ונעמשש  תונעטה  תחא 
יגולויבה ליגה  ןכש  ורגבתי , םהש  לככ  ונתשי  ריעצה  רודה  לש  םינייפאמה  תצקמש  רעשל  רשפא  ןכא  ונתשיו .)"

ועיבטה םה  .םיריעצה  ייחב  םדקומ  בלשב  ורצונש  םיירוד  םינייפאמ  טעמ  אל  שי  םלוא , .םהלש  תא  םישוע  ןויסינהו 
לשמל .תמיוסמ  הלחתה  תדוקנמ  יוניש  היהי  הז  ונתשי , םא  םגו  .יתוהמ  ןפואב  ונתשיש  חינהל  השקש  קומע  הכ  םתוח 

ןמז ךרואל  וראשיי  רודה  לש  םיידוחייה  םינייפאמה  המכ  דע  .הביבסה  םע  םירשק  תריציו  םייוריגה  תכירצ  םוחתב 
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.ודיגי םימי  השדח ? תוברת  תריציל  וליבויו 

םיתיעלש תוצובק , - תת תללוכה  דואמ  הבחר  הייסולכואב  קסוע  ירוד  רקחמ  תפסונ : תיתוהמ  הדוקנ  דדחל  ונל  בושח 
ןיב אצומ , תוצובק  ןיב  םירדגמה , ןיב  םילדבה  לשמל , ךכ  .והנשמל  דחא  רוד  ןיב  ינושה  לע  הלוע  ןהיניב  ינושה 

ונרקחמ (. 35–28  ) רתוי תרגובמ  ליג  תבכשל  ( 27–21  ) רתוי הריעצ  ליג  תבכש  ןיב  וליפאו  םיימונוקא  - ויצוס תודמעמ 
ןיערגה  " היגולויצוסב הנוכמש  המב  רמולכ  רתויב , םיבחרה  םיפתושמה  םינכמב  אלא  וללה  םילדבהב  קסוע  וניא 

". ירודה

תוכרעמה דוקפתל  םיעירפמ  םיריעצה  םלוע  תא  םירגובמ  לש  הנבה  רסוחו  תורודה  ירעפ  ךתעדל  המכ  דע 
? ץראב

  
ליג ליג

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

דואמ 23.8%23.9%17.9%22.3%עירפמ 

תצק 57.1%48.6%53.8%54.0%עירפמ 

עירפמ 19.0%27.5%28.3%23.8%אל 

"כ הס
189109106404תוחיכש

100%100%100%100%עצוממ

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

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

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

YY--רוד  הה רוד חמצ   חמצ ןיינמ   ןיינמ םיטלוש -  -  םיטלוש םינונחה   םינונחה

יפאיה יפאיה תדלוה   תדלוה
היינשה םלועה  תמחלמ  לש  תולודגה  תוחצנמה 

( תירבה - תוצראו הינטירב  תוצעומה , - תירב )
תא ןיזהל  ידכ  ןוחצינה  לש  הקיאורהב  ושמתשה 
הממ התעבהו  ינומהה  לטקה  לבא  יטוירטפה , שגרה 

תוחתפתה דצל  תירוטטקידה , היצטומה  הללוחש 
ינמיס יטרקומדה  ברעמב  ולעה  הרקה , המחלמה 

לש םהיתונווכו  הנידמה  תוכמס  תודוא  לע  הלאש 
ךוראו יתגרדה  ךילהת  עינה  הזה  קפסה  .היגיהנמ 

םוצמצו תיביטקלוקה  תוכמסה  ךוכיר  לש  םינש 
תוקזחתה לש  תעב  הבו  יתכלממה , יארשאה 

.תיטסילאודיבידניאה היצטניירואה 

הדימב איה  האמ , יצח  רובעכ  , Y-ה רוד  תעפוה 
.תנכוסמה ותנצקה  םג  ילואו  הזה  ךילהתה  לש  ואיש  תמיוסמ 

םירושע השולשכ  קר  לבא  .םירשעה  האמה  לש  םישימחה  תונש  ףוס  תארקל  לחה  בשחמה  ןדיעל  הנוכמה  ןדיעמ  רבעמה 
.ריהמ שיבכל  היצזילבולגה  הכפה  םירוססורפו , םיפי  םורקל צ' הלחה  ישיאה  בשחמה  תכפהמ  רשאכ  רתוי , רחואמ 

ןדיע לש  עונמהו  רוביגה  םלגמ ,) אוהש  לדומה   ) טוירטפה אוה  תוימואלהו  הנוכמה  ןדיע  לש  עונמהו  רוביגה  םא 
.יפאיה אוה  היצזילבולגהו  בשחמה 

רובצל לחהש  ךיוחמ  ןווג  לעב  יוניכ  אוה  ( Young, Urban, Professional רובע רוציק  , Yuppie תילגנאב :  ) יפאי
םירשעה תונשב  םיריעצל  סחייתמ  אוה  .תמדוקה  האמה  לש  םינומשה  תונש  עצמא  תארקל  תירבה  - תוצראב תוירלופופ 

תועוצקמו תימדקא  הלכשה  ילעב  םילודגה , םינילופורטמה  יבשות  הובג , - ינוניבה דמעמה  ינב  םהייחל , םישולשהו 
.םיישפוח

, לבא .םלגמ  אוהש  ינוציקה  יברעמה  םזיריירקה  לעו  םזילאירטמה  לע  תרוקיב  רקיעב  יפאי  גשומה  אטיב  וכרד  תישארב 
ילעבל םיכפוה  פוטפלה , ישומח  פא , - טרטסה ירוביגש  רווחתהש  לככו  תירלופופה  תוברתל  רדח  ישיאה  בשחמהש  לככ 

.רתוי יבויח  ןווג  םג  יפאי "  " גשומה לביק  ךכ  םיחילצמ , םיקסע 

הבש הרבח  .ררחסמ  בצקב  הנתשמה  תיטסינודהו  תרחסוממ  תטרפומ , הרבח  לש  ןדיע  הרשיב  םיפאיה  רוד  תעפוה 
.ןוילע ךרעל  ךפוה  הריחבה  שפוחו  ביטקלוקהמ  בושח  השענ  לאודיבידניאה 

תושלחיה תואבה : תורומתהמ  האצותכ  בצוע  , Y-רוד ה לש  וילהנמו  וירומ  וירוהל , ויהש  םיפאיה , לש  םהייח  ןונגס 
תויגולונכטב שומישה  תוקזחתה  םירוגמ ; םוקמ  תבחרומ , החפשמ  הדע , תד , םואל , תויתרוסמה –  תויתרבחה  תורגסמה 

ינכרצה ינרמוחה , דוקה  תומצעתה  הדובעל ; תורכמתה  ידכ  דע  תיעוצקמה  הריירקה  לש  התובישח  תיילע  בשחמה ;
תוצובקו םיעזג  םירדגמ , םימואל , ןיב  םיצצוחה  תולובגה  ךוכירו  יטרקומדה  םזילרולפה  תומצעתה  יטסינודההו ;

לכב תושימגו  תודיינ  לש  תושדח  תויורשפא  תוחתפתה  הירפירפה ; ןובשח  לע  ינילופורטמה  בחרמה  לודיג  תוינתא ;
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(. תוחיתפו תימצע  תועדומ   ) תיטסיגולוכיספה םלועה  תסיפת  לש  תבחרתמו  תקזחתמ  העפשה  םייחה ; ימוחת 

וא תיתדה  תימואלה , תוהזה  ינפל  ףא  םיתיעל  יפאיה , לש  תויוהזה  םלוסב  הובג  םוקמב  תדמוע  תיעוצקמה  תוהזה 
דבעושמ וניא  אוה  לבא  .ותרוכמל  רושק  היה  ילאטוטה  טוירטפהש  םשכ  ותדובעל  רושק  יפאיהש  רמול  רשפא  .תיתדעה 

לשב ראשה  ןיב  תרשפאתמ  תודיינה  .רתוי  תדיינו  השימג  הריירקל  אלא  םואלה , שיא  ומכ  יפיצפס , הדובע  םוקמל 
קר אל  םויה  דבוע  יפאיה  .הריהמה  הרובחתהו  יטוחלאה  טנרטניאה  םינופטראמסה , םיריעזה , םיבשחמה  תוחתפתה 

תרגסמהמ תוקתנתהה   Y-ה רודב  .דועו  הסיט  ןמזב  תבכרב , העיסנ  בגא  הפקה , תיבב  תיבב , םג  אלא  דרשמב 
.הב הדירמל  תישיאה  הריירקל  תורכמתהמ  ךופהתו  המיהדמ  תינפת  השעת  תיתקוסעתה 

ךורדלו םירמשה  לע  אופקל  רוסא  .גוז  ינבב  םגו  םיוליבב  שובלב , לכואב , ןוויג –  איה  יפאיה  לש  ומלועב  חתפמ  תלימ 
.ישפנ דובעש  לש  גוסלו  דימתמ  טקש  רסוחל  ךופהי  ןווגל  ךרוצה   Y-רודב ה .םוקמב 

הפיטמ איהש  םושמ  ראשה  ןיב  יפאיל , הרקי  הכש  היטרקומדה , םודיקל  בושח  רישכמ  איה  תיגולוכיספה  הבישחה 
הלודג תוריחב  הכזש  םדא  אוה  ול , היולג  ותלוז  לעו  ומצע  לע  תמאהש  םדא  .הקחדהו  השחכה  יאלו  הפישחל  תנמאמו 

.היטרקומדה תיצמת  אולה  איה  תוריחהו  רתוי ,

.תוניחבה לכמ  השדח  הגרדמל  תייודיו  - תיטסיגולוכיספה חישה  תוברת  תא  םימיל  ולעי  תויתרבחה  תותשרהו  םיגולבה 
.הלש ןברוקו  הלש  הנצקה  םיבר  םינבומבו  תיטסיגולוכיספה  הכפהמה  לש  רצות  ראשה  ןיב  אוה   Y-רוד ה

ינויווש ביכרמ  וכותב  ללוכ  יפאיה  פיטואירטסה  רבגה , תא  זכרמב  דימעה  ינמואלה  - טוירטפה לש  פיטואירטסה  םא 
תרחא הצובק  לכמ  רתוי  הנממ  ועפשוהו  םזינימפה  תכפהמ  תא  ובציע  םיפאיהש  הדבועה  איה  ךכל  הביסה  .רתוי 
בלשב .יזכרמ  דיקפת  הקחיש  תירדגמה  תוינויוושה  םיפאי , םיריעצ  ןזכרמב  ודימעהש  היזיוולטה  תורדסב  םג  .םהינפל 

סקס  ' תירלופופה הרדסב  תוקזחה , םישנה  תווחא  לשמל , ךכ  .םישנה  תבוטל  הטומ  וליפא  ףכהש  היה  הארנ  םיוסמ 
.ןביבס םירבגה  תא  תרתיימ  טעמכ  הלודגה ,' ריעהו 

תויליבומ ורבעש  םיילוש , תוצובקו  םירגהמ  לש  תובכשמ  בכרוה  ובורש   ) שדחה םייניבה  דמעמ  לש  ותעפוה  םע 
םינשיה םירישעה  ןיב  םתעפשה ) תניחבמ   ) וכוויתש םיפאי  - ובונ תוברת  ירוביג  םג  ועיפוה  הריהמ ) תילכלכו  תיתלכשה 

( לע - ינחילצמ  ) תוברת ירוביג  לש  תוטלוב  תואמגוד  םה  ןדרו  ג' לקיימו  ןוסק  ג' לקיימ  הנודמ , .םישדחה  םירישעל 
לדומ תא  וציפה  םהיכישממו  םה  .תאזה  העפותה  תא  םהלש  תיתרושקתה  תוטלובבו  ידמעמה  עקרב  ופקישש  הלאכ 

.רתוי םיבחר  םייתרבח  םילגעמל  יפאיה 

, הזה ךילהתל  ךכוזמ  ילמס  יוטיב  התוויה  תירבה  - תוצרא לש  העבראו  םיעבראה  אישנל  המבוא  קרב  לש  ותרתכה 
ןיד ךרוע  הנבל , תיאקירמאו  רוחש  רגהמ  לש  ןב  המבוא , .תחאו  םירשעה  האמב  יתרבחה  רדסה  תא  שדחמ  רידגמש 
עזגה אצומה , תולובג  תא  ץרפש  שדחה  יפאיה  תא  םלגמ  תויתרקויה , דראוורהו  היבמולוק  תטיסרבינואמ  ותרשכהב 

.לודגה ומסק  דוסמ  לודג  קלח  ןה  וללה  תונוכתהו  ילבולגה , םדאה  תיצמת  טעמכ  אוה  .םואלהו 

תולובג תולובג אלל   אלל םלוע   םלוע
ךפוה יתוברת  ןוהו  םיעצמא  ילעב  םיפאי  לש  הנטק  הבכש  תלחנ  רבעב  היהש  המ  םייגולונכטה , םייונישה  תובקעב 

תרבחל ותוא  העימטמו  יפאיה  םייחה  חרוא  םע  םירעפ  תרגוס  הלוכ  תושונאה  .םדא  - ינב ינוילימ  תלחנל  תגרדהב 
.םינומהה

לכ .לרוג  תודחאו  תופתוש  לש  השוחתו  םילמסו  םיגהנמ  לש  תרוסמ  יביטקלוק , ןורכיז  לע  תססובמ  תפתושמ  תוברת 
תופשה תריציב  יזכרמ  םרוג  התיה  הפוריאב  סופדה  תכפהמש  םשכ  .םיפתושמ  םייוריגל  הפישחב  םינתומ  הלא 

איה .תילבולגה  תוברתה  תפש  תריציב  יזכרמ  םרוג  איה  היצקינומוקלטה  תכפהמ  ןכ  תימואלה , העדותהו  תוימואלה 
(, תוינקירמא ןבור   ) תוירלופופ היזיוולט  תורדס  םימעו : תונידמ  םיצוחה  םיפתושמ  םייוריג  לש  שדח  עובמ  הרצי 

.דועו תוברת  יעוריא  טרופס , תויורחת  תושדח , לש  םירודיש  תמוסרפ , ירידשת 
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תאזה הרומתה  ךותל  ולדג  רבכ  , Y-רוד ה ינב  םהיאצאצ , - םהישרוי היצזילבולגה , ךילהת  תא  ועינהש  הלא  םה  םיפאיה 
הנוכמה ןדיעב  תחאה  ולגר  רבעמ , רוד  והז  השעמל  .ישונאה  ןימה  תודלותב  ןושארה  ילבולגה  רודה  השעמל  םהו 

.וייח תייווהב  םיבר  םישערו  תויעב  דילות  םג  תאזה  תוילנמילה  .ילבולגה  רפכהו  בשחמה  ןדיעב  תרחאה  ולגרו  םואלהו 

- ןיבה םילדבההש  דע  תוכורא  םינש  דוע  חקיי  .הקומעו  הלודג  ןיידע  םלועב  תונוש  תונידמב  םיריעצ  ןיב  תונושה 
שוטשט תאו  סובולגה  יבחרב  םיריעצה  ןיב  לדגה  ןוימדה  תא  תוהזל  רשפא  וישכע  רבכ  לבא  וקחמיי , םייתוברת 

היזיוולטה תועצמאב  םימוד ) םייוריג  וא   ) םייתרושקת םייוריג  םתואל  םיפושח  םויה  םיריעצה  .םייחה  ןונגסב  םילדבהה 
, םינופטראמס  ) תויגולונכט ןתואב  םישמתשמ  וכו ,)' הקיזומ  ןוזמ , שובל ,  ) םימוד םירצומ  םיכרוצ  טנרטניאהו ,

ןונגס קר  אל  ןכל  וכו .)' תרושקתב  תומוסרפב ,  ) תילבולג הלומעת  התואל  רתוי  וא  תוחפ  םיפושחו  וכו )' םיטלבאט 
םג וז  .םהלש  תוילאטנמהו  םלועה  תפקשה  םג  אלא  ברעמה ) תוצראב  רקיעב   ) םימוד םישענ  םהלש  הפשהו  םייחה 

.תורחא תוצראב  תוליבקמ  ליג  תובכשל  אילפהל  המוד  ילארשיה   Y-רודש ה הביסה 

קטקט -- ייהל ייהל רבוע   רבוע קילורש   קילורש
קושהו תומזיה  תלכלכ  תחימצו  "ל  וחל תוחתפיהה  ךילהת  םע  דבב  דב  לארשיב  וחתפתה  םייפאיה  ןונגסהו  תוברתה 

ךורב םדא  תכירעב  ( 1978 ' ) ןיטינומ  ' ןוחריה תעפוהב  םיאורה  שי  .תיטרקומדה  תושיגרהו  הכירצה  תוברת  ישפוחה ,
םיימוקמ םיביכר  המכ  ול  ףיסוה  לבא  ינקירמאה  לדומה  תא  ץמיא  ןיטינומ '  ' .ילארשיה יפאיה  תעפוה  לש  ןנוכמה  עגרכ 
תיצראהו ריעה )'  ' ןומוקמה רקיעב   ) תימוקמה תונותיעה  .תוילארשיה  תוילאטנמלו  תויושיגרל  הירוטסיהל , םירושקה 

.ותצפה תא  וציאהו  לדומה  תא  וצמיא  ץראה )'  ' רקיעב )

הצפהבו בוציעב  בושח  דיקפת  עדונ  םילארשי , םיפאי  ידי  לע  תוריהמב  החתפתהש  תילארשיה , םוסרפה  תיישעתל  םג 
ץורעה רציי  התיא  םואיתבו  תספדומה  תרושקתה  דצל  ץורע 2 . לש  ותמקהל  םג  ךכו  לארשיב , תיפאיה  תוברתה  לש 

הקיזומה עונלוקה , פא ,) דנטס  רקיעב   ) ןורטאיתה הנפואה , יגולוכיספה , ץועייה  הירנילוקה , םוחתב  תוברת  ירוביג 
ותואב ךלה  רושע , רובעכ  םקוהש  ץורע 10 , .תונריתמהו  םיבוטהו  םיאירבה  םייחה  היגולוקאה , תרושב  תא  ץיפהו  דועו ,

.רתוי יתועמשמ  יפאי  שגד  םע  ביתנ ,

' ןיטנרולפ (, ' רישעה יפאיה  תא  הפקישש  ' ) למיג ביבא  תמר   ' ומכ םיעשתה  תונש  עצמאמ  לחה  ורדושש  תורדס 
תרודמל ורבחתהש  תובחר  תובכשל  תויפאיה  תרושב  תא  ואיבה  םינגרובה ' ו' ןרפתה ) יפאיה  ובוב – " תא ה" הפקישש  )

.ןדומ הנד  לש  םינכוסמ ' םיסחי  בוג ו' ידיג  לש  בוג ' הליל   ' חוריאה תוינכות  םג  ךכו  תינורטקלאה , טבשה 

' רקרמ - הד  ' ועיפוה וירחאו  םילארשי  םיקסע  ישנאל  דעונש  ןושארה  ילכלכה  ןומויה  היה  ב-1983 ) דסונ  ' ) סבולג '
םלועה תסיפתו  ןונגסה  תצפהל  ומרתו  לארשיב  ילכלכה  חישה  תא  וניש  םה  ב-2008 .) ודסונ  םהינש  ' ) טסילכלכ ו'

.םייפאיה

.םילארשי םיפאיל  יברעמה  םלועב  םיפאי  ןיב  הרביחו  המידק  תויפאיה  תא  הקינזה  ץראב  קט  - ייהה תיישעת  תוחתפתה 
ועיפוה וירחאו  העפותה  ילמסמ  דחאל  השענ  ולש , הפקה  יתבו  תודעסמה  ללש  לע  חותיפ , הילצרהב  ןוקיליסה " קמע  "

.דועו הננער  תובוחר , לייחה , תמר  םילשורי , הפיחב , םימוד  םיילכלכו  םייקסע  םיבחרמ 

הרוגס הנידממ  לארשי  תא  הכפהש  תוסיטה , תכפהמ  אלל  חתפתהל  הלוכי  התיה  אל  לארשיב  תיפאיה  תוברתה 
.הליבומה תיקסעה  הבכשל  הרגשבש  ןיינעל  תכפוה  ץראהמ  האיציה  הבש  החותפ  הנידמל  תילאיצניבורפו 

- לת בל  ךפה  ןמזה  םע  .תיפאיה  תויביבא  - לתה תחימצל  יתוברתהו  יפרגואיגה  ןיערגה  קפס  אלל  אוה  ןיקנייש  בוחר 
.םילודגה םינילופורטמב  והוסה  יעבור  ןונגסב  יסופיט  יפאי  בחרמל  ביבא 

, היזיוולט תורדסו  תוינכות  תומוסרפ , םייפאי : םירסמ  רופסניאב  רבע  לכמ  םיפקומ  םילארשיה  םייפלאה , תונשב 
, םיעפומ הפק , יתבו  תודעסמ  הכירצ , ירצומו  תויונח  תוילטיגיד , תויצקילפא  טנרטניא , ירתא  םירפס , םינותיע ,

.דועו דועו  דומיל  תוינכות 
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תונוכת טעמ  אל  ןיידע  שיו  תורחא , תונידממ  תיטננימודה  התוברתב  דואמ  הנוש  ןיידע  לארשי  תנידמ  גייסל : בושח 
קחרה תנכושה  הנידמב  הזמ , הלעמל  .ןשיה  ןזהמ  יטוירטפ  עבצב  יסופיטה  ילארשיה  לש  ונקויד  תא  תועבוצה  תוימואל 

, השעמל .הימפסאב  םולחכ  הארנ  ןיידע  ימלועה " רפכה   " ןוזח ןיועו , יטרקומד  אל  לשחנ , יברע  בחרמ  ךותב  הפוריאמ ,
הריגהה הלכלכה , הדוליה , ימוחתב  התוא  םידקופש  םישק  םירבשמ  לשב  ןוזחה  תמשגהמ  ןיידע  הקוחר  הפוריא  םג 

, תאז םע  .היתונכשו  היסורב  תוביציה  רסוחו  לאמשמו  ןימימ  הנצקהה  ימאלסאה , רורטה  תורבגתה  לשבו  הקיטילופהו 
תונידמב םייחה  ןונגסל  לארשי  תנידמב  םייחה  ןונגס  ןיב  ןוימדהו  תירלופופה , תוברתב  ההודו  ךלוה  ימואלה " עבצה  "

.הדמתהב לדג  תורחא  תויברעמ 

םימרויה םימרויה תמקנ   תמקנ
לילשתה תומדש  יעבט  ןכל  .יתוכמסהו  םייפכה  שיא  שוחנה , ץימאה , םחולה , רבגה  תא  זכרמב  הדימעה  םואלה  תכפהמ 

לש תיטסירוטקירקה  ותומד  םג  הטבנ  ןאכש  רשפא  .ו  ' צאמ טסופה  וא  'ו  צאמ - יטנאה היהת  ולש  תיפיטואירטסה 
.שיגרה יפאיה  לש  ושרויו  ואצאצ  ( – Nerd) ןונחה

תכפהמ איה  ליבומ  תוברת  רוביגל  םג  םימילו  הבושח  תיתרבח  העפותל  'ו  צאמ טסופה  תא  ךפהש  המש  קפס  ןיא 
רוביג תא  םהלש  תומדבו  היפרגויבב  םיאטבמ  תאזה  הכפהמה  םע  רתויב  םיהוזמה  םישנאה  ינש  ידכב , אל  .בשחמה 
לגוגה יאיצממ  ןוגכ  םיפסונ , םינונח " םינכפהמ   " םהילא ופרטצי  ךכ  רחא  .סבו  ביטסו ג' סטייג  ליב  שדחה : תוברתה 

.גרברקוצ קרמ  קובסייפה  איצממו  ןירב  ייגרסו  גייפ ' יראל 

םושמ ןה  .ןונחה  לש  ותולבקתהל  ןיפיקעב  תמרות  "ב ) טהל  ) תויבסל - ומוהה תעפותל  תבחרתמה  היצמיטיגלה  םג 
רבג  " לש השקונה  תירדגמה  הקולחהש  םושמ  ןהו  גירחלו , הנושל  רזל , תונלבוסה  תולובג  לש  תיללכ  הבחרהב  רבודמש 

.תככרתמו תכלוה  ינש  דצמ  הכר " השיא  דחא ו" דצמ  חושק "

המלגתהש ירבעה , טוירטפה  תומד  תא  הרידאה  הנידמה  תישארו  בושייה  תפוקתב  תינויצ  - תימואלה תוברתה 
תנובת ילעבו  םייאמצע  םיצימא , םינוסחכ , םיילארשיה  הלומעתה  ילכב  וראות  םה  .רבצהו  ץולחה  לש  םיפיטואירטסב 

םירמואש המ  תא  השועש  חמצוי )" ", " םילשורי בוט  דלי   )" םימתה יתדה  ריעצה  ויה  יממעה  רולקלופב  םהידוגינ  .םייפכ 
ןבנבל ףופכ , יוחד , רמולכ : ןונחה , תומד  תא  ולש  פיטואירטסב  ריכזמש  רדייסטואאה  יתולגה – "  " שדחה - הלועהו ול ,

"(. ןובסה  )" יכורכרו

האטיב איהש  םושמ  ןהו  יתדה  רשקהה  לשב  ןה  תיתולג ,"  " הנוכתל תינוליחה  לארשיב  הבשחנ  תינדקשה  תונדמלה 
םינייטצמה םידימלתה  וספתנ  תובר  םינש  ךשמב  ןכל  .תדלומה  עבטה –  יבחרמל  הצירפ  םוקמב  תומא  תלדב  תורגתסה 

םוקמכ ןוינכטה  תא  תראתמ  תמסרופמ  תילארשי  החידב  תומוקע ." כ" תונייטצמה  תודימלתהו  םיעבורמ " כ" התיכב 
התואל םידירש  םה  םירפס " תעלות  ו" ןשרח "  " םייוטיבה םג  .תומוקעה  לכ  תא  םישגופ  םיעבורמה  לכ  וב  ירטמואיג 

.הסיפת

תיישעת לש  תירואטמה  היילעל  רושק  ץראב  תוינונחה  תעפות  לש  התעפשהו  התצופת  התימדתב , ךפהמהש  קפס  ןיא 
בשחמ ירבכע  תילארשיה  תוברתה  תמב  לע  ועיפוה  ראות , יפיו  םינוסח  םימחול  םוקמב  .תילארשיה  קט  - ייהה

ורבע תיבויחה  תילארשיה  הפצוחהו  המזויה  הזועתה , תוירזממה , רוציקב , .דיווש  ליגו  ידרו  יסוי  ומכ  םיפקשוממ ,
, תרושקתה םיפסונ : םימוחתמ  בחרה  רוביצל  הגרדהב  ולגתה  םיחילצמ  םינונח  .ןוקיליסה  קמעל  לאערזי  קמעמ 

.דועו הנפואה  םיטפשמה , עדמה , םוסרפה ,

ןונחה לש  ותומדב  יתרושקת  ןויד  חתפנ  תירבעב , ןונחהו ' הפיה   ' תרדס לש  הלודגה  החלצהה  תובקעב  תנשב 2011 ,
וטלתשה ךיא  םימרויה : תמקנ   " םשב הבתכ  המסרפתה  דנל  - וקאמ רתאב  לשמל , ךכ  .ונייח  לע  ותעפשהבו  שדחה 

.שדחה לּוק " םויה ה" אוה  ןונחה  ויתובקעבש  ךפהמב  הנדש  ונייח "? לע  םינונחה 

םדאל ךפהש  ןונחל  םיבר  יניעב  בשחנ  לט  .לט  זרא  תרושקתה  שיא  ןבומכ  איה  הזה  ךפהמב  רתויב  תילמסה  תומדה 
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ןיעמ תווהמ  ולש  תישיאה  הריירקב  תונחתה  .הלוכ  תירלופופה  תילארשיה  תוברתב  ילואו  תרושקתב  רתויב  קזחה 
"ל, הצ ילגב  תינצקועהו  הבבושה  שי ' המ  .לארשיב מ' יתרבחה  זכרמל  םיילושהמ  תוינונחה  התשעש  לולסמב  ךרד  ינויצ 
ץורעב 10 לוכי  לוכ  שיגמו  קיפמ  להנמ , לש  דמעמל  דעו  היזיוולטבו  וידרב  תוירלופופ  הריטאסו  רומוה  תוינכות  ךרד 

ץורעבו 2.

לע םג  אלא  ולש , םיהובגה  היצנגילטניאהו  השגהה  ירושיכ  לע  קר  אל  תססובמ  לט  זרא  לש  תוירלופופהש  רעשל  רשפא 
לט .ןחילצמל  ןקיניצה  ןיב  בוליש  ןיעמ  איהש  תיתרושקת  הנוסרפ  ויפוצל : ןירקמ  אוהש  תומדהו  תישיאה  היפרגויבה 
לש ךויחש  שדחה , ילארשיה  רוביגה  םתוא – ) אציי  ףאו  םיינויזיוולט  םיטמרופ  איצמה  אוה   ) תרושקת טסיפאטרטס  אוה 

.הרטמ לכ  טעמכ  שדקמ  ילכלכה  חוורהש  רדשמש  יתרדס , גניטייר  קפס  וינפ , לע  ךוסנ  םזיליהינו  ןוצר  תועיבש 

תרוצבו הפשב  הארמב , לט –  זרא  לש  תיתרושקתה  הנוסרפה  לש  םילופכש  תמיוסמ  הדימב  אוה  ילארשיה   Y-רוד ה
.הצרעהלו יוקיחל  תומד  םיריעצה  רובע  תווהל  חילצמ  אוה  םהלש , אבאה  תויהל  לוכי  לט  וליג  תניחבמש  ףא  .הבישחה 

.םיישארה הירצוימ  דחאו  השדחה  ןמזה  חור  תומלגתה  אוה 

תוננחה תוננחה רוד   רוד
תרבועש תודליה  תכפהמ  לשב  םג  תיבויח  תימדת  לביקו  יברעמה  םלועב  המבה  זכרמל  רבע  רגבתהל  השקתמש  ןונחה 

היתובקעבו םייחה " לש  םידלי   " ונלוכש הסיפתה  תשרתשמ  הגרדהב  .םירושע  השולשכ  הז  תיטרקומדה  היצזיליוויצה 
.דלייתהל היצמיטיגלה  םג 

םג תוטלוב  לביק  אוה  .םינכדועמו  םישדח  םייברעמ  םיכרע  תרשמ  אוהש  םושמ  קר  אל  הלודגל  הלע  ינונחה  לדומה 
יפוא לעב  ךוניח  םע  תויפאי  תוחפשמב  חמצ  אוהש  םושמ  הלדג  ותוחיכש  .תיפרגומד  הניחבמ  ץופנ  השענש  םושמ 

(. זכרמב דליה   ) ירטנצודייפה ךוניחה  המוד – 

תלעפה אלל  תושלוחו , תוקעומ  תודרח , יפלכ  ץק  ןיא  תונלבוסו  הנבה  ללכ  ןונחה  לש  ןנוגמהו  יטסילרולפה  וכוניח 
לעתל אלא  ןונחל  רתונ  אל  .וירגתאו  םלועה  יישק  םע  דדומתהל  תשרופמ  העיבת  רדענה  ךוניח  והז  .םישנועו  תוכמס 

.ונכסל ילבמ  ובש  תויתורחתה  תא  חפטל  ידכ  םהב  שיש  םירגתא  רבעל  םיינחורה  ויבאשמ  תא 

םיידומיל םייגולונכט , םירגתא  לש  הרוש  ביצמ  אוה  םנמא  .תיתוכמס  - אלה תורוהה  תנומסת  תא  קזחמ  קר  בשחמה 
העיבת וב  ןיא  םג  .םירגובמה  םלוע  לש  תישגר  תובכרומ  הב  שיש  תודדומתה  ןונחה  ןמ  עבות  אוה  ןיא  ךא  םייתייווחו ,

.יתימאה םלועה  םע  דדומתהל  וא  תוירחא  תחקל  תשרופמ 

םירגובמה םלוע  ןיב  הימוטוכידה  תושטשטיהו  תינתוכמסה  תוברתה  תסירק  לש  הירצותמ  דחא  אופא  אוה  ןונחה 
קר אל  ןונחה  תא  וקינזהש  הלא  הארנה  לככ  ןה  בושחמה , תוברת  תוחתפתה  דצל  תאזה , הסירקה  .םידליה  םלועל 

רודב הגפסנ  תוינונחה  בל  ונמשש  ילב  העתפהה  הברמל  .תיפרגומדהו  תיתוברתה  וזל  םג  אלא  תילמסה , המבה  זכרמל 
.םלש

: םיקהבומ םיינונח  םינייפאמ  םע  רוד  םצעב  אוה  םיפאיה , ינייקח  וא  םיפאיה  לש  םהיתבב  ךנחתהו  לדגש  , Y-רוד ה
תויתולתה תבכועמה , תולשבה  םיירדגמה , םילדבהה  שוטשט  ימצעה , דוקימה  םלועהמ , תורגתסהה  תישגרה , תוגליעה 

םינייפאמ אלא  םיילוש , ינייפאמ  םניא  רבכ  הלא  לכ  תבשחוממ –  היגולונכטלו  תרושקתל  םיקחשמל , תורכמתההו 
.םיירוד

הנומת הלוע  םיאבה ) םיקרפב  הבחרהב  וראותיש   ) Y-רוד ה לש  םינייפאמה  לולכמב  קמועל  םיננובתמשכ  השעמל ,
.תבחרנ תיתרבח  העפותל  םתוא  ךפהו  וירוה  לש  תויפאיה  ינייפאמ  תא  ןיצקה   Y-רוד ה םימיוסמ  םיטביהב  תבכרומ :
ןתפאשו ץורח  תויהל  ברסמ  אוה  לשמל , ךכ  .תונגסנ  לש  דרמ  יביסאפ , דרמ  תויפאיב , דרמ  אוה  םירחא  םיטביהב  לבא 
.רכומהו עוגרה  םלתב  תכלל  ףידעמו  םוזילו  ליבוהל  תוחפ  ףאוש  אוה  .הסנרפל  ומצע  תא  דבעשל  יאדוובו  וירוהכ 

תיביסאפה הכפהמל  ןומימה  תא  .יאנפהו  רודיבה  תוברתל  הדובעה  תוברתמ  דבוכה  לקשמ  תא  ריבעמש  רוד  הז  רקיעבו 
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.םיפאיה וירוה  ול  םיקינעמ  תאזה 

ורבע תיפאי  - טסופה תוינונחה  ינייפאממ  קלח  דואמ –  הריהמו  תימניד  איה  םויה  תיתרבחה  תואיצמהש  ןוויכ 
ןונחל דוגינב  לבא  דחא , דצמ  תילאוטקלטניאה  תונרקסהמ  דביאש  רוד  הז  אמגודל , ךכ  . Y-ה רודב  הזופרומטמ 

.רתוי יתורבח  השענ  יפיטוטורפה 

יושע ונלש  רקחמה  .תעדל  השק  ולש ? םייפאי  - יטנאה םינייפאמהמ  םיקזח  ויהי   Y-רוד ה לש  םייפאיה  םינייפאמה  םאה 
.תאזה הלאשל  הבושת  ןתמב  עייסל 

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

חתפמ חתפמ תולימ   תולימ
- הכיפהמ ירוד |  - רוזחמ תוכיפהמ |  - דוסימ יתוברת |  - אנד רבוו |  - סקמ תורוד |  - רקחמ רוד |  המזירכ |  - לש - היצזיניטור םוינלימה |  - רוד
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