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לודגה לודגה ךרכב   ךרכב םידובא   םידובא
תילארשיה ןייוולה  תשרב  רודישל  התלע  יאמב 2012 

הקפוהש , ('Girls') תונב '  ' םשב השדח  היזיוולט  תרדס 
, תיאקירמא םילבכ  תשר   )  HBO תשר ידי  לע  רוקמב 

הנל תוזעונו .) תורגוב  רוקמ  תוינכות  תקפהב  העודיה 
יקרפ בור  תא  המייבו  הבתכ   (Lena Dunham) םהנד
שמחו םירשע  תב   ) דאמ הריעצ  תבתוכב  רבודמ  .הרדסה 

לעב קתרמ  ךמסמל  הרדסה  תא  וכפהש  תישפנו , תינפוג  תולטרעתה  ידכ  דע  הלודג , תונכבו  הדח  ןיעב  הנחינש  דבלב ,)
התוא וראית  םה  .םוינלימה  יריעצ  לש  םנקוידב  םהנד  לש  קומעה  לופיטה  תא  םירקבמה  וחביש  ידכב  אל  .ידועית  יפוא 

.הליג ינב  לש  תיגרטה  תואיצמה  תא  תבקונ  הרוצב  תטטרשמו  תירודה  םיבצעה  תכרעמב  תעגונש  ימכ 

םירשע תונב  תורבח  עברא  לש  תינאברוא  הנומוק  ןיעמב  הרג  המצע , םהנד  ידי  לע  תמלוגמה  הרדסה , תרוביג  הנאה ,
םושל תוליבומ  אלש  תוינמז  תודובע  ןיב  תולהנתמו  םירבחהמו , םירוההמ  תוררונשמ  רחמל , םויהמ  תויח  ןה  .סולפ 

. הווקת רסוחו  תודידב  לע  תוכסממש  לוהוכלא  תוביסמ  ןיבו  םוקמ ,

תרובח תדמוע  ןהיתש  דקומבש  ןוויכ  הלודגה ,' ריעהו  סקס   ' תירלופופה הרדסה  םע  תונב '  ' תא תוושהל  וטנ  םירקבמ 
קוחר  Y-רודש ה ומכ  הלודגה ' ריעהו  סקס  הקוחר מ' תונב '  ' לבא .ססותה  יקרוי  - וינה ךרכב  תוללוהו  תוריעצ  תוקוור 

ןהל התייה  לבא  םיפאי , םילגניסל  תוינייפואה  תויעבו  תוקוצמ  טעמ  אל  ויה  היתורבחו  ושדארב  יראקל  . X-רודמ ה
םותסה יובמה  תא  תפקשמה  הליהבמ , תואיצמב  תויח  היתורבחו  הנאה  .םייח  תחמשו  תחוורמ  הריד  הסינכמ , הריירק 
םיקוסע םמצעב , םיזכורמ  רגבתהל , םיחילצמ  אלש  םיריעצ  םה  דחאכ –  םישנו  םירבג  תונב – '  ' ירוביג  . ןרוד לש 

רוד לש  וטבמ  תדוקנמ  תוחפל   ) רכונמו רק  ןפואב  הזל  הז  םיסחייתמו  ןיעל , הארנ  דיתע  אלל  תימוימוי , תודרשיהב 
(. X-ה

, םירקי םידגב  וא  הדובע  ףסכ , ןיא  לבא  הלודג  ריע  שיו  סקס  שי  תונב ' ב' : " הבתכ וקאמ  לש  היזיוולטה  תרקבמ  זפ , הימ 
תרושקת םיפקשמ  םה  .רשואו  קופיס  ירסחו  םירכונמ  םירק , םיישיא  - ןיבה םיסחיהו  םינטק , תודרשיה  יקבאמ  אלא 

םישנא לש  תואמצעה  תא  םיצור  םה  .רגבתהל  םיחילצמ  אלש  םייכונא  תוריעצו  םיריעצ  לש  תידדצ  דחו  היוקל 
ידכ הפק , החיתפה  קרפב  הל  עיצמ  הנאה  לש  היבאשכ  המגודל , ךכ   " .םידלי לש  תוירחאה  רסוח  םע  דחי  םירדוסמ 
ידכ הפק  סוכ  תותשל  תבייח  איהש  הב  ףזונ  אוהשכ  םילודגל ." הז  הפק  : " ףקותב החומ  איה  םימס , לש  פירטמ  חכפתהל 

"! תושעל המ  יל  דיגת  לא  תב 24 , ינא  : " םעזב הביגמ  איה  ששואתהל 

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

םה .ללכב  םא  ךוראה , חווטל  ותוא  סנרפי  אל  אוהש  העידיב  עוצקמ  דומלל  ךלהש  רוד  לע  יאר  תרדס  איה  תונב ' '
ישיאה םנויסינמו  הידמהמ  ודמל  רבכ  יכ  םיינוניב , גוז  ינב  לעו  םתייחמל , קיפסמ  וניאש  רכש  לע  םירשפתמ 
םירקלו םירקעל  וכפהו  תויניצו  תויכונא  לש  תוברתב  ולדגש  תוריעצו  םיריעצ  הלא  .שפנ  יחפמ  רקיעב  הז  הקיטנמורש 

םהל םירבוע  םייחה  .םמצע  יפלכ  אלו  תלוזה  יפלכ  אל  ןופצמ , תופיקנמ  דחוימב  םילבוס  אל  םה  .תישגר  הניחבמ 
.ןודבא ףס  לע  םדא  ומכ  עגרה , תא  םיצממ  הצקה , לע  םייח  םה  .יכבו  קוחצ  לש  םיעטקמ  םע  ףייע  קוהיפב 

תא דביאש  רוד  הז  .הנקז  ליגל  עיגהש  ינפל  דוע  םינפבמ  תמש  םלש , רוד  לש  תודבאתה  לע  הרדס  וז  תמיוסמ  הדימב 
הז םא  .ךרוצ  אוהש  תורתומה  ליבשב  ישיא  ןברוק  בירקהל  ןכומ  וניאו  ויבורק , יפלכ  וליפא  יתפמא  תויהל  תלוכיה 

. םיעוט ירמגל  םכניא  ילוא  דלישטור , תורדשב  ץיק 2011  תאחמ  תא  םכל  ריכזמ 

תוריכש ימד  םע  הריבס  גג  תרוק  עובתלב  וקפתסה  אל  התיא , והדזהו  איהה  תינמזה  האחמב  ופתתשהש  םיבר , םיריעצ 
הווקת חתפב  אלו  הרקיה  ביבא  לת  לש  הביל  בלב  וללה  םירבדה  תא  וצר  םה  .ןגוה  רכש  םהל  םלשתש  הדובעו  םיישונא 

תילארשיה םייוליבהו  םיקסעה  תריבב  םירקי  םירוגמש  הדבועה  תא  םיקיחדמ  םה  תונב ,"  " ירוביג ומכ  שממ  .םי  תב  וא 
ילוא דימתהלו , השק  דובעל  ךירצ  בוט  תויחל  ידכש  םימינפמ  םניא  םה  .תומדקתה  לש  לולסמב  םהייח  תא  הליבומ  אל 
לכל וללה  םיריעצל  ןיא  עודמ  .המחג  לכמ  םודל  םירבועו  םהלש  תונוצרה  תא  םידסבסמש  םירוה  שי  םהמ  םיברל  יכ 

םיברש ךכמ  עבונ  הזש  רשפא  םתחונמ ? תא  דירטמ  אל  הז  עודמ  םהירוה ? םימלשמש  ריחמה  לע  המשא  ישגר  תוחפה 
אוה יתוהמ  רתויה  רבסהה  ילואו  םהל .) רז  תורתומ "  " גשומה םצע   ) תורתומכ םהייח  ןונגס  תא  ללכ  םיספות  םניא 

". םמצע לש  ןבשיב  םיזכורמ  םה  , " םינותיעה תורתוכמ  תחאב  בתכנש  יפכ  תלוזל , םדוק  םלצא  ינא " " הש

?!?! רעונה רעונה לעלע   םירטקמ   םירטקמ םתא   םתא בוש   בוש
תושדח ןניא  ריעצה  רודה  לש  ותויכונא  לע  תונולתה 

לע םישישקה  ונילה  דימתמו  זאמ  .ישונאה  ףונב 
ינפמ וריהזהו  תרוחשתה  ינב  לש  הבוטה  תויפכ 
םכחה סטרקוס  וליפאש  םירמוא  .תנכוסמ  לוע  תקירפ 

םיזחופה םיריעצה  לע  הנש  ינפל 2,400  רמרמתה 
, םינתנהנו םינדמח  םהש  רבס  אוה  .הקיתעה  ןוויב 

לשו םירוה  לש  תוכמסל  םיזב  םיער , םיסומינ  ילעב 
. הדעה ימכח  תא  יוארכ  םידבכמ  םניאו  םירומ ,

ריעצה רודהמ  ץלפתמ  רגובמה  רודה  הבש  העפותה 
, תונקדזה לש  םייעבט  םייגולויב  םיכילהתל  הרושק 

תורצויש תוריהמ , תויתוברת  תורומתל  םג  ומכ 
רשפא הז  לא  .ליג  תובכש  ןיב  הנבה  רסוחו  םירעפ 

תוריחה תוקזחתה  ינפמ  רבוגה  ששחה  תא  םג  ףרצל 
תרוסמה תוביצי  לעו  יתרבחה  רדסה  לע  םימייאמכ  םיספתנ  םה  .רעונ  ינבל  רקיעב  םיסחוימה  םזילאודיבידניאהו ,

, לורנ ' קורהו פופה  ןדיע  ץרפו  םינדרמה  םיחרפה  ידלי  ועיפוה  רשאכ  םישישהו , םישימחה  תונשב  לשמל , ךכ  .תיטבשה 
םויה תיארנש  תרוקיב  םזיכרנאבו , הרבחל  תוביוחמ  רסוחב  תויכונאב , לוע , תקירפב  רעישה  ילדוגמ  םיפיהה  ומשאוה 

.תיטסינורכנאו היצרופורפ  תרסח  תכחוגמ ,

עבקתה דחוימב  .םלתהמ  תוטסל  וזעהש  םיריעצל  ונפוהש  םיירוזחמ  םירוטיקו  תופיזנ  םירוכז  תנוטנטקה  ונצראב  םג 
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ימעטמ !" ) ארח םתא  םתא ? רעונ  םתא  : " אריפש םהרבא  יגולותימה  רמושה  ונמזב  עבטש  יוטיבה  יביטקלוקה  ןורכיזב 
!"(. הררב םתא   " איה השרתשהו  המשרנש  הסרגה  הייקנ , ןושל 

.י " אפמ םעטמ  תסנכ  רבח  ותויהב  רהזי  רפוסה ס ' עבטש  וסרפסאה ," רוד   " אוה המוד  תיתרבח  תועמשמ  לעב  גשומ 
תאזכ הייתש  אשישק , רהזי  לש  םיגשומה  םלועב  לבא  ירלופופו , יוצר  יוליבל  תבשחנ  חבושמ  וסרפסא  סוכ  תייתש  םויה 

.ףסכו ןמז  זובזבל  הבשחנ 

תבושממ רתוי  אלכ  הלגתה  םיכרעמ  תוקרפתהכ  ספתנש  המו  רעשב , םיחיכומה  לש  םהינפ  לע  החפט  תואיצמה  םימיל 
םירגבתמכ רגובמ  ליג  דע  וגהנתי  םיריעצש  יעבט  ךראתמ , תורגבתהה  ךילהת  ובש  יחכונה , ןדיעב  .האירב  םירוענ 

רשק אלל  םירגובמה , תא  דימת  ןבצעמש  ץומח , ףוצרפבו  ינא " תוזכרתהב ב" תנייפואמ  תורגבתהה  עודיכ , .םיינמלוג 
. תויכונא לש  תובילעמ  תויוות  ולוכ  רודל  קיבדהלו  ץלפתהל  םעט  ןיא  ילוא  רוציקב , .םוקמו  ןמזל 

םיווח ונא  םנמואה  רשויב : לואשל  ךירצ  תובהלה , תא  םיניטקמו  ונמצע  תא  םיעיגרמ  ונחנאש  הפ  לבה  ותואב  לבא 
רודב תוירטנצוגאה  תמרב  תיתימא  היילעב  אקווד  ץוענ  אלש  חתמ  יתרוסמ , ירוד  ןיב  חתמ  לש  ףסונ  סלּופ "  " עגרכ

םידמוע םיריעצה  לע  סעכה  דוסיבש  רשפא  םיינוטקט ? םייתרבח  םיעוזעז  לש  ןדיעב  תויתוברת  תורומתב  אלא  ריעצה ,
ברקב הניטר  ודילוי  םהש  יעבטו  תוריהמב , םינתשמ  תוגהנתהה , יסופד  םג  םכותבו  קחשמה , יללכ  .וללה  םימרוגה  םג 

אלא ירוזחמ  סקטב  קר  רבודמ  ןיא  םעפהש  המוד  תאז , םע  .ןמזה  בצקב  תונתשהל  השקתמו  הגהנה  תודמעב  אצמנש  ימ 
ייוואמל תוביוחמה  ןיבל  ללכה  תבוטל  תוביוחמה  ןיב  ֵןזאמה  הז  .יכרע  לקשמ  יוויש  ןאכ  רפוהש  תחכופמ  הרכהב 

.דיחיה

יוויש לע  תתשומ  תויהל  בייח  ןגוה  םויקו  תפתושמ  תודרשיה  ךרוצל  יתרבח  הלועפ  ףותישש  החנהה  לע  וקלחי  םיטעמ 
םיישיא םייוואמ  שומימ  ןיבל  המודכו ) תושיגר  היטפמא , תוהדזה , הרשפ , הניתנ ,  ) ללכל תוביוחמ  ןיב  והשלכ  לקשמ 

(. המודכו ימצע  שומימ  תויתורחת , שפוח , תואנה , )

ינש ןיב  ןוזיאה  לולכשב  תדמתמ  תומדקתה  לש  ביתנ  אוצמל  תיברעמה  היטרקומדה  החילצה  תונורחאה  םינשה  האמב 
תוחתפתהו דוסי ,) תויוכז   ) השדח תינאמוה  תורואנ  לש  םידוק  תועצמאב  תאז  התשע  איה  .וללה  םייסיסבה  םיכרצה 

ללכ הזה  ךילהתה  .םימכסומ  םירקשו  םיסותימ  לש  הבע  הפילק  הדריגו  תמאה  רקחל  הקימעהש  תיתונמאו , תיעדמ 
םינשב לבא  .תישיא  תוריחו  םזילאודיבידניא  לש  המצעהו  הרבחה  לש  הלועמ  דיחיה  לש  תיתגרדה  תוררחתשה  ודוסיב 

הקנח הרבחהש  םשכ  .תכל  ונקחרה  ילואש  ששחה  תא  םיעיבמ  םייתרבח  םינתיפצתו  תועד  יגוה  רתויו  רתוי  תונורחאה 
ילואש דע  בושח  הכ  השענ  םזילאודיווידניאה  לאידיא  .הרבחה  תא  קונחל  םויה  ליחתמ  דיחיה  ילוא  דיחיה , תא  רבעב 

.הפורצה תויכונאה  בטוקל  דע  קוחר , הכ  זוזי  תימצעה  - תונווכומה תלאקסב  גוחמה  ובש  ןמזה  עיגיש  ונכרעה  אל 

- הרטלוא םלועל  ודלונ  םה  . Y-ה רוד  יריעצ  םה  הזה  יונישה  ףקתשמ  םהבש  םינושארה  םירבדה , עבטמ 
םייניצ קחשמ  יללכ  יפ  לע  לעופה  םלועב  םירגובכ  בלתשהל  ולחה  תונורחאה  םינשבו  יטסילאודיבידניא 

ללש ןיבש  הרקמ  הז  ןיא  .רדעכ  התוא  םיקזחמ  םצעבו  השדחה , תוברתה  יללכ  תא  לבקל  וכנוח  םה  .םייטנסרטניאו 
(The Entitlement יל " עיגמה  רוד  : " הזה ביכרמה  תא  םיפקשמה  הלאכ  םיעיפומ  הזה  רודל  ונתינש  םייוניכה 
.(Generation Me)" ינאה רוד   " וא  (The Look-at Me Generation " ) ילע ולכתסתה  רוד  ; " Generation)

.הרבחב תובכשה  לכל  תפתושמה  תויכונאל ,) היצמיטיגל   ) העפות לש  הנצקה  קר  םיווהמ  םיריעצה  הז  ןבומב   

הירוטסיהב ןושארה  רודה  הארנה  לככ  אוה   Y-רודש ה תונווגמ  תויאר  תורבטצמו  תוכלוה  תונורחאה  םינשב  םנמאו ,
.וירוה לצא  לבוקמהמ  תוחפ  הברה  ילילשל  תוחפל  וא  יזכרמו , יבויח  ךרעל  ינא " תודקמתהה ב" תא  ךפהש  תישונאה 
םלועה תסיפת  תאו  םייחה  ןונגס  תא  תיתרוקיב  הרוצב  ףקשמש  ןושארהו  דיחיה  יתונמאה  יוטיבה  הניא  תונב '  ' הרדסה
תוגהו הזורפ  ירפסו  עונלוק  יטרס  תוירלופופ , היזיוולט  תורדס  טעמ  אל  הל  ומדק  .םלועה  לע  הטלתשהש  תירטנצוגאה 

תא הנייפאש  םייכונאה , םיריעצה  לע  תרוקיבה  לבא  .הפוריאבו  "ב  הראב םיריעצ  ברקב  רקיעב  תאזה , העפותב  וקסעש 
רקיעבו םיפסונ , תומלועל  םג  תונורחאה  םינשב  השלגו  הבחרתה  ךוניחה , םלוע  תא  םג  תמיוסמ  הדימבו  תונמאה  םלוע 

.רודה ינב  םיריעצ  םידבוע  ינוילימ  תונורחאה  םינשב  ופרטצה  וילאש  םיקסעהו , הלכלכה  הדשל 
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רקיעב  ) םלועה יבחרב  םייוטיב  םיקזחתמו  םיברתמ  הדירטמ : הנומת  שלוג  לכ  ינפב  ףשוח  לגוג  עונמב  טושפ  שומיש 
ימכ הזה  רודה  תא  םיראתמ  םישלוגהמ  םיבר  .דואמ  םייתרוקיב  םיחנומב  ונימי  ינב  םיריעצ  םיראתמש  יברעמה ,)

, םירוה יארחאה – " רגובמה   " לש ןוויכמ  העיגמ  תרוקיבה  דימת  טעמכ  .זכרמב  ומצע  תא  דימעמו  ומצעב  בהואמש 
.הבוט הביס  םהל  שיש  הארנ  וינפ  לעו  םיגאדומו , םיסעוכ  םה  .המודכו  תרושקת  ישנא  םיקיסעמ , םירומ ,

םע קודהו  ימוימוי  עגמב  םיאצמנש  םישנא  םע  ונכרעש  תונויארב  ונלביקש  הנומתה  תא  תמאות  תיטנרטניאה  הנומתה 
, םיבקונ םייוטיב  ולעו  ובש  םיקיסעמ , רקיעבו  םיריכב  םידקפמ  תוריש , ישנא  םירומ , םע  תוחישב  .םילארשי  םיריעצ 
" דחא ףא  םירפוס  אל  ו" רטממ " דחא  ףא  םיאור  אל  ש" םיטסיאוגא ," םיקינ כ" Y-תא ה וראיתש  םימעוז , שממ  םיתיעל 

(. ונייח אל  לבא  םכייח -  איה  הדובעה  ואר : הז  אשונב  הבחרהל  )

םזיאוגא םזיאוגא לשלש   תיריפמא   תיריפמא הדידמ   הדידמ
לש םייח  ןונגסו  תוגהנתה  ןויפא  ןכל  .הדידמל  השקו  תוברת  - יולת יביטמרונ , גשומ  אוה  תירבעב ) תויכונא   ) םזיאוגא

םזיאורטלא - םזיאוגאה תלאקסל  דימצהל  השקש  דבלב  וז  אל  .יתייעב  הליחתכלמ  הארנ  הלאכ  םיחנומב  םלש  רוד 
יונישה תא  יריפמא  ןפואב  דומאל  ונל  רשפאיש  יתוברתו  ירוטסיה  האוושה  ילכ  ונידיב  ןיאש  אלא  םיחישק , םידדמ 

קר אל  .תאזה  הלאשה  לע  תונעל  ירשפא  יתלב  טעמכ  תירוטסיה  טבמ  תדוקנמ  .וימדוקמ  יכונא  הזה  רודה  םאה  עובקלו 
רבעב וספתנ  תויכונא  םויה  ונל  תוארנש  תובר  תויוגהנתהש  אלא  הזה , ליזנהו  םומעה  הנתשמה  תא  רבעב  ודדמ  אלש 

.תויבויח וליפאו  תוימיטיגלכ 

תורושקה תויצטניירואו  תויטנ  לש  םיוסמ  ףצר  טטרשל  רשפא  תוגהנתהה , יעדמב  רבצנש  ןויסינה  תובקעב  תאז , םע 
תושלחיהו ימינפה  דוקימה  תוקזחתה  לע  תורבטצמ  תויודע  גיצהל  רשפא  תורחא , םילימב  .ינוציח  וא  ימינפ  דוקימל 
םינונגנמו םינבמ  רתאל  ןתינש  דמלמ  יעדמה  ןויסינה  ןכ , לע  רתי  .ונייח  לש  םינווגמ  םימוחתב  ינוציחה  דוקימה 

לעו תויתרבח  תומרונ  לע  תתתשומ  םדאה  תוגהנתהש  ןוויכ  .וללה  םידוקימה  תא  םישילחמ  וא  םיקזחמש  םייתרבח ,
ההובג היצמיטיגל  הקינעמש  תיתרבח  הביבסב  לדגש  רודש  החנהה  תא  לבקל  רשפא  תּורבִח , לש  המצוע  - יבר םינונגמ 

.םאתהב םלוע  תפקשהו  םייח  ןונגס  חתפי  ישיא , ןברוקו  תויפותיש  תוחפ  תעבותו  ישיא  שפוחל 

דימעמש םדא  אוה  תינקת ) תירבעב  יכונא "  )" טְסיִאֹוגֶא .ימינפה  דוקימה  תלקס  הצקכ  טושפ  םזיאוגאל  סחייתהל  רשפא 
םג בורל  אטבתמ  םזיאוגאה  .ללכה  לש  םייוואמבו  םיכרצב  תובשחתה  אלל  םלועה , זכרמב  וייוואמו  ויכרצ  תא 

(egocentric) יְְטנֶצֹוגֵא הלימה  .תנגוה  תופתוש  םייקלו  םיידיימ  םיפחד  ןסרל  תלוכי  רסוחבו  תונדמחב  תונעבותב ,
לע אלא  תיתרבח  תוגהנתה  לע  קר  וניא  שגדה  רשאכ  רקיעב  טסיאוגא , הלימה  תא  רובידב  תובורק  םיתיעל  הפילחמ 

תרוויעש הרצ , תולכתסה  תדוקנ  םע  םדא  אוה  ירטנצוגאה  םדאה  רמולכ , .הרבחה  לע  תולכתסה  ךרדו  םלוע  תשיפת 
יולימו תוירחאמ  תוקמחתהב  ראשה  ןיב  אטבתמ  םזיאוגא  .ותוא  םיבבוסה  לש  טבמה  תודוקנלו  תושוחתל  םיכרצל ,

. ישיא סרטניאו  תונלצנ  ךותמ  אלא  תונלצע , ךותמ  אל  םידיקפת ,

, רחאל תוריסמו  הקנעה  תאטבמ  איהו  תינקת ,) תירבעב  תונתלוז "  )" םזיאורטלא איה  םזיאוגאל  הכופהה  הנוכתה 
. ירסומ לאידיא  םשב  תעדומ ) תלעות  אלל  תוחפל   ) תישיא תלעות  אללו  הרומת  תשקב  אלל  תלוזב  תובשחתה 

"(. םזיסיקרנ  )" תיטסיסיקרנ תוישיא  תערפהכ  תספתנ  ומצעב , םדאה  לש  םזגומ  קוסיע  תללוכש  תינוציק , תויכונא 
םה םיטסיסיקרנ  השעמל , .םיקסופ  יתלב  םייתרבח  םיקוזיחלו  בל  תמושתל  הֵמכ  ומצעב , עוקשו  זכורמ  טסיסיקרנה 
בל תמושת  םישרוד  םהש  ךות  םתוהז , תא  וררשאיש  ידכ  םירחאל  םיקוקז  רמולכ  תימצע , הבהא  רתימ  םילבוסה  םישנא 
תא תוקפסמ  ןה  ןכ  םא  אלא  תובורק , םיסחי  תוכרעמ  להנל  וא  הביבסל  היתפמא  תולגל  םילגוסמ  םניא  םה  .תידעלב 
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ותאובבב בהאתהש  סוסיקרנ , םשב  ראות  הפי  ינווי  ךיסנ  לע  תרפסמה  הדגאב  הזה  חנומה  רוקמ  .םיישיאה  םהיכרוצ 
םוגרתכ יסיקרנ ,"  " ומצעב בהואמה  םדא  הנוכמ  ומש  לע  .עווגש  דע  הנממ  קתניהל  היה  לוכי  אלו  הציבה  יממ  תפקשנה 

". טסיסיקרנ  " יזעולה ראות  םשל 

תישונא הנוכת  לכ  ומכ  םזיסיקרנו , תוירטנצוגא  םזיאוגא , תימנידו , תבכרומ  תישונא  תואיצמב  יכ  בוש  שיגדהל  בושח 
ייולת םינייפאמו  תומר  לש  ףצר  ינפ  לע  אלא  ןבל , - רוחש לש  תוירוגטק  יפ  לע  םיגווסמ  תויהל  םילוכי  םניא  תרחא ,

. תוברת

םירשעה תונש  לע  רבוד  רבעב  .תורגבה  תונשב  םאישל  םיעיגמ  םזיסיקרנו  תוירטנצוגאש  חיכוה  יגולוכיספה  רקחמה 
. רבעמו םישולשה  תונשל  םג  הזה  ליגה  תוכראתהב  רבודמ  תרחואמה , תורגבתהה  תובקעב  םויה , וליאו 

, םדא לכ  לש  הניקת  תוחתפתהמ  קלח  איה  תויטסיסיקרנש  רבס  דיורפ , דנומגיז  תינרדומה , היגולוכיספה  יבא 
רגבתמ ריעצהש  עגרמש  וארה  דיורפ  לש  וכרד  יכישממ  .רחאה  תבהאל  םוקמ  הנפמ  תימצעה  הבהאה  הירחאלש 

, תורגבה תפוקתב  תטלובש  תויטסיסיקרנהו , תלוזה  לא  ינאהמ  רבוע  דקומה  ולשמ , החפשמ  םיקמ  רקיעבו  דסמתמו ,
וייוואמ תא  םישגהלו  ומצע  תא  טילבהל  ףחדה  ןיב  בלשל  דמול  םדאה  .קפואמו  רגוב  שגרל  ךרד  הנפמו  תנתמתמ 

.הניתנהמ תונהיל  דמול  םג  אוה  םצעב  .היתולבגמלו  ויתולבגמל  תועדומ  חותיפ  ךות  הרבחה , יכרצ  ןיבל  םישיאה 

, םירוהה רקיעב  םירגבתמה , לש  תידיימה  הביבסה  םא  .טוונמו  ןסרמ  ךוניח  שורד  ןדעתי , יעבטה  םזיסיקרנהש  ידכ  לבא 
ןוחטיב רסוח  לש  םינימסת  רחואמ  ליגב  עיפוהל  םילולע  םהלש , האירבה  תימצעה  הבהאה  תא  ןסרל  םיליכשמ  אל 

רסחה תא  אלמל  םילולע  תואמחמב , םיכסח  םע  םילדגש  םידלי  דגנמ , תולדג .) ןועגיש   ) ןוחטיב ףדוע  וא  יגולותפ 
.םיטסיסיקרנ הלא  םגו  הלא  .םתלוז  ןובשח  לע  םמצע  לש  תיתואיצמ  יתלבו  תימצע  הרדאה  תועצמאב 

לאיצנטופה תלדגה  לש  ןוויכב  ועיפשי  טרפב  דליהו  ללכב  םדאה  תסיפת  לשו  ךוניח  לש  םילדומש  ןכתיי  םאה 
תסיפת וב  ורידחה  ויכנחמו  וינורטפש  רוד  ןאכ  לדגש  ךכ , לע  עיבצמ  ונלש  חותינה  .ןכ  טלחהב  םזיסיקרנו ? םזיאוגאל 

וכפה םה  .םתכלממב  םיטילשכ  םתורגבב  םיגהנתמ  םיכיסנכ , ולדוגש  םידליה , .םייכונא  דואמ  םייח  ןונגסו  םלוע 
.ץק ןיא  תונעבותו  תימצע  ןוצר  תועיבש  יאלמ  תעד , יחוחז  םישנאל 

תיריפמא הניחבמ  חיכוהל  רגתאל  ונענש  םינעדמ , םג  אלא  םילהנמו , םידקפמ  םירומ , םירוה , קר  אל  דירטה  הזה  ןיינעה 
ללכ ךרדב  הרוקש  יפכ  לבא  .םזיסיקרנ  לש  הובג  ןונימב  ןייפואמ  ןבומכ ) הבחר  הללכהב   ) Y-רודש ה הרעשהה  תא 
םשב רפס  רואל  אצי  תנשב 2000  .תאזה  הרעשהה  םע  הליחתכלמ  ומיכסה  םלוכ  אל  תובחר , תויתרבח  תועפותל  סחיב 

סוארטש םאיליוו  ואה  לינ  םשב  ןיטינומ  יריתע  תורוד  ירקוח  וירבחמ ,  ". אבה אלפנה  רודה  םוינלימה : יריעצ  תעפוה  "
: םידורוו םיביטלרפוסב  םוינלימה  חתפב  םיריעצה  לש  םנקויד  תא  וראית  , (Neil Howe & William Strauss) 
" אלפנה רודה  תוחפ מ" אל  היהי  הזש  ואבנתה  םג  םה  .םהירוהמ  רתוי  תיתרבח  םיברועמו  םיטסילאידיא  םיימיטפוא ,

םויה םיריעצה  םג  תוריחה , ןעמל  היינשה  םלועה  תמחלמב  ומחלש  םיליפנה  רודל  המודבש  הפצ , םירקוחה  גוז  .אבה 
לעו םיריעצ  תודמע  לש  ימואל  רקס  לע  ססבתה  םרקחמ  .שדחה  םלועה  לש  תויתרבחה  תולוועה  תא  ןקתל  ידכ  ומחליי 

. םיישיא תונויאר   660

םלוכל החפטו  תואיצמה  האב  תשממתמ , ולש  תימיטפואה  תיזחתה  םא  תוארל  הכז  הזה  םירקוחה  גוזש  ינפל  דוע  לבא 
תטיסרבינואמ היגולוכיספל  תדילי 1971 )  ) הריעצ תירוספורפ  התיה  יתטיש  ןפואב  תאז  התשעש  הנושארה  .םינפה  לע 

םיריעצה םינקירמאה  עודמ  ינאה : רוד   ' הרפס רואל  אצי  תנשב 2006   .(Jean M. Twenge) ' גנווט ןי  םשב ג' וגייד  ןאס 
.םוצע ירוביצ  ןיינע  ררועש  ירוד  ןקויד  גצוה  ובש   ', םעפ יאמ  םיללמואו  םיינעבות  םייביטרסא , םיחוטב , רתוי  םויכ 

.וגקיש תטיסרבינואב  ןושארה ב-1992  ראותה  ךלהמב  רנימס  לע  הדבע  רשאכ  תורודה  רעפב  ןיינעתהל  הלחה  גנווט '
תורעשה  " לעו םירבחמה  לש  ישיא  ןויסינ  לע  רקיעב  ססבתה  "ב  הראב תורוד  לע  זא  דע  בתכנש  המש  החכונ  איה 

אצמ והשימ  םאה  : " רפסל המדקהב  תבתוכ  איה  ימצע ," תא  יתלאש   " .חישק יעדמ  רקחמ  לע  אל  רמולכ  תויטנגילטניא ,"
ץירמת הלצא  רצי  הז  ןטב "? תושוחת  סיסב  לע  אלו  יריפמא  רמוח  סיסב  לע  תורודה  ןיב  םייתימא  םילדבה  רעפ  יא 

11

12

13

14

5/62



םימייקש החכונ  איה  .תוישיאה  תיגולוכיספ  לש  תינכותב  טרוטקודה  ידומיל  תרגסמב  קמועל , אשונה  תא  קודבל 
תועמשמה .ןוכית  ידימלתו  םיטנדוטס  ידי  לע  ואלומ  םבורש  םיעבשהו , םישישה  םישימחה , תונשמ  רבכ  םיבר  םירקס 

.לטלטמ רפס  התייה  האצותה  .הינפל  תאז  השע  אל  שיא  העתפהל  .ןמז  ךרואל  תובושתה  תא  תוושהל  רשפאש  התייה 
ירגאמ לע  םיססובמה  תורוד , ןיב  םילדבה  לע  םירקחמ  רשע  - םינש לש  תואצות  םיארוקה  ינפב  הנושארל  וחנוה  וסיסבב 

הנושארה הנשב  םיטנדוטסו  ןוכית  ידימלת   ) םיאקירמא םיריעצ  לש  תובושת  ןוילימ  וגלטוק 1.3  םהבש  םינותנ 
. םייפלאה תונש  דעו  םישימחה  תונשמ  לחה  םידומילל )

הלכשהה רקחל  ימואלה  ןוכמה  לש  םיימואל  םירקס  הז  ללכבו  םיירוביצ , עדימ  ירגאממ  ףסונ  עדימ  הפסא  גנווט '
לש כ-200 םיישיא ) םירוביח  " ) םייח ירופיס   " ןוגכ םילשמ , ינתוכיא  עדימ  םג  טקול  ינתומכה  עדימה  דצל  .ההובגה 

ישיאה רתאה  תועצמאב  ץראה  יבחרב  םיריעצ  הל  וחלשש  םינווגמ  םירמוח  ןכו  וגייד  - ןס תטיסרבינואמ  םיטנדוטס 
" ינאה רוד   " התניכ םתואש  םיעשתהו , םינומשה  םיעבשה , תונשב  ודלונש  םיריעצב  דקמתה  הלש  רקחמה  .הלש 
, עונלוקה .לוכה  ינפל  ונמצע  תא  םישל  ונתוא  ודמיל  יכ  : " הבישמו תלאוש  איה  הזה ? םשה  עודמ  (. Generation Me)

" .םהל ונמאהו  םידחוימ , ונחנאש  ונתוא  ודמיל  דומילה  תוינכותו  היזיוולטה 

התעדלו ( Blas'e Attitude תילגנאב : " ) םישוגירמ היוורב  ורוקמש  שפנ  ןויווש   " תאזה השיפתה  תא  הנכמ  גנווט '
רבעבמ רתוי  םיטונ  םויה  םיריעצהש  וחיכוה  הרקחמב  םינותנה  .םימדוק  תורודמ  הזה  רודה  תא  תדחיימ  וז  העפות 
השועש םידקת  רסח  ישיא  שפוחמ  הנהנש  רוד  הז   " .תוינמולגמ תויפיצו  םזיסיקרנ  חתפלו  תימצע  תובישח  ילעב  תויהל 
תוכמס תלבק  יא  דצל  ונלש  תוהובגה  תויפיצהש  אוה  שפוחה  חרי  לש  לפאהו  ינשה  דצה  לבא  רשואמ , ותוא 

". יתדרח ןואכיד  ךותל  עוקשלו  ונלש  תורצב  םירחאה  תא  םישאהל  ונתוא  וליבוה  םלועב  תרבוגה  תויתורחתהו 

םה תויטמויצוסל ; ןמיס  אוה  ןואכידש  אל  .םירחא  תורוד  ינבמ  םיאכודמ  רתויו  תוכמס  םילבקמ  תוחפ  םהש  םג  רבתסה 
. םודא חיטש  םע  םהל  הכחמ  אל  דחא  ףא  םייתימאה  םייחבש  םהל  ררבתמ  רשאכ  תואיצמה , עקרק  לע  םיקסרתמ  טושפ 

ללגב קר  אל  .לוכה  ינפל  בורל  אב  לאודיבידניאה  ימצעה - " תפש   " איה םויה  םיריעצה  לש  םאה  תפש  גנווט ,' תנעטל 
םיילאודיבדניא םיגשיהבו  םיקופיסב  דקמתהל  הצירממ  תירבה  - תוצראב תירלופופה  תוברתה  התנעטל , .םירוהה 

זירכה ןוטסוי  ינטיוו  לש  דחא  רפסמ  טיהלה  םידלי , ויה   Y-ה רוד  רשאכ  לשמל , ךכ  " ) ךמצע םע  בוט  שיגרהל  ו"
ירקיעה םדיקפתש  ונימאה  ידוסיה  רפסה  תיבב  םהלש  םירומה  םג  ךמצע .) תא  בוהאל  איה  רתויב " הלודגה  הבהאה  ש"
הכישמה ותודליב   Y-רוד ה ףשחנ  הילאש  ימצעה  תלומעת  םמצע ." םע  בוט  שיגרהל   " םהידימלתל רוזעלב  הצמתמ 

רתוי בושח  דיחיה  דיחא : אוה  רסמה  רשאכ  עדימה , תצפהו  תּורבִחה  תודסומ  לכב  ותוחתפתה  ךלהמ  לכב  קזחתהל 
.הרבחהמ

, המודכו ימצע " שומימ  ", " תימצע החימצ  ", " תימצע תוננובתה   " לש תיטסיגולוכיספה  הפשה  תא  ץמיא   Y-ה רוד 
.יביטקלוק - טסופה ןדיעב  ימצעה " תיגולואית   " ןיעמל הכפהש 

יכ חיכומ  יריפמאה  רקחמה  .ירסומהו  יכוניחה  טביההמ  קדצומ  הארנה , לככ  הזה , רסמה  לש  סיסבה  יכ  שיגדהל  בושח 
"(. םירחאל בוט  השוע  ול  בוטש  ימ   )" םילא תוחפו  יתורבח  רתוי  תויהל  הטונ  תימצע  הכרעהו  ימצע  ןוחטיב  לעב  םדא 

תבוט תא  רקיעב  תוארל  קר  אל  םיריעצה  תא  ונכניח  .ונמזגה  רמולכ  תכל , הקיחרה  תלטוטמהש  איה  ןאכ  הנעטה  לבא 
 "self גשומה לש  םוגרתה  אוה  הז  רשקהב  ןיינעמ   ". רטממ תלוזה  תא  תוארל  אל   " תירבעב םירמואש  ומכ  אלא  םמצע 

ךנוח  Y-רודש ה הארנ  .תימצע  תובישח  לש  ןבומב  ןהו  תימצע  הכרעה  לש  ןבומב  ןה  םגרותמ  אוה  .תירבעל  esteem"
. תימצע תובישח  עימטה  ךא  תימצע  הכרעהל 

ךוניח ישנאו  םינעדמ  ויה  יופצכ  לבא  .הימדקאה  תולובג  תא  ץרפש  סומלופ  רציו  םיבר  םידה  ררוע  גנווט ' לש  הרקחמ 
שיש רתיה , ןיב  ונעט , םה  .םיצמשומה  םהידלי  לע  ןנוגל  םיטונ  םירוהש  יפכ  ריעצה , רודה  לש  ומש  תנגהל  וצלחנש 

תצרמנ תוליעפב  םיקסועש  םיקורי " םינוגרא   " ןוגכ תויתובדנתה , תועונת  לש  ןווגמב  םיליעפה  םיריעצ  רתוי  םויה 
. ץראה רודכ  לע  הנגה  ןעמל 
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 (Generation" ינאה רוד   " םוקמב  (Generation We) " ונחנאה רוד   " םשב הזה  רודה  תא  תונכל  ועיצהש  ףא  ויה 
: טועפ רבד  וחכש  קר  םה  .רקחמה  יכרד  תואלפנ  .דחוימב  ההובג  תיתרבח  תוברועמ  םע  רודב  רבודמש  ונעטו  Me) 

יאצוי הלאש  רמולכ  . Y-ה רוד  תייסולכוא  ללכב  חינז  רועיש  הווהמ  תויתרבחה  תועונתב  םיליעפה  לש  םרפסמש 
.חיכשה אלו  ןפודה 

דר ' צירו יקסביינדרט  ילאק  ןלנוד , טנרב  םשב  םיאקירמאו  םידנק  םיגולוכיספ  ומסרפ   2009 םינשב 2008 - 
םהיניבש םסרופמה  לש  תרתוכה  רשאכ   , םיריעצה לש  םזיסיקרנל  םיסחייתמה  םייעדמ  תרוקיב  ירמאמ  רפסמ  סניבור 

"ב הרא יבחרב  םיטנדוטס  ןחב 30,000  םרקחמ   ". המואמ אל  לע  הבר  המוהמ  הלועה : םזיסיקרנה  תפגמ  : " התייה
ואצמ םה  (. Narcissistic Personality Inventory " ) תיטסיסיקרנה תוישיאה   " לש יטרדנטס  ןחבמ  תועצמאב 

היה הזה  רקחמה  לבא  העפות ." בשחיהל כ" הלוכי  הניא  ןכלו  רתויב , הנטק  םזיסיקרנב ) היילעה   ) היתפמאב הדיריהש 
םהיאצממ ןיב  םילדבהל  רבסה  וקפיס  םצעב  סניבורו  יקסביינדרט  הנלנוד , ןכש  ךרבמ , אציו  ללקל  אב  םעלב : השעמ 

םיטסיסיקרנ תוחפ  תויהל  םיטונש  םיתייסא , םידימלתל  רתי  גוציי  היה  םלצאש  רבתסה  גנווט .' לש  הלא  ןיבל 
, םירגהמ לש  תורוסמו  תויוברתב  וכנוח  םה  הרורב : התיה  ךכל  הביסה  .הקיתווה  הבכשהמ  םייאקירמאה  םידימלתהמ 

(. תויאפוריאה אצומה  תוצובקל  האוושהב   ) ביטקלוקל רתוי  הקומע  הקיז  םע 

רמולכ הנבלה ," היצזיליביצה  מ" םיריעצב  רקיעב  תדקמתמ  גנווט ' לש  הזתהש  אוה  םרקחממ  קיסהל  רשפאש  המ 
םיחילצמ םידוהו , םיניס  ןוגכ : םיטועימ , ינבש  הדבועה  .תיאקירמאה  הרבחב  הטלש  םירושע  רפסמ  ינפל  דעש  הבכשה 

, הקיתווה הבכשה  לש  ירודה  םזיסיקרנה  תודוא  תיללכה  הזתה  תא  תששאמ  קר  "ב , הראבו הדנקב  הפוריאב , ךכ  לכ 
. התעיקשלו ינחורה  הלודלדל  םרוגש 

לשמל התוא  ומישאה  .םינעדמ  דצמ  ןהו  םירומו  םירוה  רוביצ , ישנא  דצמ  ןה  תופסונ  תורוקיב  ררוע  גנווט ' לש  רקחמה 
םיטנדוטסב תודקמתהבו  םזיסיקרנה  תרדגהב  קיודמ  אל  שומישב  םייטסיטטסה , םינותנה  לש  ןוכנ  אל  חותינב 

םינותנב ודקמתה  הירקבמש  ןייצל  בושח  .תירודה  הבכשה  ללכ  תא  הרואכל  םיגציימ  םניאש  רקחמ , תואטיסרבינואב 
תושחמההמו דועו ) םיבתכמ  םייח , ירופיס   ) םימילשמה םיינתוכיאה  םינותנהמ  ומלעתהו  הרקחמב  הגיצהש  םיינתומכה 

ירודה םזיסיקרנה  תודוא  םיירקיעה  היאצממ  ןמזה  םעו  הירקבמ  לכל  הבישה  גנווט ' תרחא , וא  ךכ  .הרפסב  הקפיסש 
(. ןלהל תואמגוד   ) םיפסונ םירקחמב  ופקות  םג 

ןיינע ררועש  ףסונ  רפס  הי  ' גרו תטיסרבינואמ ג'  (Campbell) לבפמק תיק  פורפ ' םע  דחי  גנווט ' המסרפ  תנשב 2009 
ןדיעב םייח  םזיסיקרנה : תפיגמ  : ' ונכות תא  רשיב  יביטקובורפה  םשה  .שיגרה  אשונה  ביבס  סומלופה  תא  ביחרהו  בר 

'. יל עיגמה 

תונשב דלונש   ) ריעצה רודה  ןיב  םייתרבחה  םילדבהה  לולכמ  תא  ןחב   (Generation Me) ינאה " רוד   " הרפסש דועב 
תעפותב הפתושו  גנווט ' ודקמתה  ינשה  רפסב  רתוי , םירגובמה  תורודה  ןיבל  ( 90- הו ה-80  תונשב  רקיעבו  ה-70 

ללכש 16,000 ףקיה  בחר  יריפמא  רקחמ  לע  ססובמ  רפסה  .תיתרבח  הפיגמ  ידכל  םתנעטל , העיגהש , םזיסיקרנה ,
םהירקחנ םג  סניבורו , יקסביינדרט  הנלנוד , לש  םירקחנה  ומכ  םינשה 2007-2002 . ןיב  ךרענו  םינקירמא  םיטנדוטס 

העיתפמ התייה  האצותה  .תיטסיסיקרנ  תוישיא  יוהיזל  יטרדנטס  ןולאש  לע  תונעל  ושקבתה  לבפמקו  גנווט ' לש 
ב- דבלב  םיזוחא  ל-15  האוושהב  םיטסיסיקרנ , לש  תוינילקה  תורדגהל  ומיאתה  םילאשנהמ  םיזוחא   30 הגיאדמו :

.1982

ןולימב םזיסיקרנה  תרדגה  תא  ןכדעל  תירטאיכיספה  הדוגאה  הטילחה  ב-2010 , דבלב , הנש  רובעכש  ילמס  המכ 
". תוישיא תנוכת   " אלא תוישיא " תערפה   " דוע אל  .שפנה  תולחמ 

תא ופרצ  םהילאו  םהידליל , רתי  תוכרב  םתנעטל  םיגהנתמש  םירוהה , יפלכ  המישאמ  עבצא  וחלש  לבפמקו  גנווט '
. םייתרבח םייחו  תורבח  שדחמ  הרידגמש  טנרטניאה , תשר  תאו  תואטירבלס , תרדאה  תוברת  םתעדל  הרציש  תרושקתה ,

לש הירפס  ינשמ  רייטצהש  יטסיסיקרנה  ןקוידה  תא  וששיאש  םירקחמ , דועו  דוע  תויעדמה  תומבב  ופסוותה  םייתניב 
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ב-2011. םסרופש  םאדרטונ , תטיסרבינואמ   (Christian Smith) תימס ןאיטסירק  לש  ורקחמ  לשמל , ךכ  גנווט .'
 (National Study of Youth and Religion- NSYR)" תדו רעונ  לש  ימואלה  רקחמה   " תועצמאב קדב  תימס '

ויה תימס ' לש  ויאצממ  .םימדוק  תורודל  םתוא  הוושהו  יאליגבו ה-20  םיאליגב 17-13  םיאקירמא  לש  לודג  םגדמ 
'. גנייוט לש  ולאל  םימוד 

The values gap between young and old – Who has better values?

Older people Young people No difference Neither/DK

Moral values Work ethic Respect for
other

Attitudes
toward other
races and

groups
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20
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Taylor, Paul & Rich, Morin. 12.8.2009. Forty Years After Woodstock, A Gentler Generation Gap. Pew
Research Center.

Sample: The general American public.

הבתכה . The Me Me Me Generation תרתוכה :  Time יתושדחה ןועובשה  תפיטע  לע  העיפוה  יאמב 2013 
לע םידמלמה  םינוש  םיאצממ  רקס  ןייטס  .ריעצה  רודב  הקסעו  ןייטס , לאו  ידי ג' לע  הבתכנ  הזה  ןויליגה  לש  תיזכרמה 

ןהיתבב הווארל  וגיצה  תוחפשמ  , " בתכ אוה  םישימחה ," תונשב  םא  ". " ותויכונא תא  הפירחה  קר  היגולונכטהש   " רוד
םילייטמ ינוניבה  דמעמה  תב  תיאקירמא  החפשמ  ינב  אבצהמ , דחא  םוליצ  ילואו  רפסה  תיבמ  םוליצ  הנותחהמ , םוליצ 

שי .ימצע  לש  ןדיעב  תורגבל  ועיגה  םוינלימה  רוד  ינב  .םהלש  דמחמה  תויח  לשו  םמצע  לש  םימוליצ  ןיב כ-85  םויכ 
הכרעה חתפל  םתוא  ודדוע  .תמדוק  הצובק  לכ  לשמ  הנטק  םהלש  תיטילופה  תוברועמהו  תיחרזא  תוביוחמ  תוחפ  םהל 

". םזיסיקרנל םתוא  ופחד  םצעבו  תימצע 

תואירבה ינוכמ  יפ  לע  לשמל , ךכ , .םיברמ  הניש  הרידמש  העפותה  תא  םישיחממה  םינוש  םינותנ  םיגצומ  הבתכב 
ינב ברקב  רשאמ  השולש  יפ  םויה  הלודג  םהייחל  תונשב ה-20  םיריעצ  ברקב  תיטסיסיקרנ  תוישיא  תערפה  םיימואלה ,

. םינייאורמה דחא  התייה  איהו  הבתכב , ועיפוה  גנווט ' לש  היאצממ  םג  .הלעמו   65

תוישיא  " יעדמה תעה  בתכב   (Freeman) ןמירפ סילא  םע  דחי  לבפמקו  גנווט ' לש  ףסונ  רקחמ  םסרופ  ב-2012 
תובושחה תורטמה  גוריד  םינתשמ : השולש  לש  ךתחב  תורוד  ןיב  םילדבה  קדב  םרקחמ   ". תיתרבח היגולוכיספו 

לש תובישחה  הלוע  ךכ  דרוי , ליגהש  לככש  אצמנ  .םייחרזאה  םייחב  תוברועמו  תואצמתהו  תלוזל  הגאדה  תדימ  םייחב ,
תילכלכה   תלוכיה  לש  התובישח  תא  םיטנדוטסה  וגרד  דע 1989  .םייחב  תורטמכ  םוסרפה  לשו  תימדתה  לש  ףסכה ,
וליאו מ-1989 םייחב , תובושחה  תורטמה  םלוס  לע  ךותמ 12 )  ) םוקמב ה-8  (being very well off financially)
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. תובישחה םלוסב  ןושארה  םוקמל  דע  עיגהו  תאזה  הרטמה  גוריד  הלע  ךליאו 

, תויתרבח תויעבב  תוניינעתהב  םהל ) ומדקש  תורודל  האוושהב   ) םוינלימה רוד  ינב  ברקב  הדירי  םג  הרתוא  הז  רקחמב 
היינפ וא  תונגפה  העבצה , תועצמאב  לשמל ,  ) ללכב םיירוביצה  םייחה  לע  עיפשהל  ןוצרבו  הקיטילופב  תוברועמב 

שיש הדובעב  רוחבלו  הקדצל  םורתל  םירחא  תורוד  ינבמ  תוחפ  םיטונ  םוינלימה  רוד  ינב  יכ  אצמנ  דוע  רוביצ .) יגיצנל 
.הביבסה תוכיאל  הגאד  םילגמ  ונימיב  םיריעצהש  תחוורה  הנעטה  תא  ףסה  לע  וחד  םג  םירקוחה  .תיתרבח  תוחילש  הב 

קר 51% לשמל , ךכ  .םתוביוחמ  רסוח  לש  המוריעה  תמאה  תפשחנ  תיביטקא , הלועפל  םישרדנ  םה  רשאכש  ררבתה 
רוד ינבמ  האוושהב ל-68%  םהלש  למשחה  תכירצב  התחפה  ידי  לע  היגרנאב  ךוסחל  וסינ  םהש  ודוה   Y-רוד ה ינבמ 

.סרמוב יבייבה 

לש יתנשה  שגפמב  ב-2010  ןוטסובב  גצוה  גנווט ,' לש  הזתה  תא  םיששאמה  םינותנ  קיפהש  ףסונ , בושח  רקחמ 
םשב ןגישימ  תטיסרבינואב  תרקוח   .(Association for Psychological Science) היגולוכיספה עדמל  הדוגאה 
םינוש םירקחמ  תרגסמב 72  םיטנדוטס , ופסאנש מ-14,000  תוישיא  ינחבמ  החתינ  ( Sara Konrath  ) תרנוק הרש 
תוחפ  ) םייתאפמא תוחפ   Y-רודמ ה םיטנדוטסהש  הארה  םיאצממה  חותינ  (. 2009-1979  ) הנש ךלהמב 30  וכרענש 
תדוקנ תרנוק , תנעטל  .םהל  ומדקש  םיטנדוטסה  תורודל  סחיב  םיזוחא   40- כב םירחא ) םישנאל  םישיגרו  םייתפכא 

ונחנא  " .תולשבל עיגה   Y-ה רודו  תיב  לכב  טעמכ  ןימזל  ךפה  טנרטניאה  הבש  הנש  תנש 2000 -  התיה  הנפמה 
תונשל דע   " .סמייט קרוי  וינה  בתכל  תרנוק  הריבסה  םינש ," רבכ  םיפרגל , ומגרותש  הלאה , םינולאשה  ירחא  םיבקוע 
ומצעל רזח  אל  הזו  הדח , הליפנ  התייה  תנשב 2000  וליאו  רשי , וק  ומכ  היה  םיטנדוטסה  לש  היתפמאה  ףרג  םיעשתה 

וז תישגר .' היתפמא   ' הנוכמ רתויב  יטמרדה  ןפואב  דריש  ןותנה  היתפמא , הנוכמה  הבחרה  הירוגטקה  ךותב  .זאמ 
םירבח םירוה ,  ) םתביבסב םישנאל  עייסלו  ךומתל  תלוזה , לש  הקוצמל  תישגר  ביגהל  םישנאל  תרשפאמש  הנוכתה 

" .בדנתהלו וכו )'

יבר הירפס  לע  תונשרפו  עדימ  תובכש  דוע  ופיסוהש  םיסנכבו , םייעדמ  תע  יבתכב  םירקחמ  םסרפל  הכישמה  גנווט '
, הוואג תלוזל , היטפמא  תימצע , תובישח  לע  תופסונ  תולאש  םינייאורמה  ולאשנ  וללה  םירקחמה  תרגסמב  .הדוהתה 

םינתשמה לכב  הלעמו  ינב ה-65  ןיבל  םירשעה  ינב  ןיב  םייתועמשמ  םילדבה  וארהו  ובש  םיאצממה  .דועו  תונרמוח ,
. וללה

הל הצוחמו  "ב  הראב םיבחר  םילגעמב  רכומו  עודיל  ךפה  רבכ  גנווט ' לש  ךרדה  ץרופ  רסמה  םוינלימה  לש  ינשה  רושעב 
הרומת תפקשמו  ריעצה  רודב  תחוור  העפות  איה  תויכונאה  ןכאש  הרכהה  םג  .תכרעומו  תרכומ  תינעדמ  הכפה  איהו 

. תיאקירמאה תוברתה  בלל  רתוי  קומע  הלחלח  תיתועמשמ ,

אוה ילסלוו  .םידומילה  םויס  סקטל  ילסלוו  ןוכיתה  רפסה  תיב  ידימלת  וסנכתה  תנש 2012  לש  ביבאה  ימימ  דחאב 
םימסרופמ םירפוס  םיטואנורטסא , וחמצ  ונממש  םוקמ  ןוטסובל , ךומס  הדימא  הרייעב  םקוממה  יתרקוי  ןוכית 

ולאקמ דיוד  םשב  תילגנאל  הרומ  רשאכ  ןנוכמ , עוריאל  ךפה  יטרדנטס  סקטכ  ליחתהש  המ  לבא  .םיקירבמ  םינעדמו 
לבוקמכ אימחהל  םוקמב  .םיחכונה  תא  םיהדהש  םואנב  חתפו  המבל  הלע   (.David McCullough Jr) רוינו ג'

" .םידחוימ םכניא  םתא  : " םילמב הצמתהש  בקונו  עיתפמ  רסמ  םהל  חלש  אוה  םיריעצה , םירגובל 

תחקל םיריעצמ  ענומ  ןייטצהל  ץחלה  יכ  ומואנב  ןעט  ולאקמ , דיווייד  רצילופ  סרפ  הכוז  ןוירוטסיהה  לש  ונב  ולאקמ ,
החלצהל חתפמה  איה  תואמחמ  לש  ןפג  רמצב  הפיטעש  השיפתהמ  םיענומ  םירומו  םירוה  .ןולשיכמ  דומללו  םינוכיס 

תא םיוולמ  םג  םה  .םייחה  לע  תמאה  תא  םהל  רמול  םוקמב  וגאה  תא  םהידימלתו  םהידליל  חפנל  םיפידעמ  ןכלו 
יטירק אוה  םייחב  דעצ  לכש  רסמה  םיריעצל  רבעומ  ליבקמב  .תוירכב  הפצרה  תא  םהל  דפרל  ידכ  בורקמ  םיריעצה 
תעדל תאזה , השיפתה  .תוריהזב  תוטלחה  לוקשל  םהילע  ןכלו  ההובג ) הסנכהל  חתפמה  ןבומכ  איהש   ) םהלש הריירקל 

םהש ובש  יתייעב  בצמל  ועיגה  םיאקירמאה  .תיאקירמאה  הרבחה  התנבנ  ןהילעש  תודוסיה  תא  תסרוה  ולאקמ ,
םה .םיריעצה  תא  תוצרל  ידכ  םהלש  םיטרדנטסב  םירשפתמ  רתויו  רתוי  ןכלו  םיגשיה  רשאמ  רתוי  םיחבש  םיכירעמ 

ותעדל םידלי , שדחה .)  C-ךפה ל -B ה  ) לוזב םינויצ  םג  אלא  תואמחמ  קר  אל  םיקלחמו  יוארה  ץמאמה  תא  םיליזומ 
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םיגח םירגובמ  הברה  ךכ  לכ  .יתורחתה  םלועב  דורשלו  דקפתל  ידכ  םוקלו  דועמל  םמצעב , קבאיהל  דומלל  םיכירצ 
היצרופורפ רסח  ןפואב  תיתוכאלמ  תימצע  תובישח  לש  השוחת  םהל  םיקינעמו  םויה  לש  םירענהו  םידליה  ביבס 

. לעופב םהיגשיהל 

וגא יחפונמ  םלועל  םרוגיש  .תואמצעלו  תמאל  תועינצל , הביטקפסרפל , תרגסמל , םיקוקז  םיריעצהש  ןעט  ולאקמ 
לע ןויליממ  דחא  התא  םא  , " רמא אוה  הז ," לע  ובשחת   " .תואיצמה עקרק  לע  ףוסב  םתוא  קסרמו  ער  תוריש  םהל  השוע 

םתפטענ םתלתוח , םתקנופ , םתא  " " .ךומכ קוידב  םדא  ינב  טעמכ 7,000  שיש  רמוא  הז  םידראילימ  לש 6.8  בכוכ 
, םכתא וקשינ  םכתא , וקיזחה  תושעל  םירחא  םירבד  םג  םהל  היהש  םירגובמ  .ןגמ  תודסקב  םתשבלוה  ןפג , רמצב 
, םכל ובישקה  םכתא , וחנה  םכתא , ודמיל  םכתא , ונמיא  ןבשיה , תא  םכל  ובגינ  םכלש , הפה  תא  וחמ  םכתא , וליכאה 

ופשנ םכב , וריצפה  םכתא , ולדיש  המידק , םכתא  ופחד  .בוש  םכתא  ודדועו  םכתא , ומחינ  םכתא , ודדוע  םכל , וצעי 
" .אל םתאש  ןוויכ  .םידחוימ  םתאש  בושחל  וגשת  לא  לבא  .םידומח  םכל  וארק  םכפרועב ,

אוהש חינהל  רשפא  .תופרוג  תויבויח  תובוגתל  וכז  ולאקמ  לש  םירישיהו  םינכה  תרוקיבה  ירבד  אל , וא  עיתפמ , ןפואב 
םיאור םלוכש  המ  לע  רמולכ  ךלמה -  לש  וימורעמ  לע  עיבצהש  םישדחה " ךלמה  ידגב   " רופיסב דליה  ומכ  ןאכ  דקפית 
םעפב : " ןותיעל ןויארב  רמא  םהמ  דחא  .הדהאב  םירבדה  תא  ולביק  וידימלת  וליפא  .יבמופב  רמול  םיששוח  קר 

". עומשל וניצרש  המ  חרכהב  אלו  עומשל  םיכירצ  ונחנאש  המ  תא  ונל  רמא  והשימ  הנושארה 

?? םיגשומ םיגשומ ןכדעל   ןכדעל ןמזה   ןמזה עיגה   עיגה ילוא   ילוא

יטרפה יטרפה ןוזחה   ןוזחה ןדיע   ןדיע
םה םייכרע  םימוחת  רפסמב  ירהש  .הזה  רודל  םייוסמ  לווע  השועו  ידמ  יטמכס  אוה  םייכונאכ  םיקינ  Y-גויתש ה ןכתי 

תיללכה םתשיגבו  םיב  " טהלל סחיב  רדגמה , יסחיב  לשמל  םימדוק : תורודמ  רתוי  תולודג  תונלבוסו  תוחיתפ  םיניגפמ 
.תוינימל 

יטסיאורטלא ןוזח  ול  רסח  טושפ  תפסונ : הביסמ  תויכונא  לש  תיוות  הזה  רודל  קיבדהל  יואר  אלש  םירובסה  שי 
םיסותימה לכש  וחיכוהו  תולודגה  תויתרבחה  תועונתה  תייווח  תא  וצימ  וירוה  ירוהו  וירוה  יכ  ןועטל  רשפא  .ןכדועמ 

הזה רודה  רוציקב , .םייטנוולר  יתלב  ושענו  וקחשנ  םדא , - ינב ינוילימ  ועינהש  םילודגה , םימזיאה " ו" םייביטקלוקה 
.ןברוק בירקהל  המ  רובעו  תישגר  הניחבמ  רבחתהל  הְמל  ול  ןיא  םייתניבו  יגולואידיא  םוקאו  לש  ןדיעב  חמצ 

": ריעצה רודל  ארוק  לוק   " םשב ףליו , תניע  רבעשל  תסנכה  תרבח  לש  הרמאמב  יוטיב  ידיל  האב  תאזה  לוכסתה  תשוחת 
בציע אל  ןיידעש  רוד  לבלובמ , רוד  ונחנא  רתויה  לכל  .ןתנהנו  יכונא  רוד  אוה  ץראב  םויה  ריעצה  רודהש  ןוכנ  הז  ןיא  "

ןכדועמ ןוזח  ונל  רסח  לבא  תושעל , תונוכנה  ונל  הרסח  אל  ונתוא , םירקבמל  המדנש  המל  דוגינב  .ךרדו  ןוזח  ומצעל 
ונחנא .השעמ  ותוא  אוה  המ  םיעדוי  ונניא  לבא  השעמ ," תושעל   " זע ןוצר  רודח  רוד  ונחנא  .תושעל  הצרנ  ומשבש 

םג םיתעלו  המ ,"? ןעמל   " םילאוש ונתוא  הריאשה  הירוטסיהה  ונל  הנמיזש  תואיצמה  לבא  ןעמל ," תושעל   " ונכנוח
?" ]...[ ימ ןעמל  "

אל ןוזחה , אלל  .ןמז  ךרואל  הפיצר  היישעל  ונלש  היגרנאה  תא  בתנל  לכונ  אל  וב , םינימאמ  ונחנאש  ונלשמ , ןוזח  אלל 
תושעל  " וניצמאמש הלגנש  םעפ  לכב  ךכשתו  ץרפתת  ונלש  היגרנאה  .ונעמל  קבאיהל  םיצור  ונחנאש  רבד  ונל  היהי 

ןוויכ דחא , םוי  םלעית  וזה  היגרנאה  ךכמ , רומח  .תיתועמשמ  היישעב  ונלש  בחרה  ךרוצה  תא  םיקפסמ  םניא  השעמ "
" .םמויק תביס  תא  םיניבמ  םניאש  הלא  לש  שואייב  עוקשל  םינודנ  היהנ  המ "? ןעמל   " הלאשל היואר  הבושת  אללש 

ביהלמ יתרבח  ןוזח  רצייל  ןכש  לכ  אל  והשמב , שדחל  דדובה  םדאל  השק  הבש  הפוקתל  דלונ   Y-רוד ה תמאב  ילוא 
ימואלה םזילאידיאה  תא  .התמ  אל  תיטסיאורטלאה  היגולואידיאה  הרואכל  .ירסומ  - ישגר עינמו  הקומע  תועמשמ  לעבו 
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הביבסל תושיגרה  המגודל , ךכ , .בושח  יכרע  רסמ  םע  תוננער  תוילבולג  תויגולואידיא  תונורחאה  םינשב  תופילחמ 
תא ןסרל  יטסילאידיאה  ךרוצה  םג  ףסוותה  הנורחאל  .תורעבהו  ינועה  רוגימל  המחלמה  וא  תּומייקה )"  )" תיזיפה

קפואה תא  תורסח  הלאה  תויגולואידיאה  תורטמה  לכ  לבא  .םלועב  ןויוושה  תמר  תא  לידגהלו  יריזחה  םזילטיפקה 
םיב הפיטכ  שח  התא  תויוכז , ימחול  ידראילימ  ךותמ  דחא  םחול  התאשכ  .תוימואלה  תורטמל  היהש  ישחומה 

.םזיאורטלאה

אוה תוחונינלו , תוחונל  לגרוהו  ישממ  רוסחמ  עדי  אל  עפשה , ןדיעב  לדג   Y-רודש ה ןוויכש  ןועטל  רשפא  ןכ , לע  רתי 
עורל ףשחנ  אל  טושפ  אוה  יכ  וב , תרעוב  אל  עשרב  המחלמהו  המקנה  שא  .םלוע  ירדס  יונישל  הקושת  חתפל  השקתמ 

םינוקייט לע  םיילאוטריו  םירוטיקב  אופא  קפתסמ  אוה  תרושקתה .) יעצמא  ךרד  אלש   ) יעצמא יתלב  ןפואב  ימוימויה 
.ותוא קפוד "  " ילואש ימל  ןנוצ  זובבו  ביצי , - אלה יללכה  בצמה  לעו  החוחז  הלשממ  לע  םינדמח ,

םושייב אלא  תיגולונכט  האצמהב  רבודמ  אלש  ףא   ) הזה רודה  לש  תפתושמ  הריצי  אוהש  קובסייפה , טעמל  השעמל ,
.הב רדהתהל  לוכי   Y-רודש ה השדח  תיתרבח  הריצי  לע  עיבצהל  השק  םיבשחוממ ,) םיעצמאל  םייתרבח  םיכרצ  לש 

- ייהה תיישעתל  תודוסיה  תא  וחינה  וירוהו  השדחה  הנידמה  תודסומ  תאו  ץוביקה  תא  ונב  לארשיב   Y-רוד ה לש  ויבס 
.םישקתמ םה  קוריפב  וליפא  ךא  .תונבל  אלו  קרפל  רקיעב  הז   Y-רודל ה ראשנש  המ  ילוא  זא  .הריהמה  תרושקתהו  קט 
תוריכשלו היחמה  רקויל  הביטנרטלא  וליפאו  תיטילופה , הטישב  םימחול  םניא  םה  יכוניחה , דסממב  ודרמ  אל  םה 

הזל הז  סמסל  יטילאירה , יבכוכל  עיבצהל  רבב , תותשל  הפק , - יתבב תבשל  םיפידעמ  םה  .ורצי  אל  םה  ההובגה 
.תובינגמ תויצקילפא  דירוהלו 

.םיימיטניא םירבד  ללוכ  םמצע , לע  רפסל  ונהנו  תוישגר , תובכע  אלל  ונילא  וחתפנ  ונלש  רקחמב  םינייאורמה  בור 
םיממעושמ םייניצ , וארנ  םה  .םלצא  םדרומ  תוחפל  וא  תמ  שגרה  והשכיאש  התיה  ונלש  השוחתה  תוחיתפה  תורמל  לבא 

.ןיינעמ והשמ  תורקל  יופצ  אל  יכ  אלא  ער , והשמ  תורקל  יופצ  יכ  אל  הווקת , ירסחו 

םויה  ) ונילע םימייאמש  םילודגה  םיביואה  םימייק  דימת  .תיתימא  האחמ  רצייל  השק  לארשיבש  רמול  רשפא  םתוכזל 
. הטישבו דסממב  דורמל  תלוכיהו  ןוצרה  תא  םילרטנמש  יטסילטנמדנופה ,) םאלסאה  רקיעב  הז 

תיטסיאורטלא תוחילש  חמצת  ילואש  היה  הארנ  ידרח ,) רוחב  אקווד  היה  םזויה  '" ) גטוקה תאחמ   " ונמזב החמצשכ 
, סייפס - רבייסב תפחוס  תיתרבח  העונת  רצייל  השק  ילוא  .עיגהל  תששובמ  איה  םייתניב  .תויתרבחה  תותשרהמ  השדח 

(. קובסייפ  ) תינקירמא תילכלכ  הרבח  איה  קחשמה  יללכ  תא  הביתכמש  ימ  םיעלקה  ירוחאמשכ  טרפב 

יטסינורכנא סופד  איה  תובוחרל " האיציה   " םגש רשפא  .תושודק  תורטמבו  םיבגשנ  תונוזחב  ךרוצ  דוע  ןיא  ילואו 
רמולכ םייטרפ , תונוזחב  דקמתהל  ןמזה  עיגה  ילוא  .אווש  תונברוק  הליפמו  םד  הזיקמ  השודקה  ירהש  ירטנצונתאו ,

אל םילגדה , תלוטנ  תיכונא  - תיטרפה םתגאדבו  םמצעל  םיגאודש  םינטק , םישנא  לש  תוינגרוב  ריעז  תופיאשב 
.אווש תוריעב  םיריעבמ 

םיישיאה םיישיאה םיסחיה   םיסחיה םוחתב   םוחתב העקשה   העקשה רוזיפ   רוזיפ
תויכונאה ינמיסמ  דחא  .תישונאה  היצקארטניאה  ינבמ  לש  הקומעה  הרומתב  תדקמתמ   Y-רוד ה תוכזב  תרחא  הנעט 

םירבח םינכש , החפשמ ,  ) הנטקהו תידיימה  הליהקהש  ןועטל  אופא  רשפא  .תיתרבחה  הביבסב  תשלחומ  העקשה  אוה 
, תרשפאמ היגולונכטהש  םיילטיגידה  םירשקה  ףקיה  לשב  .תבחרומ  תילאוטריו  הליהקב  הגרדהב  םויה  תפלחומ  וכו )'
" קייל ב" קפתסהל  רשפא  .תידדה  תוביוחמ  ןיטקהלו  ימוימויה  ישיא  - ןיבה רשקה  תא  ךכרל  םדא  - ינב םיצלאנ 

.ימנידו ילבולג  םלועל  םיאתמש  רתוי , יזופידו  שימג  רשק  הז  .רבגמב  םוילוו  ומכ  םירשק  שילחהל  וא  קזחלו  ינמלטנ , ג'
דיכלתב ךרוצ  דוע  ןיא  םויה  .קנוח  וליפא  ילוא  עבקמ , והשמ  היה  הנשיה  תיטסיאורטלאה  הליהקב  תאזה , הזתה  יפ  לע 
םיישונא םייח  םייקל  ידכ  ביצי  יזיפ )  ) יפרגואיג םוקמב  ךרוצ  דוע  ןיאש  םשכ  הזל , הז  םיקוקז  םישנא  ובש  קודהה ,
תוכרעמ לש  ךוכיר  תועצמאב  ראשה , ןיב  תיתרוסמה , תיתרבחה  תרגסמה  תא  םיצרופ  םויה  םיריעצה  רוציקב , .םירידס 
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תא ריכזמ  הז  .תורצוצח  תעורתו  םיפות  תומלה  תוחפ  םע  רתוי , ינמז  לוכה  .םהלש  תומדוקה  תויובייחתהה  לשו  םיסחיה 
וז םויה  .םהייח  ימי  לכל  םידיחי  גוז  תב  וא  ןבל  בייחתהל  ועבתנ  םדאה  - ינב רבעב , .םיאושינה  ירשק  םוחתב  הרוקש  המ 

.הב דומעל  לוכי  וניא  רוביצהש  הריזג  ילוא 

םזיאורטלא םזיאורטלא לשלש   ץוח   ץוח רוקימ   רוקימ
ךכל לגרוה   Y-רוד ה ץוח ." - רוקימ  " ןיעמ רבע  םזיאורטלאהש  ןועטל  םג  רשפא  םיגשומ , ןוכדע  לש  וקב  ךישמהל  םא 
.םעפ יאמ  דסוממו  ןגרואמ  ןפואב  תוישונא  תוקוצמו  תויעב  רותפל  םדיקפתש  םינמוימ  עוצקמ  ישנא  םויה  שיש 

שרדנש המ  תא  השעי  ומוחתב  דחא  לכ  גולוכיספה –  ילאיצוסה , דבועה  יאבכה , אפורה , רטושה , לייחה , קידמרפה ,
תוביוחמה לש  יגולוכיספה  ןונגנמה  .םיסימ  םולשת  טעמל  תוירחאמ , םירוטפ  םיחרזאה  וליאו  ןמזה , אובב 

ןוגכ תונטקו , תוימוימוי  תויטסיאורטלא  תולועפ  וליפא  .יתרבחה  דוקפתה  יכרוצל  תוחפ  ינויח  השענ  תיטסיאורטלאה 
םויה תושכרנ  ףתושמה  תוגרדמה  רדחו  תירוביצה  הניגה  ןויקינ  םירבחל , לושיב  םינקדזמ , םירוהל  הרזע  םידלי , ךוניח 

.תיעצמא יתלב  הניתנמ  םדאה  תא  תוקיחרמו  ףסכב 

תושיגרה תמרב  םיריחמ  הבוג  תובדנתהה  תמרב  תויעב  ןורתפמ  םיחרזאל  ןתינש  הרואכל  רוטפה "  " יכ ריענ  הז  רשקהב 
. תיווז ןרקל  קחדומ  םילצונמה  לש  םלבסו  םיפוקשל , ןלבקה  ידבועו  הדובעה  ירגהמ  םיכפוה  לשמל , ךכ , .תירסומה 

םתויכונאב םתויכונאב םידומ   םידומ םהםה  
יגולויצוסה טביהב  םג  אלא  ירסומ  - יכרעה טביהב  קר  אל  ותוא  ןוחבל  יוארש  בכרומ  אשונ  ןכא  איה  תויכונא  תוגהנתה 

לבא .ירוד  םושיא " בתכ   " תועצמאב היעב ) ללכב  וז  םא   ) היעבה תא  דדרלמ  רהזיהל  םג  בושח  .רתוי  בחרה  יגולוכיספהו 
םמצע םיריעצהש  ךכ  לע  תועיבצמ  םירחא  םירקחמבו  ונלש  רקחמב  תודבועהו  תודבועהמ , םלעתהל  רוסא  הדימ  התואב 

. קפס תיתרבחה ? תיוותה  תא  םינפהש  ןברוקה  הז  םאה  .םייכונא  םתויהב  םידומ 

קוניפה ללגב  לבא  .ןמזה  לכ  הז  ירחא  םיצרו  ןמזה  לכ  םיקופיס  ןמזה , לכ  םייוריג  שפחמש  רוד  ונחנא  : " תב 28 הריעצ 
" .ונלש םיקנופמה  םייחב  עגופ  הז  יכ  רהמ  םירתוומ  ונחנא  ונלש  לודגה 

רתוי םעפ , יאמ  רתוי  ירטנצוגאו  ינשרוד  רוד  ונחנא  רהמ ]...[  לוכה  תא  םיכירצ  תונלבס , רסח  רוד  ונחנא  : " ןב 24 ריעצ 
םיצור לוכה , םיצור  .תעגשמו  תינועבצ  טנטסניא  תוברתו  תויזיוולט  לש  םינמוקרנ  םירוכמ , לש  רוד  .רחא  רוד  לכמ 

" .םעפ יאמ  רתוי  ונמצעב , םיזכורמ  ךכ  לכ   ]...[ .וישכע

?" היגולונכטל רוכמש  טסיסיקרנכ  ךלש  רודה  תרדגה  םע  םיכסמ  התא  : " ץראה ןותיע  םורד , ימענ 
איה םא  היגולונכטה –  ללגב  הז  לבא  קיודמ  יד  עמשנ  הז  ןכ , : " MTV-הידמ ב לטיגיד  להנמו  ךרוע  ןב 20 , יביבא  לת 

" .ךכ גהנתמ  היה  ילש  אבא  םג  הנש , ינפל 50  תמייק  התיה 

בורק .םהל  םדקש  רודהמ  רתוי  םמצעב  םידקוממכ  םמצע  תא  םיספות  םה  םאה  םיקינ  Y-תא ה ונלאש  םירקסה  דחאב 
.תאז וללש  םיזוחא  קרו כ-7  ימצע  ידקוממ  רתוי  ןכא  םהש  תוקפס  אללו  אלמ  ןפואב  ומיכסה  םילאשנהמ  םיזוחא  ל-75 

34

35
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/ה תא המכ  דע  םהל ." םדקש  רודהמ  רתוי  םמצעב  םידקוממ  : " לארשיב םיריעצל  תכיושמה  הנוכת  ןלהל 
: םיכסמ

דואמ םיכסמ 
םיכסמ

יקלח ןפואב  םיכסמ 
םיכסמ אל 
םיכסמ אל  33.3%דואמ 

6.5%

18.4%

40.8%

 .Y-רוד ה רקחמ  תבוטל  ךרענ  רבמצד 2015 , סלנאפ  רקס  רוקמ :

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

הנווכה .המישרב  הללכנש  תונוכתה  תחא  וז  .סחייתהל  ושרדנ  ןהילאש  תונוכת  לש 15  ףצר  רקסב  ולבק  םילאשנה  הרעה :
יאליגל 21-34. לארשיב " םיריעצ  ב"

לעו םמצע  לע  תואמגוד  וקפיסש  אלא  יכונאה , תוהזה  ות  תא  ושיחכה  אלש  קר  אל  ונרקחמב , ופתתשהש  םיריעצה  בור 
( םייוליבה םוחתב  רקיעב   ) תונרזפ ידכ  דע  תורקובמ , יתלבה  תואצוהה  איה  המצע  לע  הרזחש  המגוד  .םהירבח 

ןובשח לע  ןוכנ  רתוי  וא  ןובשח , תיישע  אלל  תובורק  םיתיעל  חופיט ,) ירצומו  דוגיב  רקיעב   ) תוינקל תורכמתהו 
אלמל אלו  ןרמתלו  ןמחתל  הייטנהו  םירבסה  אללו  ימואתפ  ןפואב  גוז  ינב  שוטנל  הייטנה  םג  ורכזוה  .םירוהה 

.תויובייחתה

: דוקימה תוצובקמ  תורימא  רחבמ 
הנפמש ימו  סובוטואב  תדמוע  השישק  השיא  םא  .הזמ  תוחפו  תוחפ  םיאור  ירעצלש  השיגרמ  ינאו  בושח  רבד  הז  הניתנ  "

" ...והשמ ונילע  רמוא  הז  םייבק -  םע  הרוחב  וז  ףוסב  םוקמ  הל 

" .הרומת אלל  םילעופ  אלו  ירמוח  םלועב  םייח  םויה  םיריעצה  "

רקיעה והשמ , םהל  ןתי  הז  םא  םגו  רחאה  לע  ובשחי  ילוא  "כ  חא קרו  םהל  בוט  המ  םמצע , לע  רקיעב  םיבשוח  םיריעצ  "
" ...ריירפ תאצל  אל 

": ךל הבבס   " רישהמ םיעטק 
תובבסה םע  ךל  הבבס  ותיא / תאשכ  ול  הבבס  יתיא / תאש  יל  הבבס  "

 ]...[ הבבס היהי  םלוכלו  םיניינעב / יכתחת  םיטרסה / םע  קיפסמ  יד 
" ...הבבסב ךתוא  ףיענש  וא  יד / ונתוא  תלצינ  רבכ  יתמ / דע  ידיגת  36זא 
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לש תיכונאה  םתוגהנתהב  ןירשימבו  ןיפיקעב  וקסעש  תובתכו  םירמאמ  טעמ  אל  ומסרופ  תונורחאה  םינשב  דועו , תאז 
.םהלשמ םירבסהו  תואמגוד  ופיסוה  ףאו  הזתה  םע  ומיכסהש  תשרב  םיריעצ  םישלוג  טעמ  אל  ויהו   Y-רוד ה ינב 

". םייטסיאורטלא  " םישעמ ללוכ  הזו  .ונמצע  ליבשב  הז  םישוע  ונחנאש  המ  לכ  .תויכונא  תוצלפמ  ונלוכ  : " ריעצ רגולב 
.רחא דחא  לכמ  םיבוט  רתוי  הפיט  ונחנאש  שיגרהל  תורחא , םילימב  וא  הבוט - " השגרה   " תחת גייתל  רשפא  ולא  תא 

םה םסיסבב  לבא  .םימייק  םה  .םימייק  אל  תרחא -  הבוט  הנוכת  לכ  וא  םיימצע ,) אל   ) םימחר וא  בל , בוטש  רמוא  אל  ינא 
' וכו ימצעה  לוטיב  רחאל , הבהא  לש  םיעינממ  ירמגל  והשמ  השוע  והשימש  המדנ  רשאכ  םג  .תויכונא  תורטמ  םיתרשמ 

" .ימצעה תבהא  לש  םיעינממ  יקנ  הזש  רמול  רשפא  יא  וכו - '

עבצא םינפמש  םיריעצה  ןיבמ  שי  ריעצה -  רודל  םויכ  תרעוב  יכהש  היעבה  הריד -  תשיכר  לש  ישוקה  יבגל  םג 
. םהלש רודה  לש  תונתנהנה  לא  םג  המישאמ 

יתינמש דואמ  תונוכנה  תוביסה  לכל  רבעמ  הריד -  תשיכרב  השקתמ  ונלש  רודהש  ךכל  תוביסה  תחא  : " תב 29 תירגולב 
.אלמ יאבצ  תוריש  אבצב  ותריש  ילש  םירוהה  .קנופמו ]...[  ןתנהנ  רוד  ונחנאש  איה  תורחא -  תובר  דועו  הלעמל ,
לייח לכ  םויה  .דובעל  וליחתה  םה  .ודוהל  אל  םג  הנש , יצחל  הקירמא  םורדל  וסט  אל  םה  תורישה , תא  ומייסשכ 

לויטב עגריהל  עוסנל  בייח  אוה  םויב , העש  ךשמב  תורטממ  ליעפמ  רותב  תריש  םא  םג  .קוחש  אוהש  שיגרמ  ררחושמ 
ללגב אל  שממ  אבצה , ירחא  הקירמא  םורדב  ימצע  תא  יתאצמ  ינא  םג  .םדאל  עצוממב  לקש  ףלא  איה כ-50  ותולעש 
ךלהמ לש  תוילכלכה  תוכלשהה  לע  הבשחמ  םוש  התייה  אל  .עסינ  זא  בינגמ , הזו  םיעסונ , םלוכ  יכ  רתוי  קתנתהל , ןוצרה 
יירבח ומכו  ינומכ  םיעסונ  ויהש  ןימאהל  יל  השק  םידמול , ויה  םא  לבא  הטיסרבינואב , ודמל  אל  ילש  םירוהה  .הזכש 

, דובעל ידכ  הנפתהש  ןמזה  תא  לצנל  םיפידעמ  ויהש  הארנ  .םדאל  לקש  התולעש כ-10,000  דנליאתב , רטסמס  תשפוחל 
עוריא ושע  םה  .תילמינימ  העקשהב  העונצ , הנותח  וכרע  ילש  םירוהה  . MBK-םיסדרדה ב לש  טרש  - יט תונקל  ידכ  אלו 

 " .תופפועמ םינויו  ןובס  תועוב  דבכ , ןשע  וב  ויה  אלש  תורמל  דבוכמו , הפי 

ןמזה חורב  םיריעצ  םויה  תנייפאמה  תויכונאב  המשאה  תא  םילות  טנרטניאב  םיריעצה  םיבתוכהו  םינייאורמהמ  םיבר 
םימעפ ורזח  ונתוא " םתלקלקש  הלא  םתא   " ןונגסב םיטפשמ  .םירוהב  רקיעבו  ךוניחה , ינכוסבו  םייתרבח ) םידוק  )
הייטנ תפקשמ  איה  יכ  תויכונאה , תימדתב  ןיפיקעב  תכמות  המצעשכל  תאזה  הבוגתה  בגא , .תונוש  תויצאירווב  תובר 

.תוירחא תחקל  אלו  תינוציחה  הביבסה  לע  המשאה  תא  ליטהל 

בולע טושפ  רוד  לש  םוטפמס ) הז  םג  םצעב   ) ונמצעמ ץוח  רבד  לכ  םישאהל  טושפ  יכה  הז  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
אל קר  םימשא  םירחא  זא  והשמ  ול  חילצמ  אל  םאו  השק  דובעל  ילבו  ול  עיגמ  לכהש  בשוחש  ומצע  תא  קר  בהואש 
 ]...[ .ינומהה םזיסיקרנל  יתוברו  יתורבג  הביסה  וזו  דובכ  רסחו  יחטיש  רוד  ינוציח  הארמלו  תונתנהנל  דגוסש  רוד...אוה 
םוחת לכב  תוחפ  םיחלצומו  רתוי  םיחלצומ  שי  רבדה  ותוא  עיגמ  םלוכל  אל  םכמצע  םע  והשמ  ושעת  וכל  תוכבל  םוקמב 

" .הלאה םיטיזרפב  ךומתל  וקיספת  תרושקתלו  ( ... תויגוז םיטייד , הלכלכ ,  ) םייחב

תא וראית  םה  .םתביבס  תאו  םמצע  תא  ןקתל  רמולכ  תונתשהל , ההימכ  ועיבה  אל  ונלש  רקחמב  םינייאורמה  בור 
.רוכע ריווא  גזמ  םע  ומכ  הרירב , תילב  ןמזמ , ומילשה  ותיאש  ימויק , בצמכ  תויכונאה  תוברת 

השיפתה ונתשוחתל , .לועפל  םהילע  רזגנ  םתרגסמבו  יתרבחה , לגנו  ' גב קחשמה  יללכ  הלאש  התיה  םהלש  השיפתה 
םג ירהש  וימדוקמ , לדבנ  אוה  ןהבש  תונוכתה  תחא  תאו  הזה  רודה  לש  םיקהבומה  םינייפאמה  דחא  תא  תאטבמ  תאזה 

.אטח לע  וכיה  םימיוסמ  םירקמבו  המשאה , תא  ושיחכה  וא  ורענתה  םבור  לבא  םייכונא , םישנא  ויה  םימדוקה  תורודב 
השוע ינא  : " תושידאו תויכונא  לש  יוטיב  ומצעשכל  אוהש  , Y-רוד ה תא  ןייפאמש  שידאה  םזילטפה  תא  םהב  היה  אל 

" .והזו ינא  הככ  .יל  בוטש  המ  קר 

.םידלי תושעל  הבוח  אל  םג  ןתחתהל , ךירצ  אלש  חטב  תויגוזב , תויחל  םיבייח  אל  םייחב : ילש  וטומה  : " ןב 28 ריעצ 
" .ךל בוטש  המ  קר  תושעל  ןמזה ? רתיו  םומינימה ! תא  דובעל ?
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

"" רעוכמה רעוכמה ילארשיה   ילארשיה ""
בורש יממע  תרוקיב  יוטיב  אוה  רעוכמה " ילארשיה  "
ץופנ אוה  .ותועמשמ  תא  םיניבמ  לארשיב  םיחרזאה 

השענו םישישה  תונש  יהלשב  הארנה  לככ  ץראב 
םיעשתהו םינומשה  תונשמ  לחה  רוגש  ןושל  עבטמ 

ךילהת תא  ןמסמ  יוטיבה  .םירשעה  האמה  לש 
הרבחה תרבועש  תויטמויצוסהו  תומהבתהה 
.םייחה תמרב  היילעה  םע  דבב  דב  תילארשיה ,
םוגעה אשונה  לע  ומסרופ  םירמאמו  תובתכ  רופסניא 

ירוביצה חישהמ  דרפנ  יתלב  קלח  תויהל  ךפהש  הזה ,
.לארשיב

תלוזה תא  רפוס  אלש  ינעבותה , ילארשיה  תומד 
תונוש תויצאירווב  העיפוה  ומצעב , זכורמו  רטממ 
רודיבה תינכות  תרדהנ ," ץרא   " לש תוניפב 

תנשמ ץורעב 2  תרדושמש  תירלופופה , תיריטאסה 
ינב הנושאר ;) הנוע  הבול ,"  )" הייסורה תיאפוקה  לע  ץוצק " םש  ש" עמשוממ , אלה  חוקלה  לשמל , ךכ , .םויה  דעו   2003

םלועה לכ  תא  ןמחתל  םינהנו  תוכמסבו  םיקוחב  םילזלזמש  םיינרמוחהו , םיקפואה  ירצ  םיימהבה , סוליפ , תחפשמ 
תא קר  רקבל  עדויו  ויכרצב  זכורמש  םירנויסנפה , ישגפמב  קקולמה , ןקזה  סרעה   (; תישיש הנוע  םיסוליפה ,"  )" ותשאו

גיצנ ומס ,) לבוי  ידי  לע  םלוגמה   ) ןשקשקהו ףחדנה  ץקראמסה ' םלוכ  לעמו  תינימש ,) הנוע  טנמלרפה ,"  )" םירחאה
לארשי תא  גיצהל  ידכ  תיקלטיאה  היזיוולטה  בתכל  רקשל  םינייאורמה  תא  לדשמש  הרבסהה , תוריש  לש  ומצע  תוכזב 

(. תינימש הנוע  הרבסהב ," חתות  ; " תיעיבש הנוע  הפיה ," ילארשיה   )" יבויח רואב 

םינשבש ירה  הדימעה , ליגב  םדאכ  בור  יפ  לע  ספתנ  רעוכמה " ילארשיה   " םיעשתהו םינומשה  תונשב  םא  לבא 
.ריעצמ  וליג  תונורחאה 

לוקב ונקעצו  רגרובמה  הלכאש  חצר  הנמש  יהשימ  ונינפל  הכלה  חחחחח  : " mako-הבתכל ב הבוגת 
.תימוקמ איהש  ונבשח  חחח  ״  ?? המל״ הלאשו  המהדתב  הבבותסה  הרוחבהו  .חח  ״קקקנחיתש״  םר 

" .תוחידאפ

הרדסה ינוכרעמ  םשארבו  םייתצלפמ , רעונ  ינב  תונורחאה  םינשב  טטרשל  ולחהש  םינוכרעמב , םג  המגדוה  העפותה 
"( גולב  )" םלוצמ תשר  ןמוי  היתורבח  יתש  םע  תלהנמה  יאמ , םשב  תרגבתמ  לשמל , ךכ  תרדהנ ." ץרא   " תיריטאסה

םשב המילא  הדימלת  תיעיבר ,) הנוע  יאמ ," לש  גולבה   )" רימתו יעור  םייוחדה  התתיכ  ינב  םע  םג  וכרד  תרשקתמו 
תולפקמו תיעיבש ) הנוע  רפסה ," תיב   )" רפסה תיב  להנמבו  םייטתפה  םירומב  תוללעתמש  היתורבחו , קותעמ  לטיל 
תניינעמה תומדהש  המוד  לבא  תיעיבש .) הנוע  תולפקמה ,"  )" תוחוקל בילעהל  תוגהונש  ןוינקב , םידגב  תונחב  תוריעצ 
תרגבתמב רבודמ  ןהכ .) ינש  לש  המוליגב   ) ךילביל תשק  לש  התומד  איה  ןלוכ  ןיבמ  רתויב  תיטנתואהו  תיתצלפמה 

תזכורמו תגליע  תירזכא , תיכונא , תינמחת , תינעבות , םיטופשו , םירישע  םירוהל  תיסופיט  הצאקפ "  – " הווצמ תב  ליגב 
לשב קר  אל  הבר , תוירלופופל  התכז  וזה  םינוכרעמה  תרדס  תינימש .)   הנוע  ךילביל ," תשק  לש  הווצמה  תב   )" המצעב
תאזה תומדה  תא  והיז  םיפוצה  בורש  ללגב  םג  אלא  ןהכ , ינש  תיאקימוקה  לש  חבושמה  קחשמהו  ירבאקמה  רומוהה 
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אוה ןוכרעמהש  רשויב  ונעט  ונחחוש , ןמעש  תרדהנ , ץראמ  תומדה  לש  הליג  תונב  תוריעצ  יתש  .הבורקה  םתביבסמ 
תמיוסמ הדימב  .התוא  ובביח  אקוודו  הער  ךכ  לכ  ךילביל  תשק  לש  תומדהש  ובשח  אל  ןה  בגא , .ןהיתורבח  לעו  ןהילע 

וז .הגיאדמ  תואיצמ  לע  תלדגמ  תיכוכז  לכה  ךסב  היה  הזה  ןוכרעמהו  ךילביל  תשק  לש  התומדבו  המלצב  רוד  ןאכ  לדג 
. חור יסג  םידלי  הקיתשב -  וא  השעמב  ןירשימב , וא  ןיפיקעב  םירציימ -  םירוהה  הב  תואיצמ 

(, תיגולויצוס הרוטקירק  ידכ  דע   ) םהמ תנצקומו   Y-רוד ה ינבמ  הליגב  הריעצ  םנמא  איה  שווצמ " תב  תדלי ה" הרעה :
רקיעב תלוזל –  תומיטאהו  תונעבותה , .םיעשתהו  םינומשה  תונשב  םלצא , וליחתה  התדילל  םישרושהו  תיתשתה  לבא 

לש םיבר  םיטביהב  תרכינו  הזה  רודה  תא  הנמאנ  םיפקשמ  תגציימ , ךילבילש  תוקוצמ -  תוהזל  תלוכיה  רסוח 
. תימוימויה ותוגהנתה 

ולגרותו םדוקה  רודב  רתוי  םיחיכשו  םילבוקמ  ויהש  תובשחתהו , תושיגר  סומינ , לש  םידוקש  הדבועה  ונתכרעהל ,
יוניכל הכז  רבכש  המל  ןמיסו  תוא  ינאה – " ןומרוה  הילעל ב" היצקידניא  איה  הזה , רודב  םימלענו  םיכלוה  ריעצ , ליגמ 

: רומאל וללה , תוללכהה  לש  תיתוהמ  תיריפמא  השלוחב  םיריכמ  ונאש  שיגדהל  בושח  ינומה ." םזיסיקרנ   " ילמסה
לע םרקיעב  םיססבתמ  ליעל  ונראיתש  םימוטפמיסה  .םימדוק  תורודל  תיתאוושה    (benchmark) הדימ תמא  רדעיה 

תורפס היזיוולט , תורדס  תונויאר ,  ) םינווגמ תורוקממ  ונטקילש  תויואטבתה  לש  ףסואו  תויטסינויסרפמיא  תונחבא 
, ירוביצה חישב  תוחיכשו  ןיעל  תוטלוב  הכ  הזה  םוחתב  תועפותה  יכ  המוד  תאז , םע  דועו .) טנרטניאב  תובוגת  הפי ,

לבא .דימת  ויהי  ילואו  ויה  םיבשחתמ  אלו  םיסמונמ  אל  םישנא  .ןמזה  חור  ינמיסמ  דחא  תא  ןהב  םיאור  םיבר  ידכב  אלש 
חרכהב אל  הז  .טלוב  תונורחאה  םינשב  לחש  יונישה  הנידמה , לש  םינושארה  םירושעה  תשולשב  לארשיב  יחש  ימל 

תויוגהנתהל היצמיטיגלה  רקיעבו  םילבוקמ ) ושענ  םודא  וק  תייצחל  ובשחנש  םירבד   ) המצועה רתוי  אלא  תומכה ,
ההובג תוירלופופל  וכזש  תויומדהמ  תוברש  הרקמ  הז  ןיא  ומצעל ." דחא  לכ   " לש דוקה  םע  המלשההו  תויתרבח  - יטנא

תוירגלווב ונייפאתה  םיפוצ ) ןוילימ  לש 1.3-1.5  םוצע  גניטיירל  התכזש  תינכות   ) לארשיב לודגה " חאה   " יפוצ ברקב 
. הזה ןייפאמה  ללגב  קוידב  םתוא  וצירעה  םיבר  השעמל  .תרתסומ  יתלב 

היווחה ירעצל , .תסנכה  ןכשמב  תסנכה  ירבח  לש  העבשהה  סקטב  םירחא , םיבר  ומכ  יתיפצ , : " סרמוב - יבייבה רודמ  רבג 
שרדנה תא  הריכזמ  םש  םיבר  לש  הבישיה  תרוצ  .לארשי  תנידמל  אלו  תסנכל , אל  דובכ –  תרדשמ  הניאו  תבבלמ  הניא 

דע קפסו  םיפוקז  םיבשוי  םיטעמ  .תיטילופה  הייטנה  יפל  אקווד  ואלו  הנימי  וא  הלאמש  הבסה  רדסה –  לילב  ונתיאמ 
רסוחב םישובל  םקלח  .קראפב  לספס  לע  םיבשוי  םה  וליאכ  ןזואל –  הפמ  םישושִחל  .ןכודל  לעמ  רמאנל  םיבישקמ  המכ 

לייטקוק תביסמב  יתיפצ  ילש –  תומשרתהה  שובלו ? תוגהנתה  יללכ  שי  תסנכה  ירבחל  םאה  ןנולתנ ? המל  ךא  םעט – 
 " .עבצא ילדנסב  םג  תסנכל  עיגי  והשימ  םא  אלפתא  אלו  תילארשי –  תיסופיט 

.ריעצ ליגמ  התוא  וגפס  םיריעצהו  רטממ " ךתוא  רפוס  אל  ינא   " לש תיתוברת  הריוא  השעמל  הרצונ  תילארשיה  הרבחב 

(, עונלוק וא  ןורטאית  םלוא  תועפוה , ןודעומ   ) ךושח םלואב  ותומתה :" תוברת   " תאז התניכ  רכיירטסא  העונ  תירגולבה 
קזח רוא  ץיפמ  ךסמה  ואדיוב –  קר  וא  שאלפ , ילב  םימלצמ  םתא  םא  םג  .יתרטשמ  רוקרז  ומכ  ריאמ  םכלש  ןופטראמסה 

הבוגת וז  ינוצר –  אל  הז  .וילא  רשי  טיבהל  םכירוחאמש  תורושב  תבשל  ולזמ  ערתיאש  ימ  לכל  םרוגו  םכתביבס  לע  דואמ 
 [...  ] .קזחו ימואתפ  ילאוזיו  יוריגל  םייניעה  לש 

עדימ ילוש , טרפ  איה  וירוחאמו  וביבס  םיבשויל  הערפהה  .םולכו ]...[  יתפעזו –  יתפזנ  םג  ףוסב  יתננחתה , הפי , יתשקיב 
? ךל םיעירפמ  ונחנא  דחא : רבד  קר  הרמא  םיעירפמהמ  הל  יתיכזש  תטלחומה  תומלעתהה  .וב  ןיינע  םוש  ול  ןיאש  רתוימ 

. יתומת
בחרמהמ םוצע  קלח  םויכ  תנייפאמ  בנועמ , ןורטאית  םלואב  יתוברת  עוריא  עצמאב  הנגפוה  רוכזכש  וזה , השיגה 

וגהנממ לודחל  וליפאו  לצנתהל  ול  םורגת  והשימל  הרעהש  המדנ  היה  דוע  םינש  המכ  ינפל  דע  םא  .לארשיב  ירוביצה 
.המר [...]  דיב  ותומת " תוברת ה" תטלוש  םויכ  לוספה ,

תונפתמו הפשא  לש  םימרגוליק  ןהירחא  תוריאשמ  תומלש  תוחפשמשכ  םיה , ףוחב  םישגופ  ותומת " ה" תוברת  תא 
וא לעפומ  לוקמר  םע  תוחיש  םילהנמש  םישנא  לש  השיגה  םג  איה  ותומת "  “ .שידא ףוצרפב  ןדויצו  ןפט  לע  חטשהמ 

, זז אלו  זוזל  ונממ  םתשקיבש  ימ  לכ  לש  העצהה  איה  ותומת "  “ .תוריש תינומב  וא  סובוטואב  דיינב  הקיזומ  םיעימשמ 
ןיינעמ אל  שממ  הזו  ךל , עירפמ  ינאש  עדוי  ינא  תרמואש : השיג  וז  .דירוה  אלו  םוילוו  דירוהל  הקינ , אלו  תוקנל 

 " .יתוא
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לומ וא  םיירוביצ  תומוקמב  תוחוקלכ  םיגהנתמ  םה  ובש  ןפואה  אוה  םילארשיה  לש  וז  הנוכתל  רתויב  קהבומה  יוטיבה 
וללה םירואיתה  .יסופיטה  ילארשיה  חוקלב  הקסעש  םירוט  לש  הרדס   Ynet -העיפוה ב תנשב 2012  .םיתוריש  יקפס 
רודה לע  רקיעב  העיפשמש  םינסרה  תופפורתה  תאו  תילארשיה  הרבחה  תא  ףטושה  יכונאהו  ירגלווה  לגה  תא  םימיגדמ 

. ריעצה

םיפטפטמ קושב , ומכ  םיגהנתמ  םיחווצ , םה  : " ךכ םילארשיה  תוחוקלה  םע  הנויסינ  תא  הראית  םירפס  תונחב  תרכומ 
תוחוקלה .תונחה ]...[  עצמאב  תוקונית  םילתחמ  וליפאו  םידומע  םיערוקש  םידליהמ  ןיע  םימילעמ  םירפס , לע  הדילג 

ואצי אלש  רקיעה  םילבקמ , םה  ותואש  תוריש  לכו  רצומ  לכ  םצעה  דשל  דע  ץוצמל  דואמ  בוט  וגאדי  םילארשיה 
"." םירייארפ '

, םכלש חורה  תוסג  לע  רבדל  הנווכ  יל  ןיא  : " ךכ "ל  וחל םילארשי  םיעסונ  םע  ונויסינ  תא  ראית  "ג  בתנב ןוחטיב  ןיצק 
רבכ הפ  םידמוע  ונחנא  : " לש תוירקשה  תונולתה  .דימ  לבקלו  שורדל  םכב  תשרשומה  הפצוחה  תונלבסה , רסוח  תוקעצה ,

הרבחב וללה  תויעבה  לע  בתוכ  ינאש  הנושארה  םעפה  וז  .תוקד ]...[  כ-10  ינפל  םתעגה  לעופבשכ  תוקד "!  50
לע תונוילעה  תשוחת  לא  םכרדב  הרקנש  המ  לכ  סומרל  םינכומה  תונלבסה  ירסח  לע  המוקעה , תוברתה  לע  תילארשיה ,

לוכה לארשיב  תונקל  רשפא  םויה  .תונורחאה  םינשב  ומכ  יסנניפה  ןפל  ההובג  הכ  תועמשמ  ונתנ  אל  םלועמ  .רחאה 
" .הפיה ילארשיה  תא  םידבאמ  ונחנאש  ששוח  תמאב  ינא  .ריחמ  שי  רבד  לכלו  ףסכב 

אציו ץראה  זכרמב  תולודג  תודעסמ  שולשב  יתדבע  : " ךכ תודעסמב  םילארשיה  תוחוקלה  םע  הנויסינ  תא  הראית  תירצלמ 
, םניחבש המ  לכ  לוכה , ול  עיגמש  דעוס  ותוא  .ןטחסהו  ןנולתמה  יביסלופמיאה , ילארשיה  דעוסה  תא  בורקמ  ריכהל  יל 

ידכ אלא  תונהיל , ידכ  אל  הדעסמל  אב  אוה  וליאכ  השיגרמ  ינא  םימעפל  .יוציפל  חוניק  ןבומכו  םניחב , אלש  המ  לכ 
'." יל עיגמ   ' המ לוכיש  המ  לכ  טוחסלו  ןוצר  תועיבש  רסוח  תוארהל  ןנולתהל ,

ודעותש םישיבמ  םיעוריא  לש  הרדס  תובקעב   , רעוכמה ילארשיה  לע  ןוידה  ותמצוע  אולמב  שדחתה  ב-2015 
תסיט  " יוניכל הכזש  המ  אוה  םהבש  טלובה  .קובסייפו  בויטוי  תועצמאב  רוביצל  ופשחנו  ןופטראמסה  תומלצמב 

תושעל הרטמב  םימוד , םיעוריא  םידעתמש  םייתפכא  םיחרזא  לש  קובסייפ  יפד  םג  ועיפוה  ןוידה  תובקעב  דלוקושה ."
.היואר אל  תוגהנתהש  המלצמב  ספתנש  ימל  גנימייש " "

תרעוכמה תוגהנתהה  תא  ונגפס  םינש , ךרואל  ךל  ונרתיווש  ןוכנ  : " ךכ רעוכמה  ילארשיה  תא  ראית  הקדה ה-90  "ל  כנמ
תוחוקל תורישב  /ת  דבוע יפלכ  הריפחמ  הרוצב  תאטבתהשכ  ךל  ונרתיו  .ונל ]...[  היה  רוסאש  תומוקמב  ונגלבהו  ךלש ,
תוריכמה דקומ  להנמ  לש  תומצעה  תא  רובשלו  דרשמל  עיגהל  תמייאשכ  ךל  ונרתיו  תיצרש , המ  תא  דימ  תלביק  אלשכ 

גהנ תלליקשכ  וא  ותדובע , תא  השוע  לכה  ךסבש  ןוינקב  חטבאמה  לע  תסעכשכ  ונרתיו  תישע , התאש  תויועט  ללגב 
חלתשמש רעוכמה  ילארשיה  התא   . םיכנ תינחב  תינחו  תכלה  זאו  הינחה  תא  ךל  ספת  לוכיבכש  םימעפ  רופסניא 

" .ךרובע דבלב " תוצלמה   " םה םילהנו  םיקוחש  דועב  תירשפא , תונמדזה  לכב  םיינסרה  םיקבקוטב 

.הנידמה לש  םיבוט  םירירגש  וויהו  הובג  ימונוקא  - ויצוס עקרמ  תוחפשממ  םבורב  ועיגה  ןושארה  רודהמ  םיאלימרתה 
( תוקיטסיטטס ופסאנ  אל  םויה  דע   ) םכותמ לטובמ  אל  רועישו  תוחפ  םייגוציי  הארנה  לככ   Y-רודמ ה םיאלימרתה 

.לארשי לש  התימדתל  םוצע  קזנ  תמרוגש  םיימוקמה , יפלכ  הטובו  תיתונדא  תוגהנתהב  ןייפאתמ 

םהל ומרגש  םילארשי , לש  תויוגהנתהב  םילקתנ  ליג 30 ) דע   ) םיריעצ רתויש  אצמנ  ב-2013 , ךרענש  רקסב ,
.שייבתהל

גצייל סט  אלו  ימצע  ליבשב  הנהנ  ינא  "ל  וחב ינאשכ  .הנידמהמ  יל  תפכא  אל  "ל  וחב ינאשכ  : " Ynet-הבתכל ה הבוגת 
" .דחא ףא 
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אל םה  .תשביה  םורד  תונידממ  תוברב  םילייטמה  ןיב  בורה  םה  הארנ , הז  ךכ  םילארשיה , ": " לודגה לויטה  רזחש מ" ריעצ 
אל שממ  רשאכ  םגו  .םהילע  ודבעיש  םיבהוא  אל  יכהו  םימכח  יכה  םה  םיקזח , םה  םירחא , םע  בברעתהל  ךרוצ  םישיגרמ 

םיכלכלמ םיקעוצו , םינבצעתמש  םיריעצ  'ה  רבח אוה  ץופנ  הזחמ  .םירייארפ  ואציש  םישח  םהמ  םיבר  םהילע -  םידבוע 
.תוימוקמה [...] תומרונל  טלחומ  דוגינב  םיגהנתמו  הביבסה  תא 

םא קפסש   ) םוגמג יצחב  הל  הנוע  אוה  ןימזהל , הצרי  המ  ותוא  תלאושו  ילארשיל  הנופ  תירצלמ  דע : יתייה  הזל  םג 
םירבד ףיעמ  טעמכ  ןבצעתמ , הבוגתב  אוה  .ףירח  בטור  ול  האיבמ  הצרש -  פושטקה  םוקמבו  העוט  איה  הניבה ,)

אוה המל  ולש  טבמהו  ןוטהמ  הניבמ  אל  איה  וליאכ  תירבעב  התוא  ללקמ  תינשב , וילא  תשגינ  איהשכו  ןחלושהמ ,
וללה םילימהו  .םישוע  ונחנא  ןגאלב  ןומה  ןגאלב ," 'ו  צומ  " .םירעוכמ תונמוזמ –  םיתיעל  םירייטצמ  ונחנא  הככ  .ןווכתמ 

" .לבח .ותדובע  תרגסמב  םילארשי  םע  עגמב  אבש  ימוקמ  לכ  לצא  תושרשומש  םילימ  אלא  תויארקא , ןניא 

לארשי תורירגש  לש  הלהנמה  תניצקו  תילוסנוקה  הנייארתה  הלי , ' צב הניאפ  לד  סרוט  קראפב  תותצה  רפסמ  תובקעב 
םירזוח רוסא -  הזש  תורורבה  תוארוהה  ףא  לע  קראפב , שא  םיקילדמש  םילארשי  לש  םירקמה  : " הירבדל .הלי  ' צב
םירוזאב אל  םג  הז  תא  םישוע  אל  .אבצב  ודמל  הארנכש  גהנמ  הזיא  הזש  הנוט  ףורשל  אל  םג  ןיטולחל , רוסא  הז.םינשנו 
ונמצעל תושרהל  םילוכי  אל  ונחנאו  תוינש  לש  ןיינע  הז  "ש , מק האמל  דע  תועיגמ  קראפב  תוחורה  .לושיבל  םירתומש 

יתרזח ינא  רוזאב , רקיב  רירגשה  םייטנוולרה , םימרוגה  לכ  םע  רשקב  ונחנא  .הזכש  לודג  קזנל  בוש  םיארחא  תויהל 
לע תרזוח  וזה  תוגהנתההש  עגרב  לבא  ןיינעב  תובדנתה  טקיורפו  תירבעב  הרבסה  רמוח  ונל  שי  קראפהמ , םושלש 

תוביהרמהו תופיה  תחא  איהש  עבטה , תרומשל  תושיגר  שיש  םיריבסמ  ונחנא  .קזנ  םרוג  הזה  ןטקה  ץמוקה  המצע ,
טלחומה רוסיאה  לע  תושיגרהו , תובישחה  לע  םיריבסמ  ב-2011 . הפירשה  לש  הרקמה  רואל  רקיעב  ולוכ , םלועב 

לע תולועש  לבז  לש  תויאשמ  ןיאש  ןיבהל  ךירצ  .הפשאה  תויקש  תראשה  רוסיא  ןכ , ומכ  .איהש  הרוצ  לכב  שא  קילדהל 
םנשי 190 קראפב  םישק : תמאב  םינותנה  ירעצל , הפשאה  תא  םיריאשמ  םילארשיה  קרו  הפשאה -  תא  תופסואו  רהה 

השולש דואמ -  ןטק  םילארשיה  זוחא  .דבלב  םילארשי  םה 6,000  קראפל  םיסנכנה  םכותמ  הנשב , םילייטמ  ףלא 
םה  70% שאה -  תקלדהו  קראפב  קוחה  תורפה  ירקמ  לכ  תניחבמ  הלאה , םיזוחא  השולשה  ךותמ  לבא  דבלב , םיזוחא 
םג השק  הפוקתב  הירופ  עקרקו  ןאכ  סיעכמ  תמאב  הזו  טלוב  ךכ  לכ  הזו  םלועה , ראש  לכמ  םיריית  םה  .םילארשי 30% 

" .הרודמל ןמש  ףיסוהל  רשפא  יא  .ךכ 

פירט פירט וגא   וגא
לש דוסיה  ינייפאממ  תחא  איה  תימצע  הוואג  אברדא , .תילארשיה  הרבחב  תירלופופ  הנוכת  התיה  אל  םלועמ  הוונע 

הוואגהו רפושמה )" , " שדחה ידוהיה   ) תינויצה הוואגה  תידוהיה , הוואגה  לע  תתתשומ  איהו  יסאלקה , רבצה  לדומ 
הוואג התייה  וז  ללכ  ךרדב  ומצעב , תואגתהל  ונמזב  ךנוח  ילארשיהשכ  םג  םלוא  החילצמ .) הרבחכ  לארשי   ) תימוקמ

תוימורטה ויתונוכת  תא  טילבהו  תימצע  הוואג  אטיבש  ימ  הנידמה , לש  םינושארה  םירושעב  .תיתצובק  תוכייתשה  לש 
. יוניגל הכזו  ריהיכ  שפתנ  םיישיאה , ויגשיהו 

, םיילאודיבידניא םיגשיהב  תואגתהל  היצמיטיגל  קר  אל  הרצונ  .וזה  הסיפתב  יוניש  ןמתסמ  ךליאו  םיעבשה  תונשמ 
תוברתה תארשהב  ימצעה , קווישה  תוברתמ  קלחכ  ךמצע , תא  טילבהל  יוצר  וליפאו  רתומש  המכסומ  ןיעמ  םג  אלא 

ךכו יממעה  חישהמ  הגרדהב  הגומנ  תורחא , תופשל  המגרתל  השקש  טמויצוס ,"  " תירלופופה הלימה  וליפא  .תינקירמא 
לבא תאזה , המגמה  לע  םתסה  ןמ  העיפשה  תיתורחת  - תימזיה הלכלכה  תוחתפתה  רניוואד ."  " וא רציווש "  " םילימה םג 

חרזאה תויוכז  תוברת  חורב  תוימצעה , חופיטב  תודקמתהלו  פירט  וגאל  תיכרע  היצמיטיגל  יגולואידיא : זרז  םג  הפ  היה 
.תיטרקומדה
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אצי ילש  שדח  ״יבייב״  דועו  הלודג  החלצהב  ״שדח  גנילייטס  רצומ״  יתקשה  םמהמ , ברע  יל  היה  : " קובסייפב חוויד 
...ךרדל

" .לייטסבו םירבח  בוט  הליל 

לש טקיורפמ  קלחכ  "ב  טח ידימלת  לש  התיכל  יתעגה  םינש  רפסמ  ינפל  תואטיסרבינואה ": תחאב  ךוניחל  הקיתוו  הצרמ 
 - אתבסו אבס  החפשמה : לש  היכרריהה  תרזעב  תאז  יתישע  .םיגשומ  תפמ  לע  םהל  ריבסהל  יתיסינו  תרחא " הארוה  "

הרמאו תחא  הדלי  המק  זאו  .הטמל  הלעמלמ  טוטרש  חולה  לע  האלה -  ךכו  התאו  ךלש  םיחאה  םידודהו -  ךלש  םירוהה 
'.... ודכו תוחא  חא , אבא , אמא , אתבס , אבסה , שמש -  ומכ  הביבסו  זכרמב  איה  התעדל : ןוכנה  טוטרשה  .העוט  ינאש  יל 

." Y-רוד ה תויהל  הלדג  תאזה  הדליה  םצעבו ,

תיטסיסיקרנה הפיגמה   )" םרקחמב וושה  גנווטו ' לבפמק  .תיאקירמא  תוברת  לש  יביסאמ  אובימ  קלח  איה  תאזה  המגמה 
םינשה 1979–2006. ןיב  םיאקירמא  םיטנדוטס  ברקב  וכרענש  (, 16,275  ) תוישיא ינולאש   "( יל עיגמה  ןדיעב  םייח  - 

תא ואלימש  םיטנדוטסמ  םמצעב " םיבהואמ   " רתוי קהבומב  ויה  תנשמ 2000  ןולאשה  תא  ואלימש  םיטנדוטסהמ   30%
םזיסיקרנה גוריד  תא  תולילקב  ופקע   Y-ה רודמ  םילאשנהמ  םישילש  ינש  .םיעשתהו  םינומשה  תונשב  ןולאשה 

תוגלפתה לש  הלאקס  ינפ  לע  םירזופמ  םזיסיקרנ  לש  םימוטפמיסה   " .םיעבשהו םישישה  תונש  ידילי  לש  עצוממה 
תוישיאה ידוקינש  אוה  ונאצמש  המ  ": " טסילכלכ  " ףסומל ןויארב  לבפמק  ריבסה  היצנגילטניאב ," ומכ  תילמרונ ,

המצע תוברתה  יכ  םיטסיסיקרנ  םישנא  רתוי  שי  .ןמזה  ךרואל  קהבומ  ןפואב  םילוע  םזיסיקרנה  תומר  לש  םיעצוממה 
אל התא  םא  םג  תורקל  לוכי  הז  .ךמצעב  זכורמו  ירמוח  רתוי  תויהל  ךילע  תצחול  תיאקירמאה  תוברתה  .וזכל  הכפהנ 

" .םישוע םירחאש  המ  ךותב  עמטנ  אלא  טסיסיקרנ , שממ 

םייחה תורוק  ףוסב  ןייצל  אוה  גהונה  .םיניכמ  םיריעצש  םייחה  תורוקב  הארמבכ  תפקתשמ  תימצע  הרדאהל  הייטנה 
הניא הוונעהשו  םיזגהל  םיטונ  םהש  םשורה  הלוע  ונפסאש , םייח  תורוק  תורשע  ךותמ  לבא  .םיישיא  םירושיכו  תונורתי 

" םמצע תא  רוכמל   " םיסנמ םהש  העש  םהלש , תונורתיה  דחאכ  העיפומ  אל  םג  איה  ידכב  אל  .םתוא  תנייפאמש  הנוכת 
.ילאיצנטופ קיסעמל 

יבצמב הדימע  ההובג , היצנגילטניא  תלעב  תיביטרסא , םילועמ , שונא  יסחי  ימצע : לע  : " ינש ראות  רחאל  תב 28 , הריעצ 
" .הצורחו תינלבס  הלועמ , ייוטיב  רשוכ  ץחל ,

. קובסייפבו רוקיב  יסיטרכב  םהלש  תוימצעה  תורדגהב  םג  תפקתשמ  תימצעה  הרדאהה 

". םילעבו "ל  כנמ ימצע , : " ולש קובסייפה  ףדב  ומצע  לע  בתכ  ריעצ 

םג קמנל , ילב  עידוהל , ילב  םתס , ךכ  הזל , הז  זירבהל "  " םיברמ םה  .תיגוזה  םיסחיה  תכרעמב  םג  תפקתשמ  תויכונאה 
.סמס תחילשב  םיימיטניא  םיסחי  םייסל  רידנ  אל  םג  .הברק  יסחי  ירחא 

". םיסווטה רוד   " ראותל וכז  םיקינ  Y-ידכב ה אל  .תינוציחה  העפוהה  תייססבוא  אוה  ימצעה  תוברת  לש  םייוטיבה  דחא 
רוקידפב רעיש , ילופיטב  גניסריפו , עקעק  תובותכב  םירזיבאבו , םידגבב  דחאכ ) םינבו  תונב   ) ןוממו ןמז  םיעיקשמ  םה 

לע ןנובתהל  םיברמ  םג  םה  .דועו  םייטסלפ  םיחותינ  תוטאיד , רשוכ , ירדח  םינוש , םיגוסמ  יפוי  ילופיטב  רוקינמו ,
.הארמב םמצע 

הארמה תא  רידאמש  יתוברת  שבכמל  םיפשחנ  םיריעצ  .תרושקתה  תעפשהב  ריעצ , ליגב  רבכ  תחתפתמ  תאזה  השיגה 
.לע ירוביג  לש  דמעמל  םיכוזש  םינמגודו  תוינמגוד  עויסב  תיביטרסא ,) תוינימ  לע  שגדב   ) ינוציחה

רסמה תא  הריבעמ  ינוציחה  הארמל  הדיגסה  דחא  דצמ  .םיקינ  Y-לע ה תויבויחו  תוילילש  תועפשה  שי  תאזה  העפותל 
תותיחנ ישגרו  ןוחטיב  רסוח  תרצוי  םג  איה  .תויחטשו  תונרמוח  םזיסיקרנ , ךכב  תדדועמו  ןכותהמ  הבושח  הפיטעה " ש"
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.םירימחמה םיטרדנטסב  םידמוע  אלש  םיריעצ  ברקב 

םיברמ םה  ןבומכ .) הבחר  הללכהב   ) םימדוק תורודמ  םתוזחב  רתוי  םייטתסאו  םייקנ  םיחפוטמ , םויה  םיריעצ  ינש , דצמ 
, םהלש םירוגמהו  הדובעה  תוביבסב  םג  תפקתשמ  תיטתסאה  תושיגרה  .קרתסהלו  רפתסהל  םשבתהל , סבכל , חלקתהל ,

יקאחה תוברתו  ינוציחה  לושירה  עקר  לע  דחוימב  תטלוב  תאזה  היצטניירואה  .תודפקומו  תועקשומ  בורל  ןהש 
.רבצהו ץולחה  תוברת  תא  ונייפאש  תיטקסאה 

קפומו םלוצמש  ינעוצקמ , קוב "  " איה תונורחאה  םינשה  לש  לארשיב  תויתנפואה  הווצמ  תבה  תונתממ  תחא  ידכב , אל 
תונומת םובלא  אוה  הווצמ " - תב קוב  . " תב 12 הדלי  החמשה -  תלעב  תבככמ  ובו  לייטסה , יללכ  לכ  יפל  וידוטסב 

םלצ ידי  - לע םלוצמ  קובה  .םירוענל  תודלי  ןיבש  רפתה  וקמ  תרכזמכ  ןמצע  תא  תוחיצנמ  תונב  ובש  עקשומו , רדוהמ 
, עוריאה תלכב  תואנקתמש  תונב  רצומה : לש  דעיה  להקל  ףשחנ  אוה  םש  הווצמה , תב  תביסמב  הווארל  גצומו  יעוצקמ 

.ןמצעל םג  הזכש  האנ  קוב  תושקבמו  יתרבחה  ץחלב  דומעל  תושקתמ 

 + תרפאמ דומצ +  יעוצקמ  רפס  ללוכה  הווצמ  תבל  ימולח  םוי  תועש ! ל-24  הכיסנ  : " תמוסרפ ךותמ  אמגוד 
הפאק לע  התספדהו  הנומת  תלדגה  תוכרב , םובלא  ראופמ , קוב )  ) תונומת םובלא  ואדיו +  סליטס +  םלצ  תיטסילייטס + 

.םינמזומהו לכואה  םלואה , ביבס  ובבס  הווצמ  תבל  תונכהה  םעפ   ₪. םוקמב 4,000 דבלב  ב-1,988 ₪  ןויליג -  יצח  לדוגב 
תורשפא םכל  הנקמ  םויה  לש  ןופורגה  .הריעצה  תגגוחה  ביבס  ולוכ  בבוס  הזה  דחוימה  םויה  שווצמ ,' תב  ןדיעב ה' םויה ,

!" םינוש םינשייקול  םוליצ ב-2  ללוכש  דחוימב  יתוכלמ  םוי  הל  קינעהלו  הנטקה , לש  הווצמה  תב  תא  גרדשל 

םהלש ליפורפה  תנומתל  םישידקמ  םהש  הברה  בלה  תמושתב  ילמס  יוטיב  ידיל  האב  ינוציחה  הארמב  תודקמתהה 
הנומת הלחא  : " ןונגסב תולעפתמ , תובוגתה  בורל  .בושמ  םישקבמו  םימולצת  םירבחל  חולשל  םיברמ  םה  .קובסייפב 

" ...ךלמ הזיא  ", " ימאמ הזיא  ךל ," הפי  ", " קול הזיא  ךיתח 

םכח ןופלט  תועצמאב  םלוצמה  םירבח ) רפסמ  דוע  םע  דחי  תובורק  םיתעל   ) ימצע ןקויד  ( - selfie תילגנאב :  ) יִפלֶס
.ריעצה רודה  תא  רקיעב  תנייפאמו  ונמלוע  תא  תפטושש  ינאה  תוברתל  רתויב  קהבומה  יוטיבה  ילוא  אוה 

יפלס לע  םינותנ 

קובסייפב שומיש  םשל  ןתיברמ  יפלס , תונומת  ומליצ  דע 35  ליגב 18  םישנהמ  םישילש  ינשכ  הילרטסואב : ךרענש  רקס 
(1)

(2  ) יפלס תונומת  ןה  דע 24  ינב 18  םימלצמש  תונומתהמ  כ-30%  גנוסמס : תרבח  הכרעש  רקס 

הלעמלו מ-51 ", selfie  " בותיכב וולש  תונומת  ןוילימ  הלעמל 23  םרגטסניא  תשרב  ויה  ינויל 2013  ןוכנ  : BBC-חוויד ב
(3 "( ) ינא " )" me  " בותיכב וול  ןוילימ 

Refrences: (1) McHugh, Jillan. 3.4.2013. 'Selfies' just as much for the insecure as show-offs, Bunbury
Mail. (2) Hall, Melanie. 17.6.2013. "Family albums fade as the young put only themselves in picture,
The Telegraph. (3) Self-portraits and social media: The rise of the 'selfie', BBC, 7.6.2013.
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Percentage saying they have shared a selfi (USA)

0% 15% 30% 45% 60%

Millennial

Gen X

Boomer

Silent

Reference: Taylor ,Paul. 4.3.2014. More than half of Millennials have shared a ‘selfie’. PEW Research
Center.

םילימ ללוכ  לגיטספה  לש  אשונה  רישש  עדונ  רשאכ   , יפלסה תעפות  לע  יתרוקיב  ירוביצ  ןויד  חמצ  תנשב 2014 
.ןמזה חור  תא  תוגציימש  תוממוקמ 

: יפלסה יפלסה ריש   ריש תוליממ   תוליממ קלח   קלח
.קתומ קתוע , ךל  שי  תוזופב , ימצע  תא  םלצמ  .קתומ / שדנד ,"  " אוהש עמשמ  שדח , ןופלט  יתינק  "

 ]...[ .תיפשה לש  תרכזמ  שי  חבטמב  וליפא  יפלס /, הז  ילש  םייחה  יסנת , קתומ ,
.יתימא הז  המ  הזו  ןושלה  תא  איצומ  יארה /, לומ  וישכע  הלעמל /, תחא  די 

.יפלס יתוא ת' הדמילש  ימאמל  הבר  הדות  יפיכ /, ךויח  קפוד  קי /, קי צ' םלצמ צ'
]...[" .ימצע לע  תמ  ינא  יחא , קאלאוו  / 3X ימצע. לע  תמ  ינא  ימצע , לע  תמ 

66

67

21/62



יבויחה יבויחה ןבומב   ןבומב םיקנופמ   םיקנופמ
.םהלש תודליה  ינומזפב  םגו  םיקינ  Y-ולדג ה םהילעש  םירחא  םידלי  ירפסב  רבכ  העיפומ  ימצע  דוקימל  היצמיטיגלה 

ובש רשע " השישה  שבכה   " ןפג ןתנוי  לש  ירלופופה  טילקתבו  סלטא  הדוהי  לש  ינא " אוה  הזה  דליה   " ירפסב לשמל  ךכ 
". יתוא בהוא  ינא  הברה  יכה  יכה  לבא   " ילמסה טפשמה  תא  ללוכ  םינומזפה  דחא 

":": בהוא בהוא ינא   ינא  " " רישה רישה תוליממ   תוליממ קלח   קלח
םירמ הדודה  תאו  תננגה  הלוש  תאו  םג / אבא  תאו  אמא  תא  בהוא  ינא  "

" .יתוא בהוא  ינא  הברה  יכה  יכה  לבא  יתוחא / תא  בהוא  ינא  אתבס  תאו  אבס  תא  בהוא  ינא 

המסרופש הרדסה , .הז  םשב  ןטק  בלבלכ  דמוע  התלילע  זכרמבש  תוטועפ , ירפס  תרדס  אוה  ( Spot the Dog ' ) יִקּוניִּפ '
רוד .םירוהה  בורל  הבוח  רפסל  ידיימ  ןפואב  טעמכ  הכפהו  ץראב  םגו  םלועב  הבר  החלצהל  התכז  םינומשה , תונשב 

'. יקוניפ  ' לע לדג   Y-רוד ה ינב  םידלי  לש  םלש 

לע םימתכ  ול  שיש  ןוויכ   Spot  אוה רפוטסירכ ) ונבל  ליה  קירא  בתכ  התואש   ) הרדסה רוביג  בלכה , לש  ירוקמה  ומש 
םידליל רבדיש  םש  השפיח  ןקוש )  ) רואל האצוההש  םושמ  הארנה  לככ  יִקּוניִּפ ,'  ' ארקנ אוה  תירבעב  .בנזהו  ןטבה 

.םהירוהו

םירוה ןיב  הבהאה  רשקבו  ונתוא  בבוסה  םלועה  לש  הדימלה  תויווחב  קסועש  םיטוטאז , רפסב  רבודמ  הרואכל 
רבעמה טרפב : לארשיבו  ללכב  תיברעמה  תוברתב  המגמ  יוניש  אטיב  הזה  רפסה  רתוי  קומעה  דבורב  לבא  .םידליל 

.הלימה לש  יבויחה  ןבומב  םיקנופמ "  " רמולכ םירשואמל -  םידלי  ךופהל  הרטמל  הל  המשש  הרבחל 

.קנפל קנפל , קנפל , וידלי : יפלכ  שדחה  הרוהה  לש  הנוילעה  ותבוחל  זמרכ  אלא  יאנג  םשכ  אל  יקוניפ  ארקנ  בלכה 
תונוצר יולימ  לש  םיחנומל  הבהאה  תא  המגרתו  היססבואל  רשואה  רחא  שופיחה  תא  הכפהש  הרבח  תאז  ללכומ  ןפואב 

םיחוורהו תואנהה  םוסקמ  לש  םיחנומב  אלא  תלוזל , רשוא  תמירג  וא  הניתנ  תועצמאב  םשגומה  רשוא  אל  הז  .םיישיא 
.לבסה רועזמו  םייחב 

המכמ םיעטק  ןלהל  .תונורחאה  םינשה  לש  םיירלופופה  םינומזפב  ססבתה  יל " אב  אל  " הו יל " אב  ביטומ ה" ידכב  אל 
: םהמ

":": ךילע ךילע יליל   אבאב    " " רישה רישה תוליממ   תוליממ קלח   קלח
 / םירבד ינימ  לכ  עומשל  שאר  יל  ןיא  "
םירמוא / םלוכ  יילע  המ  יל  תפכא  אל 

" .השוב ילבו  ןובשח  ילב  הצור /  ינאש  המ  השוע 

":": יליל אבאב   אלאל    " " רישה רישה תוליממ   תוליממ קלח   קלח
/ יל אב  אל  התא  יל , אב  אל  יל /  אב  אל  התא  התא  התא  התא  "

." בוט יל  אב  אל  יל , אב  אל  התא 
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":": הילע הילע יליל   אבאב    " " רישה רישה תוליממ   תוליממ קלח   קלח
ךילע / יל  אב  אלו  ילע  ול  אב  ול  אבו  "

/ ךילע יל  אב  אלו  ילע  ול  אב  ול  אבו  הילע / יל  אב  לבא  ילע  יל  אב  ול  אב 
.הילע יל  אב  הילע / יל  אב  לבא  ילע  יל  אב  ול  אב 

":": יתוא יתוא יליל   עיגמ   עיגמ  " " רישה רישה תוליממ   תוליממ קלח   קלח
יתוא יל  עיגמ  ימצע /  תא  קר  בהוא  "

" .ינא הככש  וניבת  יתמ 

":": תויהל תויהל הצור   הצור ינא   ינא  " " רישה רישה תוליממ   תוליממ קלח   קלח
 ]...[ .םלועה לכ  תא  שובכל  הצור  ינא  םלוכמ / יכה  תויהל  הצור  ינא  "

" .חתות ינא  ןכ  חילצא  ינא  ךפהמה /  תא  עצבא  דוע 

איה ישונאה  םויקה  תילכתש  ונל  המפמפ  הצרא , ואבוי  הלש  םילדומש  תינקירמאה , תרושקתה  רקיעב  תרושקתה ,
דמוע תישיאה  המרב  רשוא " םיחיכומ ש" ונלש  רקחמה  םגו  םלועב  םירקחמ  .םאתהב  ןה  תואצותהו  ישיא , רשוא  תגשה 

.הזה רודה  לש  םויקה  זכרמב 

קנפת  )" וטומל רשוא –  לש  תולוספקו  םיקופיס  ירחא  הפידרהו  תימיטיגל  םייח  תרוצל  ברעמב  בשחנ  םזינודה  הנושארל 
גשומהש הדבועה  רואל  םג  יגולויצוס  רשקה  תלבקמ  תינושלה  העפותה   "(. ...ב םכתא  קינפהל  / קנפל רשפא  ", " יתוא

', יקוניפ  ' ירופיס לע  ולדגש  םיריעצה , בור  םויה  .ילילשכ  תובר  םינש  ךשמב  ספתנ  תירבעה  הפשב  קנופמ "  " וא קוניפ " "
קנפתהל איה  םייחב  הרטמהש  םימתבו  תמאב  םינימאמ  םבור  .הזה  ילמסה  גשומה  לש  הנשיה  תועמשמל  םיעדומ  םניא 

.חבושמ הז  ירה  הברמה  לכו 

םהלש תוחוקלל  םינופ  םהשכ  .ומצע  תא  םישגמ  אוה  ךכב  יכ  םייחהמ , הנהנש  רחא  והשימל  םינגרפמ  םג  םה  ןכל 
תמאב םה  םתינהנ "?  " ברעה םויסב  םילאוש  םהשכו  תוניצרב , הזל  םינווכתמ  םה  ךתוא "? קנפל  רשפא   " חוורה יוטיבב 

םישאיימו םיבזכאמ  םישענ  םייחה  קנפתהלו , קנפל  אוה  םייחב  וטומה  רשאכש  איה  היעבה  .תיבויח  הבושתל  םילחיימ 
. תוגונעת עסמ  אלו  ךרפמ  עסמ  םהש  רבתסמשכ  רתוי 
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:: דוקימה דוקימה תצובקב   תצובקב קוניפ " " קוניפ  " " הלימל הלימל תויצאיצוסא   תויצאיצוסא
" .יתוא םיקנפמשכו  קנפל  תבהוא  שפנלו , ףוגל  בוט  השוע  "

" .ךורא םוי  רחאל  ףיכ  השועש  יוליב  וא  ירמוח  והשמ  "

" .האירבמש דע  םירוהה  לש  תיבב  תויהל  עוסנלו  הלוח  תויהל  הז  יליבשב  קוניפ  יכה  "
" .םעפ ידמ  הנתמ  ךמצעל  קינעהל  תעדל  הז  ךמצע , תא  קנפל  וא  קנופמ , תויהל  הז  םיצורש -  יתמ  םיצורש  המ  לבקל  "

" .דרוי תצק  חור  בצמהש  םעפ  לכב  ךויח  השק , הדובע  ירחא  זאסמ ` השק , םוי  ףוסב  קוביח  "

" .תמזגומ הדימב  השענ  אל  הז  דוע  לכ  םעפ  ידמ  קנופמ  םג  תויהל  בוט  "

בהוא םג  ונתוא  קנפמש  ימש  םיעדויו  ונמצע  תא  םיבהוא  ונחנאש  חיכומ  אוה  יבויח -  אוה  הריבס  המרב  קוניפ  "כ  רדב "
" .ונתוא

, תאז תא  תושעל  םהילע  זא  םהידלי , תא  קנפל  תלוכיה  תא  םירוהל  שי  םאש  תבשוח  ינא  .ילש  אמא  תא  יל  ריכזמ  קוניפ  "
 :(" קנפתהל ליבשב  דובעל  תצק  םג  םהל  תתלו  השק  הדובע  םע  םיאב  הלאכ  םירבדש  ךנחל  תאז  םע  ךא 

" .םיענ סחי  תיפיכ , השוחת  "

" .הרגשל רבעמ  הרטסקא  לכ  וא  הקומע  הניש  ץוחב , הבוט  החורא  החונמ , זאסמ ,' "

" .רתויש המכ  תווחל  ףיכש  תיעגר  רשוא  תשוחת  "

תוחמתה ימוחתב  םילהנמו  םידקפמ  םירומ , םירוה , םע  ונכרעש  תונויארב  הלעו  בש  םיקנופמ " םיריעצ   " לש יומידה 
םירפוס אל  םה  ", " םיבשוח םה  םמצע  לע  קר  ", " םתוא ונלקלק  ונחנא   " ןונגסב הרימא  ןונגסב  תורימא  ןכו  םינוש ,

- תיבב תובוחמו –  תולטממ  תודובעמ , קמחתהלו  ןנולתהל  םהלש  הייטנב  לחה  תונווגמ , ויה  תואמגודה  םג  ונתוא ."
.לדג סמועהשכ  סועכו ) לבוס  טבמ  " ) םיצצרופמ  " םהש ךכב  הלכו  הדובעבו , הטיסרבינואב  אבצב , החפשמב , רפסה ,

םירוהה לש  םהיתועורזב  לברכתהלו  הבהאב  ףטעיהל  בל , תמושת  ךושמל  עדוי  הזה  רודהש  הדבועה  תא  םג  ונייצ  םיבר 
.וקיחל םתוא  ץמאל  ןכומש  רחא , דחא  לכ  לש  וא  םיבסהו 

האלמ תואמצע  עובתל  אל  תימצע , הוואג  לע  רתוול  םיטונ  םהש  םושמ  ראשה  ןיב  םתביבס , תא  'ר  גנסל םיחילצמ  םה 
ידכ וללה , תונוכתה  תא  םיטילבמ  םה  אברדא  .םהלש  תויתולתהו  םהלש  תויתודליה  תא  םיריתסמ  םניא  םהש  םושמו 

(. תבכועמ תורגב  םישולש -  ןב  דליה  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) ץק ןיא  דע  קנפתהלו  בל  תמושת  דועו  דוע  לבקל 

הדוהת תברו  תבחרנ  הבתכ  ,  (Kolbert Elizabeth) טרבלוק תבזילא  רקרוי ," וינ  ה" תבתכ  המסרפ  ילויב 2012 
.(Spoiled Rotten) " קוניפ בורמ  םילקלוקמ   " התרתוכש

ישרויו גנימ  תלשוש  יאצאצל  טרפ  .םעפ  יא  םיקנופמ  יכה  םירוציה  הארנכ  םה  , " טרבלוק תבתוכ  םויה ," לש  םידליה  "
אל .םלועה  תודלותב  רתויב  תקנופמה  הייסולכואה  הארנכ  םה  םויכ  םיאקירמא  םידלי  הכפהמה , ינפל  תפרצ  לש  רצעה 

םינופלט תויזיוולט , םיבשחמ , יקס , ישלגמ  תומלצמ , םיעוצעצ , םידגב , םיצפח -  לש  םידקת  תרסח  תומכ  םהל  שיש  קר 
" .תיתחפשמה תרגסמב  םידקת  תרסח  תוכמס  םהידיל  ולביק  םג  םה  םידופייאו , םינשייטסיילפ  םיירלולס ,

האמב תיבב  םייח   " סקוא רונילאו  יניזאגר  וזנא  שרג , ינוטנא  דלונרא , ןא  םיגולופורתנאה ז' לש  םרפס  טטוצמ  הבתכב 
םיעיבצמ םיגולופורתנאה  .יאקירמאה  םייניבה  דמעמ  לש  בא  יתב  לש  תילאוזיו  היפרגונתאב  רבודמ   ". תחאו םירשעה 

, םיטיהרמ לחה  סקפ -  ' ציפו םיצפחב  ויתודג  לע  אלמתמ  "ב  הראב יסופיטה  תיבה  תורופס  םינש  רחאלש  ךכ  לע 
לש 30% היילעל  איבמ  החפשמב  שדח  דלי  לכש  ואצמו  ובשיח  םירקוחה  .םיעוצעצו  םידגבב  הלכו  טרופס  ירישכמו 
, םיעוצעצו םידגבב  םיסומע  םידליה  ירדחמ  םיבר  .רפס  תיב  ליגל  עיגהש  ינפל  דוע  הזו  יתחפשמה , שוכרה  יאלמב 

". זכרמב דליה   " תזוכיספ לש  תאכדמ  הארמ  םיווהמ  םהלש  םימוליצהו 
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דוגינב םהלש , דימתמה  רורשאה  תא  םישפחמ  אלא  םירשואמ , תויהל  םהידליל  םורגל  ידכ  ךרפב  םידבוע  קר  אל  םירוה 
םייניבה דמעממ  תובר  תוחפשמב  םהירוה .) לש  רורשאה  תא  ושפיח  םידלי   ) רבעב לבוקמ  היהש  המל  טלחומ 
תויניצב תנייצמ  טרבלוק  .שקבל  םיעדוי  טלחהב  םהו  םהידלי , לש  המחגו  השקב  לכ  אלמל  םיקנזמ  םירוהה  יאקירמאה ,

לכב ברעתהל  אל  ", " טועפל ענכיהל  אל  : " הלילשה ךרד  לע  תויכוניח  תוצע  םיקפסמ  םויה  לש  םירוהה  תכרדה  ירפסש 
לגוסמ אלש  םלש , רודל  ונישעש  תויועט  ןקתל  םתרטמ  רמולכ  .המודכו  םיממעושמ " םיארנ  םכלש  הרשעה  ינבש  םעפ 

. ומצע םע  הקד  תבשלו  וילענ  תא  ךורשל 

חדינ טבש  םע  םישדוח  רפסמ  הליבש  סל , ' גנא סול  הינרופילק , תטיסרבינואמ  גולופורתנא  לע  תרפסמ  טרבלוק 
דמעמ תוחפשמב  םידליה  תוגהנתה  ןיבל  םהיתוחפשמב  טבשה  ידלי  לש  םתוגהנתה  ןיב  הוושה  אוה  .ינאורפה  סנוזמאב 

םיריעצה םייביטימירפה "  " םיטבשה לצאש  דועב  .תורורב  תויועמשמהו  םיימוהת  ויה  םילדבהה  .סל  ' גנא סולב  םייניבה 
םיינזוא לע  תולפונ  םירוהה  לש  תושקבה  תויאקירמאה  תוחפשמב  תיבה , תודובעב  עייסלו  תוירחא  תחקל  םיכנחתמ 

םורגל רשאמ  םמצעב  תולטמה  תא  תושעל  טושפ  רתויש  םינעוט  םיאקירמאה  םירוההמ  םיבר  םירקוחה , יפ  לע  .תולרע 
סולש רובסש  ימ  .םהילגרל  רפע  םדיצמ  םירוההו  םינדורכ  םהירוהב  םיגהונ  םידליה  .הלועפ  ףתשל  םהלש  םידליל 

. םוקיש גציימ , אלו  יטרפ  הרקמ  אוה  סל  ' גנא

לוו ב" רבעשל  תיאנותיע   (Pamela Druckerman) ןמרקורד הלמפ  לע  אוה  הבתכב  אבומש  ףסונ  ןיינעמ  רופיס 
הלוכסאה יפ  לע  הלדוג  איה  יעבט  ןפואבו  תב , הדלונ  םיינשל  .זירפב  רוגל  הרבעו  יטירבל  האשינש  לנרו ," טירטס ג'

לכב .םייתפרצה  םידליה  לש  םתוגהנתה  לומ  לא  הטלבו  תילפורטסטק  התייה  הזה  ךוניחה  לש  האצותה  .תיאקירמאה 
תיאקירמאה תבה  וליאו  תונמ , שולש  לש  החוראב  תחנב  ובשי  םיתפרצ  םידלי  ורקיב , ןהבש  תירוביצ  הניגו  הדעסמ 

רפס ךכ  לע  הבתכו  תויתפרצ , תוהמיא  הברה  םע  החחוש  ןמרקורד  .םינבאתמה  בלש  ינפל  דוע  ןחלושהמ  לכוא  הקרז 
יכ םינימאמ  םייניבה ) דמעממ   ) םיתפרצהש תוחישהמ  הדמל  איה   (. תיתפרצב תקונית   ) "Bebe תא לדגל   " םשב
םע דדומתהל  תעדל  םיכירצ  םהלש  םידליהש  םינימאמ  םה  .הזל  ןווכתהל  םגו  אל "  " דיגהל תעדל  ףידע  םהידלי  תבוטל 

דעצב תרגפמ  הפוריא  טושפ  .יתפרצ  ןיינע  אל  הזש  אוה  םיניבמ , שממ  אל  התמגודכ  םיבר  דועו  ןמקורדש  המ  .לוכסת 
. תוריהמב רגסנ  רעפה  לארשיב , ומכ  םש , םג  לבא  .ב  " הראב םיכילהתה  ירחא  דחא 

םיבר םירוה  .ילכלכה  קושב  הזעה  תורחתה  איה  םידליה  לש  םתוצירעל  טרבלוק  לש  הבתכב  תולעומה  תוביסה  תחא 
הב חילצהלו  ןמזב  תורחתל  ףרטצהל  ידכ  םדידל , .תומצמטצמו  תוכלוה  םהידלי  לש  תוילכלכה  תויונמדזההש  םישח 

יוקינ ומכ  תודובעמ  םתוא  רוטפל  קר  אל  רמולכ , .םכרד  לע  לושכמ  לכ  ריסהלו  הגאד  לכמ  םינטקה  תא  תונפל  ךירצ 
םידלי םילדג  הכופה : קוידב  האצותה  ילסקודרפ , ןפואב  .תיבה  ירועישב  םהל  עייסל  אלא  הרידהו , םירדחה  רודיסו 

. םמצעמ אלו  הביבסהמ  רקיעב  עובתל  הייטנ  םע  םייתדרחו , םיטנטופמיא " "

רגבתמל אמאכו  הרומכ  ןמזה -  לכ  םיריעצ  םע  תשגפנ  ינא  : " תילגנאו היגולוכיספ  היגולויצוסל , הרומ  לש  הירבד  ךותמ 
םהילע םינגמ  םה  זאו  םהלש  תוכייתשהה  תצובק  תאז  ןכ  םא  אלא  רטממ  תלוזה  תא  םיאור  אל  םה  .הריעצ  תרגובו 

. םתוגהנתהב םינוכיס  שיש  םיעדוי  םיבשוח / םה  םא  םג  םהילע  ונישלי  אל  .שפנ  ףוריחב 
םירותיומ תויגולונכטה , ךרד  םירצונש  םייתרבח  םירשקמ  טנטסניא ," ה" םלועמ  הברה  עבונ  הזש  תבשוח  ינא 

תא תידיימ  םילבקמ  םניא  םה  םאו  שרודש  רעונה  תא  האור  ינא  םירוהו .) רפס  תיב   ) םירגובמה םלוע  דצמ  םייתועמשמ 
דחא ףאל  " " יל בישקמ  אל  דחא  ףא  : " ומכ תורמא  םהל  שי  זאו  .םילכה  תא  םירבוש  טעמכ  םה  םיכירצ  וא  םיצור  םהש  המ 

םירגובמה ונילא --  וסחייתיש  המל  זא  .םהל  ךייש  םלועה  לכש  םיבשוחו  םמצעב  םיזכורמ  םה  יתוא ." ןיינעמ  אל 
.???? הביבסב

םה םימי  רפסמ  ךות  תוניחבה  תא  םהל  םיריזחמ  אל  םא   ) םינויצ םידגב , לכוא , ידיימ -  לכה  תא  לבקל  םיליגר  םה 
םיצור םהש  ימל  רשקתהל  םילוכי  םה  .ידיימה  םתושרל  אצמנ  עדימה  לכ  תויגולונכטהמ -  עיגמ  טנטסניאה  םיננולתמ .)

". המודכו ידיימ  הנעמ  לבקלו 

: םירבד העברא  םישחרתמ  תירשפא , הקד  לכב  תונהילו  ךמצע  לש  םיידיימה  םיכרצה  תא  קפסל  הז  םייחב  וטומה  רשאכ 
תרצונ תינש , תרוקיב .) םידומיל , הדובע ,  ) ינמז לבס  וא  תומיענ  יא  ץחל , לש  םיבצמב  דומעל  רתוי  השק  השענ  תישאר ,
תייחדב ישוק  הווהתמ  תישילש , הלוע .) קופיס  ףר   ) גנוע יעגר  לש  םילדגו  םיכלוה  םינונימ  תעבותה  תישפנ , תורכמתה 
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(. הביבסל ןורוויע   ) תיתביבסה תושיגרה  תמר  תדרוה  ךות  ירטנצוגאה , בחרמב  תוסנכתהה  הלדג  תיעיברו , .םיקופיס 
(. תובשחתהו תובידא  סומינ , טקאט ,  ) רחאל היחמ  בחרמ  רשפאל  ידכ  ומצע  תא  ןסרל  תוחפ  הטונ  םדאה  רמולכ ,

ןוכסיחה הדובעה , תויגוזהו , החפשמה  םוחתב  תומישמו : תורגסמ  שוטנל  הייטנה  תא  הלידגמ  םג  םיקוניפה  תוברת 
םא םג  .בזוע  טושפ  ינא  יליבשב " דבוע  אל   " וא ילש " שארב  אל  ", " יל רדתסמ  אל  ", " יל םיאתמ  אל   " רשאכ .םידומילהו 

". יל בוטש  המ  קר  השוע  ינא   " יכ יתביבס , , לע  תומיענ  אל  תוכלשה  הביזעל  ויהי  םא  םגו  יתבייחתה 

םידומילה 2013 תנש  תישארב  אבה : הרקמהמ  דומלל  רשפא  תונורחאה  םינשב  רפסה  יתבב  הרושה  חורל  המגוד 
תעונתל החורב  הבורקה  תנוכתמ  לולכי  יתנשה  לויטהש  ביבא  לתב  ה ' ינוריע  ןוכיתה  רפסה  תיב  תלהנה  הטילחה 
ךשמנש ץראה , ןופצל  לויטה  .חטשב  ולשביו  םילהואו  הניש  יקשב  ונולי  ץראה , יליבשב  ודעצי  םידימלתה  רעונה :

לויטב ףתתשהל  םירומא  ויהש  םידימלת  ךותמ 180  לבא  .סאינבו  הידוהי  לע , לא  םילחנב  הדעצ  ללכ  םימי , השולש 
Ynet-ןויארב ל .םהיתבב  ורתונו  ןולמ  יתבבו  רעונ  תוינסכאב  ןולל  אלש  רפסה  תיב  תלהנה  תטלחה  לע  וחמ  הזה 30 

ויהש םילויט  הלאו  חטשב  לשבל  םיעדוי  אל  ונחנא  .ןרזמ  םע  הטימב  קר  םינשי  םיביבא  לתה  ונחנא  : " םהמ דחא  רמא 
יתבבו רעונ  תוינסכאב  םינלו  לייטל  םיאצוי  םידימלתה  ביבא  לתב  םירחאה  רפסה  יתבב  .ח  " מלפה תפוקתל  םינוכנ 

אוהש זא  הצור  להנמהש  המ  הז  םא  .תיאבצ  תונוריטב  םיאצמנ  אל  ונחנא  םילויטה ? תא  ונילע  לקהל  אל  המל  .ןולמ 
?" םהילע טילחמ  אוהש  תומוקמב  ןושילו  ולש  תוזירפקה  תא  לובסל  םיכירצ  ונחנא  המל  .לייטל  אציי 

תיב תלהנהב  ריכב " םרוג   " .ושנעוה וא  ופזננ  אל  וללה  םידימלתה  יכ  הלע  הבתכהמ  .רפסה  תיב  תבוגת  םג  תניינעמ 
ונל ויהי  אלש  הרטמב  תדלומהו  ץראה  תבהאל  םירשקנה  םיכרע  לש  תוינידמ  ליבומ  להנמה  : " הבוגתב קפתסה  רפסה 

דואמ לבח  .םיכרע  טעמ  לבקל  תנמ  לע  הזכ  לויטל  ואציי  םהש  בושח  היה  .םיקנופמ  םידימלתב  רבודמ  .םיאנילרב  דוע 
". בושח ךכ  לכ  לויט  וספספ  84םהש 

26/62



ילש ילש שארבש   שארבש המהמ  
התכזש העיתפמו  השדח  הנשמ  חתיפש  יורק , השמ  ד"ר  םשב  ריעצ  ףוסוליפ  תילארשיה  העדותל  ץרפ  תנשב 1973 
תרפוסה ונמזב  הגיצהש  םלועה  תסיפת  לש  דוביע  םצעב  ויה  ויתונויער   ". ילאנויצרה םזיאוגאה   " יביטקובורפה םשל 

תא ססבלו  וישעמב , הנידמה  תוברעתהל  דגנתהל  לכשה ," יפ  לע   " תויחל םדאל  הצילמה  איה  .הירפסב  דנאר  ןייא 
לכ הללש  תאזה , העיתפמה  הנשמה  .המשא  ישגר  לש  םירתוימ  םישער "  " אלל ינתלעות , ןיפילח  לע  תלוזה  םע  ויסחי 
תא קר  םירחאל  ןתונו  ול , עיגמש  המ  קר  חקולה   " טסילנויצרה אוה  ילאידיאה  םדאה  יכ  הנעטו  םזיאורטלא , לש  יוליג 

? ימלו עיגמ  קוידב  המ  הרהבה : שרודש  ןטק "  " ןיינע קר  שי  .םהל " עיגמה 

הכז תנשב 1975 , םסרפתהש  לכשה ,' יפ  לע  םייח   ' ורפסו ליכשמה  ילארשיה  רוביצב  םילג  התכה  יורק  לש  ותנשמ 
ירסומ ףקות  הנקמש  יטנמור , טסיכרנא  לש  גוס  וב  וארש  בוט ," תיבמ   " םיריעצ ברקב  תלטובמ  אל  תוירלופופל 

.תומכסומב םהלש  הדירמל 

.הייח לע  הקבאנש  תננוגתמ , הרבחב  לוספ  םזיליהינ  ואטיבו  םייוזה  וארנ  ותרותו  יורק  ילארשיה  רוביצה  בורל  לבא 
היגולואידיאב םיקיזחמ  אלא  ןירדהמל , ירטנצוגא  םייח  חרוא  םימייקמ  קר  אל  םיריעצ  טעמ  אל  תאז , תמועל  םויה ,

השמו דנאר  ןייא  לש  יתטישהו  טוהרה  ןפואב  ללכ  ךרדב  תחסונמ  הניא  םתסיפת  .קדטצהל  ךרוצ  לכ  אלל  תירטנצוגא 
בוטש אמא  וז  הבוט  אמא  ' )" גייא - וינה תנפוא  ןונגסב  תיממע , היפוסוליפב  תונגועמה  תוקדצה  לע  תססובמ  אלא  יורק ,

"(. ...הל

ירסומ ודואיספ  וא  ירסומ  קודיצ  תוקפסמש  תויואטבתה  טעמ  אל  םג  םויה  אוצמל  רשפא  תויתרבחה  תותשרבו  םיגולבב 
ינא  " םייוטיבהש רמול  רשפא  יללכ  ןפואב  ימצעל .) ץוחמש  םלועל  תומיטא   ) תיטסיספילוסו תיטסיאוגא  תוגהנתהל 

. םיבר ברקב  וטומל  וכפה  יל " בוטש  המ   " וא םיאתמש " המ   " וא ילש " שארבש  המ  השעא 

תובוח תטימש  לע  יולגב  םירבדמש  םייטנרטניא  םימורופ  טעמ  אל  םג  שי  ללכומה  םזיאוגאה  תוכזב  תויואטבתה  דצל 
לבא הייסולכואה , ללכל  סחיב  חינז  טועימ  םנמא  םיווהמ  םה  .דועו  העבצה  םיסימ , םיאולימו , רידס  תוריש  תויחרזא :

תואגתהל וליפאו  טסיאוגא  תויהל  דימתמ  לק  השענ  ונימיבש  הדבועה  תא  רמולכ  תיללכה , המגמה  תא  םיאטבמ  םה 
דרשמ לש  הרבסה  עסמל  רבד  לש  ופוסב  תסיוגמ  "ל , הצב תורישמ  הקמחתהש  תילארשי , לע  - תינמגוד םא  אולה  .הזב 
רמוא הז  שפנ –  טאשו  האחמ  ועיבה  רוביצהמ  םידבכנ  םיקלחו  המזויהמ  גייתסה  "ל  הצ רבודש  הדבועה  ףרח  ץוחה ,

.ינשרד

לבגומ לבגומ ןובריעב   ןובריעב תובדנתה   תובדנתה
העונתהש הנעט  ליפוקוד , ינוט  רמאמה , תרבחמ  .עיתפמו  דירטמ  ןיינעמ , רמאמ  קיווזוינ ' םסרפתה ב' טסוגואב 2010 

םישטונ וכו )' םיכרוע  םיבתוכ ,  ) םיבדנתמ רתויו  עווגל , הלחה  הידפיקיו  תישפוחה  הידפולקיצנאה  לש  תיתרבחה 
.םיפרטצמ רשאמ 

םינתונ םניא  הלא  לכ  םלוא  .הידפיקיו  לש  רבשמל  ומרת  תיביסרגא  הכירעו  הקיחש  יוצימ , ןוגכ  תוביסש  חינהל  רשפא 
אלל המורתהו  תובדנתהה  רבשמל  קודה  רשק  הרושק  רבשמל  תירקיעה  הביסה  ונתכרעהל , .העפותל  קפסמ  הנעמ 

85

86

87

88

89

27/62



.יטרפ סרטניא  לכ  לע  רבוגש  יטסיאורטלאו , ילאוטקלטניא  ףחד  ילעב  םישנא  םה  הידפיקיו  יבתוכ   : חוור תרטמ 
אל ריעצה  רודה  ופייעתהו , ובתכש  םירוכבה , םהיחא  וא  םהירוהל  דוגינב  .םישרוי  ומק  אל  וללה  םיבתוכל  איה  היעבה 

.ישחומ חוור  אלל  תודובעל  ומצע  תא  בדנל  הטונ 

ליג יפל  תוגלפתה  םירביא -  תמורת 

םיריעצ 18-25 םירגוב 26-35 הלעמו םירגובמ 36 

יבורקש םיכסמ 
תא ומרתי  החפשמה 

וירביא

םירביא םורתל  םיכסמ 
ול םיבורקה  לש 

ידא סיטרכ  לע  םותח 
0%

25%

50%

75%

100%

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

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

.תוצובקה ןיב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ  הרעה :

: איה לעופ  אוהש  ינפל  לאוש  אוהש  הנושארה  הלאשה  .יטסילטיפקה  לגנו  ' גה יללכ  יפ  לע  יחש  ינתלעות , רוד  אופא  הז 
ןיא ןכל , .תתל  תוחפו  לבקלו  שורדל  רקיעב  םיעדוי  ונחנא  תונכב : ודוה  ונלש  םינייאורמהמ  םיבר  הזמ "? יל  אצוי  המ  "

(, קובסייפ רקיעב   ) תויתרבחה תותשרה  לש  החימצ  הלח  םיירטנולווה  םיגולבהו  הידפיקיו  תכיעדל  ליבקמבש  אלפ 
תודבוע םיריבעמש  הלא   ) Informers-הדירי ב אופא  תמייק  .בויטויו  םרגטסניא  רקילפ , ןוגכ  םיטרסו , תונומת  ירתאו 

(. דבלב םמצע  לע  תוניינעמ  תודבוע  םיריבעמש  הלא   ) Meformers-היילעו ב םלועה ) לע  תוניינעמ 

לארשיבו םלועב  םיבדנתמה  ינוגראש  הדבועה  םע  הרואכל  בשייתמ  וניא   Y-ה רוד  תא  ןייפאמש  ימצעה  דוקימה 
רשאכ תמלענ  הריתסה  .בוט  ןוצרו  םילאידיא  ירודחו  םיצרמנ  םיריעצ , תורוחבבו  םירוחבב  תונורחאה  םינשב  םיאלמ 

ינוגראב םייזכרמ  םיליעפ  םעו  םיריעצ  םע   ) ונלש תונויאר  ךותמ  .תובדנתהל  םהלש  םיחיכשה  םיעינמה  המ  םיקדוב 
הרוש ףיסוהל  ידכ  רקיעב  םיבדנתמכ  םמצע  תא  םיעיצמ  םהמ  םיברש  הלוע  אשונב , םירחא  םירקחממו  ץראב ) תובדנתה 

םימלענו " V ןמסל  " ידכ והשמ  םימרות  םה  רמולכ  .הקוסעתה  קושב  ןורתי  גישהלו  ןויסינ  רובצל  המוזרב , תיתרקוי 
רשפאש סופד  תונורחאה  םינשב  הווהתמ  ךכ  .היווחה  תא  וצימו  םהיתורטמ  תא  וגישה  רשאכ  הרצק , הפוקת  ירחא 

יפותישה ינופוש " םשל ה" טושפ  תישענ  הריעצה  תובדנתהה  םיתיעל   ". דעומ תרצק  תינתלעות -  תובדנתה   " ותונכל
.םילוצלצב הוולמ  אלא  רתסב , תישענ  אל  םג  איה  ןכלו 
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םילכהמ יתוא  איצומ  קובסייפה  ": " ןתיא קוצ   " עצבמ ירחא  הירבח  לש  תנצחוימה  תובדנתהה  לע  תבתוכ  תב 26  הריעצ 
הז וליאכ  םתיא  תונומת  םילעמו  םיעוצפ  רקבל  םיכלוהש  םישנא  קובסייפ .' יבדנתמ   ' אלמ שי  לכ  םדוק  .תאזה  המחלמב 

, םיקידצ םהל  םיביגמ  םלוכו  .יתרזע  ךיא  יתוא  וארת  םלוכל  הארמ  אל  רתסב , תאז  השוע  בלה  לכמ  בדנתמש  ימ  .בלס 
!!" ומתס .םימיהדמ  םתא  יאווו 

ףקיהב הילע  הירקחמב  האצמ  איה  גנווט .' ןי  ג' לש  הרפסב  הבחרהב  הראות  תינתלעות " תובדנתה   " לש העפותה 
קוויש לש  גוסב  רבודמ  לכה  ךסבש  תונויאר ,) ךמס  לע  ראשה  ןיב   ) הנעט לבא  םיאקירמא , םיריעצ  ברקב  תובדנתהה 
םשורה קווישה , ןדיעב  .המוזרל  תיבויח  תימדת  םמצעל  רצייל  ידכ  הרצק  תובדנתהל  םינופ  םיריעצ  רמולכ  .ימצע 

חוור סופד  חתפתמ  ךלוה  השעמל   ". תמאב םה  המ  תוחפו ב" םהלש  תימדתב  רתוי  םיקוסע  םיבר  םישנא  טנרטניאהו 
(. תיטסיאורטלא תימדת  תועצמאב  חוור  תיישע   ) תילכלכ ףא  םיתיעלו  תיתרבח  התרטמש  תימצע " תונצחי   " לש

הדבועל םג  אלא  םהלש , םיכרעה  דוקל  קר  אל  הרושק  הרצק  תובדנתה  תפוקת  ירחא  םיריעצה  לש  הביזעה  יכ  ןייצל  שי 
ךכ .םיריעצה  םיבדנתמה  לש  םייחה  ןונגסלו  תויפיצל  םיכרצל , םמצע  תא  םיאתהל  וליכשה  אל  םיבדנתמה  ינוגראש 

םידדמל תינוגרא , תוליעיל  םהלש  היפיצל  םייטרפה , םהייחב  תבלתשמש  השימג  תועש  תרגסמב  םהלש  ךרוצל  לשמל 
תיתצובק הדובעל  םיעגימ ) םיכילהתל  תונלבס  םהל  ןיא   ) דעומ ירצק  םיטקיורפל  דימתמ , ןוויגל  החלצה , לש  םירורב 

"(. יארחא רגובמ  רקיעב מ"  ) םידימתמ םיבושמלו  תישיא ) תוחפ  )

הלכשהל תודסומו  םינוכיתש  הדבועה  איה  תובדנתהה  ףקיהב  תיטסיטטס )  ) תחוודמה היילעל  תפסונ  תינוציח  הביס 
תכרעמב ידימלת י ' לש  תישיא " תוביוחמל   " השירדה לשמל  תובדנתה ." רדגומש כ" המ  לע  םיריעצ  םילמגתמ  ההובג 

תגלמ םיטנדוטסל  הנקמש  ההובג , הלכשהל  תודסומה  לש  "ח  רפ יצראה  תוכנוחה  טקיורפ  וא  יתכלממה  ךוניחה 
.םיטסיאורטלא םיעינממ  תוחפו  םיינתלעות  םיעינממ  רתוי  העיגמ  הזה  הרקמב  תובדנתהה  רמולכ , .תיקלח  םידומיל 
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"ח רפ ןוגרא  לע  םינותנ 

רפסמ רפסמ
(( רעושמ רעושמ ))

דיקפת הדמתהדיקפת הדמתה

48,000( ןוכיתו ידוסי  רפס  יתבב  םידלי   )  םיכינח

21,000( םיטנדוטס  ) הגלמ תרומת  םיכונח 
הנש   70%

םייתנש  30%

500( םיכנוחה תא  םיוולמו  םילהנמש  םיטנדוטס   ) רכשב םיזכר 

ךלהמב ובזעי   15%
הנשה

הנש  50%

םייתנש  35%

 
רכשב  םיתווצ  ילהנמ 

( םיזכרה תא  םיוולמו  םילהנמש  ןושאר  ראות  ירגוב  םיריעצ , )
םייתנש

 
רכשב  תוירוזיא  תולהנמ  ילהנמ 

ילהנמ תא  םיוולמו  םילהנמש   X- הו  XY-רודמ ה ינש -  ראות  ילעב  )
( םיתווצה

הלעמו םינש   5

רובע "ח  רפ תוכנוח  תועמשמ  רבמצד 2013 . .לט  םייקלא , - רמשו תנע  רלימ , - טיבש "ח ; רפ תלהנהמ  ונל  רסמנ  עדימה  רוקמ :
.םיצוביקה רנימס  תללכמ  .הכרעה  רקחמ  םירצותו -  םיכילהת  רקח  םיכנוחהו : םיכינחה 

םיטסיאורטלא םיעינמ  "ח : רפ טקיורפב  םיטנדוטס  תופתתשהל  םיעינמ  ןווגמ  םימייקש  אצמנ  השענש ב-2013  רקחממ  הרעה :
.טקיורפב הדובעה  תוחונו  הגלמ  תלבק  ומכ  םיישיא  םיעינמו  םמלוע  לע  עיפשהלו  םידליל  עייסל  ןוצר  ומכ 

תויממע תויטסיאורטלא  תולועפש  ללגב  רקיעב  הרבחה  תורדש  לכב  ולדג  תובדנתהה  יפקיהש  םיסרוגה  שי 
תרגסמה ךותל  םויה  תורגסוממו  תוגיותמ  יתרבחה  וילאמ  ןבומהמ  קלחל  רבעב  ובשחנש  תובר  תוינטנופס ) )
םיעייסמ םיריעצ  רשאכ  לשמל  .תחוודמה  תוירדילוסה  חפנ  אלא  לדג  תוירדילוסה  חפנ  אלש  רמולכ  .תיתובדנתהה 

.הליגר תוגהנתהמ  קלחכ  אלו  הליהקל " תובדנתה   " לש תורגסמב  השענ  הז  םינקז  םישנאל  םויה 

ותושידאמ ררועתה  לארשיב  םייניבה  דמעמ  קר  אל  וליאכ  םשור  רצונ  ץיקב 2011 , תיתרבחה , האחמה  לג  עיפוהשכ 
יגיהנמש הדבועה  חכונל  רקיעב  הקזחתה  וזה  השוחתה  .ריעצה  רודה  דחוימב , ילואו  םג , אלא  וידיל , המזויה  תא  חקלו 
דלישטור תורדשב  םהילהוא  תא  ומיקהש  הלא  רקיעב  םיריעצ , לש  ויה  תרושקתב  וטלבוהש  תויומדהו  האחמה 

.םירחא תומוקמבו 

תאחמל ואציש  םיריעצ , םתוא  השעמלשו  תומזגומ , ויה  תושידאה  לש  התומ  לע  תועומשהש  רבתסה  דואמ  רהמ  לבא 
תיבמופ תרוקיב  תועצמאב  לשמל  חילצת -  איהש  ידכ  שרדנה  ריחמה  תא  םלשל  םינכומ  אל  ץרמה , אולמב  ץיקה 

קר אל  רצק , ןמז  ךות  ןכאו , .םיריחמ  םיעיקפמש  םיקסע  ילעב  לע  םרחו  ביבא  - לתב הרכשהל  תוריד  ילעב  לע  תיבקעו 
.ולע וליפא  םה  ודרי , אל  םירצומהו  תורידה  יריחמש 

והשמל םג  אלא  םינוציח , םיאנתל  קר  אל  רושק  ריעצה  רודה  לש  תיתרבחה  תוביוחמה  רסוחש  רבתסה  ןכ , יכ  הנה 
רבודמש הנעטה  התלעו  הבש  ונכרעש  תונויארב  ןכאו , .םהלש  לודיגה  תממחב  רצונש  קומע , רתוי  הברה  יגולוכיספ 

איה תוהדזהה  .םיבורק  םירבחב  רבודמ  רשאכ  םג  ישעמ , ריחמ  םוש  םלשל  תונוכנ  אלל  ךא  היטפמא , עיבמש  רודב ,
. תילמסה המרב  רקיעב  רמולכ  ץוחל , הפהמ  רתוי  ללכ , ךרדב  אופא ,

רמאמב תיתרבח , תיגולוכיספו  הריכב  תינוגרא  תצעוי  , BossProblem ל" כנמ יזרא , ריילק  - תירוא הנתנ  ךכל  יוטיב 
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: האחמה תובקעב  הבתכש 

קפודש ימל  תרזוח  העבצהב  טרפה : לש  תישיא  תוירחא  רדעיה  רצות  אוה  ונלוכ  לש  בצמה  לבא  " in  " הז יתרבח  תויהל  "
חכווינ הדוקפ  םויב  ילוא  .קנבב  סונימה  תלדגהבו  יארשא  יסיטרכ  ץוהיגב  תרחא ," הקיטילופ   " עיצמש ימל  געלב  ונתוא ,

היצלוגר רדעה  ללגב  היחמה  רקוי  לע  םג  וקעזת  םתא  .ונמצע ]...[  דגנ  תויהל  הכירצ  ונלש  תיתימאה  האחמה  יכ 
, קלדה ומכ  יוזה  ףרב  םיפיקע  םיסימ  ללגב  רכשב  הקיחש  לעו  קדצב ,)  ) םיידסומה םיעיקשמהו  םיקנבה  לע  תיביטקפא 

םתא תוריחבב ? לבא  .םילבוס  תמאב  םתאו  ". in  " הז יתרבח  תויהל  .ןכ  קדצב .)  ) תוריהמה תונומכמ  םג  תעכו  בכרה  ילכ 
העבצהב תוריחבב -  טרפה ]...[  לש  תישיאה  תוירחאה  תלוטנ  תולהנתהה  רצות  אוה  ונלוכ  לש  בצמה  .דוכיל ]...[  ועיבצת 

תמאב אל  םתאש  והשמ  דוע  תונקל  ידכ  עדי  אלד  דע  יארשאה  סיטרכ  ץוהיגב  ןוינקב -  םכתא ; קפודש  ימל  תרזוח 
םילוכי םכניאש  םייח  תמר  ןומימל  סונימה  תלדגהב  קנבב -  םג  תאטבתמ  וז  תולהנתה  .םיצור  הז  - המ לבא  םיכירצ 
עזעוזמ ןושל  קוצקצ  םע  ברעה -  תושדח  לומל  ןולסב  הפסה  לע  ליבקמבו , שיבכב , העורפ  הגיהנב  םכמצעל ; תושרהל 

תויסיסע תוללק  תונעזג , םע  םימילא , םיקבקוט  תביתכב  טנרטניאב , םג  תאטבתמ  איה  .םיגורה  םע  הנואת  דוע  עמשל 
הנידמל אבצל , רפסה , - תיבל התרבעהו  םידליה  ךוניחמ  תוירחא  תרסהב  תיבב -  ףוסבלו  םיילולימ , םילער  ינימ  דועו 

" .לודגה חאלו 

המוד לבא  בחרה , ינוליחה  םייניבה  דמעמל  ןוכנ  רתוי  וא  תילארשיה  הרבחה  ללכל  הלש  תרוקיבה  יציח  תא  הנפמ  יזרא 
. ללכבו לארשיב  םיריעצ  ברקב  רתוי  חיכשו  טלוב  הזה  סופדהש  םיכסת  איה  םגש 

תעפי תרבח  הרטינ  הנש  התואב  .האחמה  תנש  תנשב 2011 -  ומסרפתהש  םיטסופ  לש  חותינב  ולגתנ  היעבל  םיקוזיח 
, םימורופ םיקבקוט , רטיווט , קובסייפב , הצור ," ינא   " םילימה ףוריצ  תא  וללכש  םיטסופ  ןוילימ  מ-165  תוחפ  אל 
ךא םיטסופה , ללכ  לש  אוה  רוטינה  הז  הרקמב  םג  .רתויב  החינז  תוחיכשב  העיפוה  תתל "  " הלימה .בויטויבו  םיגולב 

. דחוימב ההובג  םהב  םיריעצה  לש  תוחכונה 

:: דוקימה דוקימה תצובקב   תצובקב הצור " " הצור  " " הלימל הלימל תויצאיצוסא   תויצאיצוסא
" .תידימת םיקפוסמ  אל  ונחנא  הז  ללגב  לבא  רשוא , ונל  ומרגיש  םיבשוח  ונחנאש  םירבד  םיצור  ןמזה  לכ  ונחנא  "

 " ...הזל תברקתמ  אל  ינא  לעופב  םלועה , לכ  תא  הצור  ינא  "

" .תמיוסמ הדימב  םהיניב  לובלב  שיו  ךירצ '  ' תא ףילחמ  הצור '  ' גשומהש השיגרמ  ינא  ןורחאה  ןמזב  "

הצור הריד , הצור  .םיידימ  םיקופיסו  תונוצר  לש  םלועב  םיאלמ  ונחנא  םימעפ , המכו  שארב  םוי  לכ  יל  הצרש  הלימ  "
" .והשמ יל  רסח  תמאב  אל  סלכת -  ...ואיצמה  אל  ןיידעש  המ  תא  הצור  שדחה , בכרה  תא  הצור  חילצהל  הצור  האלעה ,

" .םהמ קלח  ינפב  דומעל  רתוי  השק  היהנו  םוי  םויה  ייחב  םייותיפ  ןומה  שי  "

הדובע היהנ  הזה  ןוצרה  םירבד , דועו  דוע  ךורצל  ףסכ  ונל  היהיש  ידכ  השק  רתויו  רתוי  םידבוע  ונחנא  בל  םישל  ילב  "
" .ומצע ינפב 

םיכירצ ונאש  הממ  רתוי  הברה  םיכרוצ  ונחנא  .רתויש  המכו  דועו  דוע  ךורצלו  תוצרל  ונתוא  תדדועמ  םויה  תוברתה  "
" .הזב טולשל  השק  דואמ  ירעצלו 

" .הלימהמ יל  סאמנ  רתוי , דימת  םיצור  םלוכ  "
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

העובב העובב םייחה   םייחה
MTV היזיוולטה תשרב  ריוואל  התלע  ב-1993 

סיוויב  ' םשב השדח  תיפילקו  תימוק  היצמינא  תרדס 
, המיהדהש (, Beavis and Butt-head ' ) דהטאבו

םיריוצמה הרדסה  יבכוכ  .םיבר  הזיגרהו  בל  התבש 
תומימתה תויומדהמ  ברעממ  חרזמכ  םיקוחר  ויה 

ינב דמצ  ומליג  םה  .ינסיד  טלוו  לש  תובבושהו 
תוגהנתה תילובג , היצנגילטניא  םע  הרשע  - שפיט

םיקרפל וארנש  תויליטנפניא , תוחידבו  החוד 
םיריעצה םיפוצה  לעו   MTV-ה ץורע  לע  הריטאסכ 

.ולש

לש הנרקהמ  ובורב  בכרוה  הרדסה  לש  יסופיט  קרפ 
םהב םיפוצ  דהטאבו  סיוויב  רשא  םיילקיזומ , םיפילק 
פילק ןיב  .תויתודלי  תורעה  םהיבגל  םיעימשמו 

- תיבבו תיבב  םיינשה  לש  םהיללעמ  וגצוה  פילקל 
.תויושרה םע  תורידתה  םהיתויוכבתסהו  רפסה 

לש םיאטירסתה  םג  תינקירמאה , תואיצמה  לע  תנצקומ  הארמ  םשש  םינוספמיסה ,'  ' לש יניצהו  ןונשה  טירסתל  המודב 
הפקיש קר  אל  דהטאבו ' סיוויב  היה ש' תורדסה  יתש  ןיב  לדבהה  לבא  .םייתרוקיב  םירסמ  וניפצה  דהטאבו ' סיוויב  '

 - וללה םיטמויצוסה  ינשב  ופצש  ריעצה  רודה  ינבש  ררבתה  רושע  ץקמ  יכ  .התוא  התזח  תמיוסמ  הדימב  אלא  תואיצמ ,
.דהטאבו סיוויב  לש  גוס  םמצעב  תויהל  וכפה  קנא , תקיזומל ג' ורכמתהש  םירקפומ " חתפמ  ידלי   " םתוא

ודרמש םיריעצ  ידי  לע  רמולכ  הטמלמ , הב  טלושה  דסממהו  הרבחה  תודסומ  ועזעוז  םיחרפה  ידלי  תפוקתב  םא 
ודדוע םיצעויו  םילפטמ  לש  אבצ  .ומצע  דסממה  ידי  לע  לבוה  הזה  ךילהתה  ךליאו  םינומשה  תונשמ  ירה  תומכסומב ,
הרזעה רפס  רואל  אצי  ב-1976  ונילע ." םיבשוח  םירחאה  המ  ל" גואדל  קיספהלו  הרבחה  יקוח  לע  ספ  םישל  םישנא 

רואל ואצי  זאמ  .רייד  ןייו  תאמ  ( Your Erroneous Zones) ' ךלש הגשמה  ירוזא   ' הירוטסיהב ןושארה  תימצעה 
." ךמצע לש  תושגרל  רבחתהל   " הזל םיארוק  םויה  ךמצע ." היה  : " ףתושמ וטומ  םע  הלאכ , םיכירדמ  יפלא 

.(you don't need their approval) םהלש " רורשאל  קוקז  אל  התא   " ארקנ ךלש " תועטה  ירוזא  ב" יזכרמ  קרפ 
תוחפ מ- אל  םילבקמ    (you-don't-need-their approval) תאזה םילמה  תרוש  תא  לגוגב  םויה  םישיקמ  רשאכ 

. רופיסה תיצמת  ילוא  הז  שופיח ! תואצות   89,300

הכפהו הגרדמ  התלע  העפותהש  הארנ   Y-רוד ה לצא  לבא  ליגה , תובכש  לכ  תא  םויה  םנמא  תנייפאמ  הביבסל  תוהכה 
החיש תמזוי  הפילחמ , הרומכ  הדיקפת  ףקותב  הנאה , וב  ילובמיסו  קזח  עטק  עיפומ  תונב "  " הרדסב .ירוד  ןייפאמל 
רבעמ  ) הבורק תירבח  םיסחי  תכרעמ  תחתפתמ  התיאש  תודימלתה , תחא  םע  רפסה  תיב  לש  ןורדסמב  תירבח  תישיא 

ןיאש הניבמ  הניא  רתוי  דועש  המו  הזה  גוסהמ  םיסחי  תכרעמב  לוספ  המ  הניבמ  הניא  הנאה  הדימלת .) הרומ -  יסחיל 
הרהבה תחישל  הנאה  תא  ןימזמ  רפסה  תיב  להנמ  .רפסה  תיב  לש  ירוביצה  בחרמב  הזה  גוסהמ  החיש  תעדה  לע  תולעל 

בסמ לבא  התיכב , םידימלתה  תא  הביהלמש  תילאוטקלטניא  הניחבמ  הבוט  הרומ  התויה  לע  הל  אימחמ  אוה  .הפיזנו 
תוישיאה היתוקוצמ  לע  ול  רפסלב  תזכרתמו  רבדמ  אוה  המ  לע  הניבמ  אל  איה  .תולובגה  תייצחל  הביל  תמושת  תא 
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.שארה לעמ  הל  םירבוע  וירבד  ךא  תולובג , לע  רומשל  הנממ  שקבמו  ךישממ  אוה  ןוראהמ .) תע  התואב  אצי  היבא  )
םג תולובג  הצוח  איהש  אלא  ולש  רסמה  תא  המינפהו  הניזאה  אל  איהש  קר  אלש  שיחממש  טפשמב  תמייתסמ  החישה 

תובשחמה תא  יבמופ  ןפואב  םיללמתמ  םיריעצ  הבש  העפותה  בגא , םיפי ." ךלש  סני  ' גה : " ול תרמוא  איה  .ותיא  םיסחיב 
ןופלט תוחישב  ללוכ   ) דואמ החיכש  איה  ינשה , דצל  םיאתמ  אל  הז  ילואש  תעדה  תא  תתל  ילבמ  םהלש , תוסומכה 

(. ירוביצה בחרמב  תושענש  תוימיטניא 

ינא המ  .םתס  הככ  ךייחל  יתקספהו  דומ " טיא  קאפ  הייח ב" ינאש  יתטלחה  םייחל  םירועישה  תרגסמב  : " הריעצ תירגולב 
" הצור אל  ינאו  הצור  אל  ינא  םא  וילא  ךייחל  םלועבש  הביס  םוש  יל  ןיא  ימצע , תא  הסיסתמ  יתבשח , ול  תבייח 

ישוקב םהש  דע  םמצעב , םיעוקש  הכ  םויה  םיריעצהש  ךכ  לע  תונעטו  םירואית  בושו  בוש  ולע  ונכרעש  תונויארב 
לע רבוע  המ   " וא ןבצעל " / קיזהל / עירפהל לולע  השוע  ינאש  המ  םאה  ", " רדסב אל  יתייה  המב  : " ןוגכ תולאשב  םידרטומ 

והשמ םיפקשמו  םינוש  םוילווהו  חפנה  ןאכש  המוד  לבא  םיריעצ , יפלכ  רבעב  םג  ורמאנ  הזה  גוסהמ  תונעט  ידילש ." ימ 
.קומעו בחר  רתוי  הברה 

.םיקשנתמו םיקבחתמ  ןמזה  לכ  תוגוזה  דחאו  תלייטב  תותשל  ונכלה  .השפוחל  הרבח  המכ  ונאצי  : " תב 24 הריעצ 
אוה הרוק : המ  יתרמאו  יתרשקתהו  םהל  יתיכיח  .םי  דגבל  ףילחנו  ןגראתנ  ונרמאו  םירדחל  וכלה  םלוכ  .םיענ  אל  יתשגרה 

.וניידזה םהש  רורב  היהו  .חלקתהל  םיצור  םה  יכ  טעמ  דוע  ופרטצי  םהש  הנע 
אל ללכב  םה  .םמצעב  םיזכורמ  םה  יכ  .יתוא  ןפרחמ  הז  .טקט  ןיא  .ונלש  רודה  לש  תושיגר  רסוח  לש  םינממסהמ  דחא  הז 

" .הצוחה תוימיטניאה  תא  איצומש  רוד  הז  םיבהואמ ." ונחנא  המכ  וארת   " תוארהל הז  םיתעל  .תלוזה  תא  םיאור 

: הזה רודה  לש  םיקיסעמו  םידקפמ  םירומ , ידי  לע  ונל  ורמאנש  םירבד  לש  תואמגוד  רפסמ  ןלהל 
תמטאנ תאזה  הבבס ' ' הו הבבס ' תויחל ב' םיבהוא  םה  .ךתוא  םיאור  אל  טושפ  םה  םהלש , םיכרצל  יטנוולר  אל  התא  םא  "

" .שפנה תוולש  לע  םייאל  תויושעש  תוינוציח , תודרטהו  תוערפה  ינפמ 

תרגובו רגבתמל  אמאכו  הקיתו  הרומכ  ןמזה , לכ  םיריעצ  םע  תשגפנ  ינא  .םזיטוא  לש  תמיוסמ  הדימ  הזה  רודל  שי  "
םה םאו  םישרוד  הלאה  םיריעצה  .םהלש  תוכייתשהה  תצובק  תאז  ןכ  םא  אלא  רטממ  תלוזה  תא  םיאור  אל  םה  .הריעצ 
ףא : " ומכ תורמיא  םהל  שי  זאו  .םילכה  תא  םירבוש  טעמכ  םה  םיכירצ  וא  םיצור  םהש  המ  תא  תידיימ  םילבקמ  םניא 
םה .םהל  ךייש  םלועה  לכש  םיבשוחו  םמצעב  םיזכורמ  םה  יתיא ." הרוק  המ  ןיינעמ  אל  דחא  ףאל  ", " יל בישקמ  אל  דחא 
םה םימי  רפסמ  ךות  תוניחבה  תא  םהל  םיריזחמ  אל  םא   ) םינויצ םידגב , לכוא , וישכעו : ןאכ  לכה  תא  לבקל  םיליגר 
ימל רשקתהל  םילוכי  םה  .ידיימה  םתושרל  אצמנ  עדימה  לכ  תויגולונכטהמ --  העיגמ  טנטסניאה  תשיפת  םיננולתמ .)

" .ולגרתה םה  ךכ  .םהיתונוצרל  ידיימ  הנעמ  לבקלו  םיצור  םהש 

שי .תונווגמ  תויממע  תויועמשמ  סומינ "  " גשומל .ונימיב  סומינה " רבשמ   " תא ריבסהל  הלוכי  הביבסל  תומיטאה 
רצייל ודעונש  החילס ," ו" השקבב " " " הדות  " תרימא רקיעב  םיינושל , םינודיע  לש  םיחנומב  סומינ  לע  םיבשוחה 
ךרדכ סומינב  םישמתשמ  םיבר  ןכא , .העובצ  םינפ  תדמעהל  יוטיב  אקווד  סומינב  םיאור  םירחא  .תיתודידי  הריווא 

רייפ גולויצוסהש  המ  קתעשמ -  דמעמ  למסכ  סומינה  תא  םישפותה  שי  .תוביבח  ףייזלו  םישנא  םמצעמ  קיחרהל 
ינפ לע  תטלשה  הצובקה  תונוילע  תא  רמשלו  שיגדהל  דעונש  ןונגנמ  רמולכ  ( - Habitus " ) סוטיבה  " הניכ היידרוב 

.תוברת ירסחו  םיתוחנכ  םיגיותמש  םיניתנה ,

לש םידוק  ףקשמו  הלש  םילאידיאהו  הרבחה  יכרע  לע  תתשומ  אוה  .הפשמ  רתוי  אוה  ( Etiquette תיזעולב  ) סומינה
תכחוגמ תיתייפכ  תוגהנתה  לש  גוסל  םינשה  םע  וכפה  תוכילהו  םיסומינ  יללכ  טעמ  אל  .תישיא  - ןיב תוגהנתה 

גולויצוסה .םיסחי  ןדעמו  רידסמכ  בושח  יתרבח  דיקפת  עדונ  סומינל  דגנמ , .ישיאה  שפוחה  תלבגה  לש  ןונגנמלו 
קלחש ךכל  תוקזח  תויאר   ' תוברתה ךילהת   ' יסאלקה ורפסב  גיצה  ( Elias Norbert  ) סאילא טרברונ  עדונה  ידוהיה 
ודעונש םיללכ , לש  היצזילמרופ  אוה  היסא , חרזמ  - םורד תונידממ  קלחב  גוהנה  הזמו  ברעמב , גוהנה  סומינהמ  רכינ 

.תישונאה הרבחב  תומילאה  תדימ  תא  תיחפהלו  ןסרל 
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דובכ תועצמאב  הז  םע  הז  םירשקתמ  םישנא  הבש  ךרדה  תא  ליבגהלו  ןדעל  ודעונ  תוכילהו  םיסומינ  לש  םיללכ  ןכא ,
ענמיהל תדבוכמו , תיבבל  הרוצב  םירכמו  םירבח  ךרבל  לשמל , ונל  ביתכמ  ינרדומה  יברעמה  דוקה  .תושיגרו  ידדה 

םורתל םיחכונ , ונא  ובש  עוריאל  םאותה  ןפואב  שבלתהל  בל , בחורב  חראל  תוינטטח , תולאש  וא  תונובלע  תעמשהמ 
, הרזעל קוקזש  ימל  תכמות  די  וא  הבישיל  אסכ  עיצהל  החישה , לע  טלתשהל  ילבמ  םיפתתשמ  ונא  ןהבש  תוחישל 

תוגהנתהה יללכ  תא  דבכל  םירחא , םירתוימ  םישערב  וא  תשעור  הקיזומב  םיבבוסל  עירפהלמ  ענמיהל  טקשב , לוכאל 
.המודכו תושיגפל  תונקיידב  עיפוהל  םיימוקמה ,

ברקב רקיעב  וכרעמ -  דבאמ  אוה  תויסקסולגנאה , תוצראב  וליפאש  רבתסמ  סומינה , לש  תיתרבחה  ותובישח  ףרח  לבא 
דוק תא  רסח   Y-רוד ה םאה  ולאשנ  םה  ויארוק , ברקב  ( The Chronicle  ) לקינורכה השעש ב-2011  רקסב  .םיריעצ 

.בויחב הנע  םיזוחא )  81  ) עירכמה בורה  ועיתפה -  אל  תואצותה  .םימדוק  תורודל  היהש  סומינה 

, תוגהנתהה יללכ  תא  ודמל  אל  ריעצה  רודה  ינבש  ךכל  הליבוה  םירבד , תושעל  הנוכנ  תחא  ךרד  ןיאש  הנומאה  ': " גנווט
םהש ןפוא  ותואב  םהירומ  לא  םירבדמ  םה  .תוכמס  םידבכמ  תוחפו  םיהזמ  תוחפ  ןוכית  ידימלת  .רחאב  בשחתהל  ודעונש 

תולוק ילוקב  הקיסומ  םע  םיגהונ  םישנא  .םיחמומ  תעדל  ומכ  םתעדל  וסחייתיש  םיפצמ  םה  רשאכ  םהירבחל , םירבדמ 
" .םיפכפכב "ב  הרא אישנ  םע  השיגפל  תועיגמ  ןוכית  תודימלתו  םיחותפ  תונולחו 

רבודמש םושמ  ןהו  ןתויסחי  לשב  ןה  האוושהו , הדידמ  תומיכל , דואמ  תושק  תסמונמ  אלו  הטוב  תוגהנתה  לש  תועפות 
: רמולכ תויגולופורתנא , תונחבא  לע  רקיעב  ססובמ   Y-רוד ה לש  הז  רשקהב  חותינה  ןכל  .םוחיתל  השקה  תוגהנתהב 

. היציאוטניא הברהו  תוחיש  תויפצת ,

יתלב םירישי , םיסחי  ופידעה  םילארשיה  .יאפוריא  טקטבו  רתי  סומינב  הנייטצהש  הרבח  התיה  אל  םלועמ  לארשי 
םירקבמ םג  ויה  לבא  ילארשיה , םסקהמ  קלח  ךכב  וארש  ויה  .רתפוכמ  סומינ  ינפ  לע  תוכסמ  ילוטנו  םיילאמרופ 

.טקטה רסוחו  תוטובה  לע  וננולתהש 

שחרתמב תוברועמ  רסוח  היה  וינמיסמ  דחא  ךפהל , .ומצע  םוטאל  ילארשיה  תא  דדוע  אל  תוירגודה "  " סותא תאז , םע 
ילילשה וכופיה  " ) טמויצוס ו" ןמרבח "  " תוילמסה םילימה  .םיקוחרו  םיבורקב  תינטנופס  תוניינעתהו  הביבסל  וביבס 
תונרעב ןדוסיש  תיתרבח , תוירדילוסו  תויתפכא  תושיגרל , ץראב  וסחייש  הלודגה  תובישחה  תא  ופקיש  ןמרבחה ) לש 

.ביבסמ הרוקש  המל 

רבעמ תושלוג  םלועה ) לכב  םצעבו   ) לארשיב  Y-ה רוד  תא  תונייפאמש  תויסומינ  - יטנאה תויוגהנתהה  יכ  המוד 
תובשחתהה רסוחו  תויכונאה  תוברת  לש  לחוזה  שוביכה  תא  ונתכרעהל  תואטבמ  ןהו  הקיתווה , תירבצה  המכסומל 

לבקל םיליגר  םה  .סופד  ותואב  םיכישממ  םהש  יעבט  קרו  יל " אב   " ןונגסב עובתל  תודלימ  וכנוח  םיקינ  Y-תלוזב ה.
יליבשב קודב  יליבשב , הנק  יליבשב , לצלצ   ) תוימוימוי תונטק "  " תומישמב םתביבס  תא  םיר " ' גנסמ יתוריש VIP ו"

.הדות רמול  ילבמ  וילאמ , ןבומכ  המודכו ,)

: דוקימה תצובקב  ןוכנ "? הז  םאה  .סמונמ  אל  םויה  ריעצה  רודהש  הנעטה  התלע   " הלאשל תובושת  לש  רחבמ 
...םיסובוטואב םינופאלפהמ  הקיסומה  דעו  בוחרב  תוקעצהמ  םוקמ  לכב  תוחכוה  שי  דואמ !!!! דואמ  ןוכנ  רד :

רחאה יפלכ  תונלבוס  רסוחו  סומינ  רסוח  .הככ  םיארנ  ונחנא  הז  ללגבו  ןיטולחל  סומינ  רסח  םויה  לש  רודה  לטיור :
.םלועבו ץראב  ןומה  םימייקש  האנשו  ןגלבל  םימרוג 

.ירעצל ןוכנ  דואמ  רומיל :
.םירחאב םיבשחתמ  אלו  םהלש  שיבכהש  םיבשוח  םלוכש  הגיהנ  תניחבמ  תאז  תוארל  ןתינ  רקיעבו  ןוכנ  הז  רינ :

.םלענו ךלוה  רבד  הז  סומינ  תאיל :

.סומינו ליג  ןיב  קהבומ  םאתמ  אצמנ  םיקווש  רקחל  םילשורי  ןוכמ  רובע  ףחד  ןוכמ  ידי  לע  השענש  סומינ  רקסב  ןכאו ,
ןויצב לש 5.6%  עצוממ  רופישב  הוולמ  ליגב  םינש  לש 10  היילע  .רתוי  םיסמונמ  תויהל  םיטונ  םירגובמ  םישנא 

.סומינה
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רצלמל הנופ  והשימ  רשאכ  לשמל , ךכ  .ילארשיה  חישהמ  השקבב "  " הלימה לש  התודחכיה  איה  הז  רשקהב  ןיינעמ 
". ךופה הפק  הצור  ינא   " אלא ךופה " הפק  שקבמ  ינא   " דיגי אל  אוה  טירפתהמ  הנמ  שקבמו 

רודב ןתמצועבו  ןפקיהב  דחוימ  ןפואב  תוטלוב  התוא , תואטבמש  תועפותהו  תאזה  הסירקה  לש  המצועהש  המוד 
.ריעצה

הזו רחא  שישק  הז  ףוסב  םוקמ  הל  הנפמש  ימו  סובוטואב  תדמוע  השישק  השיא  םא  : " קטייהב תדבוע  תב 30 , תנייאורמ 
םויה םיריעצ  .רדסב  אל  שממ  והשמ  זא  םיריעצהמ , דחא  ףאל  אל  ןבומכו  םירחאה , םיעסונהמ  דחא  ףאל  עירפמ  אל 

" .והשמ םהל  ןתיי  הז  םא  קר  זא , םגו  רחאה  לע  ובשחי  ילוא  "כ  חא קרו  םהל  בוט  המ  םמצע , לע  רקיעב  םיבשוח 

יתמ הצור  התאש  המ  דיגהל  רתומש  איה  תחוורה  המרונה  יכ  הטוב , תוגהנתה  לש  דחאכ  ץיאמו  הארמ  אוה  טנרטניאה 
תיתרבחה תשרה  םנמא  .היולג  תוהזב  םיתיעלו  תוימינונאה  תוסחב  םיתיעל  םינסר , אללו  תובכע  אלל  הצור , התאש 

.לוזלזו הליטק  לש  םייוטיב  תדדועמ  םג  איה  הדימ  התואב  לבא  תינכייח , היטפמאו  תובידא  תדדועמ 

לע חולסלו  גילבהל  םיטונו  יתוחא " / יחא ו" ימאמ "  " הז תא  הז  םינכמ  ףרה , ילב  םיקשנמו  םיקבחמ  םיריעצהש  ןוכנ  זא 
םיטונ םניאו  יתרבח  ןברוק  הביבסהמ  וא  םמצעמ  םיעבות  םניא  םה  הדימ  התואב  לבא  םהירבח , לש  תושלוחו  תולווע 

(. םתמזויב םתוא  םיפתשמש  םירבחב , רבודמ  ןכ  םא  אלא   ) םביבס םישנאה  לש  תוקוצמב  ןיינעתהל 

םיריעצה .םהינומהב  םישייאמ  םהש  תודמע  תורבח , לש  תוחוקל  תורישל  היינפ  תעב  אוה  ךכל  קהבומה  יוטיבה 
םיפ " תשמ תויהל  בצמ , לכב  גילבהל  ודמל  םה  .לודג  ייה  קוביח , ךויח , לש  יאקירמא  סומינ  םיצמאמ  םילארשיה 

טסופה ןדיעב  םיללכה  הלא  .תולדה  םהיתורוכשמ  תא  םלשמש  ןוגראה  לע  םתוננאשב  םיניגמה  המזוי , ירסח  םיקודא ,
םהומכ עוגר  שממ  אל  התאש  םיזמור  תצק  ךלש , סעכה  לע  ץק  ןיא  תונלבסב  םילצנתמ  ךרעצב , םיפתתשמ  םה  .ישגר 

תוכרבבו ךל )" הפי   )" תואמחמב םיברמ  ךל ,)"? םיעט  רדסב ? לוכה  ?", " ךל רוזעל  רשפא   )" םלקדל םידמול  םה  .לבחו 
, יאקירמא ןונגסב  הפילק  רקיעב  וז  לבא  םוסק .)" םוי  ", " אלפנ םוי  ךשמה   " וא םיענ " םוי  ךל  היהיש   )" םינפ תוריאמ 

.םינפבמ האבש  תויתפכא  אלו  ץוחל , הפשהמ  םייוטיב 

הצופנה הבישיה  וז   Y-רוד ה לש  תיתעובה  תומיטאה  תאו  סומינה  רסוח  תא  תדדוחמ  הרוצב  אטבמש  םיסופדה  דחא 
(. דופירה לע  רמולכ   ) הסרוכה לע  וא  הפסה  לע  אסיכה , בשומ  לע  םיילענ ) ללוכ   ) םיילגר םע  םיירוביצ , תומוקמב 

גישהל ידכ  ירוביצ  םוקמב  םיילגר  טושפל  רשפאש  הסיפתה  תא  תאטבמ  םתיב -  ןולסב  םה  וליאכ  תאזה -  החונתה 
.םירחאל חונ  אל  תויהל  לולע  הזש  ךכב  בשחתהל  ילבמ  תישיא , תוחונ  םומיסקמ 

ןיזאהל לשמל   ) יגולונכט לגרה  ןימ  וליפאו  תויכונאו  קוניפ  ןוגכ  םיבר , םימרוגל  סחייל  רשפא  הזה  ןורוויעה  תא 
םיעדומ םניא  םידלי  רקיעב  ירהש  .תורגב  רסוח  לש  יתועמשמ  טנמלא  םג  ודוסיב  שיש  המוד  לבא  תוינזואב ,) הקיזומל 

תכלל ךירצ  ינא  יכ  ךשוח  היהנ   )" וליבשב קר  םייק  םלועה  דליה  יניעב  .םמצע  לש  םיכרצב  םיזכורמו  םהישעמל 
"(. ןושיל

רבוחמש ימ  לבא  .ליג  תבכש  םוש  לע  החספ  אלש  העובה , תעפותל  תערכמ  המורת  המרת  תיגולונכטה  תוחתפתהה 
.וביבס שחרתמל  בשקה  תא  שילחמו  הביבסל  ומצע  תא  םוטאל  רתוי  ףירח  לגרה  חתפמ  תודלימ  ישיאה  ךסמל 

.םינכדועמ .םיחוחז  .םיריעצ  םתא  יכ  םירפוס , אל  םתס  םתא  .םיאנוש  אל  םתא  יתוא , םיבהוא  אל  םתא  : " אתבסמ בתכמ 
םכידי תופכ  לא  םיקוציה  דואמ , םימכח  םינופטראמס  לש  תויצקילפא  ףלאב  תוצצורתמ  םכלש  םייניעה  .ףוריטב  םיקוסע 

" .םיזוורבב הייחש  ימורק  ומכ 

םינופטראמסה יכסמל  םיטנפוהמ  וכו ,)' הפק  יתב  סובוטוא ,  ) םיירוביצ תומוקמב  םיבשוי  םיקינ  Y-תא ה תוארל  חיכש 
םניב ץיח  ןיעמ  תורדשמ  תויגוגזה  םהיניע  .םדילש  הביבסה  ינפ  לע  תופידע  לבקי  דימתש  ילטיגידה  יוריגב  םיעוקשו 

.םהלש העדותב  תמייק  אל  ךלש  תוחכונה  לבא  םדיל , תיזיפ  אצמיהל  יושע  התא  םירחאה –  ןיבל 
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mind your own  ) תויטרפה תרימש  סותא  תא  הפקישו  תינקירמאה  תוברתה  תא  רקיעב  הנייפא  תאזה  העפותה  רבעב 
תלוכיה יגולוכיספו –  יסיסב  רתוי  הברה  והשמ  ףקשמ  הז  יברעמה ) םלועה  לכב   ) ריעצה רודב  לבא  (. business

.םביבסמש םלועהמ  יגולוכיספו  יזיפ  ןפואב  םמצע  תא  קתנל  םיריעצ  לש  הייטנהו 

וז .םישולשהו  םירשעה  ליגב  םיריעצ  םג  םויה  ןייפאמ  םירגבתמ , רקיעב  רבעב  ןייפאש  המש  ךכל  בל  םישל  בושח 
רשקתל הייטנהו  תוקרובה  םייניעה  יסאלקה : ילארשיה  יפואה  תא  יתוהמ  ןפואב  תדגונש  המיהדמ  העפות  המצעשכל 

הרדח איהש  רבתסמו  קחרמ , תרמושש  תיסקסולגנאה  תוברתה  תא  רקיעב  ןייפאמ  יגוגזה  טבמה  .תלוזב  ןיינעתהלו 
.היצזילבולגה ךילהתמ  קלחכ  םג  אלא  היגולונכטה  תעפשהב  קר  אל  ילוא  לארשיל ,

.םישידאו םיקתונמ  םיכייש , אל  םישח  הצובק  וא  טרפ  וב  יתרבח  וא  ישפנ  בצמ  רוכינ –  : " ריעצ רגולב 
: תחא הלאש  םילאוש  ויה  םה  םילמנ ,) תווח  לע  םילכתסמ  ונחנאש  ומכ   ) ונילע תלכתסמ  התייה  םירזייח  תרובח  םא  ]...[ 

?" ינשה לא  דחא  םיטיבמ  אל  רבכ  םה  המל  "
? םיאור םתא  םיקתונמ '  ' המכ בוחרב , םיכלוה  וא  סובוטואב  םיעסונ  םתאש  האבה  םעפב  בל , ומיש 

טעמכ ןפואב  םיחרכומ  בוחרה  לא  םתיב  תוריק  תעברא  ילתכל  ץוחמ  םיאצוי  םהש  םעפ  לכבש  םישנא  םה  םיקתונמ ' '
אל ידכ  קר  םיינזואה , לע  תוינזוא  םע  םתוא  ואצמת  בורל  .הב  םיאצמנ  םהש  היצאוטיסהו  הביבסהמ  קתנתהל  יביססבוא 
ימ םע  ןיע  רשק  רוציל  וכרטצי  הלילחו  סח  אלש  םהלש , ןופ " - טראמס ב" שארה  םע  וא  ביבסמש , המ  תא  עומשל 

 ]...[ .םדיצלש
וניא טעמכ  רבכ  שיא  ךכמ , רתויו  .הומת  בשחנ  ןכש  ימו  הביס , אלל  ךכ  םתס  בוחרב , רחאל  ךייחמ  וניא  רבכ  דחא  ףא 

תורבדמ םעפ  ידמו  הלש  רישכמב  העוקת  תחא  לכ  סובוטואב , תונב  עברא  יתיאר  םעפ  .רבחל  אל  םג  רחאל , טבמ  רישימ 
םייקל ידכמ  םינוונמו  ינשל  דחא  םירכונמ  ןמזמ  רבכ  ונחנא  .והשלכ ]...[  יפותיש  רתאב  בתכ  והשימש  והשמ  לע  ןהיניב 

תא ונדביא  רבכ  .יקלח  ישונא  עגמל  ונלגרתה  רבכ  םיגולונכט , םיעצמא  ילב  רשקתל  ונל  השק  רבכ  .םייתימא  םירשק 
תא קודבל  ילבמ  אלמ ) דחא  רועיש  תבשל  וא   ) םלש טייד  והשימב  זכרתהל  וא  תיתימא , היתפמא  שוחל  תלוכיה 

 ]...[ .םיתורישב אוהשכ  קובסייפה 
תרבגה תא  עומשל  רשאמ  תוינזוא  םישל  חונ  רתוי  הברה   ) חורטל ןוצר  יאב  רוכינב , ןייפאתמ  ( Y-ה רוד   ) ונלש רודה 
ונרציש רוכינ  ותואמ  רצונ  רשא  ול , םיקוקז  הכ  ונאש  ישונא  עגמב  רעפה  תמלשהבו  בוחרה ,) דצב  הרזעל  תקעוצ 
הנומת לכ  לע  םילבקמ  ונחנאש  קייל '  ' לכמ םישגרתמ  ונחנא  הז  ללגב  ילוא  .םייגולונכט  םיעצמאל  תורכמתהב  ונמצעל ,

" .ןייוזמ רוד  ונחנא  קדצ : טלחהב  ןפג  ביבא  .םיפתשמ ]...[  ונחנאש 

םירפסמ ויה  קרוי  וינב  םירוקיבמ  ורזחש  םילארשי  תובר , םינש  ינפל  : " ץראה ןותיעל  ןויארב  ןענכ  יגח  ףוסוליפה 
םוצמצ ונלצא : םג  תיתרגשל  הכפהנ  תאזה  העפותה  לבא  םייניעב .' ינשל  דחא  םילכתסמ  אל  םש  םישנא  : ‘ תואתשהב
םדצלו ונל , ךומסב  שממ  אצמנש  ימ  יפלכ  תושידא  ימצע , ןוחטיב  לעו  תויטרפה  לע  הדפקה  םע  דחי  ךלוהש  ןיעה , רשק 

םינפ השיגפמ  תרבוגו  תכלוה  תוקחרתה  םיפקשמ  הלא  לכ  ישונא -  הנעמ  אלל  תומדקתמ , תרושקת  תוכרעמ  לש  ךוויתה 
" .םינפ לא 

תונשרפה התטנ  םינפ  יתשל  עמתשמש  גשומ  לכב  טעמכ  ונלש , םיריעצה  םינייאורמל  ונתינש  תויצאיצוסאה  ינולאשב 
". תימצע תועדומ  כ" ושריפ  םה  תועדומ "  " גשומה תא  לשמל , ךכ  .יביטקלוקה  אלו  ישיאה  ןוויכל  םינייאורמה  לש 

יכונא תויהל  לש  ןבומב  קנפתהל "  " רמולכ תוישיא , תואנה  לש  תויצאיצוסא  תולעהל  וטנ  םה  קוניפ ,"  " לע ולאשנשכ 
, דועו תאז  .םירחא  קנפל "  " וא םיילילש  םיחנומב  קוניפ "  " גשומל סחייתה  אל  םהמ  שיא  .הדימל  רבעמ  שורדל  וא 
" תישונא תושיגר  ןיאש  יל  סאמנ  , " לשמל יתרבחה , ןכותה  םלועב  ועגנ  אל  יל ," סאמנ   " גשומל ורשוקש  תויצאיצוסאה 
: לשמל ישיאה , תויווחה  םלועל  םהלש  תויצאיצוסאה  ועגנ  דימת  טעמכ  בוחרב ." לבז  םיקרוז  םישנאש  יל  סאמנ   " וא

". הלאה תוניחבהמ  יל  סאמנ   " וא רשוכ " רדחל  תכלל  לצעתמ  ינאש  יל  סאמנ  "

ןסרלו ריתסהל  םילגוסמ  םניא  רבכ  םהש  דע  םהלש , תואנהבו  םיכרצב  תונוצרב , ךכ  לכ  םיעוקש   Y-רוד ה ינבמ  םיבר 
יצומצמבו חותפ  הפב  םר , לוקב  לוכאל  םיברמ  םה  ןכל  .שוגירו  הקושת  האנה , תובהלתה , לש  םיינטנופס  םייוטיב 

(; םינולב ץוציפ  יווילב   ) םישערב קיטסמ  סועלל  ימולח ;) קתממ  התע  הז  לביקש  ןטק  דלי  ומכ   ) םינתנהנ םייתפש 
םע ללוכ  ירלולסב , רקיעב   ) תולוק ילוקב  חחושל  הפה ;) תרתסה  אלל   ) םינפה לומ  קהפל  קופיא ; אלל  יבמופב  ףפגתהל 

; הצרמה וא  הרומה  יניע  לומ  טנרטניאב  שולגלו  ןופטראמסב  קחשל  ימיטניא ; יפוא  תולעב  תוחיש  הז  ללכבו  לוקמר )
.םירחאל עירפמכ  םדי  לע  ספתנ  אל  םהל , עירפמ  אלש  המ  רומאכ ,
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יווילב השקבל  ונעיי  םה  תובר  םימעפ  זא , םגו   ) עייסל שרופמב  םישקבתמ  םה  םא  אלא  הרזע  עיצהל  םיגהונ  אל  םה 
שובל דוקב  םג  אטבתמ  םתביבסל  תושיגרה  רסוחו  תויתפכאה  רסוח  הרירב .)" ןיא  םא  בוט , ונ   " רדשמש ץומח , ףוצרפ 

תרושקתב םסרופש  ןצקומ , הרקמ  םייגיגח .) םיעוריאב  לשורמ  שובל  לשמל ,  ) םוקמהו דמעמה  תא  םלוה  דימת  אלש 
.המבוא אישנה  םע  שגפמל  ימוג  יפכפכב  תוריעצ  לש  העגה  אוה  הז , רשקהב 

םיריעצ תוארל  םויה  רידנ  אל  .דיימ  הנענ  אל  םשקובמשכ  תונלבס  ירסח  םהו  תלוזל  םתיינפב  העובט  תונעבותה 
הדימב םירבחו .) םירומ  םירוה ,  ) םתוא םיבבוסה  לטנב  לקהל  םירהממ  אלו  תירוביצ  הרובחתב  הביש  ינפמ  םימק  םניאש 

.םייטרפה םהיכרוצב  םיזכרתמו  הבורקה –  םתביבסב  םג  תלוזה –  לש  ויישקלו  ויתולבסל  םירוויע  םה  הבר 

'( וכו םידקפמ  םיצרמ , םירומ , םילהנמ ,  ) Y-רוד ה יריעצ  םע  קודה  עגמב  םיאצמנש  םינוש  עוצקמ  ישנא  םע  תונויארב 
.דובכ רסוחו  טקט  רסוח  אטבמש  ינייפוא , הינפ  ןונגס  לע  תונעט  ורזח 

ונשקבתה ותרגסמבו  "ל , הצ לש  םיבתכה  סרוקב  ךינח  ינא  עמשנ ? המ  , XXX ייה : " תרושקתל רוספורפל  "ל  אודב היינפ 
עומשל חמשאו  היבגל , תוניינעמ  תויונשרפ  איבהל  הצור  ינא  .תועש  לש 21  ןייל  - דדב בייט , טנינ  לע  הבתכ  ןיכהל 

םא םויה  דוע  שגפיהל  ףאו  ןופלטב  רשפא  .גולויצוסכ  ךלש  טבמה  תדוקנ  תא  וא  הילע , תתל  לכותש  תיתרבח  תונשרפ 
" .שארמ הדות  דואמ , יל  רוזעי  הז  .ךל  חונ 

המ הזה  רוחבה  תא  ולאשת  םא  : " בתכ עובש ) ידמ  הלאכ  לבקמ  אוהש  ןייצ   ) תאזה אמגודה  תא  ונל  חלשש  רוספורפה 
" .םיעבצ ןורוויע  לש  גוס  הז  .םירבדמ  םתא  המ  לע  ןיבי  אל  אוה  ולש  הינפב  םוגפ 

, קחרמ תרימשו  תוריהז  תושיגר , תאטבמה  ( understatement  ) הטעמה ןושלב  שומישב  םיטיעממ  םג   Y-רוד ה ינב 
אל ינא   " וא ...ידמ " הלודג  החרט  אל  וז  םא  ?", " ...םא רדסב  היהי  הז   " וא לוכאל "? ךלנ  ילוא  בער , יאדווב  התא  : " ןונגסב

.םינודיעו םינוניג  לכ  תלוטנו  הרישי  דימת  טעמכ  איה  הינפה  ...לבא ." עירפהל , הצור 

לע ליטהלו  תיאמצע  תוטלחה  תלבקמ  ענמיהל  םירוהה , םע  לעשו  דעצ  לכ  לע  ץעייתהל  םיקינ  Y-ה לש  הייטנה 
ראשה ןיב  הרוקמ  איה  םג  המודכו ) יליבשב  קודב  יליבשב , הנק  יליבשב , לצלצ  " ) תונטק  " תומישמ םהיבורק 

, תישיא תוירחא  תרסהב  רבודמ  לעופב  .תילאנויצקנופ  תוחיתפו  יתורבח  רשקל  יוטיב  ןאכ  שי  הרואכל  .תויכונאב 
(. תיגולוכיספו תירסומ  הניחבמ   ) תואצותהמ רוטפ  ינאו  יליבשב , םתא  וטילחת  רומאל :

םיניינעתמ אל  םה  אבצה ) ירחא  וליפא   ) יטרדנטסה תורגבתהה  ליג  ירחא  םגש  הדבועה  התלעו  הבש  תונויארב 
השק ישפנה  םבצמש  וא  בוטב  םישח  אל  אבא  וא  אמאש  ךכל  םיעדומ  םניא  םה  לשמל , .םהירוהב  הז  ללכבו  םיבורקב ,

וניאצאצ  " .םירכתשמ םה  המכו  םידבוע  קוידב  םירוהה  המב  ללכ  ועדי  אל  םיבר  םירוהה .) תיב  ךותב  םירג  םהשכ  םג  )
 (Sally Koslow) ואולסוק ילאס  תבתוכ  םהיכרצל ," ונלש  רתיה  תעקשה  תאו  ונלש  תובוטה  תונווכה  תא  ופנימ  טושפ 

ררוגתהל רזח  הנבש  רחאל  בתכנש  רפס   - " ןקורתה ךכ  לכ  אלש  ןקמ  תונבות  תורגב : תארקל  ףפוכתהל   " הרפסב
.הנוש וניא  בצמה  לארשיב  .בזע  אל  זאמו  הללכמב  םידומיל  לש  םינש  עברא  ירחא  וירוה , תיבב 

ותוא תא  השדח ." םירדח  תרידב 4  קר  רוגא  ינא  הנשי , םירדח  תרידב 3  רוגא  ינאש  סכיא , : " רהס ןריל  "ן  לדנה בתכ 
, וייח לש  תונש ה-30  תליחתב  גוזהש , איה  תועמשמה  .יתדובע  ףקותמ  דקופ  ינאש  תוריד  דירי  לכב  עמוש  ינא  טירסתה 
דוע כ- םסיכמ  ופיסוה  םירוההש  ןבומכ  .ףוסה  דע  זא  לצנל -  רשפא  םא  תושעל , המ  ןיא  יכ  אמאו , אבא  לצא  רוגל  רזח 

סח יכ  גרדושמ , חבטמ  םע  תראופמ  הרידב  וייח  תא  ליחתהל  לכויש  ידכ  ריעצה  גוזה  לש  ימצעה  ןוהל  לקש  ףלא   100
םתיב ךותב  לחנתהש  ךכב  םייחה  תא  םירגובמה  וירוהל  רציק  ריעצה  גוזה   ]...[ .ןלבקמ חבטמב  קפתסי  אוהש  הלילחו 
הווש היה  הז  םאה  ושדחתת , השדח , הריד  םכל  שי  זא  .תחנ  רתוי  תצקבו  טקשב  םהייח  תא  תויחל  םהל  רשפאל  םוקמב 

?" הז תא 
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המשא המשא םילגלגמ   םילגלגמ
תוצפל םהלש , תואצותה  תא  ןיבהל  וישעמב , ריכהל  אטוחה  תא  איבהל  דעונש  בושח , יתרבח  ילכ  איה  תירסומ  החכות 

לע םהידימלתו  םהידלי  תא  חיכוהל  וברה  םירומו  םירוה  ורבע  םימיב  .רפתשהלו  דיתעל  חקל  קיפהל  ועגפנש , הלא  תא 
וליפא םיתיעלו  ןזואל  המיענ  הניא  החכותהש  ףא  .תוחילש  הזב  ואר  םה  .יכוניח  ךילהתמ  קלחכ  תירסומ , אל  תוגהנתה 

.םהיפלכ תויתפכאלו  םיכנחמה  לש  םתוירסומל  ןמיס  הב  וארו  הנבהב  הילא  וסחייתה  םידליה  תבאוכ ,

םישקתמ םה  ןכלו  הרושמב  ללכב , םא  תוירסומ , תוחכות  ווח  םה  .תרחא  תיכוניח  הביבסב  ולדג  םיקינ  Y-ה לבא 
.םירחא  חיכוהלמ  םיעתרנו  תקדצומ  תרוקיב  םע  דדומתהל  םתורגבב 

םינועיט לש  ידמל  יסופיט  ףצר  םיבר  לצא  רצונ  ושעש , יואר  אל  השעמ  עקר  לע  המשא  םהב  תחטומ  רבכ  רשאכ 
: הריוואה תא  ךכרלו  תוירחא  ריסהל  דעונש  םיצוריתו ,

אל והשמ  ושעש  ךכל  םיעדומ  אל  םה  םמצעב , םיעוקש  םהש  ןוויכ  .םתוא  העיתפמ  הנולתה   ?" – ?" – יתישע יתישע המהמ   . " . " 1
(. רתוי םירגובמ  ללכ  ךרדב   ) םהל םיריעמ  םא  אלא  רדסב ,

אלו תרושקתב " הלקת   " עוריאה תא  םיבצממ  םה   – "" הרק הרק עוריאה   עוריאה רשאכ   רשאכ יתייה   יתייה בצמ   בצמ הזיאב   הזיאב ןיבמ   ןיבמ אלאל   התא   התא . " . " 2
.אטח לע  םיכמ  אלו  תוירחא  םיחקול  אל  םג  םה  ןכל  ןוכנ .) אל  יתנבוה   ) תירסומ הלקתכ 

ושענש םירבד  לש  תטרופמ  תלוכמ " תמישר   " תגצומ הז  בלשב   – ?"?" בשחנ בשחנ אלאל   הכהכ   דעדע   ךרובע   ךרובע יתישעש   יתישעש המהמ   לכלכ   "" . 3
םג הדעונ  תאזה  הבוגתה  .תישיא  היעבל  ןמיסכ  אלו  ןפוד  אצויכ  הרקמה  תא  בצמל  ידכ  תאז , .ןנולתמה  רובע  ןכל  םדוק 

.בוטה תא  םוקמב  ערה  תא  שיגדהלו  םיזגהל  הטונש  הבוטה , יופכ  ןנולתמה  לע  המשאה  תא  ןיפיקעב  לגלגל 

אלא םשא  ינא  אל   " ושוריפש תעגפנ " םא  תרעטצמ   " רוגשה יוטיבה  אוה  רקבמה  לע  המשאה  לוגלג  לש  תפסונ  הקינכט 
.םולשב םמוקמ  לע  ובושי  םירבדה  חפנתהל )"  " קיספת  ) ךלש תושגרה  תא  עיגרתשכ  אוה : רסמה  ךלש ." רתיה  תושיגר 

לכ  )" אטחה לקשממ  ןיטקהל  דעונ  הזה  שגדה   ?"?" ...ש ...ש הרק   הרק אלאל   ךלךל   "" ",", בלבל םותב   םותב השענ   השענ הזהז   ", " ", " םדא םדא ןבןב   קרקר   ינא   ינא . " . " 4
.הליחמו היטפמא  גישהל  ךכבו  תוללמוא  רצייל  םיעוט ,)" םדאה  - ינב

התיה המ  אלא  הרק  המ  בושח  אל  .תואצות  אלו  תונווכ  סוחיי  תועצמאב  םישעמ  טופשל  םיטונ  םה  ינורקע  ןפואב 
וניא רסומ  עודיכ , לבא  .שנועב  הלקהל  יאכז  רעצמלו  המשאמ  יקנ  התא  ערה , תושעל  תנווכתה  אל  םא  רמולכ , .הנווכה 
דחא הנקב  הלוע  רבדה  .תלוזה  לע  הבשחמו  תוריהז  הנשמ  תטיקנ  ךות  ער  תושעלמ  תוענמיה  םג  אלא  בוטה  תישע  קר 
היה ךירצ  היה  םתעדל , יכ  ןויצ  לע  םיננולתמ  םה  .םויה  םיריעצ  לש  הדימלה  תכרעה  םוחתב  ונאצמש  ביטומ  םע 

.וניגפהש עדיה  תמר  יפ  לע  אלו  העקשהה  תדימ  יפ  לע  ןויצב  םתוא  למגתלו  טופשל 

ןפואב עוריאה  תא  םייסל  הרומא  תולצנתהש  איה  םהלש  החנהה  .ןידה  םוי  קשנ  והז   – "" לצנתמ לצנתמ ינא   ינא זאזא   בוט , , בוט . " . " 5
הקימעמ תימצע  הקידב  לע  תגלדמו  הנכ  חרכהב  אל  איה  וזה  תולצנתההש  איה  היעבה  .שדח  ףד  חותפלו  יטמוטוא 

(. תימוקמ הלקתכ  ספתנ  הרקמה   ) דיתעל תובייחתה  לכל  לעמו  םיחקל  תקפהו  הללכה  יתיעט ,) ןכיה  )

תויועטהו תואיגשה  תא  רתופ  הז  החילס - '  - ' תחא הלימבש  םיבשוח  םישנאש  ןבצעמ  הז  תישיא  יתוא  : " תב 26 הריעצ 
" .ושעש
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תא ומאית  ןה  .םיסקרב  ינוקית  ךרוצל  התינוכמ  תא  הל  ריזחת  התבש  ףוחד  הכירצ  התייה  תב 24  תיטנדוטסל  םא 
הרזח איה  שגפמה  םוקמל  תינוכמה  תא  איבהל  םוקמבו  הניש  ךותמ  התנע  תבהש  אלא  רקובה , לע  החישב  םיטרפה 

: הילע תסעוכ  םאהש  הניבה  תבהש  רחאל  ןהיניב  התייהש   SMS תבותכתב ונתוא  הפתש  םאה  .ןושיל 
אל הזו  תיתדרח  ינאש  תעדוי  תא  .רדסב  אל  שממ  הז  יתיא , רבדל  הצור  אל  תא  םא  םג  הנווכב ? רתוי  יל  הנוע  אל  תא  "

". והשמ ךל  הרק  וליאכ  םירוסייה  תא  יתוא  ריבעהל  רייפ 
אלו הניש  ךותמ  ךתא  יתרבידו  םימי  יתנשי 3  אלו  יתדבעש  ירחא  רקובב  יתוא ב-8  תרעהש  רדסב ? אל  יתישע  המ  "

?? " יתמדרנ זא  .תרמאש  המל  ללכב  בל  יתמש 
יתבשח יל !!!!! תרמא  המ  יתרכז  אל  וליפא  .םייתעש  ירחא  יתוא  תרעהש  ךל  הריבסמ  ינא  תויתפכא ??? רסוח  הזיא  "
השענש המ  לכ  לש  המישר  העיגמ  ןאכ  ! ] ןומה םכליבשב  השוע  ינא  םדא ! ןב  לכל  הרוק  הז  .תישונא  ינא  .םולח  הזש 

תועט השועו  תסרוק  ינא  יכ  תמדרנ  טושפ  ינאש  עגרב  הז  לכ  ירחא  םאו  הגוע ]! םאל  איבהל  ללוכ  החפשמה  רובע 
!!!" םכתא חצנל  רשפא  יא  םלועל  זא  ערה , תא  קר  םירכוז  םתאו  קחמנ  לכה  תיגולויב  השוחת  גניקאפמ  תעבונש 

אלש םימי  השולש  ירחא  יתמדרנ  םוי  ותואבש  ךל  הריבסמ  ינא  הניש ??? ךותמ  והשימ  םע  תרבדש  ךל  הרק  אל  "
!" הזב תטלוש  אל  ינא  יתנשי !!!

דע יתדבעשו  תינורכ  תופייעמ  עבנ  הז  תובשחתה , רסוחמ  עבנ  אל  תמאב  הז  .יתררועתה  אלש  תלצנתמ  ינא  זא  ייקוא  "
". הזב יתטלש  אלש  תרעטצמ  תמאב  ינא  .רחואמ 

תויעבב םיקוסע  אלו  תרוקיב  לבקל  םיליגר  אל  םה  .הבוגתה  תמצועמ  םיעתפומ  םיבר  םישנענ , וא  םיפזננ  םה  רשאכ  םג 
וליפאו  ) תקדצומ המשאה  םג  םיריעצ , יניעב  .הפיזנ  לבקל  ידכ  רומח " קיפסמ   " םהל הארנ  אל  רבד  ןכלו  תוירסומ ,

ההוזמ אוה  ךומנה  םוילווה  לובג  תא  הצוח  םישאמהש  עגרב  .זמורמו  ןותמ  ןפואב  םהילא  תינפומ  תויהל  הכירצ  הרומח )
ליפשי .ותוא  שייבי  קר  יבמופב  והשימ  רקבל  : " ךכ תאז  הרידגה  תב 25 ) הריעצ   ) תונייאורמה תחא  הטוב ." םדא  כ"

" .תויבויח םילימ  םעו  עגורב  תויטרפב , תתל  ךירצ  תרוקיב  .ירזכאו  רתוימ  הז  .ותוא 
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:: דוקימה דוקימה תצובקב   תצובקב תרוקיב " " תרוקיב  " " הלימל הלימל תויצאיצוסא   תויצאיצוסא
" .לבקל אנוש  תרוקיב , תתל  בהוא  ינא  "

" .הפקתמכ תרוקיב  םיחקול  וא  הננגמל  םיסנכנ  ונחנא  קותשלו  יתלביק '  ' דיגהל םוקמב  "

" .רתוי בוט  םדאל  ךופהל  לוכי  םינפהל  עדויש  ימ  .התוא  עומשל  םיצור  אל  ונחנא  לבא  הבושח , דואמ  הנוב  תרוקיב  "

" .ךמצע לע  לבקל  ףיכ  דימת  אלש  םירבד  "

" .רופישל ילככ  אלו  ןובלעכ  תשפתנ  ונלצא  תרוקיב  "

" .תרוקיב תתל  בוט  ידמ  רתוי  תצק  תעדוי  ןכ  לבא  תרוקיב  לבקל  תעדוי  אל  ינא  "

עגפתו סומרת  אלש  הזכ  ןפואב  התוא  תתל  ךיא  ךנחל  םג  ךירצ  ינש  דצמ  .תרוקיב  לבקלו  בישקהל  דומלל  ךנחל  ךירצ  "
" .ינשה דצב 

תצצוקו תסרסמ  איה  ןוכנ  אלה  גוסהמ  איהשכ  לבא  .ליעומ  דואמ  רבד  איה  הנוב  הרוצבו  ןוכנה  םוקמהמ  האב  איהשכ  "
" .םייפנכ

הככ גהנתמ  םדאנבה  המל  ןיבהל  םג  תוסנלו  טקשב  זא  דיגהל  בושח  והשמ  שי  םא  .םדאנבה  לע  קועצל  אלש  ןבומכ  "
לוכי .הפי  אל  הז  יכ  .םלוכ  דיל  אלו  ךכ  רחא  ול  ריעא  ינא  יתעדל  ןוכנ  אל  והשמ  השע  והשימ  םא  .עבונ  הז  הפיאמו 

והשימ רקבל  .ול  רוזעל  תוסנל  ךירצ  זא  תרוקיבה  םע  דדומתהל  ךיא  עדוי  אל  לבא  בל  םש  ומצעב  אוה  וליפאש  תויהל 
" .ותוא שייבי  קר  יבמופב 

דצה תלפשהל  תמרוג  יבמופב  תרוקיב  .םיאירב  תואירו  ןורג  ךל  שיש  הארמ  קר  הז  תרוקיבב , םולכל  תומרות  אל  תוקעצ  "
" .תויבויח םילימ  םעו  עגורב  ינשה , לומ  דחא  תויטרפב  תושעל  ךירצ  תרוקיב  .ירזכא  ףאו  רתוימ  הז  יניעב  ןכלו  רקובמה 

םייניע תרוקב ב 4  דעב  ללכ  ךרדב  ינא  .תרוקבה  תוהמ  תא  תשמממ  אלו  ןובלע  תשוחת  תרצוי  אקווד  תוקעצב  תרוקב  "
םוקמב םישדח -  םידמלתמ  לשמל  .תויועטמ  ודמלי  םירחאה  םגש  תנמ  לע  תיבמופ  תרוקב  הפידעש  םירקמ  שי  לבא 
ומינפי םירחאה  םידמלתמה  ךכו  תסמונמו  תיבמופ  תרוקב  לבקי  תועט  השועש  ןושארהש  ףידע  תויועט , ושעי  םלוכש 

" .ןוכנ תאז  תושעל  דציכ 

הסיבכה תא  וילע , םילכתסמ  םלוכש  הזב  זכורמ  רתוי  אוה  בישקמ  אל  םדא  ןבה  הזב , הנימאמ  אל  יבמופב -  תרוקיב  "
םע דחי  םיריעמ  תונידעב  זאו  םדא  ןב  לצא  יבויח  והשמב  םיליחתמ  דימת  תרוקיבה  תא  .הצוחה  םיאיצומ  אל  תכלכולמה 

" .שארמ הנכומ  המגוד 

" .תמאב הזל  םינכומ  אל  םישנא  ילש  ןויסינמ  יכ  תרוקיב  תתל  ינממ  םישקבמשכ  תבהוא  אל  "

רתסב וא  יולגב  םא  ךיבגל  העד  םיווחו  ףרה  אלל  ךתוא  םירקבמ  םשש  והשלכ  רחא  םוקמ  וא  הדובע , יל  הריכזמ  תרוקיב  "
" .תרוקיב אלל  םוקמב  תויהל  הז  תיבב  תויהלו 
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םמצע םמצע לעלע   םמצע   םמצע םעםע   םיחחושמ   םיחחושמ
םתיאש םירומו  םיגולוכיספ  .םהלש  ינא " תוברת ה" תא   Y-רודב ה רחא  ןייפאמ  לכמ  רתוי  ילוא  תפקשמ  החישה  תוברת 

החיש ירושיכ  ירסח  םה  רמולכ , םמצע ." םע  רקיעב  םיחחושמ   " םויה םיריעצהש  הנעטה  תא  ונינפב  ולעהו  ובש  ונחחוש 
וא חחחחחחחחחחחח " םיצמתמש ב" םיטסופ  םע  תאזה , העפותל  תעשעשמ  הארמ  אוה  קובסייפה  .םילימ  עולבל  םיטונו 

". כככככככככפ "

קובסייפ בותכה , םוידמל  םג  רבע  םג  ןאכ  םתראיתש  המ  : " העפותל תוניינעמ  תונבות  רפסמ  קפיס   XY-רוד ה ןב  רוחב 
םג ןכלו  תיפוסה  ןונה  תא  םיאטבמ  אל  ירה  םה  " ) הכ  " ובתכי אלא  ןכ "  " הלימה תא  ובתכי  אל  םיבר  .םיט  צ' פאסטוו ,

יפרג יוטיב  קר  אל  וליפאו  תויתילכתו  רוציקל  היטנ  קר  אל  תפקשמ  חחחח " ה" תעפות  התוא .) ובתכי  אל  םה  בתכב 
ינטנופסה לוקה  לש  ילולימ  םוגרת   ) ךוחיג חרכהב  אל  םג  הז  גליע .) ודיגיש  שיו   ) תוכורא םילמל  דומחו  תצמותמ 

.םהלש םזיטואה  תא  אטבמ  הז  יניעב  תעשעשמו .) היופצ  אל  העידי  םהלש  תועדומל  תאבומ  רשאכ  םיאיצומ  םישנאש 
השעמל תויתואב  יפארג  יוטיב  ול  ןיאש  המ  לכ  .ינכמו  דודר  ללמ  לכה  .םייתימא  תושגרל  םוקמ  רבכ  ןיא  םהלש  םלועב 

" יליימס  " אל הז  החמש  יכ   ) החמש םישיגרמ  אל  םה  פאסטוולו -  קובסייפל  ץוחמש  וז  תואיצמב -  ןכלו  .םרובע  םייק  אל 
אל םהו  חחחח ,) דיגהל  אל  הז  קוחצ  יכ   ) יתימא קוחצ  םיווח  אל  םה  םירגוסו .) "):"  םייתדוקנ  םישקמה  ףוריצ  אל  םגו 
לש וקיחל  יתימא  ץומיא  תכמות , ףתכ  לש  תיתימא  השוחת  רדשמש  יזיפ  קוביח   ) יתימא קוביח  לש  ומעט  םיעדוי 

, תוקישנ תבהוא , , הבהא  " ומכ םיינושל  םיקוביח "  " הזל הז  םיחלוש  םה  הרקמב  אל  וכו .)' ישיאה  בחרמל  ותסנכה  קבחמה ,
אל רבד  לש  ופוסב  םילימה  יכ  .תונקירה  םע  םיראשנ  םה  םוי  לש  ופוסב  ךא  חחחח "  " ומכ םירסמ  וא  יממ " קוביח ,

" .תיתימאה השוחתה  תא  םהל  תוקינעמ 

ךכל תומרוג  דיינ  ןופלטו  טנרטניא  לש  תויגולונכטה  : " הידימלתמ הווח  איהש  תומיטאה  תא  ןויארב  הראית  הקיתוו  הרומ 
ךיא עדוי  אל  התא  .םייק  אל  התא  תרחא  תונעל , ךירצו  ידיימ  לכה  .םירשקתמ  אלא  ינשה  םע  דחא  םירבדמ  אל  םישנאש 
הזש תבשוח  ינא  ..ךלצא  האור  אל  ינא  הז  תא  םגו  עגרכ  ילש  םינפה  תועבה  המ  ילש , רובידה  ןוט  המ  תיארנ , ינא 
ינאש המל  םאתהב  רחא  רבד  לכו  ןונח  סרע , לוק , התוא " קחשל   " הלוכי ינא  .תומיטא  לש  תוחתפתה  לע  עיפשמ  טלחהב 

" ...תמטאנ ינא  זא  יל " עירפת  הצור ש" אל  ינא  .טולקתש  הצור 

קדצ שיש  קפס  ןיאו  ינורטקלאה , םוידמב  תיתרושקתה  תולבגומל  רבסהה  תא  םילות  ונחחוש , םתיאש  םיחמומ ,
, רופיס רפסל  ץמאתהל  אל  הייטנה  בושח : תוחפ  אל  אוהו  ףסונ  ביכרמ  הפ  שי  ונתכרעהל , תאז , םע  .םהירבדב 

אוה אל –  םאו  ןווכתמ " ינא  המל  ןיבי  רבכ  אוה  : " איה ןאכ  השיגה  .ןיזאמה  לע  לקהל  ץמאמ  תושעלו  תואיצמ  ריהבהל 
רלוד ןוילימ  לש  םוכס  סייגל  החילצהש  הריעצ  הרבח  לע  ב-2014  חווד  העפותה  תא  שיחמהל  ידכ  וליאכו  .לאשי 

םירבחל " YO  " רסמ תחילש  דבלב –  תחא  היצקנופ  תקפסמ  היצקילפאה  . YO תארקנש היצקילפא  חותיפ  תבוטל 
רבחל רקובב  " YO  " חלוש ינא  םא   ) תנווכתה המל  רבכ  ןיבי  ןעמנה  חלושה  תוהזו  יותיעה  רואלש  החנה  ךותמ  ךלש ,

ןיבת התא  זא  ", YO  " ךל חלוש  ךלש  ןבה  לגרודכ  קחשמ  תעב  םא  בוט ," רקוב  יתנווכתהש ל" ןיבי  אוה  זא  ילש , בוט 
'(. וכו רע "? התא  הנווכה ל" זא  הלילה , עצמאב  והשיממ   YO לבקמ ינא  םא  לוג ," שי  ךל ש" רשבל  ןווכתה  אוהש 
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םינפל םינפל ףורגא   ףורגא
וא ינשה  דצב  תובשחתה  רסוחו  ימצע  ןוסיר  רדעיהב  םג  אלא  תוינוקלב  קר  אל  תנייפאתמ   Y-רוד ה לש  חישה  תוברת 

.םירבדה חורמ  וא  םירמאנש  םירבדהמ  עגפיהל  לוכיש  ישילש  דצב  וליפא 

, רודה תרקוח  גנווט ,' ידי  לע  הרדגוה  תוירגוד – "  " תירבעב הנוכמש  המ  ( - blunt  ) םינסרה תרסח  הטובה , תורישיה 
.המודכו הדובעה  םוקמב  הטיסרבינואב , רפסה , - תיבב תיבב , הב  םילקתנו  , Y-ה רוד  לש  רובידב  תטלוב  הנוכתכ 

קר אל  .סומינ  ינודיעו  תויושיגר  ןובשחב  תחקל  ילבמו  םינוניס  אלל  םחומב , הלועש  המ  לכ  םירמוא  טושפ  םיריעצה 
.תיבויח הנוכת  וזש  אלא  בצמ , לכב  לוכה  דיגהל  רתומש 

לארשיב .קופיאב  תנייטצמש  תיסקסולגנא  הרבחב  רבודמש  ןוויכ  דחוימב , יתועמשמ  אוה  הזה  יונישה  תירבה  - תוצראב
תשגדומ התשענו  םייתש , וא  הגרדמ  דוע  התלע  איה   Y-רודבש ה המוד  לבא  ימואל , ןממס  דימת  התיה  תוירגודה 

תוינכותב הליבוה  תרושקתהש  חיש  תומרונבו  היצזיטרקומד  יכילהתב  קפס  אלל  רושק  הזה  תומרונה  יוניש  .רתוי 
םרוגכ תויתרבחה  תותשרה  תאו  םיקבקוטה  תא  ףרצל  שי  הלא  לכל  .תורחא  תוינכותבו  ואוש  - קוטה תוינכותב  םידליה ,

.יתועמשמ

םג הזה  םוידמה  לבא  .תונגרפמו  תויבויח  ןה  תויתרבחה  תותשרב  םיישיאה  םירתאב  רקיעבו  טנרטניאב  תובוגתה  בור 
, תוללק ןכו  לוזלזו  האנש  ייוטיבו  תומרח  תוקצה , .רתוי  םיריעצ  םיאליגב  רקיעב  הטוב , תוגהנתהל  ילכ  הווהמ 

םידמוע םיכנחמו  םירוהו  תשרב , םירגבתמ  ברקב  הרגשבש  ןיינע  םה  םיליפשמ  םינוטרסו  תונומת  םוסרפו  תושפכה 
.םינוא ירסח 

אוה רתוי , םירגובמ  תורוד  םג  םויה  םישמתשמ  ובש  לשמל , קובסייפה , .םירוענה  ליגל  רבעמ  תשלוג  תאזה  העפותה 
םיבורמ הדימ  התואב  לבא  (, Hi, Bye, Good for You  ) ינקירמא ןונגסב  תינכייח  היתפמאו  תודמחנ  לש  הריז  םנמא 

.לטוקה לש  בורקה  לגעמל  םיכייש  םניאש  םישנא  יפלכ  רקיעב  לוזלזו –  הליטק  לש  םייוטיב  וב 

, םיאקיטילופ תועודי : תוירוביצ  תויומד  לע  םתעד  םיעיבמ  םיריעצה  רשאכ  דחוימב  תינלספו  הטוב  תויהל  הטונ  הפשה 
, קובסייפב םיצייצמ " םיסוטאטס   " ףד איה  ךכל  רתויב  תקהבומה  המגודה  .המודכו  תרושקת  ישנא  הלכלכ , ישנא 
", הרוצה תא  םישנאל  חסכל   " לש המרונ  ןיעמ  הרצונ  .תוינעגופו  תוטוב  דואמ  תובוגתבו  םיריעצ  םישלוגב  ןייפאתהש 

שיא רבד  לש  ופוסב  יכ  .תימינונאה  םיקבקוטה  תוברת  תארשהב  תעד , תוחיחזו  לוזלז  ןיגפהלו  תוינגלגל  תורעה  ריעהל 
.שדוקמ ךרע  איה  יוטיבה  תוריחו  ןובשח  ךל  שיגמ  אל 
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?? םייכונא םייכונא םהםה   עודמ   עודמ זאזא  

"" הבהא הבהא תצצפה   תצצפה  " " לשלש םיעגפנ   םיעגפנ
דליה לש  יברמ  חופיט  ןוויכל  םויכ  םינפומ  םירוקרזה  תודליה , תפוקת  לע  תינרדומה  היגולוכיספה  יאצממ  רואל 

תויוכז לעב  ימונוטוא  םדא  לאכ  וילא  םיסחייתמו  וירוהל  ודמעמב  הווש  ספתנ  דליה  דחא  דצמ  .ותוחתפתה  ךילהתב 
.וילע םיננוגמו  החפשמה  זכרמב  ותוא  םידימעמ  ותועיגפ , לשב  ינש , דצמ  .דוסי 

לע םייבויח  םיעצמאב  רקיעב  ךנחל  ונממ  הפוצמו  דליה , לש  ותחוורלו  ורשואל  ידעלבה  יארחאכ  םויה  ספתנ  הרוהה 
חישה לע  ןגומ  חרפכ  דליה  תסיפת  הטלתשה  םירשעה  האמה  לש  םיעבשה  תונשמ  .לובג  אלל  הבהא  תפערה  ידי 

.תרושקתהו ךוניחה  עדמה , תונמאה , תורפסה , םוחתב  םינווגמו  םיבר  םייוטיב  הל  אוצמל  רשפאו  יכוניחה ,

םידליה  ) הגלבהל ןומיא  אלל  םישנוע , אלל  תולובג , אלל  ךוניח  תודילומ  תננוגמו  תיביסנטניא  תורוהל  תויפיצה 
םהידלי תא  םידפרמ  םירוהה  רשאכ  .םירותיוו .  תונחלס  תוחנה , הברה  םעו  תרוקיב  אלל  םיידיימ ,) םיקופיסל  םילגרתמ 

.טסיסיקרנ םירציימ  םה  ילש – " םייח  ", " ילש הבהא  ", " המשנ ", " ילש ךיסנ   – " יאנת אלל  הבהאב 

 

לש רפסה  יתבש  ךכל  דחא  רפסמ  םרוגהש  רמול  םיזעמ  אל  : " הז רשקהב  ריעה  רפיצ , ינב  תורפסה , רקבמו  ךרועה 
, יוויסרגא רוצי  אוה  םהב  רקבמה  ילארשיה  דימלתהש  אוה  יוויטקלוק  םוטמט  לש  םיזוכירל  וכפהנ  יתכלממה  ךוניחה 

" .םלועה זכרמ  אוהש  תיבב -  ותוא  ודמיל  ךכ  יכ  בשוחה -  םיתעל , יטוידיא  קנופמ ,

וז תיתרוסמ  הדיגסל  הפסוותה  םינורחאה  םירושעב  לבא  הידליל , הדגס  תיתרוסמה  היידוהיה " אמאה   " םגש ןוכנ 
וטומה ונב ." אנוש  וטבש  ךסוח  : " יכוניחה וטומה  תא  היבו  הינימ  תלטבמש  תינרדומה , תיגולוכיספה  חומה  תפיטש 
דחוימ שיגרהל  רומא  דליה  .ותוא  רקבלמ  רשפאה  לככ  ענמיהל  ןכלו  יבויח  יומיד  םדאל  תונבל  ךירצש  אוה  שדחה 

אוה רשאכ  ןכל , .הנוב  תרוקיבל  אקווד  אלא  תואמחמל  יואר  וניאשכ  םג  ול , אימחהלו  הבהאב  ותוא  ףוטעל  ךירצ  ןכלו 
אוה רסמה  .םיפזונב  ףוזנלו  ותוא  תובגל  םירהממ  םירוהה  םידקפממ , וא  םינמאממ  םיכירדממ , םירומהמ , הפיזנ  לבקמ 

הרומה ללגב  אלא  ךללגב  אל  הז  הובג , קיפסמ  אל  ןויצ  תלביק  םא  ןכל  .םירחאה  אלא  םשא , התא  אל  דימת : טעמכ 
.תונדא לש  השוחתו  חפונמ  וגא  הנוב  וזה  העפותה  .ךתוא  חפיקש 

ילש םידליה  יפוי , הזיא  םיממהמ , םימיהדמ , םידליה  .לכה  תושעל  םילוכי  םלוכ  .םימלשומ  םידלי  םלוכ  : " תב 26 הריעצ 
" .אקווד ול  ושע  םיטפושהש  ללגב  אלא  רשכומ  אל  אוהש  ללגב  אל  הז  דלונ , בכוכל  לבקתה  אל  ולש  דליה  .יכה  יכה 

וליפא םהידלי  תא  םיכנחמ  םניא  רבכ  םיברש  אלא  תידדצ , דח  הניתנ  לש  תינוציק  השיג  םמצעל  וצמיא  קר  אל  םירוה 
.הדות תרכהל 
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ונלש םידליה  .םעפ ]...[  יא  היהש  רתויב  םייכונאה  תורודה  דחא  תא  םילדגמ  ונחנא  : " הבתכ הקיתוו  םירוהל  תצעוי 
םהש בל  םתמשו  גוחל  םידלי  םעפ  םתצפקה  .םייכונא  תויהל  םיכפוה  םה  תאזה  השיגה  בקעו  םהל , עיגמש  םישיגרמ 

תריסא ימצע  ינא  הדות , תרכהמ  יחכשת  , " יל הרמא  תחא  אמא  "? ]...[ הדות  " רמול ילב  בכרה  תלדה  תא  םירגוס  טושפ 
.םיאשנתמו םייכונא  תויהל  םיכפוה  הכרעהו , הדות  תרכה  אלל  םילדגש  םידלי  .םיננולתמ ] ...[  אל  ילש  םידליהשכ  הדות 

םירצומו תוראופמ  תדלוה  םוי  תוביסמ  .םתוא ]...[  קפסמ  אל  םעפ  ףא  רבד  םושו  תובישח , תשוחת  םע  םיבבותסמ  םה 
הז לכש  הדבועל  וחתפנ  אל  םלועמ  ונידלי  לש  םהיניע  .תוריהיה  תא  םיקזחמ  קר  דליה , לש  ותנומת  וא  ומש  םע  םייטרפ 

" .םייחב ךרד  הניא  יל ' עיגמ  השגרהה ש' תמאב –  םהל  עיגמ  אל 

.ומצעב זכורמו  ינעבות  רמולכ  יל - " עיגמ   " לש רגובמל  םירבדה  עבטמ  ךפוה  יל " עיגמ  דוק ה" לע  דליכ  לדגש  ימ 

קר אל  םיעבונ  ץק  ןיא  תואמחמב  ותוא  דפרל  ףחדהו  דליה  לש  ויתושגרב  הלילח  עוגפלמ  םירוהה  לש  תוריהזה 
התווהתה תיתורחת  - הרטלוא תיטסילטיפק  הרבחב  .םייפרגומדו  םיילכלכ  םימרוגמ  םג  אלא  תיגולוכיספ , הלומעתמ 

ידכ ןואג ,) לש  לילעב , םיירקש  ימצע , יומידו  תימדת  ול  רצייל   ) ותוא ןאגל "  " םימעפלו דליה  תא  חפטל  שיש  הסיפתה 
.חבושמ הז  ירה  םידקמה  לכו  .ןורתי  ול  תתל 

קחרממ ילע  תרמוש  םויה  דעש  אמאלו  המדאה  יהולא  ינאש  יל  רמאש  אבאל  חלסא  ילוא  דחא  םוי  : " הריעצ תירגולב 
ןיאש השק  ךכ  לכה  ךרדב  דומלל  יתוא  ץליאש  םלועל  חלסא  דחא  םוי  .עשי  רסח  בנרא  יתייה  וליאכ  םירטמוליק , המכ 

" .םיבלכ אלמו  םייפקשמ  םע  - הדמג - הדלי אל  אוה  שי , םאו  המדאה , יהולא  הזכ  רבד 

תשכרש םירבד  ןיב  תרשוקש  תיגולוכיספה  הסיפתה  לש  התוטלתשה  עקר  לע  ראשה  ןיב  הדדחתה  תאזה  המגמה 
.ימצעה ןוחטיבהו  וגאה  חופיט  תועצמאב  רקיעב  םיעיגמ  םיגשיהש  תסרוגשו  רגובמכ , גישתש  המ  ןיבל  ךתודליב 

וז .דועו  תובר  תורז  תופש  םייטרפ , םירומ  הרשעה , יגוח  .טקיורפל  םהלש  םידליה  תא  וכפה  םיבר  םירוהש  איה  האצותה 
ןתמ ידי  לע  תימדתה  תא  םהל  םיסרוהש  םירומ , יפלכ  תומילאו  השק  תרוקיב  םיניגפמ  םיריעצהמ  םיברש  םג  הביסה 

.םהלש תויפיצה  תא  םימלוה  אלש  םינויצ 

איה םיבר  םירקמבו  םייחב , החלצה  לש  תיטמכסו  תיחטש  דואמ  השיפת  ללכ  ךרדב  תדמוע  תאזה  תוגהנתהה  ירוחאמ 
. תואיצמה עקרק  לע  תווקתהו  תויפיצה  תוקסרתה  תובקעב  םידליל , ןהו  םירוהל  ןה  שפנ , חפמ  תרצוי 

הפוצמ דליהמ  .םייחב  םיסופספו  ישיא  ןולשיכ  לע  הרוהה  תא  תוצפלו  תופחל  אב  דליה  לש  וגאה  חופינ  םיבר  םירקמב 
הסיפת ללכ  ךרדב  תדמוע  תאזה  תוגהנתהה  ירוחאמ  .גישהל  חילצה  אל  וא  לוכי  היה  אל  הרוההש  המ  תא  גישהל 

תובקעב םידליל , ןהו  םירוהל  ןה  שפנ , חפמ  תרצוי  איה  םיבר  םירקמבו  םייחב , החלצה  לש  תיטמכסו  תיחטש  דואמ 
.תואיצמה עקרק  לע  תווקתהו  תויפיצה  תוקסרתה 

תדרח לעו  ןוחטיב  רסוח  לע  הפחמש  זרפומ , ימצע  ןוחטיב  תועצמאב  םהירוה  תא  םיצרמ  הלאה  םידליהמ  םיבר 
םיפחמש תעד , תוחיחזו  זרפומ  ימצע  ןוחטיבב  םינייפואמ  םהש  הנעטה  התלעו  הבש  ונכרעש  תונויארב   ) תונולשיכ

, ותיא דדומתהל  דציכ  םיעדוי  אל  םהמ  םיבר  ןולשיכה , עיגמ  רשאכ  תאזמ , הרתי  ןוחטיב .) רסוח  לע  םיבר  םירקמב 
.םינוא רסוחו  המשא  םישחו  ןואכידל  םיסנכנ  םה  .םיקסרתמ  ךכמ  האצותכו 

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

". לכה יל  סרוהו 
ורבשי אל  והשמ  אל  םינויצ  המכ  ...תרמוא  תאזמ  רודה ! ןואג  תא  ןואג ? אל  תא  תושק ! םילימ  : " התרבח הביגמ 

!" ונתוא
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ךתביבסב םא  םג  יכ  .ללכב  ינא  ימ  ךמצע : תא  לואשל  ליחתמו  ךלש  תומולחב  קפקפל  ליחתמ  רבכ  התא  : " ריעצ רגולב 
הזש תבשחש  בצקב  אלש  חטבו  הרוק , שממ  אל  הז  קוחר – ' עיגת  דוע  התא  התא ? ו' רשכומ  ארונ  התאש  םיחוטב 

" .הרקי

תא ףירחהו  םירוהה  לע  המשא  ישגר  סימעה  םישוריגה , רועישב  הריהמה  היילעה  דצל  הריירקלו , ףסכל  רבוגה  דובעשה 
". הבהאה תצצפה   " לדומ

תושגרו םידבוע  םירוהה  ינש  תוחפשמהמ  לודג  קלחב  : " תיתוחתפתהו תיכוניח  תינילק , תיגולוכיספ  ןוסלנצכ , הנדע  ד"ר 
ידכ הכרדהל  םיקוקז  םהו  תיבהמ , תכשוממה  םתורדעיה  לע  םידליה  תא  תוצפל  םיסנמ  םירוהה  .ץפנ  רמוח  םה  םשאה 

". םהידלי תרבחב  םיהוש  םה  וב  טעומה  ןמזב  תושעל  המ  תעדל 

.תובא ברקב  דחוימב  תטלוב  תאזה  העפותה  .ול  הקרפתהש  החפשמה  לע  יוציפ  לש  גוס  םיווהמ  ותרדאהו  דליה  קוניפ 
ןוצר ןיא  םידליה  םע  םהל  רתונש  רצקה  ןמזב  .התיבה  רחואמ  םיעיגמו  םהיתושנמ , תועש  רתוי  םידבוע  תובאה  בור 

םידבע םירצומו –  םיתוריש  יקפסל  םהיתובא  תא  םיכפוהו  תאזה  השלוחה  תא  םיהזמ  םידלי  .שינעהל  אל  יאדוובו  ךנחל 
.םיעצרנ

קר אל  רבדהו  םאה  תקזחב  ללכ  ךרדב  םיראשנ  םיפתושמה  םידליה  םישורג , םירוהה  ןהבש  תוחפשמב  ןכ , לע  רתי 
תירוה תוכמס  םע  םילדג  םידלי  ובש  בצמ  רצוי  אלא  וידלי  ברקב  תעמשמ  תטלשהל  באה  תויורשפא  תא  םצמצמ 

.תלבגומ

תורצקתהל םרגש  הדובעל , םירוהה  דובעיש  תוינסרה : תומגמ  יתש  ןיב  בוליש  םינורחאה  םירושעב  שחרתה  השעמל 
םרתש תורוה  לדומל  ליבוה  הזה  בולישה  .המשא  ישגרו  תוהובג  תויפיצ  דצל  םידליה , ייחב  םהלש  תוחכונה  ןמז 

תויכונאה תפיגמ  תוטשפתהל  המרת  השדחה " תורוהה   " .םיקנופמו םיטסיאוגא  םיצירע , םידלי  לש  רוד  תורצוויהל 
תורגב ןב 30 -  דליה  ואר : הז  ואר : הז  אשונב  הבחרהל   ) רגבתהל םהמ  הענמ  איה  תפסונ : הבושח  הביסמ  םיריעצה  ברקב 

(. תבכועמ

"" ךלש ךלש םולחה   םולחה לעלע   ףועל   ףועל ""
ותוא םיציצפמ  םירוהה  .ריעצה  וגאה  חופינבו  תואמחמב  היצלפניא  הלח  םידליה  לע  תרוקיבה  ינוסירל  ליבגמב 

.תופתתשהה םצע  לע  עיבג  ול  םיקלחמ  םינמאמהו  ול , עיגמש  הממ  םיהובג  םינויצ  ול  םיקינעמ  םירומה  תואמחמב ,
אלימב ירה   ) תלוזה תא  תוצרל  םידליה  לש  תתחופ  הייטנו  טוונמ  יכוניח  ילככ  יבויחה  בושמה  תקיחש  האצותה :
חפונמ ימצע  יומיד  הזה  רודב  רצונ  לכל -  רבעמ  .תוכמס  ילעבל  דובכ  רסוחו  תושידא  יאנת ,) אלל  םתוא  םיבהוא 

.תואיצמל רבוחמ  וניאש 

תונש ףוסב  .תורחואמה  םישישה  תונש  דע  בחרנ  שומישב  היה  אל  לוכ , יפב  םויכ  רוגשה  ימצע ," יומיד   " גשומה
Self- םילימה דמצ  תקלקה  .םוקמ  לכב  רבכ  היה  אוה  םיעשתה  תונשבו  חוריאה  תוינכותל  לחתשה  אוה  םינומשה 

תוחפ אל  םילוע  תירבעב  םירושיק .)  ) תואצות תוחפ מ-1,380,000,000  אל  הלעמ  לגוג , לש  שופיחה  עונמב   Image
יומידה תא  םיצעהל  דציכ  ארוקל  םיצעיימש  םיכירדמו  םירמאמל  ךתוא  םיריבעמ  םהמ  םיבר  םירושיק -  מ-528,00 

.אפרל םיבייחש  הלחמ  אוה  ךומנ " ימצע  יומיד  איה ש" תחוורה  הסיפתה  .ימצעה 

דיה חלשמ  םיבורקה , תועצמאב  ורדסוה  ןיאושינה  ימצעה : לש  הסיפת  התיה  אל  טעמכ  םדא  - ינבל םינש  תואמ  ינפל 
.בורל םירוסיא  וליטהש  םישקונ  םייתד  םיטרדנטס  ידי  לע  הבר  הדימב  הבתכוה  תוגהנתהה  םירוהה , ידי  לע  עבקנ 

הסיפתל ונעגה  ףוסבל , .םמצע  רובע  רתוי  רוחבל  ולחה  םישנאו  ררחתשהל , הלחה  תיתרבחה  התיפלה  םינשה  ךלהמב 
.ישפוח םדא  .ימונוטואה  דיחיה  לש  תינרדומה 
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ךאב דראציר  ידי  לע  בתכנש  ( , Jonathan Livingston Seagull " ) ףחשה ןוטסגניוויל  ןתנו  ג'  " עודיה רפסה 
הפועתה תואלפנל  רסמתהל  הצר  אוה  .לכוא  שפחל  הרזחו  ףוחל  ףועלמ  םמעתשהש  ףחש  ראתמ  ( Richard Bach's)

בור ידי  - לע החדנ  הליחתבש  רפסה , .הקהלהמ  ויודינל  ומרג  וישעמש  תורמל  םייחב , רתוי  ההובג  תועמשמ  שפחלו 
ןויערה תא  םינפהל  וליחתה  םישנא  רשאכ  לודג , רכמ  - ברל םיעבשה  תונשב  ךפה  םילודגה , רואל  האצוהה  - יתב

ויהש םוב  - יבייבה רוד  ינבל  דוגינב  ינא ," רוד ה" ידלי  .דיחיה  לש  ויכרצב  םידקוממו  םיקפסמ  תויהל  םיכירצ  םייחהש 
תא חצחצל  םיכירצ  אל  ונחנא   " .לאודיבידניאה תא  גגח  רבכש  םלועל  ודלונ  ימצעה , יוליגל  עסמ  רובעל  םיכירצ 
.םש אצמנ  המ  םיעדוי  רבכ  ונחנא  .המינפ  טיבהל  םיכירצ  אל  ונחנא  .קירבמ  רבכ  אוהש  וילאמ  רורבו  רחאמ  ימצעה ,

", ןוינקל ךלנ  ואוב  הזב ? טבחתהל  המ  ליבשב  דבוע –  םלועה  הככ  .םינושאר  ונמצע  תא  םישל  ונתוא  ודמיל  תודלימ 
'. גניווט תבתוכ 

םהל הרדישש  הביבס  ךותל  ודלונ  יכ  ףחשה , ןוטסגניוויל  ןתנו  ומכ ג' שממ  םמצע " לע  ףועל   " ודמל  Y-רוד ה ינב 
םה  " יכ וחיטבה  םהירוה  .תימצע  המשגה  איה  לוכמ  הלענה  המשגההש  .ימצעה  תבהא  איה  לוכמ  הלודגה  הבהאהש 
םע בוט  שיגרהל  םהל  רוזעל  איה  רתויב  הבושחה  םתמישמש  ונימאה  םהירומ   ". םיצור קר  םהש  המ  תויהל  םילוכי 
םה דחא  םוי  יכ  םהלש ," תומולחה  לע  רתוול  אל  ", " םמצע תויהל  ", " םמצע לע  דומלל   " םהל הצעי  תרושקתהו  םמצע ,

.םלועה תא  ושבכי 

בותכל ליחתאו  תומולחה  תא  ימצעל  םישגהל  ליחתא  תוחפל  זא  םלועה  תא  תונשל  חילצא  אל  ינא  םא  : " הריעצ תירגולב 
" .םלועה תא  הנשי  ילש  רפסה  ילוא  עדוי , ימ  .רפס 

םיקהל הצור  איהשו  םייתנש  הזיא  םלועב  לייטל  הצור  איהש  הרמא  איה  ": " היטבמאה תכלמו  סומוחה  ךלמ   " רפסה ךותמ 
תונחב תרכומ  תויהל  הצור  איהשו  םיה  דיל  רוגל  הצור  איהשו  תיפש  תויהל  הצור  איהשו  םיסלמוהל  הדובע  ןתייש  קסע 

 " .דחיב הצור  איה  םלוכ  תאו  םירבד  ןוילימ  דועו  הרוטקטיכרא  דומלל  הצור  םג  איהשו  םיעוצעצ 

, יטילאירה ירחתמ  לש  םלרוג  תא  םיעבוק  םה  .שקמ  תציחלב  םהל  הנענ  םלועהש  השוחת  םהב  העטנ  היגולונכטה 
.ןשייטסיילפב תומי  ימו  היחי  ימ  םיעבוקו  ןופטראמסב  טסיליילפה  תא  םמצעל  םירציימ 

תובחר תובכש  ינפב  םימוסח  רבעב  ויהש  םידיקפתו  תורשמ  .המוצע  תויליבומ  לש  ןדיעב  םג  ולדג  םיקינ  Y-ה
וטומה .ירשפא  לוכהש  רסמ  רצונו  םלועה , לכב  תוריהמב  וחתפנ  ףסכ ,) וא  דמעמ  הלכשה , ימסח  ללגב   ) הייסולכואב

אלא םייתרבח , קר  םניא  םימסחה  יכ  עודמ ? .ןוכנ  הז  ןיא  תואיצמבש  םיניבמ  אל  םיבר  םיריעצו  הרטנמל , ךפה  הזה 
.תֹוישיאה תולוכיב  םג  םייולת 

ךרואל םינוש  םירקחמו  רתוי , םיגישמ  רתוי , הובג  םיפאושש  לככ  .ןוכנ  אוה  רתוי  גישהל  ידכ  הובג  ףואשל  ןויערה 
אשונב םיריעצ  לש  תויפיצב  תיתועמשמ  היילע  הלח  םינשה  םע  .תוחפ  חילצמ  תויפיצ , ךימנמש  ימש  םידמלמ  םינשה 

יומיד תונתפאש , לש  הנוכנ  הדימ  וב  ומייקתיש  םדאה  ךירצ  ליבקמב  לבא  .תויליבומל  קפס  אלל  םרת  רבדהו  הלכשה ,
.םהידליל  Y-רוד ה ירוה  וקפיסש  ךוניחה " תליבח  וללכנ ב" אל  וללה  תונוכתה  .הוונעו  ילאיר  ימצע 

םא .תוילאיר  ןניא  םיבר  םירקמב  םהיתויפיצ  יכ  הבזכאל , שארמ   Y-רוד ה ינב  תא  הנד  תויפיצה  לש  היצלפניאה 
הרפסב תרפסמ  גנווט ' ןיי  .בוט ג' שיגרהל  קיספי  אוה  םיוסמ  בלשב  ריחמ , לכב  ומצע " םע  בוט  שיגרהל   " רומא דליה 
ימצעה יומידב  עגפי  הזש  ששח  ךותמ  םידלי , לש  תויועט  םינקתמ  אל  םירומ  םיבר  רפס  - יתבבש ', Generation Me'

םהש ודמל  םילשכנה  םידליה  םוקמב  .ךוניחהמ  לשכנ "  " הלימה תא  איצוהל  הצילמה  תיטירב  הרומ  ב-2005  .םהלש 
, םילוגס םיטע  קיזחהל  וליחתה  תירבה  - תוצראב דרשמ  יכרוצל  תויונח  (. deferred success " ) החלצה יבכועמ  "

םילגרותמו םילגוסמ  םניאש  םישנא  תרציימ  וזה  השיגה  .ידמ  דיחפמ "  " םודאה וידה  יכ  םירובס  םירומהמ  קלחש  רחאמ 
.תועינצ לש  היואר  הדימ  םיחתפמ  םניאו  תרוקיב  לבקל 

םירומל היחנה  הנתינ  הנורחאלש  ונל , רפיס  םיידוסיה , רפסה  יתבב  טרופסה  תארוהב  םלתשמה  'ר ,) זטס  ) הארוה חרפ 
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דע .םהב  עוגפל  רוסא  ןכלו  יכבב , םיצרופ  םידיספמה  םידליהש  היה  קומינה  התיכ ו .' דע  טרופס  תויורחת  םייקל  אל 
לש גוס  הזש  םייתימאה , םייחה  תא  ונממ  וריתסה  םצעבו  םיילילש , תושגרמ  דליה  לע  ןגהל  המגמה  הקיחרה  ךכ  ידכ 

. האנוה

ךמצע תא  בוהאל  דומלל  " ) ימצעה רופיש  םיקסועה ב" םירפס  ףסונ : ביכרמ  ימצעה  תלומעתל  ףסוותה  םייפלאה  תונשב 
ןיבור לש  ולש ' ירארפה  תא  רכמש  ריזנה   ' לשמל ומכ  גייא ,' - וינה ןונגסב  תומולחה  תמשגהבו  ךמצעל ) חולסלו 

שומימב ינקירהו  ינרמוחה  םייחה  חרוא  תא  רימהש  חילצמ , ןיד  ךרוע  לש  וייחב  לחש  ךפהמה  תא  ראתמש   , המראש
, ינפנח רשואה :' לא  ךרדה   ' לש ןמרדיילקה  אוה  המראש  ןיבור  , " םירקבמה דחא  בתכ  יניעב ,"  " .יתימא רשואו  ימצע 

הפונחה .תורתוסו  תוינפנח  תוכרפומ , תוצע  לש  ער  בותכ  לילב  אלא  םניא  וירבד  .דואמ ]...[  ירלופופ  םג  לבא  ישטיק ,
בתכמ ןיעמב  המראש  בתוכ  םעפ ,' - יא תויהל  םתמלחש  הממ  רתוי  םילענ  םדא  ינב  םתא  : ' ןושארה טפשמב  רבכ  תילגנ 

.הז רפסב  םתרחבש  הדות  : ' ךכ רחאו  .ארוקל 

םבורב םירצק , םירסמ  לע  תורזחב  םינייפאתמ  םיריעצ , ברקב  דחוימב  ההובג , תוירלופופל  וכזש  הזה , רנא  ' זהמ םירפס 
איהש חומ , תפיטש  לש  גוס  אלא  הניא  תואשילק  לע  תאזה  תיתייפכה  הרזחה  .להקה  תעדותב  םיעמטומש  םייתאשילק ,
רשוא םיעיצמ  קר  אל  יתלומעת , יפוא  ילעב  םהש  וללה , םירפסה  .תימצעה  הרזעה  ירפס  לש  קווישה  תוקינכטמ  תחא  קר 

לש תושפיטהו  תומימתה  תא  םילצנמש  םירבחמה , לש  קנבה  ןובשח  תא  רישעהל  םתרטמ  לכ  םצעבו   ) המודמ
.םלש רוד  לש  יתוכאלמ  וגא  חופינו  תוילאיר  אל  תויפיצ  לש  תיללכ  הריווא  םירצוי  םה  אלא  םינוילימ ,)

רשאכ רמולכ  תואיצמה  םע  שגפמה  ךילהתב  םישק  םירבשמ  םיווח  םג  םה  ןכלו  וגא , ידקוממ  םיקינ  Y-ה ולדג  ךכ 
םיקסרתמ םה  תרעוב -  דימת  אל  הבהאהו  תקתרמ , דימת  אל  הדובעה  םימשגתמ , דימת  אל  תומולחש  םהל  רבתסמ 

רתוי דוע  םירגתסמו  המייק " אלו  החיטבהש   " הרבחה לע  סעכ  לש  השוחת  םיחתפמ  םג  םה  זא  .ןואכידה  תומוהתל 
.ימצעה תעובב 

תוביוחממ   תוביוחממ שפוח   שפוח
לע הבישח  לכ  אלל  םייוושכעה , תונוצרב  קר  קוסעל  םהל  רשפאמש  לבגומ , יתלב  טעמכ  ישיא  שפוח  םיווח  םיקינ  Y-ה
אל םגו  תויגוזל  אל  הקיטילופל , אל  הדובעל , אל  םידומילל , אל  .םיביוחמ  תויהל  אל  םגו  םיברועמ  תויהל  אל  .רחמה 

.שגר םע  ןימ  ייחל 

". יראפס  " םשב םירוכיב  ןמור  תב 24 , זא  התיהש  יתורפס ,) םש   ) וטנמרפ יתימא ) םש   ) הילו המסרפ ג' תנשב 2011 
םיבבוס הייחש  השדחה , הריעצה  תילארשיה  השיאה  תא  תוגציימש  תוריעצ , יתש  גיצמ  רוביד , תפשב  בותכש  רפסה ,

(, הלילה תא  קויד , רתיל  וא   ) םויה תא  היח  תגתוממ , תיתנפוא , איה  .תימצע  הבהאו  תונכרצ  סקס , ביבס  תונתחדקב 
, לוהוכלא לפאה : יביבא  לתה  שוגירה  רחא  שופיחב  תויארקא  תורידו  תודעסמ  םירב , תוביסמ , םינודעומ , ןיב  תצצורתמ 

.קית ומכ  זירוססקא , ומכ  הבהא  תכרוצש  תיתימא , קי " יטראפ צ'  " .המזגהב לכהו  ןמדזמ -  סקס  םימס ,

יאנפ עפש , לש  םלועב  םייח  םה  .רחא  דחא  ףא  לע  ןיז " םימש  אל  םירבגו ש" םישנ  לש  שדח  ריעצ  רוד  הגיצמ  וטנמרפ 
קר יחו  דיתעהמ  םיידי  םירמ  םיבר  םינבומבש  עוקת ,"  " רוד .יניצו  ינוריא  טסיליהינ , שידא , רוד  הז  .ימצע  סרהל  הביחו 

". וישכעו ןאכ  תא ה"

םג שילחה  אוה  .יללכה  רסומלו  הרבחל  תוביוחמה  תא  םהב  שילחה  הזה , רודל  ןתינש  לבגומ  יתלבה  שפוחה  השעמל ,
, םייפולח גוז  ינב   ) םישוגירו תויווח  ץימחהל  אל  ידכ  ןובשח , ילב  לוכהמ  לוכה  תוסנל  ףחדה  תא  קלדיתו  םינסר 

םתוא ץלאמ  וניא  םג  הזה  שפוחה  תחא ." םעפ  קר  םייח   " יכ המודכו ,) תולבגומ  יתלב  תושיכר  םייפולח , הדובע  תומוקמ 
.הרבחבו םלומש  םדאב  קמעתהל  וא  תולאש  לואשל  רוצעל ,

ילבמ תוישיאה  םהיתואנהבו  םמצעב  םיזכורמ  תויהל   Y-רוד ה ינבל  רשפיא  לבגומ  יתלבה  שפוחה  תורחא : םילימב 
.םדעב רוצעי  המלש ) הרבח  וא  יטרפ  םדא   ) רחא והשימש  ילבמו  והשלכ  יתרבח  ריחמ  םלשל 
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םיסעכמ םיסעכמ רוטפ   רוטפ
עדממ הכפה  היגולוכיספה  דציכ  הבחרהב  ראותמ   ' תילארשיה הטילאב  םיכרע  יוניש  קילורשמ –  הדירפ   ' רפסב
רבסומ רפסב  .ילאבולגה  םלועב  תיטרקומד  תינוליח  היגולואית  ןיעמל  השעמלו  תללוכ , םלוע  תסיפתל  יופיר  תטישמו 
סותאה קוריפל  המרת  םינומשה , תונש  זאמ  תילארשיה  הרבחה  לע  הטלתשהש  תיגולוכיספה , הבישחה  דציכ  הבחרהב 

לע הלעמה  תילאבולג , תיטסילטיפק  תיטרקומד  הדנ  ' גא לש  התיילעל  העייס  איה  דציכו  םימתהו  יטמגודה  ינמואלה 
קוזיחבו היינבב  בושח  ירסומ  דיקפת  היגולוכיספלש  קפס  ןיא  .ויגוסל  ביטקלוקה  ןובשח  לע  דדובה  םדאה  תא  סנ 

תא םדא , תויוכזל  תושיגרה  תא  הקזיח  איהש  ןוויכ  תילארשיה ,) היטרקומדה  הז  ללכבו   ) תיברעמה היטרקומדה 
איה .שונא  תושלוח  ןתוא  םע  םירמוח  םתואמ  םייושעש  םדא  - ינב ונלוכש  רסמה  תא  הריבעהו  הנושל  היצמיטיגלה 

, תירבג הטילש  ורידאהש  הלאכ  רמולכ  םייטרקומד , - יטנא םיסותימ  םכותבו  םיירקש  םיסותימ  גגופל  םג  העייס 
הקיחרה היגולוכיספהש  ךכ  לע  תרוקיב  תעמשנ  תונורחאה  םינשב  לבא  .תוגיהנמו  תוישיא  ןחלופו  םזגומ  םזירטילימ 

.היכרב לע  לדגש  רודב  םירכינ  וילערש  ירסומ , - יטנא םדקמל  םיבר  םינבומב  הכפהו  תכל 

הטונ אטוחה  תא  ןיבהל  ןוצר  ךותמ  .םיאטחלו  תונוועל  רתי  תונחלס  הלגמ  תמיוסמ  הדימב  היגולוכיספה  תישאר ,
ףיקע ןפואב  הניטקמ  וא  הריסמ  היגולוכיספה  תאזמ , הרתי  תונווע .) תליחמ  " ) תוחנה  " ול תושעל  תיגולוכיספה  השיגה 

םיאנתה וא  ולש  םינגה  תוביסנ : לש  ןברוק  אוה  ןיירבעהש  רסמה  תא  השיגדמ  איהש  ןוויכמ  ןיירבעה  לש  תוירחאה  תא 
.לדג םהבש  םייתרבחה 

ןיאש תיניצ  הסיפתל  ןיפיקעב  הליבוה  םייתרכה  - תת םיעינמו  םייכונא  םיסרטניאמ  עבונ  לוכה  וליאכ  הסיפתה  תינש ,
רתי .וגא  לש  קבאמל  ךפוה  לוכהו  םינסרה  םיצרפנ  םלועהמ , תרסומ  השודקה  רשאכ  ונילעמ .) והשמ   ) השודק םלועב 

.ותמצועמ דבאמ  יטסיאורטלאה –  רסומה  סיסבב  דמועש  ישחומ –  יתלב  לאידיא  ןעמל  ןברוק  לש  ןויער  לכ  ןכ , לע 

תנזומ איה  םגש  ' ) גייא - וינה תוברתו  םיישיא ) םינמאמ   ) םיר ' צאוקה תחירפ  םע  תונורחאה , םינשב  תישילש ,
המ ונממ , תוקנתהל  ךירצש  ףוגב , לער  ומכ  השעמל  אוה  סעכ  לכ  היפל  הסיפתה  תמדוקמ  היגולוכיספהמ ,)

עגופ התא  זגרתמ  התא  רשאכ  היפל  ימצע , תנווכמ  דואמ  הסיפתב  רבודמ  םיילילש ." תושגר   " םינכמ םיגולוכיספהש 
תומחלמה שרושש  תסרוגש  תיטסיפיצפ  םלוע  תסיפת  תרתתסמ  םג  הז  ירוחאמ  .ךמצעב  רקיעב  אלא  תלוזב  קר  אל 

ליגמ קניש  ריעצה , רודהש  איה  האצותה  .תכרעמהמ  וזקונ  אלו  ורבטצהש  םיסעכ  אוה  םלועב  םירתוימה  םיטקילפנוקהו 
םיכורכה הלאכ  דחוימב  םיתומיעמ , ענמנו   , סועכל אלש  ץמאמ  לכ  השוע  תיטסיגולוכיספה , הסיפתה  תא  ריעצ 

, רתוי רשואמ  תויהל  איה  םייחב  הרטמה  רשאכ  בוטב ." םיאב  אל  ו" םימיענ " אל   " םהש ןוויכ  תומיענ , יאו  ישיא  ןברוקב 
ינרסומה סעכה  שודקה - " םעזה   " הזה רודב  דוביאל  ךלוה  ךכ  .ונממ  תוקנתהל  ךירצש  לער  םה  םיילילש " תושגר  "

לש הובג  ןונימב  קר  אל  תאטבתמ  הזה  רודה  לש  תויכונאה  רמולכ , .םלועה  תא  ןקתלו  ערה  תא  רעבל  ידכ  שרדנש 
הזכ םג  .תלוזה  לש  ותמחלמ  תא  תוחפ  םחלנש  רוד  טושפ  םה  .הרבחל  הגאד  לש  ךומנ  ןונימב  םג  אלא  תימצע  הגאד 
ךכל תוביסה  תחא  םג  וז  .דצב  םיסעכה  תא  םישל  האלה , רובעל  םילגרותמ  םה  רסיימ , ןופצמהשכ  םג  .רבחכ  רדגומה 

.לבגומ ןובריעב  תורבח  לבא  תורבח , תאז  .םייחטש  םהמ  םיבר  לש  שונאה  יסחיש 

תירוד תירוד הפיגמכ   הפיגמכ תויביטרסא   תויביטרסא
.םינשייב םירדגומ  ברעמה –  תייסולכואמ  תיצחמ  טעמכ  השעמל , םלועה –  יבחרב  םישנא  ינוילימש  םיארמ  םירקחמ 

( םישנ ברקב  רקיעב   ) רבעב הבשחנש  תונשייבה , םאה  תיתרבח ? הערפה  וא  תוישיא  תנוכת  תונשייב ? םצעב  יהמ  לבא 
םירטאיכיספ שי  תישפנ ?" הערפה  ל" תונורחאה  םינשב  הכפה  תועינצ , דצל  העיפוהש  תכרעומו  תלבוקמ  הנוכתל 

תולובג תא  תוביחרמ  רוהט , ילכלכ  סרטניא  ךותמ  תופורתה , תורבחו  .תיבויח  תאזה  הלאשל  הבושתהש  םירובסה 
.תופורת תועצמאב  הב –  לפטל  שיש  היעבל  תישונא  הנוכתמ  הרדגהה 

טוקס יזוס  ד"ר  .םיריעצ  תללמאמ  םיתיעלו  העיפשמש  השדח , תיתרבח  המרונב  רבודמ  רתוי , דירטמש  המ  לבא 
תנעוט  , הילגנאב סקסאס  תטיסרבינואב  תונשייבה  אשונב  ךרענש  רקחמ  שארב  הדמעש  תיגולויצוס  (, Scott)
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תומנפומו תועינצ  םירידגמ  השעמל  יתפורת , לופיט  םהל  םינתונו  םילוח " כ" םינשייב  םישנא  םירידגמ  רשאכש 
.תוינלוקו תויביטרסא  תועצמאב  טלבתהל  ונתיאמ  הפצמ  הרבחה  חילצהל , ידכ  .הרבחל  תויוצר  ןניאש  תונוכתכ 

םילבוס אלש  הלאל  הובג  ןטקוא "  " הפיסומ תויביטרסאל  העיבתה  תוחפ : אל  הבושח  הדוקנ  דוע  הירבדל  ףיסוהל  רשפא 
בל תמושת  ךושמל  םיסנמו  תוינלוקב  םירבדמ  תוחידב , םיקרוז  זרפומ : ןפואב  םייביטרסאל  םתוא  תכפוהו  תונשייבמ ,

.םיריעצ ןיב  םישגפמב  דואמ  החיכשה  תיתרבח , תויביטקארפיה  ןיעמ  וז  ילע .)" ןיא   )" ריחמ לכב 

םירמוא ןמזה  לכ  הז ! ללגב  םיסרהנ  ילש  םייחה  לכ  הזמ ! רבכ  יל  סאמנו  תינשייב  ינא  : " תתתימינונא הרענ  לש  הלאש 
סאמנ .החילצמ  אל  טושפ  ינא  לבא  ךרד , לכב  רבגתהל  הסנמ  ינאו  הז , תא  יל  םירמואש  רזוע  הזכ  אל  הזו  שייבתהל  אל 

." רבכ תומל  יל  אב  רתוי ! הז  תא  לובסל  הלוכי  אל  ינא  יל !
תכלל ךל  העיצמ  וילע  רבגתהל  ךירצש  והשמ  הז  תונשייב  ללגב  תומל  ךירצ  אל  יגאדת  לא  : " תשלוג תבושת 

.ןוחטיבה תא  ךל  הלעתש  תיגולוכיספל 

תא הז  םיקיחצמ  ןמזה , לכ  םיכייחמ  םה  םיריעצה , לש  החוחז  הריווא  ללכ  ךרדב  תרצונ  היזיוולטב  חוריא  תוינכותב  םג 
הז .םימייק  אל  טושפ  תונרקס –  קמוע , קופיא , תוניצר , .וללה  תוינכותה  תא  דחאמה  ביטומה  הז  .תוקחאד  םיפילחמ  הז ,

.ינשה תא  םישרהל  הסנמ  דחא  לכ  וב  הפק , תיבב  וא  רבב  שגפמ  ומכ  דימת  הארנ 

םג םדקמ  אוה  .זרפומ  ימצע  ןוחטיב  לשו  תונצחש  לש  םידוק  ןיפיקעב  םדקמ  הטובה  תישיאה  תויביטרסאה  חופיט 
.תלוזב תובשחתה  רסוחו  תויכונא  לש  םימדקמ  םה  םגש  תירגלוו , תונקפרמו  תופחדיה 

הזה ץחלה  .בל  תמושת  ךושמל  דימתמ  ץחל  רצונ  יביטרסא , תויהל   Y-רוד ה תא  םידדועמ  תרושקתה  ילכש  ןוויכ 
.קובסייפה תשרו  בויטויה  ןופטראמסה , רקיעב  תילטיגידה , היגולונכטה  תועצמאב  קזוחמו  לעותמ 

רזומה גהנמה  לשמל , ךכ  .הצק  תועפות  םג  דילוה  תושיגרה , רסוחו  תויכונאה  בולישב  בל , תמושת  ךושמל  ףחדה 
המגודה .החצנה  ירתאו  תורבק  יתב  תויוול , ומכ  םייואר , אל  תומוקמב  תוכיוחמ  יפלס  תונומת  םלצל  דספנהו 
תונומת וליפאו  יפלס  ימוליצ  הליכמה   ", ץיוושואב ילש  תופיה  םע   " קובסייפה תצובק  איה  ךכל  רתויב  תינוציקה 

.ןילופב הדמשה  תונחמ  עקר  לע  םיריעצ  לש  תויטנמור 

לש הרורבה  הפדעהה  אוה  הלאה  תונומתה  לכל  ףתושמה  הנכמה  : " בתכנ םלועה  יבחרב  העפותה  תא  הרקיסש  הבתכב 
תוומה חוטב , דחא  רבד  .תוומב  םיפקומ  םהשכ  וליפא  םייח , שי  םהל  םגש  תוארהל  זעה  ןוצרהו  הביבסה , ינפ  לע  םמצע 

 ". עגרל םהילא  בל  םישל  קיספי  והשימש  אלא  הלאה , רעונה  ינב  תא  דיחפמ  יכהש  רבדה  אל  אוה 

תושגר תושגר יוביכ   יוביכ
תוברתה רשאכש  ןועטל  רשפא  .תילאוטקלטניאה  תושיגרה  תמר  ןיבל  תירסומה  תושיגרה  תמר  ןיב  ףיקע  רשק  םייק 

תרושקתהו הייארה  יעצמא  הבש  הפוקתב  אקווד  ילסקודרפ , ןפואב  .ינמזו  חוטש  השענ  רסומה  םג  תיפילק  תישענ 
.תלוזה תושגר  תא  תודחב  תוחפ  םיאור  םישנא  ףרה , אלל  םיללכתשמו  םירפתשמ 

ןועטל רשפא  לקשמ  ותוא  לע  .שטשוטמ  תוארל  ליחתמו  תופצלמ  ףייעתמ  אוה  םייתוזח  םייוריגב  ףצומ  םדא  רשאכ 
.לוועל ההק  רתוי  השענ  ןכלו  םיישגר  םיעוריאב  ףצוה   Y-רודש ה

.לבסל שפנ  הוושו  שידא  ןמזה  םע  השענ  רמולכ  הנגה , ינונגנמ  חתפמ  םלועבו , ץראב  תונוסאל  םוי  ידמ  ףשחנש  ימ 
, העווז םיאור  הסרוכה , לע  םיבשוי  .רותפכ  תציחלב  תושגר  ףילחהל  היחרזא  תא  תנמאמ  השעמל , תינרדומה , הרבחה 

םיכפוה ךכ  .םיהדזמ  תצק  םיסעוכ , תצק  םיקחוצ , תצק  םיכוב , תצק  .אבה  יוריגל  ךכ  רחאו  תומוסרפל " םירבוע  "
.סומוח בוגינל  לוקש  השענ  תועמדה  בוגינו  םיחוציפל "  " תושגרה
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לע בושחל  ליחתהל  ירסומ ? תויהל  הז  המ  .רסומ  לש  םיגשומב  הזה  םלועה  תא  םישפות  אל  ונחנא  : " תב 29 תיטנדוטס 
ןעמל והשמ  תושעל  םינכומ  תמאבש  םישנאה  םיטעמ  .ןופצמה  לע  דואמ  הלקמ  םוקמ  הזיאב  תויחטשה  .קמועל  םירבדה 

.םיבזוע ךכ  רחאו  ףייכ  .תובמג  םישדוח  בהי 2-3  ןיעב  םיפטוק  םילארשיה  אמגוד : ךל  ןתא  .ףייכ  אל  הז  רשאכ  םירחאה ,
יל םרוג  הז  הז ? םע  השיגרמ  ינא  ךיא  .הרירב  םהל  ןיא  .םינכסמ  םהו  הנשה  לכ  םיפטוק  םידנליאתה  .הרירב  םהל  שי  יכ 

" .הלילב ןושיל  ינממ  ענמי  אל  הז  לבא  אסכב , חונב  תבשל  אל 

קלח דועו , תאז  .וישכעו  ןאכ  םירבד  םישגהלו  ןסר  ריתהל  ןוצרל  ליבומ  רבדהו  םירצק , םייחהש  השוחתה  םג  תחתפתמ 
תוחפ םיטונ  דיתע , ןיא  רשאכ  .הרצ  תעב  יל  ועייסי  םירבח  דיתעה –  לע  הבישחהמ  עבונ  תיתרבח  עיקשהל  הפיאשהמ 

.תיתרבח הניחבמ  עיקשהל 

וז םע  תבברעתמ  תמיובמה  תומילאה  .שטשטיהל  ליחתמ  תואיצמל  ןוימד  ןיב  לדבהה  םג  תרושקת  יוור  םלועב 
הלוע גניטייר  הל  שיש  הקיבדו , תכשמתמ  תחא , המרדב  םירוביגכ  םיספתנ  םלוכ  .ערה  םע  בברעתמ  בוטהו  תיתימאה ,

Y-רוד ה .םידדצל  אלו  המידק  רקיעב  טיבמש  ליבס , להקל  םיכפהנ  םישנאה  ןורטאיתמ , רתוי  אל  םה  םייחהשכ  .דרויו 
.ירסומ קמוע  תרסח  םג  ןכלו  החוטש  ולש  תואיצמה  תנומת  .ןנובתמ  וניא  ךא  הברה  האורש  רוד  השעמל  אוה 

ןוחטיב תומישמל  םיריעצ  חולשל  ונתוא  ץלאמ  רורטה  .יתוגהנתה  ריחמ  ונתיאמ  הבוג  ךשמתמה  ינוחטיבה  קבאמה  םג 
גרה תעינמ   ) ירסומה טביההמ  תקדצומו  תרקובמ  תיאבצה  תומילאה  רשאכ  םג  .הקזח  די  תלעפהב  תוכורכה  תולק , אל 

תיביסרגא תוגהנתהל  תלעותמ  םג  םימעפלו  תורבטצמ , תועפשה  לש  חווט  - ךורא םתוח  הריתומ  איה  םייח ,) תלצהו 
.םוי - םויה ייחב 

השקתמה רוד  םידילומ  ךוניחה , רדעיה  רתוי  ןוכנ  וא  ךוניחה , ירה  תושגרה , תא  םיהקמ  ינוחטיבה  ץחלהו  תרושקתה  םא 
.תירסומ הסירק  איה  האצותה  םיסרוק –  הימדקאהו  יאבצ , תורישה  רפסה , - יתב החפשמהשכ , .ערו  בוט  ןיב  ןיחבהל 

תרושקת - רפיהל הרושק  תירסומה " תופייעה   " יכ ןעט  , Y-רוד ה רקחמב  םיליבומה  םיחמומהמ  טנרא , ירפ  רוספורפ ג'
תא םיוסמ  ןבומב  הלטיב  ליבקמב , םירבח  תורשע  םע  רשק  ךל  תרשפאמש  תילטיגידה , תרושקתה  תפסונ : ךרדב 

םיטנדוטסהש רוריבב  םיארמ  תירבה  - תוצראב םירקחמה  ןכאו , .תחאו  דחא  לכ  יפלכ  יתועמשמ  והשמ  שיגרהל  תלוכיה 
הרוק המב  םינכדועמ  םה  תויתרבחה  תותשרה  תועצמאב  .תוחפ  םייתפמאכ  םמצע  תא  םיראתמ  ןורחאה  רושעה  לש 

ןאכ שיש  ןכתיי  .םהל  תפכא  תמאב  אל  לבא  תינוציח ,)  ) תילולימ היתפמא  רקיעב  םיעיבמ  םה  .תיחטשה  המרב  םלוכל 
.דחא רבחל  ףתכ  תתל  השק  םירבח  בורמ  .ענמנ  יתלב  היגרנא  רוזיפ  םג 

יטילאירה יטילאירה תוסחב   תוסחב תויטמויצוס   תויטמויצוס
רעשל ןתינ  םייללכה  הייפצה  ינותנ  סיסב  לע  לבא  , Y-רוד ה ברקב  ינויזיוולט  גניטייר  תדידמ  העצבתה  אל  םנמא 

תוינכות ןה  תיתוברת , הניחבמ  רתויב  םתיא  תוהוזמה  םגו  םינשה , ךרואל  רתויב  םהילע  תובוהאה  תוינכותהש 
םה .ימואלניבה  רנא  ' זהמ ילארשיה  לגעמל  וריוג " ש" לודגה ,' חאה  ו' תודרשיה '  ' גניטיירה תוצצפ  ןשארבו  יטילאירה – 

ךפוה אוהש  םושמ  םג  אלא  העתפהו , ןוויג  תישונא , המרד  בצק , וב  שיש  םושמ  קר  אל  דחוימב , הזה  רנא  ' זה תא  םיבהוא 
.םיליעפ םיפוצל  םתוא 

תונמדזה לשמל , .םייבויח  םקלח  וללה -  תוינכותב  םירבעומש  םירסמה  תא  ומינפה  םיקינ  Y המ םיברש  רעשל  רשפא 
.דועו בורה  תערכה  דובכב , דספה  םיישקב , הדימע  תיביטרופס , תויתורחת  םירחתמ , ןיב  הלועפ  יפותיש  םלוכל , הווש 

קחשממ רתוי  אל  םה  םייחה  םיריעצה : תעדותל  ולחלחש  םייטמויצוס "  " םירסמ טעמ  אל  םג  ללוכ  הזה  רנא  ' זה דגנמ ,
תוליעומ תונוכת  ןניא  תועינצו  תומנפומ  תודרשיהל ; תוצוחנ  שונא  יסחיב  תועיבצו  תויביטלופינמ  םינפ ; תדמעהו 
םוסרפו החלצהל  עיגהל  רשפא   ; הטוב וליפאו  ןצחומ  םג  אלא  יביטרסא , קר  אל  תויהל  ךירצ  םייחב  חילצהל  ידכו 

". תולגתהל בל ו" תמושת  ךושמל  ךירצ  טושפ  .בר  ץמאמ  אלל  ריהמ ,

ידכו ןעודי  תויהל  איה  םייחב  הבושחה  הרטמהש  יתייעבה  רסמה  תא  תוריבעמ  תודרשיהה "  " תוינכות לכל , לעמ  לבא 
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.תיראזיבו המילא  תוגהנתהו  תיזיפו  תישפנ  תולטרעתה  ללוכ  םירשכ , םיעצמאה  לכ  המישגהל 

הזש השוחת  ורצי  יטילאירה ) רקיעב   ) תוינכותה לש  היצזירלופופהו  םיצורעה  יוביר  .םוסרפל  וכז  םיטעמ  קר  רבעב 
יטילאירה תינכות  לש  רמגה  רדשמב  לשמל , ךכ  .הנתשה  םוסרפה  לש  חפנה  םג  .תוימורת  תונוכת  ךירצ  אלו  ירשפא 

.היזיוולטה יפוצמ  ( 53.4%  ) תיצחממ רתוי  ופצ  לודגה ' חאה  '

םיפלא תואמש  ללגב  םג  אלא  ורצי , םהש  המרדהו  תמכחותמה  הקפהה  ללגב  קר  אל  הובג  אוה  העבצההו  הייפצה  רועיש 
.ימוסרפ דיתע  םהל  םג  החיטבמ  תומדה  לש  םוסרפהש  התיה  םהלש  השוחתהו  תויומדב  םמצע  תא  והיז 

אל .םייפכ  תואיחמב  םתוא  לבקמ  ןפלואב  להקה  רוגסה , תיבה  תא  םיבזוע  וא  םיסנכנ  לודגה ' חאה   ' יחדומ רשאכ 
גוס םימלגמ  םה  רוציקב , .תונעודיל  תוימינונאמ  רובעל  םתחלצה  לע  אלא  והשלכ , ישממ  גשיה  לע  םהל  םיעירמ 

םיגציימ אלו  םולכ , ושע  אלש  םישנא  הלא  םירקמה  בורב  .ונילא  םג  עיגהו  תירבה  - תוצראב חמצש  םסרופמ  לש  שדח 
.םימסרופמ םהש  הטילחה  תרושקתהש  ללגב  םימסרופמ  םה  .םולכ 

םישנאה תא  תורכממו  תודידר  תוחפטמ  ןהש  קר  אל  איה  תרושקתה , ילכ  ידי  לע  תוצפומש  םולכה -  תושדח  םע  היעבה 
תא תומדקמ  ןה  .יסקרק  עפוממ  רתוי  אל  םה  םייחהש  תסרוגה  םלוע  תפקשה  תורציימ  ןהש  אלא  הלוז , תוליכרל 

הדימה הנק  אוה  ינוציחה  הארמהש  םייחב , בושח  יכה  רבדה  הז  ףסכש  יתוכיא , והשמ  הז  תואשילקו  שטיקש  הסיפתה 
.אלפנ רבד  הז  םייניעה , תא  םישנאל  האיצומש  תיטסינודה , תונרזפשו  לוכל ,

תומכב היילע  ןיבל  םינורחאה  םירושעב  החתפתהש  סבלס  לש  הצרעהה  תוברת  ןיב  רשק  םג  םייקש  םיארמ  םירקחמ 
ימיא .םתוא  הריבגמ  ןכ  לעו  הליהתו  רהוז  לש  םייטסיסיקרנ  תומולחל  תועמשמ  הקינעמ  הידמה  .םיטסיסיקרנה 
םייח םויה  לש  רעונהו  םידליה  : " רקרמ - הדל ןויארב  תרמוא    BBDO םתיגב גנינלפ  ביטייאירק  "ל  כנמס ןוריע ,

תא םילהנמ  םה  דלונ , בכוכ  ירחתמ  לש  םלרוג  תא  םיעבוק  םה  .דחא  -SMS ב םהל  הנענ  םלועהש  השוחתב 
םה הב  הליבקמ , תואיצמב  עצוממב  םויב  םייתעש  םילבמ  םה  .סקמ  -yes בו - VOD ב םמצע  לש  גנימרגורפ " ה"

(." ןשייטסיילפ  ) תומי ימו  היחי  ימ  םיעבוק 

תילארשיה היזיוולטב  רתויב  הובגה  גניטיירה  תולעב  תוינכותה 

תינכותה םיזוחאבתינכותה םיזוחאב גניטיירה   גניטיירה

( תשק ץורע 2 ,  ) לודגה 41.1חאה 

( תשק ץורע 2 ,  ) ףש 3 36.9רטסאמ 

( תשר ץורע 2 ,  ) The voice36.4

תרדהנ 35.2ץרא 

קידצ 29.3תאצי 

26.5הדבוע

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

.ןורמושב לאירא 

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

םזיסיקרנ םזיסיקרנ חפטמ   חפטמ קובסייפה   קובסייפה
ינפש םצעבו  םיצולחה , ויה  םינומשה  תונש  ידילי  .םזיסיקרנ  לש  רבגמ  תילאוטריוה  תיתרבחה  תשרב  םיאורה  שי 
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אורקל ואידיו , יקחשמל  רכמתהל  םינושארה  ויה  םה  .רודיבהו  תרושקתה  תויגולונכטב  ימוימויה  שומישה  לש  ןויסינה ,
דחוימבו תויתרבחה , תותשרהו  םימכחה  םינופלטה  תא  ץמאל  םגו  םיט  ' צבו םימורופב  ףתתשהל  טנרטניאב , תושדח 

.עיפשמ הז  לכ  דציכ  קודבל  ונל  םירשפאמש  םינושארה  םג  םה  ןכל  .קובסייפה 

תורבח  ' תרתוכה תחת  רמאמ  ( Rosen  ) ןזור ןיטסירק  המסריפ  קובסייפה , תעפוה  רחאל  םינש  שולש  ב-2007 ,
תותשרה לש  תוירלופופה  תיילע  ןיבל  םזיסיקרנה  תעפות  ןיב  רשיק  רמאמה  שדחה .' םזיסיקרנהו  תילאוטריו 

ונימזה רבעבש  יפכ  םמצע  תא  םידעתמו  םהלש  תימדתה  תא  םיחפטמ  םויה  םיריעצה  ןזור , תנעטל  .תויתרבחה 
.ימצע טרטרופ  םיליצאה 

גציימש ימנידו , ילאוזיו  והשמל  ישיאה  רוקיבה  סיטרכ  תא  קובסייפה  ךפה  הזה  רמאמה  םוסרפמ  םינשה  הנומש  ךלהמב 
תרדאה לש  םיוסמ  טנמלא  הזה  ףדב  שיש  םינעוט  םיגולויצוסו  םיגולוכיספ  .םינוליחה  םיריעצה  לכ  תא  טעמכ 

לע וילע , העד  תווחל  םצעב  וירבח  תא  ןימזמ  ריעצה  .םינוש  םיגיגה  םוסרפ  ידי  לעו  םוליצ  ידי  לע  הקווישו –  תוישיאה 
קובסייפה .םיסקמו  רדהנ  אוה  המכ  םירפסמו  תשבוכה  ותוישיא  לע  םיגגהמ  בורל  הלאו  ויתובשחמו , ויתויוליעפ 

.הז םע  הלועפ  םיפתשמ  םלוכ  .בל  תמושתל  תורכמתהו  תימצע  הטלבה  דדועמ 

םוליצ גיגהה / לע  יתלביק  םיקייל  המכ   ) תואמחמבו םיקוזיחב  תולת  לש  גוס  חתפמו  םזיסיקרנ  לש  גוס  חפטמ  הז  לכ 
תמגממ קלחל  תוחפל  תיארחא  קובסייפב  םירבחל  תקסופ  יתלבה  האוושהה  םג  יכ  םירובסה  םיגולוכיספ  שי  ןורחאה .)

.םירחא לש  וזמ  לופית  אלש  תילאוטריו  הנוסרפ  גיצהל  ךרוצה  ללגב  דחוימב  םזיסיקרנה ,

םולש תבש  -" ה תא  וריבסת  ךיא  תרחא  .לבלבתמ  קובסייפה  לש  םתירוגלאהש  חטב  .אל  המו  בושח  המ  : " ריעצ רגולב 
לע םי  ידגבב  תויסוכ  שולשל  םיקייל  תא ה-120  וא  תבשה ? תסינכ  ינפל  םיקייל  תלבקמש 160  יחרזמה  לש  תכרובמו "

.סיילפ סמלוהל  ןיא  השעש צ'ק  םדא  ןבל  םיקייל  תוארל 88  הז  סושה , תמאב  סושה , לבא  םירייש ? השימח  םע  ףוחה 
 " .רשוכ ןוכמל  ךלוה  התאש  ךיילע  ןייטחס  .יחא  תמאב 

תא קר  םימסרפמ  ונא  וב  םוקמל  תמיוסמ  הדימב  ךפה  קובסייפש  שיגרמ  ינא  : " ה-30 תונשב  ןוינכטב , ריעצ  הצרמ 
הבש ךרדה  תא  אלא  ונייח , תא  ףקשמ  וניא  אוה  .ונלש  רתויב  תופיה  תונומתה  תא  ונלש , םיגשיהה  תא  ונלש , תוחלצהה 

: תיתימאה םתוכיאמ  הטיעממו  םייחה  לש  םכרע  תא  הדירומש  תואיצמל , תושחכתה  יהוזו  .םיארנ  ויה  ונייחש  םיצור  ונא 
ונחנא וליבשבש  ןוחצינ  ותוא  .קותמה  ןטקה  ןוחצינהו  םיברה  םירירמה  תונולשיכה  תוקסופ , - יתלבה המיקהו  הליפנה 

" .השק ךכ  - לכ םידבוע 

דואמ הרסנמ  ךרד  ךא  םישנא , רתוי  לש  םייטרפה  םייחה  לע  רתוי  הברה  םויה  םיעדוי  ונחנא  תויתרבחה  תותשרה  ללגב 
ונתפוקת לש  םזיסיקרנה  תפגממ  דרפנ  יתלב  קלח  איהש  תישיאה , תימדתב  יתייפכה  קוסיעל  תומרות  ןה  ךכבו  הדורו ,

.ריעצה רודב  רקיעב  םיללח " הליפמ  ש"

םגו ןכ , ןכ , .קובסייפה  תמשאב  לכה  .ןיינעב  רדס  תצק  סינכהלו  היצקודר  תושעל  הסנמ  ינא  זא  : " ןב 33 רגולב 
עגרב יכ  .ונלשמ  םיבוט  רתוי  םיארנ  םלוכ  לש  םייחה  המכ  אדוול  םיסנכנ  העשב ? םעפ  םישוע  ונא  המ  ירה  .םרגטסניאה 

אל דחא  ףא  .הירומיק  תא  תורטעמ  תונטנטק  תופיטש  הרק  הריב  סוכ  םיתוש  םלוכ  םיב , םלוכ  .וקיסקמב  םלוכ  קוידב , הז 
.םירובש םהש  ועבשנו  םייתעש  ינפל  תשגפש  םישנא  םתוא  קוידב  ולא  .םימלשומו  םיפי  םלוכ  לש  םידליה  .דבוע 

?" ןכתייה

לדבתהל לדבתהל תויורשפאהו   תויורשפאהו תיתרבחה   תיתרבחה היצמיטיגלה   היצמיטיגלה
םע םישנא  לש  תלדובמ  הצובק  רוציל  תינכט  הניחבמ  רתוי  לק  היצזילבולגה , ךילהתו  טנרטניאה  תוחתפתה  תובקעב 

הכרעהו הכימת  לבקל  םדאל  רשפאמש  יטרקומד  ךילהת  הז  דחא  דצמ  .המוד  םייח  ןונגסו  תומוד  םלוע  תופקשה 
תדדועמ לדבתהל  הלקה  תורשפאה  ינש , דצמ  .תיללכה  הרבחה  ךותב  תוחפ  גירח  שיגרהל  םגו  ול , םימודש  םישנאמ 
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.םירחא תורידמו  תונוילעהו  הוואגה  תשוחת  תא  ןהירבחל  תוחפנמש  תויביסולקסקא , תוצובק  תריציו  תויטאמויצוס 

הצובק ומצעל  רוציל  תורשפא  הנתינ  םדא  לכל  .קובסייפב  החיכש  הרוצב  העפותה  תא  אוצמל  רשפא  השעמל 
יתלב קלח  אוהש  דסוממ  םזיבונס  ןיעמ  תורצוויהל  םרות  רבדה  .םירחאה  תא  רדמל  םצעבו  םירבח  לש  תיביסולקסקא 

.יללכה תויתפכאה  רסוחמו  תושיגרה  רסוחמ  דרפנ 

.תורשואמ אל  םהלש  תורבחה  תושקבש  הלאכ  ברקב  רקיעב  םירגבתמ , ברקב  תושק  תושוחת  םירצוי  רבכ  םירבדה 
.םהב טשקתהל  רשפאש  הלאכבו  םירבח  תומכב  תורדהתה  תועצמאב  וגאה  תא  םמצעל  םיחפטמ  םישנא  הדימ , התואב 

באז באז םדאל   םדאל םדא   םדא הבש   הבש םיסרטניא   םיסרטניא תלכלכ   תלכלכ
Why " ) ךכ לכ  םייכונא  אלפנה ' רודה   ' יאצאצ עודמ   " ותרתוכש רמאמ  קילבפר ' וינ   ' ןועובשב םסרופ  רבמטפסב 2011 

תובושת יתש  םיקפסמ  רמאמה  ירבחמ  (. Are the Children of the ‘Greatest Generation’ So Selfish
דחא זוחא  קר   ) הנידמל םורתל  ךתוא  תבייחמה  תרגסמ  השעמלו  יאבצ , תוריש  רדעיה  איה  הנושארה , תאזה : הלאשל 

.תילכלכ איה  היינשה  הביסה  םהירוהמ .) םיזוחא  ל-10  האוושהב  אבצב  תריש  תירבה  - תוצראב םידליה  רודמ 
רקיעב תוגאודש  סרטניא  תוצובק  לש  תרזובמו  תגלופמ  הרבח  הרצונ  דכולמו  בחר  ינוניב  דמעמ  םוקמב  םתכרעהל ,

.ןמצעל

ןפואב לבא  .תויכונא  ינממס  תמיוסמ  הדימב  תנתממ  איהש  קפס  ןיאו  החיכש  ןיידע  יאבצה  תורישה  תייווח  לארשיב 
םיבר ךכמ , הרתי  .רעונ  תועונת  ןוגכ  תוירדילוס , לש  היצטניירוא  םע  תורגסמב  וירוהמ  תוחפ  הסנתה   Y-רוד ה יללכ 

םג  ) רוביצב תטשפתמו  תכלוהה  השוחתה  .תיטסיאורטלא  תוחילש  אלו  הבוח  ךכב  םיאור  "ל  הצב םיתרשמש  הלאמ 
םיאלמ תויתרבחה  תותשרהו  םיגולבה  .םירייארפמ  רתוי  אל  םה  םיתרשמהש  איה  הלועה ) םיטמתשמה  רועיש  רואל 
םיריעצ : " דחא בתוכ  יאמ 2006 " - לירפא יסייגתמל  זופת  תנומוק  ב" המגודל  ךכ  .ל  " הצב תורישה  לע  םירוטיקב 
ץילממ ינא  .ארחל  םתוא  ךפוהו  תופי  יכה  םינשה  תא  חקול  אבצה  .םתסייגתהש  הז  לע  וטרחתת  דוע  םתא  םימטמוטמ !

". סייגתהל אל 

תילכלכה תוברתה  םוחתבש  ירה  הפוריאו  "ב  הראל לארשי  ןיב  םירעפ  םימייק  ןיידע  יאבצה  תורישה  תוברת  םוחתב  םא 
תויוברתה היתועפשהו  תירזכא  תילרביל  - ואינ הלכלכל  תונורחאה  םינשב  הכפה  לארשי  תלכלכ  .ורגסנ  םירעפה 

.תוקזחתמו תוכלוה 

םיעגפמ םג  המיע  תאשונ  איה  לבא  החוורו , בר  עפש  לארשי  לע  הריתעה  ישפוחה  קושהו  תומזיה  תוברתש  ןוכנ 
תונרמוח םייתרבח , םירעפ  האנק , תונשוכר , תועיבצ , תואמר , עצב , תפידר  תונדמח , תיביסרגא , תורחת  לש  םייתביבס 
םיללכה תרגסמב  חילצהל  ול  ורשפאיש  תונוכת  לגיס  אוהש  המת  ןיאו  תאזה  תוברתה  ךותל  לדג   Y-רוד ה .תויכונאו 

.םישנא ןרמתלו  םיחוור  םסקמל  תויורשפא , לצנל  דמל  אוה  .הלש 

יאמודסכ יאמודסכ גהנתה   גהנתה םודסב   םודסב
שי רשאכ  בוט  תושעל  םיטונ  םישנא  .וביבסש  הרבחב  ןומאה  תדימל  הרושק  םדאה  לש  תיטסיאורטלאה  תונווכומה 

היצביטומהו רתוי  םינדשח  םישענ  םישנא  לדג , עורה  רשאכ  .תנגוה  הרוצב  להנתמ  םלועהש  תיסיסב  הסיפת  םהל 
בורה םע  וק  רשיל  היטנהו  שואייה  לשב  ןה  םישנא , דועו  דוע  וילא  חפוס  עורה  וזמ , הרתי  .תתחופ  בוט  תושעל  םהלש 

.העתרהה חוכב  תוחיפה  לשב  ןהו 

םלועה יכ  סקייס  סלר  רבחמה צ' ןעוט   " םניחב והשמ  תלבקל  הקירמא  לש  תורכמתהה  םיליפט : לש  המוא   " ורפסב
השיפת לע  תססובמה  תולקהו , תוכימת  לש  הפנע  תוברת  רצי  "ב ) הראל רקיעב  איה  ולש  תוסחייתהה   ) יברעמה

רשאכ .םייאמצע  הקדצו  הכימת  ינוגראו  הנידמה  ןובשח  לע  םייחש  םיליפט , םדא  ינב  ינוילימ  התאצותש : תינאמוה ,
ישנא םיאקיטילופ , הבש  תתחשומו  תינדמח  הרבח  לש  תיברעמה -  תרושקתה  הציפמש  הנומתה  תא  ךכל  םיפיסומ 
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ןיבהל רשפא  םיישיא –  תונורתי  גישהל  ידכ  לעשו  דעצ  לכ  לע  םינמחתמו  םיקשוע  םימרמ , הרושהמ  םיחרזאו  םיקסע 
, םירחאה תא  םיקפוד  םלוכ  םא  : " םמצעל םירמוא  םה  .תיטסיספילוסו  תיניצ  םלוע  תשיפת  וחתיפ  םיבר  םיריעצ  עודמ 

". רתוי בוט  גהנתא  ינאש  הביס  ןיא 

תחוורה השוחתה  לבא  .ןמז  ךרואל  תילארשיה  הרבחה  לש  תוירסומה  תמר  תא  דודמל  ירשפא  יתלב  השעמלו  השק 
הרבחל הכפה  איה  םיבר  יניעב  .תרעכתמו  תכלוה  הנידמהש  איה  טלוב -  יתרושקת  יוטיב  תלבקמש  בחרה -  רוביצב 

לכ לע  םינמחתמו  םיקשוע  םימרמ , הרושהמ  םיחרזאו  םיקסע  ישנא  םיאקיטילופ , הבש  תתחשומו , תינדמח  תינשוכר ,
.םהלש תוכייתשהה  תצובקל  וא  םמצעל  תונורתי  גישהל  ידכ  לעשו  דעצ 

םירמוא םה  .תיטסיספילוסו  תיניצ  םלוע  תשיפת  וחתיפ  םיבר  םילארשי  םיריעצ  עודמ  ןיבהל  רשפא  הז  עקר  לע 
". תרחא גהנתאש  הביס  ןיא  םירחאה , תא  םיקפוד  םלוכ  םא  : " םמצעל

תא םיריעצה  לצא  דדחמ  תויתרבחה , תובוחה  לטנל  עגונה  לכב  דחוימב  טלוב  ןויווישה  - יא לארשיבש  הדבועה 
.הרבחל םורתל  םהלש  היצביטומה  תא  הניטקמו  תנגוה  אל  הביבסב  םייח  םהש  השוחתה 

םייח םה  .םתושידא  תא  תקזחמו  קדצב  םיריעצה  לש  םנומאב  הדיריל  תמרות  לוועל  תינטפשמה  השיגה  תוחתפתה  םג 
". יטפשמ ךוסכסב  םידדצ   " קר אלא  ערו  בוט  וב  ןיא  רבכשו  םלוכ  תא  םיעבות  םלוכ  ובש  םלועב 

, ביבא לתב  .שפנל  ןיד  יכרוע  רפסמב  תימלועה  תינאישה  איה  לארשי  : " ךכ לע  הבתכ  רוניל  תיריע  תיאנותיעהו  תרפוסה 
לגרודכ לע  החיש  חתפיש  קינדונה  אצמיי  יתרבח  שגפמ  לכב  טעמכש  רמואש  המ  .ןיד  ךרוע  אוה  םיבשות  לכמ 30  דחא 

" ]...[ ...רובס ינא  ןיד  ךרועכ  : " םילמב
אלו הלוכי  אל  קוחה  תכלממ  לבא  .תומדא  ילע  קדצה  יגיצנ  םה  הנוכנה  תוכיאבו  תומכב  .ןיד  יכרועל  םיקוקז  ונחנא 

לע ונידלי  תא  םיתחנ  ונלוכו  םיטפשמ –  ירגוב  לש  םירוזחמ  השולש  דוע  .םייחה  ימוחת  לכ  ינפ  לע  ערתשהל  הכירצ 
לע הפטפט  ולש  הסיבכה  יכ  הפיקת , לע  הרטשמב  הנולת  ןכשה  דגנ  שיגנו  עובשב , םיימעפ  רדחה  רודיסל  םכסה 

תיבב וא  הרטשמב  רובעל  תוכירצ  ןלוכ  אל  קדצ , תושעלו  תויעב  רותפל  תונושו  תובר  םיכרד  שי  .ונלש  הסיבכה 
" .טפשמה

ואריי ואריי אלו   אלו וארי   וארי ןעמל   ןעמל
םיששוח אל  םישנא  .יכונא  ןפואב  גהנתהלמ  העיתרה  לע  הנירקמ  תויתרבח  יטנא  תויוגהנתהל  תמלוה  הבוגת  רדעיה 

שנעיהל םיששוח  אל  םגו  יוניגמ 

.םעפ יאמ  רתוי  שונא  תושלוחלו  תויוקדל  שיגר  אוהו  ללכתשה  קפס  אלל  תיטרקומדה  הרבחב  יטפשמה  דסומה 
, שונא תושלוח  לע  חולסל  תונוכנה  תאו  ידדהה  בשקה  תמר  תא  לידגהלו  תונפקות  ןדעל  הסנמ  תיברעמה  היטרקומדה 

םיעשרה תא  רקבל  ןוצרה  תאו  תלוכיה  תא  םידבאמ  ונחנאש  המוד  תושיגרו " תוינאמוה  בורמ   " םישמ ילב  לבא 
השק םיעיתרמ ,) אלו  ידמ  םילק  םישנוע   ) יוארכ שינעהלו  רקבלמ  םיענמנ  רשאכש  םיסרוגה  שי  .םשינעהלו  םיאטוחהו 

תויתרבח - יטנא תויוגהנתהל  תמלוה  הבוגת  רדעיה  .תויטסיאורטלא  תויושיגרו  םיירסומ  םינסר  םע  רוד  ךנחל  םג 
.שנעיהל םיששוח  אל  םגו  יוניגמ  םיששוח  אל  םישנא  .יכונא  ןפואב  גהנתהלמ  העיתרה  לע  הנירקמ 

?? לומתאה לומתאה יגשומב   יגשומב םתוא   םתוא םיטפוש   םיטפוש ונחנא   ונחנא ילוא   ילוא
הטילשה תרדש   " ךרוא לכל  תוכמסלו  םיללכל  תויצב  הדיריל  הרושקש  תילאסרבינוא , העפות  איה  תויכונאב  היילעה 
האצותכ השינעהו  הפיכאה  תופפורתהל  םג  רושק  רבדה  וכו .)' הקיטילופ  הדובע , ךוניח , החפשמ , " ) תיתרבחה דוקיפהו 
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םייבויח םיחנומב  ספתנ  תוכמס "  " גשומה יללכ  ןפואב  .תויסיסבה  ויתויוכזו  דיחיה  לש  ותוריח  לע  הנגהה  תוקזחתהמ 
ףקשיי תוכמסה  תסירק  תפוקתב  לדגש  רודהש  אופא  יעבט  .היטרקומדה  חורל  תדגונמה  תוצירעמ  ששחה  לשב  תוחפ 

.התוא ןיצקי  ףאו  הלוכ  הסירקה  תא  ותוגהנתהב 

םיצימחמו םייוגש  םיחנומב   Y-רוד ה לש  תוגהנתהה  תא  םיספות  ונחנא  ילוא  יכונא ? אל  ללכ  ריעצה  רודה  ילוא  לבא 
.יונישה ךילהת  תא 

לש רתי  תויושיגרמ  ררחתשהל  וחילצה  םיקינ  Y- הש ונרקחמב ,) תונויארב  םג  הלע  רבדהו   ) הז רשקהב  ןועטל  רשפא 
םע תרחא  תוברת  טושפ  םהל  שי  .תונכדועמ  תומכסומ  יפל  רתוי  ישפוחו  יעבט  ןפואב  תויחלו  םימדוקה  תורודה 

ותוגהנתה ןחלושה , לע  וא  בשומה  לע  תוחנומ  וילגרו  ירוביצ  ללחב  בשוי  ריעצ  רשאכ  השחמה , םשל  .תורחא  תויושיגר 
.םיסעכ וא  תחנ  רסוח  תררועמ  הנניא  איהו  תימיטיגל , הבישי  וז  וירבח  תניחבמ  .רגובמה  רודל  רקיעב  העירפמ 

רקיעבו תופקשמ ) ןה  המו  תועבונ  ןה  ןכיהמ  רמולכ   ) תויוגהנתהה לש  עקרהמ  םלעתמ  אוהש  ןוויכ  יתייעב , הזה  ןועיטה 
חמצ אוה  .רתי  תושיגר  לשב  רצונ  אל  תבשחתמ )  ) תסמונמ הבישי  לש  יברעמה  דוקה  ירה  .ןהלש  תויתרבחה  תואצותהמ 

לע תינשלופ  תוטלתשהו  דופירו  טוהיר  לש  יאלב  עונמל  תינייגיה , הביבס  לע  רומשל  הרטמ  ךותמ  ראשה  ןיב  רוקמב 
קר ךייש  וניאש  בחרמה  תא  ומצעל  סכנמ  ירוביצ  ןחלוש  לע  וא  אסיכ  לע  וילגר  תא  חינמש  םדא  השעמל , .ירוביצ  בחרמ 

.תגציימ איהש  המ  אלא  ןאכ  הבושח  תיפיצפסה  המכסומה  אל  רמולכ , .יכונא  אוה  ןכל  .ול 

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
.Goodman, 2013  .1

'. טולרש לש  רעישהו  התנמס  לש  תונוכת  המכ  םע  יראק , שוריפב  תא  : ' הס ג' התרבח  תא  הנשוש  תנחבאמ  החיתפה  קרפב   .2
.תאזה תילמסה  תובתכתהל  זמר  ןיעמכ  הלודגה ' ריעהו  סקס   ' לש רטסופ  יולת  הנשוש  לש  רדחב 

.2012 זפ ,  .3
.Christopher, 1979; Lorentzen, 2007; Nelson, 2004  .4

לש ורפסב  הררב '! הז  הז ? רעונ  הז  : ' חסונב ריעצ ' התאש  ןמיס   ' ורישב הזרפרפה  תא  ןדיע  שפנה , ןידע  וזמג , יסוי  ררושמה   .5
הווקת - חתפב רעונה  לש  תירבעה  : ' םיאבה םיטרפה  עיפומ  הבשומה ,' רמוש  אריפש , םהרבא  לש  ורופיס  עד , ג'  ' רזע ןב  דוהא 

ךפה בוצעה  יללחל 1921 ]  ] ןורכיזה - םוי .אריפש  לש  טעמ  - תמגמוגמה תירבעב  תולולבה  תיברעהו  שידיאהמ  דואמ  הקחר 
שיו ...הררב – ' םתא  םתא ? רעונ  םתא  : ' וסעכ תא  ריתסמ  היה  אל  אריפש  ךכ  - לע .ועירפהו  ודמע  רעונה  - ינבו החידבל ,

, ול סחויש  רתויב  םסרופמה  טפשמה  אוהו  הריצב , 'ש  ירו אוושב  'ת  יח אלא  םתס , אלו  הְח ,'  – ' רמוא ותוא  ועמשש  םיעבשנ 
סנכל אריפש  םהרבא  תא  ונימזה  םעפ  : ' רפח םייחו  ץומא  - ןב ןד  לש  םיבזכה ' טוקלי  ב' וילע , םירופיס  דוע  םע  דחי  חצנוה  םגו 
רעונ םתא  : ' רמאו להקה  ינפ  לע  וטבמ  ריבעה  המבל , הלע  אריפש  םהרבא  .םואנ  תאשל  ונממ  ושקיבו  הוקת  - חתפב רעונה 
אריפש תא  םג  ונימזה  םינמז ,' ויה   ' תינכותה תא  ץיברוג  םקימעו  ץומא  - ןב ןד  וקיפה  רשאכ  .המבהמ ' דריו  .ארח ' םתא  םתא ?

- יצחבו תונמדזהה , תא  ץומא  - ןב לצינ  עפומה , לש  םיטילקתה  תא  ותיבל  ול  ואיבהשכ  .תוברתה  לכיהב  הרוכבה  תגצהל 
.חוכיו ןיא  הז  לע  עדוי , ינא  ארח , ונלש  רעונהש  הז  .ךתוא  לואשל  ךלוה  ינאש  המ  יילע  סעכת  לא  אריפש , ןודא  : ' לאש הצירק 

? המ : ' בלענ אריפש  ארח '?'! םתא  םתא ? רעונ  םתא   – ' הז תא  תרמאש  אוה  התאש  ןוכנ  הז  םא  תעדל  הצור  ינאש  המ  לבא 
היה הזה  רעונה  םא  ...ומירפ  - הד ומירפ  רעונ  הז  יתרמא  ינא  .רעונה  תא  בהוא  ינא  ונלש ? רעונה  לע  הלאכ  םירבד  דיגא  ינאש 

' ...ברע תונידמ  תא  חצנלו  םחליהל  לוכי 
.1960 קוטשנייו ,  .6

הרדסה (. It's Always Sunny in Philadelphia  ) תחרוז היפלדליפ  תיאקירמאה  םיבצמה  תיידמוק  איה  הבוט  אמגוד   .7
רוזאב לשוכ  יריא  באפ  םילהנמ  רשא  םיירסומ  יתלבו  םייכונא  םיריעצ , םיקוור  םירבח , העברא  לש  םהיתולילעב  תדקמתמ 
הרדסה ךרואל  יינהלאקמ .) בור   ) קאמו ייד ) ילרא  צ'  ) ילרא צ' ןוסלוא ,) ןילטייק   ) יד ןוטרווה ,) ןלג   ) סינד היפלדליפ -  םורד 
ךרוצל םירחא  םישנא  לע  וא  הצובקה  ירבח  ראש  לע  ןורתי  גישהל  תנמ  - לע תוטרופמ  תומיזמ  םוקרל  הצובקה  ירבח  םיגהונ 
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יעצמאכ ןימב  עובק  ןפואב  שמתשהל  תגהונ  הרובחה  .תלוזב  העיגפמ  םיקיפמ  םה  התוא  האנהה  םשל  קר  וא  ישיא  חוור 
דחא לכ  הצובקה -  ירבח  ראשל  ןמאנ  ונניא  הצובקה  ירבחמ  דחא  ףא  .םישנא  לע  תויצלופינמ  תלעפהל  יעצמאכ  וא  הטיחסל 
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.Dokoupil, 2010  .88
, ץכו ןרק  - בגוי .ליגה  םע  הלוע  םורתל  הייטנה  יללכ  ןפואב  .ידא  סיטרכ  לע  םותחל  תוחפ  קהבומ  ןפואב  םיטונ  םיריעצ   .89

.2013
,Yelp ומכ תינכרצה , תרוקיבה  ירתא  הנורחאל  םיסנמ  בחרה  להקל  םהלשמ  תורוקיבו  תוצע  םורתל  םישלוג  דדועל  ידכ   .90

רתויב קיזחמ   Yelp לשמל , ךכ  .םימרותה  תא  ישחומ  רתוי  ןפואב  תולמגתמש  תופיקמ , תוינכות  חתפל  , Epinions ־ו ןוזמא 
ופיסוה בויטויב  וליפא  .דחוימב  םיירופ  םירקבמל  תוביסמ  םיכרועש  םלועה , יבחרב  םירזופמה  תוליהק ' ילהנמ   ' 40 ־מ

.םישמתשמל םיקנעמו  םיצירמת 
ןעמל בדנתמ  רעונ  'ה -  למנ ןולוחב , בדנתמ  רעונ  'ם -  עונ ןוגכ : רעונ , ידי  לע  תולעפומש  םינוגראו  תותומע  תואמ  ץראב  שי   .91
רעונ םיברעמה  םיטקייורפ  שי 65  עבש  ראבב   ) עבש ראבב  םישרח  תרזעל  םיעמוש  רעונ  ינב  תבשק -  ןזוא  םייח ; ילעב 

התומעל  ) תילמרופ א- תוליעפ  תווחל  םידחוימ  םיכרצ  םע  רעונל  תרשפאמ  ובמרק -  לש  םייפנכ  תתומע  תובדנתהב ,)
ןוילימכ םיעיקשמו  יאליג 15-18 )  ) רעונ ינב   6,000 כ - םיבדנתמ  הדבל  'א  דמב םיבדנתמ ) תואמו  ץרעה  יבחרב  םיפינס 

(, ש'ש  ) תוריש תנשל  'ל ) הצ ידי  לע  לבגומ  רפסמה   ) ןוכית ירגוב  םייפלא  םיבדנתמ  הנש  לכ  ןכ , לע  רתי  .הנשב  תועש  יצחו 
.םיטושפ אל  תומוקמבו  ןומימ  אלל  טעמכ  םידורי , םיאנתב  ןלוכ 

 . Hustinx & Lammertyn, 2003: ואר העפותה  לע   .92
םינוליחה םינייאורמה  .ימואל  - יתדה רזגמה  ינב  איה  תיתרבח  רתויב  תברועמה  הצובקה  יכ  הארה  ב-2001  ךרענש  רקס   .93

ןמזמ אלש  וריכזה  םג  םה  .םדיתע  תיינבל  ותוא  שידקהל  םהילעו  תובדנתהב  קוסעל  יונפ  וניא  םנמזש  םישח  םה  יכ  ונעט 
דיתעל םיחוד  םה  םמצעמ  םיפצמ  םהש  תובדנתהה  תוליעפ  תאו  אבצב , םתורישב  ץראלו  םעל  םהייחמ  תודחא  םינש  ושידקה 

ןמז תונפהל  ידכמ  ידמ  םיקוסע  ונחנא  ונלש  ליגב  ...ףיכב  תובדנתה  תדובע  תושעל  רשפא  יקנ  היהי  שארהשכ   ' רתוי קוחרה 
רבמצד 2010. ןוזנתנו , לסקה  .ינמז ' תא  אלו  יפסכ  תא  םורתל  ןכומ  ינא  ףסכ , יל  היהי  םא  , ' רמא םהמ  דחא  .תובדנתהל '
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המיקמ איה  .תיניצ  תומד  תגציימ  רימנ  ץיבורימנ  הלוש  םעה 101 .' דחא   ' הרדסב אוצמל  רשפא  תאזה  העפותל  השחמה   .94
ןובשח לע  םיחוור  תיישע  איה  תיתימאה  התרטמש  העש  תולענ , תויתרבח  תורטמ  םודיקל  הרואכל  ודעונש  תותומע  ןווגמ 

תא יביזה , תלצהל  השדח  התומע  םיקנ  : ' העיצמו לקספ  ירימ  התרבחל  הנופ  איה  םיקרפה  דחאב  .םישנא  לש  בחרה  םבל 
תא '. ' ךתוא הפשא  ינאו  ילא , יריבעת  תונמא  תוריציו  התומעה , ןובשחל  יריבעת  םינמוזמ  .תומורת  יסייגתו  השארב  ידמעת 
יכה הנוכתה  המ  : ' הל הנוע  ץיבורימנו  לקספ  תלאוש  התומע '? שארב  דומעל  םימיאתמה  םירושיכה  תא  יל  שיש  תבשוח 

.ץיבורימנ תקסופ  תלבקתה ' '. ' ימצע לש  תחתהמ  ץוח  םולכ  יתוא  ןיינעמ  אלש  : ' הבושתב לקספ  ךלש '? תטלוב 
Adams, 10.2.2009; Foster- ; 3.5.2012 בורזולרא , תגצמ ; תובדנתהה , םלועב  תומגמ  תובדנתה ,)  ) לארשי טניו  ג' ואר :  .95

.Bey, Grimm & Dietz, 2007; Williams, 2010
ידמ .תישגרו  תידומיל  הרזעל  םיקוקזה  םידליל  תוכנוח  לש  תוליעפב  םיטנדוטס  ברעמה  יצרא , תוכנוח  טקיורפ  אוה  'ח  רפ  .96

םתוליעפל הרומתב  םילבקמה  לארשיב , ההובג  הלכשהל  תודסומב  םיטנדוטסה  ללכמ   20% כ - טקיורפב  םיפתתשמ  הנש 
.ח ' רפ תוכנוחה  רתא  תיבה , ףד  ךותמ : .תיקלח  םידומיל  תגלמ 

.23.7.2012 יזרא ,  .97
.18.6.2012 יביבא ,  .98

דחוימב  ) םייביטקארפיה םיפקתהל  ןותנ  אוה  .דהטאב  ורבח  ירחא  ךרתשמש  ךורא , ינידנולב  רעיש  םע  ריעצ  רענ  אוה  סיוויב   .99
לש המש  ססונתמ  ותצלוח  לעו  דבכ  קור  בהוא  בושחל , טעממ  אוה  .תוינמולגמ  תויזהלו  רכוס ) לש  תזרפומ  הכירצ  תעפשהב 
לש וילמסמ  דחא   ) םיינישב רשגו  תטלוב  תסל  םע  ליג , ותוא  ןב  רענ  אוה  דהטאב  הקילאטמ .'  ' תקהל זאד -  םיריעצה  תביבח 

הרוצב קקחצל  גהונ  אוה  .שארה  לכ  לע  קופד  אוה  םג  לבא  סיוויב , לש  וזמ  העוגרו  הלוקש  רתוי  טעמ  ותוגהנתה  (. Y-רוד ה
( רגרובמהה םלוע  ' ) דלרוו רגרוב  ה' תדעסמב  יאפוקכ  קסעומ  דהטאב  '. Dumbass  ' יוניכב ורבחב  טונסל  הברמו  הרזומ 

ףיטח  ) ינקיסקמ דופ  קנא  ג' אוה  וילע  בוהאה  לכאמה  .ןולשיכב  דימת  םימייתסמ  ינשה  ןימה  תונב  םע  ליחתהל  ויתונויסינו 
.AC/DC דבכ -  קור  תקהל  לש  המש  ססונתמ  ותצלוח  לע  םגו  סו ) ' צאנ

ןוגכ םיבלוע  םייוטיב  ןווגמ  תינקירמאה  הגעל  רידחה  ףאו  תירבה  - תוצראב רעונה  ינב  ברקב  הבר  תוירלופופל  הכז  דמצה   .100
לש לג  האיבה  םילאה  לאטמ ' - יבה רנא ה' ' זל םתדהאו  תינסרהה  םתוגהנתה  '. buttmunch', 'fartknocker', 'bunghole'

.תויראגלוול ךוניחבו  תומילאל  התסהב  ומשאוה  הירצוי  .תינכותה  דגנ  תואחמ 
ההש אוהו  םיקתוע  ןוילימ  ונממ 35  ורכמנ  יכ  םיכירעמ  .םינמזה  לכב  םילודגה  רכמה  יברמ  דחאל  ךפה  רפסה  . Dyer, 1976  .101

Your Erroneous Zones, Wikipedia ואר : .סמייט  קרוי  וינה  לש  רכמה  יבר  תמישרב  תועובש   64
.3.3.2013 בל , - רב  .102

Drew Pinsky, Young & Stern, 2010; McBride, 2008  .103
יל תפכא  אל  תמאב  ימצעב , ןימאמ  ינאש  ןמז  לכש   ' ךנוח ריעצה  רודהש  ', Generation Me  ' הרפסב תבתוכ  גנווט ' ןיי  ג'  .104

.Twenge, 2006: 19 םיבשוח .' םירחא  המ 
.2000 ןמואב ,  ; Elias, 2000  .105

םבורש בישהל , םמצע  תא  וחירטהש  הלא  לש  תוגלפתהב  קר  אלא  יעדמ , רקסב  רבודמ  אלש  ןייצל  בושח  .הלילשב  ונע   18%  .106
Gleeson, 26.5.2011 .ירודה .  רעפה  תא  ףקשל  ידכ  הזב  שי  ןיידע  לבא  .םיריעצ  םניא  הארנכ 

.Twenge, 2006: 26-40  .107
.14.9.2010 רואסו , רואס  תיזג ,  .108

לש םינושארה  תרושקתה  יזכרמ  ומקוהשכ   ) םיעשתה תונש  תיצחמב  לארשיב  חתפתהל  לחה  תוחוקל ' תוריש  גיצנ   ' עוצקמה  .109
תוריש םוחת  .םידבוע  ףלא  כ-100  לע  וללה  םיגיצנה  רפסמ  דמע  דבלב  םינש  רשע  רובעכו  רישיה ) חוטיבה  תורבח 

, םידבוע יפלא  קיסעמ  אוהו  תונותיעלו  ךוניחה  תכרעמל  וליפא  ללכה , ןמ  אצוי  ילב  לארשיב , םוקמ  לכל  סנכנ  תוחוקלה 
רצוימ תונורחאה  םינשב  ': ' תוחוקל תוריש  יגיצנ   ' תעפות לע  תבחרנ  הבתכ  המסרפ  ןיזק  הנרוא  תיאנותיעה  .םיריעצ  םבור 
בושק סמונמ , םדא , בהוא  .בל ]...[  ונמש  אל  טעמכו  ישילשה - ! רודהמ  ילארשי  גרדושמ -  רפושמ , שדח , ילארשי  ןאכ 

, תאזה הרדגהל  םינוע  והשמו , םירשע  ינב  םילארשי , לש  תובר  תובבר  .יטופיש  אלו  יתרוקיב  אל  יתוהמ : ןפואב  ןכייחו  תלוזל 
םא תעשעשמ -  העפות  יאדווב  וז  .הלאכ  ויהי  םה  וט , - וט - וא ףכיתו , גורדש  םירבוע  וא  ליפורפל , םמצע  תא  םימיאתמ  וא 

.22.4.2007 ןיזק , .תעזעזמו ' הליהבמ  הניא 
הרובחתב תלבוקמה  תיטאמויצוסה  תוגהנתהב  םג  תוארל  ןתינ  סומינהו  טקאטה  תסירקל  השחמה  . 22.5.2012 גומלא ,  .110

וקדבנ (, Symbolic Interaction תעה בתכב  םסרופ   ) לי תטיסרבינואמ  םיק  רתסא  ידי  לע  ךרענש  רקחמב  .תירוביצה 
תוענמיה ואצמנ : רתיה  ןיב  .סובוטואב  םדיל  תבשל  םירחא  םיעסונמ  עונמל  ידכ  םיליעפמ  'ב  הראב םישנאש  תויצלופינמה 

דילש בשומב  הבישי  םדיל , בשומה  לע  קיתה  תחנה  קיתב , תוקסעתה  ןופלטב , תוקסעתה  םינשי , ינפ  תדמעה  ןיע , רשקמ 
.Wiley, 1.8.2012 דועו. ןימזמ ' אל   ' טבמ רבעמה ,

.10.6.2013 קוטשניו ,  .111
, אשנתמ וא  לזלזמ  טבמ  הבר : המצועב  תועיבמ  םינפה  : " רגבתמה לש  ףוגה  תפש  תא  ורפסב  ןייפאמ  יררה  דוד  גולוכיספה   .112

תוקימעמו תונחוב  םייניע  ךב  םיצעונ  תונרקס  יאלמ  עתפלו  ךכרד , םיטיבמ  םה  םימעפל  .םוטאו  גגוזמ  ינמלוח , םיתיע 
ותוא ואשנ  אל  םיילגרהש  החנהב  ףתתשמ , ףוגה  םג  .אנוש  בלענ , םעוז , םיתיעלו  קנפתמו , ךר  םטבמ  םיתעל  .זוכיר  תואלמ 
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ותרבעה קזחל  ןויסינ  ךות  דימתו  תוביסנב , יולת  .םירביא  תטושפ  הביכש  וא  הבישיה , הדימעה , תרוצ  ...החישה  רוזאמ  קחרה 
.2004 יררה , .והשלכ " רסמ  לש 

יכירדמב וליפאו  עשפ , לש  ריעכ  םירושע  ינש  ינפל  דע  הספתנ  קרוי  וינ  .המחלמ  תזרכהו  םויאכ  ספתנ  ינרדוח  טבמ  עבטב   .113
יושע ידמ  רדוח  טבמ  םיתעל  .םיקפקופמ  םישנא  דצמ  תומילא  ןימזהל  אל  ידכ  םיטבמ  ץוענל  אלש  םירייתה  ורהזוה  תורייתה 

תוברת םג  ףקיש  םיטבמ ' ץוענל  אל   ' לש יאקירמאה  דוקהש  רורב  ןכל  .תנכוסמ  ףאו  הטוב  תינשלופ , תוגהנתה  רדגב  תויהל 
.םיעינמה הלא  םא  קפס  ילארשיה   Y-רוד ה לש  הרקמב  לבא  .ישיא  בחרמו  תויטרפ  תרימש  לש  תחתופמ 

.24.3.2013 יריבא ,  .114
.2008 אריפש ,  .115

.Koslow, 2012  .116
.27.1.2014 רהס ,  .117

.1.1.2008 גרבניילק , הז : ןיינעל  ואר   .118
.2012 ץכ , םג : ואר  הז  ןיינעל   .119

.Twenge, 2006: 39-40  .120
וחוויד 30% ימואלניבה , טנרטניאה  םוי  תארקל  'ב , יו ח ' תותיכ ה ,' ידימלת  ברקב  השענש ב-2009  ךוניחה  דרשמ  לש  רקסב   .121

רעשל שיו  ןימא  הז  חווידש  חוטב  אל  .םירבחב  ינעגופ  רבד  לש  הצפה  וא  תובילעמ  תועדוה  לש  םירקמ  לע  םידימלתהמ 
הביס ןיאש  ונימאה  רקסל  םינועהמ  שילש  ךכל , ףסונב  .ףושחל  םישקבמ  םידליהש  יפכמ  רתוי  הצופנ  העפותב  רבודמש 

םה המ  םיעדוי  םניא  םהירוהש  וחוויד  םהמ  .תשרב 70%  לבוקמ  הז  יכ  עגופ , שממ  אל  הצאנ  ירבד  לש  םוסרפ  .עזעדזהל 
.15.3.2009 םתור , .ךכב  םיניינעתמ  אלו  טנרטניאב  םישוע 

םירקחמ .םינוש  םידלי  רובעב  םינוש  תורוה  תונונגסב  ךרוצה  לעו  םידליל  תולובג  תבצהבש  תובישחה  לע  בתכנ  תובר   .122
(. תורגבב קסועש  קרפב  טוריפ  ואר   ) יתוכמסה הרוההו  ןדורה  הרוהה  ןרתו , - ינריתמה הרוהה  םיירוה –  תונונגס  השולש  ונייפא 

םינוילע םישח  םייטסיסיקרנ  םישנא  .םיננוגמ  םירוה  תרציימה  תינריתמ , תורוהל  הרדגהה  תא  תמאות  םויה  הצופנה  תורוהה 
םיטונ םה  עגפנ  םדובכ  רשאכ  .דחוימ  סחי  םהל  םיעיגמש  םינימאמו  תוישיא , תוחלצה  לע  ןמזה  לכ  םיזטנפמ  םירחא , לע 

וטנ םיבר  םיגולוכיספה  .דבלב  תורעשה  ולעוה  םויה  דע  םזיסיקרנ ? לש  רוקמה  המ  .םהב  עגפש  ימב  תויביסרגאב  חלתשהל 
םירקוח ידי  לע  ךרענש  רקחמ  .תודליב  רסח  לע  תוצפל  אב  אוהש  רמולכ  .ירוה  םוח  רדעהמ  עבונ  םזיסיקרנש  ךירעהל 
חופינב רמולכ   ) םירוה לש  רתי " תכרעה  ב" אוה  םזיסיקרנה  רוקמ  רומגה : ךפיהה  תא  חיכוה  "ב  הראו הילגנא  דנלוהמ ,
היפיצל ךפוהש  הזה , רסמה  תא  ול  םירדשמ  דחוימ , סחייל  יואר  םהלש  דליהש  םינימאמש  םירוה  דליה .) וגא  לש  יתוכאלמ 

לש ה- ירודה " םזיסיקרנה   " תעפותל ףסונ  ןוויכמ  יריפמא  שושיא  קינעמ  הזה  רקחמה  .המצע  תא  המישגמה  תיגולוכיספ 
.Brummelmana, et al, 24.3.2015 םיקינ. Y

.26.2.2008 רפיצ ,  .123
.Warner, 28.5.2010  .124

.13.8.2011 ףלוו , זיירגנוי   .125
.29.07.13 םע , - רב  .126

םידליהמ םיבר  . Y-רודמ ה יתועמשמ  חתנ  םיווהמ  ויאצאצש  שדחה , םייניבה  דמעמ  ברקב  דחוימב  תטלוב  וזה  העפותה   .127
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