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רצונ ב-6/3/2014

הרבחב הרבחב תורבחה   תורבחה סותא   סותא
תינויצה תינויצה

"( םירבח לארשי  לכ   )" תידוהיה תוירדילוסה  ישרוש 
ץלאנש ףדרנ , םע  לש  תודרשיהה  יוויצב  םיעוטנ 

אלש םינש , תכורא  תימשיטנא  האנש  םע  דדומתהל 
תא הנכסה  הדכיל  הירוטסיהה  ךרואל  .תולובג  העדי 

ברצנ תופתושמה  תוידגרטה  לע  לבאהו  םידוהיה ,
. תורושה תא  קדיהו  המואה  רשבב 

רחבנה םעה  לש  יכ  " נתה סותימהמ  הדלונ  וז  הוואג  .תפתושמה  םתוואג  לשב  םג  תדכולמ  הצובק  דימת  וויה  םידוהיה 
לש םיליבומה  םימוחתב  םידוהי  לש  תילנמונפה  םתחלצה  רשאכ  הזה  םויה  םצע  דע  תכשמנ  איהו  הלוגס ,)" םע  )"

ךייתשהל ףחדה  תא  םיבר  םידוהי  ברקב  תקזחמ  דועו ) םיקסע  תונמא , האופר , טפשמ , עדמ ,  ) תיברעמה היצזיליביצה 
. תופתוש שיגרהלו  ידוהיה  םואלל 

תא םמורל  תונויצה  םג  הפאש  תימואל , העונת  לככ  .תידוהיה  תוירדילוסל  ךבדנ  דוע  הפיסוה  תינויצה  הכפהמה 
הקנעוהש הברה  תובישחב  ויוטיב  תא  אצמ  רבדה  .דיחיה  ינפ  לע  ללכה  לש  ודוחייו  ותופידע  תא  טילבהלו  ביטקלוקה 

םג המרת  תדדובמו  הנטק  לארשי  תנידמש  הדבועה  .ילארשיה  םיכרעה  םלוסב  הנידמלו  הליהקל  םירבחל , החפשמל ,
.תויתליהקה תשוחת  תמצעהל  ןכ 

הרבחה .ידוביר  - יטנא קויד  רתיל  וא  ידוחיי –  ידוביר  הנבמ  לע  םג  ססובמ  לארשיב  תורבחהו  תוירדילוסה  דוק 
, ילכלכו יטילופ  יתדע , יתד , עקר  לע  םישק  םיחתמו  םירעפ  םע  תעסושמ  הרבח  התישארמ  רבכ  םנמא  התיה  תילארשיה 

הלש היצקארטניאה  ילגעמו  הייח  ןונגסש  תיטרקוטסירא , הבכש  הכותב  הרצונ  אל  תויאפוריאה , תורבחל  דוגינב  םלוא 
םיילכלכה םינוקייטה  םירוגס .) םירבח  ינודעומו  םירמושו  תומוח  םע  תונוכש  לשמל   ) הרבחה ראשמ  ןיטולחל  םיקתונמ 

.הייסולכואה תורדש  לכמו  תרושקתהמ  הזע  תרוקיב  םיגפוס  םה  ידכב  אלו  לארשיב , תיסחי  השדח  העפות  םה 

תריווא לבא  ותמשנ , תא  חפנ  הנידמה  םוקו  בושייה  תפוקתב  קומע  םתוח  עיבטהש  יטסילאיצוס  - יצולחה דוקה  םנמא 
תילארשיה הרבחה  לש  יתוברתה  "א  נדב קומע  העובט  איה  .המלענ  אל  םיבשות ,"  " אלו םירבח "  " םלוכ ובש  ץוביקה ,

- תיבב וליפא  .םיקסעבו  הקיטילופב  תונמאב , רוידב , הפשב , דוגיבב , םיימוימויה : םילגרהבו  תומכסומב  תפקתשמו 
.ברעמה תונידמב  גוהנהמ  תרתפוכמ  תוחפו  תימשר  תוחפ  הפשה  ילארשיה  טפשמה 

םיקינח םיקינח "" מלפ מלפ
חרפ התיד  תובידאב 
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תונידמל דוגינב  .םיינטנופס  תויהל  םיטונ  םירבח  ןיב  םישגפמה  תילארשיה , הרבחה  לש  תויסקטה  רדעיהמ  קלחכ 
םויהמ השיגפ  עובקל  ישוק  ןיא  לארשיב  םינמזה , חולל  םאתהב  שארמ  בר  ןמז  תועבקנ  תויתרבח  תושיגפ  ןהב  תובר ,

". וישכעל וישכעמ   " וליפאו רחמל 

םושמ תוירדילוסה  תשוחת  קוזיחל  אוה  ףא  םרות  תיחרזא ) הבוח  רדגב  אוה  םילארשיה  בור  רובעש   ) יאבצה תורישה 
.לרוג תופתושו  יחא )"  )" םימחול תווחא  רציימו  תויתרבח  תויונמוימ  קזחמ  יתוברת , ךותיה  רוככ  לעופ  אוהש 

, המגודל .תורבחה  לשו  הצובקה  לש  התובישח  תא  םישיגדמה  םייומסו , םייולג  םיסקטו  תורוסמ  לש  הרוש  הצופנ  אבצב 
, הצובקה וילע  תבשוח  המ  לייחל  ריהבהל  רוקמב  דעונ  אוה  .ימואלה  סותימהמ  קלחל  ךפהש  ירטמויצוסה  ןולאשה 

הצובקב םיגיהנמה  תא  ןמסמ  אוה  רתוי ) יומס  ןפואבש  ףא   ) הדימ התואב  .תווצהמ  ליעפ  קלחל  בשחנ  אוה  םאהו 
, ירבעה גנלסב  םירוגשה  םיגשומה  דחא  חמצ  ירטמויצוסה  ןולאשה  תרוסמ  ךותמ  .םייתרבחה  םיילושה  תא  םתמועלו 

. םהל עייסמ  וניאו  וירבחב  בשחתמ  וניאש  יתורבח , אל  םדא  ושוריפש  טמויצוס ," "

רולקלופ ורציו  ףסונ , ןוויכמ  ירבחה  ילארשיה  דיכלתל  ומרת  דימתמה  ץחלהו  םויאה  תשוחתו  םיעוגיפה  תומחלמה ,
. הכימתו תופתוש  לש 

תרימא תויתורבח : לש  םינייפאמ  הב  םירכינו  בושח , דכלמו  רבחמ  טנמלא  איה  םג  הווהמ  תילארשיה  לוכשה  תוברת 
םג גוהנ  .םהירבח  ייח  ןעמל  םשפנ  ורסמש  םירבחה  תא  דעל  ריכזהלו  רוכזל  ימואלה  יוויצה  תא  תנייצמ  רוכזי " ה"

תבחרומה . ותחפשממ  קלח  םיווהמו  םינש , ךרואל  וירוה  םע  רשק  לע  םירמוש  לפונה  ירבחש 

הצפהל תמרות  םינכתהו -  ףקיהה  תניחבמ  תורחא , תויוברתב  ערו  חא  הל  ןיאש  לפונל -  ןורכיז  רפס  תאצוה  תרוסמ  םג 
אל תלמסמ  ויריקומו , וירכמ  םיפתתשמ  הב  לפונה , תחצנה  .לארשיב  תידוהיה  תוירדילוסהו  תורבחה  סותא  לש  קוזיחו 

רציו יבמופ  דממ  ישיאה  לבאל  הנקה  ןורכיזה  תורבוח  יוביר  .הלוכשה  המואה  תודחא  תא  םג  אלא  תוירדילוסה , תא  קר 
ארקנ םלוכמ  עודיה  ןורכיזה  רפס   ) תורבחה ךרע  תא  םישיגדמ  םג  ןורכיזה  ירפס  .הינב  לע  דחא  שיאכ  תלבאתמה  המוא 

(. דועו תוערה " ריש  ", " רפכה ותואמ  ונינש  ונחנא   )" םינומזפה םג  ךכו  ימי )" לע ג' םירפסמ  םירבח  "

תשוחת תאו  תורבחה  תא  םמור  ינויצה  רולקלופה  .תירבצה  תוברתב  םייזכרמ  דימת  ויה  םירבחל  הקיזהו  תורבחה  דוק 
'ה" רבח  " םילמה םשארבו  תאז , םינמסמש  םייממע  םייוטיב  ללש  תללוכ  תרבודמה , תירבעה  הפשה   ". דחיב ה"

". ןֶמ ", " ונסיג  ", " ֶרֶבּג ", " /י ִקּוחָא ", " יּוחָא ", " ילש חא   " וא יחא "  " םילמב ןמזה  םע  ופלחוהש  תוקיתווה ,  " ןמרבח ו"

םידוקירה םירישה , םינוכרעמה , .וקוזיחו  תורבחה  סותא  לש  הצפהב  בושח  ירוטסיה  דיקפת  היה  תויאבצה  תוקהלל 
, תוקהלה יריש  לע  םיקפרתמ  םילארשיה  םויה  דע  .ץוביקהו  רעונה  תעונת  חורב  הצובקה , תא  וטילבה  המימוטנפהו 

. ץראב ןחלופה  יטרסמ  דחאל  בשחנ  מ-1978  תיאבצ ) הקהל  לע  " ) הקהלה  " טרסהו

ךכ .ה  ' רבחה גשומ  תא  םיפקשמו  לארשיב  תירבחה  היווהב  םילפטמש  םיטרס , רופסניא  וקפוה  ילארשיה  עונלוקב 
תווחאב הקסעש  ןומיל ," ומיקסא   " יטרס תרדסו  "ח , מלפה ייווהב  קסעש  (, 1963 " ) תאזכש הרובח   " טרסה לשמל 

(. 1978 ןרקוה ב - םלוכמ  עודיהו  ןושארה  טרסה   ) םישימחה תונשב  םירוענה 

אוה  " ןה תורכומ  תואמגוד  תימצע .) תרוקיב  ךות  םג  םיתעל   ) תורבחה ביטומ  רזוחו  בש  תילארשיה  תורפסה  ןונקב  םג 
זוע סומע  לש  ( 1982 " ) הנוכנ החונמ  , " רהזי.ס לש  ( 1958 " ) גלקיצ ימי  , " רימש השמ  לש  ( 1947 " ) תודשב ךלה 

. זנק עשוהי  לש  ( 1986 " ) םידיחי תובנגתה  ו"
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא הריש 

םירבחל םירבחל רתוי   רתוי םיקוקז   םיקוקז
.Y-ה רוד  לע  םג  חספ  אל  ילארשיה  תורבחה  סותא 
ימ ויהי   ) המידק דעצ  ותוא  וחקל  םיקינ  Y-ה אברדא ,

, השדח תועמשמ  ול  וקינעהו  הרוחא )" דעצ   " ודיגיש
םייזכרמה תודוסיה  דחא  םה  םירבחה  .רתוי  תילבולג 

לע תערכמ  העפשה  םהל  שיו  רודה , ינב  לש  םהייחב 
םוקמ תריחב  הז  ללכבו  םימוחת , ןווגמב  םהיתוטלחה 

.גוז ינב  וליפאו  הדובע  םוקמ  עוצקמ , םירוגמ ,

.ץראב םיריעצה  תא  קר  תדחיימ  הניא  וזה  העפותה 
בוש ואצמ  הילרטסואבו  "ב  הראב ושענש  םירקחמ 

ןתואב םיקינ  Y-ה םיסחיימש  לקשמה  יכ  בושו 
תא הווהמו   , םוצע אוה  םליג  ינב  םע  םיסחיל  תונידמ 

.הזה רודה  תא  םידחיימה  םיטלובה  םינייפאמה  דחא 
איה םיריעצה , לש  םמלועב  םויה , סומינ , תווחמ  לש  גוס  התיה  ( Stay in touch " ) רשק לע  רומש   " הרימאה רבעב  םא 

יזכרמ הכ  םוקמ  םילבקמ  תורבחה  ירשק  .ןמזה  לכו  םהירבח  םע  רשק  לע  םירמוש  תמאב  םה  .דאמ  ישעמ  דממ  תלבקמ 
.החפשמ ירשקל  םתמצועב  םילוקש  םה  םיריעצהמ  םיבר  רובעש  דע  הזה , רודה  ייחב 

? החפשמ וא  םירבח  ךל , בושח  רתוי  המ  ןייארמ :
.ךפיהל אלו  החפשמ  ךכ  רחאו  םירבח  םדוק  אוה  ונלצא  רדסה  דימת  טעמכ  ןב 25 :)  ) ןייאורמ

? םכיניב הזה  רוביחה  הז  המ  ןייארמ :
ללגב םג  הז  ילוא  .הזל  הז  םירזוע  .ינשל  דחא  םייתפכא  .םיחותפ  רתוי  ונחנא  יכ  ילוא  .החפשמ  ומכ  הז  ןייאורמ :

יל 9 ויה  תרייסב  דקפמ  יתייהשכ  .ןגהמ  שפנו  בלב  םירבח  הנומש  יל  שי  .ונליבשב  הביצי  יכה  אל  רבכ  החפשמהש 
יתייהש ןיבמ  התא  זא  .תווצ  ישנא  ךותמ 20  הזו  .ושרגתה  םהירוהש  הלאכ  וא  םיירוה ) דח   ) דחא הרוה  םע  םילייח 

.אבא ומכ  םליבשב 

: דוקימה תצובקב  םכיניעב "? םירבח  לש  תועמשמה  המ   " הלאשל תויסופיט  תובושת 

" .םיקוחר הלאשכ  םיחאו  םירוהל  ףילחת  .שיש  יתחפשמ  יכה  ןבומב  הבריק  "

" ...םייחה ךשמהל  תובושח  תולאש  שיש  תומוקמבו  םישקה  םיעגרב  םיכמות  םירבח  "

" .םישקה םיעגרב  דחוימב  הכימת , תצובק  שממ  "

" .גולוכיספ לש  גוס  וליפא  טלחהב , הכימת  תצובק  "

" .ךתוא ריכמו  רבד  ותוא  םימעפל  רבועש  ושיממ  הצע  לבקלו  רתויב  םיישיאה  םירבדה  תא  םהינפב  ףושחל  רשפא  "

" .תויווח ףותישו  תוחישל  ילש  םלועהמ  קלח  "

" .םייחל םיפתוש  .יילא  םיבורקה  םישנא  "
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רפסממ ונתכרעהל  עבונ  ןמז  תכיראמו  הבורק  אתורבחב  םהלש  ךרוצהו   Y-רוד ה יריעצ  ןיב  דחוימב  קודהה  רוביחה 
:( תונויארב םג  ולע  םתצקמ   ) םימרוג

תכראתמה תוקוורה 
ךכ םירגבתמש  לככ  ךפהה : קוידב  הרוק   Y-רוד ה ינב  לצא  .תוחפ  םיבושח  ושענ  םירבחה  ךכ  תרגבתהש , לככ  רבעב ,

.דעומ ירצק  תויגוזה  ייחש  םושמ  וא  עיגהל  ששובמ  תויגוז )  ) ףילחתהש םושמ  ראשה  ןיב  םירבחל -  רתוי  םיקקזנ 

בהאנ תויהל  ךרוצה 
רוד לצאש  המוד  לבא  .ילסרבינוא  אוה  יניערגה  יתחפשמה  לגעמל  ץוחמ  םג  בהאנו  לבוקמ  תויהל  יגולוכיספה  ךרוצה 

.םתוא ןייפאמה  ימצעה  ןוחטיבה  רסוח  לשב  ןהו  תיבהמ  לגרהה  לשב  ןה  יטירק , דיקפת  קחשמ  אוה   Y-ה

המח תיחרזמ  חור 
תא .תירלופופה  תילארשיה  תוברתה  לע  המחהו , החותפה  טניירואה , תוברת  לש  תרבוג  העפשה  ןאכ  שיש  רשפא 

.הביחו האנה  םוח , לש  םיינטנופסה  םייוליגה  ופילחה  תקפואמהו  הרוצאה  תויזנכשאה 

םילדוגמ םידלי 
הרשע - שפיט ינב  םיראשנ  םהמ  םיבר  .ףסונ  ןוויכמ  אתורבחל  תמרות  הזה  רודה  ינב  תא  תנייפאמש  תבכועמה  תורגבה 

וא רעונה  תעונת  תפוקת  םות  םע  המייתסה  םידליכ  תורבחה  םימדוקה  םיירבצה  תורודב  .םירשעה  תונש  ךלהמב 
.ןמז ךרואל  םילדוגמ ")  ) םידלי לש  תורובח   " םיראשנ םה   Y-רודב ה .יאבצה  תורישה 

דחיב םילבמ 
הדבועה .ההובג  תורידתב  םייוליבל  םיאצויו  זכרמה ) רוזאב  בורל   ) בורק יפרגואיג  בחרמב  םירג  םיבר  םיריעצ 
תורבחה תא  קזחתל  םהל  תעייסמ  םעפ  יאמ  רתוי  תונימזו  תובר  ושענ  םירבבו , הפק  יתבב  רקיעב  יוליבה , תויורשפאש 

.םהיניב תרושקתה  תויורשפא  תא  תללכשמ  תילטיגידה  היגולונכטב  םתוזירז  םג  .תולקב 

תוחיתפו ףותיש  לש  דוק 
תוחפ םע  רוד  רצונ  ךכ  .הז  תא  הז  ףתשל  םהילע  הלקמ  םיקינ , Y-ולדג ה הכותלש  תיטסיגולוכיספה , תוחיתפה  תוברת 

לע דחוימב  תיתועמשמ  הזה  דוקה  לש  ותעפשה  .רתוי  תוללכושמ  תויביטקארטניא  תולוכי  םעו  םיישגר  םימסח 
תוימיטניאה תובשחמהו  תושגרה  לע  רבדל  םיחותפ   Y-רודמ ה םירבג  .םישנמ  רתוי  םירוצא  םעבטמ  םהש  םירבגה ,

םניב םג  אלא  םמצע  ןיבל  םינבה  ןיב  קר  אל  םיסחיה  יפואו  ביט  תא  הנשמ  רבדה  .םימדוק  תורודמ  םירבגמ  רתוי  םהלש 
.תונבה ןיבל 
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/ה תא המכ  דע  תושגר ." ףושחלו  חתפיהל  םיעדוי  (: " יאליגב 21-34  ) לארשיב םיריעצל  תכיושמה  הנוכת  ןלהל 
: םיכסמ

דואמ םיכסמ 
םיכסמ

יקלח ןפואב  םיכסמ 
םיכסמ אל 
םיכסמ אל  דואמ 

9.2%

27.9%

12.9%

46.6%

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

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

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

הכימת תצובק 
לש הכימת  תצובקב  ךרוצה  תא  וקזיח  םיכשמתמה  םיצחלהו  תודידבה  .תוקרופמ  תוחפשמב  ולדג  הזה  רודה  ינבמ  םיבר 

.ריעצ ליגמ  רבכ  תומוד ," תורצ   " םע םייטפמא , םירבח 

הז יליבשב  םירבח  םלוכ ! לצא  .החפשמו  םירבח  אוה : רדסה  דימת  : " "ל הצב תרחבומ  הדיחיב  תווצ  דקפמ  ןב 23 , ריעצ 
םירבח םע  קזחה  רשקל  תוביסה  תחא  .ינשה  יפלכ  דחא  םיחותפ  דואמ  .םירבחה  יבגל  הלודג  תויתפכא  שי  .החפשמ  ומכ 
.תיבב ולבק  אל  רבכש  תוביציל  ףילחתכ  םירבח  םע  םיקזח  םירשק  ורצי  .םיקרופמ  םיתבמ  םיעיגמ  םיברש  הדבועה  איה 

" .םישורג םירוה  לש  םינב  וא  םיירוה  דח  וא  םילייח  תווצב 9  יל  ויה 

היזיוולטהמ םירבח 
' דלפנייס לחה ב' לארשיב -  םגו  םלועב  םיירלופופה  םיצורעב  ורדושש  םיריעצה , םירבחה  רנא  ' זמ היזיוולטה  תורדס 

.לארשיב םיריעצ  לע  םג  עיפשהש  יוקיח  לדומ  ורצי  רואנ - ' לש  םירבחה  ו' רוזמר ' ',' ןיטנרולפ הלכו ב' םירבח ' ו'

תווצ תדובע 
םירבד איצמהל  לוכי  וניא  רבכ  ישונאה  ןימהש  הרכהה  התווהתה  ובש  ללכושמ , יתיישעת  םלוע  ךותל  לדג   Y-רוד ה

תוחתפמו תומזויש  המישמ  תוצובק  אלא  דלונה , תא  םיאורה  הלוגס  ידיחי  לש  םלוע  אל  רבכ  הז  .ילאודיבידניא  ןפואב 
, תונמאה רודיבה , םלועב  םג  אלא  היישעתב  קר  אל  הלועפ  יפותישו  הדובע  יתווצ  רתויו  רתוי  שי  .ףתושמב  םירבד 

.ריעצה רודב  םג  םנפוה  תווצב  דובעל  ףידעש  רסמהש  חינהל  רשפא  .עדמהו  האופרה 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

: םיכסמ /ה  תא המכ  דע  תווצ ." תדובע  םיבהואו  םייתורבח  (: " 21-34  ) לארשיב םיריעצל  תכיושמה  הנוכת  ןלהל 

דואמ םיכסמ 
םיכסמ

יקלח ןפואב  םיכסמ 
םיכסמ אל 
םיכסמ אל  דואמ 

11.9%

37.4%

7.1%

42.9%

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

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

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

YY--רודב  הה רודב תורבח   תורבח לשלש   םיביטומ   םיביטומ םירבחה : : םירבחה תחפשמ   תחפשמ
םיביטומ המכב  תנייפאתמ  תילארשיה  תורבחה 

.Y-ה רודב  םג  ןיידע  הפקת  םתעפשהש  םיחיכש ,
םתצקמו הזה  רודב  ושלחנש  םייתרוסמ  םתצקמ 

: םיריעצה תא  רקיעב  םינייפאמש  םישדח , םיביטומ 

''הה רבחל רבחל רפסל   רפסל ץורל   ץורל
ירבצה טפשמה  תא  ריכמ  ינוליח  - ידוהי ילארשי  לכ 
ךרוצה תא  ףקשמש  'ה ," רבחל רפסל  ץורל   " ילמסה
הדהאב תוכזלו  הצובקה  ידי  לע  לבקתהל  םיבר  לש 
םירבחה ףותיש  . Y-רודב ה הנצקוה  וז  העפות  .הלש 

םיקינ Y-לש ה םוימויה  ייחמ  ילארגטניא  קלחל  ךפה 
חולשל ידכ  ףלשנ  ןופטראמסה  .םירשקה  ןווגמבו 

תוימיטניא תויווחב  רבודמשכ  םג  הנומת , וא  העדוה 
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םירבח לש  תופתושה  .דגב  תיינק  וא  קראפב  הציר  תיבב , לושיב  ןוגכ  תוילאיווירט , תויווחב  וא  הדירפ , וא  הדיל  ןוגכ 
עבטמ .וידחי  םלועה  תא  הווחש  יתצובק  דיכלת  תורצויו  היווחהמ  דרפנ  יתלב  קלח  ןה  ישיאה  עוריאל  םהלש  הבוגתהו 

םיינזואה הפה , חומה , לש  החולש  השענש  ןופטרמסב  ןבומכו  הרובחה  תעדב  תידדה  תולת  תרצונ  םג  םירבדה 
. םייניעהו

םתוא תוארל  חיכש  .םיפתושמה  םישגפמב  םג  אלא  םינוטרסו  תונומת  חולשמ  תועצמאב  קר  אל  השענ  ידדהה  ףותישה 
.עשעשמ ןוטרס  הארמל  קוחצמ  םיצצופתמ  םירבחה , דחא  לש  ןופטראמסה  ךסמ  לע  דחיב  םינוחג 

רביג רביג ''סס   ציע ציע
תוחפ םיקינ  Y- הש ןוויכ  .הז  םע  הז  ץעייתהל  םילארשיה  לש  תיסיסבה  הייטנה  לע  םישבלתמ  ןופטראמסהו  קובסייפה 

חולשלו הצע  שקבל  םיברמ  םה  דואמ , םייתורבח  םהש  ןוויכו  ץעייתהל  תודלימ  םילגרומ  םהש  ןוויכ  םעבטמ , םיאמצע 
םירבח המכ  וצוצי  דיימו  תואצרה  ימוכיס  וא  הרידל  םיפתוש  שפחמ  התאש  בותכל  קיפסמ  .ישומיש  עדימ  הזל  הז 

.ךל ועייסיש 

היצקטורפ היצקטורפ ךירצ   ךירצ אלאל   םירשק   םירשק שישי   םאםא  
עייסל יטסיטופנה  גהונה  רמולכ , .לארשיב  החיכש  תיתוברתה ) התועמשמ  תא  ןיבמ  ילארשי  לכש  הלימ  " ) היצקטורפ "
ןיידע ליגו  רדגמ  הדע , תד , סיסב  לע  הילפאה  רותל ." ץוחמ   " םתוא םדקלו  היטרקוריבה  ךבסב  החפשמ  ינבלו  םירבחל 
םושמ ראשה  ןיב  תילארשיה , הרבחב  רתויב  יליבומה  רודה  הז  . Y-רוד ה ברקב  תשלחנו  תכלוה  איה  לבא  ץראב , תחוור 
ושלחנ םיקיתו ,) - םיליכשמ - םירבג - םיזנכשא  ) לארשיב תינומגהה  הבכשה  תא  ונייפאש  תיתדעה , היצקלסה  ימסחש 

.תונורחאה םינשב 

תוחפ תוחפ תצק   תצק לבא   לבא םיחראמו   םיחראמו םיחראתמ   םיחראתמ
הלעמל .ישיא  אל  בחרמב  שגפיהל  גוהנ  ןהבש  תירבה  - תוצראו הפוריאמ  לידבהל  תיבב , חראל  דואמ  לבוקמ  לארשיב 

תיבב םירדחה  לכ  תא  םג  אלא  הירייד  תא  קר  אל  ול  גיצהל  גוהנ  הרידל , הנושארה  םעפב  חרוא  עיגמ  רשאכ  הזמ ,
םיחצופ םשו  תלדל , חרואה  תא  םיוולמ  ובש  םיבלשב  סקט  ןיעמ  אוה  השיגפה  ףוס  ךינפב .) חותפ  לוכה  תניחבב  )
ופקיהו ותוחיכש  לבא  , Y-רוד ה לצא  לבוקמ  ןיידע  םנמא  הזה  סופדה  .תיפוסה  הדירפה  ינפל  הכוראו  הנורחא  החישב 

תורוכשה תורידהש  םושמ  ןהו  םיריעצה , לש  םמלועב  םירבהו  הפקה  יתב  לש  בושחה  םמוקמ  לשב  ןה  םימצמטצמ 
.הלוכ הרובחה  תא  ליכהלמ  הרצ  הרידה  תורובחב , תאצל  םיבהוא  םיריעצהש  ןוויכ  ןכ , לע  רתי  .תונטק 

שויבו שויבו שויה   שויה תוקישנו , , תוקישנו םיקוביח   םיקוביח
םיססהמ אלו  םייניעב  תורישי  םיטיבמ  םה  .םינוניג  ילוטנו  םיירגוד )"  )" םירישי תובכע , ירסח  םיחותפ , םילארשיה 

הבושח תאזה  העידיהו  ךילע , בשוח  תלוזה  המ  עדוי  דימת  התא  לארשיבש  םירמוא  .תוישיא  תולאש  םתלוז  תא  לואשל 
אוהש םושמ  הצרא , עגעגתמ  אוה  .ל  " וחב תויחל  ילארשיל  השקש  ךכל  תוביסה  תחא  םג  וז  .הנכ  םיסחי  תכרעמל 

.תופתושהו הווחאה  תשוחת  סיסבב  תדמועש  תילארשיה , תונכל  עגעגתמ 

, תישגרה םתוחיתפ  לשב  תאז , .םצעתה  אוה  םיקינ  Y-לצא ה לבא  בחרה , ילארשיה  ייא  - ןא - ידהמ קלח  אוה  הזה  סופדה 
םה .םוחב  םהלש  ךרוצהו  הבהאב  ףטעתהל  םהלש  לגרהה  םיזנכשא ,) םג   ) חרזמה תוברת  םע  םהלש  יעבטה  רוביחה 
אלו תונב ) םע  תונבו  םינב  םע  םינב  םג   ) ההובג תורידתב  םיקשנתמו  םיקבחתמ  םכש , לע  םיחפוט  הזב , הז  םיעגונ 

םיעפומ תוחפ מ-440,000  אל  בגא ,  "(. ךילע התמ  ", " יחא ךתוא  בהוא   )" יבמופבו ילולימ  ןפואב  הביח  אטבל  םיססהמ 
". תא - םיקבחמ  " םילמה דמצל  לגוגב  ואצמנ 
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". תושיגפב קשנתהל  ונלחתהו  תהל ' דיגהל  ונקספה  יתמ   " םשב עשעשמ  רמאמ  ןילק  יסוי  יאנותיעה  םסרפ  ב-2006 
: םירחבנ םיעטק  ןלהל 

תוקישנו םיקוביח  ולביק  אל  ונלש  םירוהה  .םיקוביחו  תוקישנ  יניינעב  ותוא  דירטהל  וברה  אלש  רודל  ךייש ] ינא  "]
קלח תוקישנב  ואר  אל  םהיתוחפשמ , תא  ודביאש  םיטילפ  םמצע , םה  .םהל  םיקוקז  םהידליש  ובשח  אלו  םהירוהמ ,
ירה יתיאר , םאו  םיקשנתמ  ירוה  תא  יתיאר  םעפ  יא  םא  רכוז  אל  ינא  .תויגוזה  תכרעממ  אל  םגו  תורוהה  תכאלממ 

םיקוסע יתיוויק , ךכ  םירוהה , .הנוגמ  השעמל  הצצה  יניעב  התיה  תאזכ  הקישנ   . ןורכיזהמ הארמה  תא  קוחמל  יתרהימש 
עוגפל ובשח , ךכ  םילולע , םדצמ  תוכר  ייוליג  .םהלש  תודרשיהה  תמחלמב  םיקוסע  ויה  םירוהה  תמאבו , .םירחא  םירבדב 

'. ]...[ השלוח  ' םהיניעב התיה  הקישנ  קזוח .'  ' םהל התארנ  תיבב  תוחישק  .הב ]...[ 
ךוכיח ףילחה  תונשב ה-90 , םואתפ , ךכ ? לכ  ךר  תוגהנתה  סופד  תצמאמ  המילאו  תינלוק  תספסוחמ , הרבחש  הרק  ךיא 

הקישנה סופסחה , תא  חיצנהל  תשקבמ  החפא  ' צה .תינלוקה ]...[  החפא  ' צה תא  ול , הוולנ  ןידע  ץומצמ  לוק  קרש  םייחל ,
םיעודי ונחנא  .ונל ]...[  תמרוג  הבהאו  הביח  לש  תושוחת  תנגפהש  הכובמה  לע  תוסכמ  ןהיתש  .ותוא  ריתסהל  הצור 

.םילבוקמ סומינ  ירוכרכ  לע  גוליד  ךות  תידיימ  הברק  רוציל  תלוכיב  םיאג  ונחנא  .תויעצמאה  רסוחב  ונלש , תורישיב 
 ]...[ .קחרמ לכ  לוטיבו  ןגומ  בחרמ  תייצח  איה  הקישנו  תולובג , ונל  ןיא  .התוא  םישקבמ  אלו  הברק  םיעבות  ונחנא 

ימ השולשל : תקלחתמ  יתניחבמ , תושונאה , .תוביבח  תורכיה  תוקישנב  ךכ  לכ  םינמוימ  אל  ירוד  ינבו  ינא  וישכע  םג 
החפא ' צה .קשנל [...]  הבוח  םא  עדוי  ינניאש  ימ  ןלוכמ : תיתייעבהו  קשנל  אל  יל  רוסאש  ימ  תואדווב , קשנמ  ינניאש 

איה רבכו  רויגה  יכילה  תא  הרמג  אל  דוע  הקישנה  .ונלש  שונאה  יסחיו  סומינה  תוברתה , תא  הקישנהמ  בוט  תפקשמ 
" .ונחנא איה  החפא  ' צה ונלש , איה  .תיתימאו  תישרוש  הטושפ , התמועל , החפא , ' צה .תכבתסמ 

בוחרב םישנאל  תשגל  םיגהונ  הירבחש   (Free hugs) " םניחב םיקוביח   " תעונת הילרטסואבש  ינדיסב  המק  ב-2004 
ולחה םלועבו  ץראב  ךכמ , הרתי  .לארשיל  םג  ןהבו  תובר  תונידמל  ןויערה  טשפתה  זאמ  .הנתמב  קוביח  םהל  עיצהלו 

. םיקוביח תוביסמ  םג  םייקתהל 

יכ הנה  .ךפיהה  וליפא  םימעפל  .םיימיטניא  םיסחי  לע  חרכהב  הדיעמ  אל  הבורק  ףוג  תפשל  תוחיתפה  יכ  ןייצל  בושח 
". קשנתהל יד   " םשב ןונשו  ןיינעמ  יתרוקיבו  יגולויצוס  רמאמ  ץראה " םסרפ ב" הרומו , ררושמ  ןוירוטסיה , קב , םרוי  ןכ ,

השדח הרוצכ  רתויו  רוד  הזמ  וניתוזוחמב  השפש  גהנמה   " לש תוכלשההו  תועמשמה  תא  ןוחבל  הסנמ  אוה  הזה  רמאמב 
רזו דידי  יבמופב , םיקשנתמו  םיקבחתמ  םה  הרבחב , םישגפנ  םישנאשכש  ךכל  איה  הנווכה  .םולש  תכרבו  שגפמ  לש 

בהוא ןיב  לידבמ  וניא  גייא ,'' - וינ ירפ ה' קושינהו , קוביחה  גהנמ  הרתי ? הבריק  .הרתי  הבריק  לש  םשור  רצונו  דחאכ ,
." הנחבה אלל  םלוכ , תא  םיקשנמו  םיקבחמ  .רכמל  דידי  ןיב  ביואל ,

דיה תציחל  .םייניבה  ימי  זאמ  ברעמה  תונידמב  גהונה  היה  הז  .טבמ  רישיהלו  די  ץוחלל  וגהנ  םעפ  : " ץראהב הבתכ 
הפלחוה יתמ  .בל  יוליגו  תונכ  עיבהל  רומא  היה  רישיה  טבמהו  םהידיב , קשנ  ןיאו  םולשל  םישגפנה  ינפש  הלמיס 

 ]...[ .עובקל השק  קוביחב ? דיה  תציחל 
.העובצ רתוי  הברה  הרבח  וז  המ ? אלא  .דיה  תציחל  לש  וזמ  הבוט  הניא  תוחפא ,' תרבח ה'צ' תקשנמהו , תקבחמה  הרבחה 

אקווד איה  ןוכנה : אוה  ךפהה  השעמל , .תיתימא  תויבבל  תפקשמ  הניא  הדירפהו  השיגפה  סקט  לש  תויבבלה  ירהש 
יסקטה ןיב  קחרמה  לדגש  לככו  רתוי , םיינשגרו  םייבבל  םיינוציחה  םיסקטהש  לככ  .תחתמש ]...[  המ  תא  הריתסמ 

.םהל השק  תועיבצהש  וניניב  הלא  תא  םמוקמש  המ  התאשל , ןיאש  הדימב  תינרקשו  העובצ  תישענ  הרבחה  יתימאל ,
לע םירמוש  ונייה  םיתעל ,) תבזוכה   ) תישגר תוכפתשהב  םיזירפמ  ונייה  אלו  הנשיה , דיה  תציחלל  םירזוח  ונייה  וליא 

הדיגבו ללוש  תכלוה  לש  תויורשפאה  .תמא  תקישנ  הניא  הקישנה  .תימינפה ]...[  תמאל  םינפה  תדמעה  ןיב  ריבס  קחרמ 
" .דיה תציחלב  רשאמ  רתוי  תובר 

אוה םולש "  " .הבר תוחיתפו  תידדה  הביח  תואטבמו  הזה  רודב  רתוי  תונווגמ  ושענ  תוילולימה , תוידדהה , תוכרבה  םג 
' שויה  ' רקיעבו ךיא '? ו' הרוק ' המ  ו' ייב ' ו' ייה ' ו' שית '! לא  ו' שינ '? המ   ' ןוגכ םילמ  וסנכנ  ומוקמבו  הסאפ  רבכ 

'. שויב ו'
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MAVEZE MEETUP הזו - " המ   " םיגולבה רתא  לש  העדומ 
ןיי סוכ  תמרהו  גניקרווטנ  ןכות , לש  ברעל  ביבא  לת  בונבוד 7 ,  WeWork םחתמב ה-30.3  ינש  םויב  םכתא  םינימזמ 

. חספל
: תינכתב

שויה  - 19:00
עומשל ואוב   - 19:30

רבייו ריכב , רצומ  להנמ  קינלמ , בדנ  םישמתשמ -  דראילימ  יצחל  ןכות  תיווח  תריצי 
ןיי סוכו  הבוט  הקיסומ  גגה : לע  יטראפ  לייטקוק   20:30

.שארמ המשרהב  תינתומ  ךא  םניח  הסינכה 
לבגומ תומוקמה  רפסמ  *

תודוס תודוס ילב   ילב
?" עמשנ המ   " תיתרוסמה הכרבה  .חישה  תוברתב  םג  אטבתמ  םימדוק  תורודל  האוושהב  םיקינ  Y-ה לצא  יונישה 

תיסופיט תילארשי  החיש  תעמש .)" המ  יל  רפס   )" עדימב ףותיש  לש  תילארשיה  השיגה  תא  המיגדמ  שידייב ) הרוקמב  )
.ידדה ןיפילחו  ירבח  רוביח  רצוי  רבדהו  ףתושמ  רכמ  לע  תוליכרב  תובר  םימעפ  הליחתמ 

רודב תיבל )" ץוחמ  תכלכולמ  הדיבכ  םיסבכמ  אל   )" הקוצמ חישמו  תישיא  הפישחמ  וענמנ  םימדוק  תורודב  םא  לבא 
אלא יולגב , םתקוצמ  לעו  םמצע  לע  םירפסמ  םהש  קר  אל  .ישיאה  לע  אקווד  אוה  שגדהו  תכל  קיחרמ  ףותישה   Y-ה

. הרובחה תרגסמב  אלא  דחא  לע  דחא  לש  םורופב  אל  םיבר  םירקמב  השענ  הזש 

ןברוקו ןברוקו קמוע   קמוע אלל   אלל תורבח   תורבח
תומזגומה הביחה  תווחמ  אקווד  יכ  םיסרוגה  שי  .םתוכיאו  םיסחיה  קמוע  לע  חרכהב  הדיעמ  הניא  תישיאניבה  תוחיתפה 

תורבח לע  םירופיס  טעמ  אל  ונעמש  תונויארב  .ירסומו  ישפנ  קמוע  ירסח  םיסחי  לע  רעצמלו  תועיבצ  לע  תודיעמ 
תמא תעש  העיגמ  רשאכ  תידדהה , תוחיתפהו  םינוגרפה  םיכויחה , תורמלש  השוחת  לעו  םיישקה , ןחבמב  תדמוע  הניאש 

.םימלענ םיבר 

רוד ינב  םיריעצ  שי  ןכש  הבחר , תירוד  הללכה  ןבומכ  יהוז  .ערב  תוחפו  בוטב  רקיעב  תורבח  וז  םיבר  םירקמב  רמולכ ,
.המודכו השק  הלחמ  הנכס , יבצמ  ברקה , הדש  ןוגכ  םישק , םינחבמב  םג  תדמוע  םתורבחש   Y-ה

.ןגרפל םיבהוא  םהלש  רודה  ינבש  הנעטה  םע  םימיכסמ  םה  המכ  דע  םיקינ  Y-תא ה ונלאש  ונרבעהש  םירקסה  דחאב 
םיזוחא תוחפ מ-30  לש  טועימ  קר  לעופב  .ףרוג  ןפואב  הנעטה  םע  םיכסי  םיקייל " רודש ה" תופצל  היה  רשפא  הרואכל 

ךכמ םיקיסמ  ונחנא  .דבלב  יקלח  ןפואב  ומיכסה  תיצחמכ  דועו  ללכ  ומיכסה  אל  עברכ  .הנעטה  םע  גייס  אלל  ומיכסה 
הלוע רבדה  .יתועמשמ  רעצמל  וא  יטנתוא  והשמ  ףקשמ  חרכהב  וניא  םהירבח  לש  ןוגרפהש  ושח  םילאשנהמ  םיברש 

.תונויארב םיקינ  Y-די ה לע  אטובש  המ  םע  דחא  הנקב 
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: םיכסמ /ה  תא המכ  דע  ןגרפל ." םיבהוא  (: " יאליגב 21-34  ) לארשיב םיריעצל  תכיושמה  הנוכת  ןלהל 

דואמ םיכסמ 
םיכסמ

יקלח ןפואב  םיכסמ 
םיכסמ אל 
םיכסמ אל  דואמ 

7.5%

20.1%
20.7%

49%

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

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

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

םע םהל  שיש  קודהה  רשקל  תוביסה  תחא  איה  הרצ  תעב  םירבח  לע  ךומסל  םיקינ  Y-ה לש  תלוכיה  רסוחש  ןכתי 
.םהלש תמאה " ירבח   " הבר הדימב  םה  .םהירוה 

ןה תויורבחה  בור  .םתוא  ןיינעמ  אל  דחא  ףא  .םתוא  תניינעמ  אל  ינא  .תפכא  אל  םישנאל  לודגב  : " תב 24 תיטנדוטס 
ידמ רתויל  םיפצמ  אל  .תויחטשה  לש  ןיינע  םג  ןאכ  שי  .סרטניא  לבא  עדומו  יולג  סרטניא  אל  .תויטנסרטניא  תויורבח 

תורבחה יכ  תורבח , ןחבמ  םוש  ןיא  .םיבר  אל  םג  ןכל  .לכשה  תא  ינשל  דחא  ןייזנ  דחיב  םורזנ  דחיב  הלבנ  .תויורבחהמ 
קמעתנ אלו  דחיב  הלבנש  הקיתשבש  םכסה  הזיא  שי  .ךליבשב  םייתועמשמ  שממ  אל  םירבחה  .תויפיצ  אלל  תיסיסב  דאמ 

" .תויפיצ ןיא  רבכ  ונלש  רודלו  .תויפיצ  ךל  שי  םא  קר  ךתוא  ןבצעמ  םדא  .תמעתהל  ידכ  ינשב  דחא 

וארת .ונל  םיאתמ  הז  דוע  לכ  ינשה  לא  דחא  םידמחנ  היהנ  .תוביוחמב  דומעל  ךירצ  אלש  הז  יללכה , וטומה  : " ןב 27 ריעצ 
םיליגרה םירשקה  בורש  זמורש  גשומ  הז  .יניצר  הליחתכלמ  תויהל  רומא  רשק  ירה  .ךחוגמ  הז  יניצר .' רשק   ' גשומה תא 

.םייניצר םניא 
ןתוא םיקרפמ  זאו  .הגרדהב  טאל , טאל  תונבנ  אל  ןה  .ההובג  החיתפ  תדוקנמ  דואמ , םח  תוליחתמ  תושדחה  תויורבחה 

.םיקתנמ םיאתמ  אלשכ  ךכ  רחאו  םייעוצקמ , םירשקב  םג  םח , רבח  הלחתהה  לע  התא  .עגרב 
םיבתכמה םג  .ןמזמ  םירבח  וליאכ  הנושארה , השיגפב  יחלה  לע  הקישנ  .ידיימ  ימיטניא  רשק  .תובוט  תולחתהה 

עיגמ םוחה  ירחא  לבא  .תימשר  הביתכ  ןיא  .ימשר  רוביד  ןיא  .םחו  ישיא  לכה  .הלחתהה  לע  םיימשר  אל  םייעוצקמה 
התא  ' זא בוטב , ךל  אב  אלש  רבד  קרפמ  אל  התא  םא  .ןופצמ  תופיקנ  ילב  קרפל  םויה  לק  .ידיימו  עיתפמ  רוק  לג  דימת 

'....." דבכ

החכות ירבד  תעמשהמ  ענמיהל   Y-ה רוד  יריעצ  לש  הייטנה  איה  תיחטשה  תורבחה  תא  םיפקשמש  םיסופדה  דחא 
(. דנרטכ תויכונאה  ונמצע -  דעב  ואר  הז  אשונב  הבחרהל   ) לווע םהל  ושע  םינורחאה  רשאכ  םג  םהירבח , ינזואב 
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? םירבחה םע  בר  התא  המ  לע  ןייארמ :
אלו עיגה  אוה  .ןשלג  יל  איביש  םימעפ  המכ  ילש  רבחמ  יתשקיב  .רבח  םע  יתבר  אלו  רבחמ  בלעא  אל  ינא  ןב 25 :)  ) ריעצ

.םימעפ יתשקיב  .יתנמאה  אל  .חכש  .איבה 
? הז םע  תישע  המ  זא  ןייארמ :

.רבד ול  יתרמא  אל  .םולכ  וליאכ  ליגרכ , ונרבד  עיגהשכ  ריעצ :
? המל ןייארמ :

.םלעתהל לק  רתוי  .השק  יל  היה  ריעצ :
? םכמצעל םג  םיחלוס  םתא  יכ  םג  ילוא  ןייארמ :

.ינממ ועבת  אל  .יל  םג  וחלס  דימת  .ילוא  ריעצ :
? תיחטש תצק  אל  םכלש  תורבחה  ןייארמ :

.םימרוז ונחנא  לבא  תויהל , לוכי  ריעצ :
.תוידדה תויפיצ  אלל  תאזכ , הווחא  ןמ  הז  ןייארמ :

". הרבח םע  ךל  היה  ךיא  אבצב , ךל  היה  ךיא   " םילאוש .ינשה  תא  דחא  ןומה  םיפתשמ  ונחנא  .ןוכנ  ריעצ :
? םישנ ומכ  םיגהנתמש  םירבג  םתא  ןייארמ :

תרייסב םישנא  וליפא  .ןוכנ  הזש  בשוח  ינא  הז , תא  רמוא  התאש  וישכע  לבא  ךכ , הז  לע  יתבשח  אל  תויהל , לוכי  ריעצ :
.הלאכ ויה 

תקלדותמ תקלדותמ תורבח   תורבח
תיב הדעסמה , .תיתורבחו  החמש  הריווא  תריציב  םהל  םדקש  רוד  לכמ  רתוי  םינמוימו  דחיב  תולבל  םיברמ  םיקינ  Y-ה
םהש ןוויכ  .שגפיהל  המיענו  הנימז  תורשפא  םהל  םיקפסמ  םתפוקתב –  םיחיכש  הכ  ושענש  ןודעומהו –  רבה  הפקה ,
םהלש אתורבחה  ןילוח –  תוחיש  חחושלו  דוקרל  םייתרבח , םימסו  תוירגיס  ןשעל  לוהוכלא , תותשל  םיבהואו  םיעדוי 

.תממורמ היווחל  םתעדותב  רשוקמ  םג  דחיבה  .תויעבטבו  תולקב  תמרוז 

םג םיריכמש : םישנא  הברה  םיאורו  םיתוש  םידקור , רקיעב  "א , תב םינודעומו  םיבאפל  הברה  אצוי  : " ןב 28 ריעצ 
" .תחא גג  תרוק  תחת  תיבהמ -  םגו  אבצהמ  םג  םידומילהמ ,

//הה בינגמ בינגמ ינאש   ינאש המכ   המכ
דורי חור  בצמ  רפשמו  םיצחל  גיפמ  אוהש  םושמ  ןה  הזה , רודה  לש  םיישיאניבה  םיסחיב  יזכרמ  ביכרמ  הווהמ  רומוה 

הריווא םדקמו  יתרבח  קבד  םג  אוה  יתצובק  רומוה  .תיברעמה  רודיבה  תוברתב  יזכרמ  ביכרמ  השענ  אוהש  םושמ  ןהו 
.םיעשעשמ םיעטקב  שודגו  אלמש  טנרטניאה , תוחתפתה  םע  םיאלפ  התלע  ותושיגנו  הבוט ,

רומוהה .םהילע  בוהא  הכש  פא  - דנטסה ןונגסב  םיבינגמ " ו" םימרוז  תואריהלו  וז  תא  הז  םישרהל  בושח  םיקינ  Y-ל
תוחפו קוחצל  רקיעב  וטנ  םישנ  םימדוקה  תורודב  .םירגבתמ  לש  תויוחדבתהו  תוקחאד "  – " יתודלי בורל  םהלש 
רבעבש םיציב " תוחידבב  ישנ ו" םזקרסב  םג  אטבתמ  רבדהו  דואמ  המצמטצה  הזה  םוחתב  תונושה   Y-רודב ה .קיחצהל 

.םירבג רקיעב  ונייפא 

: קובסייפב םיסוטטסמ  תואמגוד 
" .הנש ימצע 24  םע  םולכ  יתישע  אלו  ברעב  רבכש 7  יתטלק  םואתפ  .ואוו  "

!" סנכנ והשימ  דועש  ינפל  הרגסנ  תילעמה  שי ! "

" .הקיטמתמב םירועיש  ול  קודבל  ךרטצאש  הזה  עגרהמ  אוה  םלועל  דלי  איבהלב  ילש  לודג  יכה  דחפה  "
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תדלוה תדלוה גחגח  

" הגוע ילב  הגיגח  ןיא  ןיא  ןיא  "
הרבחב םויכ  םיחוורה  תדלוה , - םוי יגהנמ  .ילארשיה  ףונב  השדח  הניא  םידליה ) יפב  תדלומוי '  )' תדלוהה - םוי תביסמ 

ידי - לע וצמוא  הלא  םיגהנמ  .הינמרגב  דחוימבו  הפוריאב , תונורחאה  םינשה  תואמב  וחתפתה  תינוליחה , תילארשיה 
.ולשמ םיסקטו  תוגיגח  ךרעמ  םע  תשדחתמה , ותדלומב  שדח  ינויצ  ָםע  רוציל  ידכ  לארשי , - ץראב תינויצה  הגהנהה 
הנתינש תופידעה  תא  ופקישו  תועונצ  ללכ  ךרדב  ויה  תילארשיה  הרבחב  תדלוהה  םוי  תוגיגח  םיעשתה  תונש  דע  םלוא ,

.( תדלוה םוי  וגגח  אל  ללכ  םיבר  םידליל   ) דיחיה ינפ  לע  ביטקלוקל 

עוריאל םיקינ ) Y-ה  ) וידליל תדלוהה  ימי  תא  ךפה  שדחה  םירוהה  רוד  רשאכ  םינומשה , תונשב  התנתשה  המגמה 
דליה הילא  תיכוניחה  תרגסמב  תחא  םעפ  םיימעפ : םיבר  םירקמב  גגחנ  עוריאהש  ךכ  ידכ  דע  .יזוידנרגו  עקשומ 
ץוחמ םג  םיתיעל   ) םירבחהו החפשמה  תרגסמב  תפסונ  םעפו  רפס ) - תיב הבוח , ןג  הבוח , - םורט ןג  ןוטועפ ,  ) ךייתשה

.( קראפ הנול  וא  ריהמ  ןוזמ  תודעסמ  תוכירבב , תיבל - 

יפלאו תואמ  איצוהל  ולחה  םירוהה  .םינוילימ  תלגלגמה  הפנע  תילארשי  היישעתל  תוריהמב  הכפה  תדלוה  - ימי תקפה 
אל דוביכו -  דועו ) םיחנמ  םינציל , םימסוק , רודיב -  ישנאו  הקפה  תורבחל  םימולשת  ללוכ  " ) תולעפה  " לע םילקש 

ורבע תונתמה  םג  .םירוהל  וליפא  תבורקת  ינכודו  ריהמ  ןוזמ  אלא  לטפ , ץימו  הבמב  תועונצ , תדלוה  ימי  תויקש  דוע 
תא קנפא  ינא   )" םירוהה ןיב  היומס  תורחתל  הריז  וכפה  וזה  הפוקתב  תדלוה  - ימי  . יפסכ תאבה צ'ק  ידכ  דע  היצלפניא ,

"(. ךממ רתוי  ידלי 

: םיגולויצוסו םירוטסיה  םימרוג  רפסמ  ורבח  יתועמשמו  יזכרמ  עוריא  ידכל  תדלוהה  - םוי תגיגח  תוחתפתהל 

םוי תואמצעה ,) םוי  תוגיגח   ) הנידמל תדלוהה  - םוי זכרמב -  ודמע  םיימואלה  םיעוריאה  רבעב  םא  .זכרמב   .זכרמב םדאה   םדאה
ןחלופמ רבעמה  .יתחפשמה  אתה  ךות  לא  רקיעב  הסנכתה  החמשה  ןמזה  םע  םירחא –  םיגחו  טבשב ) ט"ו   ) םיצעל תדלוה 

. תדלוה ימיב  הברה  העקשהב  ויתותוא  תא  ןתנ  דיחיהו  החפשמה  ןחלופל  םואלה 

תוקזחתהל ליבקמב  ראשה  ןיב  םינשה , תצורמב  קזחתהו  ךלהש  זכרמב ,)" דליה   )" ירטנצודייפה סותאה  .תורוהה   .תורוהה גחגח  
הזיא וארת  : " הביבסל םהלש  רסמה  .וירוה  לש  גחה  הבר , הדימב  אוה , דליל  תדלוה  - םוי .תיברעמה  תוברתב  םזילרולפה 

." וחמשל ידכ  םיבאשמו  םיצמאמ  ךסוח  אלו  ותוא  בהוא  ילש , דליל  שיגר  ינא  המכ  ינא , רדהנ  הרוה 

" תודלי תולכיה  ו" רודיב  תיישעת  תוחתפתהל  ןיפיקעב  הרושק  תדלוהה  תגיגח  תוחתפתה  .תודליה   .תודליה תיישעת   תיישעת
יקראפ םירבד : םתואמ  דחאכ ) םירגובמו  םיניטק   ) םינהנ ןכלו  םילדוגמ " םידלי   " ונלוכש הרכהה  לע  תססובמה 
רודיב תועפוה  תוגצה , היזיולט , תורדס   (, יאקירמאה רצויה  תיבמ  םבור   ) תואקתפרהו היצמינא  יטרס  םיעושעש ,

ןושארה םידליה  רוד  אוה   Y-רוד ה .רזיילו  בשחמ  יקחשמו  תויקנע , םיעוצעצ  תויונח   , םידליל םידעוימה  םילביטספו 
תודליה תיישעתמ  קלח  ןה  םידלי , לע  דחוימב  ביבחה  ריהמה , ןוזמה  תותשר  םג  .וללה  םימענמה  לכמ  ובורב  הנהנש 
תוחורא המודכו ,) דיקלטיא " ", " רגרוב דיק   )" םידליל תודחוימ  תונמ  ועיצה  ןה  .םיקינ  Y-ויה ה םינושארה  היתוחוקלש 

. בורל תונתמו  םידלי  ילספס  םידלי ,

.תדלוהה םוי  תגיגח  תוחתפתה  לע  הלודג  העפשה  התייה  םידליה , ץורע  תוינכותל  םג  .תונתמ   .תונתמ תקלחמ   תקלחמ יאני   יאני לכימ   לכימ
םידליה ץורעב  הרדושש  םתודליב ,)  Y-רוד ה לע  תצרענ  התייהש  תומד   ) יאני לכימ  לש  תפצק "  " תינכותב לשמל  ךכ 

תונתמ תורשע  החמשה  תלכ  וא  החמשה  ןתח  לע  וריטמה  הבש  תדלוה ," - םוי תניפ   " הללכנ םיעשתה , תונש  ףוסב 
. תוימולח

תיעוצקמ הריירק  וחתיפ  דחאכ –  םישנו  םירבג   – Y-ה רוד  ידלי  לש  םירוההמ  םיבר  .המשא   .המשא ישגר   ישגר לעלע   יוציפ   יוציפ
םוי תונועמב  רתוי  וא  םוי  יצח  וליב  םיבר  םידלי   ) תוכוראה תועשל  םהידלימ  דרפיהל  םתוא  הצליאש  תינעבות ,

ןופצמ תא  טיקשהלו  רסחה  לע  םידליה  תא  תוצפל  ראשה  ןיב  הדעונ  תיזוידנרגה  תדלוהה  םוי  תגיגח  םינורהצו .)
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.םירוהה

, תילכלכ וססבתהש  העשמ  .רוסחמו  ענצ  יאנתב  ולדג  םיבר  תותבסו  םיבסו  םירוה  .הקושע   .הקושע תודלי   תודלי לעלע   ימצע   ימצע יוציפ   יוציפ
אל יל  (: " עדומב אלשו  עדומב   ) םמצעל ורמא  םה  .םתודליב  םהמ  ענמנש  המ  לע  םמצע  תא  תוצפל  זע  ךרוצ  ושח  םה 

". לכה היהי  ילש  םידכנלו  םידליל  לבא  היה ,

היח תיניערגה  החפשמה  ינרדומה  ןדיעב  תיתרוסמ , - תירפכה הרבחל  דוגינב  .שגפיהל   .שגפיהל הכירצ   הכירצ תבחרומה   תבחרומה החפשמה   החפשמה
םידליל תדלוהה  םוי   (. םירוהל דומצב  םיררוגתמ  םניא  םיאושנ  םיריעצ  תוגוזה  בור   ) תבחרומה החפשמהמ  קותינב 

.שגפיהל םידוד  ינבלו  םידודל  תותבסלו , םיבסל  רשפאמש  בחרומ , יתחפשמ  שגפמ  לש  גוסל  אופיא  ךפה 

תרמגנ אלש  הגיגח 
המוצע תובישח  םיסחיימ  םה  .וייחב  יזכרמ  ךפה  הזה  עוריאה  םיעקשומ , תדלוה  ימי  לע  ותודליב  לדג   Y-רודש ה ןוויכ 

לע עיפוי  גחה  םויב  .תיתרבחה  תשרב  הליחתמ  הגיגחה  השעמל , .םימי  רפסמ  ךשמב  ותוא  םיגגוח  םיברו  הזה , םויל 
 – חכשש ימ  הגאד , לאו  .םיקוחרהו  םיבורקה  םירבחהמ  תונגרפמו  תומח  תוכרב  לובמ  תדלוהה  םוי  תלכ  / ןתח לש  ריקה 

.ול וריכזי  פאסטאוּו  קובסייפ 

!!! בבבבבבבבוט ללזמ  ייילש  הההדידע  הדיד  : " תדלוהה םויל  התרבח  תא  קובסייפב  תכרבמ  הריעצ 
!!! םלועבש בוטה  תא כ-ל  ךל  תלחאמ  דע 120 !!!

! ךל םינוכנה  םישנאה  ךביבס  ובבסי  דימת  דימת  דימתש  תוחלצהו !!! תואירב  רשוא , לש  םםי 
!!! המיהדמ תא  תאש ! המו  תאש  ימ  תויהל  יכישמת  םלועל !!! דרי  אל  ךיינפמ  ךויחהש 

!!!! אאאאאאלמ ךתוא  תבהוא 
 :-(" תיבוב תתתדלומויהמ  ינהת 

לביק תדלוהה  םוי  םהילע , הביבחה  יוליבה  ךרד  איה  הייתשש  ןוויכו  םינרפת ," ו" םיניילב  לש  רודב  רבודמש  ןוויכ 
.םידחוימ םיקוניפ  הז  םויב  םיריעצל  םיקינעמו  ךכל  םיעדומ  םירבה  .לוהוכלא  תביסמ  לש  יפוא  תונורחאה  םינשב 

איבהל גוהנ  אל  .שארה  לע  רתכ  וא  םיחרפ  רז  םע  רבל  תועיגמו  קותמה  תודליה  ןורכיז  לע  תוקפרתמ  תובר  תוריעצ 
תונב וא  ינבו  םירוהה  םיבורקה , םירבחהו  תובורקה  תורבחה  קר  .הקשמל  החמשה  לעב  תא  ןימזהל  אלא  תונתמ , עוריאל 

.דרפנ ימיטניא  עוריאב  ןתוא  םיקינעמ  בורלו  בל ," תמושת   " תונתמ םינוק  גוזה 

?" לומתא תדלוהה  םוי  היה  ךיא  : " תנייארמ
בר הלאניפ  דנארג  "ש  פוסבו ישילש  קלח  םיימוי  דועב  ינש  קלח  םויה  שי  .רמגנ  אל  לבא  רדהנ  היה  : " תב 29 הריעצ 

" .םיפתתשמ

: ביבא לת  ריעה  רבכע  לש  תדלוה " םוי  גוגחל  יאדכ  הפיא   " הריקסה ךותמ 
העבראה 16 הפיא ?

2000 המלשה ל - ובגיי  שיא  םישולש  לש  עוריא  רובעו  יטרפה  רדחב  םיסנכנ  שיא  םישימח  דע  ? םלשנ המכו  וסנכיי  המכ 
. םילקש

. ןיטוקינ ךורצל  רשפא  ןשעה : דדמ 
. םכתורישל דומעי  ןמרב  םינטק , תונחלושו  תופס  הבישי , תומוקמ  םע  ןטק  רב  שי  אתורבחה : דדמ 

? המ ונ  העבראה , ןוינח  הנחנ ? הפיא 
תנגונמש הקיזומה  תעמשה  לש  תורשפאל  טרפ  םכל  םירשפאמ  ןכלו  הקיזומ  בהוא  ומשל  האיכ  תוברתה  ןודעומ  הקיזומ :

לע ולש  דויצה  םע  טלתשיש  ןיא )? ימל   ) יי .ידה ג' רבחה  תא  איבהל  וא  םילקש  תרומת 500  יטרפ  יי  .יד ג' ףיסוהל  םוקמב 
. הדמעה

." קנפמ םוקמ  םע  םיקנפמ  םישנא  ונחנא  יכ  םכתא , קנפנ  ונחנא  לכ , םדוק  : " תורטסקא
 ! תדלוה םוי  ידליל  םיגהנתמ  הככ  .יל  רמאנ  רשפא " הצרתש  המ  לכ  : " הנותחתה הרושב 
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רדעה רדעה תוברת   תוברת
תורודה דועב  לבא  .תולכשומ  תוטלחה  לבקל  ידכ  םג  אלא  ישגר , בג  לבקל  ידכ  קר  אל  תלוזה  םע  רשקל  םיקוקז  ונחנא 
תוטלחה םילבקמ  םויה  םיריעצה  םינותנו , תודבוע  ךמס  לע  וא  ליג  וא  עדי  - תוכמס ךמס  לע  תוטלחה  ולביק  םימדוקה 

.םהירבח לש  תועדה  ךמס  לע  רקיעב 

, ךכ .תאזה  העפשהה  תא  םיצעה  תויתרבחה  תותשרב  שומישה  לבא  טרפה , לע  הלודג  העפשה  התיה  הצובקל  רבעב  םג 
םיוסמ דעיל  עוסנל  המ , רבד  תונקל  הצובקה  ירבחמ  דחא  לש  הטלחהה  .דחוימב  הובג   Y-ה רודב  רדעה " םדקמ  "

ןושארה שרגתמהו  ןתחתמה  ןושארה , ןשעמה  ןושארה , הזרמה  .וירבח  לע  קבדימ  ןפואב  תועיפשמ  ןתחתהל  וליפאו 
.םירבחה לצא  יוניש  יזרז  םיבר  םירקמב  םיווהמ 

תודלי תודלי ירבח   ירבח
תיתחפשמהו תנוטנטקה  לארשיבש  רעשל  רשפא  לבא  ריעצ , ליגמ  םייתרבח  םידיכלת  הב  םירצונ  אלש  הרבח  ןיא 

הז תא  הז  םיוולמ  םירבחה  ובש  תּורבח  לש  גוסב  רבודמ  .דחוימב  םיחיכש  םירוביחה  טרפב , םיקינ  Y-ברקבו ה ללכב ,
.החפשמ יבורקכ  םיספתנו  םייחה  ךרואל 

תותשרל .תמדקומה  תודליהמ  וליפאו  תודליה  תפוקתמ  םירבח  םע  ץימא  רשק  לע  םירמוש   Y-ה רוד  ינבמ  םיבר 
שא  " לע וליפא   ) הלקו הפיצר  תרושקת  תורשפאמ  ןה  ןכש  הלאכ , םירשק  לע  הרימשב  בושח  םוקמ  עדונ  תויתרבחה 

.םהייח ךלהמ  תא  ווילש  םיבר  םישנא  םע  הנטק )"

םישגפנ ונחנא  .דחיב  םיבלשה  לכ  תא  םימדקתמ  .ןגהמ  דוע  דחיב  ונחנא  .שפנו  בלב  םירבח  הנומש  יל  שי  : " ןב 28 ריעצ 
לוכי אל  ינא  .רדסה  לילל  ורפ )  ) וקסוקב שגפיהל  םעפ  ונרדיס  וליפא  .אבצה  ןמזב  םג  ונלדתשה  .עובשב  םעפ  תוחפל 

רבכ הזו  .רתוי  התיא  ראשנ  אל  ינא  זא  אל , םא  .ילש  הרבחה  תא  בבחל  םיכירצ  םג  םה  .םהידעלב  ילש  םייחה  לע  בושחל 
:(" םעפ יל  הרק 

רבח רבח איהש   איהש הרבחהו   הרבחהו הרבח   הרבח אוהש   אוהש רבחה   רבחה
.ינוטלפא שפנ  רבח  שי  תובר  תונבלו  רפסה ) - תיב תפוקתמ  בורל   ) תינוטלפא שפנ  תרבח  שי   Y-רודמ ה םיבר  םינבל 

םינבל םינב  ןיבש  תורבחהמ  תצקמב  הנושה  תורבח  תאז  .תוצע  םיאישמו  תוימיטניא  תויעבב  וז  תא  הז  םיפתשמ  םה 
.תונבל תונב  ןיבו 

תברועמ תברועמ הרובחו   הרובחו תונב   תונב תרובח   תרובח םינב , , םינב תרובח   תרובח
תרבחב תירדגמ  תופתוש  לבא  םיעבשה ,) תונש  יהלשב   ) המ רוחיאב  תינוליחה  תילארשיה  תוברתה  בלל  רדח  םזינימפה 

תועונתב בשומב , ץוביקב , תושדחה , תובשומב  תמדוקה : האמה  תישארב  רבכ  תינויצה  תרוסמב  המייקתה  םיריעצה 
.םינבה םע  םכש  לא  םכש  םיבר  םירקמב  תונבה  תועיפומ  הפוקת  התואמ  םירויצבו  םימוליצב  .תויסנמיגבו  רעונה 

- טסופ תינויצ  תרוסמ  ךישממ  הז  ןבומב   Y-רוד ה .רענה  דצל  הרענה  תגצומ  ףסכה " שגמ   " לש ןנוכמה  סותימב  וליפא 
.םירבג תרזעל  םישנ  תרזע  ןיב  תיתרוסמה  תידוהיה  הדרפהל  ןווכמב  תדגונמש  תברועמ , תורבח  לש  תיתולג 

, םלוע תוסיפתב  אטבתמ  רבדה  .ול  םדקש  רוד  לכמ  רתוי  םישנל  םירבג  ןיב  םירעפה  תא  םצמיצש  רודה  אוה   Y-רוד ה
הסיפת  Y-רוד ה יריעצ  לצא  הרצונ  ןיינעמ , ןפואב  לבא  וכו .)' הסנכה  הלכשה ,  ) יתוברת ןוהבו  םייח  ןונגסב  הפשב ,
יוליבו ףותיש  הכימת , תצובק  םמצעל  םיקהלמ  םירבגה  תילאיצנרפיד : תורבח  תוברתב  תפקתשמש  תיטסינימפ , - טסופ

הווחא תורצוי  םישנהו  הטיסרבינואהמו ,) אבצהמ  ןוכיתהמ , םירבח  תללוכ  םירקמה  בורבש  הרוגס , הצובק   ) םמצע לשמ 
: תוביס המכ  ךכל  שי  .ןהלשמ 
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םידלי תמירע 
םתוא תצבקמו  םיבר  םינב  העיתרמ  הביצי , תויגוז  לש  תרגסמ  ךותל  רשקה  תא  רהמ  דסמל  תושפחמ  תונבהש  ששחה 
החירב ןיעמ  םג  אופא  איה  םידלי  - םירבגה תרובחב  זחאיהל  הריחבה  .ץקה  תא  דחיב  החודש  הכימת " תצובק  ל"

.תודסמתהו תוביוחממ 

תוערפה ילב  תירבג  תוימיטניא 
תוימיטניאלו תוחיתפל  העירפמ  השיא  תוחכונשו  םישנ  לשמ  םינוש  םהלש  ןיינעה  ימוחתש  םישח  םיבר  םיריעצ 

אלו שארה " לע  םהל  בשוי   " אל דחא  ףא  לגרודכ .) לע  וא  סקס  לע  חישו  םישנ  לע  תוליכרו  םירוטיק  רקיעב   ) םהיניבש
לש םירוענה  תריווא  תא  םירמשמ  םיבר  .הזה  ביטומה  לע  תססובמ  רוזמר '  ' תירלופופה הרדסה  .השק  םירבד  חקול 

, רקופ גדירב ,'  ) הרבחו לסרודכו ) לגרודכ  רקיעב   ) רודכ יקחשמ  לש  תוירבג  תורגסמ  תועצמאב  הנוכשהו  רפסה  - תיב
(. דועו טרופס  ירומיה 

.םיקוניפו לכוא  תוביסמ , בג , ןטב  רקיעב  .לכה  ךס  `ה  רבח העברא  שדוחל  דנליאתב  ונייה  םיישדוח  ינפל  : " ןב 25 ריעצ 
הרובח םישגופש  וא  יהשימ , םע  ךלה  אל  והשמו  הרקמב  םירבחה  לש  טלפמה  תא  שי  דימת  ןיוצמ -  הז  םינב  ןיב  תויהל 

ףא רחמ , ןיא  וליאכ  םיקנפתמ  םיצורש , המ  םישוע  שארה , לע  ךל  בשוי  אל  דחא  ףא  םיבר -  תונורתיה  .תונב  לש  תרחא 
(." תושוע ללכ  ךרדב  תונבש  ומכ   ) השק םירבד  חקול  אל  דחא 

ישנ ירבח  חיש 
תודקור וליפא  ןה  .דבל  תאז  תושעל  תולוכי  ןה  םויה  .יוליבל  תאצל  ידכ  םירבג  לש  יוויללו  הנמזהל  וקקזנ  םישנ  רבעב 

" ישנ חוכ   " ןיעמ רצוי  רבדה  .תויאמצע  תונב  לש  הרובחב  וא  דבל  קוחרה  חרזמבו  הקירמא  םורדב  עסמל  תואצויו  דבל 
.תוריעצה םישנה  ןיב  תורבחה  ירשק  תא  קזחמש 

הפק תיב  תוחיש  לש  הגיגח  .הבאושה ]...[  תיב  תחמש  תא  ולבקתו  דחי  תוירואיתה  לכ  תא  ובלש  : " תבתוכ תב 37  הריעצ 
העדוה דעו  הפמ  תויונינש  בושו  הצימא , תישנ  הווחא  תשגרה  ונייחב , טרפ  לכ  לש  קדה  ןמ  םיקד  םיחותינ  תורבח : םע 

םיבינגמ הפק  יתבב  הנש  ןוילימ  הככ  תבשל  תולוכי  ונחנאש  התיה  השגרההו  ונרבידו , ונרביד  .ונרביד  המכ  ואוי , .השדח 
" .רבדל המ  לע  ונל  רמגיי  אלו 

הז תעגל  םיברמ  םה  .רתוי  יתורבח  םג  ןכלו  רבעבמ  רתוי  ישנ "  " אוה הזה  רודב  םירבגה  ןיב  היצקארטניאה  ןונגס  דגנמ ,
.הזל הז  חתפיהלו  היסהרפב  קבחתהל  הזב ,

יכרריה יתמישמ , יפוא  תולעב  תורצק  תוחיש  להנל  וגהנו  הרטמ  ידקוממ  רתוי  ויה  םירבג  רבעב  םא  ןכ , לע  רתי 
.הכימתו הברק  יכרוצל  םג  טפטפל  ודמלו  ךר "  " חיש ירושיכ  וחתיפ   Y-רודמ ה םירבגה  ירה  קדוצ ,)" ימ   )" יתורחתו

", תישנ החיש  םג מ" םינהנ  םויה  םיריעצה  טרופסו , אבצ  הקיטילופ , לע  רקיעב  תועד  ףילחהל  ועדיש  םהיתובאל  דוגינב 
םינייאורמה דחא  .תומולחו  לכוא  תובהא , יוליב , שובל , ומכ  םיישיא  םיאשונ  הב  םילוע  .העבטמ  רתוי  תיתורבח  איהש 

". תויסוכ םויה  ונלוכ  : " ךכ תאז  רידגה 

" .ינשה םע  דחא  תוישיאה  תויעבהו  םייטרפה  םייחה  לע  רבדל  םיכובנ  אל  םינבה  ונחנא  : " ןב 32 ריעצ 

םירבב הפק , יתבב  רקיעב  םיברועמ , שגפמ  ידקומ  םג  ןמזה  לכ  םימייקתמ  תודרפנה  תוירדגמה  תויורבחה  דצל 
.רחא הקשמ  וא  הריב  לע  תלהוצ  תונבו  םינב  לש  הרובח  תפפותסמ  םביבסש  תונחלוש  תוארל  חיכש  .םינודעומבו 

, םירבגה תרזעל  םישנה  תרזע  ןיב  הדרפה  תרצונ  ללכ  ךרדב  םלצאש  םימדוק , תורודל  דוגינבו  תיעבט , םהיניב  המירזה 
.םלוכ תא  תניינעמ  החישהו  בברועמ  לוכה  ןאכ 
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תא וניארו  ןולייא  ןוינקב  טנלפ  סיל  ונעסנ  ךכ  רחאו  רדהנ  רגרוב  לייחה  תמרב  דרגנווא  תדעסמב  ונלכא  : " ןב 31 ריעצ 
רתוי הברה  איה  היווח  קולחל  ימ  םע  שישכ  .ןנערמ  יתיווח , ףיכ , היה  .תבו  םינב  השולש  העברא , ונייה  תובובחה .' '

" .טרסה קיחצמ  המכו  לכואה  םיעט  המכ  לע  רבדל  .הנהמ 

קשנל םיחא 
.המוצע איה  ץראב  םיישיא  - ןיבה םיסחיה  דוק  לע  ותעפשהו  םילארשיל , תדחוימ  תיתרבח  תרגסמ  דימת  הוויה  "ל  הצ

תויווח םירבוצש  תויברקה , תודיחיה  ימחול  תא  רקיעב  תנייפאמ  יאבצה  תורישל  םירבח  םע  הצימאה  תודידיה 
.םיאולימה תוריש  תרגסמב  םג  תויתועמשמ 

תיטמוארט איה  תורישה  תייווחש  םושמ  רקיעב  , Y-רוד ה ברקב  דחוימב  םייח  תכיראמו  החיכש  אבצה  תפוקתמ  תורבח 
, םיאולימבו רידסב  תורישה  ןמזב  תושק  תויווח  ווח  םג  םהמ  םיבר  .םירבחה  תכימתל  רתוי  םיקוקז  םהו  םרובע  רתוי 

פאסטאוובו םרגטסניאב  קובסייפב , םיאצמנ  םלוכש  הדבועה  .הזעב  תוברקהו  "ש  ויאב רוטישה  תולועפ  תרגסמב 
.רשקה קוזחתל  תעייסמ 

אל הדקפמב , הדובעל  אל  .עגעגתמ  ימצע  תא  אצומ  ינא  .ירחאש  םויה  רזומ  : " הזעב תורישה  רחאל  קובסייפב  בתוכ  ריעצ 
הדקפמה רוזאב  השגרוה  םעפהו  אבצב , שיש  דחיבה  לש  השוחתלו  םישנאל  .םישנאל  אלא  .לכואל  אל  םגו  םודא  עבצל 

.דימתמ רתוי  ונלש 
םתואב םלוכ  תא  םישיבלמשכ  אבצב  דחוימ  והשמ  הרוק  ףרוגו  יללכ  ןפואבש  הרזח , ךרדב  לומתא  העיסנב  ךכ  לע  ונרביד 
רשפא םלוכל , םירזוע  םלוכ  םואתפ  םתיא , רבדל  םישנא  אלמ  ךל  שי  םואתפ  תרגסמ -  התואב  םיאצמנ  םלוכו  םידגב 

 ]...[ .רבדל ליחתהלו  לכוא  רדחב  והשימ  דיל  בשייתהל  טושפ 
לומתא .םיאולימ ]...[  ישנאב  רבודמשכ  םבורב  םיגגופתמ  רידסה  ןמזב  םישנא  ןיב  קתנ  םירצויש  תוגרדה  ילדבה 

זגרא ספת  דחא  לכ  תושילשל , העיגהש  תיאשמ  קורפל  דחי  ומתרנש  םיפולא  ינגס  דע  םילמס  לש  הריישל  יתפרטצה 
 ]...[ .הדובעה המייתסה  תוקד  שמח  ךותבו 

םובה המש  דחיב  ונגאד  דחי , ונדבע  ןושיל , הפיא  םלוכל  היהיש  ינשל  דחא  ונגאד  ןגומה , רוזאל  ונצר  דחיב  ונלכא , דחיב 
הקזח השוחת  םע  םשמ  אצוי  ינא  לכהל  רבעמ  ךא  , ונקעצ ףא  םימעפלו  ונחכוותה  םגש  ןבומכ  .עגפ  םג  היהש - 

.םידחואמ תויהל  ונלש  תלוכיב  םירפתשמו  םיכלוה  ונחנא  הנורחאלש 
םישנא הברהב  ןמזה  לכ  ףקומ  תויהל  .םייניעה  הבוגבו  גאוד  םיענ , רוביח  םהיניב , רוביחו  םיאלפנ  םישנא  ונל  שי 

" .עגעגתמ ינא  הזל  םירבח -  םג  םלוכש  םיקיתו  םג  םישדח 

ונאצי ונאצי לודגה   לודגה לויטל   לויטל
לש הריעז  הבכש  קר  רבעב  .יאבצה  תורישה  רחאל  לודגה " לויטה   " תרוסמ אוה  תילארשיה  הווחאל  ידוחייו  בושח  רוקמ 

.תורבחה דוק  לע  תכל  תקיחרמ  העפשה  ךכל  שיו  דחוימב , חוור  סופדב  רבודמ  םויה  .לויטל  האצי  םיריעצ 

- וינו הילרטסוא  הקירמא , םורד  הקירמא , זכרמ  תירבה , - תוצרא לאפנ , דנליאת , ודוה , םה  לויטל  םיפדעומה  םידעיה 
ןיבו םידיחי  ןיב  תויורבח  תומקרנ  ךכ  .םיפסונ  םילארשי  "ל  וחב םיריכמו  םדבל  ולא  םידעיל  םיעסונ  םיבר  .דנליז 
םתוא םיאצומ  םה  .דעיב  הכר " התיחנ   " םמצעל רצייל  ידכ  לויטה  תליחתל  םירנטרפ  םישפחמ  םג  םיבר  .תוצובק 

לש קוה " דא   " תורבחב רבודמ  בורל  .םיאלימרתה  תויונחב  םישגפמו  תועדומ  תועצמאב  וא  קובסייפה  תועצמאב 
לויטה .םתוא  תרשמ  הזש  ןמז  לכ  לויטב  דחי  םיראשנ  םה  .םימי  תכיראמ  תונמאנ  תבייחמ  איה  ןיאו  ףתושמ , סרטניא 

" םהל םיאתמש  המ   " יפל תונשי , תוצובקמ  םיקתנתמו  תושדח  תוצובקל  םירבחתמ  םיבר  וכרואלו  םישדוח , המכ  ךרוא 
םג םבור   ) ןותנ ןמז  לכב  םישנא  רחא  בוקעל  תרשפאמ  איהש  ןוויכ  תובר , ךכב  םהל  תעייסמ  קובסייפה  תשר  .תע  התואב 

- לתב רקיעב  תויורבחהמ , קלח  תוכשמנ  ץראל  םתרזח  םע  ךשמהל .) םהיתוינכות  לעו  הנתשמה  םמוקימ  לע  םיחוודמ 
.ויה אלכ  תוגומנ  תורחאו  ביבא ,
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אלש תופתוש  םש  תרצונ  תישיא : ןיבה  המרב  לויטב  הרוקש  הממ  והשמ  דומלל  םג  יאדכ  : " םוקמב רתאב  בתוכ  קינצוביק 
לכ לויטה  תא  השועש  המ  הז  יתעדל  תמאה -  .םעפ  לש  ץוביקה  הנומוק , ןונגסב  והשמ  ונימיב , התוא  תווחל  רבכ  אצוי 
םא .ץראל  הבוש  םע  תקרפתמו  םלועה , לש  ינשה  הצקב  קר  םייקתהל  הנודינש  תיפותישה , היווחה  םיהדמו -  דחוימ  ךכ 

םאה  ) תיחרזא םדק  הניכמ  ןיעמ  לארשיב , םוי  - םוי ייחל  םימשרו  תויווח  םימגרתמ  ובש  םירזוח , םילייטמל  ץוביק  היה 
" .דאמ ליעומ  והשמל  וזה  תיתרבחה  העפותה  תא  ףנממ  הז  היה  ףסכ - )? הז  לע  םישת  תונכוסה 

הרידל הרידל םיפתוש   םיפתוש
םיפתושמה םירוגמה  ףתוש ." - רבח  " היורקה השדח , תורבח  תרוצ  דילוה  םיפתוש  םע  תורוכש  תורידב  םירוגמה  סופד 

םע הז  םיקלוחה  םיבורק  םירבחל  םיתיעל  םיכפוהש  דחאכ ,) תונבו  םינב   ) םירז השולש  - םיינש ןיב  םיברקמ  םיימוימויה 
.םימייתסמ םיפתושמה  םירוגמהשכ  םג  תוכשמנ  וללה  תויורבחהמ  קלח  .םמלוע  תא  הז 

םע הריד  קולחל  םיצלאנ  םהש  הדבועה  לשבו  הכיראמה  םתוקוור  לשב   Y-ה רודב  דחוימב  חיכש  השענ  הז  סופד 
.ההובגה תוריכשה  תולע  לשב  םיפתוש 

תודע תודע הצוח   הצוח תורבח   תורבח
וב אוצמל  ןתינ  .םייתרבח  םירשק  תריציב  תועמשמ  ללכ  ךרדב  ןיא  תויתדעל  ובש  רוד  אוה  וימדוקמ , רתוי  , Y-רוד ה

םייטנמור םירשקב  הלכו  םיליגר  תודידי  ירשקב  לחה  תונוש , תודעמ  תורבחו  םירבח  ןיב  םירשק  רחא  רוד  לכמ  רתוי 
.םיאושינו

הארמ םה  הידהוא  להקו  בייט ) טנינ  תילארשיה " הלרדניסה   " םשארבו " ) דלונ בכוכ   " תירלופופה תינכותה  יבכוכ 
.םייתדע טסופ  םייתוברת  םינייפאמ  חתיפו  יתרושקת , הרטלואה  ןדיעה  ךותל  רגבתהש  םיריעצ , לש  שדח  רודל  הנמאנ 

תונוכשהו םודאה " סקנפה   " תלוצא ךותמ  קר  דוע  םיחמוצ  םניא  תוברתה  ירוביג  ובש  שדח , ןדיע  בצעמש  רוד  הז 
. םימודא הלעמו  ןורקע  - תיירק תג , - תיירק הינתנמ , םג  אלא  תולודגה , םירעב  תוססובמה 

םיאג םיריעצה  אברדא , .םיקחדומו  םירתסומ  םניא  םירבצ , ינבו  םירבצ  ובור  הז , רוד  לש  םייתדעהו  םייתדה  םישרושה 
תוהזה תאו  תויתדה  תדימ  תא  םירוגמה , םוקמ  תא  אל  םגו  יתדעה , אצומה  תא  םיספות  םה  ןיא  תע  התואב  םלוא  .םהב 
םהייח ךלהמב  וחתפיש  יאנפה  יביבחתו  םתסנרפל  וקסעי  ובש  עוצקמה  .םתוהזב  יזכרמ  תוכייתשה  ותכ  תיטילופה ,

וא םיינופצ " ", " םיננח  " וא םיסרע " ", " םייחרזמ  " וא םיזנכשא "  " םניא םה  .יתועמשמ  רתוי  הברה  תוהז  דקומ  םיווהמ 
ילגרה שובלה , אטבמה , םג  ומכ  םייטרפה , םהיתומש  .הלאש  ינמיס  אללו  רוערע  אלל  םילארשי , טושפ  םה  םיימורד ." "
אבצב םיתרשמ  ןוכית , רפס  - תיב םימייסמ  םבורו  ירמוחה  םמויק  לע  וקבאנ  אל  םבור   ) יפארגויבה עקרהו  הכירצה 

םילארשי םהש  ףאו  .תיתדעו  תידמעמ  תוכייתשה  יעבצב  םיעובצ  םניא  תיעוצקמ ) הריירק  חותיפל  ץרמב  םיסנכנו 
. םהל ומדקש  תורודה  לכ  לש  הזמ  לודג  יברעמה  םלועב  םרוד  ינב  ןיבל  םניב  ןוימדה  םתמשנב ,

ינלוג הידבוע , ברהו  ישירהמה  הליקסוב , היאמו  הנודמ  ןיטסגנירפס , סורבו  יצרא  המלש  התיפב , ישוס  לש  רוד  והז 
תויפאי ןיעמ  וז  .הלילה  ינודעומב  סנרט  תוביסמו  םיחטשב  םישקובמ  רצעמ  רוחש , פארו  לארשי  ץרא  יריש  האוגו ,

תרזעב וכרד  תא  סלפמה  יליּבומ  דמעמ  לש  ימיטפואו , ןיינעמ  יתוברת , ןוכתמ  ימוקמ -  יתרוסמ  קפוא  םע  תילבולג 
". םשה תרזעב  תושיחנה ו"

לכב  ) המבה זכרמל  הענ  תיתוברת  ברה  הירפירפה  םלועה  תוצרא  בורב  ןכש  לארשי , תא  תדחיימ  הניא  תאזה  העפותה 
השיפתב ימונוקא , - ויצוסה עקרב   ) יתוברתו יפרגומד  ןוימד  אוצמל  רשפא  ידכב , אל  רודיבב .) קר  אל  םיחטשה ,

יבכוכ ןיבל  הל  תומודהו  דלונ " בכוכ   " תינכות יבכוכ  ןיב  ילקיסומה ) ןונגסבו  הארמב  וליפאו  תיתדהו  תיטילופה 
.תורחא תונידמב  הזה  רנא  ' זה
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םירוההו םירוההו םיאושנה   םיאושנה תווחא   תווחא
תניחבמ לארשיב  םיאושנל  םיקוור  ןיב  הוושה  ןליא  - רב תטיסרבינוא  לש  היגולויצוסל  הקלחמב  ךרענש  רקחמ 

ינב לש  םייתרבחה  םייחה  תא  ןיאושינה  דסומ  הנשמ  הדימ  וזיאב  קודבל  הרטמב  םימייקמ , םהש  תויצקארטניאה 
םיאושנה תוגוזה  ןיב  רשקה  .יתועמשמ  ןפואב  הנוש  םיאושנו  םיקוור  לש  תויתרבחה  תותשרה  בכרה  יכ  אצמנ  .גוזה 

.םירחא םיאושנ  תוגוז  םעו  החפשמה  ינב  םע  רשקה  קזחתמ  ומוקמבו  שלחנ  םיקוורה  םהירבח  ןיבל 

, םידליה לש  תויוליעפ  ביבס  םירבחתמ  םה  .םהידלי  - ירבח לש  םירוהה  םע  תורבח  ירשק  םירצוי  םיבר  םיריעצ  םירוה 
דוגינב , Y-רודב ה .םידליה  לודיג  ביבס  זכורמ  תויהל  הטונ  חישה  הז  גוסמ  תורבחב  .המודכו  גוחב  רפסה , - תיבב ןגב ,
תרבוגו תכלוהה  םתוברועמ  לשב  תאזו  םירחא , תוהמאו  תובא  םע  ירבח  רשק  םירצוי  תובאה  םג  םימדוק , תורודל 

(. םידלי לדגמ   Y-רוד ה םיסרוקו -  םירוה  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) .םכוניחבו םידליה  לודיגב 

םירגוב םירגוב םיחאכ   םיחאכ אמאו   אמאו אבא   אבא
ירעפ .ליגה  תבכש  ךותב  םיסחיה  תכרעמ  ןיבל  םירוה  - םידלי יסחי  ןיב  הרורב  הנחבה  תלבוקמ  התיה  םימדוק  תורודב 

, תאז תמועל   Y-רוד ה .ידדה  רוכינ  םג  תחא  אלו  הציצח  ורצי  םירורב , תולובג  וטטריש  סנאטסיד " יגהונו ה" תורודה 
חישב ףקתשמ  רבדה  .וירוה  םע  םיירבח  םיסחי  חתיפו  תילאמרופ , יתלבו  תוחפ  תינתוכמס  הריוואב  ריעצ  ליגמ  לדג 

םהירוה םע  וליב  םיקינ  Y-יכ ה רוכזל  בושח  .םיפתושמ  יוליב  יסופדבו  תויוצעייתהב  םיימוימוי , םינוכדעב  חותפ ,
םירבח ןיבכ  תפתושמ  תיתחפשמ  אתורבחב  התשענ  היזיוולטה  תוינכותב  הייפצה  וליפאו  םתודלי , ךרוא  לכל 

(. םויקה תוהמכ  יוליבה  יל -  הבבס  ואר : הז  אשונב  הבחרהל  )

םירוה תוארל  רידנ  אלו  םהלש , םידליה  ירבח  םע  םג  םינש  תכורא  תירבח  םיסחי  תכרעמ  םילהנמ  םיבר  םירוה 
לבא הוושמ , רקחמ  השענ  אל  .קוחרה  חרזמב  וא  הקירמא  םורדב  ךוראה  לויטל  וליפאו  םהידלי  םע  יוליבל  םיפרטצמש 

ןיב אוה  פאסטאוו  תוצובקב  וא  קובסייפב  םהידלי  לש  םירבחכ  םימושרש  לארשיב  םירוהה  רועישש  רעשל  רשפא 
.םלועב םיהובגה 

: דוקימה תצובקב  םירבחכ " םירוהה  תא  םיבישחמ  םתא  םאה   " הלאשל תויסופיט  תובושת 

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

" .הרקי הזש  ריבסו  ובזכאי  ראשה  לכשכ  דימת  םש  ויהי  םה  .םייחצנ  םירבח  םה  םירוהה  יאדווב , "
תותשל ותיא , קוחצל  רשפאש  לכה , לע  ותיא  רבדל  רשפאש  וילע , ךומסל  רשפאש  ותוא , ךירצשכ  םש  אוהש  תעדל  "

" .ותיא תולבלו  ותיא 

" .רתוי םתיא  םיחותפ  םישיגרמו  םהילא  םירבחתמ  רתוי  זאו  םירוהה  לש  דצה  תא  םג  םיניבמ  רתוי  רגובמ  ליגב  ןכ , "

םיטבלב ךתוא  ףתשמ  ומצע  אוהו  רבחכ  גהנתמ  רתויו  יתוכמס  תויהל  ךרוצ  תוחפ  שיגרמ  הרוהה  זא  לדג , התאש  לככ  "
" .רתוי חתפיהל  ךל  םרוגש  המ  רבוע  אוהש  תויווחב  ולש 

" .תיבה תא  םיבזועשכ  דחוימבו  תורגבתהה  ליג  תא  םירבועש  ירחא  קזחתמ  םירוהה  םע  רשקה  "

תילארשיהו תידוהיה  היגולותימב  .יתודליו  יתולגל  בשחנ  רבדה  .באה  וא  םאה  םע  םח  רשקב  םיריעצ  ושייבתה  רבעב 
, תירגלוו תינלוק , היניעמ , םלענ  אל  רבדש  תיקינדונ  התוא  עמאמ ," עשידייה  " – " היידוהיה םאה   " תומד תרכומ 

הרידחמ הייח , תא  ורובע  הבירקמ  איה  .הנב  לש  וייח  ךרד  אלא  םייקתהל  הלוכי  אלש  תיביטלופינמו , המילא  תננוגמ ,
.הלש הליפכה  םע  םיאושינלו  ריחמ  לכב  תירמוח  החלצהל  ותוא  תפחודו  המשא  ישגר  וב 

םג היידוהי ." םא   " התואל האוושהב  ומצעתה  וליפא  ילואו  ותחפ , אל   Y-רוד ה לש  תוילארשיה  תוהמאה  לש  תודרחה 

33

34

18/62

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30423&searchMode=0&index=6
http://www.peopleil.org/details.aspx?itemID=30417&bookid=7


.הצימא תורבח  הפילחה  ןבל  םאה  ןיב  הביאהו  רוכינה  תא  לבא  .תחפ  אל  דליהמ  קתנתהל  ישוקה 

.ןובלע לש  גוסל  בשחנ  אמא " לש  דלי   " יוניכה .ןגפומב  ןהיתוהמאמ  רענתהל  םירגוב  םירבג  וטנ  םימדוק  תורודב 
תיתועמשמהו תבכרומה  םיסחיה  תכרעמ  תא  הדיצה  וקחדו  םהיבא  םע  וחתיפש  תיטסיאו  ' צאמה הווחאב  ואגתה  םירבג 
.וב םיאגתמ  אלא  ותוא , םיריתסמ  אלש  קר  אל  .סוטאטס  למס  ןיעמל  ךפה  הזה  רשקה  םויה  .םמא  ןיבל  םניב 

: םהלש תוהמיאה  םע  סבלס  לש  םיקודהה  םיירבחה  םירשקה  לע  תונורחא ," תועידי  הבתכמ ב" םירחבנ  םיעטק  ןלהל 
חיטשה לע  אמא  םע  עספשכ  דווילוהב  יונישל  תואה  תא  ןתנ  זורק  םוט  .ךרדה  תא  וצרפש  זבלסה  הלא  ויה  דימתכ , ""
תוהמאב יולגב  רדהתהל  וירפקיד , ודרנואיל  םהב  םיבכוכ , דועל  הארשה  שמיש  ךכבו  יכורכרכ , דשחייש  ילבמ  םודאה 

אמא םע  םלטצה  ןלוג  ליא  םיעוריאל , אמא  תא  איבהל  שייבתמ  אל  רקנד  ןר  תימוקמה , הריזב  .םולה  דע  םתוא  ואיבהש 
. הריירק אמאמ  השע  רלימ  רידאו  תמוסרפל 

םתימדת תא  קזחמש  םהיתומא , םע  םהל  שיש  קודהה  רשקב  םיאגתמו  לע  םירבדמ  םימסרופמ  םירבג  רתויו  רתוי  ללכב ,
םישקתמ םיריעצ  רתויו  רתויש  הדבועל  הארנה  לככ  הקישמש  העפות  .רתוי  םיקשחנו  םימח  םיישונאל , םתוא  ךפוהו 

םירבגל םיגעלנו  םיישנ  םיסופיטמ  אמא  לש  םידליה  וכפה  ךיא  זא  .םירוהה  תיב  לש  םימחה  ןקה  תא  בוזעל 
?" םירבגבש

ןיעמכ וא  םיבוט  יכה  םירבחכ  םתוא  םיראתמו  דחאכ -  תובאו  תוהמיא  םירוהה –  םע  םהלש  רשקב  םירדגתמ  םיקינ  Y-ה
םיפותיש םינוכדיעל , בורל   ) םויה ךלהמב  םהירוהל  םידליה  ןיב  תובר  תוחישב  ראשה  ןיב  אטבתמ  רבדה  .םירגוב  םיחא 

(. תויוצעייתהו

" .ללכב םויה  ילש  אמא  םע  יתרביד  אל  דועו  םיירהצב  יצחו  םייתש  רבכ  : " תב 25 תיטנדוטס 

"(. הז תא  תבהוא  ילש  אמא  ", " ךכ השע  ילש  אבא   )" םירוהה לע  םהיניב  חחושל  םיברמו  דמחמה " ירוה  םיאג ב" םיריעצה 
.שפנ ידידיכ  אלא  יתרוקיב , ןפואב  םיספתנ  םניא  םירוהה  בור , יפ  לע 

םילימל וקפיס  דוקימה ) תוצובקבו  תונויארב   ) ונלש םינייאורמהש  תויצאיצוסאה  גוסב  אוצמל  רשפא  ךכל  יוטיב 
": אמא ו" אבא " "

רשפא יא  שיש , בורק  יכה  ץועי , בג , הכימת , ךלמ , תיבה , לש  ךוותה  דומע  קזוח , דואמ , תיזכרמ  הביצי , תומד  אבא :" "
.תנעשמ ..לכה , יליבשב  השעי  וידעלב ,

הרקי התוא , ךירצש  םש  דימת  תכמות..החיש , תשא  דואמ , תקבחמ  תומד  בשק , תויתפכא , תיזכרמ , דואמ  תומד  אמא :" "
תבהוא תגאוד  ...הלש , לכואה  ילב  רשפא  יאו  םירופיס , תקלוח  לכהב , התיא  תצעייתמ  שיש , בורק  יכה  ...הרקי , יל ,

תשא הבוט , הרבח  םיאנת , אלל  יתוא  תבהוא  יליבשב , החמש  דימת  החיש , תשא  הרבח , .יילא  בורק  יכה  םדאה  תכנחמ ,
!!". אמא לש  הבהא  ומכ  הבהא  םלועב  ןיא  יכ  דימת , תגאודש  תכנחמ  תומד  דוס 

לש ריקל  םיפרצמ  םיבר  .םירגוב  םיחא  וא  םיבורק  םירבח  לעכ  םהירוה  לע  בותכל  םיברמ  םיריעצה  קובסייפב  םג 
.םתדלוה ימיל  תוכפתשמ  תוכרב  םירוהה 

, ךיירבח ךידימלת , םירשואמ  .היהתו  תייה  דחא  רפסמ  התאו  ךומכ  ןיא  ילש !! ץרענו  בוהא  אבא  : " היבאל תב 32  הריעצ 
" .ףרה ילב  ךתוא  תבהואה  ונתחפשמ  רקיעבו  ךתא  םידבועה 
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לש רוחבה  טלחהב  אוה  ילש , רקיה  אבאה  ...ילש  םייחב  יתועמשמ  יכהו  בושח  יכה  םיהדמ , יכה  םדאל  תדלוה  םוי  םויה  "
ףאו טעמכ  אוהש  וליפא  זא  הזה !! רישה  תא  ול  שידקהל  ליבשב  קר  ולש  הזה  תדלוה  םויל  ןמז  הברה  ךכ  לכ  יתיכיחו  ייח 

אבאה תמאב  אוה  יכ  םגו  דמחנ  הז  יכ  םג  חמש , תדלוה  םויו  בוט  לזמ  ול  לחאל  םי  / תונמזומ /ן  םתא קובסייפב , אל  םעפ 
!!" וטיפפ אלמ  ךתוא  תבהוא  שיש !! בוט  יכה 

אבא וא  אמאל  םא  םג  תדלוהה , םוי  דובכל  אבאל  וא  אמאל  תוכרב  םהלש  יטרפה  קובסייפה  ריק  לע  םיבתוכ  םג  םיבר 
.קובסייפ ףד  ללכ  ןיא 

תורבח ןימ  תרצונ  השעמל  .הזב  םיאגתמו  תורבח  לש  םיוסמ  גוסכ  םהידלי  םע  םיסחיה  תכרעמ  תא  םיספות  םירוהה  םג 
.אתורבחה תא  םיקפסמ  םיריעצהו  ןומימה  תא  םיקפסמ  םירוהה  .םיפתושמ  םילויטלו  םייוליבל  תואיצי  לש  שדח  גוסמ 

רשפא (. Peerenting " ) תורוהבח  " : דחוימ יוניכל  רבכ  הכז  ונלש  ןדיעב  תורבחל  תורוה  ןיב  דירפמה  וקה  שוטשט 
(; תרושקתה דודיעבו  תינמוהה  היגולוכיספה  תארשהב   ) סנטסידה קוריפ  םימרוג : רפסמל  תאזה  העפותה  תא  סחייל 

םירוה ןיב  הקוצמ  תווחא  םירצויש  םישוריג  לש  הובגה  רועישה  ץראב ;) דחוימב  תטלובש   ) ריעצ ראשיהל  היצמיטיגלה 
תא םג  עקרב  שיו  .ךידלי  ייחב  וא  ךייחב  ןורחאה  תויהל  לוכי  םוי  לכ  וליאכ  השוחת  רצויש  ינוחטיבה  חתמהו  םהידליל ;

.Y-רוד ה לש  תואמצעה  רסוחו  תויתודליה 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

דמחמ דמחמ ידליל   ידליל דמחמ   דמחמ תויח   תויח
יתרבחה הדמעמ  תא  תססבמו  תכלוה  דמחמה  תייח 

/ת ילארשיה /ה  ריעצה לש  הבוטה  הדידיכ  שדחה 
ריע ביבא –  - לתב רקיעב  טלוב  רבדה  .ה  / יוצמה

יתועמשמ קלחל  וכפה  םיבלכה  הבש  םיריעצה ,
לקתיהל ילבמ  בוחרל  תאצל  השק  .ינוריעה  ףונהמ 

, העוצרב םירושק  הרדשב  םילייטמ  הבלכב  וא  בלכב 
םיצבור םיינפוא , גוז  דצל  וא  םהילעב  דצל  םיצר 

תונלבסב םיניתממ  וא  רבהו , הפקה  תיבב  םדיצל 
.תויונחל ץוחמ 

לתב הייסולכואה  רופיסה : לכ  תא  םירפסמ  םירפסמה 
הרשעכב תונורחאה  םינשה  םירשעב  החמצ  ביבא 

החמצ םיבלכה  ילעב  תייסולכואש  דועב  םיזוחא 
ילותח רפסמ  תא  .תיזוחא  תואמ  שולשמ  רתויב 

.ההז  תומכב  רבודמש  הרעשהה  לבא  רופסל , ךרד  ונל  ןיא  ריעב  םימייקש  תיבה 

םידיפקמש םיאלותח ," םה ה" םבורל  םיגאודש  ימ  .ףלא  דמאנ ב-40  ביבא  - לת תובוחרב  םויה  םייחש  םילותחה  רפסמ 
תורישה תא  הקינעמש  הייריעב , םתוא  רקעל  וא  סרסל  םג  םיתיעלו  םימ  םע  ילכ  חינהל  תועובק , תועשב  םתוא  ליכאהל 

.הייריעב םימושר  הלאכ  םיאלותח "  " םיפלא - תשמחכ .םניחב  הזה 

לש הילע  דצל  םילותח  ץומיאב  םיזוחא  לש 18  הילע  ביבא  לת  םייח  ילעב  רעצ  תדוגאב  המשרנ  םינשב 2013-2010 
.( םיבלכ םילותח ו-700  וצמוא 185  תנשב 2013   ) םיבלכ ץומיאב  םיזוחא   16

תודעוימה תויונחה  רפסמו   100- כל תונורחאה מ-6  םינשה  םירשעב  ריעב  תוירנירטווה  תואפרמה  רפסמ  לדג  ליבקמב 
םיטושיקו םירזיבא  םג  אלא  םייח  ילעבל  ןוזמ  קר  אל  םויה  תורכומ  וללה  תויונחה  מ-10 ל-80 . הלע  דמחמ  תויחל 

תוניג םיעבראמ  הלעמל  .ללכתשה  תועיצמ  ןהש  תורישהו  םיאלפ , הלע  םיבלכה  תורפסמ  לש  ןרפסמ  םג  .םינוש  םיגוסמ 
לע חונל  לוכי  וילעבו  ושפנ , תוואכ  ץורל  לוכי  בלכה  םהבש  םילצומ  םיבחרמ  ביבא –  - לת יבחרב  תורזופמ  תורדוגמ 

, םיסנכתמ םירבחה  .עברא  לע  םיכלוהל  תדלוה  םוי  תוגיגח  שדח : דנרט  הפצנ  ביבא  - לתב םיינוריעה  םיקראפב  .לספסה 
.העתפה תיקשו  םיקתממ  םילבקמו  םיתוש  םיבלכהו  תדלוה , - םוי יריש  בטימ  םירש 

םירקס לבא  .בוחרב  לויטל  תחקל  ךרוצ  ןיא  לותחה  תא  ןכש  םילותחה , לש  וזמ  רתוי  תטלוב  םיבלכה  לש  םתוחכונ 
ןורחאה רושעב  יכו  רתויב , תירלופופה  דמחמה  תייחכ  םיבלכה  תא  ופקע  םילותחהש  םיארמ  יברעמה  םלועב  וכרענש 

תוחפ שרוד  אוה   ) לותחה לש  רתוי  םיטעומה  םיכרצל  רושק  רבדהש  רשפא  .םילותחה  תבוטל  לודגל  ךישממ  רעפה 
. חור יבצמל  ןותנו  טסיאוגא  קנפתמ , שדחה : רודה  תא  ףקשמ  לותחהש  םינעוטה  שי  ףטוש .) לופיטו  תיפסכ  העקשה 

ןויליג םזי  ביבא  לת   Time Out ביבא לתה  רודיבהו  יאנפה  ןיזגמש  תבחרנו , תטלוב  הכ  התשענ  ביבא  לתב  העפותה 
לע תוחפל  וא  םלועה , לע  תטלתשמ  םילותחה  תנצסש  השוחתה  : " ךכ לע  הבתכ  רלפ  יל  ןיזגמה  תבתכ  .אשונה  לע  םלש 

הטימהמ תאצל  וגהנ  םיאלותח )"  )" םילותחה יליכאמ  רושעכ  ינפל  דעש  דועב  .בוחרב  םג  בטיה  תשגרומ  ביבא , לת 
הלכאה תוניפב  ןואגב  תאז  םישוע  םה  םויה  הביבסה , ילותח  תא  רתסב  ליכאהל  ידכ  הלילה  לש  תונטקה  תועשב 
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גוהנ אל  רבכ  םויהו  התנתשה  םילותח  לע  היגולונימרטה  וליפא  .םינכשהמ  הרזע  םילבקמ  םג  םימעפלו  תורדסומ ,
'." תיב ירסוחמ   ' םילותח לע  םירבדמ  ונחנא  דובכה , לכ  םע  .בוחר  ילותח  םהל  אורקל 

דועו םיבלכ , .םיריעצ  רקיעב  תקתרמש  תימואלניבה , תילטיגידה  תוברתב  םג  היוטיב  תא  תאצומ  דמחמ  תויחל  הביחה 
תונומת םילעמ  םישנא  .ךסמל  ךסממ  םירבעומש  םינוטרסו  תוגצמ  יפלא  תואמ  םע  טנרטניאב  םיבככמ  םילותח , רתוי 
םידליהו תוקוניתה  תונומת  םע  םירחתמש  םיקתקתמו , םיעשעשמ  ואדיו  יעטק  םיציפמו  םהלש  דמחמה  תויח  לש 

.םימסרפמ םירוהש 

לע תוירחאה  תא  םמצע  לע  תחקל  תוטעומ , תוסנכהו  תונטק  תוריד  ילעב  םיבר , םיריעצל  םרוגש  דמחמה  תייחב  שי  המ 
תיגוז תוביוחמל  סנכיהל  רהממ  וניאש  ומצעב , זכורמה  רודב  רבודמש  הדבועה  עקר  לע  תדדחתמ  וזה  הלאשה  הלודיג ?

: םירבסה המכ  שי  וז  העפותל  .תודסמתהה  תא  החודו 

תויפאי תוחפשמב  תּודלי 
.תיבב דבל  תובר  תועש  וליב  םידליהו  הריירקל  בר  ןמז  ושידקה  םירוהה  ינש  ןהבש  תויפאי  תוחפשמב  ולדג  םיקינ  Y-ה

םתודלימ םיריעצה  ולגרתה  ךכ  .ןוחטיב  תשוחת  ול  הנקיו  דליל  הרבח  שמשיש  בלכ  ץמאל  םיטונ  הלאכ  תוחפשמב 
.םייאמצע םירוגמל  םירבוע  םה  רשאכ  םג  הזה  סופדב  םיכישממ  םהו  דמחמ  תייח  םע  רוגל 

תיתחפשמ תוביצי  תשוחת 
וא םדקומב  התיבה , רוזחל  םיכירצ  הדובעל  םירוכמה  םג  .ינתחדקה  םויה  רדסב  העיגרמ  אתחנתא  הווהמ  דמחמה  תייח 

תייחב לופיט  לש  ימויה  לאוטירהו  יטואכה , םלועב  הניטור  תרצונ  וז  ךרדב  .לותחב  וא  בלכב  לפטל  ידכ  רחואמב ,
.תויגוזמ רתוי  םימעפל  תוביציו –  ןוגרא  תשוחתל  רשקתמ  דמחמה 

, תויקסע תוחלצה  תובזכנ , תובהא  .יתיא  רבע  אוה  לכה  .ירשוא  לכ  אוה  ילש  לותחה  : " הלאוול ביבא  לתמ  תב 27  הריעצ 
 - הלאשל וניניב ." דירפיש  רבגה  ץצ  אל  דוע  .םלועבש  רבד  םוש  דעב  וילע  רתווא  אל  ינא  וכו .' "ל  וחל תועיסנ  םירבשמ ,

םיעדוי םה  .אלש  הארנכ  : " הנוע איה  לותחה , םע  הלש  תבהואה  םיסחיה  תכרעמ  העירפה  גוזה  ןבלש  רבכ  הרק  םאה 
" .הליבח תקסע  ונחנאש 

רורב יל  היה  שמח , תב  תירסקוב  הטיד , תא  יתלביקשכ  .החפשמהמ  קלח  איה  ילש  הבלכה  : " הלאוול הפיחמ  ןב 32  ריעצ 
יתייה תורדתסמ , ויה  אל  ןהו  הדימב  .ינומכ  טעמכ  הילע  תעגושמ  ילש  גוזה  תב  ילזמל  .תוחאל  ומכ  הילא  ביוחמ  ינאש 

" .יתרבחמ םולשל  דרפנ  יתייהש  ינפל  היעבה , לע  רשגל  ןתינש  המ  לכ  השוע 

יוכיס ןיא  ףיעסה  תא  איבהל  לוכי  אוה  םימעפלש  המכ  ילש ..! םיהדמה  בלכה  לע  ןיא  : " הלאווב הבתכל  הבוגת 
! ילש םייחהמ  ותוא  איצוי  ינאש  םםםםםםםייחב 

! :(" ילש ךיסנה  לע  רתווי  אל  ינא  םייחבש  ןייוצמ  עדוי  אוה  םייחל  יל  סנכינ  רוחבש  עגרבו  ינממ  קלח  אוה 

הלודגה ריעב  עברא  לע  רבח 
רוקה תשוחת  לע  יוציפ  ןיעמכ  תשמשמ  דמחמה  תייח  ןוילע , ךרעכ  םזילאודיבידניאה  תא  שדקמה  יתורחת , םלועב 
תויח לש  ןדיקפת  רתוי , םיחיכשו  םיכוראל  םיכפוה  תוילגניס ) וא  תוקוור   ) ןאוסה ךרכב  דבל  םייחהש  ןוויכ  .רוכינהו 
ןומא רסוח  לש  םלועב  תאזמ , הרתי  .םייחל  בושח  ףתושל  תוכפוה  ןהו  רתוי  יתועמשמ  השענ  הזה  רודה  רובע  דמחמה 

.בושח ןגוע  איה  םיבלכ , לש  רקיעב  תונמאנה , תודיגבו ,

ןומיאו גוז  ןבל  ינמז  ףילחת  אוה  ילש  בלכה  תמיוסמ  הדימב  .יילא  העיגה  תודידבה  : " nrgביבא ל לתמ  תב 28  הקוור 
.הבהא קינעהל  והשימב , לפטל  שמגתהל , רשפתהל , רחא , והשימל  רתוולב  תנמאתמ  ינא  בלכה  לע  .תויגוז  ייחל  םיוסמ 

" .םיסחי תוכרעמ  קיזחהל  יתחלצה  שממ  אל  הז  ללגבו  םהב  הקזח  ךכ  לכ  יתייה  אלש  םירבד 
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תויורכיהל ליעי  יעצמא 
םישדח םישנא  םע  תויורכיה  םירצוי  םיבלכה  ילעבמ  םיבר  תיגוז : תורכיהלו  תיתרבח  היצקארטניאל  ילכ  םה  םיבלכ 

לע םיחוויד  טעמ  אל  שי  ךא  תוימעפ , - דחו תופוטח  תויורכיה  ולא  םיתיעל  .קראפב  וא  הנוכשב  ימויה  לויטה  ךלהמב 
.יטנמור רשקל  וחתפתהש  םיבלכ  ילעב  ןיב  םיסומינ  תוחיש 

םהיבלכ םע  םיבבותסמה  תוקוורו  םיקוורב  ןיחבהל  ןתינ  תונורחאה  םינשב  : " םייח - ילעבב םירושקה  םיעוריא  תקיפמ 
" .בלכה תועצמאב  פא  - קיפה תוברתל  האיבה  תאז  העפות  .ץראב  תוירוביצה  תוניגב  ברעה  תועשב 

םא  " ונל הרמא  תונייאורמה  תחא  .םיילאיצנטופה  גוזה  תב  וא  ןב  רובע  ןחבמ  לש  גוס  םג  הווהמ  דמחמה  תייח  םימעפל 
תרחא תנייאורמ  בלכה ".) םש  ' ) הגניס ןחבמ   ' הזל תארוק  ינא  .יל  םיאתמ  אוהש  ןמיס  רוחבה , תא  בהוא  ילש  בלכה 

.התוא בהוא  תמאב  אוהש  ןמיס  לותחה , םע  דחי  התיא  רוגל  ןכומ  רוחב  םאש  הרמא 

דמעמו הנפוא 
הנפואה וצ  יפ  - לע בלכה  גוס  תא  םירחובה  שי  .ילכלכ  דמעמל  למסו  יטתסא  טירפ " םימיוסמ כ" םיגוחב  שפתנ  בלכ 
םילטובמ אל  םימוכס  םיעיקשמה  שי  .םירחא  םיבלכ  ילעבמ  םמצע  תא  לדבלו   "in" םהש ריהצהל  ידכ  תאזו , ןורחאה 

. ילכלכה םדמעמל  םג  ומכ  וסוחייל , היח  השחמהכ  םהלש , דמחמה  - תייחל םיטישכתבו  דוגיבב  תוידוחיי , תורופסתב 

ינאמוהה ןפה 
וליצהש תחא  רקיעב  דמחמ -  תייח  לודיגב  םיאור  םיברו  תונורחאה  םינשב  הקימעה  םייחה  ילעב  תויוכזל  תועדומה 
תושיגר לע  הריהצמ  דמחמ  תויחל  הקיזה  .תיטילופו  תיגולואידיא  הרימא  לש  גוס  בוחרהמ -  וא  תויחה  תאלכממ 

.תיתביבס תושיגר  לע  םג  ומכ  תוינאמוהו , תויוכזל 

קחשמל ףתוש 
דמחמה תויח  םע  םיקחשמ  םיבר  .עשעתשהלו  קחשל  םיבהוא  םהש  םושמ  םג  דמחמ  תויח  םיבהוא   Y-ה רוד  יריעצ 

הדובע תומוקמש  חיכש , השענ  הז  ךכ  ידכ  דע  .הדובעה  םוקמבו  הדעסמב  הפקה , תיבב  וליפאו  םיקראפב  תיבב , םהלש 
" םייח ילעבל  םייתודידי   " םה ביבא  - לתב הפקה  יתבו  תודעסמהמ  לודג  קלחו  בלכ , איבהל  רתויו  רתוי  םירשפאמ 

חקול ינא  .ךפיהה  .ללכב  יל  העירפמ  אל  הבלכה  : " ונתוא ףתיש  ביבא  לתב  יחש  םינייאורמה , דחא  (. pets friendly)
םישנא םגו  התרבחב  הנהנ  ינא  .ללכב  הדיבכמ  אל  איה  .ברעב  באפל  וליפאו  תוינקל  םירודיסל , םוקמ : לכל  יתיא  התוא 

". םהב לקתנ  ינאש  םישנא  ןומה  םע  חרק  יל  רבוש  הז  .הנממ  םינהנ  םירחא 

קוניתל ומורפכ  יגוזה  בלכה 
רבועש ריעצ  גוז  ובש  ןיינעמו , שדח  סופד  רצונ  ךכ  .דליל  ינמז ) ללכ  ךרדב   ) ףילחת םיתיעל  תקפסמ  דמחמה  תייח 
עייסמ שדחה  ריידה  .דמחמ  תייח  לש  ףתושמ  ץומיא  וא  השיכר  תועצמאב  ולש  םיסחיה  תכרעמ  תא  דסממ  דחי  רוגל 

םיתיעל .ירקיעה  קיתה " לפונש   " ינפל הלועפה  ףותיש  תא  ןוחבלו  תפתושמ  תואמצעו  תפתושמ  תוהז  תריציל  םהל 
.ףתושמה דליה  תדלוה  תא  תוחדל  ץורית  םג  הווהמ  לותחה  וא  בלכה 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

תיביבא תיביבא לתה   לתה היצקרטאה   היצקרטאה

םיריעצה םיריעצה תריב   תריב
, תיצולח העונת  לעכ  תונויצה  לע  בושחל  גוהנ 

תימואלה היגולותימב  .המדאה  לא  בושל  השקיבש 
רולקלופהמ הרדענו  רפכהמ  התוחנכ  ריעה  הספתנ 

ןדיעב םג  הגשגשו  החרפ  תוינוריעה  לעופב  .ירבצה 
תונגרוב לש  למסלו  דקומל  התייה  ביבא  לתו  יקאחה ,

השמיש התישארמ  רבכ  .תשדחמו  תססות  תידוהי 
, תונמאה הלכלכה , זכרמכ  הנושארה " תירבעה  ריעה  "
, תילארשיה הרבחה  לש  רודיבהו  רחסמה  תרושקתה ,

קנעוה דחוימה  הייפוא  .םויה  דע  תאזכ  הראשנ  איהו 
סואהב יתב  לש  םידקת  רסח  זוכיר  לשב  םג  הל 

רשא תומוק ,) ינב 4-3  םינבמ   1,400 כ -  ) םיינניח
ביבא לת  " ) הנבלה ריעה   " יוניכל התכז  םתוכזב 

לע לבא  תימלוע .) תשרומ  רתאכ  תנשב 2003  הרכוה 
םלועה ירע  תמישרב  ישילשהו  ינשה  גרדל  היתונש  בורב  ביבא  לת  הכייתשה  לארשיב , ליבומה  ךרכה  התויה  ףא 
התמד איה  .ירוטסיהו  יטארקוטסירא  רדה  תלוטנו  היינע  ידמ , תטפורמו  הפופצ  ידמ , הנטק  התייה  איה  .תוינרדומה 

. תונורחאה םינשב  הנתשה  הז  לכ  .הילרטסואו  "ב  הרא הפוריא , ברעמב  םירעל  רשאמ  תויטייבוס  הדש  ירעל  רתוי 

םינפו תויצרא  תוימלוע , תומגממ  העפשוהש  המויק , תונש  האממ  הלעמל  ךרואל  תיתגרדה  תוחתפתה  הרבע  ביבא  לת 
המל התוא  תכפוהש  תילאפיצינומ , הגרדמ  תציפק  הב  השחרתה  שדחה  םוינלימה  תישארב  קר  םלוא  .תוינוריע 

ץאומה יונישה  תמגמ   "(. םלוע ריע  תלהנמ   " הנורחאל המקוה  ףא  הייריעב  " ) תווהתהב םלוע  ריע   " םינכמ םיחמומהש 
הרומתה תיזחב  הדמע  ביבא  לת  .תימזי  קוש  תלכלכ  הללכיש  לארשיו  םלועל , חתפנ  ילארשיה  קשמה  רשאכ  הלחה 

קבד ידכב  אל  .לארשי  ירע  ראשל  תחרוב "  " ביבא לתש  ריהמ , הכ  ונדועו  היה  יונישה  .התוא  הליבוה  השעמלו , תאזה ,
.תחא הנועבו  תעב  האנקו  הדילס  אטבמש  ביבא " לת  תנידמ   " יוניכה הב 

הלחה איה  ןאכמ  .לודיג  תונש  שמחו  םיעברא  רחאל  יפרגומדה , הלדוג  אישל  העיגה  ביבא  לת  הבש  הנשה  התייה   1964
ופידעה םהיאצאצו  הגרדהב , ורטפנ  םיקיתווה  םיבשותה  .יתוברת  הבוג  דבאל  םג  ליבקמבו  םינשה  םע  לדלדתהל 

םי תמחלמ  ירחא  ךודכדה  תריווא  התייה  הזה  ךילהתל  תירקיעה  הביסה  .ריעל  ץוחמ  רתוי  תוחוורמ  תורידל  רובעל 
, הננער הילצרה , ןורשה , תמר  אבס , רפכ  ןויצל , ןושארב  םירברפה  תחימצ  ליבקמבו  הנושארה  ןונבל  תמחלמ  רופיכ ,

. תיפרגומד הניחבמ  לדלדתהל  הכישמה  ביבא  לתו  עקרק , ידומצ  רחא  ץורמה  לחה  םינומשה  תונשב  .דועו  םייתעבג 

ריהמ בצקב  וחתפתה  ריעב  םיקסע  .תילכלכ  החימצ  הב  הלח  החותפה , תימזיה  הלכלכה  תוחתפתה  לשב  תעב , הב  לבא 
ףלא לע כ-320  ביבא  לת  יבשות  רפסמ  דמע  יהלשב 1988  .תוקיתוו  םירוגמ  תוריד  ופילחה  תויונחו  תוירלג  םידרשמו ,
ביבא לת  תייסולכוא  הבצייתה  .גואדל ב-1994  ולחה  ריעה  יסנרפו  םישישה , תונש  זאמ  רתויב  ךומנה  רפסמה  שפנ - 

. שיא ףלא  בורק ל-20  לש  ילילש  הריגה  ןזאמ  םשרנ  תנשבו 1998  שפנ  ףלא  לע כ-350 

אלכ ילילשה  הריגהה  ןזאמ  םלענ  תנש 2004  דע  .םידממה  לכב  תינוריע  תוחתפתה  ךילהת  לחה  וזה  ןמזה  תדוקנמ 
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ןזאמ ביבא  לתב  םנמא  םייק  תונורחאה  םינשב  .יבויח  הריגה  ןזאמ  ביבא  לתב  םשרנ  וליפא  ןכמ , רחאלש  הנשבו  היה ,
בצייתה אוה  ךא  םתריד ,) תא  ריכשהלו  רתוי  לוז  םוקמל  רובעל  םיתבה  ילעב  תפדעה  לשב  הארנה  לככ   ) ילילש הריגה 

םה ביבא  - לת זכרמב  םישוקיבה  .תמדוקה  האמה  לש  תונשב ה-90  הדדמנש  וזמ  הברהב  הכומנ  החינז -  המר  לע 
הילא םירבועו  החפשמ , םימיקמ  םהש  עגרל  דע  הב  םירג  םישנא  םינקזו , םיריעצ  לש  ריע  וז  .תוריכשב  ללכ  ךרדב 

.תיבה תא  םיבזוע  םידליהש  עגרהמ 

ךרכל ביבא  לת  תא  ושע  תויתוברת  תועפשהו  םיפרגומד  םיכילהת  תוצימא , תומזוי  תויגטרטסא , תוטלחה  לש  בוליש 
 ? הרק הז  עודמו  דציכ  .םיברל  םסוקה  םדקתמ  ינרדומ 

ךלוה ריעה  זכרמש  םינשב 1993-1974 ,) ןהיכ   ) טהל ז"ל המלש  תושארב  הייריעה , הניחבה  םינומשה  תונש  תיצחמב 
תינוריע תינכות  הנכוה  ביבא ." לת  בל  תאייחהל  תינכותה   " ארקנש חלצומ  הענתה  ךלהמ  המזי  איה  .רדרדתמו 

ןב ןיינב  לעמ  תובחר , תוריד  םע  תומוק  יתש  דוע  תונבל  רתיה   ) םימייק םיניינב  לעמ  תומוק  תפסות  הרשפאש  השדח ,
קלחכ .תורידה  יווש  תא  הלעהו  ריעה , יבחרב  םיבר  םירוזא  לש  םירוגמה  לאיצנטופ  תא  לידגה  רתיהה  תומוק .) שולש 

ליבקמב .בוחרה  תוזחב  רכינ  רופישל  םרת  רבדהו  ולוכ , ןיינבה  תא  ץפשל  םימזיהמ  הייריעה  השרד  שדחה  םכסההמ 
תא ןיטקהל  התייה  הנווכה  .תויונחו  םידרשמל  םירוגמ  תוריד  ובסהש  םייטאריפ , םימזי  לש  השינעהו  הפיכאה  הקדוה 

. םיריעצ תוגוז  רובע  הריד  רכשל  תואוולה  תינכות  העצוה  ןכ  ומכ  .םירוגמה  חפנ  תלדגה  תבוטל  ירחסמה  שומישה 

םישנאל .ביבא  לתל  השדח  היסולכוא  ךושמל  ולחה  ולדגו , וכלהש  זכרמה , רוזאב  העונתה  יקקפ  דצל  וללה , תולועפה 
 - ביבא לת  לש  ןייוולה  ירע  לע  םג  העיפשה  ריעל  הרזחה  .שיבכה  לע  תועש  תולבלו  קלדה  ריחמ  תא  םלשל  סאמנ 

. ןורשה תמרו  הילצרה  ןג , תמר  םייתעבג ,

וז .תינוריעה  הרבחה  לש  דרשמ  וכותב  המיקהו  יניימהוב , לאיצנטופ  ןיקנייש  בוחרב  הייריעה  התהיז  םיעשתה  תונשב 
השמיש םג  איה  .הינב  תוגירח  וא  תוריכש  ירתיהל  תושקבו  יושיר  יכילהת  הלעייו  הטשיפש  הליעי , עורז  התייה 

םיירוביצה םיתורישה  ובחרוה  ליבקמב  .ריעה  לא  םורזל  ולחהש  םיריעצה  ןיבל  תורידה  יאלמ  ןיב  ינוריע  ךוותמכ 
התנבו םינג , לוכשא  החתפ  רפס , תיב  הביחרה  ימת ,)" תיב   )" יתליהק זכרמל  ותוא  הכפהו  ןיינב  התנק  הייריעה  .םוקמב 
הרידגה תופגנדזההש  יפכ  רוד  הרידגה  תואניקניישה   " יכ קדצב  ןעט  לטנזור ' קיבור  רפוסהו , יאנותיעה  .טרופס  םלוא 

םע דחי  הטמלמ  חמצש  גשומ  אוה  יפיצפס , םדאל  ותוא  ךיישל  גוהנ  אל  .רבד  לכל  זיטניינ  גתומ  והז  .הינפלש  רודה  תא 
תורשפאהו לילק  שגפמ  םוקמ  םע  םייניע , רקנמ  אלו  ריעצ  קיש  וכרד  תליחתב  בליש  ןיקניש  .בוחרה  לש  תויתנפואה 

בוחרב חתפנש  הזכ ," הפק  , " לשמל ךכ  .הלא  ונימי  דע  ביבא  לת  לש  התיצמת  וז  םיריבס ." םיריחמב  םירצומ  שוכרל 
תא לוזלזב , קפס  הצרעהב  קפס  רידגהש , הזכ ,” וליאכ   “ ןושלה עבטמ  הארנכ  חתפתה  ונממו  , 80 ־ה תונש  ףוס  תארקל 

תויאו ’ צאמה , “ לטנזור רמוא  השדח ,” הפש  למיס  בייחתמ  אלה  הזכ ’ וליאכ  ה’  “ .עצוממה יאניקנישה  לש  ותפש 
תואניקנישה .יטילופומסוקו  ךר  רתוי  גנלסב  הפלחתה  זא , דע  ילארשיה  גנלסה  תא  הנייפיאש  תירבג־תילארשיה ,

םירוסמ רתויו  ינויצה  לעפמה  יכרעל  םיביוחמ  תוחפכ  הלוכ , תויביבא  לתה  תא  ויתובקעבו  בוחרה , תא  הגתימ 
התוויה איה  ימוקמה : רשקההמ  תקתונמ  התיה  אל  היהתש , לככ  תיטילופומסוק  תונתנהנ , התוא  .תימיטיגל  תונתנהנל 

םא םג  תיטילופ , םיברועמ  ויה  םימדוקה  םירושעה  לש  םיריעצה  .הל  ומדקש  םינשב  ילארשיה  םזירטילימל  דגנ  תבוגת 
םה המ  וניאר  םיאקיטילופהמ , ונתוא  ובזע   ‘ תניחבב ףרוע , ךכל  הנפה  ןיקניש  לש  רודה  , “ לטנזור ריבסה  םחרוכ ,” לעב 

 ’”. תושעל םיעדוי 

.תיתוברת העפשה  חוכ  שי  הזופל  םגש  דמלמ  ןויסינה  לבא  הזופו , יוקיחמ  רתוי  אל  ןיקנייש  גתומב  וארש  שי 
( הריעצ חורב  ובתכנש  םינומוקמה , רקיעב   ) םייתרושקת רוביצ  יסחיב  העייתסהש  ןיקנייש , רוזא  לש  תוחתפתהה 
םג אלא  ויתוביבסו , בוחרב  קר  אל  יוניש  העינתהו  בוחרה , ביבס  יתנפוא  - יניימהובה סותימה  תא  ורצי  םייתונמואו ,

תשרב ןכו  ןימינב , תלחנו  ןוקריה  הדוהי , ןב  גרו ,' גניק ג' יבנלא , ףוגניזיד , ביבא : לת  לש  םייזכרמה  םיריצה  תששב 
, ןיטנרולפ ומכ : תופסונ , תויניימהובו  תוריעצ  תונוכשב  לדומל  התייה  תדחוימ  העפשה  .םהל  םיפנוסמה  תובוחרה 

דרפנ יתלב  קלח  הווהמו  הלוכ , ביבא  לת  יבחרב  עמטוה  ןיקנייש  לדומש  רמול  רשפא  .םינמיתה  םרכו  קדצ  הוונ 
. םויה דע  תאזה  ריעה  לש  הריעצה  הריוואהמ 
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תקיטתסא תברועמ , הייסולכוא  ןיב  בוליש   ) ריעה לש  הזכרמב  גליו ’ היהש -  המל  ןיקנייש  תא  וכפהש  םיטנמלאה 
תונוכשו םיבושיי  בוציע  לע  עיפשה  תינתא ) הריוואו  םילוז  םיריחמ  םיריעצ , ירפכ , קיש  םע  הנשי  הרוטקטיכרא  גטניו ,'

הניפ שארב  וליפאו  הפיחב  רדה  תנוכשב  םירוזא  םילשוריב , םיאפר  קמע  בוחר  לשמל , .ביבא  לתל  ץוחמ  םג  םיניימהוב 
. הנח סדרפ  וא 

ידקומ תוחתפתה  םג  .תונמאהו  הקיסומה  הקינורטקלאה , הנפואה , לש  תילארשיה  קרוי  וינה  תויהל  הכפה  ביבא  לת 
חותיפ היילצרהבו  לייחה  תמרב  רקיעב  יוליבו – ) הדעסה  תיישעת  םג  הווהתמ  םביבסש   ) תמדקתמ תרושקתו  קט  - ייה

. םיריעצ דועו  דוע  הילא  הכשמו  ריעה , לש  םסקבו  תימדתב  יונישל  המרת  הנכשה - 

ריע .תונורחאה  םינשב  ריעה  לש  תססותהו  הריעצה  התומד  בוציעב  בושח  דיקפת  היה  תרושקתלו  המהובל  קר  אל  לבא 
תחירב לש  ששח  הייריעב  ררועתה  םיעשתה  תונש  תישארב  .תילכלכה  הילוחהמ  הליחתמש  ןוזמ  תרשרש  ומכ  איה 
יבנלא דלישטור , רוזאב  םיפסונ  םיסנניפ  םימרוגלו  הסרובל  םיקנבלש , ןוויכ  תאז  .יסנניפה  זכרמהמ  רקיעב  םיקסע ,
תפסות ורשפאיש  םירתיה , תנכה  לש  ינונכת  ךלהמ  הייריעה  הטקנ  ךכמ  האצותכ  .לודגל  ןאל  היה  אל  יולה  הדוהיו 
םיקסעה תליהק  תא  רבד  לש  ופוסב  הריאשה  בקונ , חוכיו  הררועש  תאזה , הטלחהה  .ריעה  בלב  תיתועמשמ  היינב 

ביבא לת  לש  התוזח  תא  ברקש  םירוגמל ,) םג   ) הבוגל היינב  לש  םוטנמומ  הרציו  ביבא , לת  בלב  םילודגה 
(. םירחא םיסמו  הנונרא  תייבג  תועצמאב   ) רכינ ןפואב  ימצעה  הנוה  תא  לידגהו  םירחא , םינילופורטמל 

תורדשב לפיט  אוה  .תובוחרהו  םינגה  ןויקינ  לע  ( 1998-1993  ) ריעה שארכ  ותנוהכ  תעב  שגד  םש  אולימ  ינור 
תונויסינכ ונמזב  ליחתהש  המ  לבא  .םייתנוכשה  םיקסויקהו  יונה  תייחמצ  תא  חפיטו  תוכרדמ  ףציר  תויזכרמה ,

םש רחבנש ב-1998  ירחא  דיימ  .ריעה  שאר  דיקפתל  סנכנ  יאדלוח , ןור  ושרוי , רשאכ  יתועמשמ  גורדש  רבע  םיססוהמ 
תושעל עדי  אוה  ריוואה  ליחב  סיסב  דקפמכ  םדוקה  ודיקפתב  .ירוביצה  בחרמה  חופיט  לע  ולש  הדנ  ' גאב שגד  יאדלוח 

. םיעיקשמ סויגבו  םיינוריעה  םיקבאמב  ול  ועייס  ישיאה  ומסקו  ותושיחנ  וצרמ , .םיכילהת  ףנמלו  רדס 

ךרואל .בטיה  שדחמ  תאז  םשיי  יאדלוחו  תויונח , יפוצר  םיירחסמ  תובוחרכ  רוקמב  וננכות  ביבא  לתב  תובוחרה 
הסרפנ ןכ  ומכ  .תובצועמ  תונירטיו  םע  קיטוב  תויונחו  םיבאפ  תודעסמ , הפק , יתב  הז  רחא  הזב  וצצ  תובוחרהו  תורדשה 

השדח המרל  תינוריעה  הרובחתה  תא  הגרדשש  םייעקרק ,) תת  םבור   ) תינוריע םינוינח  תורשע  לש  תשר  ריעה  יבחרב 
.תלזומ  הינח  ריעה  יבשותל  הרשפאו 

ךילהת לש  הרדסה  המזי  הייריעה  .תונורחאה  םינשה  לש  םיפקיהב  אל  לבא  תיניילב , ריע  םלועמו  זאמ  התייה  ביבא  לת 
ירוזא .םישדח  םיקסע  חותפל  םיפשו  םיבצעמ  םימזי , הדדועו  םיטרקוריב  םיכילהת  הטשיפ  קסעל , ןוישיר  תלבק 
חותפל רתומ  םהבש  יוליבה , ירוזא  תא  תמחתמה  הפמ  הטטרושו  םיקסעה  יושיר  ףגא  תועצמאב  ובחרוה  יוליבה 

קיש םע  ןילופורטמל  הגרדהב  הכפה  ביבא  לתו  קזחותו , חפוט  ןוניגה  םיינפוא , יליבש  וללסנ  .הלילב  םג  תומוקמ 
. ריעצ יטילופומסוק 

ןפואב ריעה  תא  וגרדש  תורכינ , תויפסכ  תועקשהב  ריעה  יטינרבק  ידי  לע  וחתופש  םיממע , ייוליב  ינגוע  רפסמ 
ריעה ביבא , לת  למנ  ןוקריה , קראפ  ילארשיה : בחרמב  הלש  תוידוחייהו  תויביטקרטאה  תא  ומיצעהו  יתועמשמ 

, ץפושמה תוברתה  לכיה  רכיכ  הנחתה , םחתמ  קדצ , הוונ  ןימינב , תלחנ  םישפשפה ,) קושו  למנה  ללוכ   ) ופיב הקיתעה 
.םיה  ףוח  ךרואל  תלייטהו  ילאירזע  ילדגמ 

םיכוותמ םיצפשמ , םינלבק , .הלש  הבילל  הכפה  ביבא  לתו  השדח , תינ  " לדנ תוברת  רצי  חמוצה  ילארשיה  קשמה 
םייביטקרטא םיסכנל  וכפהו  וצפוש  ונקינ , םירדרודמ  תורידו  םיתבו  "ן , לדנה לאיצנטופה  תא  והיז  םיטנלוקפסו 

ןתוזח תא  ונישו  "ן , לדנ תועקשהל  וכפה  תולבתמ  תויממע  תונוכשו  תובוחר  םירופא , םיירחסמ  םיזכרמ  .םיבינמו 
.םירכושכ רקיעב  םמוקמב , וסנכנ  םיריעצו  ובזע  םינקזה  היסולכוא : יפוליח  לש  ךילהת  ללוחתה  ליבקמב  .הגרדהב 

תואמ ומיקהו  תונויער , הצרא  ואביי  "ב , הראו הפוריא  הקירמא , םורד  קוחרה , חרזמב  םיכורא  םישדוח  וליבש  םיריעצ 
םירמוח אבייש  םיבצעמו , םיטקטיכרא  לש  רוד  חמצ  םג  לארשיב  .תימואלניב  המרב  תודעסמו  םיבאפ  הפק , יתב 

. תחמוצה תיביבא  - לתה העובב  םתוא  םשייו  תוסיפתו ,
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ןויקינהו רדסה  תפיכאו  קוזחתל  עגונה  לכב  םלועב  תוליבומ  םירעמ  דאמ  ןיידע  הקוחר  ביבא  לתש  שיגדהל  בושח 
, םיפטפטמ םינגזמה  םיררופתמו , םייולב  ןיידע  םינבמה  בור  לש  םיירוחאהו  םיינוציחה  תוריקה  .ירוביצה  בחרמב 

דועו דוע  םיחמוצ  םיינוריעה  רובה  תודש  ךותב  לבא  .םיקובקבו  הפשאב  תופנוטמ  תוניגהו  הניפ , לכב  השופ  הדולחה 
אל ןיידע  רומיגה , רקיעבו  היינבה , תוברת  לארשיב  רעצה , הברמל   ) בוט רתוי  הברה  םיארנש  םישדח , םיקסעו  םיתב 

(. ברעמה תונידמל  סחיב  רעפה  תא  הקיבדה 

םרתו םיה ,) דיל  םיינאברוא  םירוזאב  ררוגתהל  ופידעה  םילועה   ) תוריכשל םוצע  שוקיב  רצי  "מ  הרבמ לודגה  היילעה  לג 
 – תיסורה ירבוד  לע  םיביבחה  יוליבה  ידקוממ  המכ  םג  םיזכורמ  ביבא  לתב  .ביבא  לת  לש  תוחתפתהל  ףסונ  ןוויכמ 

. דחאכ םירייתו  לארשי  יחרזא 

ןוגרא תא  המיקה ב-1999  הייריעה  .ריעה  לש  התוחתפתהב  דיקפת  היה  ריעה , םורדב  וזכרתהש  הדובעה , ירגהמל  םג 
םיריחמב תודבוע  םיידי  ולביק  םיראבו ) תודעסמ  רקיעב   ) ריעב םיקסעהו  הרזה , הליהקל  עדימו  עויס  זכרמ  "ה -  ליסמ

(. וללה םידבועה  לש  תוקקזנה  לוצינ  ךות  םיבר  םירקמב   ) םילוז

: ומכ תונוכש  .ריעה  ילושב  תושדח  תונוכש  רפסמ  לש  ןתמקה  איה  ביבא  לת  לש  הריהמה  התוחתפתהל  תפסונ  הביס 
םיקראפ םירדוהמ , םירוגמ  ילדגמ  םע  תוכיא , ירוגמ  לש  םישוגל  וכפה  השדחה , ביבא  תמרו  לייחה  תמר  הלהצ , הקפא ,

. םידומצ םיירחסמ  םיזכרמו 
םיינאברוא םייזכרמ  ןיבל  הניב  םירעפה  תריגס  .א  םימילשמ : םיכילהת  ינשב  םכתסמ  ביבא  לת  לש  ינוריעה  יונישה 

(. םלועב תוליבומה  תחאכ  תבשחנ  ףא  ביבא  לת  תיב , " טהלה הליהקה  חופיט  ןוגכ  םימיוסמ , םימוחתב   ) םלועב םיליבומ 
הריעצ ריעל  התכיפה  .ב  .ל  " וחמו ץראהמ  םירייתו  םירגהמ  תכשומ  איהו  הלש , תויביטקרטאה  הלדג  ךכמ  האצותכ 

הז רוד  ינבו  ילארשיה ,  Y-רוד ה תריב  קפס  אלל  איה  ביבא  לת  .יתוברתה  טביהב  ןהו  יפרגומדה  טביהב  ןה  הייפואב 
םיעיגמ םתצקמו  תוריכשב ,) בורל   ) הב םירג  םתצקמ  .דחוימה  הייפואל  תרחא  הבכש  לכמ  רתוי  םימרותש  הלא  םה 
הברהב הובג  ריעב  ררוגתמה  םיריעצה  רועיש  השעמל , .תולבלו  םירבח  שוגפל  דומלל , דובעל , םוי  ידמ  הילא 

לש בורל  רחא , בושיי  לש  םיבשותכ  ןיסולכואה  םשרמב  םימושרו  תוריכשב  םירג  םבורש  םושמ  םיימשרה , םינותנהמ 
.םהירוה 
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ביבא לתב  םיריעצ  לע  םייללכ  םינותנ 

, םיריעצל קר  אל  הכישמ  םרוג  הווהמ  ריעה  רשאכ  תיבקע , לודיג  תמגמב  ביבא  לת  תייסולכוא  תאצמנ   90 ־ה תונש  עצמאמ 
לש 1% לודיג  שפנ ,  418,600 ־כ התמקה -  זאמ  אישל  ריעה  תייסולכוא  העיגה  ףוסב 2013  .םידלי  םע  תוחפשמל  םג  אלא 

.הל תמדוקה  הנשהמ 

ליגב 18-35. םה  ביבא  לת  יבשותמ  כ-30% 

(. לארשיב האוושהב ל-14%   ) ליגב 25-34 םה  ביבא  לת  יבשותמ  כ-23% 

( ןיטנרולפ דע  ןוקריהמ   ) רוזאה יבשותמ  םיווהמו 40%  ביבא  לת  זכרמב  םירג  םיריעצ   50,000

, רמולכ .םיקוור  לודגה  םבור  ינב 30-25 , םיריעצ  רקיעב   2012 ־ב ביבא  לת  הטלק  םיבושיי ) ןיב  תודיינ   ) הריגהה ןזאמב 
.הנממ םיאצויש  הלאמ  םיריעצ  רתוי  םיסנכנ  ריעל 

דחוימב יוטיב  ידיל  אב  רבדה  .הנשל  הנשמ  היילעב  אצמנ  םרפסמו  תוקוורו  םיקוור  לש  הובג  רועיש  םייק  ביבא  לתב 
36% ־כ לעו  םירבגה , ברקמ   43% ־כ לע  ריעב  םיקוורה  רועיש  דמע   2012 ־ב יאליגב 35-25 . הריעצה  הייסולכואה  ברקב 

.המאתהב  28% ־כו  35% ־כ היה  לארשיב  ליבקמה  רועישה  דועב  םישנה , ברקמ 

21% ־כל ןרועיש  עיגה  ףוסב 2013  .הנשל  הנשמ  תדמתמ  היילעב  אצמנו  תיסחי  הובג  ריעב  תוירוה־דחה  תוחפשמה  רועיש 
.לארשיב האוושהב ל-12%  ריעב  םידלי  םע  תוחפשמה  ללכמ 

םיררוגתמה רועישל  המוד  אוהו  ( 2012 ־ב  46%  ) לארשיב רתויב  הובגה  אוה  ביבא  לתב  תורוכש  תורידב  םיררוגתמה  רועיש 
(. 46%  ) םתולעבב הרידב 

תורוקמ :
.תוליעפו היגטרטסא  ראורבפ 2014 . ופי , - ביבא – לת תייריע  םיריעצלו -  רעונל  הקלחמה 

יטסיטטס 53. ןותנש  .ביבא 2014 . לת  תייריע 
.םויה לארשי  .אישל  תייסולכוא ת"א –  היטפמיס : םהל  שי  .הדוהי 2.2.2015 . רגניזלש ,

תאז .םרפסממ  הברהב  לודג  ביבא  - לתב םיריעצה  לש  םלקשמ  יטננימודה , םייחה  ןונגסו  ינוריעה  ןויבצה  תניחבמ 
שי .םיריעצ  םה  םירצלמה ) ללוכ   ) םירבהו תודעסמה  הפקה , יתב  יבשויו  לגרה  יכלוה  םינודעומה , יניילב  בורש  םושמ 

םידקומל בורק  תוריד  רוכשל  םיפידעמ  םהש  ןוויכ  םיירחסמה , םיזכרמה  בלבש  תונוכשב  םיריידה  ברקב  םג  בור  םהל 
ימוחתבו קט  - ייהה תיישעתב  םג  בור  םיווהמ  םיריעצ  .םינוש  םיתוריש  ינתונכ  םוקמ  תברקב  םידבוע  םג  םיבר  .וללה 

.היתוביבסבו ריעב  םיזכורמה  רודיבהו  תרושקתה  תונמאה ,

הפוקתל תוחפל  םירוגמב , הסנתה  אלש  לארשיב  ינוליח  ריעצ  ןיא  טעמכש  רעשל  לבוקמ  לבא  הקידב , התשענ  אל 
חרזמל לודגה  לויטל  המודב  םיבר  לש  םהייחב  בלש  ןיעמל  וכפה  רוזאב  םירוגמה  .היתוביבסב  וא  ביבא  לתב  תלבגומ ,
ןורחאה רושעב  וליאו  ריעה , תא  בוזעל  ןמזה  עיגהש  ןמיס  ןושארה  ןויריהה  שמיש  רבעב  .הקירמא  םורדל  וא  קוחרה 

. ריעה לש  ריעצה  ליפורפל  םרות  הז  ךילהת  םג  .ריעב  םהידלי  תא  לדגל  םירחוב  תוגוז  רתויו  רתוי 

ריעל המורד , בזוע  ינא  אבאו  אמא  םירוהל : יתרמא  םידומילה  ףוסב  : " הפיח לש  תושדחה  רתא  הפ - " - יח בתוכ ב" ריעצ 
דוע םע  הרידב  יתתחנ  .השוע ]...[  אל  הפיחש  ומכ  הז  תא  יל  השוע  איה  לבא  הילא  בוזעל  רבכ  ילאנב  שממ  הז  ילואש 
דיל אצמנ  וזה  ריעהמ  הצור  ינאש  המ  לכו  םייחה  תא  יל  רדסמש  רדח  יל  שי  .ןיטנרולפב  ןנער  בוחרב  הפתושו  ףתוש 

, םיבינגמ 'ה  רבח תודעסמו , הפק  יתב  וסרפסא , לש  המיגלל  עובקה  קסויקה  םע  דלישטור  תורדש  םינודעומ , ילש : תיבה 
םיימואלניב םיסחי  תדמול  יתוחא  .לגרב ]...[  הכילהב  עיגהל  םג  לוכי  ינא  וילא  םיהמ  םולכ  לש  קחרמו  םיינפוא , תרכשה 

םשמ הפע  איה  הנשבש ד  העידוה  רבכ  לבא  תויחונ  ימעטמ  םירוהה  לצא  הרג  ןיידעו  הפיחב  הטיסרבינואב  תרושקתו 
לש ולוכ  אוהש  םייח  בצק  וזה  ריעל  שי  .תויחל ]...[  הצור  איה  םג  .ירמגל  הל  רבשנ  יכ  ביבא  לתמ  דומלל  ךישמת  הדיצמו 

" .המידק יתוא  תחקול  איהש  שיגרמ  ינא  םייק  שיגרמ  ינא  הב , רגש  ימ  לכ 

הרקוהכ .םיריעצה  אשונב  הפיקמ  תוינידמ  השביגש  לארשיב , הנושארה  הייריעה  התייה  ופי  - ביבא לת  תייריע 
לש התמקה  תא  הייריעה  המזי  ביבא  לת  לש  תיגטרטסאה  תינכותהמ  קלחכו  התוא  םיבצעמו  ריעב  םייחה  םיריעצל 
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תדיחי לש  הדיקפת  רנטוב .) הנפדו  עלס  תירש  ירנבא , בדנ  הלוו , לאכימ  תא  ללכ  דסיימה  תווצה   ) םיריעצה תדיחי 
הנושארה םעפב  רוציל , היה  הדיחיה  לש  ןושארה  טקיורפה  .םיריעצ  ליבשב  םיטקיורפ  הייריעב  םדקל  אוה  םיריעצה 

רקחמ ללכו  תנשב 2010  לחה  תינכתה  תארקל  ירקחמה  ךילהתה  .םיריעצל  הרודס  תוינידמ  לארשיב , תירוביצ  תושרב 
םהל עיצהל  ןכו  םיריעצה  לש  םירגתאה  תא  ןייפאל  עייס  אוה   , םלועב םירע  לע  הוושמ  רקחמו  םיכרצ  רקחמ  יפרגומד ,

. הייריעל ךרד  הוותמש  ףוסב 2011 , תיגטרטסאה  תינכתה  השגוה  תוינידמה  חותיפ  ךילהת  רחאל  .םיירשפא  תונורתפ 

םיזכרמה .םיריעצל  תינוריעה  תוינידמה  תא  םימשיימש  םיינוריע , םיטקיורפ  לוהינו  םיזכרמ  תשר  המיקה  םג  הדיחיה 
ופיב שדחה  םיריעצה  זכרמ  םולש , לדגמב  היירפסה " , " "ה 9 אזמ םיריעצה  תיב  תא : םיללוכ  םיריעצה  תדיחי  הליעפמש 

הלכשהה ימוחתב  םיריעצל  םימאתומ  םינעמו  םיתוריש  םיעיצמ  םלוכ  .םידיתע  תיירקב  הדובעה  בחרמו  תפי 83 ) )
םיטקיורפ המכ  לש  םמושייב  ולחהו  ושביג  וגה , םיזכרמה  תרגסמב  .רוידה  תקוצמו  הייחמה  רקוי  הקוסעתה , ההובג ,

תורופס םינש  קר  תלעופ  הדיחיה   . הגשה רב  רוידו  תנגוה " תוריכש  לדומ  ", " רוידה זכרמ   " תמגוד םינושארו  םיינויסינ 
.ריעב  םיריעצ  יכרוצל  םילודג  םיפקיהב  םיינשדח  םיטקיורפ  תורשע  תלהנמ  רבכו 

ךרד ינויצ  רפסמ  הנמנ  ןלהל  םיידי ? בחר  רעונ " רפכ   " ןיעמ ץראב -  םיריעצה  תריבל  ביבא  לת  הכפה  עודמו  דציכ 
: תוביסו

הלודגה ריעה  סותימ 
תוירלופופ היזיוולט  תורדס  תועצמאב  ימואלניב  סותימל  ךפה  תוקחמ , תובר  םירעש  יקרוי , - וינה ןילופורטמה 

, םלועה לכב  םיריעצה  םירחאו ) דלפנייס ' ', ' םירבח ', ' רזיירפ ', ' רבה לע  ישפוח   ' ומכ  ) תוריעצ תורובח  ןזכרמבש 
ומכ תוילארשי  תורדס  .הזה  סותימה  תא  םייח  םהש  םושמ  םג  הלודגה  ריעל  םיכשמנ  םילארשיה , םג  םללכבו 

לש םירבחה   ' וא רוזמר ' ', ' ךל יתחטבה  אל  ', ' םעפה ילוא  ', ' םיגחו תותבש  ', ' סולפ םירשע  ', ' באוכ הז  הבהא  ', ' ןיטנרולפ '
" הלודגה ריעה   " לש הכישמה  תא  ולידגהו  תיביבא , - לת תימוקמ –  רתוי  היווחל  תימואלניבה  היווחה  תא  ורייג  רואנ '

.לארשיב

םיניינעה  זכרמב  חילצהל 
- לתה סותימה  .התביבסב  וא  ריעב  םירג  הידבוע  בורש  םושמ  ראשה  ןיב  יביבא , - לתה םסקה  תא  הבהא  דימת  תרושקתה 
םג .היזיוולטב  תונושה  תוינכותבו  עונלוקב  רודיבהו , יאנפה  יניזגמב  םינושה , םינומוקמב  םצעוהו  חתופ  יביבא 

רובע .יביבא  - לתה םסקהו  סותימה  תא  הקלדית  תינורטקלאהו  הבותכה  תרושקתב  הפנומו  החתופש  סבלסה , תוברת 
, ןמא תויהל  םלוחש  ימ  .םיילבולג  תומולח  תמשגהל  חתפמה  אוה  לודגה  ןילופורטמב  םירוגמה  םלועה , יבחרב  םיריעצ 
, םישנא ריכהל  םיניינעה , זכרמ  אוהש  לודגה , ךרכב  תויחל  ךירצ  לודגב ," חילצהל  קסע ו" לעב  וא  תרושקת  שיא  ןמגוד ,

. תואריהלו תוארל  םירשק , םוקרל 

יולת  ) תרעצמ וא  תעשעשמ  השחמה  תקפסמ  טואא " - םייט  " ילארשיה רתאב  ריעה " תא  םישועש  םישנאה   " רודמב הצצה 
- ירגהמ םבור  םיבשות -  לש  םייתיצמת  רוקיב  יסיטרכ  תמישר  וב  העיפוה  .תיביבא ב-2014  לתה  העפותל  השיגב )
, ןמא רינ , םרגטסניאב ; םיבקוע  ףלא   69 תויגוזב , רומ , בוחר ; תינמאו  תררושמ  ןצינ , םישולשהו : םירשעה  יאליגב  םינפ 
, ביבא רימז ; עונלוק  ןודעומב  ףתוש  םדא , בוחר ; ינבא  תפסוא  תינמא , יתור , ופיב ; םידגסמ  לש  הרוטקטיכרא  לע  ףע 
יי ' ג.יד תינמגוד , תינקחש , ןח , יאקיזומ ; עשילא , ןויצ ; ןב  תורדשב  קנע  תשלגמ  לע  זטנפמ  עונלוקל , הרומו  יאטירסת 

, תיאטירסת תילג , היצמינא ; תרבח  "ל  כנמו דסיימ  רחש , עונלוקה ; םוחתב  רוטקריד  טרא  ןו , -ג' ןתנוהי תינלוסו ;
. ןדע עונלוקל  תעגעגתמ  בלכה , וקי  םע צ' הרג  תמשב , תיטסיפאדנטסו ; תינריקחת 

תשיפתו םייח  ןונגסל  הכפה  טלחהב  תיניימהובה  םייחה  תרוצ  לבא  יזכרמה , ךרכב  םיניימהוב  הלאכ  םלוכ  אלש  ןבומכ 
. םלש רוד  לש  םלוע 

הלאשה ךלש "? פא  טראטסה  המ  : " איה ןהמ  תחאש  תוחנמ , תולאש  רפסמ  וללה  תויומדהמ  תחא  לכל  הנפמ  רתאה 
םע םייח  םישנא  ובש  ןדיע  הז  .םיריעצה  םינייאורמהמ  הקיפמ  איהש  תובושתב  םג  ןמזה  חור  תא  תתצמתמ  תאזה 
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לבייל תמקה   " לע םלוח  דחא  .רושעמ  הלעמל  םיתעל  תכשמנה  הכורא , הפוקת  ךשמב  םהלש  תישיאה  הילשאה 
םע םעט , ביט  לש  ףינס  לכ  ךותב  ןטק  רב   " לע תזטנפמ  הינש  בייל ," םיעיפומש  םיינורטקלא  םינמאב  החמתמש 

תלאש לע  תוניצרב  םיבישמ  םלוכ  אל   ". םילותחו םיבלכל  תובוב  ןייל   " לע הפע  תישילשו  תטהול " הייסור  תינמרב 
ינמיסמ הז  םגו  תומולחל , םג  ולחלח  תימדתה  בוציעו  תויניצה  ןכ , יכ  הנה  .םתבושתב  םימכחתמ  ףא  םתצקמו  םולחה ,

. םוקמהו ןמזה 

 TLV - יטילאיר - וקודה תרדסמ  דומלל  ןתינ  םיריעצה  יניעב  רהוזה  םלועב  החלצהל  חתפמכ  ביבא  לת  לש  הדמעמ  לע 
רוגל ץראב  םינוש  תומוקממ  םיעיגמש  םיריעצ , העברא  לש  םהיתולילע  תא  הגיצמ  תינכותה  .ביבא  לת  תא  םישוע 
דחא לכ  לש  םולחה  .רודיבה  םלועב  בלתשהל  הרטמב  םינושארה , םהידעצ  תא  הב  םישועו  תפתושמ , הרידב  ביבא  לתב 

. תרושקתה םלועב  םיצצונ  תועוצקמב  בלתשהלו  הב  םייחב  בלתשהל  ביבא , לתב  הז " תא  תושעל   " הז םהמ 

לד עגר  ןיא 
םיילאירפירפ םיירפכה  םירוזאב  םייחה  .םיפלחתמו  םיקזח  םייוריג  תכירצל  ריעצ  ליגמ  ולגרוה   Y-ה רוד  יריעצ 

, תופלחתמ תויווחל  ןשקא ," םיקוקז ל" םיריעצה  םיימוקמ , םיקסעלו  עבטל  םיפונל , דובכה  לכ  םע  .םתוא  םיממעשמ 
הנתשמו יתיזזת  ףופצ , לוכה  הבש  הרישעהו , הלודגה  ריעל  םיכשמנ  םה  ןכל  .תילאוזיוּו  תיטתסא  הסומע , הביבסל 

.תופילח

תולבל ןכיה  שי 
תובר םירעש  הביסה  וז  .לודגה  ךרכב  תויזוכיר  תבייחמ   Y-ה רודב  ךכ  לכ  תחתופמה  םיטיידהו  םייוליבה  תוברת 

תזכרתמ םשש  ןוויכ  הדיחיה , תילארשיה  היצפואה  איה  ביבא  - לת םיקינ  Y-רובע ה .םיריעצ  ןהילא  תוזכרמ  הפוריאב 
.םיעפומהו םירבה  םינודעומה , הירנילוקה , םידוקירה , הקיזומה , תנצס 

הניפ לכב  גניפוש 
ןווגמו תויונחה  רפסמ  אצמנ  הירברפבו  ביבא  - לתב .יוליב  םג  איה  היינקה  ורובעש  ינכרצ , - הרטלוא רוד  אוה   Y-רוד ה

תויונחהמ לטובמ  אל  חתנ  .םילודג  םינוינקו  הנפוא  תויונח  םיקיטוב , הז  ללכבו  לארשיב , לודגה  םיגתומהו  םירצומה 
.םיריעצ לע  דחוימב  םיבוהאה  היינש , דיו  גטניו ' ירצומל  שדקומ  םיקוושהמו 

הקספה אלל  תויונח 
.הממיה תועש  לכ  םילעופש  םיברה  םייתנוכשה  םיטקרמינימהו  תוחונה  תויונח  אוה  ביבא  - לת לש  תונורתיהמ  דחא 
הדובעהו םידומילה  תועששו  הלילה  לש  תורחואמ  תועש  דע  םילבמש  םיריעצה , לש  םמלועב  דחוימב  הלודג  םתובישח 

.רתוי תושימג  םהלש 

תורוזפה תולוכמהו  סזומ ) וא   BBB ומכ תותשר  תרגסמב  ןקלחו  תיטרפ  תולעבב  ןקלח   ) יממעה לכואה  תוללזמ  םג 
ןתובישח הקספה ." אלל  ריע  ביבא ל" לת  לש  התכיפהל  תומרות  ןבורב , וא  הממיה  תועש  לכ  תולעופש  ריעה  יבחר  לכב 

םהלש הדובעהו  םידומילה  תועששו  הלילה  לש  תורחואמ  תועש  דע  םילבמש  םיריעצה , לש  םמלועב  דחוימב  הלודג 
. רתוי תושימג 

ינוריעה רפכה 
יתודידיה םיה  ףוח  םיתבהו , תובוחרה  לש  'י  גטניווהו ימיטניאה  םייפוא  ןיעל , המיענהו  העונצה  הנבלה , הרוטקטיכראה 

לודגה לויטהמ  ורזחש  םיריעצ  םה  ריעה  לש  היריידמ  םיבר  .ירפכו  ולש  יפוא  ביבא  - לתל םיוושמ  התובעה  הייחמצהו 
בושח רפכ  תריוואל  הלודג  ריע  ןיב  דחוימה  בולישה  .םירוענה  תגיגח  תא  ךישמהל  וצרו  הקירמא  םורדו  קוחרה  חרזמב 

.לויטל  םיבלכה  תא  איצוהל  ךרוצהו  תורצה  תורידה  לשב  םג  םהל 

הלק תודיינתה 
תוריהמב הצק  לא  הצקמ  דיינתהל  תרשפאמש  תיתחת , תבכר  םייתניב  ןיא  לארשיב –  תורחא  םירעב  ומכ  ביבא –  - לתב

74

75

76

30/62

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



בשחיהל ידכ  קיפסמ  הלודג  איה  .הידממב  ביבא  - לת הפחמ  הזה  רוסחמה  לע  .תיליע  תבכר  אל  םג  .תוליעיבו 
יליבש םג  ךכל  םימרות  .תילגר  הכילהו  םיעונטק  םיינפוא , תועצמאב  תודיינ  רשפאל  ידכ  קיפסמ  הנטקו  ןילופורטמל 

.ריעב םיינפוא  תרכשהל  ןפוא ' - לת  ' טקיורפו םיברה  םיינפואה 

הלודג "ב  טהל תליהק 
תיב " טהלה הליהקה  .תקבחמו  תינלבוס  טלקמ " ריע   " הב םיאצומה  םיריעצ , םיב  " טהל יפלא  הילא  תכשומ  ביבא  - לת

הז אשונב  הבחרהל   ) .ריעה לש  ימנידהו  ססותה  ריעצה , יפואל  תמרות  "ל , וחמ םירייתמ  קוזיח  תלבקמש  תימוקמה ,
(. םישימג תוירבגו  תוישנ  דורווב -  םיריעצ  ואר :

תוינמז תודובע  עפש 
םיימואלניב םידיגאת  ריעב  םילעופ  ןכ  ומכ  .לודג  המוחתב  םיקסעומה  רפסמו  יצרא  םיקסע  זכרמ  איה  ביבא  - לת

, רטיס יבייב  תורצלמ , םיריעצל : תומיאתמש  תוינמזו  תושימג  תודובע  עפש  תקפסמ  םג  ריעה  .קט  - ייה תורבח  תואמו 
.דועו םיריקחת  תוריכמ , תויוחילש , ןויקינ ,

תולבל םגו  דומלל 
רנימס ביבא , - לת תטיסרבינוא  ההובג –  הלכשהל  תודסומה  לש  רתויב  לודגה  זוכירה  אצמנ  היתוביבסו  ביבא  - לתב

םיריעצה רובע  .דועו  ופי  - ביבא - לת תללכמ  המבה , תונמאל  יבצ  תיב  רקנש , תללכמ  להנמל , הללכמה  םיצוביקה ,
.יוליבה ידקומל  םתברקב  םג  אלא  תילאיטנדוטס ) הביבס  רציימש  המ   ) תודסומה זוכירב  קר  אל  ןומט  ןורתיה 

םיינברוא םיינברוא םיטבש   םיטבש
הז ךרוצ  .הייחמהו  רוידה  רקוי  תורמל  תאזו  ביבא  לתב  רוגל  םיבר  םיריעצ  איבמ  ינוריע  בחרמב  םיריעצה  לש  ךרוצה 

. הירברפו ביבא  לת  תא  ףיצהל  םיריעצה  םיכישממ  םיהובגה  םיריחמה  תורמלש  לודג  ךכ  לכ  אוה 

תיצחממ לחה  ולע  תורידה  יריחמ  .עורג  תוקזחותמו  תונטק  תורידב  רקיעב  ןייפאתמ  תויביבא  לתה  תורידה  קוש 
םבצמו םישנאה  ליג  ןיב  םייקתמש  רורב  םאתמ  לע  םירבדמ  "ן  לדנ ישנאו   , תוארפב םוינלימה  לש  ןושארה  רושעה 

םה םידלי , אלל  םיריעצ  תוגוז  וא  םיקוור  רקיעב  םהלש , תונשב ה-20  םיריעצ  .הריד  רוכשל  תונוכנה  ןיבל  יתחפשמה ,
הדימב תתחופ  תוריכשב  ראשיהל  וא  הריד  רוכשל  תונוכנה  םישולשה  תונש  ףוס  - עצמא תארקל  .םיירקיעה  םירכושה 

ןיבל תוריכשב  ררוגתהל  םינכומש  הלאכ  ןיב  תוגלפתה  תמייק  םישורג  לצא  .הרידה  תשיכר  ןמז  עיגמ  זאו  תרכינ ,
. הרידה תשיכר  לע  םירתוומ  אלש  הלאכ 

םיריעצ ביבא כ-5000  לתל  םיפסונ  הנש  לכב   ) הילושב וא  המצע  ריעה  ךותב  תוריכשב  םירג  םיריעצה  םיקוור , םהשכ 
רתוי םילוז  םהש  םילודגה , םינילופורטמל  םיכומס  םיבושייב  רוגל  םירבוע  םה  םינתחתמ , םה  רשאכו  יאליגב 29-15 )

םהל םירשפאמ  ןיידע  ךא  המודכו ,) ךוניח   ) ההובג המרב  םייתליהק  םיתוריש  םיעיצמו  רוידהו , היחמה  רקוי  תניחבמ 
ירחא ריעב  ראשיהל  םירחוב  תוגוז  רתויו  רתוי  ןורחאה  רושעב  רומאכ ,  ) לודגה ינוריעה  בחרמב  תולבלו  דובעל 

(. םהידלי תא  הב  לדגלו  םהיאושינ 

הובג ריחמ  םלשל  םינכומו  הלייפה ' לש  םורטנצ  תויהל ב' םיצור  םיריעצה  : " ץראהל היפרגוטרקואיג , "ל  כנמ ינגד , הניר 
םיבר ינש , דצמ  .תוקזחותמ  אל  תורידב  םירוגמ  לש  הרוצב  ןהו  םיישדוח  תוריכש  ימד  לש  הרוצב  ןה  הז , ליבשב  דואמ 

םירוגמב םיכסוח  וליפא  םהש  םיריבסמו  תוינוכמל  םיקקזנ  אל  םה  םיניינעה , זכרמב  םירג  םהש  ןוויכמש  םישח  םהמ 
ינב ה-30 לש  הייסולכואה  .םהלש  תויטנוולרהמ  הברה  םידבאמ  וללה  םילוקישה  הייסולכואה , תורגבתה  םע  .ביבא  לתב 
וז הייסולכוא  .םירוגמה  םוקמל  םיכומס  יוליבהו  הדובעה  תומוקמ  םא  םג  תינוכמל  תקקזנ  הריד , שוכרל  הצורש  וז  סולפ ,

.םרובעב םלשל  הנכומ  ףאו  םיתבל , תוילעמו  םידומצ  היינח  תומוקמ  תשרוד  איהו  תורידה , תוכיא  לע  תרשפתמ  הניא 
 " .ביבא לתל  תוכומס  םירעל  םירבוע  םיבר  הזה  בלשב 

.םימי תכורא  תוקוור  לש  ןדיעב  לדג  הזה  ךרוצה  םלוא  םלועמו , זאמ  הזב  הז  ךכחתהלו  דחיב  תויהל  ובהא  םיריעצ 
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רשפאמו םילודג  םילהקב  תוטטוש  תועצמאב  תודידבה  תא  גיפמ  םישגפמה , לאיצנטופ  תא  לידגמ  בחרה  ןילופורטמה 
ידנק םש  - לע לשממל  רפסה  - תיבב תוינידמל  רוספורפ  םאנטפ , טרבור  .םירבח  תוצובק  תועצמאב  החפשמ  יפילחת 
ןוהה תדירי  דבל : תרודכ  קחשל   " םשב רמאמ   Democracy תעה בתכב  תנשב 1995  םסרפ  דראוורה , תטיסרבינואב 

: דבל תרודכ  קחשל   " תרתוכה תחת  תנשב 2000  רואל  אציש  רפסל  רמאמה  תא  ביחרה  םאנטפ   ". הקירמא לש  יתרבחה 
הארה םאנטפ  .תיאקירמאה  הרבחה  תוררופתהב  םיקסוע  רפסהו  רמאמה   ". תינקירמאה הליהקה  לש  התייחתו  התסירק 

לש תיתרבחה  תוברועמב  הדירי  הלחו  ופפורתה , םייתליהקהו  םייתנוכשה  םירשקהו  תורבחה  החפשמה , ירשק  דציכ 
היילע תיטילופ , תויתפכא  רסוחב  לחה  תובחר : תועפשה  תודידבלו  םידדוב  םישנא  לש  המואל  הכפה  "ב  הרא .םישנאה 

. תיתואירב תורדרדתהל  דעו  םדא  ינבב  ןומאה  דוביאו  העישפב 

, ןישוריגה רועישב  הילע  הדובעל , תורכמתה  ןוגכ  םירשקה , תושלחיהל  ואיבהש  םייזכרמ  םימרוג  רפסמ  הנמ  םאנטפ 
ירלולס ישיא , בשחמ   ) יגולונכט םזילאודיווידניא  ןוליח , הליהק ,) תריצי  רשפאמ  אלש   ) םירוגמ םוקמ  לש  ףוכת  יוניש 
הכימת תותשר  לש  תיתגרדה  תורצוויה  אוה  הזח  אל  םאנטפש  המ  לבא  .תוקוורה  ירועישב  הילעו  וכו )' ישיא 
תוקהל תוקהל -  לש  ריע  םצעב  איה  ביבא  לת  . Y-ה רוד  לש  ותלשבה  םע  רקיעב  חתפתהש  ךילהת  תוינאברוא – 

. תויאלימרתה לש  היווחהו  הריוואה  תא  תמיוסמ  הדימב  תוכישממו  תוינאברוא  תווחאב  תויחש  םיריעצ 

תא עבטש  ימ  םיינאברוא ." םיטבש   " יוניכל התכזו  םלועה  יבחרב  םינילופורטמה  בור  תא  תנייפאמ  תאזה  העפותה 
רפסה  ) םסרפש ב-1985 רפסב   (Michel Maffesoli) ילוספמ לשימ  םשב  יתפרצ  גולויצוס  היה  הזה  ןושלה  עבטמ 
תודוא ןויער  לש  ןיערג  קר  םצעב  היה  ילוספמל   (. תילגנאל םוגרתב  עיפוה  רושעכ  רובעכו  ב-1985  תפרצב  עיפוה 

 – םלועב תוינכדעה  תויוחתפתהל  ותוא  םיאתהו  גשומה  תא  חתיפש  ימ  .ינוריעה  בחרמב  םיריעצ  לש  תוצובק  תוחתפתה 
ינב םיריעצ  יכ  ןעט  סרטוו  (. Ethan Watters  ) סרטוו ןתיא  יאנותיעהו  רפוסה  היה  םילודגה –  םינילופורטמב  רקיעב 

תיתחפשמה תרגסמה  תא  תילאנויצקנופ  הניחבמ  הפילחמש  תיתועמשמ , הליהק  םירצוי  ינרדומה  ךרכב   45-25
ףקיה תא  הליג  אוהש  סרטוו , רפיס  תונויארה  דחאב  .תוביוחמו  החפשמ  תורבח , שדחמ  םירידגמ  םה  .תיתרוסמה 

.הז לע  רבדל  ידכ  היזיוולטב  ןויארל  ןמזוה  אוה  ןיזגמ ," קרוי  וינ  רצק ב" רמאמ  םסרפש  רחאל  .הרקמב  ירמגל  העפותה 
ושחש "ב  הרא יבחרמ  והשמו " םירשע   " ינב תואמ  ידי  לע  ולש  ינורטקלאה  ראודה  תבית  הפצוה  ןכמ  רחאלש  תועובשב 
יגוחב הללכמב , םירבח  ןיב  תודש : ןווגמב  תויתליהק  ואצמ  םה  .םהייחל  יטנוולרה  יתימא  דאמ  והשמ  אטבמ  אוהש 

תוכייתשה תרגסמ  ורציש  םיפתושמ , יוליבו  הכימת  תוצובק  ורצונ  .המודכו  יוליבה  תומוקמב  רשוכ , ירדחב  יאנפ ,
םירבחה תורדס  חורב  יטסיפקסאו  יטסינודה  ססות , ינאברוא  םייח  ןונגס  וחתיפו  םיקוור  םתוא  רובע  ןוחטב  תשרו 

 (. דועו סיירגו  ליוו  הלודגה , ריעהו  סקס  םירבח , דלפנייס ,  ) היזיוולטב תוירלופופה 

םיטבש  " םשב רפסל  בחרוה  רמאמה  .המידק  דעצ  העפותה  תא  החקלש  קובסייפה  תשר  תצירפ  ינפל  דוע  היה  הז 
םושמ תרושקתבו , עדמב  םיבר  םידהל  הכז  רפסה  (. 2003 " ) תוביוחמו החפשמ  תורבח , שדחמ  רידגמש  רוד  םינברוא :
העפות םלועב –  םירחא  תומוקמב  אלא  "ב , הראב קר  אל  תבחרתמו  תכלוה  העפות  לע  עבצאה  תא  םש  אוהש 

תא םג  התיאו  תיתרוסמה  החפשמה  לש  התונוונתה  תא  תרשבמ  ילוא  איה  .תיטמרדמ  תוחפ  אל  הלש  תועמשמהש 
.הייסנכהו רפכה  תונוונתה 

. םירחא תומוקמב  םג  לבא  ביבא  לתב  רקיעב  התוא  אוצמל  ןתינו  לארשי , לע  החספ  אל  וז  העפות 

םיחוודמש םינכש  םיעבראל  בורק  םירבח  הב  ונלש , הנוכשב  פאסטאוו  תצובק  המקוה  םישדוח  המכ  ינפל  : " ריעצ רגולב 
הרואכל תילוש  פאסטאוו  תצובק  התוא  .וזכ  תחא  םישפחמ  וא  םהלש  היינחה  תא  םינפמ  םה  רשאכ  הזל  הז  םיעייסמו 

היתובקעבו החתפתה  איה  טאל  טאל  לבא  ביבא , לתב  הרומחה  הינחה  תייעבל  ונל  ידוחיי  קימיגו  בינגמ  ןורתפכ  הליחתה 
םוקמ שי  םש  הנוכשב , תוגגה  דחא  לע  םינכש " ברע  ל" םישגפנ  ונחנא  תותבש  המכב  םעפ  .תושדח  תויורבח  ורצונ 

לע שארמ  טילחנ  םהב  האירק , ישגפמ  םג  םיננכותמ  בורקבו  ריעה , תוגגל  קר  רומשש  תוגספ  ריוואו  תופס  םע  ונלוכל 
" .וב ןודל  ידכ  שגפינ  ןכמ  רחאלו  ןמזה  ותואב  םלוכ  ארקנ  ותוא  רפס 

לש תורובח  ומכ  תצק  םה  וללה  םיריעצה  תורובחש  הדבועה  אוה  הזה , גוסהמ  םייחה  חרואב  דירטמו  רזומ  ןיינעמש , המ 
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תינמז הדובעמ  הביסמל , הביסממ  ץוטסל , ץוטסמ  הפל , דיהמ  תיביבא , לתה  םג  תינוריעה , העובב  םייח  .םידוונ 
.רחמ ילב  דופ , קנ  ' גו הריב  תוירגיס , לע  םהיפסכ  תא  םיפרוש  .תטלבוסמ  הרידל  תרכשומ  הרידמ  תינמז , הלטבאל 
םתוא םיאור  .םיביצי  אלה  םהייחב  דיחיה  ןגועה  טעמכ  איה  פאסטאוובו , קובסייפב  תקזחותמש  םהיניב , תורבחה 

, םיקשנתמו םיקבחתמ  םישגפנ , בלכ , םע  םיטטושמ  .םיקראפבו  רבה  לע  הפק , יתבב  םיבשוי  םיינפואב , םיבבותסמ 
םינשב דחאכ  תקזוחמו  תדעותמ  וזה  הצופנה  העפותה  .םינכדעתמו  םירכומ  םינוק , םירוההמו , הזמ  הז  םיררונשמ 
תרובח לש  םרופיס  רחא  בקועש  העובה "  " טרסב לשמל , ךכ  .ןומזפבו  הרישב  תורפסב , עונלוקב , היזיוולטב , תונורחאה 

", הלאמא ", " שבד לכה  ", " תובוט תורושב  ", " רואנ לש  םירבחה  ", " רוזמר  " תורדסבו ביבא , לת  בלב  םיררוגתמה  םיריעצ 
. דועו ךיפה " יתלב  "

קרו ןמזה /  תא  ונדביא  ביבסש  טקשב  הטלע /  ושריג ת' וסנכנש  ולש  םירבש  התלע /  רבכ  שמשה  ביבא , לת  רקוב  "
ןולחב יטיבת  רהמיש /  רוזמרל  הטמל  קעוצ  גהנ  רבדמ /  שערה  ביבא  לת  רקוב  ןאכ /  ןיידע  תאש  האור  ינא  וישכע 

הזיא יניכת  םדקומ /  םיקשה  םיהולא  ביבא , לת  רקוב  םלועהמ ]...[  חכשנ  ןיקנשל  חרבנו  יאוב  זא  םלוכ /  םירע  תובוחרה 
ומכ הז  תועט ]...[  התייה  אל  תאזש  יל  ידיגת  לא  קר  תורכיש /  לש  הליל  ירחא  ביבא , לת  רקוב  םיב ]...[  ותוא  קופדנ  שאר 

 / תונוע ומכ  הז  ןולמ  ומכ  הז  ביבא ]...[ / לתב  םיראשנ  ונחנא  קרו  םיכלוה /  םיאב  םישנאה  תונוע /  ומכ  הז  ןולמ 
 " .ביבא לת  תאז  ביבא /  לתב  םיראשנ  ונחנא  קרו  םיכלוה /  םיאב  םישנאה 

הירפירפה הירפירפה לודלד   לודלד
לודלד ךות  םילודגה  םינילופורטמב  הייסולכואה  תוזכרתה  ברעמה : תונידמ  בור  תא  ןייפאמה  ךילהת  שחרתמ  לארשיב 

.תושוטנ םיאפר -  ירע  לש  םימוטפמיסהמ  לובסל  םיליחתמ  הפוריאב  םיקלח  רתויו  רתוי  הנורחאל  .הירפירפה  ןווינו 
תויחל ידכ  םיתבה  ץופישב  עיקשהל  םינכומה  םישנא  ןיא  ןיידע  םניחב , םיתבה  םינתינ  םא  םגש  דע  רומח , הכ  בצמה 
םיעבר השולש  האמה  עצמא  דע  יכ  םיפוצ  םיחמומו  תולודגה , םירעב  תסנכתמו  תכלוה  הלוכ  תושונאה  .םהב 

.ןהב  ורוגי  םלועה  תייסולכואמ 

םייונישה תא  קדב  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  ינותנ  לע  ססובמו  ב-2013  סבולג " םסרופש ב" רקחמ  ןכ , יכ  הנה 
הייסולכוא תודבאמ  הירפירפה  ירע  בור  יכ  ראשה  ןיב  הלגמ  רקחמה  םינשב 2011-2002 . לארשיב  הייסולכואה  רוזיפב 

יתשל קלחנ  "ן  לדנה קוש  השעמל  .תובחרנ  הינב  תוינכות  ןהב  שיש  הלאכ  וא  תושדח  םירע  דחוימב  זכרמה , ירע  תבוטל 
הרדג ןיב  זכרמה , יבושיי  הירפירפה ." תנידמ   " היינשהו ביבא  לת  הזכרמבש  זכרמה " תנידמ  , " הנושארה תונידמ – 
זכרמה יבושיי  ךותב  .הפירח  תילילש  הריגהמ  םילבוס  הירפירפה  יבושייש  דועב  חומצלו  לודגל  םיכישממ  הרדחל ,
םירעבו ביבא  לתב  םיריחמה  תורקייתה  לשב  םתסה  ןמ  זכרמה , ילושב  םיבושייל  הלדגו  תכלוה  הפדעה  תטלוב 

.הל תוכומסה 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
רזל ןרוא 

השדחה השדחה תיתרבחה   תיתרבחה תשרה   תשרה

ןייל ןייל ןוא   ןוא םירבוחמ   םירבוחמ
םלוע ךותל  דלונש  ןושארה  רודה  אוה   Y-ה רוד 

םיצולחה םה  םיקינ  Yותיא ה. דחי  חתפתהו  בשחוממ 
: םיילטיגידה םילכה  ישמתשמ  ןיב  םיליבומהו 

םיירלולס םינופלט  םיגורדש , תונכות , םיבשחמ ,
ויה וז  הדבועל  .םיט  ' גדגו תויצקילפא  םימכח ,

םלוא םייחה , ימוחת  ןווגמ  לע  תובר  תוכלשה 
ירשק םוחתב  התייה  רתויב  הלודגה  העפשהה 
שממ תשחרתמ  הזה  םוחתבש  רמול  רשפא  .תורבחה 

.Y-רוד ה ינב  םה  היצולחש  תיתרבח , הכפהמ 

ךסמ לומ  הבישיהש  תועטב  בושחל  םיטונ  םישנא 
.ךפיהה קוידב  הרוק  לעופב  .תודדובתה  תרצוי 
םיבשחמ ןיב  קר  אל  תרשקמש  תשר  איה  טנרטניאה 

תותשרב הז  תא  הז  םיפתשמ  םישלוג  .תויתרבח  תויוליעפ  ןווגמ  לש  תימנידו  תססות  הריז  הווהמו  םישנא , ןיב  םג  אלא 
.דועו הדמע  םיעיבמ  םיחוודמ , םיקחשמ , םיצעיימ , םיטסקטו , תונומת  םיפילחמ  םימורופבו , םיגולבב  תויתרבח ,

.םיישיא  םישגפמב  רשאמ  טנרטניאב  םירבח  םע  ןמז  רתוי  םילבמ   Y-רוד ה ינב  יכ  םיארמ  םירקחמ 

, תיתרבח הידמו  םישלוג  ןכות  לש  םירתא  םגש  ךכל  וליבוהו  החיכש , העפותל  ןמזה  םע  וכפה  תויתרבחה  תותשרה 
, םייונמ וא  םירבח  רידגהל  תורשפא  םיללוכ  םלוכ  .תויתרבח  תותשרה  ינייפאממ  קלח  וצמיא  בויטויו , רקילפ  תמגוד 

דועו . עדימל  ביגהל  עדימ , קולחל  ישיא , דומע  בצעל 

ליגה תצובק  וז , הנשל  ןוכנ  .לארשיב  טנרטניאב  רתויב  תוצופנה  תויוליעפה  תחאל  התיה  תויתרבחה  תותשרב  השילג 
םיליגב -14 םידליה  לש  הצובקה  איה  רתויב , הלודגה  תויביסנטניאב  תויתרבח  תותשר  יתורישב  שמתשהל  תגהונש 

ידמ ליעפ  שומיש  ולא  םיתורישב  םישמתשמ  כ-46%  תובורק : םיתעל  ולא  םיתורישב  םישמתשמ  םהמ  כ-98%  . 12
תימוימויה תויביסנטניאה  תתחופ  ךכ  ליגה , הלועש  לככ  .עובשב  םימעפ  רפסמ  דע  םעפ  םהב  םישמתשמ   52%- כו םוי ,

.הלוע  תויתרבחה  תותשרב  ללכ  םישמתשמ  אלש  םישלוגה  רועיש  ליבקמבו 

(, עובשב םעפ  תוחפל  םהב  םישמתשמש  םיסנכנש  ולא   ) תויתרבחה תותשרה  יתורישב  םידבכה  םישמתשמה  תיברמ 
.תורבח ירשק  לע  רומשל  תנמ  לע  תאז  םישוע 

, ריוואל תשרה  תא  ןב ה-23  גרברקוצ  קראמ  הלעהשכ  .קובסייפה  תשר  תוחתפתה  םע  הגרדמ  התלע  תנווקמה  תורבחה 
.ירוטסיה לדוג  רדסב  הכפהמל  ךרדב  אוהש  ותעדב  הלעה  אל  אוה  דראוורהב , הנורחאה  וידומיל  תנש  ראורבפב 2004 ,

םינוידב ףתתשהל  םירסמ , חולשל  תורשפאו  םירבח  תמישר  ישיא , ףד  .שדח  שממ  אל  וליפא  טושפ , היה  ןויערה 
. תונומת םובלא  להנלו 

ידימלת ןיב  ב-2006  ךרענש  רקסב  .תירואטמ  החלצהב  רבודמש  ררבתהש  דע  דאמ  רצק  ןמז  רבע  תאז , לכבו 
ןגנ הכז  ןושארה  םוקמב  .םלועב  םייניא " יכה   " םירבדה תמישרב  ינשה  םוקמב  קובסייפ  הגרוד  םייאקירמא  םי  ' גלוק
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לש 54.7% רועישל  קובסייפב  שומישה  עיגה  יהלשב 2009  רבכש  ילאריו  ךכ  לכ  היה  לודיגה  .ילאטיגידה  הקיסומה 
.ןכל  םדוק  הנש  תמועל 28.3%  יאליגב 17-12 , "ב  הרא תייסולכואמ 

ןוילימ מ-500  רתוי  םע  טנרטניאב  רתויב  הלודגה  תיתרבחה  תשרה  לש  דמעמב  קובסייפ  התיה  רבכ  תנשב 2011 
ישמתשממ .םוי כ-70%  ידמ  קובסייפל  וז , הנשל  ןוכנ  םיסנכנ , םיליעפה  םישמתשמה  ןמ  תיצחמ  .םיליעפ  םישמתשמ 

שי כ-130 עצוממ  שמתשמל  .תופש  רתויל מ-70  תמגרותמ  איהו  תירבה  תוצרא  ןניאש  תונידממ  םילעופ  קובסייפ 
 (. ירלולס  ) דיינ רישכמ  תועצמאב  קובסייפל  םישלוג  םישמתשמהמ  ןוילימ  .םירבח כ-200 

Generation, Facebook and Friends – Median number of friends (USA)

Millennial Gen X Younger
Boomer

Older Boomer
0

75

150

225

300

Reference: Pew Research Center. 7.3.2014. Millennials in Adulthood: Detached from Institutions,
Networked with Friends.

Note: Based on Facebook users, n-960. In 2013, "Younger Boomers" were ages 68 to 85.

ןוילימ אצמנ ש-3.4  ב-2011  .רתויב  םיירלופופה  טנרטניאה  ירתאמ  דחאל  קובסייפה  תשר  הכפה  לארשיב  םג 
םינוגראו תורבחב  םג  רבודמ  םנמא  .םימושר  קובסייפ  ישמתשמ  ויה  רבכ  הייסולכואהמ , םיווהמה 45%  םילארשי ,

תישארב 2011 לארשי  תא  הגרד  רוקסמוק  תילבולגה  הדידמה  תרבח  .םוצע  רפסמה  ןיידע  ךא  תשרב , םיפד  ילעב 
.ימלועה גורדב  הובג  םוקמ  לע  תרמוש  איה  זאמו  קובסייפ , לש  הרידחה  רועישב  םלועב  היינשכ 

תוחפ מ- אל  קובסייפל  שידקה  ילארשיה  תנש 2011 , תישארל  ןוכנ  םידבכ ."  " קובסייפ ישמתשמל  םיבשחנ  םילארשיה 
. ךחוגמ הארנ  הזה  רפסמה  םויה  .שדוחב  עצוממב  תועש   11

תקפסמ איה  םולכ ." ב" תקסוע  איה  דלפנייס : היזיוולטה  תרדס  תא  תצקמב  ילוא  הריכזמ  קובסייפה  תשר  הרואכל 
וא תויטנמור  תויורכיה  תנמזמ  םימעפל  'ה , רבח לש  המיענ  הריוואב  םיתיעל  הוולמש  רודיב , לש  שדח  גוס  הירבחל 
תא שבכש  המ  קוידב  הזו  .תלחות  רסח  יוליב  טושפ  איה  ללכ  - ךרדב לבא  ץוחבש , םלועב  תישממ  תוליעפל  תלגלגתמ 

.Y-רוד ה יריעצ 

: זוברג קחצי  יאנותיעה  ןורשיכב  תצמית  קובסייפל  תורכמתהה  לש  תוינויצולובאה  הקינורכה  תא 
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התא םש  .םישגהל  לוכי  קובסייפה  םייחב –  תויהל  הצור  התאש  המ  לכ  .קובסייפב  רדהנ  ךכ  לכש  המ  הז  םיניבמ , םתא  "
וא הפייע  היהת  אל  םעפ  ףא  ךלש  ליפורפה  תנומת  דימ , תוקחמנ  תוחידפה  .ךבטימב  דימת  התא  םש  חמש , דימת 

.םלוכ לומ  לייטסב  לובסלו  בויטויב  בוט  ריש  היינשב  אוצמל  לוכי  טושפ  התא  ער  חור  בצמב  התאשכ  םג  .תדרטומ 
ירבחמ המכ  .הדיפקב  רחבנ  ךתוא  גציימש  רבד  לכו  הדלקהה , ינפל  בטיה  ןתוא  תחסינ  יכ  רעתכ  תודח  ךלש  תובושתה 

. קופס לש  םיינזואל  ןווכתמ  אל  ינאו  ליפורפה , תנומתל  הארמה  גורדשל  פושוטופ  יתורש  ילצא  ולביק  רתויב  םיבוטה 
םינופטראמסל תודוה  יביסנטניא  דואמ  תויהל  ךפה  םוי  םויה  ייחל  קובסייפה  לש  רוביחה  .ךפהמ  תנש  התייה   2009
. םירבוחמל ונתוא  וכפה  עגרכ , המש  תא  יתחכש  קוידבש  הלעפה  תכרעמ  דועו  דיאורדנאה , .ונייחל  וסנכנש 

קולחל ילב  ףונהמ  תונהילו  בגנב  חדינ  רה  לע  לויט  ףוסב  תבשל  לוכי  אל  רבכ  התא  .תפתושמל  הכפה  היווח  לכ  םואתפ 
תא ךירצ  אל  רבכ  ללכב  התא  ילוא  ינש , דצמ  .קיפסמ  אל  רבכ  הז  ןופלטב  רבחל  ירחא  םוי  רפסל  .םלועה  םע  היווחה  תא 

. ןופלטה תא  ןיעטהל  תחכש  אלו  טנרטניא  שיש  יאנתב  .ךלש  סיכב  רבכ  םירבחה  לכ  ירה  רבחה ?
, ללכב .יבמופב  בילעהלו  הביד  איצוהל  םג  ךרדה  לעו  ללקלו  ןנולתהל  רשפא  .חוכ  םג  אוה  קובסייפש  וניליג  ב-2010 
ימ .ילש  קובסייפב  םכל  השעא  ינא  המ  וכח  וכח , יתוא ? ונבצע  יל ? השק  יל ? ער  .ישגרה  הטילפה  רוניצל  הכפה  תשרה 

יבחרמ לא  תאצלו  םעוז  ןוגנילקל  ברע  תעל  ךופהל  רשפאשכ  גולוכיספ  ךירצ  ימ  קובסייפ ? שישכ  גולוכיספ  ךירצ 
. הליהתו דובכ  לש  תוברקל  רבייסה 

ידמ רתוי  םיפד , ילוציפ  ידמ  רתוי  .התוא  גרה  אוה  ץיקב 2012  .תיתרבחה  האחמל  םייח  ןתנ  קובסייפה  ץיקב 2011 
. דיפב שער  ידמ  רתוי  רקיעבו  תונושה  תואחמה  לש  םימרז  יתת  ידמ  רתויל  תונמזה 

. ילש תילטיגידה  תימדתה  תקוזחתב  דימתמ  רתוי  קוסע  ימצע  תא  יתאצמ  ץיקב 2012 
זאו רהמ  דואמ  ףותישל  הכוז  אוה  זא  והשמ  הווש  אוה  םאו  רהמ , םסרפתמ  לכה  .טולבל  הצור  התאו  רהמ  רתוי  זז  דיפה 

. םמעושמה ןומהל  ןכות  דועו  דוע  שרודו  ומצע  תא  ןיזמה  םימסק  לגעמ  הז  .רהמ  דואמ  רמגנ  םג 
דימת .ונתוא  וניביש  םישנא  המכ  תוחפל  אצמנ  דימתש  העידיה  .ךייש  תויהל  יסיסב –  ישגר  ךרוצ  ונל  קפסמ  קובסייפה 

דימתו .ונרפיסש  תישפיטה  החידבהמ  קחציש  והשמ  היהי  דימת  .ונאצמש  רידנה  רישה  לע  וחמשיש  הלאכ  אצמנ 
 " .תינואג שממ  םרגטסניאב  ונלעהש  הנומתהש  בושחי  והשימ 

?? קובסייפב קובסייפב אלאל   םינקזה " " םינקזה  " " עודמ עודמ
אלמלאו םיקומע  םיישונא  םיכרצ  לע  התנע  אלמלא  םיריעצ , ברקב  רקיעב  ךכ , לכ  החילצמ  התיה  אל  קובסייפה  תשר 

ביגהלו החמש  תוזח  גיצהל  ךבטימב , עיפוהל  דימת  רשפא  קובסייפב  .םימדוק  תורודב  היה  אלש  יתרבח  דמממ  העיצה 
, קחציש ימ  םהיניב  אצמיי  דימתו  םירבחה , לכ  םע  התווהתה , עגרב  רבכ  היווח , לכ  קולחל  רשפא  .בטיה  תחסונמ  הרוצב 

התא קובסייפב  .ךייתשהל  ךרוצה  אוה  אלממ  קובסייפהש  רתויב  יסיסבה  ךרוצה  יכ  המוד  לבא  .ןגרפיו  ךבילל  ןיבי 
.םכיניב רשקה  תגרד  המ  בושח  תוחפו  םירבח , תצובקמ  קלח  דימת 

- יבייבה רודל  רקיעב  הנווכה   ) םירגובמה .הריעצה  הבכשל  לכה  ינפלו  לכ  םדוק  רדוח  שדח  יגולונכט  םוידמ  לכש  עודי 
תיתרבחה תשרה  ישמתשמ  בור  עודמ  ההימתה  הלוע  תאז  לכבו  .רוחאמ  רגפלו  םינססהו  םינדשח  תויהל  םיטונ  סרמוב )

םע עודמ   (. קובסייפה תשר  לע  םינותנ  זכרמש  -  Facebakers רתא יפל  ןוכנ ל-2013 ,  70%  ) ליגל 34 תחתמ  םה 
עודמ םירורב ? הכ  היתונורתיו  טושפ  הכ  הלועפתש  תיתרבחה , תשרב  שומישהמ  העיתר  תרצונ  ליגה  תומדקתה 

םיגתומהו םינייפאמה  דחאל  וב  שומישה  תא  ךפה  אוהש  ךכ  ידכ  דע  טלוב –  הכ  ירוד  רעפ  רצי  קובסייפב  שומישה 
: תוירשפא תוביס  המכ  ןלהל  ? Y-רוד ה לש  םייתוברתה 

ינקירו יתודלי  קוסיע 
םיימתסה םירסמה  יפוליח  .םיריעצה  םהידכנמ  ןוזינ  קובסייפה  לע  הלעמו ) ינב 60  רקיעב   ) רגובמה רודה  לש  יומידה 

קר אוה  קובסייפהש  הדבועל  םיעדומ  םניא  םה  .עוושמ  ןמז  זובזב  םהל  םיארנ  ףיכ " היהש  תמאב  ואויש  חחח   " ןונגסב
. רתויב הובגל  דעו  ךומנהמ  םימוסרפ -  לש  הבחר  תשק  תללוכש  תיגולונכט , המרופטלפ 

ןמז ידמ  רתוי  שרוד  קוזחיתה 
םיקיסמ םה  הזמ  .םירסמ  לש  הלבקו  החילשב  ברע  דע  רקובמ  םיקוסעש  םיריעצ  םיאורו  ביבס  םיטיבמ  םינקז " ה"

שמתשהל ודמל  רבכ  םלוכש  ןוויכו  םיקוסע , םישנא  םבורש  ןוויכ  .תיביסנטניא  תימוי  הקוזחת  הכירצמ  קובסייפש 
". הזל ןמז  יל  ןיא  : " םמצעל םירמוא  םה  םיליימב ,
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תיגולונכט תוגליע 
יגורדשב םיניינעתמ  תוחפ  םה  .םיריעצה  לש  וזמ  רתוי  תלבגומ  תוינכדע  תויגולונכטב  ןקז " ה" רודה  לש  הטילשה 

תוילטיגיד תויונמוימ  ילעבו  ילאוטריווה ) ללחב  דוביאל  תכלל  אל  םירהזנ   ) םינקתפרה תוחפ  םיזירז , תוחפ  םיט , ' גדגה
ןיב לדבהה  דומילו  יברק , סייט  לש  םירושיכ  םהיניעב  הכירצמ  רלולסה  תועצמאב  קובסייפה  תלעפה  .רתוי  תולבגומ 

, ףרה אלל  תונומתו  םיטסקט  ףילחמש  קובסייפה , לש  ימנידה  ךסמה  הזמ , הלעמל  .הכרדה  סרוק  בייח   share-ל like
םה .םהל  יעבט  אל  ילאוזיוה  םוידמהו  ילברו  רוד  םג  םה   . תרוחרחס םהל  השוע  הזו   MTV. לש םיפילקה  תא  םהל  ריכזמ 

. דכנל וא  טנטסיסאל  םיקוקז  םה   PowerPoint תגצמ תנכהל  וליפא  לבא  תויתחפשמ , תונומתב  תופצל  םיחמש 

תונלבסה תא  םהל  ןיא 
תא ןיבמ  התא  זא  קר  .םוידמב  יביטקינומוק  ןויסינו  םירבח  קיפסמ  תרבצש  רחאל  קר  קובסייפהמ  תונהיל  ליחתמ  התא 

תונהיל דמל  אל  ןקזה "  " רודהש םשכו  .תונלבסו  ןמז  שרוד  הז  לבא  .םישקוממ  רהזנו  םירבחה  תשר  לש  תלעותה 
תופילק לע  רבגתהל  השקתמ  אוה  ךכ  רירמה , םעטל  תולגתסה  תועצמאב  הנממ ) הנהנ   Y-רודש ה יפכ   ) הריב תייתשמ 

. םירכשמה הימעטמ  האנהל  ךרדב  קובסייפה 

תוחיתפה תא  םהל  ןיא 
םהיתושוחת לע  םיבתוכ  םמצע , לע  םירפסמ  םישנא  .תישפנ  תוחיתפ  לש  תמיוסמ  הדימ  ךירצמ  קובסייפה  שומישה 

תחתופ תשרה  ךופהה –  ךילהתה  םג  שחרתמ  השעמל   ) תוישיא תועדו  תובשחמב  םהירבח  תא  םיפתשמ  רקיעבו 
ןיידע יבמופב  תופשחיהה  חתפיהל ."  " האי אל  ףאו  לבוקמ  היה  אל  ובש  ןדיעב  ולדג  םינקזה " היעבה ש"  (. םישנא

, םיילאיווירט םיטרפ  ףושחל  וא  תישיא  הנומת  םסרפלמ  וליפא  םיעתרנ  םיבר  .שילחמ  טקאכו  תוירגלווכ  םלצא  תספתנ 
ילב םג  רדהנ  רשקתל  רשפאשו  ףדה  /ת  לעבב היולת  הפישחה  תדימש  םתוא  ענכשל  השק  .םירוגמ  וא  הדובע  םוקמ  ומכ 

. םיישיאה ךייח  לע  רבד  תולגל 

ימ תעדל  םילוכי  םירז  םישנא  םג  עתפל  .תויטרפה  תא  םידבאמ  קובסייפבש  השוחת  שי  םיבר  םינקז " ל" ןכ , לע  רתי 
.המיא םינקזה "  " לע ליטמ  הז  תולקב , הז  םע  םרוזש   Y-רודל ה דוגינב  .םיבורקה  ךירבח  םה  ימו  ךלש  לעב  / השיאה

תונומתל הצצה  תועצמאב  וליפא  םישנאה , לש  יטרפה  םמלועל  רבעבמ  רתוי  תינרדוח  הצצה  תרשפאמ  ןכא  קובסייפ 
םינשי םירשק  שודיח  תנמזמו  םישלוג  ןיב  תברקמ  תידדהה  הפישחה  יכ  תשרה , לש  הייפוי  םג  הז  לבא  .םיבהוא  םהש 

. םיעיתפמו םישדח  םירשק  תריציו 

םמצע תא  טילבהל  םישש  אל 
יננה  " רדשלו םהיתועד  תא  טילבהל  המבה , תיזחב  םמצע  תא  םישל  הב  םישמתשמה  תא  תדדועמ  קובסייפהש  קפס  ןיא 

ועמשיש בושח  ךכ  לכ  הז  עודמ  : " ןונגסב תורימא  םהמ  םיעמוש  תחא  אל  .םיבר  םינקז "  " העיתרמ תאזה  העפותה  ןאכ ."
". םיבורקה םירבחלו  החפשמל  רמוש  ינא  ילש  תועדה  תא   " וא ייתועד "? תא 

? םירבחה לכל  בישא  ינא  ךיא 
רבודמש ןיבהל  םישקתמ  םהלש , םידכנלו  םידליל  דוגינב  םה , ןכל  .תוירדילוסהו  סומינה  ןדיעב  ולדג  םינקזה " "

םהמ םיבר  .ריוואל  תילעהש  טסופה  לע  םיביגמהמ  דחא  לכל  תונעל  םיבייח  אלשו  הליגר , החישב  אלו  חיש  תמיבב 
ףדל םירבחהמ  דחא  לכל  היוארו  הווש  בל  תמושת  קינעהל  ךירצש  םיחוטב  םה  ןכל  .וטושפכ  רבח "  " גשומה תא  םיניבמ 

..... םהיניעב םזגומ  תצק  תמאב  הזו  .קובסייפה 

תיבמופ הפישח  ינפמ  ששחה 
םיבר .בחרה  רוביצל  תויתימאה  םהיתודמע  תא  רקיעבו  םהישעמ  תא  ףושחל  םיששוח  תוריכב  תודמעב  םיבר  םישנא 

קובסייפב םוסרפ  לכל , לעמו  .יבמופב  םיכבומ  תויהלו  תועטל  םידחופ  טושפ  םירחא  םינכומ ," אל   " ספתיהל םידרח 
, םיבצע ןיא  טושפ  םיברל  .םיטסיקבקוטה  ןונגסב  תינעגופו –  תינרטנק  וליפא  ילוא  היופצ , יתלב  תרוקיבל  ךתוא  ףשוח 

הברה םיששוחו  הפישחל  ולגרתה  םה  .הנוש  בצמה   Y-רוד ה לצא  .הז  םע  דדומתהל  תירוטרו  תישגר  תלוכיו  ץמוא 
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אוה תעב  הב  םלוא  תולקב , בלעיהל  הטונש  יתודליו  ןשגר  רוד  אוה  ריעצה  רודה  םנמא  .םיפלקה  תא  חותפלמ  תוחפ 
תא םיפתשמ  םיבר  .תילאוטריוה  הכימתה  תשר  תועצמאב  ולש  תונובלעה  תא  קזחתלו  תינוציח  הרזעב  עייתסהל  עדוי 

ועיבי בורל  םירבחה  .םנובלע  םע  תוהדזהו  ןפקותה "  " יוניג םישקבמו  םהילא  ונפוהש  תוינעגופה  תורימאב  םהירבח 
רסחו םיפתתשמ  יבר  םיתומיע  להנל  השקתמ  קובסייפל , ץוחמש  רגובמה  רודה  .תושגרה  םוקישב  ועייסיו  היטפמא 
. םיעלקה ירוחאמ  תונובשח  תריגס  וא  םיישיא  םיבתכמ  םיפידעמ  םה  תיבמופ .) המב   ) ילאוטריוה םלוהינב  תונמוימ 

תומלועה בוברע 
ןיינעמ יתרבח  ךילהת  תרצוי  תילטיגידה  תיתרבחה  תשרה  .תומלועה  בוברע  אוה  םינקזה "  " תא עיתרמ  יכה  ילואש  המ 

לגעמ םואתפ  .םייתרוסמ  םימוסחמו  תולובג  תפפורמו  םייתרבח  םילגעמ  תחתופ  איה  לרוג : תרה  תועמשמ  לעבו 
רתוי יעבט  הזה  ךילהתה  םיקינ  Y-דועו ל. יאנפה  תוברת  םירבחה , החפשמה , לגעמ  םע  בברעתמ  עוצקמהו  הדובעה 

.םירגובמה תורודל  רשאמ 

שיש איה  םייתימא  םירבח  םיפידעמ  חלשותמ  ומכו  ינומכ  םינקז ' תירקיעה ש' הביסה  : " רמוב - יבייב לש  קובסייפב  הבוגת 
עדוי אלו  לגרודכה , שרגמ  לע  שמשב  עיזהל  השגרהה  ךיא  עדוי  אל  אפיפ 2000 , םעו   ICQ םע לדגש  רודה  .הלאכ  ונל 

.' םידומילה ירחא  היזרבה  דיל  ךתא  שגפיהל  הצור  ירימ  דוסב ש' ךל  שחול  רבחשכ  ןזואב  גודגידה  לש  השגרהה  ךיא 
רשקב  'send'. םיצחולש ינפל  אורקל  רשפא  - יא .קילחהל  ךירצ  ךכ  רחאש  םילימ  םימעפ  הברה  טלופ  התא  רישי  רשקב 

. ילאוטריווה םלועב  ןיאש  ףוג  תפשו  םינוט  לש  דענמ  שי  רישי 
" ....ןמז חקול  הז  .דרפיהל  ךירצ  ...קתנלו  שויב '  ' דיגהל רשפא  - יא רישי  רשקב 

רבדהש ךכ  ידכ  דע  תיתרבחה , תשרב  םישמתשמה  ליגב  תיתועמשמו  תיבקע  היילע  הלח  תונורחאה  םינשב  תאז , םע 
רבכ קובסייפהש  השוחתה  לשב   ) םיריעצ לש  תשרה  תביזע  לש  לגל  לארשיב ) תוחפו  תירבה  - תוצראב רקיעב   ) איבה

.רלבמט וא  םרגטסניא  רטיווט , לש  תוחותפה  ןהיתועורז  תבוטל   "( ןקז "111
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קובסייפב םילארשי  לש  תוליעפה  ףקיה 

קובסייפב ושמתשה 

ינב 13-17 ינב 18-24 ינב 25-34 ינב 35-44 ינב 45-54
0%

8%

15%

23%

30%

רקחל ןוכמה  .תומגמו  םישומיש  םוי , ירדס  לארשיב 2013 -  תרושקתה  יתנש : חוד  לירפא 2014 . .יזא  ןוא , - בל יפר , ןמ , רוקמ :
תטיסרבינוא תרושקתל , רפסה  תיב  , TGI ירקחמ הידמ  ראטנקו  הידמ  ירקחמ  תעפי  ףותישב  הקיטילופו  הרבח  םישדח , הידמ 

.ןורמושב לאירא 

יאמב 2013.  קובסייפ  תלהנה  תפישח  לע  אלא  תוכרעהו , םירקס  לע  םיססובמ  םניא  םינותנ :

םישמתשמ ןוילימ  קובסייפב כ-4  ושלג  ולא  םיכיראתב  .יאמב  לירפאל ל-20  ןיבש ה-20  הפוקתל  םיסחייתמ  םינותנה  הרעה :
.םוי ידמ  תשרל  וסנכנ  םהמ  ןוילימ   2.4 םילארשי ,

תיתרבחה תיתרבחה תשרה   תשרה תללוחמש   תללוחמש םייונישה   םייונישה
, לגוג ומכ  קובסייפ , .לודגב  העוט  שדח , יתרושקת  עוצעצ  וא  ינמז , ןועגיש  דנרט , קר  איה  קובסייפהש  רובסש  ימ 

םשכ .חיש  תמב  וא  רשק  תשר  יטנרטניא , תורישמ  רתוי  הברה  איה  הסקיפ , וא  הידפיקיו  בויט , - וי ליימי , ג'
תויוחתפתה םג  ישונאה , ןימה  תא  וניש  היזיוולטהו  וידרה  תספדומה , - תונותיעה תורפסה , םוחתב  תויוחתפתהש 

תומכסומו םיסופד  תונשמו  וביטו , םדא  ינב  ןיב  רשקה  גוס  לע  קומע  םתוח  תועיבטמ  טנרטניאה  םוחתב  תושחרתמש 
הינכרצ לע  רקיעב  יתועמשמ  ןפואב  ועיפשהש  הרצי , תיתרבחה  תשרהש  םייונישהמ  המכ  רוקסנ  ןלהל  .םיקיתע 

: םיריעצה

םוקמל הלובכ  הניא  תורבחה 
תוכזב .םירבח  ןיב  ףטוש  חיש  רציילו  הצובק  רצייל  דגאתהל , ךרוצה  ילאסרבינוא : ישונא  ךרוצ  תאלממ  קובסייפ 

םירשקה תשר  תא  וכפה  תויתרבחה  תותשרה  ראשו  קובסייפה  .יפיצפס  ןמזלו  םוקמל  לובכ  תוחפ  השענ  ךרוצה  תשרה 
הז םיריעצה  לצא  םירבדה  עבטמ  .תישונאה  הרבחב  םירשקה  יסופד  לכ  תא  הנשמש  תילאבולג , העפותל  םדא  ינב  ןיב 

. רתוי ףחוסו  רתוי  רהמ  הרוק 

ךירצ התא  םירבח  תשרל  ףרטצהל  ידכ  תשרל , ץוחמש  םייחב  .תושדח  תויורכיה  לש  םיכילהת  תטשפמ  םג  קובסייפה 
תצובקל ףרטצמ  טושפ  התא  םיבר  םירקמב  קובסייפב  .הצובקה  ירבחמ  דחא  לכ  םע  תורכיה  תושעלו  תושר  שקבל 

םג ןבומכו   Wall-ב ליפורפב , ץיצהל  רשפא  יכ  תאזה , המבב  רתוי  תוטושפ  תישיאניבה  המאתהה  תוקידב  םג  .חישה 
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תמישר קיזחמש  בלס  הזיא  אל  התאש  דבלבו  " ) התא ימ  ךל  רמואו  ךרבח  ימ  יל  דגה   " תניחבב םירבחה -  תמישרב 
(. ןיוואדה ליבשב  קר  םירבח 

ןהב ףנפנת  אלו  תויורבח " ןדמח  ךפהית ל" אלש  ןיפיקעב  תגאוד  ךכו  םירבח , ךתוא ל-5000  הליבגמ  קובסייפ  בגא ,
תמוא תורצוויה  לש  בושחו  ןיינעמ  ךילהת  תרשבמ  איהו  טנרטניאה  תשרב  תונושארה  תויצלוגרה  תחא  וז  .ךרוצל  אלש 

. םימכסומו םירדגומ  םיקוח  יפ  לע  תלעופש  תילבולג , טנרטניא 

רצ ספ  לע  תורבח 
תורבחה ןובשח  לע  האב  תילאוטריוה  תורבחהש  ונעטש  תולוק  ועמשנ  תויתרבחה  תותשרה  לש  ןכרד  תישארב 

ונייה תיתימאה , תורבחה  סותאב  תעגופ  תיתרבחה  תשרהש  ונעטו  תכל  וקיחרהש  ףא  ויהו  םינפ ,) לא  םינפ   ) תישממה
תורבחה תא  תרתוס  הניא  תותשרב  תורבחה  לעופב  .יחטש  םג  אלא  ןימאו  ביצי  תוחפ  קר  אל  אוה  ילאוטריווש  המ 

לש רתוי  בחר  דענמ  רצונ  השעמל  .םינפ  לא  םינפ  קלחו  טנרטניאב  ןמזהמ  קלח  ליבקמב -  תמייקתמ  אלא  תיזיפה ,
ףסונ ספ  ונל  תרשפאמ  קובסייפב  תורבחה  .םהמ  קלח  וא  םהמ  דחא  קר  אוה  םינפ  לא  םינפה  ישגפמש  םייתרבח  םירשק 
רשק - יגוסמו תוגרדמ  םירבח  םע  םירשק  להנל  ונל  תרשפאמ  קובסייפה  תאזמ , הרתי  .םיישיא  אלו  םיישיא  םירשק  לש 

, ללכושמ םינופלט  רפס  ומכ  תצק  איה  תיתרבח  תשר  וז  הניחבמ  .ולש  תיפיצפסה  חישה  תצובקו  רבח  לכ  םינווגמ - 
. םירודמ הברהל  קלוחמה 

םירבדמ םייעובשב  םעפ  ךרעב  עובש  יפוסב  קובסייפב , רקיעב  םוי  םויב  םירבח ) םע   ) רשק לע  רמוש  ינא  : " ןב 32 ריעצ 
" .םישדוח המכב  םעפ  יזיפ  שגפמ  .תוכורא  תוחיש  וליפא  םימעפל  ןופלטב ,

לכ .םישגפנ  םיליימ , ןופלטב , תוחיש  פאסטוו , תייצקילפא  םיסמסא , קובסייפב , םירבח  םע  רשק  לע  רמוש  : " ןב 25 ריעצ 
" .תוחפל עובשב  םעפ  השק -  רתוי  הזש  תושיגפ  תניחבמ  ימוי , סיסב  לע  טעמכ  ינורטקלאש -  המ 

. הז תא  הז  םיריכמ  אלש  םישנא  ןיב  םג  עצבתמ  אוהש  יקובסייפה -  חישב  םיבושחו  םיקתרמ  יכה  םירבדה  דחא 

.ביגמ ינא  זאו  ריכמ ,) אל  ינא  הזה  רבחה  תא   ) ביגמ ולש  רבח  ביגמ , רבח  והשמ , בתוכ  ינא  : " קובסייפ לע  קובסייפב  טסופ 
לש עטקה  תא  יל  היהי  אל  םינפ  לומ  םינפ  ותוא  הארא  ינאשכו  ריכמ , אל  ינאש  םדאנב  םע  החיש  יתרצי  םואתפ  ךכ 

ימצע תא  גיצאשכ  זא  הרוק  דימת  אל  הז  תיפיצפס  םא  םג  .םולש  ול  דיגהל  לכוא  טושפ  ינא  אלא  זרא ' ינא  דאמ  םיענ  '
אלו הלילק  רתוי  הברה  הרוצב  ינשה  םע  דחא  ליחתהל  תונבו  םינבל  רשפאמ  הז  .םיריכמ  רבכ  ונחנאש  עדנ  ונינש 
ןיידע ךא  ןתיא , יתלחתהש  רמוא  אל  הל  וביגה  םג  הלש  תורבח  יתש  דועש  הז  ילש , הדידיל  יתבגה  ינא  ירה  .הדיחפמ 

'." יהשימ םע  ליחתהל   ' לש םוסחמה  ילב  רבדל  תורשפאה  הרצונ 

םתוא ריכהל  ילבמ  םישנא  רופסניא  םע  תיקלח  תודידי  וא  תודידי  ירשק  םייקל  ונל  תרשפאמ  קובסייפה  תשר  השעמל ,
רקי ןמז  ךסוח  יאדוובו  ןופצמ , תופיקנ  תיחפמ  תוגאדמ , ררחשמ  הז  .ונתוא  םיניינעמ  אלש  םירבד  לע  םתיא  חחושלו 

תוימיטניא תוחישב  חוצפל  ונגהנ  קובסייפה  ןדיע  ינפל  הברה  יכ  רופת , שממ  הז  םילארשיה  ונל  רשקה ." קוזחית   " לש
. תובכע אלל  םירז  םע  רשקתלו  םירכומ  אל  םישנא  םע 

, ןמז המכב  םעפ  העדוה  םהל  בתוכ  ינא  .ץמאתהל  ילב  םירבח  םע  רשק  לע  רומשל  ונל  רשפאמ  קובסייפה  : " ןב 28 ריעצ 
" .וישכע רבדל  ןמז  יל  ןיא  יכ  רשקתמו  ןופלטה  תא  םירמ  יתייה  אל  ירה  .רמשנ  קוזחת ' ' הו םינוע , םה 

תיתרבחה תשרה  .ויתויווחב  םירחא  ףתשלו  ותביבס  םע  דימתמ  רשקב  אצמיהל  ףאושה  יתרבח  רוצי  אוה  םדאה 
לע רבוע  המ  תודוא  ףיצר  ןפואב  ןכדעתהל  תלוכיה  .םעפ  יאמ  רתוי  הזה  ףחדה  תא  םישגהל  ול  תעייסמ  תילטיגידה 

םיתיעל שדח , גוסמ  םייח  תופתוש  וזיא  תרצוי  תונוגיבו  תוחמשב  תויווחב , רחאה  תא  ףתשלו  םוימויה , ייחב  תלוזה 
. תיתרבח המזויב  הכימת  וא  לגרודכ  תצובקל  הדהא  ומכ  ףתושמ , ןיינע  ביבס 
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רציימ אוה  .םיטסיאוגאו  םיינתלעות  דאמ  םג  לילעבו  םיבייחמ  אל  םייחטש , םירשקל  ךנחמ  הזה  סופדהש  ורמאיש  שי 
השענ יטנמור  רשק  וליפא  .והשמ  הזב  שי  .םייברג  ומכ  תובהאו  םירבח  ףילחמו  רטממ  תלוזה  תא  רפוס  אל  ךכ  םגש  רוד 
תויהל רשאמ  םיימעפ " - דח  " םירבח הברה  ףידע  ילוא  ינש , דצמ  .עמשמ  יתרת  השדח – " העדוה   " דע רשקל  הנורחאל 

.קובסייפב שומישל  תוולתמה  רוכינו  דודיב  תושוחת  לע  תויודע  טעמ  אל  תומייק  יכ  גייסל  שי  .םלועהמ  קתונמו  דדוב 
תחילש וא  קובסייפב  ןגרפמ  סוטטס  .ךכמ  עמתשמה  לכ  לע  תילאוטריו , איה  העיצמ  תשרהש  תורבח " םוי ה" לש  ופוסב 

(. ןברוק תעבות  םג  בורלש   ) השק העשב  תישעמ  תירבח  הכימתלו  יתימאה  קוביחל  אלמ  ףילחת  םניא  קוביח "  " הלימה
תשרה תא  תכפוה  הרובחהמ  ותוא  רידהל  וא  םדא  בילעהל  רשפא  התועצמאבש  קדהה  לע  הלקה  דיה  ןכ , לע  רתי 
דימת םה  ןהבש   ) םהירבח לש  תונומתב  םישלוג  לש  תיפוסניאה  הייפצה  .יתרבח  יטנא  ילכל  םג  םיתעל  תיתרבחה 
רתוי םיבוט  םירבחה  לש  םייחהש  רמולכ  רתוי ," קורי  דימת  ןכשה  לש  אשדה   " לש השוחת  תרצוי  םירשואמ ) םיארנ 

. האנקו לוכסת  רצוי  הז  תחא  אל  .ךלשמ 

עוריאהמ קלח  ךניאש  רסמה  תא  ריבעהל  םג  הלולע  תפתתשה ) אל  םהבש  םיעוריאב   ) םירבח לש  תנומתב  הייפצה 
. הצובקהמ קלח  אל  התא  תורחא : םילימבו  תפתתשה , אל  תנמזוה , אל  םלוצמה ,

םירבח יגוס  לש  בחר  דענמ 
לש תחא  תאזכש " הרובח  ל" םילובכ  םניא  רבכ  םידבכה , הישמתשמ  םהש  םיריעצהש , בצמ  הרצי  קובסייפה  תשר 
לש בחר  רפסמ  םע  םירשק  לש  תפעוסמ  תשר  הרצונ  השעמל , .רעונה  תועונת  תוברתב  לבוקמ  היהש  יפכ  םירבח ,

רשפאמש רוטינומ  לש  גוס  איה  קובסייפה  .היצאוטיסל  םאתהבו  םיכרצל  םאתהב  ןיגוריסל , תקזחתמו  תשלחנש  םישנא ,
שגפמ ללגב  תחא  תבב  ררועתהל  לוכי  אבצהמ  /ה  רבח םע  םודר  רשק  לשמל , ךכ  .םירשקה  ךותב  שימג  דואמ  ןורמת 

. םיסחיה דענמ  תא  הצממ  אל  רבח "  " הלימה השעמלש  תויורבח  לש  ססות  םלוע  הז  .קוה  - דא ךרוצ  וא  יארקא 

" רבח  " גשומה ןיבל  קובסייפב  רבח "  " גשומה ןיב  לבלבל  םיטונ  ינורטקלאה  םוידמה  תא  בטיה  םיריכמ  םניאש  םישנא 
תינרמש דאמ  הסיפת  ןבומכ  וז  .תורבחה  גשומ  תא  תלקלקמ  קובסייפש  ךכ  לע  םינילמ  וליפאש  שי  .הנשיה  תירבעב 

םשכ .רשקל  תויורשפאה  דענמ  תא  לידגמ  קר  םירחא , תרושקת  ילכ  ומכ  קובסייפה , .טנרטניאה  לש  תיטסינורכנאו 
אלל םירצק , םירסמ  תפלחה   ) ףסונ גוסמ  יתרושקת  ןיפילח  תרשפאמ  אלא  ןופלט , תחיש  הפילחמ  הניא   SMS תחילשש

. שדח גוסמ  תרושקת  רשפאמ  קובסייפב  שומישה  ךכ  חחושל ,)"  " ךרוצ

ליבד לכל  יוניכ  אוה  םיקובסייפה  רבחה  םייתימאה , םייחב  הזה  גשומה  תועמשמל  דוגינב  םירבח –  : " הלאווב הבתכ 
" .ךלש חומה  לע  הקולע  אוה  וישכעמ  בוט , לזמ  .תעדה  חסיהב  םריפנוק  ול  תישעש 

תורכיההש םישנא  אקווד  םישלח ." םירשק  לש  םתמצוע   " חנומה תא  רטבונרג  קראמ  עודיה  גולויצוסה  עבט   1973 ־ב
םירבח .תוקוחר  תותלד  חותפלו  היעב  לע  השדח  טבמ  תדוקנ  תתל  םילוכי  זע  ירבח  סיסב  םתיא  ןיאשו  תיחטש  םמע 

. םיבורק םירבח  םיתעל  םינייפאמש  תויתורחתו , האנק  תושגרמו  תומודק  תועדמ  םיררחושמ  םג  הלאכ  םיקוחר 

םישנאל תודמציהה  איה   20 ־ה ינב  לש  תורצה  תחא  : " טסילכלכל היני , ' גריו תטיסרבינואמ  תיגולוכיספ  (, 42  ) יי גמ ג' ד"ר 
ונחנא הבש  ךרדה  תא  וליפאו  הבשחמה , בחור  תאו  תויורכיהה  לגעמ  תא  ליבגמ  הז  .םהלשל  תומוד  םהיתודמעש 
ףתכל רבעמ  םילכתסמ  ןיינע  םיניבמש  והשמו  ינב 20  לבא  .הילע  תוכבל  ףתככו  הרזע  םייוליבל , םיבוט  םירבח  .םירבדמ 

ומדקתי םהש  ופוס  םיבורקה , וירבח  לגעמב  קר  ראשנש  ימ  .םתוא  םדקל  םילוכיש  םישנא  םג  םישפחמו  םירבחה , לש 
" .רוחאמ ראשיי  אוהו 

יטנרטניא ןוגרפ 
.תאזה תכרובמה  הלועפל  ונאצמ  אל  תירבעב  היואר  הלימ  וליפא  .ידדה  ןוגרפב  םיחמומכ  םיעודי  םניא  םילארשיה 

תילארשיה הליבקמה  קוידב  אל  אוה  הרושמב , יד  םויה  םישמתשמ  ונא  ובשו  תיברעה , הפשהמ  ונצמיאש  ןייתחס " ה"
. םיכלמה יכלמ  ונחנא  תאז , תמועל  דיאל , החמשו  תרוקיבב  . Good for You יאקירמאה יוטיבל 
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םיבושמל ועבט  םצעמ  קוקז  םדאה  .תיתרבחה  ןהו  תישיאה  המרב  ןה  בושח  יגולוכיספ  ךרע  שי  ןוגרפלש  קפס  ןיא 
, בושח יכוניח  ילכ  איה  קובסייפה  וז , הניחבמ  .ןגרפל  המרונה  תא  תקזחמ  םגו  תאז  תרשפאמ  םג  קובסייפה  .םייבויח 

תויניצהו סופסחה  ךוכירל  עגונה  לכב  תוימיטפוא  ררועמ  הז  .תיבויח  איה  הזה  ללחב  תיללכה  הריוואה  ןכש 
. םירכומה םיילארשיה 

הז .םיללקמ  םה  הבש  המצוע  התואב  טעמכ  םיכרבמ  םהו  תלוזה , לש  ותחמשב  םג  חומשל  ולחה  םילארשיה  וישכע 
.םיקתקתמ הביח  ירבד  רקיעבו  םיזע  םיקוביח  םיקושינל , ןמזה  םע  חפנתהו  םייתיצמת , םיקיילו  םיקובחיסב  ליחתה 

תא תממהמ , ", " המשנ ךתוא  בהוא   " .םיחרמנו םיכרבמ  םיכפתשמ , םינוגרפ , לע  םיפע  םיפוצפוצ , תפונל  וכפה  םלוכ 
". םייחהמ לודג  התא  יחא , הדות  ", " הדיחיו תחא 

ומכ הפיקע , ךרדב  םיתיעל  קובסייפל , םג  העיגמ  תילארשיה  תויביסרגאה  .ןמז  דוע  חקית  היצמרופסנרטה  תאז , םע  דחי 
ידכ תומי  ושמש  ךירצ  המ  ךתוא  יתיאר  אל  ןמז  אלמ  ללללללללללבז  אי  ךיילא  יתעגעג  (: " טוטיצ  ) אבה ןונגסב  לשמל 

." היינשה תא  תחא  הארנש 

יניינעו רצק  רסמ  חלוש  אוה  .קובסייפה  לש  ןוגרפה  םילקא  תא  רחא  רותפכ  לכמ  רתוי  למסמ   like ןוקיאהש קפס  ןיא 
, חיש םויס  רקיעב  ןמסמש  ביבח , םכסומ  ןמיס  היה   SMS- הו ינורטקלאה  ראודה  לש  יליימסה  םא  .תוהדזהו  הדהא  לש 
" תוכרב ו" יתבהא "  " םישדחה םילארשיה  םייוטיבה  םא  םיעדוי  ונניא  .םלש  יתוברת  םלוע  אטבמ   Like-קובסייפב ה

. ותעפשה לע  םידיעמו  ותיא  םיבתכתמ  יאדווב  םה  לבא   Like-תא ה קוידב  םימגרתמ  ןכא 

שיש קחשמו  שוגיר  תשוחת  רצוי  רבדהו  ףדה , לעב  לש  וימוסרפ  לש  גניטיירל  דדמ  הווהמ  סוטאטסל  םיקיילה  רפסמ 
ריזחת הרומתב  התאש  הפצמ  ינא  ךלש  סוטאטסל  קייל  יתתנ  ינא  םא  .ןיפוליח  תוברת  םג  תרצונ  .רכממ  טנמלא  הב 

. ילש םיסוטאטסל  קייל  יל 

קזחמו ןגרפמ  קר  יבויח , ארונ  אוה  הרואכל  .ילסקודרפ  אוה  םיקיילה  ןונגנמ  : " ולש קובסייפה  ףדב  רפלא  לגור  יאנותיעה 
תוירלופופ לש  היכרריה  .גניטייר  רציימש  ןונגנמ  הז  לבא   Dislike. ןיא .טסופ  לע  ילילש  בושמל  היצפוא  ןיא  .דדועמו 

םיטסופ לש  םיקיילה  רפסמל  ךלש  טסופל  םיקיילה  רפסמ  תאוושהב  קוסעל  אל  השק  .יתאוושה  אוה  יכ  םיטסופ , לש 
. ישונא עבט  הז  .דיפב  םירחא 

ןונגנמב יתצלפמ  וליפאו  העטמ  דואמש  המ  הז  .םיקייל  רתויש  המכ  תלבק  אוה  טסופה  תביתכל  ירקיעה  עינמה  יכו 
םדאה היה  תרחא  ירהש  .ותביתכל  הדיחיה  הביסה  םה  ךפיהל : .טסופה  תביתכ  לש  האצותה  םניא  םיקיילה  .םיקיילה 

םיקיילהו .םיקייל  תלבק  אוה  סייפב  םיטסופ  תביתכל  עינמה  .ךכב  ונוצר  םא  ליימב , וירבחל  חלושו  ומצעל  בתוכ 
. ולש ךרעה  המ  הווש , טסופ  המכ  ועמשמכ , וטושפ  םיעבוק ,

. ונממ קתונמב  םיקיילה , ןונגנמל  ינוציחש  ךרע  םוש  סייפב  טסופל  ןיא 
.םיקייל דוע  םיצור  דימת  איה : הבושתה  קיפסמ ? הז  םיקייל  המכ  םיקיילה : ןונגנמב  ןכוסמ  תמאבה  רבדה  שחרתמ  ןאכו 

, תדמתמ ךסח  תשוחתב  טסופה  בתוכ  תא  ריתומ  םיקיילה  ןונגנמ  .דוע  םיצור  דימת  וא 120 . םתלביק 12  םא  הנשמ  אל 
םילבקמש תומכ  לכ  םיפלא ,)  ) לבקל רשפאש  םיקיילה  תומכל  האוושהב  יכ  דוע -  בייח  אוהש  שיגרמ  אוה  .תינורכ 

םיקיילה רפסמ  לש  תוסחייתהה  תדוקנ  לומ  םגו  םירחא  םיטסופ  לומ  םג  יתורחת -  ןונגנמ  הז  .המועז  תיארנ  לעופב 
. םיירשפאה

.םלועה תא  וב  ףתשל  ךרוצ  ושח  םישנאש  גוסהמ  היה  אל  םיטסופ  ןומה  לש  ןכותה  קובסייפ , היהש  ינפל  תאזמ , הרתי 
טלשנ יתלב  שממ , לש  ףחד  ךרוצ , םישח  םה  תעכ  .םהילא  םיבורקה  םישנאה  ץמוק  תא  ףתשלב  וקפתסה  ירמגל  םה 

, עוריא תוסנתה , היווח ,  ) ןכותה .ומצע  ינפב  וכרע  תא  דביא  ןכותה  יכ  .טסופ  תאלעה  תועצמאב  קובסייפב  ףתשל  טעמכ ,
, ירה ךרוצ , םוש  היה  אל  םיקייל , תלבקל  יעצמא  קר  היה  אל  אוה  םא  .םיקייל  תלבקל  יעצמא  קר  אוה  ׳וכו ) הנבות 

" .סייפב ותוא  תולעהל  תרתוימ , החריט  לש  גוס  ןויגה , רסח  היה  וליפא  הז  .סייפב  טסופכ  ותוא  תולעהל 

, היסהרפב םינתונ  תואמחמ  רומאל : םיאפוריאהו  םיינקירמאה  תרושקתה  יקוח  תא  םימגרתמ  םצעב  קובסייפה  יקוח 
.ינעגופ וליפאו  סמונמ  אל  בשחנ  יבמופ  ילילש  בושמ  .תויטרפב  תרוקיב 
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רשאכ םג  .םיטנדוטסל  םייבויח  םיבושמ  קר  ונתנ  םלוכ  םיצרמהש  הדבועהמ  יתמהדנ  "ב  הראב יתדמלשכ  : " תב 29 הריעצ 
תויניצה לכ  ירחא  דמחנ , יל  הארנ  הז  הלחתהב  .םיעורג  שממ  ויה  םיטנדוטסהש  םירקמב  וליפא  .עיגה  אל  שממ  הז 

הנימא תיארנ  אל  האמחמה  יכ  ליעי  אל  םג  הז  ףוסב  .םינפ  תדמעהו  םזגומ  שממ  יל  הארנ  הז  ןמזה , םע  לבא  .תילארשיה 
" .תויחטשל דדועמ  השעמל  הז  .רפתשהל  םיסנמ  אל  םיטנדוטסהו 

.תוכרבה ינצמק  לע  םג  הבוטל  עיפשמ  הז  םינגרפמ , םיבר  רשאכ  .הובג  הקבדה  םדקמ  תרצוי  םג  תיתרבחה  תשרה 
.הלהקמל ףרטצהל  םלוכ  תא  תודדועמו  תובידנב , תואמחמ  רזפל  תורשפאמ  תשרב  חישה  תויפותישו  תונימז 

יללכ ןפואב  .הקיתמ  ירבדל  רוכמ  השענש  ימכ  ןהל , םירוכמ  ושענ  ףאש  םינעוטה  שיו  תואמחמל  ולגרתה  םיריעצה 
םיברמ םג  םה  ןכל  .הלילשה  תא  םיקיחדמו  םייבויח )"  " תויהל  ) הביבסל תיתודידי  הריווא  רצייל  םיטונ  םיקינ  Y-ה
וווווווי !!!", " הפי הזיא  ", " הההההמיהדמ : " תואמחמב םיזגהל  ןכו  המודכו , אלפנ " םוי  ", " םוסק םוי  הז ב" תא  הז  ךרבל 
ןוגרפב  " .דועו דועו  הלאכ " םירבד  ןיא  ", " ילש חא  םלסית  ", " ךיילע הלוח  ", " ךל הפי  ", " תממאמ הזיא  ", " תסרוה וזיא 

םג אוה  תמיוסמ  הדימב  .הפילקל  הדיגסו  תועיבצ  תויחטש , תוירדעב , ורוקמ  םיבר  םירקמבש  ףא  בר , יפוי  שי  ינרזפה "
". ינא בל  בוט  המכ  ואר   - " תימצע תורדהתה  לש  גוס 

ינא  " ומכ םיילילש  םירבד  םימסרפמ  טעמ  .םייבויח  םירבד  לש  םוסרפ  רקיעב  תדדועמ  קובסייפה  תשר  יכ  ןייצל  שי 
הלאכ ללכ  ךרדב  םה  םימסרפמ  םישנאש  םיטסופה  וז  הביסמ  הבבס ."  " אל אוהש  רחא  רבד  לכ  וא  יתלשכנ " ", " בוצע

. ןוגרפ םינימזמ " ש"

.תוביסמ תוחורא , םילויט , לש  תונומת  .ונל  םירוקש  םיפיהו  םיבוטה  םירבדב  ןומה  םיפתשמ  ונחנא  : " תב 30 הריעצ 
וניווח יכ  וא  ונב  ועגנ  םה  יכ  .םירחא  םע  קולחל  םיצור  ונחנאש  םירבד  םימסרפמ  ונחנא  .ןוגרפל  םיפצמ  דימת  ונחנא 

?" אל המל  .ןוגרפ  קר  .ונל  לקלקל  םיטונ  אל  םישנא  .תרוקיבל  םוקמ  ןאכ  ןיא  .ונמצעב  דחוימ  והשמ 

חותפ לוכה 
איהש םושמ  רקיעב , םצעבו  ראשה , ןיב  תידדה , בל  תמושת  תכישמ  לש  יקנע  ןונגנמו  המב  איה  קובסייפה  תשר 
םימוד קובסייפב  םימוסרפה  תמיוסמ  הדימב  .םידקת  רסח  לדוג  רדסב  םייבמופ  םייודיוּו  תישגר  תולטרעתה  תרשפאמ 
ונמשש ילב  טעמכ  השעמל , .תינומה  הזוכיספל  ךפהש  יתרושקתה  םזיגולוכיספה  תא  םיקזחמו  יטילאירה , תוינכותל 

.האלמה ונתמכסהב  תוצוח  שארב  תרקפומ  תוימיטניאהו  ירוביצ , סכנל  םיכפוה  םיישיאה  ונייח  בל ,

תא הז  דדועל  םיטונ  םה  .רתוי  הלקו  הריהמ  תאזה  הביבסב  םהלש  תובלתשהה  ןכלו  תובכע  תוחפ  שי  םיריעצל  רומאכ ,
םיכירעמ םה  .תוהדזהו  דבלב ) תילולימ  בורל   ) ףתכ תניתנ  לע  םידיפקמו  םיימיטניא , םירבדבו  תוקעומב  ףתשל  הז 

.ויתוקעומו  ויתושלוח  תא  ףשוחו  םלומ  חתפנש  םדאל  היטפמא  םילגמו  תונכו  תוחיתפ 

הירבח התוא .) הכיה  רבח   ) התודליב התווחש  יטמוארט  עוריא  לע  ינפשוח  סוטאטס  המסרפש  הרוחב  לש  אמגוד  ןלהל 
: תילטיגיד הכימת  תצובק  ןיעמ  םירצויו  היטפמאב  םיביגמ 
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.ונלש םייחהמ  םולכ  ונעדי  אל  ונחנא  / ינא / תא ליגבש 19  הז  תא  ץרתל "  " רשפא ילוא  .העווז  הרבח :
.וישכע תאז  תרמוא  תאש  ךכ  םצעמ  קר  .יניעב  דואמ  הצימא  תא  רבח :

םייחב םיעוריא  שי  .תוהדזה  ריבעהל  תרחא  ךרד  םצעב  ןיא  לבא  יוזה , תצק  שיגרמ  סוטטס  הזכל  קייל  תושעל  הרבח :
.ןיא םישנ  הברהלש  תולוכיו  תוחוכ  ךל  ויה  תב 19  הרענ  תייהש  תורמלש  הארנכ  .ונתוא  ןוחבל  ודעונ  םישק  םהש  המכש 

 !!! קייל ...המוארט  טסופ  לש  גוס 
ךתיא  יביל  .הרקי  שייוא  הרבח :

לכ תא  לבקלו  ררוואלו  םעדיובב  םינש  ירחא  הלאה  םירבדה  תא  ףולשל  רשפאש  תוארל  בושח  .תקלחש  הדות  הרבח :
אל והשמש  תעדלו  ךמצעל  בישקהל  תלוכיה  לע  ופאש , םגו : .ןיקת  היה  אל  םש  השענש  המש  הרכההו  הכימתהו  הבהאה 

הדות .תא  הדלפמ , הרדש  דומעב  תנחינ  ללכב , .אוהה  ןמזב  אלו  אוהה  ליגב  אל  וילאמ , ןבומ  אל  ללכב  הז  .תכללו  רדסב 
.הזה לוקה  תא  עימשהל  ןאכ  תאש 

! הדות .תשגרמ  תונכו  .ץימא  ךכ  לכ  סוטטס  הרבח :
.ךתוא קבחלו  הילאוטריווהמ  עגרל  תאצל  קר  יל  אב  הרבח :

.ןיבהל תוסנלו  ףתשלו , רוכזל , ךדצמ  ץימא  רבח :
.תפתישש הדות  ...רבוע  ןמזהש  ירחא  םג  םיראשנש  םירבדה  גוסמ  הרבח :

םישנ הברה  ךכ  לכ  תאז  לכבו  הזכ  הרקמב  תושוע  ונייהש  המ  הזש  בושחל  תוצור  ונלוכ  .תבזעש  תא  הצימא  הרבח :
הדות .ךלש  תיבה  אוה  ולש  תיבהשכ  תב 19 , ךתויהב  תכללו  םוקל  תחלצהש  וילאמ  ןבומ  אל  ללכב  .תוראשנ  תואלפנ 

.תפתישש
.דואמ הקזחו  הצימא  תאו  ונתיא ? הז  תא  קולחל  תצק , לקמ  הז  .בוצע  רבח :

םודאה וקה  תא  ונמסיש  המכ  דוע  ויהי  ךלש  ףותישה  תובקעבש  הווקמ  תכלל , הקזח  קיפסמ  תייה  תא  יתריקי , הרבח :
.תונכה לע  הדות  .רחאה  תא  סומרל  וא  ביאכהל  ליפשהל , תוכז  ןיא  דחא  ףאלש  השדחה  הנשה  דובכל  וטילחיו  ןהלש 

תישגר הניחבמ  לטרעתהל  םיריעצה  תא  ףסונ  ןוויכמ  הצירממ  ררחשל ," ו" חותפל "  " תדדועמה גייא ,' - וינה תוברת 
.הפ רועפ  ארוקהו  עמושה  תא  ריתוהל  הלוכי  וזה  הפישחה  םיבר  םירקמב  .יבמופב 

לככ יל  רהבתמו  הווהתמו  ךלוהש  יכותב , שדח  והשמ  שי  ": " תוצובקו תואנדס  תועצמאב  ישיא  הוולמו  ץעוי  , " ריעצ רוחב 
ינאש רשואה  שגפמל  שגפממש  אוה  הווח  ינאש  המ  וב ]...[  םכתוא  ףתשל  הצור  ינאו  ילש , תישיאה  ךרדב  דימתמ  ינאש 
תמאה ךות  לא  עגרנו  ךלוה  ינא  םצעבש  וא  עגרנו , ךלוה  הזש  וליאכ  הז  .טקשו ]...[ קומע  רתויו  רתוי  היהנ  הזמ  קיפמ 

]...[ .קיפסמ הז  ינאש , ומכ  קוידב  קוידב  ינאש , שיגרהל  ליחתמ  תמאב  ינאש  אוה  םיהדמה  רבדה  .ינאש ]...[ תמאה  ילש ,
קוידב אצי  אוהשו  םינפב  םיהדמ  והשמ  םש  שיש  ךומסלו  תעדלו  ינאש , ומכ  הככ , ןיטולחל , ימצע  תא  איבהל  ןמזה  עיגה 

]...[ .חטבא קר  םא  םוקמ , ול  ןתא  קר  םא  ןוכנה  עגרב 
אל בולע , קינמולכ , ינאש  ספא , ינאש  השוחתה  ןמ  ייח ? לכ  יתחרב  הממ  שיגרהל ? םלועב  דחפמ  יכה  יכה  ינא  המו 

תלדה תא  חותפל  יתמכסה  ךכ , לכ  תובר  םינש  ירחא  רבד , לש  ופוסב  ..יתמכסה  לבא   ]...[ .ןיטולחל ךרע  רסחו  רתוימ  הווש ,
הל ארוק  ינא  הדיחיה -  תורסמתהה  יהוז  רבד , לש  ופוסב  יכ  .בלל ]...[ רסמתהל  יתמכסה  ..ייח ]...[  בור  הרוגס  התייהש 

'." בלל בישקהל  '

התא ץימא ! הזכו  םיסקמ  הזכ  ירה  התא  ךתוא ? בוהאל  אלש  רשפא  ךיא  .יבילל  תעגנ  רקיה ,  XXX : " הביגמ הרבח 
.םהלש בלל  רבחתהל  חתפהל  םהל  רוזעתו  יאולהו  םהיתושגרל  םירבוחמ  אלש  םירבג  םתוא  לכל  האלפנ  אמגוד  הווהמ 

" .ךלש הביתכב  תונכהו  תוחיתפה  תא  הכירעמ  דואמ  ינא  .דואמ  הזל  םיקוקז  םילארשיה  םירבגה 

" חותפל  " םיששוח םניא  םיריעצה  .הרובחכ  םג  הזל  הז  םייולג  םה  ןכלו  שפנה , תפישח  תוברת  יכרב  לע  לדג   Y-רוד ה
ףותיש תעפות  תא  .דובכב  ךכל  וסחייתי  םירבחש  העידי  ךותמ  יבמופב , תולעהל  זעמ  היה  אל  שיא  רבעבש  םיניינע 

ינש דצמו  ולדג , ויכרב  לעש  ינמוהה  ךוניחהו  תרושקתה , היגולוכיספה , תעפשהל  דחא  דצמ  סחייל  רשפא  תושגרה 
. אשונ לכב  הכימת  תצובקל  תדמתמה  םתוקקדזהלו  םהב  םיעובטה  תורגבה  רסוחלו  ןוחטיבה  רסוחל 

לעו היווחה  לע  דבעידב  חווידב  קר  רבודמ  אל  .ףסונ  דבור  שי  קובסייפב  תוישיאה  תויווחב  ימיטניאה  ףותישל 
, לשמל ךכ  .תמא  ןמזב  המצע  היווחל  םיליעפו  םיאלמ  םיפתושל  קובסייפב  םירבחה  תכיפהב  אלא  הל , וולנש  תושוחתה 

ינש ףוגב  םיחסונמ  םה  .םגוז  תונב  וא  ינבל  הבהא  יבתכמ  םצעב  םהש  םיטסופ  םמצע  לש  ריקה  לע  םימסרפמ  םיבר 
ליכמ טסופה  ןכות  םג  םיבר  םירקמב  .םירבחה  יניעל  םג  שארמ  םידעוימ  לבא  גוזה ) תב  וא  ןב  לא  םינפומ  רמולכ  )
םיפוצ ןיעמל  םירבחה  תא  םיכפוה  םה  םוסרפה  תועצמאב  .גוזה  ינב  ינש  ןיב  קר  קולחל  לבוקמש  םיימיטניא  םיטרפ 

.רבחה לש  ימינפה  ומלועל  וא  תימיטניאה  היצאוטיסל  םיבורק  ךכבו  רישי –  רודישב 
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יתוא הצור  התאש  יל  תרמאו  ךדיב  ידי  תא  תחקל  .הפוחל  תחתמ  ונדמע  קוידב  רושע  ינפל  םויה  .ילשיממ  : " אמגוד
דחי וניווח  .ונלש  רשואה  תיצמת  ונלש , םימולהיה  םידליה ,] ינש  תומש   .... ] תא םלועל  איבהל  ונקפסה  זאמ , .דימתל 

ונרבצ םלוע , וניאר  הז ,) לע  יתוא  חוצרל  תיצרש  תעדוי  ינא  ןכ ,  ) הבוקב סוטממ  םיפחי  דחי  ונצפק  תויווח , ינוילמ 
ינא תויסקס ,'  ' תוחפה תופוקתב  םג  .ואולמו  םלוע  .רצונש  שדחה  יתחפשמה  אתהמ  תונהיל  ונעדי  םגו  םיפתושמ  םירבח 

 , ונתיאמ לודג  רתוי  הברה  אוהו  ונרציש  והשמ  שיש  הרורב  העידי  ךותמ  דחי , ןתוא  חלצנש  ונעדי  דימתש  רמול  האג 
. דחי ונילע  רמוש  אוהו  ונלש , קר  אוהש 

תתלו תועינצו  הבהא  יכרע  ךותמ  ונידלי  תא  לדגל  םיריבש , םייחה  קאבר  יכ  םייחה , תואנהב  קובדל  ךישמהל  ונל  תלחאמ 
םע ןרכנתסהל  לדתשנ   ) ךתיא ןקדזהל  הצור  רקיעבו , םייחל , רשפאש  תילמיטפוא  יכה  החיתפה  תדוקנ  תא  םהל 

( ...םינמזה
" .ןומה ךתוא  תבהוא 

שרוד לכל  תוצע 
.םינווקמ םלוכ  םויה , .םלומ  בשייתהלו  היזיוולטהו  וידרה  תא  חותפל  תשרדנ  לודגה , םלועה  לא  רבחתהל  ידכ  רבעב ,

.קובסייפב ובהאתה  םהש  אלפ  ןיא  ןכל  .םיפיטו  תוצע  ףילחהלו  הז  תא  הז  ןכדעל  םיבהואו  םעבטמ , םינרקס  םילארשיה 
. ךל ועייסיש  םירבח  המכ  וצוצי  רבכו  תואצרה  ימוכיס  וא  הרידל  םיפתוש  שפחמ  התאש  בותכל  קיפסמ 

הרוחבש קובסייפה  ךרד  יתיאר  םיבצעה , לע  יל  התלעש  הפתוש  םע  הלי׳צב  העוקת  יתייהשכ  : " הריעצ תיאלימרת 
יתעבק .יתוא  ליצה  הזו  העדוה  הל  יתחלש  .םוקמ  ותואב  קוידב  תאצמנ  ילש  הבוט  הרבח  התייה  אלש  ילש  הבכשהמ 

" .לויטה ךשמהל  ונרבחתהו  השיגפ  התיא 

םיירדגמ םילדבה 
רבעב אצמנש  המל  דואמ  המוד  רבדה  .תויתרבח  תותשרב  שומישה  ןפואב  םיירדגמ  םילדבה  םימייקש  הנעט  תמייק 

ףותישה תיתרבחה , היצקרטניאה  רמולכ  הרטמה , איה  המצע  החישה  םישנה  רובע  .םינפ  לא  םינפ  חישה  יסופדב 
.דמעמ ררשאלו  היעב  רותפל  רמולכ  ילאנויצקנופ , דיקפת  שי  החישל  םירבגה  לצא  וליאו   (bonding) הכימתהו

". קדוצ ימ   " לש יתורחת  דמימ  וב  שיש  סומלופב  ףתתשהל  םיבהוא  םג  םירבגה 

םיירדגמה םילדבהה  ונתכרעהל  לבא  .תויתרבחה  תותשרב  םייקתמה  חישב  םג  אטבתמ  רבדהש  הארמ  רקחמה 
' ודכו ץעייתהל  תושגרב , ףתשל  תושלוח , ףושחל  רתוי  םיטונ  םינבה ) םג   ) םויה םיריעצה  .ליגב  הדיריה  םע  םימצמטצמ 

םהלש ףותישה  יסופדב  םימוד   Y-ה רוד  מ  םירכז  םישלוג  רתוי  הארנכ , ןכל , .תוישנל  ובשחנ  רבעבש  תונוכת  - 
. םירגובמ םישלוג  רשאמ  םישנל ,

תיחטש תורבח 
לבא תויורבחה , יגוס  תא  וביחרהו  רשקל  תויורשפאה  דענמ  תא  ולידגה  םנמא  תויתרבחה  תותשרה  יכ  םיסרוגה  שי 

. םייתועמשמ אל  םיסחיל  לגרה  תורציימ  ןה  ענמנ  יתלב  ןפואב 

לש םייתרבח  םירושיכו  תולוכי  םעפ , לש  םידליה  ונל , ונקה  םישגפמו  הנוכש  יקחשמ  םתוא  : " ץכ ילרוא  תיגולוכיספה 
בור .ןיטולחל  הנוש  בצמהש  הלגנ  ונא , ונימיל  רוזחנ  םא  וישכעו , .המזירכ  ףוג , תפש  הלועפ , ףותיש  תווצ , תדובע 
תאז לכב  רבכ  םאו  .קובסייפה  ךרד  שגפמ  להנל  רשפא  םא  המ , ליבשב  .שגפיהל  בהלנ  שממ  אל  םכלש  דליהש  םייוכיסה 

יפולאל וכפה  םה   ) הרצרצק סא.םא.סא  תעדוה  חלשי  טושפ  אוה  ןופלט : תחיש  םוש  םייקתת  אל  ןוצר  שיו  סנה  הרק 
? ךל םיאתמ  םישגפנ ? םילמ : שולש  גג  תונרצקה ,)

, רוציקבו ףוג  תפש  תושגר , תעבה  רשק , היה  הבשקה , התייה  החיש , הלהנתה  זא  םויה ? ןיבל  זא  ןיב  לדבהה  תא  םיהזמ 
המ לכ  .וילא  ונלגרוה  ונאש  הממ  הנוש  םלועל  םילדג  םהו  תוינזואהו ' םיכסמה   ' רוד והז  םויה  וליאו  .הרישי  תרושקת 

תועבה ןיע , רשק  ןופייאה ,) לש  ףוגה  תפש  קר  אלו   ) ףוג תפשב  ךסמה ,) ךרד  תובתכתהב  קר  אלו   ) החיש תוברתב  רושקש 
יל שיש  םירבחה  תומכ  יפ  לע  קר  אלו   ) תמא תורבח  םיטסקט ,) לש  האירק  תועצמאב  קר  אלו   ) הבשקה תלוכי  םינפ ,

" .םרובע םלענו ' ךלוה  םלוע   ' רדגב םירבד  םה  קובסייפב - )

םיריעצה לש  תויורבחה  ןיב  םילדבהל  רתיה , ןיב  סחייתמה , טסופ  בתכנ  רפרפה " תמכוח   " קובסייפה תצובקב 
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: םימדוקה תורודה  לש  תויורבחל 

םימ וניתש   ]...[ . רוחאמ תבשלו  רדנטב  לייטל  ףיכ  היה  ריווא . תוירכ  ויה  אלו  םירוגח , אל  בכרב  ונבשי  םידלי , ונייהשכ  "
תיינבב תועש  יבג  לע  תועש  וניליב  םיילארנימ . םימ  קובקב  ונל  היה  אל  .ונאצמ  קרש  הפיא  וא  הניגב , זרבהמ  היוורל 

ץע לומ  ונרצע  .תויעבה  תא  רותפל  ונדמל  תויושגנתה  המכ  רחאל  ןקתה . יפ  לע  קוידב  אלו  תורוניצו , םיזגראמ  תוינוכמ 
דבלבו ץוחב  קחשל  תאצל  ונל  ושרה   ... הליפנ לכ  ירחא  הפוחד  האופר  יתוריש  וקיעזה  אל  ץראה ... לע  ונצפק  טושפ  וא 

'... ונלש יתריציה  לאיצנטופה  תא  חתפל   ' ידכ אלו  דומללו  דובעל  ידכ  רפסה  תיבל  ונכלה  ... החוראל ןמזב  רוזחנש 
. הציברה וליפא  םימעפלו  שנוע  ונל  הנתנ  הרומה  ונדבע , אלשכ 

, ונלוכישכ  ) םירבח ןיב 4  דחא  הלוק  קובקבב  ונקלחתה   ]...[ . ונל עיגה  הזש  ונעדי  הנולת . ושיגה  אל  םלועמ  ונלש  םירוהה 
. הזמ תמ  אל  דחא  ףאו  היפהמ  וניתש  ונלוכ  רטיל ...) לש  תיכוכז  קובקב  היה  הז  יכ 

אלו םיברוצ , ויה  אל  םילבכב , היזיוולט  התייה  אל  ואידיו , יקחשמ  אל  ודנטנינ , אל   MP3 אלו ןשייטס , - יילפ ונל  היה  אל 
'. וכו טנרטניא  אל  םיטא , אל צ' םידיינ , אל  יתיב , עונלוק 

וא ןומעפב , ונלצלצ  .םירבחל  לגרב  ונכלה  טושפ  וא  םיינפואה , תא  ונחקל  ונאצי , .םייתימא  םירבח  ונל  ויה  תאז : תמועל 
... קחשל ונכלהו  לצלצל  ילב  ונסנכנ  םתס 

. תוירחא ונחקל  ונלש , תונולשיכהמו  תוחלצההמ  ונדמל  שפוחה , תא  וניווח  םיסא  [...] . םא  סא  ונחלש  אל 
" .דבל רדתסהל  ונדמלו 

השימג תורבח 
תמקרנש םהיניב , תורבחתהה  תרוצ  לע  םג  ןירקמ  רבדה  .ההובג  תודיינ  םע  ימניד  םייח  ןונגסב  ןייפאתמ   Y-רוד ה

תא םימייסמו  הדובע , וא  םידומיל  תומוקמב  םירבחתמה  םישנא  תוארל  ןתינ  אמגודל , .תולקבו  תוריהמב  תמרפנו 
.הדובעה םוקמ  תא  םתביזע  וא  םידומילה  םויס  םע  ירבחה  רשקה 

רומשל ידכ  ןה  תאז  .הזואפל  וא  הנטק " שא  םתוא ל" םיריבעמ  אלא  םירשק  ןיטולחל  םיקתנמ  אל  טעמכ  םה  השעמל 
.קתנתהל תמאב  רשפא  יאו  ןטק  םויה  םלועהש  העידי  ךותמ  ןהו  םיסחיה , קודיה  לש  היצפוא  םמצעל 

שדחלו ודכו )' םידומיל  אבצ , רפס , תיב   ) תורחא תופוקתמ  םינשי  םירבח  תולקב  אוצמל  תרשפאמ  קובסייפה  תשר 
רפסמ בותכל  וא  קיילב  קפתסהל  רשפא   ) תוסחייתה קר  בייחמו  לק , אוה  תורבחה  לש  קוזחתה  םג  .רשקה  תא  םתיא 

. םעפ ידמ  םילימ )

תופוקתמ םירשק  שדחל  רשפאמ  אוה  דחא  דצמ  .םיסחיה  םוילוו  לע  הטילש  רשפאמש  םרז " רבגמ   " ןיעמ אוה  קובסייפה 
" םלעתה  " תויצקנופ תועצמאב  רשקה  תא  םצמצל  רשפאמ  אוה  ינש  דצמו  המודכו ) םידומיל  אבצ , רפס , - תיב  ) תומדוק

(. Unfriend " ) םירבחה תמישרמ  רסה  ו" ( Hide " ) אבחה (, " Ignore)

ךרדב : " קובסייפל רושעה  תוגיגח  דובכל  הלאווב  םסרופש  אלמה , קובסייפה  ןולימב  םיראתמ  דנורפניאה  ךילהת  תא 
םויאל ילככ  םג  שמשמ  אוה  לבא  יטנוולר , אל  רבכ  םתס  וא  דיפה  תא  ףיצמ  קיעמ , רבחהשכ  שחרתמ  דנורפניאה  ללכ 

דנורפניא ךורעל  ץלמומ  םינפל .' דנרפנא  ינממ  ףטוח   'Her' טרסה לע  הפ  רפוחש  אבה  : ' אמגוד .תיתנגפה  הביאל  וא 
" .הנשב םעפ  תוחפל  םירבחל  יללכ 

התאש ןמז  לכ  .דיתע  ןיא  הווקת , ןיא  רמוא  הז  .ינוציק  טקא  הז  קובסייפב –  םיסחי  יתקתינ  אל  םלועמ  : " תב 28 הריעצ 
" .רשק רוציל  אל  אובל , אל  רשקתהל , אל  ךל  יתרמאש  תורמל  .םיסחיב  ךישמנ  קובסייפב  רבח  ןיידע 

ההובגה איה  םתיא  קובסייפה  תורבח  לוטיבל  תוריבסהש  םישנאהש  ואצמ  רוונדבש  ודרולוק  תטיסרבינואב  םירקחמ 
ןוויכ טושפש  וא  הקיטילופ  וא  תד  ומכ  םיאשונב , תקולחמ  יררועמ  םיטסופ  לשב  ןוכיתה  רפסה  תיבמ  םירכמ  םה  רתויב 

םילאשנה וחוויד  הילעש  תישגרה  הבוגתה  .הדובעל  םירבח  וא  םירבח  לש  םירבח  םה  םירחא  .םיניינעמ  אל  םיטסופהש 
.ךכמ  ועשעוש  םירחאש  דועב  עירפה  הז  םקלחל  העתפה , התיה  דנורפנא "  " םהל ושעש 
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הרשעכ יתוא  ודרפניא  יטילופ , רתוי  תויהל  ךפה  ילש  ריקהשכ  םינורחאה , תועובשב  : " קובסייפב הריעצ  לש  סוטאטס 
יתכרעה אקוודש  םדא  קובסייפב , םינושארה  יירבחמ  דחא  יתוא  דרפניאש  בל , יתמש  םויה  .ארונ  אל  .קובסייפ  ירבח 

תא ארקא  אלו  רתוי  ילש  קובסייפ  רבח  אל  אוהש  הזמ  קר  אל  איה  ילש  הבזכאה  .םעפ  ונשגפנ  וליפא  יתבביחו ,
רסח ינונטקו , ןטק  םדאכ  הלגתה  אוהש  הזמ  איה  ילש  הלודגה  הבזכאה  .םהמ  יתינהנ  דואמ  אקוודש  ולש , םיטסופה 

" .הפי ךכ  לכ  ןהילע  בתוכו  ןהב  דדצמ  אוהש  תועדהו  תויגולואידיאהו  םירבדה  לכ  תורמל  תונלבס , רסחו  תונלבוס 

םירטפנ ךיא  םירבח -   " םשב עשעשמ  רמאמ  ידנלוה -  היזיוולט  שיאו  טסיצילבופ  רפוס , ךוק -  ןמרה  בתכ  הז  רשקהב 
: םדו רשב  םירבח  תוכרעמב  תמייק  אל  ורעצלש  הלועפכ  קובסייפה  לש  דנרפנא " תא ה" גיצמ  אוה  הז  רמאמב  םהמ ."

 - המוצע הלקה  תויהל  הלוכי  התיה  תאז  .ידמ ]...[  טעמ  םילאושש  הלאש  תאז  הלאה ? םירבחה  לכ  ללכב , בוט  הז  המל  " 
עובשבש רמואו  ינוימד  ןמויב  ףדפדמ  התא  .אבה  עובשב  החוראל  ךתוא  םינימזמו  םירשקתמ  םירבח  .םירבח ]...[  תוחפ 

התא ןטק ,' יכהה   ' .אוהה ירנקה  יאל  םייעובשל  עסונ  התא  שדוחה  ףוסב  ירמגל ; אלמ  ךלש  ןמויה  וירחאש  עובשבו  אבה 
קיתו רבח  ותוא  רמוא  רתוי ,' שגפיהל  םיכירצ  ונחנא  '. ' תינקלוו תוליעפ  הברה  יכה  םע  הז   ' .ןימא עמשיהל  ידכ  רמוא 
וישכע בשוח  התא  קזח , קיפסמ  אלש  הארנכ  לבא  ןגה -  לש  לוחה  זגראב  ףכ  םע  שארה  לע  ול  תצברה  דועש  דואמ 

" .רעצב

ןמ תמרות  דחא ) קילקב  לגעמהמ  םדא  איצוהל  רשפא   ) םירבחמ רטפיהל  לקמ  קובסייפש  הדבועה  יכ  םינעוטה  שי 
.ימעפ - דח שומישל  םירצומ  לעכ  תושגר , לע  ללוכ  לוכה , לע  תננובתמש  תיכונא  הרבח  תורצוויהל  םתסה 

תזרכה ןיעמ  ידמ –  ינפקות  דעצ  אוה  דנורפניא " " הש תסרוג  םיקינ  Y-ברקב ה תחוורה  המכסומה  אקווד  ינש , דצמ 
ריסהלמ םיענמנ  םה  תומיעמ , םיעתרנ  םהש  ןוויכו  םייחטשו , םישימג  םהיניב  םיסחיהש  ןוויכ  .תרתוימ  המחלמ 

.םיבצעה לע  םהל  ולעש  הלאכ  םג  המישרהמ 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

ירלולסב ירלולסב עמשנ   עמשנ המהמ  
, םימכח םינופלטל  םושיי )  ) היצקילפא איה  פאסטאוו  
, תונומת םיידימ , טסקט  ירסמ  תרבעהל  תשמשמה 

ףותיש םג  תרשפאמ  איה  הנורחאל  .לוקו  ואדיו  יעטק 
רלולסה תומרופטלפ  לכב  ךמות  םושייה  .םוקימ 

הלחה פאסטווה  .תירבעב  ללוכ  תובר , תופשבו 
אלל םניחב , טסקט  תועדוהל  הביבח  היצקילפאכ 
לבא םידיפס ,) לע  סמס  התנוכ  ןכלו   ) הלבגה

וז איה  םישמתשמ  תוצובק  ןיב  תובתכתהל  תורשפאה 
תחמוצה תיפולחה  תיתרבחה  תשרל  התוא  הכפהש 
פאסטוו לש  תוצובקה  תייצקנופ  .םלועב  רתויב 

, הימדקאב םיסרוק  תותיכ , תוחפשמ , םירבח , תשבוכ 
. דועו הדובעל  תוגלוק 

הביבח היצקילפאכ  הלחה   (WhatsApp) פאסטאווה
התנוכ ןכלו   ) הלבגה אלל  םניחב , טסקט  תועדוהל 

תונורחאה םינשב  התוא  הכפהש  איה  םישמתשמ  תוצובק  ןיב  תובתכתהל  תורשפאה  לבא  םידיפס ,) לע  סא  - םא - סא
, תותיכ תוחפשמ , םירבח , תשבוכ  פאסטאו  לש  תוצובקה  תיצקנופ  .םלועב  רתויב  תחמוצה  תיפולחה  תיתרבחה  תשרל 

.דועו הדובעל  תוגלוק  הימדקאב , םיסרוק 

יוכיסהו ףתשמ , התאש  םירסמל  ףשחנ  ימ  קוידב  עדוי  התא  ןאכ  ךא  תיתרבח , תשרב  ףותישל  תצק  המוד  היצקילפאה 
.ילאריו סוטאטסל  ךופהי  םיבתוכמ  המכל  חלשנש  ליימש  יוכיסה  ומכ  ךומנ  תונוכנ  - אלה םייניעל  ועיגיו  ופלדי  םהש 

.לועפתל הלקו  תומוסרפמ  ןיטולחל  הייקנ  םג  פאסטאווה 

תשרהמ תוליעפהמ  םיקלח  וריבעה  םיבר  .םיריעצה  ויה  היצקילפאה  תא  וצמיאש  םינושארה  קובסייפל , המודב 
פאסטאווה .הז  תא  הז  םימילשמ  םה  השעמל  .ליבקמב  םילכה  ינש  תא  םיקיזחמ  רתוי  דוע  םיברו  פאסטאוול  תיתרבחה 

תעבהל המבל  רתוי  ךפוה  קובסייפהו  הממיה  תועש  ךרואל  םייטרקסיד ) םגו   ) םיישיא םירשקלו  םינוכדעל  רתוי  דעונ 
.תונומתו טסקט  לש  רתוי  תבכרומ  היצמרופניא  תרבעהו  תיבמופ  תעד 

טאל לבא  קובסייפב  היה  לכה  םעפ  .ףייכ  .רתוי  ידיימ  הז  .ילש  םירבחל  םג  .פאסטווב  יל  חונ  רתוי  : “ תב 23 תיטנדוטס 
" .תוחפ לבא  סייפב  םישמתשמ  ןיידע  .פאסטוול  רתוי  םירבוע  ונחנא  טאל 

אשינש ןטק  רישכמ  אוה  ירלולסהש  םושמ  פאסטווה  תעפוה  םע  הגרדמ  התלע  יתרבחה  רשקל  תורכמתההש  קפס  ןיא 
ןופלטה רפסמ  תא  עדוי  ךניא  םא   ) תמדקומ תורכיה  בורל  ךירצמ  אוהש  םושמ  ימיטניא , רתוי  םג  פאסטווב  רשקה  .סיכב 

, תבחרתמ הצובקהש  לככו  תונטק  תוצובקל  ביבסמ  הנבנ  פאסטווה  וילא .) רבחתהל  לוכי  אל  התא  םדא , ןב  לש 
.תדרוי תויביטקפאה 

תנייפאתמ תחא  לכ  רשאכ  תוצובק , יתת  רפסמל  תוכייתשההו  םירבחה  תצובק  תא  לצפל  םג  תרשפאמ  היצקילפאה 
לוכי חישה  תוצובק  לש  ןרפסמ  .המודכו  םיבורק  םירבח  יוליבל , םירבח  הדובעל , םירבח  החפשמ , רחא : רשק  גוסב 

ליג ןיבל  תוצובקה  רפסמ  ןיב  ךופה  םאתמ  םייקש  רעשל  רשפאו  רצק ) ןמז  תומייק  ןתצקמ   ) רתויו ל-10  עיגהל 
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.םישמתשמה

ומכ תמיוסמ  הרטמ  תארקל  תויקוה –  דא  תוצובק  תואבה : תוירוגטקל  פאסטאווב  תוצובקה  תא  ןיימל  רשפא  לודגב 
ךרוצ אלל  הז , תא  הז  םיריכמ  אלש  םישנא , הברה  ןיב  םירבד  עובקל  רשפאמ  הז  .תפתושמ  העיסנ  וא  תוקוור  תביסמ 

, דלי לש  גוח  לש  םירוה  תצובק  וא  הטיסרבינואב  הדימל  תצובק  ומכ  תוילאנויצקנופ , תוצובק  םלוכל ; רשקתהל 
םיאשונ ביבס  ףותישלו  תונגראתהל  הדובעהמ , תוגלוק  לש  תויעוצקמ  תוצובק  תנגרואמ ; העסה  וא  ףוסיא  תרשפאמש 

; םינושה םייתרבחה  םילגעמה  יפל  תוצובק  המכ  שי  דחא  לכל  םירבח –  לש  תועובק  תוצובק  הדובעל ; םייטנוולרש 
החפשמה תצובק  לשמל  .םייתחפשמה  םירשקה  קזוח  יפל  תוצובק  המכ  שי  דחא  לכל  ןאכ  םג  תויתחפשמ –  תוצובק 

'. וכו תבחרומה  החפשמה  תצובק  םידודה , - ינב תצובק  תיניערגה ,

שי .החישה  תא  וליפא  אלא  קובסייפב  םיסוטאטסה  תאו  םיליימה  תא  קר  אל  ףילחה  פאסטאווה  םיבר  םיריעצ  לצא 
.םישמתשמה ליג  ןיבל  תוצובקה  רפסמ  ןיב  ךופה  םאתמ  םייקש  רעשל  רשפאו  תוצובק  םירשעמ  רתוי  םיתיעל  םהל 

תוחסה דימת  תומייקתמ  עקרב  רשאכ  תדרוי  םינפ  לא  םינפ  שגפמה  לש  ותוכיא  .ריחמ  ןבומכ  שי  וזה  תנווקמה  תורבחל 
.תידיימ הבוגת  םישרודה  םירבד  בותכל  םילולע  םיתיעלש  םינווקמ , םירבח  לש  תעד 

אל סמונמ  אל  הז  יכ  ינממ  םיקוחרש  םישנא  םע  ןמזה  לכ  תרשקתמ  ינא  .תוצובק  רשעמ  רתוי  יל  שי  : " תב 27 הריעצ 
" .יתוא באושו  ןמזה  תא  יל  באוש  טושפ  הז  .ידילש  ימל  תסחייתמ  דימת  אל  ינא  זא  לבא  .ובתכש  בושח  והשמל  סחייתהל 

, השדח הגרדמל  םיידדהה  םינוכדעה  תוברת  תא  ולעה  ףתתשמ , דחא  לכ  ןהבש  תוברה  תוצובקהו  לועפתה  תולק 
ונל הרמא  פאסטאווה ", תוצובק  תא  תאנוש  וא  תבהוא  ינא  םא  תעדוי  אל  ינא   " .דימתמ קיעמ  השענ  ספספל  ששחהו 

דואמ ןה  ןהידעלב –  םג  הלוכי  אל  ינא  .יפוסניא  ןמז  תולזוגו  דרטמ  ןה  ןתיא –  הלוכי  אל  ינא   " .תונייאורמה תחא 
קלח היהא  אל  ינאו  הרוק  והשמש  דחפא  חטב  ינא  יכ  ןתוא  רוגסא  אל  םייחב  ינא  .תוקיחצמ  םג  םימעפל  תוישומיש ,

" ...הרירב יל  ןיא  השעמל  זא  .םיניינעל  ץוחמ  ראשיהל  הצור  אל  .ונממ 

.תיתצובק תרושקת  יכרוצל  קר  אלו  דחא  לע  דחא  תרושקת  ךרוצל  םג  השענ  פאסטאווב  שומישה  יכ  ןייצל  בושח 
אוה ןושארה  ןורתיה  םירורב : תונורתי  ינש  לשב  סא  - םא - סאה תועדוה  תא  הבר  הדימב  הפילחה  תאזה  היצקילפאה 

לבגומ יתלב  שומיש  רשפאמה  רבד  הנומה , תומיעפ  לע  אלו  טנרטניאה  תשר  לע  תבכור  היצקילפאה  תוימניחה – 
וא םהיניב  רשק  לע  רומשל  םישקבמו  "ל  וחל םיעסונ  םירבח  רשאכ  המוצע  תובישח  שי  וז  הנוכתל   ) תועדוהה רפסמב 

תמא ןמזבו  תע  לכב  תעדל  ןתינ  פאסטאווב  תמא –  ןמזב  עדימ  אוה  ינשה  ןורתיה  ץראב .) וראשנש  םהירבח  םע  רשק  לע 
הנורחאה םעפה  יתמ  תעדל  ןתינ  םג  הנממ .) םלעתמ  אלו  העדוהל  בישמ  רמולכ  " ) דילקמ  " וא רבוחמ "  " רבחה םא 

לבא תויטרפב , עגופ  הז  הרואכל  .אל  וא  וילא  החלשנש  העדוההמ  םלעתהל  רחב  םא  ךכמ  קיסהלו  רבוחמ "  " היה רבחהש 
.רורב ןורתי  ןה  ףיצרה  בקעמה  תלוכיו  תופיקשה  םיקינ  Y-יפקשמב ה

םעפה יתמ  קדוב  רשי  ינא  הבושת , םע  ילא  רזוח  אל  אוהו  פאסטווב , והשימל  העדוה  חלוש  ינאשכ  : " ןב 25 ריעצ 
םג ול  חלשאש  יאדכש  ןכתיי  אל , םא   ) העדוהה תא  לביק  אוה  םא  תעדל  לוכי  ינא  ךכ  .פאסטווב  היה  אוהש  הנורחאה 

הקיתש וא  וכו ,' יקוא ' , ' יתלביק  ' ןונגסב תנווכמ  הקיתש  וז  םא   ) ולש הקיתשה  תא  שרפל  םג  הז  יפלו  ( SMS וא ליימ 
(." העדוהה תא  אורקל  קיפסה  םרטש  ךכמ  תעבונש 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

קפואבש קפואבש הליהקה   הליהקה

תודידבה תודידבה תפיגמ   תפיגמ
תינלטקה הפיגמה  איה  תודידבהש  םינעוטה  שי 

תותשרה תורמל  תאז  .םירשעה  האמה  לש  רתויב 
רשק תורציימ  ןה  .ןללגב  אקווד  ילואו  תויתרבחה ,

. תועמשמ תוחפו  םיקומע  םייתרבח  םיסחי  תוחפ  לבא 

יכ וריהצה  םיאקירמאהמ  םיזוחא   40 םינותנה : הלא 
.הנש 16 ינפל 35  רשאמ  םיינש  יפ  םידדוב , םה 

םידדובהו תודידב , לע  וחוויד  םילרטסואהמ  םיזוחא 
ש-40 אצמנ  דנליז  וינב  .הטמו  ינב 30  ויה  רתויב 

ושח הנידמב  ינב 29-15 )  ) םיריעצהמ םיזוחא 
םיזוחא .תרחא 60  ליג  תצובק  לכמ  רתוי  תודידב ,

םישיגרמ ה-34-18  ינב  םיטירבה  םיריעצהמ 
.םידדוב 

.תודידב לע  םייודיוומ  היתודג  לע  הלוע  התוא  האר  טרקיס "  " תייצקילפא תא  ןיקתהש  ימ  לכ  םירקחמ , ילב  םג 
ןואכידה ירועיש  תא  הלעמ  קר  אל  תודידב  יכ  םיארמ  םירקחמ  הטקשה ." הפגמה   " םשל התכז  רבכ  תודידבה  הילגנאב 

.םדקומ תוומל  יוכיסה  תא  הליפכמ  אלא 

ימל םהל  ןיא  יכ  וחוויד  םיזוחא  .םעפ 10  ידמ  וא  תובורק  םיתעל  תודידב  ושח  הלעמו  ינבמ 20  םילארשיהמ  םיזחא   27
םישגופ ונחנא  : " ןויארב רמא  תישפנ , הנושאר  הרזעל  "ן  רע תתומע  "ל  כנמ ןרוק , דוד  .הקוצמ  וא  רבשמ  תעשב  תונפל 

ןיאשו םהמ  תפכא  אל  דחא  ףאלש  םירפסמ  םה  .ךומכו  ינומכ  םישנאמ  םג  ליגה , תובכש  לכמו  תופרוטמ  תויומכב  התוא 
" .רחמ םג  ורשקתיש  רדסב  הז  םא  םילאוש  רבדל , ימ  םע  םהל 
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, םישנאל ונתוא  תורבחמ  תויתרבחה  תותשרה  ראשו  קובסייפש  קפס  ןיא  : " העפותה לע  ףיקמ  רמאמב  שראמ  ןפטס 
.םיילאוטריוה םירשקה  םה  םירשק  לש  גוס  הזיא  תקולחמ  שי  ןיידע  לבא  .םלועה  םע  רשקתלו  םירבח  שוכרל  תורזוע 

רשפא ובש  םלועב  אקוודש  .םיבייחמ  תוחפ  םיקומע , תוחפ  םייתוכיא , תוחפ  םהש  הנעטה  בושו  בוש  תעמשנ  הנורחאל 
. תיתימאה הרבחה  תא  םידבאמ  םהש  רתוי , םידדוב  ושענ  םישנא  תולקב  תויטנרטניא  תויורבח  רוציל 

לשב םהייחב  םירשואמ  םניא  שיא -  ןוילימ   60 םינקירמאהמ -  םיזוחא   20- כש הליג  "ב  הראב ךרענש  לודג  רקחמ 
תוחפ םויה  םישגופ  ונחנא  .תודידבה  תפגמ  לע  יולגב  רבדל  וליחתה  תויחאו  םיאפור  ולוכ , יברעמה  םלועב  .תודידב 
םישנא םע  ונלש  םייתרבחה  םירשקה  רפסמ  תוחפו ; תוחפ  םייתועמשמ  םירחא  םע  ונלש  םירשקהו  םישנא , תוחפו 

קר וחוויד  םינש  ינפל 25  םא  תנשב 1985 ל-2.08 ב-2004 . מ-2.94  םירקסה , דחא  יפ  לע  דרי , םהילע  םיכמוס  ונחנאש 
קניז םייפלאה  תונשב  םיבושח -  םיניינע  לע  רבדל  םילוכי  םה  ותיאש  והשימ  םהל  ןיאש  םינקירמאהמ  םיזוחא  הרשע 

. םיזוחא רפסמה ל-25 
ףלא "ב 77  הראב ולעפ  ב-2010  .דוס  ישנאל  םיפילחת  לש  אבצ  השעמל  ונסייג  תאזה , תיתרבחה  תוררופתהה  לומ 

יצעוי ףלא   50 םיינילק , אל  םיילאיצוס  םידבוע  ףלא   400 םיינילק , םיילאיצוס  םידבוע  ףלא   192 םיינילק , םיגולוכיספ 
תויחא ףלא   17 םימסמ , הלימגל  םיצעוי  ףלא   220 שפנה , תואירבל  םיצעוי  ףלא   105 םיאושינו , החפשמ 

םויא .תוליגר  תויעבכ  םעפ  הארנש  המב  ונל  םיצעיימ  ולאה  םילפטמה  לכ  .םיר  ' צואוק ףלא  ו-30  תויטסיפרתוכיספ 
. רוביצה תואירבמ  קלחל  ךפה  תיתרבחה  תוקרפתהה 

ריבס .למעתתש  תוחפ  ריבס  .דדוב  וניאש  יממ  רתוי  םדקומ  ליגב  ירטאירג  דסומל  עיגתש  חינהל  ריבס  דדוב , התא  םא 
התא .ילנומרוה  ןוזיא  רסוחמ  לובסתש  רתוי  ריבסו  השק , חותינ  דורשתש  תוחפ  ריבס  .רתי  תנמשהמ  לובסתש  רתוי 

בוט ןשית  אלש  אכודמ , היהתש  רתוי  ריבס  .רתוי  עורג  היהי  ךלש  ןורכיזהש  ןכתיי  .תוקלדל  רתוי  הובג  ןוכיסב  אצמנ 
תוריבס שי  לבא  סרקיו , טוויא  תא  הגרהש  וז  אל  איה  תודידבה  ילוא  .תיביטינגוקה  תלוכיב  הדירימ  לובסתשו  הלילב 

. התוא הגרהש  בלה  תלחמל  הרושק  התיה  איהש  דואמ  ההובג 
תולקב ביחרמו  םישנאל  תולקב  ךתוא  רבחמ  אוה  דחא  דצמ  .טנרטניאה  סקודרפ  םצעב  הז  תולוגנרתו : הציב  םג  ןאכ  שי 

. ךמצע םע  תויהל  ךתוא  ףחוד  אוה  ינש  דצמ  .תיזיפ  הברקב  ךרוצ  אלל  םיעגמה , תא 
? טנרטניאל רתוי  םיכשמנ  םידדוב  םישנאש  וא  םידדובל , םישנא  ךפוה  טנרטניאה  םאה  םג  איה  ןאכ  הלאשה 

ןוכדעו תיביספ )' הכירצ   ' הנכמ הקרובש  המ   ) םירבח לש  םיסוטטסב  תונכדעתה  לשמל  קובסייפב , יתרבח  אל  שומיש 
לש תויוהזה  יכובמב  םיכלהתמ  ונחנא   ' .קותינ לש  תושוחת  םע  רשקתמ  רודיש ,)'  )' השוע התאש  םירבד  לע  לוו ' םלועה ב'

הריומ תרמוא  עמשי ,' אוה  המו  ןיזאי  ימ  ףושחל , םיצור  ונחנא  המ  ןמזה  לכ  םיבשוחו  ונלש , םירבח  - וליאכהו םירבחה 
. קובסייפ ישמתשמ  ברקב 1,200  ףיקמ  רקחמ  העציבש  הקרוב ,

אשונב םלועב  ליבומה  החמומה  אוה  וגקיש , תטיסרבינואב  חומה  לש  יתרבחו  יביטינגוק  רקחל  זכרמה  להנמ  ופויסק , ןו  ג'
רתוי םייחטש  םירשק  רצייל  ונתוא  תותפמ  ונלש  םייחה  ימוחת  לכב  םויה  תומייקש  תויגולונכטה  ותעדל ]...[  .תודידבה 
איהש םה  החוכ  רוקמו  קובסייפב  יפויה  .רתוי  הטושפ  הרוצב  םישנא  םע  רשקב  ךורכה  ןגאלבהמ  ענמיהל  ןכו  רתויו ,

, תוביסמב םיכיבמ  םייוליג  הרבחה : לש  הכיבמה  תואיצמה  תא  ונתיאמ  ךוסחל  תעב  הבו  םייתרבח , תויהל  ונל  תרשפאמ 
, הז םוקמב  .םינפ  לא  םינפ  שגפמל  הוולתמש  יללכה  לוברסה  לכ  דגבה -  לע  ךפשנש  הקשמ  הפהמ , ער  חיר  תוקיתש ,
, תונומת סוטטס , ינוכדע  טושפ : הכ  לכה  .הרואכל  תיתרבח  הנוכמ  םע  המיענו  הקלח  הרוצב  דדומתהל  םילוכי  ונחנא 

. ךלש לוו ' ה'
םיכירצ ונחנאש  ךכב  יד  אל  .תימצע  המשגהל  רשואל , רותחל  דימתמה  ףחדה  אוה  וזה  המיענה  תויתרבחה  לש  ריחמה 

םינפ דימעהל  ונלש : יתרבחה  עפשה  הארמ  תא  רפשל  םג  ונילעש  אלא  םירחא , לש  יתרבחה  עפשה  םע  דדומתהל 
" .שיתמ הז  .ןמזה  לכ  םיחמש  ונחנאש 

הרמה הלולגה  תא  םיקיתממ  קר  םיבר  םירקמבו  ריעה , לש  תונורסחל  אלמ  הנעמ  םינתונ  םניא  םיינאברואה " םיטבשה  "
.ילכלכה ןוחטיבה  רסוחו  רוכינה  תודידבה , לש 

המ הז  םאה  הליהקה ? תא  םיילושל  קוחדלו  ונייח  לע  ןיטולחל  טלתשהל  דמוע  ילאודיבידניאה  םייחה  ןונגס  םאה 
ידיל אב  אוהו  קפואל , רבעמ  ןמתסהל  ליחתמ  שדח  והשמש  המדנ  .חרכהב  אל  ותונקדזה ? םע   Y-ה רודל  הפצמש 

.תועיתפמו תונוש  םיכרדב  יוטיב 

שדחה שדחה ץוביקה   ץוביקה
םיבושייב .ךופהה  ןוויכב  המגמ  הנורחאל  םיראתמ  םירקוח  ומוציעב , ןיידע  אצמנ  םיצוביקה  לש  הטרפהה  ךילהתש  ףא 

רורחשל חלצומה  יתעונתה  קבאמה  םותב  ןכ , יכ  הנה  וישכע ? המו  הלאשה : הלוע  ךוישהו , לוציפה  ךילהת  הצומ  םהבש 
(. םיגוחמ לויכ  ןיעמ   ) ףותיש ייח  לש  םיננער  םילדומל  ההימכה  תקזחתמ  החפשמהו , טרפה 

םג .ץוביק  ירבחל  ךופהל  םישקבמש  ץוחבמ  םישנא  דצמ  תוינפה  רפסמב  תדמתמ  היילע  תרכינ  תונורחאה  םינשב 
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םישנא בורל  םה  םינופה   (. זכרמה רוזאב  רקיעב   ) קסונ םיבר  םיצוביק  לש  הבחרהה  תונוכשב  םירוגמל  שוקיבה 
ןוויכמ אלא  תוחונה , ללגב  קר  אל  םיעיגמ  םיפרטצמה  םיריעצהמ  קלח  תוחפל  .הליהקב  תויחל  םהל  בושחש  וניבהש 

.תיכרעה המרב  םתוא , תניינעמ  תמאב  וזה  םייחה  תרוצש 

לדומב תויחל  םישקבמ  םניא  םה  .התיבה  םירזוחו  ויתונורתי  תא  שדחמ  םילגמ  ריעב  תובר  םינש  ושעש  ץוביק  ירגוב 
בלשמש רפושמ  לדומו  תנקתמ  היווח  רצייל  אלא  דיחיה , תא  הקנחו  םייחה  ימוחת  לכ  תא  הליהקה  הפיקה  ובש  ןשיה ,

.הלוכ תילארשיה  הרבחל  יתרבחה  ןוקיתה  תרושב  אובת  ןאכמש  רשפא  .ישיא  שפוחו  תויתליהק  םזילאיצוס , ןיב 

םיביטרפואוקו םיביטרפואוקו ףותיש   ףותיש תוליהק   תוליהק לשלש   קבמקה   קבמקה
תמצעתמה ההימכה  לש  ףסונ  יוטיב  איה  םייח , תונונגסו  תויגולואידיא  ןווגמב  ףותיש , תוליהק  תורשע  לש  ןתחימצ 
םיטנדוטס תוליהקו  תויתנוכש  תוליהק  ךרד   , םעפ לש  יצולחה  ןונגסב  גטניו ' תונומוקב  לחה  דחיב ." לארשיב ל"

הריתחה אוה  וללה  תורגסמל  ףתושמה  .ןגומ  בחרמ  ןמצעל  תורציימש  השיכר  תוצובקב  הלכו   , רעונ תועונת  ירגובו 
תורציימ וללה  תוליהקה  לכ  .תיטסיאורטלאו  תינחור  תועמשמו  ןכות  ילעב  םייחלו  דוחל " ל" דחי " ןיבש ה" ןוזיאל 

, החיש הריש , ףתושמ : יווה  תריצילו  יוליבל  תורגסמ  ןכו  םייתובדנתה ) םלוכ   ) ידדה עויסו  הכימת  ינונגנמ  ןמצעל 
(, ךוניח יכרוצל  תודגאתה  " ) םירוה תוליהק   " ןוגכ הרואכל , תוריעז  תועפות  וליפא  .דומילו  דוקיר  לויט , טרופס ,
(, המדאה תדובע  ביבס  םישגפנ  םינוש  םיעקרמ  םינכש   ) תוינוריע תונוכשב  תויתליהק " תוניג   " וא  " םינכש תוליהק  "

.תאזה המגמה  תא  תופקשמ 

הנורחאל הלחה  םירשעה  האמה  לש  םינומשהו  םיעבשה  תונש  ךלהמב  יביטרפואוקה  ןויערה  לש  הכיעדה  ירחא 
רפסמו םיזוחא  םישימחמ  רתויב  םלועב  םיביטרפואוקה  רפסמ  לדג  םינורחאה  םירושעה  תעבראב  .תיתגרדה  תוררועתה 

תיביטרפואוקה העונתהמ  בר  קחרמ  הקוחר  ןיידע  לארשי  .שולשמ  הלעמל  יפ  לדג  םהב  םידגואמה  םירבחה 
.םיבר  םימוחתב  תשגרומ  רבכ  תוררועתהה  ךא  תימלועה ,

תואירבב לחה  םימוחת –  ללשב  םיקסועה  םיריעצ ,) לש  רקיעב   ) םיביטרפואוק הז  רחא  הזב  םיצצ  תונורחאה  םינשב 
ןהו ךווית  ירעפ  םצמצלו  היחמה  רקוי  םע  דדומתהל  הרטמב  ןה  םימקומ  םה  .יוליב  יקסעו  תונמא  ןוזמל , דעו  החוורו ,

(. םיחוורבו קווישב  תונגוהו  קדצ   ) תיגולואידיאו דחיב ) תויהל   ) תיתרבח תיקסע ,) תופתוש   ) םיילכלכ םיעינממ 

אלא תויתרבחה , תותשרה  תוחתפתה  לשב  קר  אל  יתליהקה , דוקה  םודיקל  לודג  לאיצנטופ  לעב  אוה  ילטיגידה  םלועה 
הזל הז  עייסל  תופתושמ ,) תועסהל  לשמל   ) הזל הז  רובחל  םישנא  לע  תולקמ  ןה  .תויצקילפאה  תוחתפתה  לשב  םג 
ןיב השעמל  תרבחמה  וזה , המגמהש  רעשל  רשפא  .ישומיש  עדימ  ףילחהלו  יוליב ) םוקמו  הדובע  שופיחב  לשמל  )

.קזחתתו ךלת  תידדה , הרזעלו  תויתליהקל  ההימכהו   Y-רוד ה לש  ףותישה  תייצטניירוא  תילטיגידה , היגולונכטה 

תויפשל תויפשל הרזחב   הרזחב
הסרפ תיינפ  םינמסמ  אל  ילואש  םינושאר  םינצינב  רבודמ  םייתניב  ילאודיבידניא ? - טסופ ןדיע  לש  וחתפב  ונחנא  םאה 

.תידדה תוברעב  םג  ךורכש  יופשו  עוגר  רתוי  םייח  חרוא  םישפחמ  םיבר  םיריעצ  .ןותימו  ןוכדעל  הפיאש  טלחהב  לבא 

םיבר .הלועפ  ףתשל  יאדכ  דורשל  ידכש  רתוי  םיניבמ  םישנא  .השדח  הבישח  םיבייחמ  "ן  לדנה יריחמו  היחמה  רקוי 
ינרמוח םלועב  םירבכע " ץורמ  םיבורק ו" לש  תוומ  םישוריג , ןירוטיפ , ווח  םה  .תישגרה  המרב  םג  םייחהמ , םילכסותמ 

.תושגרתה לש  הבוט  הקלח  לכ  םיסרוה  םומעשהו  יוצימה  .הלודג  האידיא  וזיא  תומדב  המחנ  םהל  האצמנ  אלו  רכונמו 
.לודג םוקאו  רצונו  תעווג  המימתה  תונויצה 

יארחא השענ  םדאה  .םייניע  אשונ  הנחמה  םהילאש  תובא  וא  בא  הזיא  רבכ  ןיא  םלועהמ , רבוע  תוגיהנמה  ןדיעש  ןוויכ 
.דבכ אשמהו  ולרוגל 
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הזו תותבסלו  םיבסל  הרוק  המ  םיאור  םה  .תולג  םהל  הכחמ  םהימי  בורעבש  םיניבמ  םיריעצהו  הלוע  םייחה  תלחות 
.תלעות וב  ןיאש  ץפחכ  םייחהמ  קרזיהל  אלו  יתליהקה  בחרמב  ןקדזהל  םיצור  םה  .םתוא  ליהבמ 

םיברלו הביצי  הסנכה  םהל  ןיא  העובק , הדובע  םהל  ןיא  .העוער  עקרק  לע  םילהנתמ   Y-רוד ה יריעצ  לוכל , לעמ  לבא 
.חצנל ךשמיהל  לוכי  אל  הזש  םיעדויו  םירוהה  ןחלוש  לע  םיכומס  םה  .םייח  יכיראמ  החפשמו  תויגוז  לש  םינגוע  ןיא  םג 

.תאז קימעהלו  ביחרהל  םיצור  םהו  הכימת  תצובק  םמצעל  ורצי  רבכ  םיבר  .הזב  הז  ךומתל  ושפחיש  יעבט  ןכל 

, םהלש םיסובה  לש  םידבע  תויהל  םיצור  אל  םה  .יאנפב  אלא  הדובעב  םעטו  תועמשמ  אצומ  אלש  רוד  הז  תאזמ , הרתי 
.דחיב תותשל  דחיב , תולבל  דחיב , תויהל  םיצור  םה  .ריווא  םיצור  םה  .לובג  אלל  הדובעל  םידבעושמ  םהירוה , ומכ 

.םתדימ ינפל  תויתליהק  תורגסמ  הגרדהב  ונבי  םהש  יעבט  ןכל 

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

חתפמ חתפמ תולימ   תולימ
 | ףותיש ביבא |  - לת םיאלותח |  דמחמ |  - תויח השיכר |  תצובק - ביטרפואוק |  קובסייפ |  ץוביק |  החפשמ |  םירבח |  תורבח |  תיתרבח |  - תשר

ןופטראמס ירלולס |   | SMS פאסטוו |  תודידב |  הטרפה | 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
םוחתב םג  איה  ותובישח  רשאכ  תונוש , תודיחיבו  םיסרוקב  רבעומ  אוה  ןכו  תונוריטה  תרגסמב  הנושארל  רבעומ  ןולאשה   .1

.םיניצקה דוקפת  תקידב 
תועצמאב ראשה  ןיב  תויתצובקו ,) תוישיא   ) החצנה תורבוח  וא  ןורכיז  ירפס  תאצוה  ןוגכ : החצנה , תולועפ  תדדועמ  הנידמה   .2

.ימואל חוטיבל  דסומה  תועצמאב  םימלושמה  החצנה  יקנעמ 
.1997, גומלא  .3

;1947 רימש , ; 1985 הדוהי , ןב  ; 1981 הדוהי , ןב  ; 1995 והירזע , ; 2003 רימש , ; 1993 באז , - ןבו באז  - ןב ; 1997, גומלא ואר :  .4
.2007 רימש , ; 1986 זנק , ; 1982 זוע , ; 1958 יקסנלימס ,

ירבח ןיב  היחה ' חור  תא ה' הווהמ  אוהו  וילע , ךומסל  ןתינ  הצובקה , ןעמל  תומישמ  וילע  לבקל  דימת  ןוכנה  םדא  תנייצמה   .5
.הצובקה

םושמ ויתורושל  םישדח  םילייח  סייגל  השקתמ  יטירבה  יתוכלמה  יצהש  ב-2015  חוויד  ליימ ," ילייד   " יטירבה ןותיעה   .6
.קובסייפל רוביח  אלל  תללוצב -  םיתרשמ  םה  םא  םיה -  יקמעמב  טלחומ  דודיבב  תויחל  םינכומ  אל  הכלממה  יריעצש 

לושכמ הווהמ  רטיווטהמו  קובסייפהמ  טנרטניאהמ , קותינה  יכ  הלע  יטירבה , יצה  רובע  ץועיי  תרבח  הכרעש  רקחמב 
הנניא יתוכלמה  יצל  סייגתהל  םישש  אל  םיטירבה  םיריעצהש  הדבועה   ) םיה ליחל  םיריעצ  לש  סויג  ינפב  יתועמשמ 

.Dunn, 23.8.2015 םיה .) יקמעמב  הנשב  םימי  בורק ל-90  םילבמ  תוללוצב  םיתרשמש  םילייח  .העיתפמ 
.Ipsos Mackay רקחמה ןוכמ  תלהנמ  איה  ( Rebecca Huntley  ) ילטנה הקבר  . Huntley, 2006  .7

.Santillano, January 2010; No Author 11.8.2012  .8
היזיוולטה ץורע  תועצמאב  טנרטניא  ןולאש  ללכ   ICQ-TV בוליש ו ןוכמ  טקרמורפ , תרבח  תנשב 2008  וכרעש  ףיקמ  רקס   .9

היה הקידבה  להק  .דוקימ  תוצובקו  המודכו  םינוינק  רפס , - יתב יוליב , תומוקמב  ורבעש  חטש  ירקוח  לש  םיתווצ  , ICQ לש
- ינב לש  םהייחב  רתויב  בושחה  רבדה  םה  םירבחה  יכ  הלוע  רקחמהמ  םתוריעצב .)  Y-רוד ה  ) םיאליגב 18-13 רעונ  - ינב
' םירבח םע   ' הבושתה לע  הלועש  דחא  רבד  קר  שי  ...ינאשכ ' הנהנ  יכה  ינא   ' טפשמה תא  םילשהל  םישקבתמ  םהשכ  .רעונה 
, עוריאב וא  העפוהב  םינהנ  יכה   68% הביסמב , םינהנ  יכה   67% םירבח .' םע  לויט  וא  שפונב   ' הבושתה תאזו  ונע 81%  התוא 

ישפוחה ןמזב  תושעל  םיפידעמ  םה  המ  םילאשנ  םהשכ  םג  .דוקרל  םיאצוי  םהשכ  םינהנ   58% תוינקבו , ןוינקב   57%
61% ףסכ , תושעלו  דובעל   66% הקיסומל , בישקהל  םיפידעמ   71% םע 78% . לודגב  תחצנמ  םירבח ' םע  תכלל   ' הבושתה
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.תועפוהל תכלל  ןוינקל ו-60%  תכלל 
םע רחא  שפוחל  וא  תרניכל  וא  תליאל  עוסנל  םיפידעמ  םהש  םינוע 76%  ץיקב , הווש  יכה  תוליעפה  המ  םילאשנ  םהשכ 
םע העיסנב  וקפתסי  .ל 34%  ' וחל םירבחה  םע  עוסנל  איה  הווש  יכה  תוליעפהש  םיבשוחו  רתוי  תצק  םיינתפאש  .םירבח 50% 

.ץראב לייטלש  םיבשוח  ו-25%  םילביטספל , תכלל  איה  הוושה  תוליעפהש  םיבשוח   34% 'ל , וחל החפשמה 
םיצור םה  יכ  הלוע  רעונ  - ינב םע  תוחישמ  : ' רמא רקחמה  תכירע  ירוחאמ  דמעש  טקרמורפב , תוחוקל  'ל  כנמס רנורב , ידע 
טנמלא בלשמ  הז  םאו  םיב  היהי  הזש  יוצר  הביסמב , וא  העפוהב  יוצר  םירבח , םע  דחי  לכ  םדוק  הז  םתניחבמו , ףיכ –  תושעל 

.6.2.2008 ץיבובול ' - ןייב ךותב : .אלפנ ' ללכב  הז  תוינק -  לש 
.Makiewicz, Doyle & Brendgen, 2001; Mendelson & Aboud, 1999; Bukowski, Hoza, & Boivin, 1994  .10

.10.3.2009 ןרוק ,  .11
לאוש אוהשכ  .חוקלל  תינאצי  ןיב  הנצס  ןיעמ  תראותמ  םיעשתה , תונשב  רדושש  תירמאקה ,' היישימחה   ' ינוכרעממ דחאב   .12

םהילעמ םיטשופ  םירוגמ , ןיינב  לש  תירוחאה  רצחל  םישגינ  םה  רצחב .' הפ  לקש  ןולמב ו-20  לקש   50 : ' הנוע איה  המכ ,'? '
תא שבול  אוה  ןכמ  רחאל  .תוינש  המכ  לש  ךוראו  קזח  קוביח  ול  הקינעמ  איה  זאו  םידגבה ) ראש  םע  םיראשנ   ) םיליעמה תא 
אמא  ' ול הנוע  הבוגתב  איהו  תקבחמ ,' אי  הפמ , יפועת   ' ןיינבב םינכשה  דחא  הל  קעוצ  הזה  בלשב  .םוקמה  תא  בזועו  ליעמה 

www.youtube.com/watch?v=1G25WjrTsZs .תקבחמ ' ךלש 
.1.10.2006 ןילק ,  .13

www.freehugscampaign.org המזויה : לש  ימשרה  רתאה   .14
.17.9.2012 קב ,  .15

.22.8.2012 זר , ואר : הז  ןיינעל   .16
םהייח לש  תינשנו  תרזוח  הכרעהל  זע  ךרוצ  ילעב  םישנא  בורל  םה  םינלכר   ' יכ תוליכר ,'  ' םרפסב םינייצמ  באז  - ןב םיחאה   .17

םירחאל רשאמ  רתוי  קזח  ךרוצ  םינלכרל  יכ  םיפיסומ  םה  דוע  .םישדח ' םייתרבח  םירשק  תריציל  וא  םיימיטניאהו , םיישיאה 
.םינוש םיעוריא  ןיב  רשקל  תלוכיו  בוט  ןורכיז  לעב  יטנגילטניא ,  ' וניה ןלכרה  ליפורפ  .תמיוסמ  תיתרבח  הצובקל  ךייתשהל 

םייתורבח םינרקס , םישיגר , תובורק  םיתעל  םה  םינלכר  .םייחטש  םיאשונ  ךרוצל  םילצונמ  הלא  םירושיכ  תאז , םע 
.1993 באז , ןבו  באז  ןב  .םיברועמו '

יאליגב 30-18, םלועה  יבחרב  םיריעצ  לש  ימלוע  רקסב  .תועיבצה  תוברת  תא  תקזחמ  תיתרבחה  תשרהש  םיסרוגה  שי   .18
םירקסנה בור  ונע  טנרטניאב '? תארקש  המ  לע  ךומסל  לוכי  התא  המכ  דע   ' הלאשה לע  .םירבחה  לש  תנווקמה  תוהזה  הקדבנ 

ושיגרה םיבישמהמ  ( 33%  ) שילשכ .תואיצמבש  ולאמ  תונוש  םישנא  לש  תונווקמה  תויוהזהש  םינימאמ  םה  יכ  ( 81%)
ורמא קר 44% )  ) יצחמ תוחפ  םמצע , יבגל  ולאשנשכ  .תואיצמבש  הלאמ  יידמל  תונוש  תונווקמ  תויוהז  שי  םישנאה  בורלש 
ברקב וקסיס , רובע   Insight Express ידי לע  ךרענ  רקחמה.תיתימאה  םתוהזל  ההז  התייה  םהלש  תנווקמה  תוהזה  יכ 

The 2012 Cisco Connected World תונידמ. מ-18  יאליגב 18-30  םיריעצ  עוצקמ  ישנאו  םיטנדוטס   1,800
.Technology Report

ןונגסב םיעצבמ  םע  הדובעה ' ירחא   ' לש תומדקומה  תועשב  םג  דחי  תולבל  םיריעצל  םיבאפה  םיעיצמ  רוביצה , יסחימ  קלחכ   .19
.הלילה תועשל  םיידוחיי  םיעצבמ  םע  תונטקה  תועשב  וא  ( , after-work happy-hours ') דחא דחא +   ' לש

.12.7.2012 םיקייל , הלביק 2432   .20
.31.10.2014 םיקייל , הלעמל מ6,000  לביק   .21
.31.10.2014 םיקייל , הלעמל מ9,000  לביק   .22

, גומלא ואר : הז  אשונב  דוע  .םליגל  ההזה  תועבטמ  רפסמ  הלוחכה ' הספוק  םילשלשמ ל' ויה  תדלוהה  םוי  תוגיגחב  ןגה  ידלי   .23
.2004

, םירוהה קר  םיעיגמ  ןגב  הגיגחל  .תיניערגה  החפשמה  תא  ללוכו  םצמוצמ  ךרה  ליגל  תדלומוי  תגיגחב  םיפתתשמה  בכרה   .24
דליהש לככ  .ינשה  לגעמהמ  החפשמ  - יבורק םג  םינימזמ  תיבב  הביסמל  .אתבסהו  אבסה  םג  םיתעלו  תויחאהו  םיחאה 

םג .ינשה  לגעמהמ  החפשמ  - ינב תוחפו  התיכהמ  םירבח  רתוי  םיפתתשמה : בכרה  הגרדהב  הנתשמו  ךלוה  ךכ  רגבתמ ,
.ליגל םאתהב  םינתשמ  החמשה  לש  םינכתה 

.םירחאו הּויה  קראפ  סנו , ג' הנאידניא  .יט.יא , םהבו  תופוק  ירבוש  תואקתפרהה  יטרס  רציש  ינקירמא , עונלוק  יאמבו  קיפמ   .25
דובכה תא  דלי , ראשיהל  היצמיטיגלה  תא  םיפקשמ  ויטרסמ  םיבר  .עונלוקב  דלי ' - רגובמ ןדיע ה' איבנ  הבר , הדימב  בשחנ ,

.םותה תפוקת  לע  תוקפרתהה  תאו  תודליה  םלועל 
תירחסמ הניחבמ  ללכושש  ה-70 , תונש  תליחתב  םידליל  רמזה  לביטספ  תעפוה  םע  לארשיב  חתפתהל  הלחה  וז  העפות   .26

הקפהל הכונחה  גח  לגרל  תקפומש  הפיחב  תימוקמ  הקפהמ  ךפהש  לגיטספה  תודסמתה  םע  , 90- הו תונשב ה-80  תיתונמאו 
.הכונחב םידליה  לש  תיזכרמה  הקפהכ  ומוקממ  םידליה  לביטספ  תא  קחדו  תועובש  רפסמ  ינפ  לע  תשרפתמה  תיצרא  ללכ 
ןוילימש ץראה '  ' ןותיע חוויד  רבוטקואב 2000  .ץראב  םידליל  רודיבה  יעפומו  תוגצהה  רפסמב  היילעה  התייה  המוד  העפות 

רתוי .םירוהה  םע  יוליב  תרגסמב  וא  םידליה  ןג  וא  רפסה  - תיב תרגסמב  הגצהב  הנשב  תחא  םעפ  תוחפל  םיפוצ  יצחו  םידלי 
תורשע םויכ  ףיקמ  , ' הבתכב חווד  םידליה ,' קוש  .תושדח ' ןהמ  כ-100  הנש , התואב  וגצוה  תונוש  םידלי  תוגצה  מ-500 

- יתבב טרופס , תומלואב  ץראה -  יבחרב  תוקפה  םוי 50-40  לכב  תולעומ  םידומילה  תנש  ךשמב  .םיקסעומ  יפלאו  םיקיפמ 
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תוגצהה לש  ןתוכיאש  שגדומ  הבתכב  םידליל .' םיעוריאו  םילביטספבו  לארשיב  ןורטאתה  תומלוא  ב-150  םיס , ' נתמב רפס ,
.לדג קר  שוקיבה  ךא  הדורי , המרב  ןתצקמ  תיגוגדפו , תיתונמא  הניחבמ  תובוט  ןתצקמ  הדיחא : הניא 

ברקב םינש  ךשמב 3  םימזיו ) היינב  תורבחל  םיתוריש  ןתמב  תקסועה  הרבח   ) פורג יפסכ  תרבח  תרבח  הכרעש  רקחמב   .27
34% םיאבה : םינותנה  ואצמנ  ןולקשאל , הרדח  ןיב  תויזכרמ  םירעב  םירוגמל  םיטקיורפ  ב-78  םיררוגתמה  םילארשי 
ןב שי  םילארשיהמ  ל-11.5%  ודלונ ; הבש  ריעב  רוגל  ורזח  וא  רוגל  םיכישממ  דבלב ) םידוהיל  ןאכ  הנווכה   ) םילארשיהמ

2.5%- לו םירוגמ ; טקיורפ  ותואב  החפשמ  ןב  אוהש  ןכש  שי  םילארשיהמ  ל-5%  הנוכשה ; התואב  ררוגתמה  החפשמ 
םיפידעמ םילארשיה  אמא : דיל  רוגל  .לואש 13.4.1014 , יפלא  .ןיינבה  ותואב  החפשמ  ןב  אוהש  ןכש  שי  םילארשיהמ 

.Ynet תולומח ,' '
.25.6.2008 ץיבומרבא ,'  .28

םוקמב .םהירבחמ  הנומש  דע  השולשה  תצובק  לש  ןויסינה  אוה  םהלש  הטלחהה  לע  עיפשמ  יכהש  המש  הארמ  רקחמה   .29
McCrindle, הצובקה דגנכ  תאצל  אלו  סוזנצנוקל  עיגהל  םיטונו  הליהק  יכרע  יפל  םיטפוש  םה  הביל , יכרע  יפל  טופשל 

.No date
אצמנ .תוטלחה  לבקל  םיטונ  םישנא  ןהב  םיכרדה  תוראותמ  םירבוחמ '  ' רלופ סמיי  ' גו סיקאטסירכ  סלוקינ  לש  םרפסב   .30

תועצבתמ םייחב , תויופידע  ירדסו  הריירק  יוניש  הנותח , לע  תוטלחה  םישוע –  םדא  ינבש  רתויב  תויתועמשמה  תוטלחההש 
ךורא יריפמא  רקחמ  יאצממ  לע  תססובמה  םהלש , תיזכרמה  הנעטה  .המוד  הטלחה  הנורחאל  ועציב  םירבחש  םושמ  רקיעב 
היהש המ  לבא  .רדעכ  דחי  םינופו  םיצר  םיפעש , ולפוב  לש  רדעמ  וא  םירופיצ  תקהלמ  םינוש  םניא  םדא  ינבש  איה  חווט ,

ריהצמש רבח  לכ  רפסב , םינותנה  יפל  .תילטיגידה  היגולונכטה  תובקעב  השדח  הלקסל  רבע  תישונאה  הרבחב  יעבט  דימת 
רשואה תא  דירומ  ללמואכ  ומצע  לע  ריהצמש  רבח  לכו  , 9% ־ב םירשואמ  תויהל  וירבח  ייוכיס  תא  הלעמ  רשואמכ  ומצע  לע 

הארה קובסייפ , ישלוג  ףלא  קדבו כ-700  תנשב 2012  ךרענש  יוסינ  . Christakis & Fowler, 2011 . 7% ־ב וירבח  לש 
.ךפהלו םמצע  לשמ  םייבויח  םיסוטטס )  ) םינכת םסרפל  ההובג  תורבתסה  ילעב  םה  םייבויח  םינכתל  םיפשחנש  םישלוגש 
םייבויח םינכת  תוחפ  וגצוה  םתיצחמל  םתעידי : אלל  םישמתשמה , לש  דיפה  יפד  תא  םירקוחה  ונרמת  רקחמה  תרגסמב 

לע ועיבצה  םירקוחה  .םיקדבנה  ומסרפש  םיסוטטסה  תא  םירקוחה  ונחב  ליבקמב , .םיילילש  םינכת  תוחפ  וגצוה  םתיצחמלו 
םהלש דיפב  יבויחה  ןכותהש  םישנאה  לצא   “ .םמצעב םימסרפמ  םהש  הלאל  םישלוגה  ופשחנ  םהילאש  םינכתה  ןיב  םאתמ 

, התחפוה תוילילשהשכ...יבויח  היה  רתוי  ןטק  רועישו  ילילש  היה  םהלש  םיסוטטסב  םילימהמ  רתוי  לודג  רועיש  תחפוה ,
לע םיעיפשמ  תויתרבח , תותשר  תועצמאב  םירבח , םיעיבמש  תושגרהש  ךכ  לע  תועיבצמ  תואצותה  .ךופה  סופד  הלגתה 
'. תויתרבח תותשר  תועצמאב  לודג  הדימ  הנקב  תישגר  תוקבדיהל  הנושארה  היארב  ונתעידיל , רבודמ , .ונלש  חורה  בצמ 

.29.6.2014 ריבכ ,
.22.02.07 תילג 007 ,  .31

.םוקמב רתא  .הטרפהו  אמא  - אבא תואלימרת , .ךיראת  אללו  בתוכ  םש  אלל   .32
.2012 ראב ,  .33

.19.12.2013 שונב , ךותב :  .34
םיעוריאל תנמזומ  אלא  ףחדיהל  הכירצ  אל  איה  .ה  ' רבחהמ קלח  איה  אמאה  רואנ ' לש  םירבחה   ' תירלופופה היזיולטה  תרדסב   .35

.וירבח תלהצל  היואר , הלכ  הנב  רואנל  תונתחדקב  תשפחמו  םירבחה  דחאכ  העד  העיבמ  םיפתושמה ,
.25.1.2008 יול ,  .36

.Amanda. 23.9.2013  .37
.ףלא הלעמל מ-25  לע  םרפסמ  דמע  תנשבו 2014  םימושר  םיבלכ  ריעב כ-7,000  ויה  תנשב 1993   .38

.15.5.2014 רלפ ,  Time Out  . ןיזגמל ורסמנש  םינותנ  יפ  לע   .39
.31 מע ' , 15.5.2014 רלפ , . Time Out ןיזגמל ביבא  לת  ריעה  רנירטו  רסמש  םינותנ  יפ  לע   .40

.42 מע ' , 25.1.2013 לטנמולב ,  .41
םירעה תלבט  שארב  תדמוע  ביבא  לתש  תיעיברה  הנשה  וז  תואלקחה , דרשמ  לש  םיבלכ  םושירל  יצראה  זכרמה  ינותנ  יפ  לע   .42
תורחא םיריעצ  ירעל  האוושהב  תאז  םיבלכ .) ילעב  םה  ריעה  יבשותמ   6%  ) םיבלכ  24,581 רתויב : לודגה  םיבלכה  רפסמ  םע 

.9.11.2011 סרוט , ךותב : . 3%  - ןילרבו  4% ןטהנמ -  ומכ 
.ב ' הרא תאצמנ  םילותחה  תובהוא  תונידמה  רשע  תרמצב   .43

.15.5.2014 רלפ ,  .44
תא ךופהל  התייה  ולש  הרטמה  .ןטלוס  טוקס  דסייש  םילותח  ינוטרסל  קר  שדקומש  םיטרס  לביטספ  וליפא  םויה  שי  [ 44  ]  .45

יפמארג איה  ןלוכמ  תמסרופמה  הלותחה  .הז  םע  הז  קולחל  ולכוי  םישנאש  יתרבח  והשמל  םילותחב  תיתיבה  הייפצה  תייווח 
אצמנש רפס  הל  שי  תומוסרפב , העיפומ  םג  הלותחה  .הבוכיכב  ידווילוה  טרסל  םינוילימ  תקסע  לע  המותחש  תפעוזה , טאק 
תוצלוח םיעוצעצ , תוירכ , .הפק  לש  ןייל  הקישה  וליפא  איהו  סמייט  קרוי  וינה  לש  רכמה  יבר  תמישרב  תועובש  הרשע 

.8.5.2014 לגניר , םהינומהב  םירכמנ  טאק  יפמארג  לש  תוסוכו 
.21.2.2011 לאיזוע , ךותב : תטטוצמ   .46

.21.2.2011 לאיזוע , ךותב : טטוצמ   .47
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.21.2.2011 לאיזוע , הבתכל : הבוגת   .48
םישנהמ  53%  ) ץראב רתויב  הובגה  תוקוורהו  םיקוורה  זוחא  ביבא  לתב  םשרנ  הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  ינותנ  יפ  לע   .49

ריעב םיברש  אילפמ  אל  לע 2.1 . לכה  ךסב  דמוע  תיב  קשמל  תושפנה  עצוממו  יאליגב 34-25 ) םישנהמ  ו-72%  ללכב 
.םיבלכ לדגל  םירחוב 

םדא .רוכינ  לש  העפות  שי  תולודג  םירעבש  וניבה  תמדוקה  האמה  תליחתב  רבכ   ' יול יזוע  יתרבחה  גולוכיספה  ירבדל   .50
הריגה הברה  הב  שיש  ריעל  תרדהנ  המגוד  איה  ביבא  לת  .הלודג  דואמ  תודידב  ינש  דצמו  םישנא  ףקומ  דחא  דצמ  שיגרמ 
הנממ תאצל  םיכרדה  תחא  .תודידבה  תעפות  תא  רתוי  דוע  םישיגרמ  םה  ןכלו  הב  ודלונ  אל  ריעל  םיעיגמש  םיריעצה  בור  יכ 

אוה יול , יזוע  ד'ר  ישונאה .' םוחה  תא  הלעמ  בלכ  ץומיאש  םיארמ  םיטעמ  אל  םירקחמ  .בלכ  ומכ  םייח  לעב  ץמאל  איה 
בכוכו םיבלכ  תוגהנתהל  החמומ  אקידע , ןרוא  . 9.11.2011 סרוט , ךותב : טטוצמ  .סרפ  ימדקאה  זכרמהמ  יתרבח  גולוכיספ 

אל בלכ  םהל  היהנש  דעש  ביבא , לתב  םידדוב  םישנא  ןומה  ריכהל  יל  אצי  : ' םיבלכב לופיטו  הכרדהל  בויטוי  ינוטרס 
.41 מע ' , 2014 רלפ , .הליהקמ  קלח  שוריפב  םה  וישכעו  שיא , םע  הלימ  ופילחה 

.9.11.2011 סרוט , ךותב : תטטוצמ  .הנשכ  ינפל  בלכ  הצמיא  םינש , שולשכ  הז  ביבא  לת  זכרמב  תררוגתמ  הריעצה   .51
ילעב ןיב  (: ' 1989  ) םיסומינימ יטסירומוהה  הרפסב  למאה , ןילירמ  העודיה  תינקירמאה  תינכדשהו  תיאנותיעה  ךכ  לע  הבתכ   .52

תורמל .םינושה  םילותיחה  יגוס  לע  תורבדמה  תוהמיא  ומכ  תוצע , ןתממו  תואוושהמ  הנוזינה  תידיימ , הימיכ  תרצונ  םיבלכ 
ייחש תמיא  לכ  התדוד , לש  דראנרב  - ןאסה תא  לויטל  איצוהל  בדנתהל  תחא  הרוחב  תגהונ  םיריעש , םירוציל  הלש  היגרלאה 

.1989 למאה , ...רדרדיהל ' םיליחתמ  הלש  ןימה 
םכותמ 1,000  ) שיא לעמ 1,500  .הקירמא  יבחרב  דמחמ  תויח  ילעבל  השק  הלאש  ביצה  יפ , ייא  תועידיה  תונכוס  לש  לאשמ   .53
?' םירתוומ םתייה  ימ  לע  דמחמה , תייח  םע  םירדתסמ  ויה  אל  גוזה  תב  / ןבו הדימב   ' ולאשנ דמחמ ,) תויח  ילעב  םה  שיא 
יכ ובישה   14% םתמועל , .דמחמה  תייח  לע  בר  רעצב  םירתוומ  ויה  םה  יכ  ובישה  םילאשנהמ   84% תוניינעמ : תואצותה 

יבגל ולאשנ  םיקוור  רשאכ  םיקוורל -  םיאושנה  ןיב  ינושב  הלגתמ  ןיינעמ  ןותנ  .תכלל  וכרטצי  גוזה  ינב  הזכ , השק  הרקמב 
תניינעמ הקולח  .המוד  ןפואב  ובישה  םיאושנהמ  קר 8%  םתמועל , .םייחה  לעב  תא  ופידעי  יכ  ובישה  םכותמ   25% םתריחב ,

.םירבגהמ תמועל 26%  השק , הריחבה  יכ  תונעוט  םישנהמ   40% הטלחהה -  ישוקל  עגונב  .םישנל  םירבג  ןיב  איה  תפסונ 
.21.2.2011 לאיזוע ,

תורבחה בור  .הילגנא  ןשארבו  תויטרקומד , תונידמב  אוה  םלועב  לודגה  דמחמה  תויח  יקיזחמ  רועישש  הרקמ  הז  ןיא   .54
.דמחמ תויח  תקזחהמ  תוענמנ  תימלסומהו ) תידרחה  הרבחה  ץראב   ) תויתדהו תויתרוסמה 

.2008 ןמלה , ואר :  .55
ולקשממ הברהב  תגרוח  רוזאה  לש  תיתוברתהו  תילכלכה  המצעהו  לארשי , יבשותמ   45% ןד כ - שוגב  םייח  ןוכנ ל-2011   .56

ביבא לתב  םיאצמנ  םבור  םוסרפה -  ידרשמו  תרושקתהו  קט  - ייהה תורבח  ןידה , יכרוע  ידרשמ  םיקנבה , תולהנה  .היסולכואב 
יכ 60% ואצמ  םירקחמ  .ל  ' הצ לש  םייזכרמה  םינקתמה  םג  ךכו  ריעב , תאצמנ  ךרע  תוריינל  הסרובה  .הלש  ןייוולה  ירעבו 
.המבה 50% ינמאמ  םיליבומה ו-90%  םיחמומה  םיאפורהמ  דצל 80%  יתבר , ביבא  לתב  םייח  עדמהו  הימדקאה  ישנאמ 

.12.11.2011 יאתשוחנ , .ביבא  לתב  םייח  לארשיב  ינבמ ה-34-25 
.2005 והירזע , 'ב ; עשת יאקרבו , רליש  ; 2009 ירוחש ,  .57

.2009 ןנוג ,  .58
לע ועירתהש  ויה  ביבא ,' לת  תנידמ  ו' העובה '  ' ומכ םייוטיב  ודלונש  ינפל  הברה  םירשעה , האמה  לש  םישולשה  תונשב  רבכ   .59

, תויכונאו ןווינ  תונתנהנ , סנדקד , תגציימכ  השפתנ  ביבא  לת  .רפסה  ירוזאמ  רקיעבו  לארשי  תנידממ  ביבא  לת  לש  קותינה 
הינגבי םע   ) ב-2006 רבכ  םסרפ  רפוס  ןונרא  פורפ ' .תונויצה  תחלצה  תא  אטבמו  יתריצי  ססות , םוקמכ  םג  ליבקמב  לבא 
תייריע שאר  לש  דרשמב  םגו  םיאקיטילופו -  םירקוח  ברקב  הגאד  ילג  ררועש  ביבא ,' לת  תנידמ   ' םשב הדמע  ריינ  בורטסיב )

', לארשי לע  םויא  איה  ביבא  לת  יכ  יתבתכש  ארקש  ירחא  להובמ , טעמכ  ילא , רשקתה  יאדלוח  ןור   '' .תיביבא - לתה הנידמה 
תא גיצהל  יתוא  ןימזה  אוה  .ותדכנל  דרח  אוהש  הנע  אוה  סייטכ '? וא  ריע  שארכ  יתא  רבדמ  התא  , ' יתלאש  ' .רפוס רפסמ 

ועבט וינפל  םינש  המכ  לבא  ביבא ,' לת  תנידמ   ' יוטיבה תא  ןונאקל  סינכהש  הז  םנמא  אוה  רפוס  .ריעה ' תצעומל  םירבדה 
לכב לבא  ןבומכ , קוחצב , לארשי -  תנידממ  התודרפיהל  וארקו  ןד ,' שוג  תנידמ   ' יוטיבה תא  םיסועכ  םיביבא  - לת העברא 

.12.11.2011 יאתשוחנ , ךותב : אבומ  .תמא ' תצק  שי  קוחצ 
.הב רוגל  ורבעש  םיבשותה  רפסממ  תוחפב מ-5,000  הובג  היה  ביבא  - לת תא  ובזעש  םיבשותה  רפסמ  תנשב 2011   .60

.18.4.2014 בהל ,  .61
.ביבא לת  לש  יגטרטסא  ןונכתל  הדיחיה  תא  םינש  ךשמב 24  הלהינש  ילאירבג , ימת  םע  ןויארב  ונרזענ   .62

יברעמ ןילופורטמל  התכיפה  תארקל  ריעה , לש  הנושארה  תיתועמשמה  הגרדמה  תציפק  תא  רציש  ימ  רדלא , ןרע  תעדל   .63
תצאומה תינברואה  התוחתפתהל  והשמ  ומרת  וינפל  ביבא  לת  ריעה  ישאר  לכ  '(. ' ץי צ'  ) טהל המלש  לש  ותפוקתב  השחרתה 

ףוח תא  רהיט  רימנ  יכדרמ  הטיסרבינוא , הנב  ןונבל  םייח  םיחטש , חפיסו  ביחרה  חקור  לארשי  דסיי , ףוגנזיד  ריאמ  .ריעה  לש 
, טהל המלש  .ןוקריה  קראפב  הקוריה  האירל  גאד  ץיבוניבר ' עשוהי  ריעה , םודיקל  הלשממה  םע  תופתושמ  תורבח  םיקהו  םיה 

לכל התוא  ץפישו  תלייטה  לולכשל  לעפ  אוה  .הגרדמ  ריעה  תא  ץיפקה  קפס , אלל  הבושח  התייה  םלוכ  תמורתו  םתמועל ,
דע הב  התייה  אלש  הווקתה  תנוכש  ללוכ  ריעה , לש  תוחנזומה  תויחרזמהו  תוימורדה  תונוכשה  ץופיש  תא  דדוע  אוה  הכרוא ,
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וקפוהו תוצוח  ילספ  ומקוה  קטמניסה , ביבא  לתב  ךנחנ  ותנוהכ  תפוקתב  .קדצב  אלש  תפלקתמה  קדצ  הוונו  הווקת  םוש  זא 
הזאפל ביבא  לת  תא  ריבעה  אוה  .השדחה  תויביבא  לתה  תא  טהל  רצי  לכמ  רתוי  לבא  .םינווגמו  םיבר  תוברת  יעוריא 
דסיימ סייו , הירא  אביקע  לש  ונוזח  תא  םישגהל  םיוסמ  ןבומב  ביבא , לתב  קרוי  וינ  תא  תוארל  הצר  טהל  .תרחא  תינוריע 

'. תילארשי ץראה  קרוי  וינ   ' היהת דיתעה  לש  ביבא  לת  יכ  עבק  תנשב 1906  רבכש  ביבא , לתל  הכפהש  תיב  תזוחא  תנוכש 
ריעה תא  העבצש  השדח  תינוריע  תוינידמל  תרתוכ  השמיש  איהו  הקספה ' אלל  ריע   ' המסיסה תא  הצמיא  ותושארב  הייריעה 

.2.10.2014 רדלא , .שדחמ '
.20.11.2011 ןירפלה , ךותב :  .64

עיגמ םימולשתה  רקיע  .הנונרא  ימולשתמ  הייריעה  לש  תוסנכהה  ךסמ  עברכ  קר  הווהמ  ביבא  לתב  םירוגממ  הנונראה   .65
םוסרפ , 2011 'ס , מל םיסכנה  יגוס  רתימו  םינוינחו  םינבממו  תודסוממ  ןולמ  יתבמ  םיקנבמ , הכאלמו , היישעתמ  םיקסעמ ,

.1531
תילכלכה תוליעפהמ  תסנרפתמש  ביבא , לת  תייריע  .לארשיב  עצוממהמ  ההובג  ריעב  תיב  קשמלו  שפנל  הסנכהה  םאתהב ,

.12.11.2011 יאתשוחנ , .עצוממהמ  םיבר  םיבאשמ  היבשותב  העיקשמו  הקזחו -  הרישע  ריעב , הרעה 
לועפתבו לוהינב  תנש 1997  זאמ  תקסועה  ופי , - ביבא לת  תייריע  תולעבב  תינוריע  הרבח  איה  'מ  עב ףוחה  תוזוחא  תרבח   .66

.ופי - ביבא לת  ריעה  יבחרב  םיינוריעה  םינוינחה 
םיבר קסע  יתב  ביבא -  לת  למנב  תוליעפה  תא  רופסל  ילבמ  וב -  שיו  כ-13 ק'מ , ךרואל  חתמנ  ביבא  לת  לש  ףוחה  וק   .67
ריעהו הינב  ירתיה  ולביק  םימזי  .םיברעב  םג  וללה  םיקסעה  תוליעפ  תא  הייריעה  הרידסה  .תואקשמו ב-2007  לכוא  רכממל 
.םיה לא  הפוצה  םילגנמ  לש  קראפ  ןיעמל  ךפהו  ץופיש  רבעש  םוירניפלודל , םורדמש  חטשה  ללוכ  הכרוא , לכל  םיל  הרבוח 

םוסרפ 1531.  2011 'ס , מל ירחא 1990 . ולעש  םירגהמ  םה  ביבא  לת  יבשותמ   12.3%  .68
.טלקמ ישקבמו  הדובע  ירגהממ  תבכרומה  שיא , כ-70,000  הנומה  הלודג  םירז  תליהק  תררוגתמ  ופי  - ביבא - לת ריעב  '  .69

תוריש תמקהל  המזויה  תא  םייטקרפו  םייכרע  םיירסומ , םילוקישמ  המצע , לע  הלטנ  ופי  - ביבא - לת תייריע  תנשב 1999 ,
.ריעה לש  רתאב  'ה  ליסמ ףד  םירזה .' תליהק  תוקוצמל  תלד '  ' הווהיש

תוחוקלהמ  70%- כו ןולמ , יתב  הלעמל מ-50  םילעופ  ריעב  .לארשיב  תורייותמה  םירעה  יתש  ןה  םילשורי , דצל  ביבא , לת   .70
רויתל סיסבכ  וא  תיקסע  תוליעפ  םשל  םיאב  םירייתה  ןמ  רכינ  קלח  ךא  תוריית , ידקומ  רפסמ  ריעב  .ל  ' וחמ םיריית  םה  םהלש 
תיברמ םייונב  םג  וכרואלו  תורייתה  תיברמ  תא  וילא  ךשומה  םיה , ףוח  אוה  רתויב  בושחה  תורייתה  דקומ  .ץראה  יבחר  לכב 
יקסעו הייריעה  םיסנמ  םתוא  הנבלה ' ריעה   ' ירויסו קדצ  הוונ  הקיתעה , ופי  םה  םיפסונ  תוריית  ידקומ  .ריעה  לש  תונולמה 
הכילה ילולסמ  השולש  וכנחנ  ביבא  לתל  האמה  תוגיגח  לגרל  .תימלוע  תשרומ  רתאכ  התרכה  זאמ  ףנמל  םינוש  תוריית 

.ןוקריה ךרואל  רבועה  קוריה ' ליבשה  ו' ביבא , לת  יפוח  ךרואל  לוחכה ' ליבשה  , ' הנבלה ריעב  דקמתמה  ןבלה ' ליבשה  : ' ריעב
.27.3.2013 ילילג ,  .71

תואמו רוביצה  ףותישל  תינוריעה  תינכתה  יפרגומד , - ילכלכ רקחמל  ןוכמה  יגטרטסא , ןונכתל  הדיחיה  קלח  ולטנ  ךילהתב   .72
.ריעב םיריעצ 

ראורבפ 2014. ופי , ביבא  לת  תייריע  םיריעצלו  רעונל  הקלחמה  ךותמ :  .73
הרדוש היינשה  הנועה  ינוימ 2010 . לחה  טוהב  תרדושמ  יריאמה , פייר  טובא  תוקפהה  תרבח  ידי  לע  תקפומש  הרדסה ,  .74

.תונוע ורדוש 4  דע 2014  ץורעב 10 . םג  ליבקמב 
תועש עובשה 24  תומי  לכב  תלעופש  תשרכ  ריעב , תויצוציפה  תא  הפילחהש  הנושארה  םילוכרמה  תשר  התייה   AM:PM  .75
.ביבא לתב  הדוהי  ןב  בוחרב  היה  ןושארה  ףינסה  .סקנילב  ןרו  לג  םיחאהו  ירדא  איג  ידי  לע  המקוה ב-2001  תשרה  .הממיב 

תשר ותולעבבש  ןמסייו , ידודל  תשרה  הרכמנ  ב-2006   ) היתוביבסו ביבא  לתב  םבור  םיפינס , תשרה 45  הנומ  ןוכנ ל-2014 
( ביבא לתב   6  ) אבאב רפוס  לש  ביבא ,) לתב   12  ) םעט ביט  לש  םיפינס  םג  ריעב  וססבתה  הירחא  לוחכ .) עוביר  םילוכרמה 

.םירחאו
שקבמה ביבא , לת  תייריע  לש  ינוריעה  רזעה  קוח  תא  רשאל  אלש  טילחה  יכ  רעס , ןועדג  םינפה , רש  עידוה  ינויב 2014   .76

ןוקית טסוגואב 2014  הריבעה  ת'א  ריעה  תצעומ   ) שארמ ועבקייש  תובוחרב  תבשב , תויצוציפו  םילוכרמ  ליעפהל  רשפאל 
, תבשב לועפל  םיקסויקו  םילוכרמ  ל-165  רשאל  םייופצ  ויפל  םיגחבו , תותבשב  םילוכרמ  תחיתפל  רזעה  קוח  תעצהל 

רחאל ריעב , םייקה  בצמה  תא  תיקוח  ןגעל  הייריעה  לש  ןויסינ  תובקעב  האב  וז  העדוה  םויכ .) םילעופה  כ-300  תמועל 
אלו  ) יביטקפא רתוי  ןפואב  תבשב , תויונח  תחיתפ  לע  רסואש  ינוריעה , רזעה  קוח  תא  ףוכאל  הייריעה  לע  יכ  עבק  'ץ  גבש
קוח תא  תונשל  וא  קוחל ) דוגינב  תבשב  םילעופה  םילוכרמה  תריגסל  לעופב  םימרוג  אלש  םייערא  תוסנק  תלטה  תועצמאב 
לתב תלוכמ  תויונח  ילעב  רפסמ  ושיגהש  הריתע  תרגסמב  הנתינ  'ץ  גב תטלחה  .םילוכרמה  תחיתפ  תא  רשאיש  ןפואב  רזעה 

ענמיהל ידכ  תותבשב , םהיתולוכמ  תא  רוגסל  םיצלאנ  םה  דועב  .קוחה  לש  תינויווש  אל  הפיכא  תמייק  יכ  ונעטש  ביבא ,
תטפושה .יתועמשמ  ןורתימ  תונהנ  ןכלו  תוסנקהמ  תועגפנ  ןניא  תולודגה  תותשרה  םהב , דומעל  םילוכי  םה  ןיאש  תוסנקמ 

קסע יתב  יכ  אלו  החונמה , םויב  םירוגס  ויהי  ןכא  קסע  יתבש  איה  ינוריעה  רזעה  קוח  תרטמ  יכ  ןידה  קספב  הנייצ  רואנ  םירמ 
איה .ךכב  ךורכה  סנקה  תא  םלשל  םינכומ  ויהיש  יאנתב  תאז  תושעל  ולכוי  תבשה  םויב  םהיתותלד  תא  חותפל  םיצורה 

לע הליטמ  איהש  תוסנקה  רואל  םייקה  בצמהמ  החיוורמ  איהש  ןוויכמ  תומיענ , רסוחל  תמרוג  הייריעה  תולהנתה  יכ  הפיסוה 
וצ איצוהל  השקבב  טפשמה  תיבל  תונפל  הלוכי  הייריעה  יכ  הריהבה  איה  .הל  חונ  םייקה  בצמהש  השוחת  שי  ןכלו  תותשרה ,
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- לת ריעה  לש  הייפוא  םא   ' יכ הריעה  ינשה  דצה  ןמו  .תדבוע  הניא  תוסנק  תלטה  םא  תותבשב , תוחותפה  תויונחל  הריגס 
םיחותפה םילוכרמה   ) תובישמה לש  ומכ  םיקסע  רוגסל  אלש  הייסולכואה , תא  םיגציימה  היסנרפ , תעדל  בייחמ , ופי  - ביבא

איה אצומה  תדוקנ  רזעה , קוח  הנּוש  אל  דוע  לכ  םלוא , .ןידב  ךכל  העובקה  ךרדב  רזעה  קוח  תא  תונשל  ןתינ  תבשב , תבשב )
לת תיריע  השקיב  תאז  תובקעב  (. 25.6.2013 חאו ' ביבא  לת  תיריע  נ ' חאו ' רמרב  סירומ  'ם 2469/12  עע ' ) .ומייקל שיש 

רזעה קוח  לש  ףקותל  ותסינכ  .שארמ  ועבקייש  םירוזאב  תויונח  תחיתפ  רשפאיש  ןפואב  ינוריעה  רזעה  קוח  תא  תונשל  ביבא 
םילוכרמה תחיתפל  עגונה  קלחה  תא  לספו  וקלח  תא  קר  רשיא  םינפה  רש  רומאכו , םינפה , רש  רושיאל  ףופכ  שדחה  ינוריעה 

.ריעה לש  הנויבצ  תרימש  לע  קבאיהל  ךישמי  יכ  ןעטו  הטלחהה  תא  תופירחב  רקיב  יאדלוח , ןור  ריעה , שאר  .תבשב 
.הפוריאב תורחא  םירע  תארשהב  תנשב 2010  חתפנ  טקיורפה   .77

ריעב םיקסעומה  לארשיב ; הז  ףנעב  םיקסעומה  ”כ  הסמ םיווהמ כ-38%  םיסנניפו  חוטיב  תואקנבה , ףנעב  ריעב  םיקסעומה   .78
ריעב םיקנב  יפינסו  ידרשמב  תורשמה  רפסמ  לארשיב ; הז  ףנעב  םיקסעומה  ”כ  הסמ םיווהמ כ-22%  םייקסע  םיתוריש  ףנעב 
תנשל ריעה  לש  תססותה  הלכלכה  לע  טבמ  ופי : .לארשיב ת”א –  םיקנבה  יפינסו  ידרשמב  תורשמה  ”כ  הסמ הווהמ כ-57% 

.ופי - ביבא לת  תייריע  לש  רתאה  , 2013
םיקסעומה ללכמ  םיקיסעמ 13%  ריעב  םיקסעה  ללכ  .ופי  - ביבא לתב  םילעופ  ץראב , םיקסעה  ללכמ  כ-14%  ןוכנ ל-2013 ,  .79

הלעמל מ-1,000 תולעופ  ריעב  .םיזוחא  םע 6  הפיחו  םיקסעומהמ  םיזוחא  םיקסעומ 9  הב  םילשורי  לומ  לודג  רעפ  לארשיב ,
תנשל 2013, ריעה  לש  תססותה  הלכלכה  לע  טבמ  ופי : ת”א –  פא .) - טראטס  ) קנזה תורבח  ןכותמ כ-700  קט , - ייה תורבח 

.ופי - ביבא לת  תייריע  לש  רתאה 
זוחמב וקסעוה  ב-2009  הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  יפל  .לארשי  ללכ  לש  הזמ  הברהב  ךומנ  ריעב  הלטבאה  רועיש   .80
.םישנא ןוילימ  הפוקתה 2.8  התואב  וקסעוה  לארשי  לכב  .המצע  ביבא  לתב  ףלא  םהמ 547  םידבוע , ןוילימ  זכרמה 1.3 

איהש ךות  ימואלה -  רצותהמ  ל-20%  תיארחא  התייה  הדבל  ביבא  לת  .לארשיב  תורשמהמ  קפיס 47%  זכרמה  רמולכ ,
.12.11.2011 יאתשוחנ , ךותב : .תוחפ  םיינרצי  םירוזא  תדסבסמ 

םינשה לש  תופירחה  םיריחמה  תוילע  .תונורחאה  םינשב  לארשיב  ללוחתמש  רוידה  רבשמב  דחוימ  םוקמ  שי  ביבא  לתל   .81
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ףשחנ ימ  קוידב  עדוי  התא  ןאכ  ךא  תיתרבח , תשרב  ףותישל  תצק  המוד  הז  .פאסטאוו  לש  יתימאה  רופיסה  איה  םירסמב 

םיבתוכמ המכל  חלשנש  ליימש  יוכיסה  ומכ  ךומנ  תונוכנ  אלה  םייניעל  ועיגיו  ופלדי  םהש  יוכיסהו  ףתשמ , התאש  םירסמל 
.לועפתל הלקו  תומוסרפמ , ןיטולחל  הייקנ  םג  פאסטאווה  .ילאריו  סוטטסל  ךופהי 

.16.9.2013 רשיפ , (; 2013  ) טנרטניאב רעוכמהו  ערה  בוטה , רפסה : רבחמ  אוה  רגרובמה  יחימע  פורפ '  .129
םיפידעמ םה  יכ  ורמא 75%  רעונ , ינב  ףלא  ופתתשה 17.5  ובש  ינויב 2013 , ודוהב  ךרענש  ףקיה  בחר  רקסב  לשמל , ךכ   .130

, רשיפ ךותב : .קובסייפו  פאסטוו  שי  רעונה  ינבמ  מ–90%  רתויל  .ןופלט  תחיש  להנל  רשאמ  טסקט  תעדוה  חולשל 
.16.9.2013

.12.8.2014 ןזור , ךותב :  .131
.12.8.2014 ןזור ,  .132

רבוטקוא 2014. הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  ןוכנ ל-2012 .  .133
.12.8.2014 ןזור , ךותב :  .134

.4.5.2012 שראמ ,  .135
? יתימא קבמאק  םישוע  םיצוביקה  םאה  קורי : בוש  אשדה  רחש , הכומס  ואר : העפותה  לע   .136

הדובע דובעל ב' ידכ  ועיגה  םנמא  םה  שדחה .' 'ח  מלפה  ' המצע הנכמה  םיריעצ  לש 70  הצובק  תלעופ  בונ  בשומב  לשמל  ךכ   .137
תונפל ליחתמ  םהלש  הדובעה  םוי  .ץולחה  חורב  םייפותישה  םיאלקחה  םייחה  לש  שודיח  הלאה  םייחב  םיאור  לבא  תפדעומ '
םידמול םגו  וידחי  םילכוא  םה  תיתליהק  תרגסמב  ךכ  רחא  .תצרמנ  םייפכ  תדובעב  םיקסוע  םה  עברא  - שולש דעו  רקוב 
הרקיבש ריאמ , בהר  ןוויס  תיאנותיעל , ןויארב  .םיכרע  לש  ארמג  ןיעמכ  םרובע  שמשמש  'ח , מלפה רפס  תא  רקיעב  וידחי ,
וישכעו ירבע , אבצ  םיקהל  התיה  הרטמה  .םלועמ  הקרופ  אל  חורה  ': ' שדחה 'ח  מלפה  ' ימיקממ ןיקלא , באוי  רמוא  םוקמב ,

הז עדוי , אל  ןיקלא  ילואש  המ  (. 22.8.2014 ריאמ , בהר  ' ) ירבע הדובע  חוכ  רוצילו  המדאל  םיריעצ  רבחל  איה  הרטמה 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

ןעמל םתדלומ  תא  ובזעש  םיקוור  ןיב  רבחל  הרטמב  ומק  תונושארה  תויצולחה  תוצובקהש  ףקותב  םינעוטה  םירקוח  םנשיש 
םינב  ) דחיב תויהל  תיסיסבה  תישונאה  היצביטומה  לע  השבלוה  קר  תינויצהו  תיטסילאיצוסה  היגולואידיאה  .םייאמצע  םייח 

(. תונבו
: םיפתושמ םיימינפ  םייח  תוחרוא  םימייקמו  הזל  הז  תונכשב  םיררוגתמ  םישנא  .לבוי 15  תירקב  המולא ' תליהק   ' לשמל ךכ   .138

ןעמל היישעב  םג  יוטיב  ידיל  האב  תיתליהקה  תוליעפה  .םילויטו  םירנימס  םיפתושמ , םיגח  הריש , יברע  הליהק , יברע 
תרמוא הבתכל  ןויארב  .םינוש  םייתרבח  םימזימ  תמקהב  הנוכשה  יבשות  יוויל  ומכ  םפותישבו , תימלשוריה  הנוכשה  יבשות 

ךישמהל םיצור  ונחנאש  ונשגרה  יאבצה , תורישהו  הניכמה  ירחאו  .תויאבצ  םדק  תוניכמ  לש  םירגוב  ונבור  : ' תורבחה תחא 
תא ריבעהל  םיצור  אל  ונחנאש  ונשגרה  םיטנדוטס  רותב  םילשוריל  ונעגהשכ  .הניכמב  ונל  התייהש  דחי ' ה' תשוחת  תא 

' .רחא תצק  והשמ  ונשפיח  םילאיטנדוטס , םייח  לש  הליגרה  הניטורה  ךותב  םידומילה  תונש 
הז םירבחה  תא  םירשוקש  םישקונ  םינונקת  וא  תילכלכ  תרגסמ  אלל  םייאמצע , םייח  להנמ  הליהקה  ירבחמ  דחא  לכש  תורמל 

המכ הפיקמש  וזכ  תידמימ , - בר תורבח  איה  הליהק   ' .םירבח תצובק  םתס ' ב' רבודמ  אלש  םישיגדמ  הליהקה  ירבח  הזל ,
הלא םידמימ : המכ  שי  הליהקב  תורבחלש  אוה  לדבהה  לבא  הליהקל , ץוחמ  םירבח  םג  יל  שי  .םדא  לש  וייחב  םיטקפסא 

םג לבא  יצרא , המלש  ירישמ  ברע  םתיא  ןגראל  רשפא  .תוניצרב  טסקט  דומלל  םג  לבא  הריב , םתיא  תותשל  רשפאש  םישנא 
' .טרפה לש  וייח  יבחרמ  לכ  תא  הפיקמ  הליהקה  .תילארשיה  הרבחב  יוניש  לע  םולחלו  רבדל 

ידעיב וללוחתהש  םיבחרנ  יוניש  יכילהת  לש  אצוי  לעופכ  רעונה , תועונתב  תושדח  תויפותיש  תוצובק  ומק  תונורחאה  םינשב   .139
וללוחתה היתובקעב  הז , יוניש  ךילהתב  הצולחה  איה  דמולהו  דבועה  רעונה  תעונת  .הילולסמבו  תועונתה  לש  המשגהה 
תויפותיש םירגוב  תועונת  .ריעצה  רמושהו  רורד  - םינובה םילועה , תונחמה  תויחאה : תועונתב  םג  יוניש  יכילהת 

תואמ רפסמ  הנומ  דבועה  רעונה  לש  וז  (. 2007 ילאכימ ,  ) הספ אל  תויתליהקהו  תובדנתהה  חור  יכ  חיכוהל  תושקבמ  הלא 
.תודדוב תורשע  תחא  לכב  םירבח  תורחאה , תועונתה  לש  םירגובה  תועונתב  .ץראה  יבחרב  תוצובק   60- כב םייחה  םירבח ,

םיתעלו תויולע  ליזוהל  הרטמב  םירוגמ , הנבמ  תונבל  תנמ  לע  דחי  תדגאתמה  םישנא  תצובק  איה  תינ  ' לדנ השיכר  תצובק   .140
תשכרנה המוד  הריד  רשאמ  םיתעל  רתוי  לוז  השיכר  תצובק  תועצמאב  תינבנה  הריד  ריחמ  .םינכשה  תא  רוחבל  הרטמב  ףא 

ךרוצ ןיא  רתוי ) ךומנ  השיכר  סמ  תורגאה , לעו  עקרקה  לע  ףסומ  ךרע  סממ  רוטפ   ) סמ ימולשתב  ןוכסיחל  ףסונב  .היינב  םזימ 
הצובק  ) יאמצע ןפואב  תונגראתמ  השיכר  תצובק  .הצובקה  ירבחל  ורכמנ  רבכ  תורידה  לכ  יכ  םוסרפב  וא  קווישב  עיקשהל 

השיכרה יבלש  לכ  תא  תנגראמה  תלהנמ  הרבח  תועצמאב  וא  ףתושמ ) הנכמ  לשב  דחיב  ררוגתהל  הצורה  תינגומוה 
.13.04.07 רלוקיס , .היינבהו 

.Selengurt, 11.12.2013 ואר : ביבא  לתב  םיריעצ  לש  תוינחור  תוליהק  לע   .141
ןכיהו רכוס  סוכ  שקבל  יממ  היה  רבעב  .קבמאק  השוע  הנפואהמ  אצי  יכ  היה  הארנש  הנשיה , תונכשה  דסומ  םגש  םירמוא   .142
עירפמ הז  םישנא  רתויו  רתויל  לבא  .םולש  םירמוא  ישוקב  םישנא  תילעמל  םיסנכנשכ  םויה  .הרידל  ףסונ  חתפמ  םישל 

.המחו תיתחפשמ  םינכש  תרושקת  שדחמ  םימזוי  םיברו 
העונתה התנמ  ב-2005  םירבח , ןוילימ  כ-268  םידגואמ  ויה  םהבש  םיביטרפואוק  ףלא  כ-561  םימייק  ויה  ב-1971  םא   .143

ידי לע  ומסרופש  רתוי  םיינכדע  םינותנ  .םירבח  ןוילימ  םע 800  תויפותיש  תודוגא  ףלא  רתוי מ-749  רבכ  תיביטרפואוקה 
אוה םיביטרפואוקה  ירבח  רפסמ  יכ  םיסרוג  ימלועה , הדובעה  ןוגראב  םיביטרפואוק  ףנע  שאר  רבעשל  ירנה , ןגאה  פורפ '

.8.6.2012 יתרפא , .שיא  דראילימכ 
תנייפואמש תוררועתה  לש  השוחת  שיש  רמול  הלוכי  ינא  יללכ  ןפואב  לבא  הנורחאה , הנשה  יבגל  םינותנ  ונל  ןיא  [ ' 142  ]  .144

'ד וע רובע  .יררה  - רינשוק יראמ  תויפותישה , תודוגאה  םשר  תינגס  ןויאירב  הרמא  יתרבח ,' ךפונ  תולעב  תויודגאתהב  רקיעב 
וז ימלועה , היצרפואוקה  ןוגרא  לש  רקחמה  תצובקב  הרבחו  םיביטרפואוק  לש  רקחמב  םינש  רבכ  תקסועש  ללוס , תעפי 

םיבלשב עגרכ  תואצמנש  תויונגראתה  תורשע  הוולמ  ינא  ןורחאה  ץיקה  זאמ  .הרידא  העונת  תמייק   ' .דחוימב תשגרמ  הפוקת 
.8.6.2012 יתרפא , תושדח .' תומזויל  עובש  ידמ  תוינפ  שולש  עצוממב  תלבקמ  ינא  .המקה  לש  םינוש 

ךייש דחאה  .ןוילעה  לילגה  רוזאב  םישנ  לש  םיביטרפואוק  ינש  לשמל  ךכ  לודג , חטשב  ןווגמה  . 14.4.2006 רבוס , יתורח   .145
, תוביר לש  תרצות  תקוושמ  היינשה  הצובקהו  דרפנב , תחא  - לכ ןהיתוריצי  תא  רוכמלו  דובעל  וצר  אלש  תוינמוא  תצובקל 

.תינויסינ תיאלקח  הווחב  םירחא  םייעבט  םירצומו  םיצימ 
תוברועמ םודיק  ךרוצל  לארשיב , תומזיה  תליהק  תא  הפממש  , Mapped2ACT םשב השדח  היצקילפא  הקשוה  הנורחאל   .146

רבנע ינד  ידיב  החתופש  היצקילפאה , יתרבח .) - יקסע  ) יעיברה רזגמה  ישנא  ברקב  גניקרווטנ  תמרופטלפ  סוסיבו  תיחרזא 
תרשפאמ היצקילפאה  .חוור  תרטמ  אלל  איה  הקושא , ףותישבו  יגולונכט , - ימזי עקר  ילעב  םיטנדוטס  ןמפואק , ןתנויו 

בלשב .םייתרבח  םיקסעל  יתרבח ' ןקת  ות   ' רצייל הרטמ  ךותמ  הפמה , לע  םמצע  גיצהל  תיתרבח  היצטניירוא  ילעב  םיפוגל 
.םיפתושמ םייוליבו  םיעוריא  חולו  הדובע  תומוקמ  שופיחל  םישורד  חול  ומכ  םיפסונ , םילכ  חתפל  םיווקמ  םימזיה  אבה ,
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