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רצונ ב-1/28/2014

ךודישהמ ךודישהמ הכוראה   הכוראה ךרדה   ךרדה
טיידל טיידל

םייונישל האיבה  תונויצה  לש  תינוליחה  הכפהמה 
הנידמה םוק  םע  .תידוהיה  םיכודישה  תוברתב  םיבושח 

תוחפשמב םירוהה  לש  םתוברועמ  המצמטצה 
תב וא  ןב  תריחב  לע  ילאמרופ  אל  חוקיפל  תוינוליחה 

אצומה המ  ?" " השוע ולש  אבא  המ   )" םהיאצאצ לש  גוזה 
תועייתסהה .םידידיו  םירבח  החפשמ , יבורק  ופילחה  םינעוצקמה  םינכדשה  תא  .הריחבה  רורשאלו  םירוהה )"? לש 

הדבועה תא  ףושחל  ושייבתה  םיקוורו  הכיבמו , תדבוכמ  יתלבל  תע  התואב  הבשחנ  ןותיעב  העדומ  םוסרפב  וא  ןכדשב 
ונייפאתה הפוקתה  התואב  םינכדש  ואישהש  תוצעה  .גוז  תב  וא  ןב  םמצעל  אוצמל  ידכ  הלאה  םיעצמאב  םירזענ  םהש 

םישנ  " תויהל ןהל  ץלמוה  .ןתוא  קר  הדחיי  אל  תוקוורה  תעפותש  ףא  םישנל , רקיעב  ונפוהו  תיטסיניבוש  הסיפתב 
. ןדיצלש םירבגה  תא  תוצלו  תויפיצ  ןיטקהל  רמולכ  תובוט "

ונייפאתה ןה  .םימלש  םירודמ  ךכל  ושדקוהו  תונותיעב  רתוי  תוצופנ  םיכודישה  תועדומ  ושענ  םיעבשה  תונש  יהלשב 
רפסמו הבוג  ליג , ןוגכ , םישפחמה , לע  םיטעמ  םיטרפ  ללכש  יתילכתו , שבי  ןונגסבו  םילימ ) דע 15  בורל   ) רוציקב

הנושארל ליגל 30 .)" תחתמ  תירבחו  הפי  הנידע , השיא  שפחמ  ססובמ 173/35 , האנ , רבג  : " לשמל  ) תוישיא תונוכת 
". ךודיש  " םוקמב םיטייד " ו" תויורכיה " ו" תוקוור ," ו" םיקוור "  " םוקמב תויונפ " ו" םייונפ "  " םיחנומה םג  ועיפוה 

" בכוכ ותואמ  רבח   " תינכותה לארשי  לוקב  רודישל  התלע  תנשב 1983  רשאכ  םיכודישה , תגיגחל  ףרטצה  וידרה  םג 
ריכהל ושקיבש  םיליכשמ ) ללכ  ךרדב   ) םישנו םירבג  ןפלואב  החריא  תינכותה  ןדמל .) הכלמ  לש  התקפהבו  התכירעב  )
רוציל ידכ  םישנ  וא  םירבג  רסירת  יצח  םע  ןופלטב  וחחושו  םהייח , לעו  םמצע  לע  ורפיס  תחרואה  וא  חרואה  .גוז  ינב 

תינכותב וצבושש  הדבועה  .יבמופב  אשונה  לע  םירבדמ  ןיאש  עבוקה  יתרבחה , ובאטה  תריבשל  המרת  תינכותה  .רשק 
לאש וליאכ  תילארשיה , הרבחב  זא  דע  תלבוקמ  התייהש  המכסומה  תא  םג  הרבש  המר , ילעב  םייונפ  םישנו  םירבג 

.םיחלצוי - אלה לכ  םינופ  םיכודישהו  תויורכיהה  ידרשמ 

התייה אל  ללכש  העפות  ןמדזמ -  ינימ  רשק  בורל  ימעפ , - דח רשקל  אלא  םיאושינל  אל  ונוויכ  תועדומ  רתויו  רתוי 
", רשב קוש  ל" םיבר –  תויונפו  םייונפ  לש  םבל  תניגמל  זאמ - ךפה  תויורכיהה  קוש  השעמל , .םינומשה  תונש  דע  תמייק 

דחמ ןמדזמ  ןימ  תודגונה -  תורטמה  יתש  .הבהא  לש  הווסמב  ןימ  שפחמש  ימ  לש  חפב  תחא  אל  לופיל  רשפא  ובש 
םיתעל .תויורכיהה  ירודמב  רסמה  רבעומ  םהבש  םימכסומ  םידוק  לש  המלש  תכרעמ  ורצי  ךדיאמ -  ביצי  הבהא  רשקו 

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

םידוקה ויה  םיתעלו  םייחל ," רשק   " וא ןק " תיינבל  ", " םיאושינ תרטמל  : " ןוגכ םישרופמו  םייולג  וללה  םידוקה  ויה 
". תיניצר הרטמל   " וא יניצר " רשק  ", " יניצר : " ןוגכ רתוי , םייובחו  תוחפ  םישרופמ 

תורכיהב ודקמתה  םקלחש  םירודמ  - יתתל תויורכיהה  ירודמ  תא  ןיימל  תרושקתה  ילכ  ולחה  ךליאו  םיעשתה  תונשמ 
תונש תישארב  הנושארל  רואל  אציש  סולפ ," יאנפ   " יעובשה ךירדמה  .תבייחמ  אל  תורכיהב  רחאה  םקלחו  תיניצר 

", גוז תב  ", " גוז ןב  : " ןהבו תויורכיהה , רודמב  תוירוגטק  לש  רתוי  תטרופמ  הקולח  רציו  תושעל , לידגה  םיעשתה ,
תוינופלט תוחיש  ", " דבלב םירגובמל  חוריאו  יוויל  ", " םינב םיבהואה  םינב  ", " תונב תובהואה  תונב  ", " םיסחי ", " רשק "

". רחא רשק  ו" דבלב " םירגובמל 

, לשמל ךכ  .היצקינומוקלטה  תכפהמ  תעפשהב  הרחסמתהו , הרזבתה  תויורכיהה , תיישעת  הבחרתה  םינשה  םע 
( תויונפ םייונפל  קזב  תוריש   ) ןופלט יתורישב  םיבשחוממ , עדימ  ירגאמב  טסקטלטב , ואידיו , יטרסב  שומישה 

.תויתרוסמה ראודה  תובית  תא  הגרדהב  ופילחה  רשקלט )"  )" תוילוק תוביתבו 

הקבר לש  התינכות  התיה  הנושארה  תינונסה  רשאכ  םיכודישה , תגיגחל  ףרטצה  ירחסמה  ילארשיה  היזיוולטה  ץורע  םג 
תונציצמל תוליכרל , ילארשיה  להקה  לש  ותבהא  ב-1995 . ינשה  ץורעב  רודישל  התלעש   ', טייד דניילב   ' ילאכימ
תויאקירמא יטילאיר  תוינכת  לש  רודיש  תויוכז  שוכרל  םיילארשיה  םינייכזה  תא  ודדוע  תיתצובק , הקימאנידלו 

ןיב .תויורכיהה  םוחתב  םג  רנא , ' זהמ תובר  תוינכות  ורדוש  םינשה  םע  .תוימוקמ  יטילאיר  תוינכת  קיפהל  ןכו  תוחילצמ 
סופתל הצור  ימ  ו' הקוורה ' ', ' קוורה ', ' הבהאה ץרפמ  ', ' ןורש יתוא  יחק   ' תא תונמל  רשפא  רתויב  תויראלופופה 

.' רנוילימ

איה תוקוורש  ףיקעה  רסמה  תא  וריבעה  , Y-רוד ה ינב  תורענהו  םירענה  ןיינעב  ופצ  ןהבש  הזה , רנא  ' זהמ תוינכותה 
לש תושגרב  קחשל  רתומשו  ןורטאת  תגצהמ  רתוי  אל  איה  הקיטנמורש  תילילש , חרכהב  אלו  תחוור  תיתרבח  העפות 

תריחבל המודש  ךילהת  אוה  גוז  תב  וא  ןב  תריחבש  םיריעצה : םיפוצב  עמטוהש  יתייעב  רסמ  דוע  ןאכ  היהו  .תלוזה 
.ול םיאתמ  המ  קיודמב  חנעפי  רשא  דע  דועו , דוע  תוסנל  ךירצ  קוורה  רמולכ  .יפוסניא  ןווגמ  ךותמ  ףדמ  לע  הרוחס 

גוז גוז ינב   ינב תאיצמל   תאיצמל תורכיהו   תורכיהו שגפמ   שגפמ ילגעמ   ילגעמ
תורישה תורגסמ  רעונ , תועונת  םיינוכית , רפס  - יתב

הלא לכ  םיימדקאה –  םידומילהו  רידסה  יאבצה 
ילוא טעמל  .יטנמור  שגפמל  תוריז  רבעב  ושמיש 
ראש דואמ , תחפ   Y-רודב ה הלקשמש  רעונה , תעונת 

םיריעצל םייטנמור  םישגפמ  תוקפסמ  ןיידע  תוריזה 
תוריז וחתפתה  תונורחאה  םינשב  תאז , םע  .ונימיב  םג 

.הלדגו תכלוה  םיקינ  Y-רובע ה ןתובישחש  תופסונ ,

לש ילטנמורטסניאה  יפואה  סקסה , לש  היצזילמרונה 
תיטסינודהה תוברתה  תוטלתשהו  םיינימה  םיסחיה 

םירבה תוברת  תוחתפתהל  ומרת  ונייח  לע 
םישמשמ םה  .ביבא  - לת רוזאב  דחוימב  םינודעומהו ,

.תיטנמור תויגוז  יכרוצל  ןהו  ןמדזמ  ןימ  יכרוצל  וה 
ךושח בורל  אוהש  רב " פא  - קיפ ספות ה" דחוימ  םוקמ 
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.םוקמה יתורישב  םיכרענ  םיינימה  םישגפמהמ  טעמ  אל  .תשעור  וב  הקיזומהו  תיסחי 

רבב רוחב  יתיא  ליחתה  םעפ  אל  ריוואב , סקס  לש  חיר  פא , קיפ  לש  השגרה  ןמ  שי  םירבב  : " קובסייפב סוטטסל  הבוגת 
ללגב אל  בוש  הסינ  רבעש  עובשב  יתיא  ליחתה  רבכש  רוחבש  וא  תונבה  ראש  םע  ולזמ  תא  הסנמ  ותוא  יתיארש  ירחא 

" .יתיא ליחתהש  חכשש  ללגב  אלא  שקעתה  ךכ  לכש 

ךרדב םיריעצה  םיאצוי  ולא  םילויטל  .קוחרה  חרזמהו  הקירמא  םורדל  לודגה  לויטה  איה  תפסונ  תיזכרמ  תויורכיה  תריז 
וז הדוקנב  .תורחא  תונידממו  לארשימ  םיבר –  םיריעצל  םיעדוותמ  םה  לויטה  ךלהמב  .ןימה  ותואמ  תוצובקב  ללכ 

ןוויכ . Y-רודל ה ינייפואו  ןיינעמ  דואמ  סופד  הלגתה  ונמייקש  תונויארב  .םיבר  םייטנמור  םירשקו  תויורבח  תורצונ 
תויחטשו תוינמז  ןה  םיסחי  תוכרעמ  הברהש  ןוויכ  ךלש ," םולחה  לע  ףע   " התא הבש  שפנ  תאשמ  אוה  לודגה  לויטהש 

םוזי ןפואב  דרפיהל  םיטילחמ  םיבר  תוגוז  םירחאה , םילוקישהמ  םיבר  םירקמב  קזח  הז  רודב  ישיאה  לוקישהש  ןוויכו 
ןיב תללוכ  לויטה  תייווחש  תידדה  הרכה  ךותמ  ןכו  עסמה  תא  םישגהל  םהמ  ענמת  אל  תויגוזהש  ידכ  תאז  .לויטה  ינפל 

םיפידעמ םיבר  ןמז , ותואב  לייטל  םיניינועמ  גוזה  ינב  ינש  רשאכ  םג  .םיינימו  םייטנמור  םישגפמ  םג  ראשה 
.גוזה תב  וא  ןב  אלו  תובורקה  תורבחה  וא  םיבורקה  םירבחה  ויהי  עסמל  םהיפתושש 

תורוחב םע  ןימ  יסחי  םייקלו  םיטיידל  תאצל  ול  רתומ  תרחא , הנידמב  אצמנ  גוזה  ןב  רשאכש  עבוקה  קוח  : " "ל וח קוח 
ןיא וישכעל  ןוכנ  .םישנ  יפלכ  םג  ףקת  קוחה  םאה  םידמולמה  ברקב  תקולחמ  הנשי  .גוזה  תב  תעידי  אלל  םג  תורז 

" .תיעמשמ דח  הטלחה 

יל שי  םישדוח ]...[  השימח  ךשמל  םייעובש  דוע  םידומיל  ללגב  הסט  ינאו  תב 20  ינא  םלוכל  ייה  : " םורופב תבתוכ  הריעצ 
ראשיהל םימיכסמ  םידדצה  ינששו  דחיב  ראשיהל  רשקה -  םע  תושעל  המ  תעדוי  אל  ינאו  יצחו  םייתנש  רבכ  רבח 

.ותוא םייסל  וא  ינשל  דחא  םינמאנ " "
םא ינש  דצמ  לבא  יקנ  ףדב  התוא  ליחתהל  הצור  ינאו  םש  רובעא  ינא  המ  תעדוי  אל  ינאו  המוצע  היווח  תאז  דחא  דצמ 
יל תוכחל  ול  יתתנ  זא  יליבשב  אל  הזה  רשקהש  ןיביו  רוזחאו  יתעדי  אלש  םירבד  ימצע  לע  הלגיו  הנתשא  םש  היהא  ינא 

   :(" םינועל הדות  םישוע ? םתייה  םתא  המ   . םישדוח המכ  םתס 

לש תויראלופופהו  ילאוטריווה , בחרמה  לא  םיכודישה  קוש  לש  דבוכה  זכרמ  תטסהל  המרג  טנרטניאה  תשר  תוחתפתה 
.הנשל הנשמ  הלועו  תכלוה  טנרטניאה  תועצמאב  תויורכיהה 

ללוכה עדימ  רגאמ  ךותמ  םתריחב  תועצמאב  גוז  ינב  אוצמל  םירשפאמ  תונורחאה , םינשב  וברתהש  תויורכיהה , ירתא 
םינותנו ינוציח  הארמ  ליג , יפ  לע  םילאיצנטופה  גוזה  ינב  תא  שארמ  ןנסל  ןתינ  וז  ךרדב  .םיבר  םיישיא  םיליפורפ 

.דועו םיפתושמ  ןיינע  ימוחת  םירוגמ , רוזא  םייזיפ ,

תוכישממו טנרטניאה  ךרד  תורוויע  תושיגפל  תורוכמ  םינש , תוסנמש  תורבח  יל  שי  : " תוקוורב תקסועש  הבתכל  הבוגת 
!!!!" תרחא הרירב  ןיא  לבא  ולאה -  תונויסינל  יונב  דחא  לכ  אל  .שדוח  קיזחמ  הז  םימעפל  שדחמ  םוי  לכ  תומקו  תולפונ 

םיריעצ לש  תורגסמב  אקווד  גוז  ינב  אוצמל  איה  הפדעהה  .וללה  םירתאב  םישמתשמ  םיטעמ  םירשעה  יאליגב 
תצקמ היינשהו -  שאונה ,"  " תימדתב קבדיהל  ששח  תחאה -  תוירקיע : תוביס  יתשמ  תאזו  תויתרבחה , תותשרבו 
םיבר העיתרמ  ההובג , אל  םידמעומה "  " לע עדימה  תונימא  תמרש  הדבועה , םג  .םולשתב  םיכורכ  וללה  םירתאהמ 

.הלוע םהב  שומישה  תוחיכש  קפוד ," יגולויבה  ןועשה   " רשאכ םישולשה , תונש  תיצחמ  תארקל 
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רג אוהש  רפיס  אוה  ילאידיאה : רוחבה  ול  עיגה  הנהש  יתבשח  תמאבו  טנרטניאב , דמחנ  רוחב  יתרכה  : " הלאווב הבתכ 
הדובעהמ בכר  ול  שיש  האלמ , הרשמב  קטייה  תרבחב  דבוע  אוהש  םירישע ,) לש  הנוכש  וזש   ) הפיחב הינד  תנוכשב 

םעפהש יתבשחו  םיננעב  ילוכ  יתייה  .ןתחתהלו  אמאל  איבהל  תחאה  תא  שפחמש  קוור  אוהשו  יללכב , רדוסמ  אוהשו 
וילע בותכ  ולש ) בכרה   ]...[ ) .תיבהמ יתוא  ףוסאל  עיגה  אוהו  שגפיהל , ונעבק  .םירוהל  התיבה  איבהל  והשימ  יתשגפ 

רג תמאב  אוהש  םג  רבתסמ  .םש  םינוינחה  חטבאמ  רותב  לבא  קטייה , תרבחב  דבוע  ןכא  אוהש  רבתסמ  החטבא ." קיציא  "
.רדוסמ תמאב  םג  אוהש  רבתסמ  בושח , יכהו  תוריכשבו , ולש  םידודה  לש  רויד  תדיחיב  לבא  הפיחב , הינד  תנוכשב 

" .ששששויב .רעיש  בוציע  דמול  אוהש  ןמזב  תילכלכ  וב  םיכמות  ולש  םירוהה  יכ  רדוסמ 

םיכרד ללוכ  שופיחה , תא  לעייל  ךיא  טנרטניאב  תויגוז  םישפחמל  תועצה  תועיפומ  תשרב , תויורשפאה  עפש  עקר  לע 
: תודוקנ רפסמב  ללכ  ךרדב  דקמתמ  הזכ  ןומיא  .תויגוזל  ישיא  ןומיא  לש 

.שפחמה לש  קזוחה  תודוקנ  תרהבה 
.קוזיח  תושרודה  תודוקנ  תרהבה 

.קוזיח תושרודה  תודוקנה  קוזיח 
.ןמאתמה לש  םיכרעה  םלועו  ןוזחה  ךותמ  תונוצרו  תורטמ  תרדגה 

.ןמאתמל םינוכנה  םילכה  תאיצמו  םינימזה  תויגוזה  שופיח  ילכ  םע  תורכיה 
.ןמאתמה לש  קזוחה  תודוקנ  לע  תססובמה  שופיח  תינכות  תיינב 
.תויטנוולר תוינפ  תכישמו  תורתוימ  תוינפ  ןוניסל  םיכרד  תרדגה 

.האיצמ שופיח , דוקימ , לש  ךילהתב  יוויל 
.ךכ תובקעב  תויגוז  לש  תינושאר  היינב 

ליחתמ הז  .םייטנמורה  םיסחיה  םוחתב  בושח  םוקמ  וספתי  ןהש  יעבט  ןכלו  תויתרבחה  תותשרל  רבוחמ   Y-ה רוד 
תונומתב תופצל  ךילע , םיטרפ  רתויש  המכ  תולגלו  רוקחל  רחאה  דצל  רשפאמש  רשקה , תליחתב  תורבחה  רושיאמ 

אצמנ התאש  הרהצהב  ךישממו  אנוש  וא  בהוא  התא  םירבד  וליאו  ךלש , םירבחה  ימ  דבוע , התא  הפיא  תוארל  ךלש ,
תויווחה לע  םיחוויד  ללוכש  בלשה  עיגמ  םג  ןכמ  רחאל  .שדחה  רשקל  רורשא  םצעב  הווהמש  המ  םיסחי –  תכרעמב 

.גוזה ינב  ינש  לש  םירבחה  לש  םיקיילו  תונומת  ןבומכ  ללוכ  תופתושמה , תויטנמורה 

ששחה לשב  ןיפיקעב , ןיידע  הב  השענ  םיכודישהו  תויורכיההמ  לודג  קלח  תיתרבחה  תשרה  לש  תויבמופה  תורמל 
( ןונגסו תוזח   ) תינושאר תומשרתה  ךרוצל  ןה  תאזה  המבב  םישמתשמ  םיריעצה  בור  .תוינעגופ  תובוגת  ינפמ 

תוקוורו םיקוור  רתויו  רתוי  ןמזה  םע  לבא   . םיישיאה םירסמה  תועצמאב  יטרקסיד  שושיג  חישל  ןהו  /ה  רוחבהמ
.יטנמור רשקל  םיילאיצנטופ  גוז  ינב  םומיסקמל  עיגהל  ידכ  תאזה  המבב  םישמתשמו  הכובמהו  השובה  לע  םירבגתמ 
םיסוטסס  " ירלופופה ףדב  לקנרפ  תוער  םשב  הריעצ  המסרפש  ךרד  ץרופו  ץימא  סוטאטס  אוה  ךכל  םינמיסה  דחא 

:" םיצייצמ

 if you cant beat them join םירמואש ומכ  לבא  .תולקב  יל  אב  אל  הזה –  סוטטסהש  עדוי  בוט , יתוא  ריכמש  ימ  "
לכמ םירבח  לש  םיב  תנגרפמו  המיסקמ  החפשמב  יתכרוב  ..יתכרוב  תונורחאה  םינשה  ב-32  םירקי , םירבח  ..זא  . them

, ןקדזא ותיאש  רוחבה  תא  יתאצמ  םרט  תאז  םע  דחיו   . שדחמ םוי  לכ  הנממ  תינהנ  ינאש  הדובעבו  םינווגהו , םיגוסה 
... קוחצלו דחי  הזה  סוטטסה  תא  אורקל  לכונ  ליגבו 80 

תא אורקל  הכחמ  םש  יא  אוהש  וא  ..וניניב  ריכהל  םתחכש  טושפו  ותוא  םיריכמ  םתא  ילוא  םכמ !? הצור  ינא  המ  זא 
בחרמב םש  יא  אוה  םאו  יתוא  אוצמל  הפיא  םיעדוי  םתא  הנושארה  הלוכסאל  םיכייש  םתא  םא  ןכל   . הזה סוטטסה 

םימיה תוברב  יכ  םימה  ינפ  לע  ימחל  תחלוש  הללאי  .סוטטסה  תא  ופתשת  טושפ  םא  היהת  םכתרזע  ילאוטריוה ,
" ...ונאצמא

ומשרתה םירחאה  תרושקתה  ילכ  םג  .םיפותיש  מ-1000  הלעמלו  םיקייל  מ-7,550  תוחפ  אלל  הכז  הזה  סוטטסה 
. חוריא תוינכותב  ןייארתהל  הנמזוה  לקנרפו  תילאריוה , המזויהמ 

סוטאטסה ןה  םינפ , לכ  לע  םישנ .) דצמ  רקיעב   ) תונגרפמ ןבור  לבא  תוינקפסו , תויניצ  ןתצקמ  ויה  קובסייפב  תובוגתה 

12

13

4/44

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תישנה תויביטרסאה  תא  .א  השדחה : תויורכיהה  תוברתב  םינייפאמ  רפסמ  ונתכרעהל , םיפקשמ , ול  תובוגתה  ןהו 
.םישולשה ליג  ירחא  רקיעב  תחוור , תיתרבח  העפותל  השענש  תוקוורה  לש  רקיעבו  םיקוורה  לש  ץחלה  תא  .ב  .הלועה 

תאו תויורכיהה  ירתא  לש  תולובגה  תצירפ  תא  .ד  .תיבמופ  הרזע  שקבלו  הקוצמב  תודוהל  תרבוגה  היצמיטיגלה  תא  .ג 
. תויתרבחה תותשרה  תועיצמש  הפולחה 

: תובוגת לש  ןווגמ 

." םישרחו םירוויע  םויה  לש  םירבגה  .ייחב  "

." תצק ונגרפת  םכל , הרוק  המ  .הל  דובכה  לכ  "

." עיגי ןכא  ךל  דעוימהש  החוטב  ינאו  המיסקמ  תא  "

." קוחר עיגמ  זעמש  ימ  ךל  דובכה  לכ  הצימא !  "

!!" ןב יל  שי  "

" חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח "

בוט ........." הז  רופא  רומח  םג  .ךלש  םייחה  לע  יררועתת  ןבל , סוס  לע  ריבא  תשפחמש  תחא  דוע  "

תוישיאהו ךלש  יפויהש  החוטב  ינא  ...יל ,  םג  ישחלת  ".... הברזר ךל ב" ראשי  םא...רומוה  שוחבו  ץמואל !!! דובכה  לכ  "
םימי ךמצעמ  יענמת  לאו....םילויטל  תומוקמל , ףשחהל  אוה  "... תודוס דחא...םייחל ה" ךגוז  ןבו  ךביל  בוהא  תא  ונמזי  ךלש 

". המיסקמ הרבח  ךל  אלפנ  עובש  ! ... ךיילא עיגת  הבהאה  יכ...יוליבו  ןכות  יאלמ  םיאלפנ 

." הצור תאש  המ  תא  קוידב  םיצורש  םייתפכא , םיבשחתמ , םינידע , םיבוט , םירבג  שי  .םישאוימל  יבישקת  לא  "

תונב הברה  ךכ  לכ  .לארשיב  םירבגל  םישנ  ןיב  םוגעה  סחיה  תא  חיכומ  קר  הפ  םישנה  תמועל  םירבגה  לש  תובוגתה  "
לע רבדל  יתלחתה  אל  דועו  םמצעל ! םיעדומ  אל  ךכ  לכו  םייביטימירפ  , םייביסרגא םירוב , םירבג  תמועל  תויתוכיאו  תופי 

!" בוצע םהלש , הארמה 

". רבג גישהל  ליבשב  קר  .עיגהל  תלגוסמ  הרוחב  ןאל  דע...יכ  תשאונ  "

ומכ אלש  הלש , רבגה  ליבשב  לכהל  הנכומ  .הצימא  איה  תשאונ , אל  שממ  איה  .טוידיא  אוה  זא  תשאונ  הפ  םשרש  ימ  "
." וילע בושחל  וליפא  ץמוא  ןיא  םכל  םא  השעמ  וטפשת  לא  .םושרל  םידחפמ  םדא  ןב  ותואל  העדוה  וליפאש  ראשה , לכ 
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." לערה םע  קיפסמ  רבכ , ונגרפתו  החלצהב , ךל  תלחאמ  ץמואה  לע  ופאש  "

התייה איה  ילוא  דבל ? איה  המל  קוידב  תעדל  םכל  הפיאמ  תרשפתמ  אל  איה  יכ  דבל  תוערש  םימשורש  הלא  לכל  "
איה ילוא  יניצר ? רשקל  הלשב  איהש  השיגרה  אל  איה  ילוא  תויונפהו ? םיונפה  קושל  הרזח  וישכע  קרו  הכורא  תויגוזב 

הזיאל הילע ? ומש  אלש  םירוחבב  הבהאתה  וא  םייואר  אל  םירוחב  הריכה  איה  ילוא  הלש ? הריירקה  תא  תונבלב  הקסע 
, םירבב תויורכה , ירתאב  הז  םא  תרחא , ךרד  שי  דחא  לכלש  ומכ  גוז , ןב  ריכהל  תוער  לש  ךרדה  וז  הרק ? אל  הז  הרוחב 

." תויגוז אוצמל  םויה  השק  הככ  םג  ןוכנ !? שיגרמ  הז  דוע  לכ  םיריכמ  ךיא  הנשמ  הז  המ  .םירבח  ךרד 

ץמואה לע  ופאש  הל  עיגמו  המיסקמ  הרוחבה  ...לבח  ...םיטפושו  םירקבמו  ןגרפל  םיעדוי  אלש  םנשי  םירקי , םירבח  "
אמגודו הארשה  רוקמ  תא  הרקי -  תוער  המשר , תוערש  המ  תא  תושעל  ץמואה  תא  שי  תחאו  דחא  לכל  אל  .ףותישה  לעו 

ךל ןוכנהו  יוארה  גוויזה  תאיצמב  החלצה  ןומה  ךל  תלחאמ  דחאה -  עיגיש  תנמ  לע  לכה  השעתו  הצור  תמאבש  הרוחבל 
!!" ןמא הרהמב ,

הזה סוטטסה  םגש  המוד  .ןמצלוג  ןתמ  םשב  ןב 35  טנרטניא  םזי  לש  המוד  חורב  סוטטס  קובסייפב  עיפוה  ךכ  רחא  הנש 
.שדח גרדמ  תויגוזה  םוחתב  תוחיתפ  ןמסמו  רודה  חור  תא  ףקשמ 

תרחא תחא  לכמ  רתוי  ךתוא  בוהאל  ןכומ  ינא  "
ידואמ לכב  ךיילא  רסמתהל  ןכומ  ינא 
ךייניע ךות  לא  רשי  טיבהל  ןכומ  ינא 

.יתיב ךות  לא  ךתוא  סינכהל  ןכומ  ינא 
הלילה לכ  קלוד  רואה  תא  ךליבשב  ריאשהל  ןכומ  ינא 

ירזחתש דע  םייניע  טורט  תבשל  ןכומ  ינא 
ידיגתש המ  לכל  בישקהל  ןכומ  ינא 

.ירמאת המ  הנשמ  אל  ךתוא , ןיבהל  ןכומ  ינא 
תעדל ילע  יצרתש  המ  לכ  תא  ךל  רפסל  ןכומ  ינא 

עמש אל  םלועמ  דחא  ףאש  תויווח  ךתיא  קולחל  ןכומ  ינא 
ךייבואכמ לכ  םע  דדומתהל  ןכומ  ינא 

.ךייתושגר תשק  לכ  לע  ךתוא  לבקל  ןכומ  ינא 
העיקש דעו  רחשה  תולעמ  ךתיא  לייטל  ןכומ  ינא 
העש לכב  םוקמ , לכ  לא  ךתוא  איבהל  ןכומ  ינא 

שדחמ םוי  לכב  ךתוא  חמשל  ןכומ  ינא 
.ךכויח תא  םלועמ  יתיאר  אל  וליאכ  ךתוא  קיחצהל  ןכומ  ינא 

ךנזוא ךות  לא  הבהא  לש  םילימ  תוכרב  שוחלל  ןכומ  ינא 
יצרתש ןמז  המכל  המצועב  ךתוא  קבחל  ןכומ  ינא 

ךייחלו ךפא  ךראווצ , ךשאר , תא  תונידעב  ףטלל  ןכומ  ינא 
.ךייתפש תא  םלועמ  יתעדי  אל  וליאכ  הוואתב  ךתוא  קשנל  ןכומ  ינא 

?" ילש תויהל  דחא –  רבד  קר  תושעל  הנכומ  ייהת  םאה  תאו ,

ןב 35. טנרטניא  םזי  ןתמ , ינא 
.יקלטיא לכואו  עונלוק  הביתכ , הקיזומ , בהוא 

.ןכומ ינאו 
.קובסייפב םכלש  םירבחה  םע  ( Share תועצמאב  ) ילש טסופה  תא  ףתשל  םיישפוח  ושיגרת 

.התוא ריכהל  חמשא  ינא  יתבתכש , המל  רבחתהל  היושעש  המיסקמ  יהשימ  תישיא  םיריכמ  םתא  םא 
! יילע הדעסמב  החורא  דחוימב +  הבוט  המראקב  וכזת  ייח ? תבהא  תא  םכתוכזב  יתרכה 

רקיעב תלבוקמש  תויורכיהה , םוחתב  המזוי  לש  ףסונ  גוס  ודילוה  םיקוורה  רועישב  היילעה  דצל  טנטסניאה  תוברת 
ךלהמב .תודחא  תועש  ךשמב  ךרענש  םישנא  תצובק  לש  שגפמב  רבודמ  גניטייד ." דיפסה   - " הלעמו םישולשה  יאליגב 

ןיעמב  ) תינושאר תורכיהל  תופתתשמהמ  תחא  לכ  םע  שגפיהל  רדגומ  ןמז  ךשמ  םיפתתשמהמ  דחא  לכל  ןתינ  שגפמה 
םיניינועמ םה  ינשה  ןימה  ינב  םיפתתשמה  ןיבמ  ימ  םע  םיטילחמ  תפתתשמו  ףתתשמ  לכ  עוריאה  לש  ומויסב  ענ .) טרס 
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ינגראמ וז -  תא  הז  ונמיס  םיינש  םא  /ת .) דחא /ת  ףתתשממ רתויב  רוחבל  ןתינ   ) רתוי הקימעמ  תורכיהל  ךישמהל 
.םיטרפ םהיניב  ףילחהל  וגאדי  15עוריאה 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

גניטיידה גניטיידה תוברת   תוברת
ינש הב  םיפתתשמש  תיטנמור  השיגפ  אוה  טייד 

ינייפוא טייד  .תויגוזל  לאיצנטופ  ןוחבל  ידכ  םישנא 
בור .רבב  וא  הפק  תיבב  הדעסמב , השיגפ  ללוכ 

blind " ) תרוויע השיגפ   " הנוכמש המ  םה  םיטיידה 
הז ואר  אל  םלועמש  םיילאיצנטופ , גוז  ינב  ןיב  ( date

תועצמאב ינושאר  רשק  ורציש  הלאכ  וא  םדוק , הז  תא 
תויתרבח תותשרב  תויורכיה , ירתאב   ) טנרטניאה

 (. המודכו

םושמ ןה  חיכש , דואמ  השענ  טיידה   Y-רוד ה ברקב 
תוקוורה ךשמש  םושמ  ןהו  תובכע  תוחפ  םהל  שיש 

רתוי לק  תינכט  הניחבמ  םג  .דימתמ  ךורא  םהלש 
תוחפל םיזכרתמ  םהמ  םיבר  .טיידל  תאצל  םיריעצל 

, הדובע םירוגמ ,  ) ביבא - לת רוזאב  םנמזמ  קלחב 
אלל וז  םע  הז  שגפיהל  םהל  רשפאמ  רבדהו  םייוליב ,)

גוז ינב  רתויש  המכ  ריכהלו  תוסנל  םיריעצה  תא  ןברדמ  תמלשומה " תויגוזה   " סותימ .שארמ  תננכותמ  העיסנב  ךרוצ 
.ה / דיחיהו תחא  / דחאה תא  אוצמל  הרטמ  ךותמ  םיילאיצנטופ ,

רשפא אשונב  תוקסועש  תוברה  תובתכהמ  .תילארשיה  תרושקתב  בחרנ  רוקיסל  תונורחאה  םינשב  הכוז  םיטיידה  םלוע 
.ןלהל וראותי  םתצקמש  םיחיכש , םיסופד  לע  ןהו  םויה  ריעצה  רודה  ייחב  םיטיידה  לש  םתויזכרמ  לע  ןה  דומלל 

טיידהמ טיידהמ הדרחה   הדרחה
רסוחל םרות  רבדהש  רשפאו  םיטיידה  תוברתמ  דרפנ  יתלב  קלח  םה  תונולשיכו  תובזכא  תואדו , יא  תוששח , םיחתמ ,

.הזה רודה  תא  תנייפאמה  תיניצ  - תינקפסה הסיפתלו  ינורכה  ןוחטיבה 

לככ .דימתמ  ץחל  םירציימ  הכיבמו  הבילעמ  היחד  ינפמ  ששחהו  רכומ  אל  םדא  םע  םינפ  לא  םינפ  ימיטניאה  שגפמה 
.תויגוזל סחיב  תויניצהו  תונקפסה  תורבגתמו  רערעתמ  ימצעה  ןוחטיבה  תמצעתמ , הדרחה  ךכ  הלוע  םיטיידה  רפסמש 

ונלש לרוגה  לע  תוירחא  תחקל  םיכירצ  ונחנא  הבהאב !! תויונמדזה  םיספספמו  םיזיעמ  אל  הברה  ךכ  לכ  : " תב 27 הריעצ 
?" אל .ןכ  לבקל  םימעפל  רשפא  םג  לבא  .םייחהמ  קלח  הז  .אל  םימעפל  םילבקמ  םלוכ  .זיעהלו 

רחאל דחוימב  םתוא , לישכי  ינוציחה  הארמהש  םיששוח  םיבר  םיריעצ  יפויל , םויה  תסחוימה  הברה  תובישחה  לשב 
, ריהמ ינושאר  םשור  בייחמ  יביסנטניאהו  רצקה  שגפמהש  םושמ  תודירטמ , תונשייבו  תומנפומ  םג  .תויחד  המכ  ווחש 

.רתוי םינטפטפהו  םייביטרסאה  םישנאל  ןורתי  הנקמ  הרואכלו 
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תא הלאכ ,) הפ  שיש  עדוי  ינאו   ) הפ םיבבותסמש  םינשייב  םתוא  לכל  קפסת  תולחתהו , תויורכה  תניפ  : " םיטייד לש  גולב 
םיליחתמש תובהוא  ןה  קוידב  ךיא  תעדל  יאדכ  אל  הרוחבל , םישגינ  רבכ  םאו  תורוחב , םע  ליחתהלו  תכלל  ידכ  עדיה  לכ 

" .תובושתה לכ  תא  הלגת  בוחר , לאשמ  הבתכב  ןתיא ?

, אל םאו  היינש ? השיגפ  היהת  םאה  .שגפמב  ןח  םיאצומ  תירנטרפה  וא  רנטרפה  רשאכ  אקווד  תררועתמ  הדרחה  םיתעל 
? ךשמה לע  תותיאל  הכחמ  ינשה  דצה  ילוא  הבזכאהו ? ןולשיכה  לע  החפשמלו  םירבחל  רפסל  םאה  היהי ? המ 

גישהל ורהמת  םתינהנ , םא  .ןולשיכ  וא  החלצה  היה  ןושארה  טיידה  םא  עבוק  ינשה  טיידה  : " mako-הבתכל ב הבוגת 
" ....םידדצה ינשל  ןווכמ  .םינופלט  תוחפש  המכ  םע  ריחמ  לכב  ינשה  טיידה  תא 

וליפאו ימעפ  דח  ינימ  עגמ  ןוגכ  תורשכ , אל  תויצביטומ  רובע  תרש  ילכו  לק  ףרט  ויהי  ןהש  תוששוח  תובר  תוריעצ 
סקס " (Paratrooping) - " גניפורטרפ  " יוניכל התכזש  דע  תחוור  הכ  התשענ  העפותה  .הלילב  שארה  תא  םישל  םוקמ 

". שארה תא  חינהל  םוקמ  ליבשב 

לכ ןולמב , רדח  לע  םלשל  םוקמב  וב , ןושיל  םוקמ  ךירצו  ריעל  ץוחמ  אצוי  התאשכ  : " םיחונימ ןולימב  גניפורטרפ  תרדגה 
התיא בכשל  יהשימ  אוצמל  ךיניע : לומ  תבצינ  תחא  הרטמשכ  בורקה  רבל  סנכיהל  טושפ  אוה  תושעל  ךירצ  התאש  המ 

" .גג תרוק  ליבשב  סקס  םג  הנוכמ  .הלילה  תא  ריבעהל  הפיא  ךל  היהיש  ידכ 

תוכסמה תוכסמה ןורטאית   ןורטאית
חתפמהש הסיפתה  תחוור  םיריעצ  ברקב  .תימדתל  םויה  תסחוימה  תובישחה  תא  הבר  הדימב  ףקשמ  םיטיידה  םלוע 

הניא היעבה  םיטיידב , חילצמ  ךניא  םא  .חלצומ  ןפואב  התוא  קוושלו  הנוכנה  תימדתה  תא  רוציל  אוה  םייחב  החלצהל 
.תרציש הנוסרפב  אלא  ךב 

, םירזומ םיסוטטס  .שקובמ  גתומ  רצייל  ךרוצה  תאו  קובסייפ  לש  וחוכ  תא  ןמזמ  יתנבה  םוסרפ  שיאכ  : " Ynet-הבתכ ב
לש הסינכל  ןכומו  ךורע  אוה  .יטנרטניאה  ליפורפב  ילצא  ואצמת  אל  ןטשה  תכ  לש  תוצובקל  םיקיילו  םייוצר  אל  םיגוית 

אלש תונבה  .תילאיצנטופ ]...[  תניינעתמ  יניעב  יתוא  לוספל  לולעש  עדימב  טיעממו  ייח  חרוא  תא  הנמאנ  גציימ  רז , לכ 
שוחה אוה  הייארה  שוח  לבא  יחטש , אל  שממ  ינא  .ריחמה  תא  ומלשי  קובסייפב  םגודמו  עקשומ  ליפורפ  לע  תורמוש 
טבינש ימ  תא  דומאל  ךלש  הדיחיה  ךרדה  ןה  ךסמה  לע  ךלומ  תולועש  תונומתו  קובסייפב , ליעפהל  ןתינ  ותוא  דיחיה 

" .ןחורו יחור  תרומל  ןהמ ,

תעב הבו  דוסי ) תונוכת  תונשל  רשפאש  המימת  הנומא  ךות   ) תיגולוכיספ הניחבמ  םמצע  לע  דובעל  םיסנמ  םיבר 
(. טנרטניאב תובתכ  תועצמאב  וא  םולשתב   ) ןומיאו ץועיי  ידי  לע  ראשה  ןיב  הנוכנה " תומדה   " תא בצעל  םג  םיסנמ 

הקוחר איהו  הגצה , ןאכ  שיש  םיניבמ  םידדצה  ינשש  איה  טיידה  לש  תויתועמשמה  תולשכמה  תחא  רבד , לש  ופוסב 
. תידדה תונדשח  לש  ילארגטניא  ביכרמ  סינכמו  םיינאכמל , תויורכיהה  יסופד  תא  ךפוה  הז  .תינאטנופס  תויהלמ 

םיקחשמ דחא  דצמ  םישנא  יכ  לדג , קר  ישוקה  תאזה , המכסומה  לשבו  תוישיא , ןחבמ  לש  גוסל  השעמל , ךפה , טיידה 
: תאז השיחממה  המגוד  ןלהל  .גוזה  תב  / ןב לש  תשופחתל  תחתמ  דמוע  המ  חנעפל  םיסנמ  ינש  דצמו  םידיקפת , קחשמב 
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- ןורחאב ןד  - ןושארל רזוח  - בשוח - טבלתמ - טילחמ אל  - תומיעט תרדיס  ךורעל  שקבמ  ילש  טיידה  םא  : " הריעצ תירגולב 
רחבי אל  םלועל  אוה  .יוכיס  רסח  הזש  תעדוי  ינא  יקסיוו , ןימזמ  ףוסבו  - יעיברה תא  בוש  םועטל  שקבמ  - ינשה תא  חתנמ 

. תורחאה םע  אל  אוהשכ  דיספמ  אוה  המ  בושחי  דימת  .יב 
לטבמ אוה  ןיי , תרחוב  ינאש  עגרב  לבא  ול  םיאתי  רחבאש  המ  לכש  הזכ  דחא  חונינו , לילק  אוהש  רמוא  ילש  טיידה  םא 
תעדוי ינא  יתוא , לואשל  ילבמ  ףידעמ  אוהש  ןייה  תא  ונינש  ליבשב  ןימזמו  םילכה " תא  רבוש  , " ונינש לש  הנמזהה  תא 

. יתארקל ךלי  אל  םלועל  אוה  .םדקתהל  ןאל  ונל  ןיאש 
ינש תחקל  יל  עיצמ  תבהוא , ינא  המ  תעדל  הצור  יתעדל , יתוא  לאוש  ןייה , גוס  לע  יתיא  טבלתמ  ילש  טיידה  םא  לבא 

הנושאר יל  גזומ  קבלמה , תא  םגו  ולרמה  תא  שקבמ  סוכ , קר  וא  קובקב  הפידעמ  ינא  םא  לאוש  קולחנש , ידכ  םיגוס 
!" טיידב םגו  ןייב  םג  .יתיכזש  תעדוי  ינא  תינהנ , יתוא  עומשל  הכחמו 

וא וקתשש  לע  השיגפה  ירחא  םמצע  תא  םירסיימ  םיבר  .לובלבו  הכובמ  רצוי  אוה  ימצע " קוויש  ךורכ ב" טיידש  ןוויכ 
.המודכו םירורב  קיפסמ  ויה  אל  םוקמב , אל  והשמ  ורמא  וממעיש , ילוא  ידמ , רתוי  ורביד 

התא .ירחאו  ידכ  ךות  ינפל , חונב  אל  שיגרמ  דימת  התא  .תיטסיכוזמ  ודאס  ירמגל  היווח  וז  ןושאר  טייד  : " mako-הבתכ ב
ינש טפשמ  לכב  לבמט  תאצי  המל  חתנמ  ןיידע  התא  טיידה  רחאל  עובשו  ךילהתה  ךרוא  לכל  ףוגב  םיבקנ  ינימ  לכמ  עיזמ 

" .םיטייד דועו  דוע  גישהל  ידכ  רותחל  ךישמהל  ךל  םרוג  ךלש  תודרשיהה  רצי  המ  םושמ  לבא  .תרמאש 

םייחטשה םינוכתמה  לעופב  השעת ." לא  ו" השע "  " לש תוצעבו  םיללכב  הינכרצ  תא  תדייצמ  תיראלופופה  הידמה 
ובש םידיקפת  ןורטאיתל  השעמל  ךפה  טיידה  .תידדה  תונדשחו  םייניע  תזיחא  לש  תואיצמ  םירצויו  בצמה  תא  םיכבסמ 

.הכסמלו תשופחתל  תחתמ  אצמנ  המ  חנעפל  םיסנמ  םלוכ 

תא גיצתו  קזח  שממ  שפחל  הסנת  ךמצעב , עיקשת  .םאתהב  שבלתתו  הנושארה  תועטה  תא  ענמת  : " mako-ב הבתכ 
לבא דמחנ , הז  טושפה " קולה  תא  בהוא  ינא   " וא הדובעהמ " יתעגה  קוידב   " ומכ םיצורית  .ךלש  הארמב  תובוטה  תודוקנה 

הז תא  יל  הריבסה  דועיסל  תיטנדוטס  (, 27  ) ןימסיש בשוח  ינא  .הלמש  רותב  קורי  הטוי  קש  םע  עיגת  איה  םגש  יאנתב 
התא .ישילשו .]...[  ינש  טייד  הווש  התא  םא  ןיבהל  הסנמ  יירה  ינא  ךילע , לודגש  סני  םע ג' עיגת  לא  : " המכיסשכ הפי 

טיידהש ןיבהל  בייח  התא  לבא  .קפס  ןיא  בוט , תיארנ  איה  ןכ , .ךלש  הזה  יתמיזה  טבמב  תירצלמה  תא  ןוחבל  אלש  בייח 
בייח התא  ןושאר  רבד  .ךתיא .]...[  ברעה  ףוסב  היהי  המ  עובקל  ידכ  וזה  ןמזה  תדוקנב  םייניע  עבשב  ךילע  הטיבמ  ךלש 

ידכ ידמ  רתוי  אלש  ןבומכ  ןיינעתת , בישקתו , ןמלטנ  הייהת ג' .םהל  םיבישקמש  םיבהוא  םישנא  רוכז : .רבדל  הל  תתל 
תכייחמ איהו  ךמצע  לע  רבדמ  התא  קר  וב  ךופה  בצמ  רצוויי  אלש  םג  גאדת  לבא  םליא , וא  םמעשמ  התאש  בושחת  אלש 

" .רתוי ימיטניא  םוקמל  הכח  לבא  הבבס , ןושאר ? טיידב  הקישנ  חוכב ]...[ . 

ךלהמב .יבויח  ינושאר  םשור  רצייל  ונילע  .טיידל  םיאצוי  ונאשכ  הפי  תוארהל  םיצור  ונלוכ  : " Date Show רתא
ךא דועו , תונוש  תויצאוטיסל  ונלש  תובוגתה  תא  ונלש , ףוגה  תפש  תא  רמאנש , םירבדה  תא  ןחביי  רנטרפה  השיגפה 

דחא בורק , םיבשוי  ונא  ןושארה  טיידב  ללכ  ךרדב  .םיאורש  ןושארה  רבדה  והז  ןחבמל -  דמוע  ונלש  הארמה  לכה  ינפל 
ורזעיש םיפיט  המכ  םכל  תתל  הצור  ינא  וז  הבתכב  .םינפה ]...[  הארמל  דואמ  הבר  תובישח  שי  ןכלו  םירבדמו  ינשה  לומ 

" .השיגפב אלפנ  תוארהל  םכל 

םיאנוש ונלוכש  םיינוציח , םינייפאמ  םתואל  קוידב  תערכמ  תובישח  הנשי  ינושארה  םשורה  בלשב  : " Date Show רתא
םשורה לע  עיפשהל  םכתורשפאב  שי  ןיידע  וזה , הדבועה  תורמל  .תאז  םישוע  תאז  לכב  לבא  םהיפל , םישנא  טופשל 
השוחת רוציל  םתא  םג  ולכות  דוסיה , תונורקע  םושי  תרזעב  .םיטושפ  דוסי  תונורקע  המכ  תרזעב  ורציתש , ינושארה 

" .טיידה תליחתב  תיפיכו  המיענ 

לש רשקהב  טנרטניאב  םיעיפומש  םיגולבבו  ןהל  תובוגתב  תובתכבש , הדבועה  איה  ונתוא  ומיהדהש  תועפותה  תחא 
יפ לע  םלוע .) לש  ומורבש  םירבד   ) תילאוטקלטניא החיש  לש  הכרע  תודוא  ןויד  תחא  םעפ  וליפא  ונאצמ  אל  םיטייד 

וליאכ םייגולואידיא , םייתד , םייטילופ , םימוחתב  תועד  תפלחהל  סיסב  תויהל  רומא  אל  שגפמה  תאזה , הסיפתה 
םילאיצנטופ םירצקב  היצקינומוק , תויעבב  םשור , תיישעב  דקמתמ  לכה  .תוברועמ  וא  םלוע  תפקשה  ןיא  םירנטרפל 

(. המודכו ךיניעב  ןח  האצמ  היזיוולט  תינכות  וזיא  לוכאל , בהוא  התא  המ   ) ישיא םעט  לע  תולאשבו 
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ץיפנ לאיצנטופ  תלעב  אלא  םתוא  תניינעמ  תוחפ  קר  אל  םלוע  תופקשה  לע  החישש  ונינפב  ונייצש  םינייאורמ  ויה 
". ףתושמ הנכמ  אוצמל  ידכ  אלא  תוקולחמו  םילדבה  אוצמל  ידכ  ונשגפנ  אל  : " רמא םהמ  דחא  .חתמל  רצייל  לולעש 

לעו ןגוז  ןב  לע  קיעהלו  קיצהל  ךיא  ןמזה  לכ  תושפחמ  תופייעמה  תורוחבה  ןקת  לע  תינמנה  הרוחב  תפייעמ -  הרוחב 
תאצל ידכו  חוכיוו  ררועל  ידכ  הנווכב  תקולחמב  םייונש  םיאשונ  הלעת  תפייעמה  הרוחבה  טיידה  ךלהמב  .הביבסה 

. ףייעל ידכ  בושח  יכהו  תקדוצ 
בורב .חכוותהל  תוביס  שפחי  רשא  ןחכוו , ןבצעמ  רבג  וניה  "ד  ועה .חוכיווה  םשל  חכוותהל  הנהנש  רוחבל  יוניכ  "ד -  וע

, בירלו זיגרהל  ותפיאש  תא  שממל  ידכ  .רתויב  תנבצעמה  העדל  קוידב  הנתשתו  בורה , תעדמ  הנוש  היהת  ותעד  םירקמה 
ול היהישכו  אצוי , אוה  המיע  הרוחבה  לע  רקחמ  עצבי  "ד  ועה םיטיידב , .חוכיוול  חתפ  םיווהמה  םיטפשמ  לותשי  אוה 

.םיחוכיווב טיידה  תא  ריבעהל  ףאשיי  עדימ ,

ויה  . םהלש תורגבה  רסוחב  תאז  ולת  ונלש  םינייאורמהו  םירבגה  לצא  דחוימב  תטלוב  קומע  רתוי  תצק  חישמ  החירבה 
.ידמ ההובג  היפיצ  תירנטרפה  לצא  רוציי  הזש  ששחב  שגפמה  לש  תיחטשה  הריוואל  הביסה  תא  תא  ולתש 

רתוי הברה  תישגר  היצנגילטניא  שי  םישנל  .הרוחבה  לצא  םינוש  תושגרו  תושוחת  רפסמ  לש  בוליש  םיברועמ -  תושגר 
קר שיגרהל  םילוכי  תאז  תמועל  םירבגה , .תושוחת  ןוילימ  תינמז  וב  שיגרהלו  שוחל  תולוכי  ןכלו  רבגהמ , תחתופמ 

וליאו ותיא , האציש  רוחבה  יבגל  תויוטבלתהו  תושגר  תוששח , ןומה  ויהי  הרוחבל  טיידה  ירחא  םג  הבבס .'  ' וא הסאב ' '
.הרוחבה יבגל  הבבס '  ' וא הסאב '  ' שיגרי רבגה 

רקשי ךכבו  טיידב  עיקשי  ןמוטיידה  .םינוש  םירנטרפ  םע  םיבר  םיטיידל  אצויו  םיטיידל  רוכמה  םדאל  יוניכ  ןמוטייד - 
." בולע ץוריתב  גוזה  תב  םע  רשקה  תא  קתנל  גאדי  אוה  תמאה  עגרב  םלוא  תויגוז , שפחמ  אוהש  ומצעל 

. דסמתהל ילבמ  םיטייד  לש  בר  רפסמל  תאצל  ףידעמה  בייחמו  יניצר  רשקמ  דחפמה  םדאל  יוניכ  בופורשק - 
וא רוחבה  ובש  יתרגש  ךלהמ  וניה  הנטק  שא  .תחא  ףאל  בייחתהל  אלו  ליבקמב , תורוחב  רפסמ  םע  תאצל  הנטק -  שא 

.סוסה לע  ריבאה  תא  אוצמל  הפיאשב  םינוש , םירנטרפ  םע  םיטיידל  םיאצוי  הרוחבה 
לש הרושל  תאצל  םיפידעמו  תיניצר  םיסחי  תכרעמ  חתפלמ  םיענמנ  הרוחבה  וא  הרוחבה  הבש  הפוקת  םיטייד -  ןותרמ 

, םירצק דואמ  ןמז  יקרפב  םינוש  םישנא  ןומה  םע  םיטייד  ןומה  ןומהב  ןייפאתמ  םיטייד  ןותרמ  .תלעות  ירסח  םיטייד 
.בלש רובעל  ןיינועמ  וניא  רנטרפה  רשאכ 

תומזוי תומזוי תונבה   תונבה
םא לשמל , ךכ  .םיטיידה  םוחתב  דבלב  םירבגל  םירומש  ויה  רבעבש  םידיקפת  םויה  ןמצע  לע  תוחקול  םישנ  רתויו  רתוי 

, השיאל תחא  אל  רבוע  טיברשה  םויה  םוקמהו , דעומה  תא  עיצמ  ףאו  השיגפה  תא  םזוי  רבגהש  לבוקמ  היה  רבעב 
תחא אלו  השיגפה  ךלהמב  תויביטרסא  רתוי  תוניגפמ  םג  םישנ  .תפתושמ  הצעב  השענ  הז  רתוי  םיחיכש  םירקמבו 

.ןושארה ינימה  רשקה  תא  תומזוי  וליפא 

תוכירצ םישנש  הז  םויה  הרוקש  המו  תויסוכ , םמצעב  התוא  םיקחשמ  ללכב , םימזוי  אל  םה  : " mako-הבתכל ב תובוגת 
" ...תאזה ץראב  םינמלטנ  ןיא ג' רבכ  ..קיפסמ  אל  הז  םג  לבא  ןושארה , דעצה  תא  תושעל 

" .ותוא יתקרז  זאו  רשקתה  אוה  סובוטואב , ילש  רוקיב  סיטרכ  והשימל  יתאבה  םעפ  "

םולשתה םולשתה דוכלמ   דוכלמ
רוד לצאש  תופצל  רשפא  היה  הרואכל  .טיידל  הנמזוהש  גוזה  תב  לע  םלשמ  רבגהש  לבוקמ  היה  קוחר  - אלה רבעב 

.םויה םיריעצה  לש  םיילכלכה  םיישקל  םיעדומ  םלוכש  טרפב  הנתשת , תאזה  תרוסמה  םזינימפה  יכרב  לע  לדגש 
.הקשמהו החוראה  תואצוה  תא  םלשי  רבגהש  ןיידע  איה  הזה  רודב  םג  תחוורה  הייפיצה  .הברה  הרוק  אל  הז  לעופב 

, טיידב ךורכש  יפסכה  לועה  לע  םירטקמ  םיבר  םינב  .םהיבגל  תושוחתב  רתויו  םישעמב  תוחפ  אוה  תורודה  ןיב  לדבהה 
.תואצוהב ףתתשהל  תושקעתמ  ףא  ןטועימ  .היצאוטיסהמ  תומיענ  יא  תושח  תובר  תונבו 

םלשל ול  רשפאל  הרומא  ינא  םאה  "? " ימצעב םלשל  הרומא  ינא  םאה  : " גוסהמ תויוטבלתה  ונעמש  ונלש  תונייאורמהמ 
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םלשל שקעתי  אוהש  תופצלו  קנראה  תאצוה  םע  המהמתהל  םאה  "? " האבה םעפב  םלשא  ינאש  יאנתב  קר  םיכסהל  לבא 
"? ומצעב

רשפאל םאה  קלחתהל , העיצמ  איה  םא  המ  "? " דימת םלשל  רומא  ינא  : " גוסהמ תויוטבלתה  ונעמש  ונלש  םינייאורמהמ 
"? ילע םג  םלשת  איהש  רדסב  הז  ילוא  תינאילמ , שממ  איה  םא  ו" הל ?"

איהש המכו  יתמ  הפיא  ךיא  הנשמ  אל  .םלשמש  הז  התא  רורב : דחא  ללכ  שי  ןובשחל  רושקש  המ  לכב  : " mako-הבתכ ב
לכ .םלשתש  הז  התא  תויוטשה , םע  קיספתשו  הדובכב  עגופ  הזשו  יצח  יצח  הל  בושח  דואמש  ךתוא  ענכשל  הסנת  אל 
אל יכהש  תחא  ינא  : " הלש תיווזה  תא  ריבסהל  םג  המיכחה  תיטסיפמרטה  ןריש  .דחא  הפ  ומיכסה  ןתיא  יתרבידש  םישנה 

גוהנ ןושאר  טיידב  ...לבא  .םלשי  רבגהש  ןמזה  לכ  אלו  התא  םעפ  ינא , םעפ  קלחתהל , תבהוא  יכהו  ףסכב  תנבשחתמ 
" .יארשאה תא  ףולשו  ךייחת  טושפ  זא  יתרבחמ ." תינהנש  יל  הארת  הככ  ןימזי ! רבגהש 

: אשונל טנרטניאה  יבחרב  תובוגת  ןווגמ  ןלהל 

יל רמא  והשימ  םעפ  .םלשל  לש  ןיינעב  אוהש  וליאכ  תושעל  תוחפל  ךירצ  אוהש  םתסה  ןמ  טיידל -  ןימזמ  רבג  םא  "
קנראה תאצוה  לש  העונת  השע  אל  וליפא  אוה  יתמליש , ינא  ףוסבו  ףוחה " לע  הפי  םוקמל   " יתוא ןימזהל  הצור  אוהש 

ןמ וזיא  תמלשמ ? ינאו  ןימזמ  אוה  המ , זא  היינחב ...  לע ה15 ש"ח  ותיא  ףתתשהל  ינממ  שקיב  םג  "כ  חא דועו  סיכהמ ,
םיקופד ....חחחח  .הייתשהו  לכואה  תא  איבהל  םהמ  ושקבתו  התיבה  םכילא  םיחרוא  ונימזתש  ומכ  הז  וז ? הנמזה 

" :) םינצמק

" ....דומחו ןמלטנ  אוה ג' המכ  הארמ  הז  םלישש  הז  רבגה  יל  ויהש  םיטיידה  ןויסינמ  "

םעט ריאשת  תוחפל  ויניעב  ןח  תאצומ  אל  איה  םא  םג   . המ הנשמ  אלו  םלשי  רבגהש  הז  ןוכנ  יכהו  םכח  יכה  ירבג  יכה  "
הכ ןיב  בוט  הל  תושעלו  םלשל  יל  ונת.בוט  תישיא  ךל  השעי  הז  התיא  ךל  ףייכש  יהשימ  לע  םלשת  םא  ירהו   . בוט םשורו 
קר הכרעה  הנממ  לבקת  האלה  ןכו  יצח  יצחב  םינימאמש  םינצמקה  יבגל  ( . ןויסינמ  ) לופכ לבקת  התא  ךירעת  איהשכ  הכו 

" .לכה תא  תתל  רבג  קיפסמ  אל  התא  הככ  םג  ירה  ךירצש  הממ  יצח 

תא וא  ותוא  הריכמ  אל  ללכב  ינאש  ןושארה  טיידב  דחוימב  יילע , םלשמ  רבגש  דואמ  יל  השק  תיאמצע  הרוחב  רותב  "
תא השעי  אלו  השוע  אל  ףסכ  ןימזא , ינאש  הגועה  וא  הטספה  לע  םלשל  ךירצ  רבגש  יתוא  בילעמ  ארונ  ייפלכ , ויתונווכ 

םלשי אוהש  יתמכסה  אל  ללכב  םויה  ילש  גוז  ןבה  םע  .ינא  םג  ןכו  םירלוד , המכמ  רתוי  הברה  ךרטצי  אוה  ״רבג״ל  רבגה 
וילע תמלשמ  ינא  םגו  ול , רשפאתי  הז  זא  ןתיא , סיסב  םע  ךמותו  בהוא  רשק  היהנו  החתפתה  הבהאהש  כ״חא  ילע ,
תונב .בלענ  ארונ  היה  אוה  הפקו , הגוע  ילע  םלשמ  הריכמ  אל  ינאש  רבגש  קר  עמוש  היה  ילש  אבא  םא  .הבהאב 

תונכלו םתוא  ףוקתל  םוקמב  הרקי , הככ  םג  ץראב  היחמהו  הזמ  םילצונמ  םישיגרמש  םירבג  שי  הזה , אשונהמ  ומלעתת 
 " .החלצהב הקומע ! יכה  המרב  ןכתא  בהאיו  ןכתא  ךירעיש  רבג  וחיוורתו  םתוא  וניבת  ילוא  יאנג , תומשב  םתוא 

תא ריכמ  אל  ןיידע  אוה  םלשל ? ךירצ  רבגש  הלאה  תויוטשה  הז  המ  .לודג  דחא  שוקשק  אוה  טיידב  םילהנה  ןיינע  לכ  "
, ןיטולחל תישפיט  איה  תאזה  תרוסמה  לכש  בשוח  ינא  המלו ? המ  לע  ןובשחה ? תא  הל  םלשל  ךירצ  אוה  רבכו  הרוחבה 

קלחה תא  םלשל  הנממ  שורדא  ינאש  תולגל  בזכאתת  ןושארה  טיידב  הלש  ןובשחה  תא  םלשא  ינאש  הפצתש  הרוחבו 
ףאל בייח  אל  דחא  ףא  .ןורקיע  ךותמ  אלא  תונצמק , ךותמ  אל  הזו  .ףסונ  טיידל  התיא  עבקא  אלש  חוטב  ףסונבו  הלש ,
הככ םא  .ךופה  קוידב  תושוע  לעופב  לבא  ןויוויש  תושרוד  םישנה  לכ  .הזכ  רבד  שורדל  הביס  ןיאו  רבד  םוש  תחא 

גניקאפ ירחא  בוקעל  ךרטצא  דימת  ינא  יכ  םיווש  היהנ  התיא  רשקבש  הרוחב  אצמא  אל  םלועל  ינא  םיארנ  םירבדה 
" .םימטמוטמ םילהנ 
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באוכ תצק  ןוכנ  זא  םלשת , !  בבחתהל -  הצור  התא  ..ןושארה  טיידב  םלשל  םיצור  אלש  ךכ  לע  םילליימ  םירבג  המכ  "
טייד ינפל  לבא  ןצחתשהל  ילב  לכה ...  לע  םלשתו  התוא  דבכת  טיידל ,  ךתיא  האבש  יהשעמ  תאז  לבא  דמחנ  אל  סיכב , 
בהוא ינא  ינשה -  ןימה  ומלשת ...  םא  םולכ  הרקי  אל  םלשמ ..  ןבומכו  םידגבב  וטואב ,  בוט  חיר  ןומה ,  עיקשמ  ינא 

" .ןימי די  םע  בשחמה  לומ  םכתא  ואצמת  הככ  וכישמת  םא  םיבזכאמ , הפ  םירבגהש  המכ  חחא  ןכתא ..  דבכמו 

דצמ .יילע  םלשת  זא  רתוי  הווש  ינא  השיא  ינאש  ללגב  לש  השיגב  ןהש  תורוחבהמ  תלעגנ  דחא  דצמ  הרוחב  רותב  ינא  "
הז ןוזיא !!!! תויהל  ךירצ  .םינצמק  םתס  םה  הנותחת  הרושו  םזנימפל  הזה  עטקה  תא  םיוושמש  םינבמ  תלעגנ  ינא  ינש 
ךסב הז  השיאה  רובע  םולשתה  ..הלש  הרבחה  לע  םלש " לוכיבכ ל" גוהנו  הרבחה  תא  תחראמ  איה  השיאהש  דימתמ  גוהנ 
םתס אלו  תיתימא  הנווכמ  ןכמצע  לע  םלשל  ןתא  םג  תונוכנ  וארת  תורבג  זא  " . ךתרבחמ יתנהנ  הדות   " לש תועמשמ  לכה 

" .וחיוורת קר  ףוסב  שקעתהל - וכישמת  םירבגו , הגצהה , ליבשב 

םגו רקי  והשמ  הנימזה  איהו  הריב  קר  יתנמזהש  םימעפ  ויה  יצח  יצח  יתישע  הברהל ) יתאציו   ) יתאציש טייד  לכ  "
.טמופסכ אל  ונחנאש  ןיבהל  תוכירצ  םתא  תורקי  תונב  לכא  אוהש  המ  לע  םליש  דחא  לכו  הל  יתרעה  יתלפיט  הז  אשונב 

ומרגו ילש  תיסקאה  תא  יל  וריכזה  םקלח   ) הילא יתרבחתה  אל  יכ  הז  הכישמה  אלש  ימו  ינש  טידל  וכישמה  תונבה  בורו 
(." רומרמל יל 

שיו הדימב  וירחא  םיאבש  הלאב  םגו  ןושארה  טיידב  ימצע  לע  םלשל  תשקעתמ  ינא  והשמ ) תיטסינימפ   ) הרוחב רותב  "
םישנה תא  ןיבהל  הלוכי  ינא  תאז )!!!(  םע  דחי  .״ךלש  - ילש״ ןיא  רבכו  רבד  לכל  גוז  ונא  ובש  הדוקנל  דע  ולאכ ,

הז םלשמ , טיידהשכ  ״תויראגיד , דלוג״ה  תא  איצוהל  .תוחפל  ןושארה  טיידב  םלשמ  רבגהש  תופידעמ  ןהש  תורמואש 
ינא .תילכלכ  אקווד  וואל  .ךומתלו  ״רבג  תויהל״  ןוצרו  תובשחתה  הכימת , הנגה , לש  תעדומ  אל  וליפא  השוחת , ןתונ 

תוללותשמש ףרט  תויח  ןיאש  ןוויכ  .ןהילע  ןנוגיש  רבג  תושפחמ  םישנ  .םימיה  רחשמ  ונב  העובט  ראשנ  הזש  תבשוח 
המ הז  וכו , םוריח  דקומל  החיש  ידי  לע  רתפהל  תולוכי  אלש  תוישממ  תונכס  ןיאו  םדא , ינב  לע  רבדמ  אל  ינאו  ץוחב ,
והש והשמ  אל  הז  םויה , לש  תואיצמבו  םייחכונ !!!!! גוז  ינב  תויהל  ינשה  ןימה  ינב  לש  םנוצרל  היצזילובמיסכ  ראשנש 

" .םלוכל החלצהב  ....ךכב  המ 

הנכסמ אל  ינא  .ימצע  תא  ןממל  הצור  (. "כ חא םג  וליפאו   ) יילע םלשל  רוחבל  תנתונ  אל  םעפ  ףא  ינא  ןושאר  טיידב  "
אוה םא  יפל  עדא  ינא  אל  וא  ןיינועמ  אוה  םא  ףסכ ? קיפסמ  ול  ןיא  ילואו  םלשי ? אוהש  המל  .הילע  ומלשיש  הכירצש 

המ הז  לבא  תשקעתמ  ינא  יכ  טיידה  ףוסב  הפק  תיב  / הדעסמב הז  לע  ןוחוכיו  שי  דימת  .םלשמ  אוה  םא  יפל  אלו  רשקתי 
" ...חונב שיגרהל  יל  םרוגש  המ  הזו  הצור  ינאש 

ףוקשה ףוקשה יראלולסה   יראלולסה ריקה   ריקה
, םויה .תוחפ  וא  רתוי  המרזש  םייניע , עבראב  החיש  להנל  גוזה  ינב  תא  ץליא  ישיאה  שגפמה  יראלולסה  ןדיע  ינפל 

םיבר םיטייד  .תועדוהו  תוחיש  ידי  לע  ףרה  אלל  תעטקנ  החישהו  לוממש  םדאב  זכרתהל  השק  דיב , יראלולסהשכ 
זכרתהל הטלחה  תלבקתמ  רשאכ  םג  .ישיאה  ךסמב  עוקש  דחא  לכ  יארקאב , ןחלוש  םיקלוחש  םישנא  ינש  ומכ  םיארנ 

בשקו זוכיר  רסוח  קר  אל  איה  ןאכ  היעבה  .תונבצעב  דצרל  תוכישממ  םייניעהו  רגסנ  אל  יראלולסה  גוזה , תבב  וא  ןבב 
.טקט רסוחו  תוסג  םג  אלא  םייחטש , דואמ  םישגפמ  רצויש  ידדה ,

םילגוסמ אל  טושפ  םה  .ילש  םייניעה  לומ  ירלולסב  סמיס  אל  רבגה  ובש  דחא  טייד  יל  היה  אל  דוע  : " תב 28 הריעצ 
" ...הז תא  השוע  יד  ינא  םג  תמאה , .תרחא 
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רשפא .ירלולסהמ  תינמז  וקתנתה  םייניצר –  םתאש  השוחת  ךלש  טיידל  תתל  הצור  התא  / תא םא  : " Ynet-ב הבתכ 
.ךכ רחאל  לכה  תא  תוחדל 

תעדה תא  םיחינמ  אל  םירבסהה  ללכ  ךרדבו  טייד , ךלהמב  םהלש  ירלולסל  םינוע  םירחא  םא  דואמ  םיבלענ  םישנא 
.ןופלטל תונעל  רחובש  הזל  יתועמשמ  וא  בושח  קיפסמ  אל  טיידה  וליאכ  ער , םעט  םיריאשמו 

!" שילחהל תוחפל  ...רוגסל  ךל  השק  םא 

הנשמ הנשמ יסייט   יסייט
ירבח .םיילאיצנטופ  גוז  ינב  הזל  הז  םיכדשמ  םיבר  םיריעצ  תורובחב , םייחו  םייפואב  םיחותפ  םיקינ  Y- הש ןוויכ 
רידנ אל  .רבשמ  וא  הנבה  יא  םירצונ  רשאכ  ץעייתהלו  םיטייד  לע  תויווח  םהיניב  ףילחהל  םיברמ  תדכולמה  הרובחה 

.הלאה םיאשונב  ולש ) גוזה  תב  אל   ) הרובחב תב  םע  ץעייתמ  הרובחב  ןבש 

.טיידל םיוולנ  הבוטה  הרבחה  וא  בוטה  רבחה  םיתיעל  תוגוז .) רפסמ   ) תוצובקב םיטיידל  םיאצוי  םיריעצהמ  םיבר 
לוכהש חיגשהלו  תוכיבמ  תוקיתש  לש  םיללח  אלמל  שגפמה , םודיקב  עייסל  רמולכ  הנשמה ," יסייט   " תויהל םדיקפת 

.ןוכנה לולסמב  םרוז 

:  Date Show-םיחנומ ב ןולימ  יפל  םיבוט  םירבח  ןיב  תוגהנתה  דוק  ךותמ  םיטלוב  םיקוח 
.חא אוה  בוט  רבח  "

.טייד גישהל  ךרד  לכב  חאל  רוזעי  חא 
.המודמה החישה  תטיש  ומכ  תועודי  עויס  תוקינכטב  שמתשי  חא 
(. friendzone  ) ןוז - דנירפל הסינכ  ינפמ  חא  לע  רמוש  חא 

(. חאה לש  תיסקאל  הנווכה   ) סקאה םע  סקס  ןיא 
(. chick fight  ) תונב ברק  לש  הרקמב  רחא  חאל  עירתהל  גאדי  דימת  חא 

.קולב - קוק ינפמ  חא  לע  רומשי  חא  בושח : יכהו 
" .טייד ...גישהל  הסנמ  ויחאשכ  ןמגניוו  היהי  חא 

תויפיצ תויפיצ ירעפ   ירעפ
, יוצרו ימיטיגל  אוה  םיריעצה  תניחבמש  טיידה , ףוסב  ינימ  שגפמ  רצוויהל  לוכי  טלחהב  יטנמור , קילק  רצונ  אל  םא  םג 

ונכרעש תונויארמ  ינימ , שגפמ  תריז  לאכ  טיידה  לא  סחייתהל  םיטונ  דחי  םג  תונבו  םינבש  ףא  .ףתושמ  יוליבמ  קלחכ 
"( ןויז גישהל   )" תאזה הרטמה  םינבה  לצאש  הארנ  המודכו ,) קובסייפ  םיגולב ,  ) טנרטניאב םינוש  םימוסרפמ  ןכו 

םייתודלי םינבה   ) תורגבתהה ןועשבו  תוירדגמה  תויפיצב  םילדבהל  םתסה  ןמ  הרושקו  רתוי  תיזכרמו  תשגדומ 
הייפיצ לע  הרוחבה  לש  תותיא  לכו  בייחמ , אלו  ינמז  יטנמור  שגפמ  שארמ  םיפידעמ  םהמ  םיבר  רתוי .) םיירטנצוגאו 

.םתוא עיתרמ  הזל  רבעמש 

התאש עגרל  הרוחב  םע  תאצל  תלחתה  וב  עגרה  ןיבש  הנתמהה  בלש  לע  גלדל  ידכ  דעונ  טייד  רפוס  : " mako-הבתכ ב
םייטנמורה םיקיבדה , םיעורפה , םיטקפאה  לכ  תא  וכותב  ללוכו  יטנמור , דואמ  אוה  הזכ  טייד  .התיא  בכשל  חילצמ 

רחא ףרוטמ  רבד  לכו  ברעל  ישיא  תרשמ  ןבל , סוס  םע  הרכרכ  םיקוקיז ,  ) הרוחב םתיא  םישרהל  ןתינש  רתויב  םירקיהו 
(. םכתעדב הלוע  רשא 

, רתויב השק "  " תחא םע  תאצי  םא  םג  זא  .דחא  טיידב  םיטייד  לש 17  בצמ  המדמ  השעמל  ( Super Date  ) טייד רפוסה 
" ...סונוב ךל  חטבומ  ומויסב 

אוה ורבעל , יתמדקתהשכו  ״םייתפשה  תא  ךל  קשנל  הצור  ינא״  רמא : רוחבהש  הזב  רמגנ  : " mako-הבתכל ב הבוגת 
ןיבה אלו  שדוח  ךלהמב  רשקתהל  ךישמה  לבמטה  םולכ , דיגהל  ילב  םלהב  וטואהמ  יתאצי  .״תונותחת  םייתפש  אל״ , רמא 

" .רדסב אל  השע  אוה  המ 
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.םיריעצ םירבג  ידי  לע  בתכנש   Date show רתאב םיעיפומה  םיכרעב  אוצמל  רשפא  ינימה " דייצה   " תעפותל השחמה 
: םישנה לשו  סקסה  לש  תיתודליו  תירגלוו  דאמ  השיפת  םיאטבמ  םבור 

עיגמ גוזה  רשאכ  .םיזומזמו  תוקישנ  ללוכה  תיאקירמאה  םיסיסבה  תטיש  יפל  ןושארה  בלשה  טייד :"  - " ןושאר סיסב 
. ןושאר סיסבב  םהש  רמול  ןתינ  םיקשנתמ , םה  טיידה  ךלהמבש  בלשל 

וא םיציצ  ישומשמו  הצלוח  תדרוה  ללוכה  םיאקירמאה , םיסיסבה  תטיש  יפל  ינשה  בלשה  זמזמתהל :"  - " ינש סיסב 
ךא ןושארה  סיסבה  רחאל  ןבומכו  ןושארה  טיידה  רחאל  הזה  בלשל  םיעיגמ  םירקמה  בורב  .םיזומזמ  תורחא  םילימב 

. ןושאר טיידב  זמזמתהל  םיצור  םירנטרפה  ינשו  רוביח  שי  םיתיעל 
תויונמרחתה רבכ  ללוכ  הז  בלש  תיאקירמאה , םיסיסבה  תטיש  יפל  ישילשה  בלשה  סקסה :" ינפל  עגר   - " ישילש סיסב 

.שבי סקס  םיבר  יפב  הנוכמש  המ  .הרידח  ללוכה  אלמ  סקס  ינפל  דחא  בלש  הווהמו  םידגב , אלל 
סקס ןורחאהו : יפוסה  בלשה  וניה  הז  בלש  תיאקירמאה , םיסיסבה  תטיש  יפל  יעיברה  בלשה  סקס :"  - " יעיבר סיסב 

. הרידח ללוכה  אלמ ,
היהיו יניצר , רשק  הזש  החוטב  ינא  לבא  םיטייד , ינשל  קר  ונאציש  ןוכנ  הז  : " תורוצ יתשב  רמאיהל  לוכי  חוטב :" ןימ  "

 "! חוטב .ןימ  ונל  היהי  ינשה  טיידב  רבכ  תינמרח , וזכ  וזה  הנד  יחא  "; " .חוטב ןימ  ונל 
וא ןבל  םיקינעמו  תיבב  םיניכמש  ישיא  ןופוק  וניה  ןופוק  - סקס .גוזה  תב  וא  ןבל  תיביטמיטלואה  הנתמה  ןופוק :" - סקס "

תוחונת גוזה , ןב  תריחבל  תיבה  ירדחמ  דחא  לכב  סקס  ומכ : םידמחנ  םירבד  ליכהל  לוכי  ןופוקה  .חמשמ  עוריאב  גוזה  תב 
.קינעמה ןובשח  לע  טיידל  האיצי  ומכ  םיטושפ  םירבד  וליפא  וא  תושדח 

םיעיזמ םירבג  ןומהב  תנייפאתמ  לובלוביסמ  .םירבג  םה  םיחכונה  לש  טלחומה  בורה  רשא  הביסמל  יוניכ  לובלוביסמ :" "
הילע לובלוביסמב  המצע  תא  תאצומ  הרוחב  רשאכ  .לובלוביסמב  תואצמנ  ןהש  וניבה  אלש  תולהובמ , תורוחב  טעמבו 

. תירשפאה תוריהמב  האיציה  תא  שפחלו  הלש  תורבחל  דמציהל 
, טיידל םהלש  לובלובה  תא  איבהל  םיבהוא  םיבר  םירבג  .םיאולובלובה  תחפשממ  ונצראב  הצופנה  ריש  רופיצ  לובלוב :" "

. ןואגב תחפנתמ  וזש  דע  רופיצה  תא  ףטלל  הרוחבל  תתלו 
אל איהש  דעו  תיניצר , םיסחי  תכרעמ  תושפחמש  תונבהמ  איה  רקנובה  .סקסל  תמרוז  הניאש  הרוחבל  יוניכ  רקנוב :" "

. אצת םיטייד  המכל  הנשמ  אלו  ןתית , אל  איה  תיניצר , איה  תאצמנ  איה  הבש  םיסחיה  תכרעמש  החוטב  היהת 
ידכ רתויב , תועוגפהו  תוחורמה  תורוכישה , תורוחבה  לכ  תא  שפחלו  דחוימב , תשעור  הביסמל  תאצל  תועוגפ :" ףוסיא  "

רפסמ רבכ  האיקה  הרוחבהש  ירחא  תרכינ , הדימב  םילדג  החלצהה  ייוכיס  תכרעמהמ : פיט  .סקסל  ןתוא  םירזהלו  תוסנל 
. םימעפ

תא ליעפהל  ידכ  .ברעה  ףוסב  סקס  ונל  ןתתש  חוטב  אלש  הרוחב , םע  טייד  ירחאל  תוננוכב  הזיזיה  תא  רומשל  חוטיב :" "
.תרעושמה טיידה  םויס  תעש  וזש  דע 23:00 "? הרע  יראשית  תא   " העדוה הזיזיל  חולשל  קיפסמ  חוטיבה ,

". תויד ' גירפ ו" תוצצרקתמ " ", " תורפוח תונב ש" לע  ןנולתהל  םיברמו  םיינימ  םישוביכב  הז  תא  הז  םינכדעמ  םיבר  םינב 
, בל ןורביש  רתוי  תווח  תובר  תונב  היינלופ ."  " וא םיטרס " תרענ  ", " ןיווק המרד   " ןוגכ םיבילעמ  םייוניכל  תוכוז  ןה 

"(. םלעיהל  " ןהמ שקבמ  וא   ) םלענו ןיינע  ןהב  דבאמ  רבגה  בכשמה  םותב  רשאכ 

ליגב ץראה  זכרמל  הרקע  תינוגרא , תוגהנתהב  ינש  ראותו  תרושקתב  ןושאר  ראות  תרגוב  תוירקה , תדילי  יש , ןב  הנדרי 
לכהו הבבס   " רפס ךכ  לע  הבתכ  איה  .הירברפו  ביבא  לת  תנידמב  תּוקוורה  ייח  תואלת  תא  הרשב  לע  התליגו   26

לש שפנה  חפמ  תא  רקיעבו  םיטיידה , םלוע  לש  תוטובהו  תועיבצה  תא  רוחש  רומוהבו  יניצ  ןפואב  רקוסש  ...לבא ,"
רשאכ , " לשמל םיטיידב , םירוחבה  לש  תיתודליהו  תיטנסרטניאה  תוגהנתהה  חכונל  םלשומה  גוויַזל  הכחמה  הקוורה 

" .הטימב ול  ישעתש  הצור  אוה  קוידב  המ  ןושארה  טיידב  הינזואב  טרופ  רוחבה 

השיטנה השיטנה תמוארט   תמוארט
, יראלולסה ןופלטה  רפסמ  תא  תתלמ  תויטנגלאב  וקמחתי  םיבשחתמהו  םיסמונמה  הפי , הלוע  וניא  טיידה  רשאכ 

תולתמאב ושמתשי  םישיגר  תוחפה  תרשואמ .) אל  תורבחה  תשקב  " ) קובסייפב יתוא  שפח   " הרימאה תועצמאב  לשמל 
םיצורית לש  לנסראב  םיקיזחמ  םהו  הז  םוחתב  זארטמוליק ' ורבצ  םיבר  םיריעצ   . דעומ דועבמ  ונכוה  ןבורש  תונוש ,

הלפשההו הייחדה  תשוחת  תא  קיתממ  אל  ץורית  םוש  עודיכ , .בזכאמ  טייד  םייסל  וא  יוצר  אל  טיידמ  קומחל  ודעונש 
המסרופש הבתכב  ונתינ  הזה  גוסהמ  םיחיכשה  םיצוריתל  תואמגוד  .והשלכ  בלשב  םיווח  םלוכ  טעמכש  /ה , יוחדה לש 

תנשב 2012. וקאמ  רתאב 
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לתפתהל ליחתה  םאתפ , יל  פלפתה  םיטייד  השולש  - םיינשל ןמזמ  אל  ותיא  יתאציש  רוחב  עגרכ - ' רשקל  םוקמ  יל  ןיא  '
הצור אוה  המו  והימ  שפחמ  ןיידע  אוהש  ןעט  אוה  .יללכ  ןפואב  אלא  ילא  רשקב  אל  ומצע , לע  רוגס  אל  אוהש  רמאו 

תאש החוטב  ינאש  ןבומכ  .החלצהב  ול  יתלחא  .יהשימ  דוע  הזה  ןגאלבה  ךותל  עגרכ  סינכהל  תלוכי  ול  ןיאשו  תושעל ,
. קדרבה ךותב  בלשל  ךיא  יפוי  אצמ  אוה  הנוכנה  הרוחבה 

וישכע למוע  אוהש  הז  לע  יל  טייפתהל  ליחתה  תרחמלו  הביסמ , ירחא  יתיא  בכש  דחא  קאינמ  הזיא  קוסע - ' ארונ  ינא  '
.יפוי הללאו  .רשק  ליחתהלו  תונפתהל  לוכי  אל  שממ  אוהו  ינעבות  דואמ  הזשו  בוציעל , הובג  רפס  תיבל  תודובע  קית  לע 

.ופוסב ונקשנתה  וליפא  .הלחא  ךלה  טיידהו  דומח , רוחב  םע  תחא  םעפ  יתאצי  תיסקאה - ' םע  רומג  אל  רופיס  יל  שי  '
אל אוהשו  תיסקאה  םע  םיטרסב  יוצמ  ןיידע  אוהש  תודוהל  בייח  אוהש  יל  רמאו  ילא , רשקתה  אוה  םימי  המכ  ירחא 

המכ ירחא  יל  הרפיס  וניניב  הריכהש  תפתושמה  הרבחה  לבא  ול , יתנמאה  אלש  רורב  .אל  וא  הילא  רזוח  אוה  םא  עדוי 
ירחאשכ יתחמש  רתוי  דועו  הז , תא  עומשל  יתחמש  .המ  ןמז  הזמ  דחי  םהשו  ולש , תמדוקה  הרבחל  רזח  אוהש  תועובש 

. סנא ונל צ' תתל  ןכומ  אוהשו  תיפוס –  התיא  רמגנש  יל  רפיס  בוש , ילא  רשקתה  םאתפ  אוה  הנש  יצח 

רצע אוה  והשמ –  וניניב  הרקש  ינפל  עגרו  ןוכיתהמ , יתרכהש  והשימל  ברקתהל  יתלחתה  ילש - ' רבח  לש  הרבח  תייה  '
יתיא תויהלו  ציווס ' תושעל  לגוסמ  אל  אוה  ולש , בוטה  רבחה  לש  הרבח  יתייה  םינש  ךשמבש  ללגבש  רמאו  הז  תא 

. ןבצעמ הפוקת ; התואב  ינא  ימ  רכז  אל  ללכב  רבכ  ןבומכ , ילש , סקאה  .יטנמור  עטקב 

' רשקל םוקמ  םוש  יל  הריאשמ  אל  וזה  ןוירנימסה  תדובע  רעטצמ , '

יכה ואלב  םילייח , ונייה  .קוחר  הרג  ינאש  םושמ  יתוא  החדש  רוחבב  םעפ  יתבהאתה  ינא  ילש - ' גויחה  רוזיאמ  אל  תא  '
ינא .וירוגמ  רוזאב  הרג  אלש  יהשימ  םע  רשקל  סנכי  אל  אוהש  שקעתה  אוהו  עובש –  יפוסב  קר  שגפיהל  םילוכי  ונייה 

סנכיהל אלש  רחוב  אוהש  רמא  אוה  לבא  הז –  לע  ךלוה  התא  זא  הז , תא  ךל  השועש  יהשימ  תאצמ  םא  קאברש , יתבשח 
. סעבמ .תובהאתה  לסופ  שארמו  לעפתל , השק  ול  היהיש  רשקל  שארמ 

לע יתפע  אל  םייחבש  ומכ  וילע  יתפע  לבא  עובש , קר  דחא  רוחב  םע  יתאצי  םידומילב - ' רתוי  עיקשהל  בייח  ינא  '
? ןכ ךוניח , דמול  רוחבה  .םידומילב  זכרתהל  הצור  אוהש  םאתפ  יל  רמא  אוה  םיטייד  המכ  ירחא  .יתקלדנ  שממ  .והשימ 

" .בלה תא  הככ  יל  ורבש  אל  םייחב  .ןואכידב  יתייה  .תיניערג  הקיזיפ  ודיגת  אל 

ללש ןיב  .םעפ  רחא  םעפ  ולקתנ  ןהבש  םיפסונ  םיצורית  ופיסוהש  םישנ , לש  ןבור  תובוגת , תורשע  המכל  התכז  הבתכה 
הצור ינאו  תומוח  םייניע  ךל  שי  ", " ידימ רתוי  הפי  תא  : " הלא תא  תונמל  ןתינ  הבתכל  תובוגתב  וניוצש  םיצוריתה 

 , הרבח יל  שיש  םהל  חונ  אל  זא  םיקוור  ילש  םירבח  ", " ינממ דרפיהל  תכלוה  תאש  יתבשח  ", " םייניע ילוחכ  םידלי 
ךירצ ינאו  ילש  ברה  םע  יתרביד  ", " הדובעב זכרתהל  ךירצ  ינא  ", " םיניצק סרוקב  זכרתהל  ךירצ  ינא   .. ", " םידידי ראשנ 

." ילש המואתה  המשנה  אל  תא  לבא  ךכ  לכ  ךתוא  בהוא  ינא  ימאמ  ו" קזחתהל ,"

המ רשקה -  לש  יניצ  קותינ  לש  העפותה  לע  תרוקיב  לכ  העיפוה  אל  תאזה  הבתכבש  הדבועל  בל  םישל  ןיינעמ  בגא ,
: םיבר םיריעצ  ברקב  הלש  היצזילמרונה  לעו  תמייק  הדבועכ  וזה  העפותה  תלבק  לע  זמרמש 

?" יתוא אצמי  ילש  ןתחהש  רבכ  רשפא  : " תונב 23 ו-25 תויטנדוטס  ןיב  החיש 
?" ותוא תא  יאצמת  אלש  המל  "

?" ער יתישע  המ  הזב ? שי  בל  ןורבש  המכ  תעדוי  תא  תעגתשה ? "

,Y-רוד ה תא  םינייפאמה  סומינה  רסוחו  ימצעה  דוקימה  לשבו  טיידה , לש  יופצ  יתלבה  םג  ןכלו  רוויעה "  " יפואה לשב 
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רידנ אל  .ךרוצ  וב  ןיאש  ץפחכ  ושטננש –  הרוחב  וא  רוחב  םע  רמולכ  םרוצ , דרוקאב  םימייתסמ  םיטיידהמ  םיבר 
.הרצק קובסייפ  תעדוהב  וא  סא  - םא - סאב תוירזכאב  םיפתושה  דחא  ידי  לע  תכתחנ  םיטייד  תרדסש 

הגיסנ תקינכט  קירב - ' טייד  : ' התוא םיראתמש  םייוטיב  ואצמוהש  דע  החיכש  הכ  התשענ  תיכונאה  השיטנה  תעפות 
שי רבכ  םויה  תכלל ." /ת  בייח שממ   " אוה / איה ןכלו  דיינל " העיתפמ  החיש   " תועצמאב דחוימב , עורג  טיידמ 
' - סקרב  ' /ה; רבח לש  עויסב  ךרוצ  ןיא  רבכ  ןכלו  הליעפ  החיש  לש  יוקיח  תוגיצמו  ןופלט  תופייזמש  תויצקילפא 

 ;? יונפ דוד  םא  עדוי  התא   " וא ילש " דידי  התאש  יל  ףיכ  הזיא  : " לשמל ומכ  רנטרפל , הייחד  םירדשמש  םיטפשמ 
תויביסרגא תונצמק , לשמל , .יניצר  רשקל  יוכיס  לכ  םילסופש  םדא , ןבב  תחא  הנוכת  וא  יפוא  וק   - ' רקיירב - ליד '"

.רנטרפה תא  לוספל  ידכ  טיידה  ךלהמב  רנטרפה  דצמ  דחא  רקיירב  - ליד קיפסמ  .תואשנתהו 

ללכב אוה  זא  יל , םיאתה  אל  הז  םוקמ , םושל  ותא  יתמדקתה  אלש  דחא  יל  היה  רבכ  : " תויורכיה רתאב  תבתוכ  הריעצ 
ןתוא בילעהל  םיבייח  םה  תויטנגלאו , תולילקב  אל  לבקל  םילוכי  אל  םירבג  וליאכ  .יתא  תויהל  הצרי  ללכב  ימש  יל  קרז 
ךרדב רחבש  ימ  לבא  תרוקיב  לש  השודג  הנמ  ינממ  לביק  אל  הפי  ןיינע  םייסש  ימ  .םמצע ]...[  םע  בוט  שיגרהל  ידכ 
העיגמ ןובלעה , תא  ימצעל  תרמוש  יתייה  םעפ  .תיריירפ  אל  רבכ  ינא  הרזחב , תומשאה  לביק  ךיא  דועו  תכלכולמה ,

" .הרזחב דמחנ  סחי  ינממ  לבקי  אל  ילא  דמחנ  אלש  ימש  יתטלחה  תונורחאה  םינשב  לבא  הכובו , התיבה 

אוה ונלביקש  םשורה  .גניטיידה  תוברת  לש  יניצה  דמימה  תא  שיחמהל  ודעונש  םירופיס , ולעו  ובש  ונכרעש  תונויארב 
בלשב המצעמ  תולכתהל  הנודנו  תיחטש , הליחתכלמ  איה  תויגוזהש  המצע  תא  המישגמש  היפיצ  ןיעמ  הרצונש 

המלשה וזיא  תרצויו  תויפיצה  ףר  תא  הכימנמ  תאזה  הסיפתה  .תיתימא  הבהאב  הליחתמ  איהשכש  םג  והשלכ ,
.היופצה השיטנה  ירחא  תיטסילטפ 
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לאוש אוה  דחא  םוי  םואתפ  .םינש  שולש  הזיא  רבח  םע  הרג  ילש  הרבח  לש  הרבח  : " תב 26 הריעצ  הרפיסש  רופיס 
חתפל יתלחתה  יכ  רמא : אוהו   ? המל ןכ , ול : הבישה  איה  תאזה ? םיסחיה  תכרעממ  הצורמ  תא  החוראה : עצמאב  התוא 

. קחשמל רפס  תיבב  יתיא  תדמולש  יהשימל  תושגר 
ינא הל : רמוא  אוה  זאו  םיישיא  םירבד  תחקל  האב  איה  תרחמל  .הלש  םירוהל  םהלש  הרידה  תא  הבזעו  הבלענ  איה 

.... הנתשי הז  ילוא  תעדוי  תא  .רהמ  ךכ  לכ  םירבדה  לכ  תא  חקול  יתייה  אל  ךמוקמב 
לבא תסעוכ  איהש  היה  הארנ  .רערועמ  אוהש  .הבוט  אל  הפוקת  וילע  תרבועש  הרמא  איה  .רבחה  תא  המישאה  אל  איה 

והשמ הזש  השוחתה  תא  הרצי  איה  יתרמג .' ינא  הזה  םדאה  ןבה  םא   ' הרמא אל  איה  .וילא  רוזחל  חתפ  המצעל  הריאשמ 
.ןיידזהל ךל  ול  תרמוא  אל  איה  ןכל  .טוטרמס  הרוחב  איה  יניעב  .ורזחי  םה  ילוא  דחא  םויש  ימיטיגל  הזש  .חלסנ  אוהש 

אוהש .הל  רקיש  אוהש  הנוז  ןב  אוהש  ןימאהל  הכירצ  איה  וילע  סועכל  ידכ  יכ  .תגהנתמ  איהש  ומכ  גהנתהל  לק  רתוי 
הצור אוהשו  וליבשב  הבוט  קיפסמ  אל  איהש  .םינש  ךרואל  התוא  רקש  אוהש  הבשח , איהש  ומכ  םיהדמ  תמאב  אל 

. תרחא יהשימ 
. תודדומתהמ החירב  .תולצע  לש  גוס  םגו  דדומתהל  ןוצר  רסוח  תורגב , רסוח  הז  .דדומתהל  אל  לק  רתוי 

: רודכ ונתוא  םינייפאמש  םירבד  המכ  דוע  ןאכ  שיש  תבשוח  ינא 
.םינבל םגו  םירוחש  םג  ונלוכ  .ינשה  תא  ןיבהל  ךירצ  .ערו  בוט  ןיא  יכ  ןבל , וא  רוחש  ןיא  םלועבש  השיפתה  לכ  םדוק 

, בוש הז  תא  הל  השעי  אוה  ותיא  ךישמת  איהו  םויה  הז  תא  הל  השע  אוה  םא  ירה  דיתעל : הבשחמ  רסוח  םג  ןאכ  שי 
. הז לע  תבשוח  אל  איה  וישכע  לבא  .םידלי  השולש  םע  רבכ  םהשכ 

. המצעל הנוב  איהש  תואיצמל  אלא  תואיצמל  תרבוחמ  אל  איה  .ףוצרפב  תמאל  לכתסהל  םג  ונל  השק 
םא .תושעל  ול  אבש  המ  יפל  לועפל  ךירצ  םדאש  השיפתה  ילש : םירבחה  לצא  ןמזה  לכ  האור  ינאש  והשמ  דוע  ןאכ  שיו 

. ןיבהל ךירצ  הז  תא  םג  דדומתהל , הל  אב  אל  םאו  .ותוא  ןיבהלו  ולש  ןוצרה  תא  דבכל  ךירצ  התוא  בוזעל  ול  אב 
איהש םלועה  לכ  השעמל  .הבוט  תויגוז  אל  וז  הילא  רוזחי  םא  םגש  .הביצי  אל  םהלש  תויגוזהש  הז  תא  הקיחדמ  איה 

. ביצי היהיש  הלש  גוז  ןבהמ  הפצמ  אל  איה  ןכל  ביצי , אל  וב  היח 
יכ תחתנמ  אל  איה  .יחטש  רוד  אוה  ונלש  רודה  .תיחטש  איה  יכ   . בושחנ אוב  לש  אשונה  תא  הל  ןיא  .תחתנמ  אל  םג  איה 

. לילק תויהל  לש  סופדה  תא  רתוס  חותינו  .םילילק  םייח  לש  גוסל  הליגר  איה  יכ  .בושחל  הצור  אל  איה 
.םולכ התיא  וחתינ  אל  הטיסרבינואב  םיצרמה  וליפאו  םולכ  התיא  וחתינ  אל  םירומהו  םולכ , התיא  וחתינ  אל  םירוהה  םא 

. האצותל הביס  ןיב  רשקל  תעדוי  אל  ללכב  איה  חתנל ? עדת  איה  דציכ 
ינלבוס םויה  לכה  .תוגהנתהה  לש  ירסומה  ןפב  קוסיעה  לש  אשונה  לכב  תיללכ  הדירי  שי  ונביבס  הרבחבש  השיגרמ  ינא 

רבח יצח  ןיידע  אוה  .הלש  רבח  היה  אוה  דחא  דצמ  .ירסומ  אל  טקא  הפ  השע  והשימ  םאה  תעדל  םילכה  תא  ןיאו  הזכ 
תפקשמ הנממ  דרפנ  אוהש  ךרדה  השעמלש  הפ  הנחבא  אל  איה  לבא  .התוא  ףתיש  םג  אוה  הב , דגב  אל  ןיידע  אוה  הלש ,

. הללכה השוע  אל  ללכב  איה  .ולש  תוגהנתההו  ולש  םלועה  תשיפת  לכ  תא 
הצר אוה  תודוותהל , חונ  ול  היה  .ולש  הלועפה  תאצות  לע  אלו  ומצע  לע  קר  לכתסמש  טסיאוגא  אוה  הנותחתה : הרושה 

תושונא עגפ  אוהש  ןיבהל  לוכי  אלו  ןיבה  אל  אוה  לבא  .הרזח  היצפוא  ומצעל  ריאשהל  לבא  םיסחיהמ  ומצע  תא  ררחשל 
ותוא הריכמ  ינא  .ןפוד  אצוי  אל  ירמגל  אוה  םכל , תרפסמ  ינאש  הזה  רופיסהו  .םינש  התיא 3  יח  אוהש  הרוחבב 

" .ילש תובר  תורבח  לצא  תונוש  תויצאירוב 

- טנטסניאה תוברת  תושרתשהל  דואמ  ומרת  תוקוורו  םיקוורל  םיכודישב  תוקסועש  יטילאירה  תוינכותש  קפס  ןיא 
דומע תורסח  תוצירעמ  לש  הרובח  .ןומרהב  ךיסנ  ןיעמ  אוה  תינכותה  בכוכש  אוה  תוססובמ  ןה  וילעש  ןורקיעה  .םיטייד 
רבודמ רשאכ  םידיקפת , ךופיהב  קר  ןידה , אוה  .ןתחכ  וב  תוכזל  לוכיבכ  תולחיימו  וידסח , לע  תוקבאנ  הרדש 

". הקוור ב"

םדאב אל  וליפא  שיאב , חוטבל  אל  םיכנחתמ  םישרדנה , םירטליפה  אלל  הלא  תוינכותב  םיפוצש  םיריעצ , םישנא 
גוז ינב  םג  ובש  טקרמרפוסמ , רתוי  אל  אוה  םלועה  יכ  ןיסוליק ,) ירבדו  ףוג  תווחמ  ללוכ   ) הביח ךל  רדשמש 

. תימעפ - דח ףדמ  תרוחס  םה  םיילאיצנטופ 

ינב ןיב  ןומאש  המודמ , היזה  וז  תוימיטניאש  ינמזו , יחטש  רבד  הז  הבהאש  ףיקעה , רסמה  אוה  תכל  קיחרמ  רתויש  המ 
. החדה לש  גוס  איה  הדירפשו  יביטלופינמ , ןיפילח  איה  תויגוזש  םיקוחצ , םתסמ  רתוי  אל  אוה  םדא 

.םימי הכיראמ  הניא   Y-רוד ה לש  תויגוזהש  אלפתהל  ןיא  םינפה , תדמעהב  הכורכ  תיגוזה  םיסחיה  תכרעמ  םא 

תוברתב ילוא  .הנשיה  רוזיחה  תוברת  תא  תונייפאמה  תוסיפתב  יסקטו  יטסינורכנא  תצק  והשמ  שי  ילוא  ינש , דצמ 
םיאתמש םיכילהת  רוציק  ןיעמ  לוברסו , תועיבצ  רסחו  יתילכת  רישי , והשמ  שי  הלכתמהו  הרצקה  םיטייד  - טנטסניאה

.םיעטהו יתילכתה  ריהמה  ןוזמל  המודב  ריהמה , שוגירהו  תוחיתפה  ןדיעל 
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..הל הרמגנ  רוזיחה  ןדיע  לש  תיסאלקה "  " הפוקתהש הארנ  יכ  .הנתשה  הפ  רוזיחה  תוברתב  והשמ  : " הריעצ תירגולב 
? ]...[ ער חרכהב  הזה  יונישה  םאה  לבא ,

דע םיקדוב  לאו , ' זאקב רשי  רבכ  םיליחתמ  .םיכילהת  רוציק  ןיעמ  הז  רוזיחה ' ןדיע  ףוס  האור ב' ינאש  תונורתיה  דחא 
! הקיטנמורה לש  םידבכה  םיחתותה  תא  ואיבה  המידק , זא  םרוז  הז  םא  .וכו  הרקוי  תורנ , לש  תודאספה  לכ  ילב  חונ , המכ 

אל ינאש  והשיממ  הז  לכ  תא  הצור  אל  לבא  .הליבחה  לכ  תא  .התיבה  יווילה  תותלדה , תחיתפ  םידרווה , םע  הלא  תא 
ריזחהל הבוח  שיגרא  דוע  ינא  תרחא  .ותיא  חונב  השיגרמ  אל  ינאש  והשיממ  הז  תא  הצור  אל  .יניעב  ןח  אצומש  החוטב 

" ...יטנמור תויהלמ  קוחרו  ץלואמ  ףיוזמ , היהי  םתס  רבכ  הזו  עבטמה  ותואב 

?? תיסקאהו תיסקאהו סקאה   סקאה םעםע   םישוע   םישוע המהמ  
גוזה תב  וא  ןב  םע  תושעל  המ  המלידה  הלוע  תונוש , רשק  תוגרדב  םיבר  םירבח  םירבחתמ  קובסייפה  ףדלש  ןוויכ 
יפוא לבקי  קותינהש  ששחה  לשב  תדדחתמ  וזה  המלידה  .םייתסמ  רשקה  רשאכ  םיסחיה  תכרעמ  תליחתב  תרשיאש 

תמישרמ רבח  תקיחמש  ןוויכ  .תויטסרד  תולועפמ  ששוחו  יתיזח  תומיעמ  רהזנש  רודב  רבודמ  יכ  םגו  ידמ , יבמופ 
ךלש םייחהמ  ותוא  איצוהל  תישגרה  הייטנה  ןיב  השק  תוטבלתה  תרצונ  ינוציק , ךלהמל  תבשחנ  קובסייפב  םירבחה 

םיסקאה ירחא  םיבקעמ  שדח –  גוסמ  היעב  תרצויש  היינשה , היצפואה  תרחבנ  ללכ  ךרדב  .יביסאפ  רבחכ  ותראשה  ןיבל 
.םתאנק תא  ררועל  תונויסינו 

: םש בתכנ  ראשה  ןיב  .בחרנ  רמאמ  היתויועמשמלו  תניינעמה  העפותל  שידקה  סמייט  קרוי  וינה 

ךכ לכ  שי  םישנאל  .ולש ]...[  םירכמהו  םירבחה  תשרל  בייחתמ  התא  סייפסרבייסב  והשימ  םע  תויהל  טילחמ  התאשכ  "
". דוע שי  דימת  .םיסחיה  תכרעמ  תא  קתנמ  אל  דחא  לבח  ךותיחש  םתוא , םירשוקש  םינווקמ  םילבח  הברה 

התואב ונינש  םירג  ונייה  וליא  וליפא  .תוקד  ךותב  רהמ , ךכ  לכ  םירבדל  ףשחנ  התא  : " תרמוא הבתכב  תונייאורמה  תחא 
". קובסייפמ יל  עדונש  המ  ומכ  תוריהמ , וזכבו  יל , עדונש  הממ  יצח  תעדוי  יתייהש  תבשוח  אל  ינא  הנטק  הרייע 

גוזה לש  תוילטיגיד  תונומת  הנומתהמ -  סקאה  תא  הצוחה  רוזגלו  םיירפסמ  תחקל  לוכי  היה  שטננ  בוהא  םעפ  םא  "
רטיווטב םיצויצו  סוטטס  ינוכדע  .הקיחמל ]...[  תונתינ  אלו  תשרה  תא  םויכ  תופיצמ  רתוי  םירשואמ  םימיב  ךייחמה 

אל אליממ  ןהש  תודירפו , .תיתרבחה  הידמה  לש  םיפעוסמה  םירשקל  תודוה  םיינגעל  םיסקא  לא  םכרד  תא  םיאצומ 
םינרקס ידי  לע  םיחתונמ  םיטרפה  לכשכ  וישכע , רתוי  דוע  תויתייעב  םינפ , לא  םינפ  ןהשכ  םג  תוחתמנו  תוחונ 

." תילטיגידה תיכוכזה  לא  ףוצרפה  תא  םידימצמש 
.קובסייפב םירבח  וראשנ  םיינשה  תאז , תורמל  .רשקה  תא  שדחל  ןוצר  םוש  הל  ןיאו  םינש  ךשמב  ותא  הרביד  אל  איה  "

אוה יותיפה   " .תוירט תושדח  רחא  שופיחב  ולש  דומעב  הציצמ  איה  הירבדל , הלש , ןויגיהל  דוגינבו  םעפל , םעפמו 
תרבדמ תייה  אל  םעפ  ףאש  םישנא   " .ה צ' תרמוא  ךל ," ביאכי  הז  םא  וליפא  והשימ , לצא  בצמה  המ  תולגלו  לכתסהל 
השדחה הרבחה  לש  הנומתה  לע  תלכתסמ  תא  .םילייטמ  םה  הפיא  האור  תא  .ךממ  דחא  קילק  קחרמב  םיאצמנ  בוש  םתא 

לכמ תרטפנו  תונומתמ  הצוחה  ותוא  תרזוגש  תעגושמה  הרוחבה  תויהל  ןיב  ןידע  וק  שי  .המרב  דרי  אוה  םא  תוארל  ידכ 
ףא םצעב  התאש  אוה  ןיינעה  .עצמאה  הפיא  ןיבהל  השק  .תורבחה  תא  בל  ץפחב  הכישממש  תאזל  ותוא , ריכזיש  טרפ 

". םיסחיה תכרעממ  תמאב  אצוי  אל  םעפ 
םסרפל קיספהל  םהלש , תואמסיסה  תא  ףילחהל  ולש  םישרגתמה  תוחוקלל  ץעיימ  אוהש  רמוא  הטנלטאמ , ןיד  ךרוע  "
.ןווקמה םלועב  םהילע  םסרפתמש  המ  לכ  תא  רומשל  וא  תובגלו  שדח  ליימיא  ןובשח  חותפל  תויתרבח , תותשר  ירתאב 
םינוטרס תונומתשכ , םיכבתסמ  םיניינעה  לבא  .םייטרפ  תונובשחב  םימסרפמ  םהש  המב  םיטלוש  ןבומכ , םישמתשמה ,

" .רוביצל םיחותפ  םירתאל  וא  םירבח  לש  תונובשחל  םיחלשנ  וא  רטיווטב  םיטטוצמ  האלה , םירבעומ  תובוגתו 

םג םידרפנ ' ' שכ רובעל  ךירצש  םיבלשה   " תא הנומ  איה  הבש  הבתכ   Zooz ןיזגמב המסרפ  ירא  בל  יביל  תיאנותיעה 
: םירחבנ םיעטק  ןלהל  תמיוסמ ." הפוקת  ךשמב  םכלש  ינשה  קלחה  היהש  ימ  לש  ליפורפהמ 
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ידכו תותלד  רוגסל "  " אל ידכ  קובסייפב , םכלש  תויגוזה  בצמ  תא  ונשת  אל  הזה  בלשב  השחכה : ןושארה -  בלשה 
םאה ינשה -  דצה  לצא  הרוק  המ  םעפ  ידמ  וקדבת  ליבקמב  .רהמ  ךכ  לכ  םירתוומ  אל  םתאש  ינשה  דצל  ריהבהל 

" םיידוס  " םירסמ ריבעהל  ידכ  קובסייפב  םישמתשמ  םכמצע  תא  ואצמת  ףסונב  .ולש  יגוזה  בצמה  תא  הניש  איה  / אוה
ךותמ המודכו , תבזכנ  הבהא  יריש  םיבהוא , םכינשש  םיריש  םישגרמו , םיקיבד  םיטסופ  תאלעה  ידי  לע  םכלש  םיסקאל 

.ורזחתש םיצור  םהש  ושיגרי  רבד  לש  ופוסבו  םכירחא  םיבקוע  םהש  הבשחמ 
םתא יגוזה  בצמה  תקידבל  ףסונב  .סקאה  לש  וייחב  הרוק  המ  תולגל  םינרקס  םתא  הזה  בלשב  לוגיר : ינשה -  בלשה 
אוה ןאל  הלעמ , אוה  תונומת  וליא  ינשה , ןימה  ינבמ  םהמ  המכ  םישדח , םילאוטריו  םירבח  ול  ופסונ  םאה  םג  םיקדוב 

.םכידעלב ונמז  תא  ריבעמ  אוה  ךיא  םכל  ולגיש  םיטרפ  דועו  םכידעלב  אצוי 
תוארהל ךרוצ  ושיגרת  םכידעלב , םייח  השוע  תי  / סקאהש םתיליגש  ירחא  םכלש : ליפורפה  גורדש  ישילשה -  בלשה 
םיקדוב םה  םגש  תיעטומ -  םימעפה  בורב  איהש  החנה –  תדוקנ  ךותמ  םיאצוי  ןבומכ  םתאשכ   ) םייח שי  םכל  םגש  םהל 

" תויווח  " ומלצת תלוכמל , וליפא  םיאצוי  םתאש  םעפ  לכב  ךכ , םכלש .) ליפורפב  תדמתמ  הצצה  תרזעב  םכייחב  הרוק  המ 
 ]...[ .ךרדב םכל  ורקש  תוקילדמ 

תי / סקאה לש  ליפורפל  םיסנכנ  םתאש  םימעפה  תחאבש  ירחא  םימעפ  הברה  עיגמ  סעכה  בלש  סעכ : יעיברה -  בלשה 
תא סופתל  םישדח  םידמעומב  רבודמש  קיסהל  וליחתת  זא  .ינשה  ןימה  ינב  םירבח  םהל  ופסונש  ולגת  תונרקסה ," םשב  "
בוט םוקמב  םידבוע  םתאש  םהמ , בוט  רתוי  הברה  םיארנ  םתאש  םכמצעל  ודיגת  םהלש , םיליפורפב  וציצת  םכמוקמ ,

 ]...[ .םכלשמ ההובג  הלכשה  םכל  שישו  רתוי 
הבושתה .אל  וא  םיקוור  םתאש  ןייצל  םאה  איה  הלאשה  וישכע  .יפוי  .םכלש  ליפורפה  תא  ןכדעל  םתטלחה  המ ? וישכעו 

תא ונשת  םא  ךא  רתוי , תורבח  תועצהב  םכילא  ונפיש  ןכתיי  םכלש  ליפורפב  םיקוור  םתאש  בותכ  םאש  ןוכנ  .םכב  היולת 
, שיוא  " ןוגכ תובוגתב  םינכתסמ  םתא  םכלש , ריקה  לע  עיפוי  הזה  ןוכדעהו  םיקוור " ל" םיסחי " תכרעמב  םכלש מ" בצמה 

ןהשכ לבא  הפ , לעב  תורמאנ  ןהשכ  תוזיגרמ  קיפסמש  םיב ," םיגד  הברה  דוע  שי  ו" בוט " /י  שיגרת ", " לבח ?", " הרק המ 
ער ושיגרת  ללכב  קייל , הז  לע  ושעי  םישנא  םאו  םייטתאפ , יד  שיגרהל  םכל  םורגל  תולולע  ןה  םכלש  לווה  לע  תובתכנ 

.םכמצע םע 
אוה דחאה  םירבד : ינש  םכל  ורקי  סעכה , תשוחת  רובעתש  ירחא  ימצעה : ןוחטיבב  העיגפו  ךודכד  ישימחה -  בלשה 

לע םינוכדע  לבקלו  ךישמהל  םכל  יאדכ  אלש  וניבתש  אוה  ינשהו  עגפיי , םכלש  ימצעה  ןוחטיבהו  ךודכדל  וסנכיתש 
בצמה תא  הניש  םכלש  סקאהש  ןוכדע  לבקל  םיצור  תמאב  אל  םתא   ) םכלש תי  / סקאה לש  ינשה  ןימה  ינב  םישדח  םירבח 

"(. םיסחי תכרעמב  ולש ל" יגוזה 
םכמצעל ביאכהל  םיצור  אל  םתאש  םתטלחהו  האלה , ךישמה  םכלש  סקאהש  םתנבהש  ירחא  המלשה : ןורחאה -  בלשה 

.םכלש  םירבחה  תמישרמ  ותוא  קוחמל  םינכומ  ושיגרת  םדקתהל , ןמזה  עיגהשו  רתוי 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא לייא 

תגליעו תגליעו תישפוח   תישפוח תוינימ   תוינימ

ינטירופ ינטירופ טסופה   טסופה ןדיעל   ןדיעל ודלונ   ודלונ
חישה .םינסכורה  תרתה  לש  הפוקתב  לדג   Y-רוד ה

תיאופרה תכרעמבו  הימדקאב  תונמאב , תרושקתב ,
תורודבש הטימהמ , תודוסו  יולגו , חותפ  השענ 

.םלועה ריוואל  וררחוש  ורתסוהו , וקחדוה  םימדוק 
ברעמב תינימה  הכפהמה  תוריפמ  ונהנ  רבכ  םהירוה 
םימדוק תורודמ  םינטירופ  תוחפ  הברה  ויהו 

ןיב םיוושמ  רשאכ  לבא  .םהיתוכילהבו  םהיכרעב 
םיעבשה תונשב  תילארשיה  הרבחב  סקסה  דמעמ 

תמועל ( X-רוד ה לש  תבצעמה  הפוקתה   ) םינומשהו
הפוקתה  ) ךליאו םיעשתה  תונש  יהלשב  ודמעמ 

.םיטלוב םילדבהה  (, Y-רוד ה לש  תבצעמה 

םירסמב תונורחאה  םינשב  םישודג  םיירוביצה  םייחה 
הבותכה הפשה  .הניפ  לכמ  חילבמ  סקסהו  םייטורא 

, סגל רבעב  בשחנש  המ  .דימתמ  תינפשוח  תינוציחה  העפוההו  ןסר , תחלושמו  הבבוש  תינכייח , התשענ  תרבודמהו 
רובידמ ןיינע  השוע  אל  רבכ  תינוליחה  הרבחב  שיא  .ימוימויה  םירטסניימב  חטבל  םויה  ןכוש  יניירבעו , יתונז  ירגלוו ,

.ישיאה רשואהו  תוריחה  םודיקלו  תומודק  תועד  תרסהל  בושח  יולגה  חישהש  הנבה  הרצונ  השעמלו , ןימ , יסחי  לע 

המכו המכב  תינימה  הכפהמה  תא  הציפקה  , Y-ה רוד  ינב  לש  תודליה  תפוקתב  הללוחתהש  טנרטניאה , תכפהמ 
ךסמה לע  סקסב  תופצל  לוכי  ליג  לכב  דלי  לכ  טעמכ  הבש  תואיצמ  הרצונ  .שדח  ינימ  ןדיע  השעמל  החתפו  תוגרד ,

.הרוזנצ אלל  ויתורוצ , לכ  לע  ישיאה ,

תוינכות .היומסו  היולג  תוינימב  שומיש  ללוכ  יעצמא , לכ  תשדקמ  רוכמל  הרטמה  ינכרצ  - הרטלואה ןדיעב  דועו , תאז 
.גניטייר רצייל  ידכ  םייטורא  םירסמב  תודקמתמ  דחאכ -  םירגובמו  םידלי  םיפוצ  ןהבש  תויראלופופה -  היזיוולטה 

.יוקיחל םיתוועמ  םילדומ  תורצוי  ךכבו  םיינימ , םירסמ  ריבעהל  ידכ  םיניטקב  תושמתשמ  םוסרפ  תורבח 

הזה אשונב  רקחמ  .ןמז  ךרואל  ריעצה  רודה  תוינימ  תא  קדובש  ףיקמ  זכרמ  לארשיב  ךרענ  םרט  עיתפמו  רזומ  ןפואב 
המכ רוזגל  אופא  וניסינ  .הז  ונרקחמ  תרגסמב  ליעפהל  ונתורשפאב  ןיאש  םיידוחיי , רקחמ  ילכ  עבותו  שיגר , אוה 

לע ץראב  ושענש  םייתדוקנ , םירקחמ  רפסממ  םלועב , ושענש  םירקחמ  ךותמ  רודה  תוינימ  לש  םייסיסבה  םינייפאמהמ 
. ונכרעש תונויארהמו  טנרטניאב , ונפסאש  םירמוח , ךותמ  םירוענ , ינב 

ריעצ ריעצ ליגב   ליגב ןימ   ןימ יסחי   יסחי םויק   םויק
, תויופפגתה ןוגכ  םיינפוגה , םיסחיה  לש  בחרה  גראמל  הנווכה   ) ןימה יסחי  םויק  ליגש  םיארמ  םלועה  יבחרב  םירקחמ 

.םינשה םע  ךכרתה  ןיאושינה  ינפל  ןימ  יסחי  םויקל  רוביצה  לש  וסחי  םג  .ןמזה  םע  דרוי  הרידחה ) טקאל  קר  אלו 

43

44

45

21/44

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



Changing views on Premarital sex (USA)

Premarital sex is wrong Premarital sex is not wrong
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Reference: Pew research center. 18.11.2010. The decline of marriage and rise of new families.

רוד ינב  לש  תינימה  םכרד  תליחתל  רהוצ  חתופש  רקחמ , םסרפתה  יהלשב 2003  .המוד  הארנה  לככ  המגמה  לארשיב 
רתוי םירחואמ  םירקחמב  יאליגב 14-15 .  ןימ  יסחי  םייקל  םיליחתמ  לארשיב  םיבר  רעונ  ינבש  הלע  םינותנהמ  . Y-ה

יאליגב 12-13 .  רבכ  ןימ  יסחי  םייקל  םיליחתמש  הלאכ  שיש  אצמנ 

תא לבקת  התאו  הביסמל  אצוי  התא  .התוא  טישפמ  רשי  התא  בוחרב  יהשימ  האור  התא  .ךתוא  בבוס  יד  הז  : " רפסמ ריעצ 
" .לבוקמ הז  םיתורישב  ןודעומב  סקס  םישוע  יאליגב 14-15  יכ  ףיסומו  תמייקה  תואיצמה  לע  רענ  רפסמ  ףוסב ," הז 

םה ןכש  תיתימאה , הנומתה  תא  םיפקשמ  אל  םיסחיה  םויק  לש  ןושארה  ליגה  תודוא  םינותנהש  ןובשחב  תחקל  שי 
.הרידח םימייקמ  אל  ךא  תינימ , הניחבמ  דואמ  םיליעפ  םיבר  םיריעצ  .אלמ  ינימ  עגמל  ללכ  ךרדב  םיסחייתמ 

םיסחיב תוסנתהל  וב  םינותנ  הרשע  - שפיטה ליגב  תונבו  םינבש  יתרבחה  ץחלה  לע  םיחוודמ  םיינימ  םילפטמו  םיצעוי 
.תאז תושעל  ישממ  ןוצר  םישח  םה  ןיא  רשאכ  םג  םיינימ ,
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תב .15 תויהל  הז  ךיא  קוידב  תרכוז  ינא  יתונש / םורממ 28  : " הריעצ לש  סוטטס 
ילע ולכתסיש  ןוצרה  תא  תרכוז  ינא  תורצרצק / ןטב  תויפוג  תרכוז  ינא 

רמוא הז  המ  גשומ  ללכב  יל  ןיאשכ  םג  תינימ  תויהל  ןוצרה  תא 
יתיא ליחתמ  והשימשכ  דחפה  םע  הוואגה  תא  תרכוז  ינא 

רגובמ רתוי  אוהשכ  רבוג  דחפהו  לייח / אוה  םא  דחוימב 
תונב תחיש  תחתפתמו  םינשעמה / תניפב  תבשוי  ימצע  תא  תרכוז  ינא 

ללכב םש  אל  ינאו  ׳תוסונמ׳ / יתש  יפמ  סקס / יל  אב  ךיא  לש 
בלתשהלו ןיבהל  הסנמ  לבא 

םש לגר  הפ  לגר  תאש / תאזה  הפוקתה  תא  תרכוז  ינא 
תופטועו תורורב  ארונ  תורגסמ  ךותב  היח  תא  / , תקנופמו הדלי  תא 

םוצע אוה  יתרבחה  ץחלהו  םירסמה  םש  אקוודו 
הז ךותב  ינא  הפיאו  תוינימ  הז  המ  לע  םירבדמ  אל  טעמכ  םירגובמהו 

םיצחל םע  הליפאב  תששגמ  תאו  קתשומ / הז 
תוצוח טלש  לכב  תומורע  טעמכ  םישנ  ךל  הארמש  תוברתו 

ליהבה [...]    הז  זא  תיאר  םאו  תיאר / אל  יאדוול  בורק  תאש  ונרופ / לע  וכנחתהש  םירבגו  םידליו 
תאזכ תיתרבח  הלריפס  ןימ  וזו  / ? יתיא רדסב  אל  המו  יתקשנתה / אל  ינאו  ובכש  רבכ  ׳ןלוכ׳ו 

ירחבתש ךרד  לכב  דספה  לש  בצמ  הב / האולכ  תאש 
תוינימ ןיבהלו  ימצע / שבגלו  שבגתהלו  שפחל  ןמז  ךל  ןיא  ובש  בצמ 

םידיחפמו םירתוס  םה  םיצחלה  יכ 
םיעדוי םלוכ  יכ 

 " .ץוחב תא  קרו 

לעב אוה  לובגה ) ליג  והמ  תקולחמ  ןיידע  תמייק   ) ידמ ריעצ  ליגב  ןימ  יסחי  םויקש  םיארמ  ינילקה  ןויסינהו  רקחמה 
חתפל לולע  תישגר  תולשבל  עיגה  אלש  םדא  .וייח  ךלהמב  םדאה  תא  םיוולמש  תויעבו  םיישק  תריציל  הובג  לאיצנטופ 
םוחתב רקיעב  ישגר , ןפואב  רתוי  עיגפו  ינימ  לוצינל  רתוי  ףושח  אוה  תלוזה , ףוגלו  ופוגל  סחיב  תותוועמ  תוסיפת 

םא דחוימב  הרוק  הז  .תידדה  תובשחתהו  הניתנ  ךותמ  הביצי  םיסחי  תכרעמו  האירב  תיגוז  תוימיטניא  חותיפ 
הביבסה תעפשהל  רתוי  םינותנ  םיריעצה  תאזמ , הרתי  םיריעצ .) םיאליגב  החיכש  העפות   ) תוחלצומ ןניא  תויוסנתהה 

.םתבוטב םיצור  חרכהב  אלש  םישנא  לש  תויצלופינמלו 

םתוח תועיבטמ  תודלי  תויווחש  ןוויכו  תישגר , הניחבמ  ינעבותו  ינפשוח  ימיטניא  טקא  אוה  סקסש  ןוויכ  הזל , רבעמ 
ימצעה יומידה  לע  רקיעבו  תוינימה , אשונל  רבעמ  תועפשה  םג  תויהל  תולוכי  סקסה  םוחתב  תומוארטל  חווט , ךורא 

.םיישיא - ןיבה םיסחיה  סופד  לעו 

אקווד יגרט : סקודרפ  הפ  רצונ  .םהלש  תרחואמה  תישגרה  תולשבה  עקר  לע   Y-רוד ה ינב  לצא  תדדחתמ  תאזה  היעבה 
םייקמ ומצע  תא  אצמ  תישגרה , תוחתפתהה  ןועש  בוכיע  לשב  ולש  תינימה  תוליעפה  תא  תוחדל  רומא  היהש  רודה 

.וירוהמ  רתוי  ריעצ  ליגב  ןימ  יסחי 

לכ םע  המק  יתעגה , ךיא  תרכוז  אל  תחתהמ , הרוכיש  התיבה  עובשב  םימעפ  רפסמ  תרזוח  ינא  םג  : " הריעצ תירגולב 
םנמא .ןוכנ  ךא  בוצע  הז  ןכ , .םוריעה  יפוג  לע  העורש  יגוז  ןב  וניאש  רבג  לש  די  םע  עורג  יכה  הרקמבו  רופיאהו  םידגבה 

?" ייחל תונש ה-20  ףוסב  תרגבתמ  הרענ  לש  םייח  תויחל  ךישמהל  ץורית  הז  םאה  לבא  יתנוכש  רבב  תינמרב  ינא 
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תורוחב תצובק  הסנכנ  עתפל  .השוע  ולש  גוזה  ןבש  תויוטשה  לע  ונחחושו  רבח  םע  רבה  לע  יתבשי  : " הריעצ תירגולב 
ידיל הדמעש  תי  ' גני ' גהו הקדוו "! תוצור  ונחנא  םירסיי ! צ' : " ןמראבל הקעצו  רבה  תא  השבכ  תינצפוקו , תינקחצ 

 ]...[ .ןיינעמ תויהל  דמוע  הזה  ברעה  .ימצעל  יתבשח  דואמ , בוט  הזה ."! רוחבל  דחא  םגו   " הפיסוהו ילא  הלכתסה 
םויב ריוואה  ליח  ןגפממו  "ד  בח לש  ןאוומ  םילקלוקמ , םינגזממ  שער  רתוי  תושוע  םירשע  תונב  תורוכיש  תודלי 

וקיספת 'ה , רבח זא  סקס [...] . ליבשב  וליפא  הז  תא  לובסל  ולכות  אל  חומ , עבר  םכל  שי  םא  ילע , וכמסת  .תואמצעה 
םאש רתוי  לודג  יוכיס  שיו  םכל  עיצהל  המ  ידמ  רתוי  ןהל  ןיאש  רורב  ירה  .תוינצפוקו  תומותס  תודלי  לע  ריר  ליזהל 

תב תנוריעצ  לש  היגרנא  תולעב  םישולש  תונב  תורוחב  שי  םיעדוי , םתא  .תיליטנפניא  הרבח  ינרופיצב  ולפית  ועיקשת ,
. סקסל םגש  ןבומכו  םיסחיל  המיאתמש  תורגבו  תולשב  םמהמו , םיהדמ  ףוג  םירשע ,

וסנו .השיא  םכל  ואצמתו  םידליל  תודליה  תא  וריאשת  'ה , רבח זא  .תחאב  שגופ  ינא  םעפל  םעפמו  ץוחב  םש  תואצמנ  ןה 
" .ןהמ םירגובמ  םירבגל  תונפל  תוטונ  תורוחב  הניגב  הבוט  הביס  שי  תורגבב ; גהנתהל 

: תוביס המכ  דועמ  םיעבונ  הזה  רודה  תא  םינייפאמש  םיינימה  םיישקהו  תויעבה 

לש דדמל  תוכפוה  תוינימו  תויטורא  רשאכ  .ותביבס  תא  םישרהל  ךנוחשו  םלוכ  לע  םיעדוי  םלוכ  ובש  רוד  והז  תישאר ,
אלש ימש  תרדשמ  ךביבסמ  הרבחה  רשאכ  .יתרבח  ץחללו  תורחתל  םגרותמ  רבדהש  יעבט  תיתרבח , החלצהו  תוטלוב 

.וק רשייל  םיצלאנ  םינכומ  אלו  םיצור  אלש  הלא  םג  רייארפו , ןונח  אוה  הסנמ 

תינימ תוליעפל  הייטנה  איה  הייתשה  לש  תוכלשהה  תחא  .הברהו  לוהוכלא , תותשל  ריעצ  ליגב  לחהש  רוד  והז  תינש ,
.םוחתב תועפשה  הל  םגו  הלדג , םימס  תכירצל  היצמיטיגלה  םג  .הלשמ  םיתוויע  תרצויש  לוהוכלא , תעפשה  תחת 

". היהי היהיש  המ  ו" םימדוק , תורודב  םיריעצמ  רתוי  הווהה  תא  םייח  םה  .םזילטפל  הייטנ  םע  רוד  הז  תישילש ,

אשונה לע  חישה  .םינושה  םיאליגל  תרדוסמ  ינימ  ךוניח  תינכות  ךוניחה  דרשמב  ןיידע  השבוג  אל  תאז , לכ  תורמלו 
.םינוכיסבו תורהזאב  םדאה , לש  היגולויבה  לע  עדימב  דקמתמו  ינכט  - ילאנויצקנופ בורל  אוה  ללכב ) םא  )

אל הארנכ  םיארחאה " םירגובמה   " לעופב וירוה , םע  םיחותפו  םימח  םירשקב  ןייפאתמ   Y-רודש ה ףא  םירוהה ? םע  המו 
אקווד לבא  םתוריח , לע  קבאיהל  םיכירצ  ויה  אלו  םינטירופ  םירוה  םע  ולדג  אל  םנמא  םיקינ  Y-הביבסב ה. שממ  ויה 

הז דומללו  םהל " בוטש  המ   " תושעל םתוא  הצליאו  םתוא  הריקפה  םהירוה  לש  תיטסילרולפהו  תיטסינמוהה  השיגה 
.טנרטניאב תרוזפתב  יוצמה  עדימהמ  םג  ומכ  ערלו , בוטל  הזמ ,

ידמ תולועש  תוניטקו  םיניטק  לש  ןימ  תושרפ  ביבס  תיעבמ  יוטיב  תולבקמ  םירוהה  לש  תוירחאמ  תורענתההו  הננגמה 
.תורתוכל םעפ 

ינב לש  ןימה  םוחתב  תיניירבע  תוגהנתה  לע  תרושקתב  ומסרפתהש  םירקמה  תרדסמ  תחא  דוע  תובקעב  ב-2007 ,
בושח  ) יכוניחה לשכל  םירוהה  לש  םתוירחאב  קסועש  בושח , רמאמ  ןמפוה  - לגניר הלאירא  תיאנותיעה  המסרפ  רעונ ,

םינייפאמהו תפשחנ  איהש  תורידתה  לבא  םיריעצה , לכ  לש  םתוגהנתה  תא  תפקשמ  אל  םנמא  תינימ  תוניירבעש  ןייצל 
(. הלקסב םייוניש  לע  םיזמרמ  הלש 
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לש השחכההו  הקחדהה  ידממש  יל  הרפיס  רעונ , ינבב  םינש  רבכ  תלפטמה  עוצקמ , תשא  : " תונורחא תועידיב  הבתכ 
דליה סנכנו  םירוהה  םע  החיש  תמייתסמש  ירחא  תוקד  יתשש  .יברעמה  םלועה  יגשומב  םג  ןפוד  תאצוי  םילארשי  םירוה 

אל םייפארגונרופ , םירתאב  שלוג  אל  דליהש  ורמא  םירוהה  םא  .הכופה  הנומת  תרייטצמ  םייניע , עבראב  השיגפל 
אוהש הירבדל , השוב  אלל  טעמכ  הדומ , רפסת -  אלש  תיגולוכיספה  תא  עיבשמ  אוהש  ירחא  דליה -  התוש , אל  ןשעמ ,

. םירבדה תשולש  לכ  תא  השוע 
.תוירחא תחקל  תירוהה  תונוכנה  רסוחב  ץוענ  היעבה  רקיעש  קפס  ןיא  תרמוא , איה  ללכב , הרבחה  יילוחל  סנכיהל  ילב 

םידליל שדקומה  ןמזה  עצוממש  אצמ  לארשי , תנידמב  תירוהה  העקשהה  תדימ  תא  קדבש  םינורחאה  םירקחמה  דחא 
.םויב [...] תוקד  תביבס 11  ענ  תויביטמרונ  תוחפשמב 

היהי דליהש  םיצור  ךכ  לכ  ונחנאש  דחוימב  .הז  תא  םישוע  'ה " רבחה לכשכ   " דחוימב אל , רמול  השק  .השק  הזש  ןוכנ  זא 
הרידחכ תספתנ  םישוע , םתא  המו  ימ , םעו  ךלוה  התא  ןאל  הלאש  לכש  דחוימב  ןונח ."  " היהי אל  הלילחש  לבוקמ ," "

.םיסנכנש ינפל  הילע  קופדל  םירוההמ  םיפצמו  רדחה  תלד  תא  םירגוס  תוחפ , םימעפלו  ינב 12 , םידליש  .טרפה  תענצל 
ינב םידלי  ותוא  ומליש  םעפ  .ריחמ  שי  תמאה –  לע  תודוהל  םא  חונ , ךכ  לכהו  יתנפוא –  ךכ  לכה  הזה , םזילרביללש  קר 

. םוקמ לכל  עיגמ  הז  םויה  םוי , תושק  תוחפשמ  ןייפא  הז  םעפ  ינב 12 ו-13 . הז  םויה  15 ו-16 ,
תויהלו טרסל  דליה  םע  תכלל  םירומה , לש  הכומנה  המרה  לע  ןנולתהלו  רפסה  תיב  םע  בירל  קר  אל  הז  ךוניחב  תוברועמ 

, השק הדובעל  תוביוחמ  הז  תוברועמ  .הקיזומ  התוא  םיעמושו  םידגב  ותיא  םיפילחמ  ונחנאש  ראפתהל  ולש , םירבחה 
תיבהמ קמחתהל  הלוכי  אל  איהש  תעדל  הכירצ  תב 12  הדלי  .אבצה  אל  םג  ףילחת , הל  ןיא  לבא  .המיענ  אלו  תיפיזיס 

יוליב לש  הזכ  גוסש  תעדל ]...[  םיכירצ  ינב 13  םידליו  .טנרטניאב  הריכהש  םירבח  םע  הקדוו  תותשל  תכללו  תוצחב 
" .םירוהה הז  םתוא  דומלל  ךירצש  ימו  .רוסיאה  תילכתב  רוסא 

(, תוניטק םע  ןימ  יסחיב  ויבא  תוברועמו  ותוברועמ  לע  תודשח  תובקעב   ) ןלוג לייא  רמזה  תשרפ  תוצצופתה  תובקעב 
רודיש ךלהמב  .תורענה  לש  הרואכל  תוירחאה  תרסח  תוגהנתהב  םירוהה  תמשא  ביבס  רע  ירוביצ  ןויד  חתפתה 

הל בישה  יבהזו  תורענה , רבעל  המישאמ  עבצא  םינפמה  הלא  תא  הניזאמ  הפקת   103FM וידרב יבהז  ןתנ  לש  ותינכות 
: תוהדזה לש  לודג  לגל  וכזש  םילמב 

ליגמ 6 רבכש  הנטקה , התב  תא  לארשי  תנידמ  תראפתל  הארמש  רוביצ  תשא  היזיוולטב  םיאורו  תיבב  םיבשוי  םישנא  "
 ]...[ .םירחא םידלי  לש  דומיל  תונש  ומכ 6  והשמ  הלועש  ןטק , טוקלי  םע  םיבצעמ  ידגבב  התוא  םישיבלמ 

תורחאה תונבהמ  הבוט  רתוי  היהת  איהש  הווצמ  - תב םהלש  תונבל  תושעל  ידכ  תואוולה  םיחקול  םירוה  ךיא  האור  תא 
המ םהל  ןיאש  תורמל  ךורא , חווטל  תואוולה  םיחקולש  םימטמוטמ  םירוה  םע  תונב 12  תודלי  האור  תא  זא  .התיכב 

תרפאמ הל  םיאיבמו  בקע  ילענ  הל  םינוקו  ןטק , רבכעל  הפילח  הנממ  רופתל  רשפא  - יאש ראפ  תלמש  הל  םינוקו  לוכאל ,
רפכב וא  ןונח  ' גהו הפיב  העיפוהש  יהשימ  לש  םש  הזיא  תעקותו  ומכ -  תויהל  הצור  איהש  תרמוא  איהו  תירפסו ,

 ]...[ ....יביזהו
ןהלש אמא  םע  תוכלוהו  שיבכה  תא  תורבועשכ  ןזואב  ןופייאה  ללגב  תוסרדנ  טעמכ  ןהשכ  הלאה  תונבה  תא  האור  ינא 

תובבותסמו ישימח  וא  ישיש  םוי  ברעב  תיבהמ  הלילב  תואצויו ב-12  ליגל 14  תועיגמו  קומשו  קוב  תושעל  ליגב 13 
? רמזה תא  תוארל  תוצור  ןתא  : ' ןהל רמוא  קאינמ  ןכוס  הזיא  שי  זאו  .תוספרתמו  וא ז ' וא ב ' רמז א ' לש  השבלהה  רדחב 

'. ]...[ תורגובמ ןתא  וליאכ  התוא  ואיבתו  תודמחנ  ויהת  זא 
.תורענה לע  וישכע  םירבדמ  ונחנא  לבא  םידימלת , םג  בגא , .ונרעצל  דומלל  תואב  אל  תודימלת  ןתוא  רפסה , - תיבב

יחרפ אוהש  םלש  רוד  םויה  שיש  ךכ  לע  אלא  העפותה , תא  םילצנמש  הלא  לע  וישכע  רבדמ  אל  ינאו  .תמייק  העפותה 
, םהב תעגל  םיצור  םהו  הלאה , םיבכוכהמ  דחא  תויהל  הז  ולש  םולחהש  םיכרע , רסח  םטמוטמ , לבהא , ןיטולחל - 

.םיצור [...] םהש  המ  תושעל  םתיא , ןיידזהל  םתיא , עשעתשהל 
תרזוחו תולבל  הלילב  תאצויש ב-12  תב 15-14  הרענ  .דואמ  הלודג  הנטק -  אל  דואמ , הלודג  המשא  הנשי  םירוהה  לע 

וזבזבש ירחא  רקוב  תונפל  םהילא  תוסנכנ  תונבש  תוינומ  יגהנמ  עדוי  ינא  .המימתל  התוא  יכפהת  לא  רקוב -  תונפל  ב-5 
ןהו התיבה , ןתוא  ריזחיש  תינומה  גהנל  תועיצמ  ןה  זא  ףסכ , רתוי  ראשנ  אלו  וגגחו , לוהוכלא  לע  ןהלש  ףסכה  לכ  תא 

" .המ רמול  הצור  אל  ינאש  והשמ  הרומתב  ול  ושעי 

עבצאה תא  םינפמו  םהילע  םיננוגמ  תוניטק , דגנכ  תומילאב  םימשאומה  םיניטקה , םינבה  ירוה  םיבר  םירקמב 
תתוועמ תינימ  הסיפת  םהינבלש  הנעטה  תא  לבקל  םיברסמ  םה  .םהינב  תא  לוכיבכ  ותיפ " תורענה ש" יפלכ  המישאמה 

.הרימשב ומדרנ  םירוהכ  םהשו 

ונרופה ונרופה רוד   רוד
רמולכ בותכל - )  ) Graphein הלימל הנוז )  ) Porne הלימה ןיב  יוחיאמ  בכרומו  ינווי  אוה  היפרגונרופ  הלימה  רוקמ 
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תורפס : " הרטמ םג  תללוכ  איה  ךא  המוד , הרדגהה  ןשוש  ןבא  ןולימב  .תונזה  השעמ  לש  יפרג  רואית  וא  בתכב  רואית 
תללוכ ונרופה  לש  תיטפשמ  הרדגה  תא  רציה ." תא  תורגל  ידכ  ןימה  ייחמ  תונומתו  םיעוריא  תשדוגה  תורפס  המיז ,

וא יתוברת , יתונמא , ךרע  לכ  רדענה  רסומה ; תא  תיחשהל  ידכ  וב  שיש  ןימב ; קוסיע  וא  רואית  םיביכר : השולש 
. ונימיב ונרופה  יגוציי  לש  בחרה  דענמה  תא  תללוכ  הניאו  תיטסינורכנא  טעמ  תאזה  הרדגהה  יכ  המוד  .יתרבח 

, םיידדהו םיינויווש  םיינימ  םיגוצייל  תסחייתמ  הקיטורא  .םייטורא  םיטרסו  תונומת  ןיבל  היפרגונרופ  ןיב  ןיחבהל  גוהנ 
. יתונמא ךרע  םג  םהב  שי  םיתיעלו  םיאליגה  דענמ  לע  האירבה  תוינימה  תא  םיפקשמ  םה  .ידדה  דובכ  םהב  שיש 

. םישטשוטמ םיבר  םירקמב  םהיניב  םילדבההו  דאמ  קד  אוה  היפרגונרופ  ןיבל  הקיטורא  ןיב  לובגה  השעמל 

תא םהב  ןיאש  םייתיב "  " סקס יעטק  ןיבל  םילאהו  ןצקומה  הטובה , םיובמה , יתיישעתה , ונרופה  ןיב  םג  םילידבמה  שי 
םייתימאה םייחב  םייקש  יעבטו  ילאמרונ  רשק  םיפקשמ  םה  .ונרופה  יוטיבמ  לודג  קלחב  םיחיכשה  תוינכמה  תונחוכה ,

. םהיניב םיסחיה  לולכממ  קלחכ  ןימ  יסחי  םימייקמו  םיבהואש  גוז , ינב  ןיב 

םינשב תרבוע  איהש  םינעוט  הילע  םיננוגמה  .הסיסבב  תדמועש  לוצינה  תיישעת  לע  םיעיבצמ  היפרגונרופה  ירקבמ 
אלל םישלוגה  רוביצל  םישגנומ  הירצומ  בור  תונזל , דוגינב  יכו  תיבהמ ) םינכת  רצייל  רשפא  " ) הטרפה  " תונורחאה

.ףיקע וא  יומס  יפסכה  חוורהו  תויולע 

תונומת לשמל , ךכ  תונתשהל .) תעה  לכ  ךישממו   ) הירוטסיהה ךרואל  הנתשה  תוינימה  תגצה  יפלכ  תוברתה  סחי 
תרושקתב םויה  תועיפומ  לוחכ " רמוח  ובשחנו ל" םירבג " ינוחרי  קר ב" ועיפוה  םישישה  תונשבש  םוריע  יצח  וא  םוריע 

.ימיטיגל ןפואב  תיראלופופה 

, םילפא עונלוק  יתבב  סקס  טרסב  הייפצב  ןרזמל , תחתמ  יוביילפ '  ' תורבוח תקזחהב  האטבתה  ונרופ  תכירצ  רבעב 
.הקלקה קחרמב  אצמנ  ונרופה  םויה  .םינכשה  יניעמ  קוחר  יוצר  טמואידיוומ , טרס  תלאשהב  רתוי  תורחואמ  םינשבו 
םיכרצו םידבר  הל  שיש  וזה , הפישחה  לע  לקמ  ילטיגידה  םוידמהו  ימוימוי  ןפואב  םייטורא  םייוטיבל  םיפשחנ  םישנא 

.םינווגמ םיישונא 

טנרטניאהמ ונרופה  תא  ודירוי  םא  יכ  תוחידבב  רמאנ  טנרטניאה , לש  הלודגה  הצירפה  ירחא  תצק  םוינלימה , תישארב 
.ונרופה תרזחהל  המוצע  לע  םיתחיש  דחא  רתאמ  ץוח  םירתא –  רתוי  ויהי  אל 

.יחכונה ריעצה  רודה  לש  תולודגה  תויורכמתהה  תחאל  הכפהנ  היפרגונרופש  אלפ  ןיא 

תנשל 2014 היפרגונרופ  לש  הקיטסיטטס  לע  ימלועה  "ח  ודה

םיטנדוטסהמ   םיטנדוטסהמ תויטנדוטסהמ % % תויטנדוטסהמ % % 

ליג 12 ינפל  ונרופב  הנושארל  5132ופצ 

עובשב םעפ  תוחפל  היפרגונרופב  םויכ  6818םיפוצ 

Reference: Covenant Eyes. 2014. Pornography Statistics: Annual Report 2014.

Note: age 18-24.
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םלועב ונרופ  ירתאב  הייפצ  לע  םינותנ 

םויב תויפצ  ןוילימ  םע 100  היפרגונרופה  ירתא  םוחתב  ולדוגב  ינשה  אוה   Youporn רתא

יאליגב 29-20 םה  רתאב  םישלוגהמ  רשאכ 58%  , Youporn רתאב תרבוע  םלועב  טנרטניאה  תרובעת  ללכמ   2%

ונרופ  ירתאב  רידת  ןפואב  םישלוג  "ב  הראב םיטנדוטסהמ   42%

הז קוסיעב  עובשב  תוחפל  תועש  לש 5  יוליב  לע  םיחוודמ  םכותמ   12%

רתויו רתוי  יפארגונרופ  ןכות  ןמזה  םע  םיכרוצ  םה  .םהלש  תוינימה  תוקושתה  ידי  םיטלשנ  םהש  םישיגרמ  םכותמ   19%
תונוא תויעבמ  רתויו  רתוי  םילבוסו  רתויו , רתוי  ךכב  םישייבתמ  ינוציק ,

Reference: Love, Dylan. 3.12.2013. Don't Believe Porn Addiction Is Real? Check Out These Numbers.
Business Insider.

ויתושיפת לע  קפס  אלל  עיפשה  רבדהו  דאמ  ריעצ  ליגמ  ונרופל  יביסנטניא  ןפואב  ףשחנש  ןושארה  רודה  אוה   Y-רוד ה
םישלוגה רעונה , ינבמ  יכ 15%  אצמנ  (, 2004  ) טנרטניאה לש  תירבועה  הפוקתב  ץראב  השענש  רקחמב  .תוינימה 

ןה םיכחוגמ , םיארנ  הלאה  םינותנה  םויה  .םייפארגונרופ  םירמוח  שפחל  ידכ  תשרב  םיפתתשמ  עבק , ךרד  טנרטניאב 
םירמוחה תצופתב  המוצעה  היילעה  לשב  ןהו   , ןופטראמסה ךרד  ללוכ  טנרטניאל , הלקה  תושיגנה  לשב 

לבא םהל 18 . ואלמ  םרטש  ימל  טנרטניאב  ונרופה  ירתאל  הסינכה  הרסאנ  ןורחאה  רושעה  ךלהמב  .םייפרגונרופה 
", ליג 18 לעמ  התא  םאה  , " הסינכה ףדב  הטושפ  הלאשב  תמכתסמ  הלאה  םירתאה  לא  שולגל  רעונה  ינבמ  עונמל  ךרדה 

.רוסיאה תא  ףוכאל  ןתינ  אלש  ךכ 

ךכ םושמו  יברעמה , םלועב  םיהובגה  ןמ  םה  היזיוולטבו  טנרטניאב  לארשיב  רעונ  ינבו  םידלי  לש  הייפצה  תועש  רפסמ 
ילגרה תא  קדבש  יח , לת  תללכממ  רומ  ליגיבא  לש ד"ר  הרקחמ  .תיסחי  הלודג  היפרגונרופל  םהלש  הפישחה  תנכס 

לש תורידתב  היפרגונרופ  ירתאב  םישלוג  ( 92%  ) םתיברמש הלעה  טנרטניאב , רעונ  ינב  ברקב  היפרגונרופל  הפישחה 
קרש ינב 12-10 , םידליב  אלא  הרשע  הנומשו  השע  עבש  ינב  םירענב  רבודמ  אל  .שדוחב  םימעפ  המכ  וא  םוי  לכ  ןיב 
ךסמ ךרד  קר  אל  ןבומכ  איה  תושיגנה  .טרפב  םתוינימ  לעו  ללכב , םדאה  תוינימ  לע  םהלש  הסיפתה  תא  םישבגמ 

. םימדקתמה ןופלטה  ירישכמ  תועצמאב  םג  אלא  בשחמה ,

הפישחה לשמל , .ןלטבל  ןיאש  תויבויח  תועפשה  שי  טנרטניאב  םיינימ  םינכתל  הפישחל  יכ  םירובס  םיבר  םירקוח 
ידקומ לע  תישונאה , היגולויזיפה  לע  בושח  עדימ  תרסומ  איה  .בושח  ידומיל  ךילהת  איה  תלוזה  לש  סקסלו  םוריעל 

תא איצוה  קפס  אלל  ונרופה  .גוז  ינב  ןיב  ידדהה  בשקה  תא  הלידגמו  םיעוציב  תרפשמ  איה  .תוינימה  דענמ  לעו  גנוע 
תינימה תונרקסה  קופיסל  דואמ  ליעי  ילכ  םישמשמ  םג  םייטוראה  םינכתה  .םיבר  םירוצעמ  ררחישו  ןוראהמ  סקסה 

םע םדאה  תורכיהל  הבושח  םיטרסהו  תונומתה  תרזעב  ןנואל  תורשפאה  .ךמצע  תרבחב  תימיטיגל  תינימ  האנהלו 
ןויסינ תריבצ  תרשפאמו  תינימה ) תומילאה  לאיצנטופ  תא  הניטקמ  םג  ןכלו   ) םיחתמ תקרופ  ויתויושיגרו , ויכרצ 

הזל הז  םיווש  םדאה  - ינבש בושחה  ךרעה  תצפהל  תעייסמו  תודידבה  תא  הגיפמ  םג  םיילאוסקס  םירסמב  הייפצה  .בושח 
.םימוד תוקושתו  םיכרצ  ילעבו  םסיסבב ,

םימדוק תורוד  הנייפאש  תועיבצהו  השודקה  תרסהל  ןימ , יפלכ  םיקינ  Y-לש ה תררחושמה  השיגל  םרת  ונרופה  םלוע 
.סקסב םהמ  םיבר  לש  תובכעהו  השובה  רסחו  יעבטה  קוסיעלו 

: םיטביה המכב  תואטבתמה  הזה , רודה  לע  תודירטמ  תועפשה  םג  שי  ונרופל  לבא 

ידמ ריעצ  ליגב  הפישח 
.הנושארה תינימה  תוסנתהה  ינפל  דוע  םינימ , תוארמל  םיניטק  םתויהב  םיקינ  Y-תא ה הפשח  ונרופה  לש  תושיגנה 

.ינימה   םוחתב  תודרחהו  םיתוויעה  לאיצנטופ  תא  הלעמ  םיינימ  םינכתל  ידמ  תמדקומ  הפישחש  הארמ  רקחמה 
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ףוגה יומידב  העיגפ 
" ןוכנ לדומ  םיאור כ" םהש  המ  ןיבל  םניב  םילדבה  לשב  םיריעצ , לש  ינפוגה  יומידב  תעגופ  םג  ונרופ  יטרסב  הייפצה 

.קושב שוקיב "  " םהל היהי  אלש  םיששוחו  םהירביאמ  םיבזכואמ  םיבר  .ךסמה  לע  ישנהו  ירבגה  ףוגה  לש 

שוגירל תורכמתה 
תרציימו חומה  לש  הימיכוריונה  תא  הנשמ  היפרגונרופב  יתייפכ ) יפוא  תילעב   ) תיביסנטניא הייפצ  יכ  םיארמ  םירקחמ 

םיריעצ לש  הלועו  ךלוה  רועיש  לע  םיחווידה  םיברתמ  תונורחאה  םינשב  .תורכמתה  םיתיעלו  תקפוסמ  יתלב  הקושת 
רשפא רשאכ  .הקיחש  רצויש  הכירצה  ןונימב  איה  היעבה  .ןקרופל  עיגהל  םישקתמו  יפרגונרופה  שוגירל  ורכמתהש 

םע םיסחי  םייקלו  תינימ  תוררוע  רוציל  ישוקה  לדג  הלועו , ךלוה  שוגירה  ףסו  ןותנ  עגר  לכב  םיטרס  תורשעב  תופצל 
.תויתימא גוז  תונב 

ךרדב ינימ  ןקרופל  עיגהל  לגוסמ  אל  רבכ  אוה  יכ  ןמזמ  אל  יל  רפיסש  יליג , ןב  קוור  יביבא , לת  רבח  : " ריעצ טסיגולב 
בייחש יפרגונרופ  יטילאיר  רוד  ונחנא , הלאכ  .ןווכתמב  םיטרפב  םצמצמ  ינאו  תשקבתמה  תויקניקה  אלל  תילנויצנבנוקה 

" .רחמ ונתוא  קפסי  אל  רבכ  לומתא  בוט  היהש  המ  .רידת  ןפואב  שוגירה  ףס  תא  תולעהל 

לבא ןיטולחל , םיאירב  םה  תיגולויזיפ  הניחבמ  .בחרה  הפקיהל  םיעדומ  אלו  היעבה  לע  רבדל  םיששוח  םיריעצה  בור 
לש לאיצנטופה  תא  הלידגמו  הביצי  תויגוז  תריצי  לע  םג  השקמ  ינימה  שוגירל  תורכמתהה  .הלודג  תישפנה  םתקוצמ 

.תויגוזה יסחי  לש  ריהמ  יוצימ 

המכ דע  ןיבה  אוה  .וירבחמ  םיברו  ותוא  הדירטמש  היעבב  ונתוא  ףתשל  שקיבו  ריעצ  רוחב  ונילא  הנפ  רקחמה  ךלהמב 
: וירבד ןלהל  .הילא  תועדומל  איבהל  ונמזמ  םורתל  טילחה  ןכלו  הבחרו  הקומע  היעבה 

69

70

71

72

28/44

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ידומיל ליחתהל  דמוע  אבצהמ  ןגס  תגרדב  יתררחתשה  ילארה , ןוכית  "ס  היבב יתדמל  הפיחב , ררוגתמ  ןב 23 , ינא  ""
. ןוינכטב טנדוטסכ 

בקע ןמז  ךרואל  םייגוז  םירשקב  ישוק  לע  ורבדש  םירבח  םע  החיש  רחאל  הלחה  אשונה  םע  ילש  הנושארה  תורכהה 
ול אצמנ  אלו  תרחא  וא  וז  המרב  וב  ונשח  ונבורש  ישוק  הינייפאמו , גוזה  תבל  רשק  אלל  תינימה  תוררועב  הדח  הדירי 

. םוחתב םיחמומ "  " ברקב םייקה  עדימה  יפ  לע  יטנוולר  ןורתפ 
רוד לע  טנרטניאב  ונרופב  הייפצה  תועפשה  אשונל  יתעדוותה  זאו  בחרה  םלועב  אשונה  לע  עדימ  שפחל  יתטלחה 

לע םימורופב  םיחחושמ  ולא  םירתאב  .םיפתתשמ  יפלא  תורשע  םהל  םיאקירמא  קנע  ירתא  ךרד  םויה  לש  םיריעצה 
תורכמתההמ המלחהל  הלק  אלה  ךרדה  לע  דחוימבו  טרפב  םרוג  אוהש  ינימה  דוקפתב  םיישקה  לעו  ללכב  אשונה 

. ונרופב הייפצל 
םישחש םיאירבו  םיריעצ  םירוחב  םיברל , עירפמו  קיסעמ  אשונהש  יתיארו  םירבח  םע  תוחיש  דוע  םוזיל  יתלחתה 

ךרואל ינימ  דוקפתו  םיסחי  תוכרעמ  רמשל  םישקתמ  המוד , שגר  וא  הקושת  םישח  תוחפ  םה  הרושכ -  ךלוה  אל  והשמש 
אל הז  לבא  יגולוכיספ  / יתפורת לופיטב  ינא  '; ' םיסחי תכרעמ  לכב  דואמ  רהמ  תינימ  תוררוע  / ןיינע רסוח  שח  ינא   ' .ןמז
אל ללכב  הזו  הדרח  לע  רבידו  תופורת  לע  יל  ץילמה  אפורה  רבדל  ימ  םע  ןיא  '; ' דחא ףאל  רפסמ  אלו  שאוימ  ינא  רזוע ,
בוט הארנ  אירב , ינא  '; ' םיסחי תוכרעמ  ליחתהל  ןוצר  רסוח  ןואכידל , יל  םרוג  ןיינעה  לש  ןורתפה  רסוח  '; ' ילש רופיסה 

'? ילצא קר  הז  רדסב ? אל  המ 
ריהמה טנרטניאב  ונרופב  הייפצה  תמרוגש  קזנה  לעו  חומה  ידוקפת  לע  םירמאמ  תאירק  ידי  לע  אשונה  קמועל  יתסנכנ 

ןיידע  ) וכו םיגולוכיספ  םיאפור , לופיטה  ישנא  ירתאב  ללכ  יוטיב  ידיל  אב  וניאש  ןיטולחל , שדח  ןיינע  ןאכ  שיש  יתנבהו 
(. ךוניחב תורושקה  תויגולוכיספ  תויעבו  עוציב  תדרח  לע  םירבדמ 

םינוטרס תואמ  רמולכ  ריהמה  טנרטניאב  ונרופב  הייפצה  לש  תוכלשהה  םע  דדומתמ  השעמלש  ןושארה  רודה  ונא 
תגשומש תוררוע , תגשהל  דואמ  ההובג  יוריג  תמרב  ךרוצ  הניה  תירקיעה  הכלשההו  ונרופב  הייפצ  לש  הקד  לכב  םינימז 

, תויתימא גוז  תונב  םע  תינימ  תוררוע  םייקל  יזיפ  ישוק  וא  ןווינ  תמרוגו  בחר  ספב  םינוטרסה  לש  הפולחתה  ידי  לע 
עיגהל תינכט  הניחבמ  ישוק  האצותה –  .יטנרטניאה  ונרופב  קוסיעה  לגעמ  תא  ץורפל  תלוכיה  רסוח  בקע  ןואכיד  םרוגש 

, הבזכא תשרדנה , המרה  תא  קפסמ  יטנרטניא  ונרופ  קר  תקפסמ –  תוררוע  רדעה  בקע  םינהמ  ןימ  יסחי  םויק  לש  בצמל 
. וכו היגרנא  רסוח  תונב , םע  םייחטש  םירשק  תורגתסה , םיתיעל  ןואכיד ,

ןויסינה ינפל  דוע  ( 13-10  ) ריעצ ליגמ  ריהמה  ונרופב  םיפוצש  ינב 23-20  םויכש  םיריעצ  לש  רודב  רקיעב  רבודמ 
ליגל םעיגה  םע  הלגתמ  היעבה  .םיימיטניא  םירשקו  ןימל  סחיה  אשונ  לכ  תוחתפתה  בלשב  םיאצמנו  ןושארה  יתימאה ' '

'. ליחתהל רשפאש  '
ישוק שי  דחוימב  םיפוצה  לכ  תא  הפיקמ  תורכמתה  תייעבש  ךכ   , םיפוצה לכל  םרגנ  קזנהש  יתיאר  םינוש  םירתאב 

" .וייחב בלש  םושב  תוימיטניא  תריצי  אשונב  ןיקת  יתגרדה  תוחתפתה  ךילהת  רבע  אלש  ריעצה  רודל  הלימגב 

תוינימ  לש  תתוועמ  הנומת 
לדומהש ךכל  תוביסה  תחא  םג  וז  .רכז  ןיממ  םינכרצל  רקיעב  תדעוימו  םירבג  ידי  לע  רקיעב  תלעפומ  ונרופה  תיישעת 
.םיריעצ םירבגל  םיירסומ  אלו  םינכוסמ  םג  םיתיעלו  םיעטמ  םירסמ  ריבעמו  ודוסיב , יטסיניבוש  אוה  חוורה  ינימה 

.ןהלש ינימ  יוזיב  לעו  ןתלפשה  לע  םישנ , לש  ינימ  לוצינ  לע  םיססובמ  םיבר  היפרגונרופ  ירמוח 

השיאה תוינימ  לש  ירמגל  תתוועמו  תירקש  הנומת  םילבקמ  םלוצמה , טסקטנוקל  םיעדומ  םניאש  םיריעצהמ , םיבר 
תלצנמ םיריעצ  לש  הרובח  םהבש  םירקמה  םיברתמש  אופא  עיתפמ  הז  ןיא  .גוז  ינב  ןיב  םיינימה  םיסחיה  יפוא  לשו 

תא םיריבעמ  טושפ  םה  .יתצובק  סנוא  םג  םיתיעלו  לוצינ  ןאכ  שיש  ללכב  םיהזמ  םהש  ילבמ  תישפנ , הקוצמב  הריעצ 
םג םיעיפשמ  ונרופה  יטרסב  םיגצומש  םילדומה  יכ  ןייצל  שי  .תימוימויה  תואיצמל  םייפרגונרופה  םירתאב  וארש  המ 

.םהילא ופשחנש  תוריעצ  םישנ  לש  תותוועמ  ןימ  תוסיפת  לע 

.בשחמהו ואדיווה  יקחשמ  םלועמ  םג  אלא  ונרופה  םלועמ  קר  אל  םיחקלנ  םייטסיסקסה  םילדומה  בגא ,

רגוב אלו  ינאכמ  ינימ  לדומ 
ןימה יכירדמ  תא  הדיצה  קחוד  אוהש  ךות  וילא , םיפשחנ  םיריעצש  יוקיחל  ןושארה  ינימה  לדומה  בורל  אוה  ונרופה 

םידמול םיריעצה   '(. םיבהואל ךירדמ   ' תוטלק לשמל   ) םיעשתה תונשב  םיצופנ  ויהש  רתוי , םיארחאהו  םיקומעה 
.םייתועמשמ םיסחי  רצייל  םהילע  השקמ  הזו  יתודלי  ןפואב  תינימה  תוליעפל  סחייתהל  םיבר  םירקמב 
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, וייחב רתוי  בחרנ  םוקמ  ספות  ונרופה  םינשה , תורבועש  לככ  .ולש  תונשב ה-30  קוור  וחק  : "" Ynet-תבתוכ ב הריעצ 
רז ןכוממ , והשמ  רבע  לא  הינפ  תא  התניש  ןימה  יסחי  לש  תוימיטניאה  .םרפנו  ךלוה  תוימיטניאל  ןימ  ןיב  רושיקהו 

, האב הרוחב  .המצע ]...[  ינפב  הרטמל  יעצמאמ  הרימג , ךרוצל  תינאכמ  הלועפל  רחא  לאודיבידניא  םע  רוביחמ  רכונמו ,
ךרוצה יולימ  םעו  דוחי , תורסח  ףולח , תונב  תורצק , ונרופ : ומכ  תוכרצנ  םיסחי  תוכרעמ  .ןקרופה  רקיעה  תכלוה , הרוחב 

 ]...[ .ןפדפדב ןרופ  - ויה ןולח  תא  ומכ  ןתוא  רוגסל  וא  טמואדיול  ןריזחהל  ןתינ 
וליפא .שגרל ]...[  סקס  ןיב  בברעלו  םימיאתמ  אלה  תומוקמב  םג  הברקו  תוימיטניא  שפחל  תוטונ  הסג , הללכהב  םישנ ,
תווקת תואלמ  רתוי –  עורג  וא  תונקורמ , הטימהמ  תואצוי  ןה  םיתיעל  דבלב , ץוטסב  רבודמש  גוזה  ינב  ןיב  םכסוה  םא 
.דחאכ םירבגו  םישנ  לש  םנבשיב  הפילצמ  תואיצמה  רבד  לש  ופוסב  .תויגוזל ]...[  רהמ  שיח  ךופהי  ימעפ  דח  סקס  ותואש 

 " .תויגוזב ךרוצה  תא  תיחפמ  הנישה  ינפל  ונרופב  תופצלו  םימח  תיבל  רוזחל  תורשפאב  תמייקה  תוחונה 

סקס סקס לעלע   חישה   חישה לשלש   היצזילמרונה   היצזילמרונה
Y-רודב ה .ול  האי  הקיתשהש  ימיטניא , הדשל  בשחנו  טרפה  תענצ  לש  םימוחתב  ןימה  רדוג  הירוטסיהה  ךרוא  לכל 

.ימיטיגלל ךפוה  הטובו , ינפשוחל  רבעב  בשחנש  המו  תולפונ , תומוחהש  הארנ 

תוחפבו שדוק " תרדה   " תוחפב סקסל  סחייתהל  םיטונו  םליגב ) ויהשכ   ) םהירוהמ רתוי  תינימ  םיחותפ  םויה  םיריעצה 
םא ןזואל , הפמ  רבעב  ורבעש  םיישיא , דואמ  םירבד  ףושחל  םיססהמ  אלו  רחא  ןפואב  תוימיטניא  םירידגמ  םה  .תוריהז 

.ללכב

דימת ינא  תויטרפ - " אשונב ה" תינורקע  המכסה  יא  וניניב  שיש  תששוח  ינא  : " רגובמ רבגל  קובסייפב  הביגמ  הריעצ 
תא בישחהל  הייטנ  םדאה , ינב  ונל , שי  ...תניינעמ  ינא  ימ  תאו  ללכב  ינא  ימ  תילבולג - הניחבמש  הדוקנמ , תאצוי 

וחלשיו ילש  הכירצה  ילגרה  תא  יארשאה  תורבח  ועדיש  ידיצמ -  זא  ..חורב  קבא  םצעב  ונחנא  ירהו  ידימ  רתוי  ונימצע 
סקוטוב םייניש , תלתשהל  תותפמ  תועצה  ילא  וחלשיו  יליג  תא  קובסייפב  ועדייש  ישדוחה , "ח  ודב םימיאתמ  םינופוק  יל 

" .םולכב תשייבתמ  אל  ינא  יל ??? תפכא  המ  לכה - ילע  ועדיש  .םירגובמל  םילותיחל  ךשמהבו 

ינב  ) לארשיב רעונ  ינב  לש  םתוינימ  לע  רקחמ  תנשב 2009  הכרע  תכמסומ ) תיגוזו  תיתחפשמ  תלפטמ   ) ןייטש ילנ  ד"ר 
המהדנ איה  הירבדל , ינב 17 . תורענו  םירענ  תורשע  ןייטש  הנייאר  רקחמה  תרגסמב  םייתניב .) ורגבתהש   Y-רוד ה

לכ היהיש  יתבשח  אל   " .הסונמ םדא  םהיתולאשבו  םהיתויווחב  ףתשלו  רבדל  זעה  םנוצרמו  אשונב  םהלש  תוחיתפהמ 
יעוצקמ םדא  םע  ןגומ ' בחרמ   ' ארקנש םוקמב  חחושל  םהלש  ההימכה  לבא   " .תרמוא איה  רבדל " םתוא  ענכשל  לק  ךכ 

" .הקזח דואמ  התייה  ןימאו 

הרומשה תולילקב  ונרופ , לע  רתוי  םירבדמ  םג  ונחנא  ונרופ , רתוי  םיאור  קר  אל  ונחנא  : " Ynet-ב תבתוכ  הריעצ 
ונא םיינישה , תנייגיהמ  רתוי  ןיינעמ  אשונ  אוה  ונרופש  ללגב  .החורא  ירחא  ילאטנד  טוחב  שומיש  ומכ  םיאשונל 
לע ןושאר  טיידב  הרוחב  לאשת  אלש  יפכ  .םירבדה  םירמאנ  וב  טסקטנוקהו  ןעמנה  יפלכ  תושיגר  תולגל  םיתעל  םיחכוש 

ונרופה רנא  לע ז' התוא  רקחתל  אלש  יוצר  ךכ  ךתעד - ) תא  ךילע  שביש  היפ  לבה  ןכ  םא  אלא   ) הלש הנייגיהה  ילגרה 
(." רבעב דחא  רוחבל  יתישעש  יפכ  טיידה , תליחת  ירחא  תוקד  שטניהל 5  ךל  אב  ןכ  םא  אלא   ) דחוימב הילע  ביבחה 

.םהלש ןימה  ייח  לע  תוחיתפב  ורביד  םינייאורמה  המכ  דע  תולגל  ונעתפוה  הז , רקחמ  ךרוצל  ונעציבש  תונויארב  םג 
.שפנ יחפמבו  תויעבב  םיישקב , םג  ונתוא  ףתשל  וחמשו  תויטרפל , תמזגומ  הרידח  הזב  ואר  אל  םה 

המ .קובסייפב  דחוימב  טלוב  גוז  ינבל  הקושתו  הבהא  תודידב , םיסחיה , תוכרעמב  תוקוצמ  ישפוחה , תוינימה  חיש 
היה רבעב  .תולוחכ  תוחידב  ללוכ  תונבל , ןהו  םינבל  ןה  ףתושמ  חישהש  הז  רחא  רוד  לכמ  דחוימב  הנושו  ןיינעמש 

תוישפוחב תופלחומ  תוינימה  תוקחאד " םויה ה" וליאו  .תוקימסמו  תוקתוש  תונבהו  ןימ  תוחידב  םירפסמ  םינבהש  גוהנ 
.תונבל םינב  ןיבו  םינבל  םינב  ןיב  תונבל , תונב  ןיב 
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הזש יתבשח  ןמזה  ותואב  קפס  אללו  ןומה , ונקחצו  ונרביד  הווש , שממ  והשימ  םע  יתאצי  : " הלאווב תטטוצמ  הריעצ 
, הככ היהי  הזש  יתננכת  אל  .התיבה  יילא  ונעסנו  יילע , םליש  אוה  לוכאל , ונמייס  .םעפ  יא  יל  היהש  בוט  יכה  טיידה 
לע ונבכשנ  ילש , רדחל  ונסנכנ  .הצלוח  ילב  ונייה  ונינש  התיבה  יילא  ונסנכנשכו  קשנתהל , ונלחתה  תוגרדמב  רבכ  לבא 
'. לגשמה ינפל  ךתוא  גנעל  הצור  ינא  : ' קוידב הזה  חוסינב  םואתפ , רמא  רוחב  ותואש  דע  םלשומ , היה  לוכהו  הטימה 

!" שויב

יפל קר  תימשר  עיגה  ףרוחה  : " אבה סוטטסה  תא  םיצייצמ " םיסוטאטס   " ירלופופה קובסייפה  ףדב  םסרפ  םיריעצה  דחא 
תונבה לש  תוחדובמה  תובוגתה  תינימ ." דרטומ  'י  צילו וגנמה  תמזגרוא  חופתה , יגוניע  ןוחבטמל -  ועיגהש  התה  יגוס 

". תרמוג הננבו  ףטלמ  וגנמ  הז  םיעט  יכה  "; " ...רדוסמ לכה  זאו  םימעטב  םימודנוק  גישהל  ראשנ  קר  : " עיגהל ורחא  אל 

ןכו הזה  םוחתב  םיגולוכיספבו  םיצעויב  רזעיהל  וא  םירבחב  ץעוויהל  םיריעצל  תיסחי  לק  םיאושנ , רבכ  םה  רשאכ  םג 
.יתחפשמה אתבו  תויגוזב  תויעבו  םיישק  לע  תוחיתפב  חחושל 

תוברתה תעפשהמ  םג  אלא   , ודלונ הילאש  תינריתמה  הריוואהמ  קר  אל  תעבונ  םיקינ  Y-ה לש  תינימה  תוחיתפה 
דחאש םושמ  סופדה  תא  תוקזחמ  היזיוולטב  יטילאירה  תוינכות  .לכה  לע  רבדל  םדאה  תא  הצירממש  תיטסיגולוכיספה 

םיללמתמו המלצמה  לומו  םידמוע  תוינכותה  ירוביג  ובש  בצמ  –  Voice Over-אוה ה ןתוא  םינייפאמה  םיביטומה 
(. םיעלקה ירוחאמש  תיגולוכיספה  הריזה  תא  לוכיבכ   ) תוסומכה םהיתובשחמ  תא  םיפוצל 

תויטרקסידל תויטרקסידל םולש   םולש
ברקב רקיעב  תטלוב  העפותה  .רתוי  ינפשוח  השענ  רוביצב  לבוקמה  שובלה  ךכ  רתוי  תינריתמ  תישענ  הרבחהש  לככ 

, רוקידפה רוקינמה , םג  .ןוימדל  םוקמ  םיריאשמ  אלש  םיבידנ  םיפושחמו  םיפוקשו , םידומצ  םירצרצק , םידגב  םישנה :
בושח דואמ  אשונל  הכפה  הנותחתה  השבלהה  לכ   ) יניטוחה ינותחתו  םיה  ידגב  גניסריפה , םיעוקעקה , רופיאה ,

( – םינב לצא  םג  הנורחאלו  תונב  לצא   ) הוורעה - רעׂש חוליג  דנרטו  לדגומה  הזחה  פא , - שופה תויזח  םיקינ ,) Y-ל
.תינימ תונצחומ  םירדשמ 

לבא לארשיב , אל  םגו  ברעמה  תוצראב  השדח  העפות  וניא  בקע , ילענו  רצרצק  ינימ  ומכ  יטורא , שובלש  שיגדהל  בושח 
ךכ לכ  השענ  הז  ןפודה ." אצוי  אלו ב" תלבוקמה  המרונב  רבודמ  ול , ומדקש  תורודהמ  לידבהל  , Y-רוד ה לש  הרקמב 
אלו תנשוימכ  םויה  תספתנש  וז , היגוסב  ללכב  םיקסוע  דבלב  תוטעמ  תוינוליח  תוחפשמבש  דע  ליגרו , חיכש 

תוינימ ףא  םיתיעלו  תוינימ  תרדשמש  העפוהב  תיבהמ  תאצוי  הניטקה  םתדליש  םיניחבמ  אל  ללכ  םירוה  .תיטנוולר 
םידגב תיינק   ) תינוציחה העפוהב  קסעתהל  תודליה , תא  רקיעבו  םידליה , תא  םידדועמ  ףא  םיבר  תאזמ , הרתי  .הטוב 

". תיסקס ינא  םאה   " םג אלא  יל " הפי  הז  םאה   " קר אל  אוה  שגדה  רשאכ  וכו ,)' תיאקיטמסוק  הרפסמל , הכילה  םייתנפוא ,
הלומעתב ופטשנש  םושמ  םג  אלא  םידליה ,) ייחב  םיברעתמ  אל   ) ישיאה שפוחה  סותא  םשב  קר  אל  תאז  םישוע  םה 

.זכרמב ינוציחה  הארמה  תא  הדימעמש  תנמושמ  תינכרצ 

רונוקוא דייניש  תרמזה  ןיב  ץרפש ב-2013  רשקותמה  חוכיוב  אוצמל  רשפא  תאזה  תירודה  העפותל  תניינעמ  השחמה 
.יביטקובורפ םוריעב  סורייס  העיפוה  ( Wrecking Ball  ) םיפילקה דחאב  רשאכ  לחה  לכה  .סורייס  יליימ  תרמזה  ןיבל 

תבככמ ובש  םסרופמ  ןומזפה  לש  פילקהמ  העפשוה  התעפוה  יכ  תב ה-20  תרמזה  הריבסה  ןוטס " גנילור  ל" ןויארב 
: ןושלה וזב  יבמופ  בתכמ  הלש  גולבב  המסרפו  הזעדזה  רונוקוא   . רונוקוא
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הרקיה יליימ  "
תויהל לוק '  ' הזש ןימאהל , ךתוא  ודדוע  וא  ןימאהל , ךל  ומרג  ךביבסמ  םישנאהש  םושמ  ךייבגל  דואמ  תגאדומ  ינא  ]...[ 

תא םא  ןיב  ךב , ורסרסיש  יריתת  םא  ךלש  ןורשיכה  לע  וליפאי  הלאכ  םירבד  .ךלש  םינוטרסב  םיסנרוק  קקללו  המוריע 
. םירוסרסה םה  הקיזומה  תיישעת  וא 

רוקמ ןפואו  םינפ  םושב  אל  הזו  ךכ , תלצונמ  תויהל  ךמצעל  ישרת  םא  ךוראה  חווטב  ךכמ  חמצי  אל  קזנ  דבלמ  רבד  םוש 
רובע אלו  ךלש  תינימה  הכישמה  תוכזב  רתוי  ךתוא  וכירעי  םא  הריעצ , השיא  לכ  רובע  יבויח  רסמ  וא  ךרובע  המצעה 

.ךלש [...]  רורבה  ןורשיכה 
םא .הבהאל  הקושת  ןיב  תולבלבמ  תובר  םישנ  .ךב  וטשי  אלש  ךממ , תפכא  אל  םייניע  ךב  םיצעונש  םירבגהמ  דחא  ףאל 
אל ךל  םגש  םשורה  תא  הריבעמ  תא  עדומ  אל  ןפואבש  םג  המ  .ךממ  םהל  תפכאש  רמוא  אל  הז  תינימ  ךב  םיצור  םה 

.ךמצעמ [...]  הברה  תפכא 
םיחלוש ונחנאש  םירסמב  תוריהז  תויהל  ונילע  הלאככו  יוקיחל  לדומ  ןה  היישעתב  םישנה  אל , וא  הז  תא  בהאנ  םא  ןיב 

  " .ןכוסמ הז  .יליימ  אל , הז  לבא  .הנוז  תויהל  בינגמ  הז  יכ  אוה  תחלוש  תאש  רסמה  .תורחא  םישנל 

םיצויצ לש  ףצרבו  דחוימב  םייביטקובורפ  םימוליצ  לש  תפסונ  הרדס  המסרפ  איה  ךפיהל , .בלל  החקל  אל  סורייס 
, הקיתוה תרמזה  לש  תישפנה , התקוצמ  לע  תזמורמ  רתוי  איהש  ךות  רטאיכיספל , תכלל  רונוקואל  הצילמה  רטיווטב ,

.רבעב  הריתסה  אל  התואש 

: העיבתב המייא  ףאו  לצנתהל  סורייסמ  השרד  ובש  ףסונ , בתכמב  הביגה  רנוקוא 

םה ילש  הלאה  םיצויצהש  בושחל  םישנאל  תמרגש  ןוויכ  םוצע , קזנל  יל  םרוגו  הריירקה  תא  יל  סרוה  תישעש  המ  "
רשפא יא  יכ  םייטפשמ , םידעצב  ךדגנ  טוקנל  אלא  הרירב  יל  היהת  אל  םתוא  יריסת  אל  םא  .םייתנש  ינפלמ  אלו  םויהמ 

יל היהת  אל  ילצנתת , אל  םא  לבא  ךל , ערהל  תשפחמ  אל  ינא  .תוישפנ  תויעבמ  לבוס  התאש  םיבשוחשכ  הדובע  לבקל 
לש המרל  דרא  אלו  ךתוא , רקבל  אובא  ינא  תירטאיכיספה , הקלחמב  וא  הלימגב  ירמגת  תאשכו  .ךילע  ץוחלל  אלא  הרירב 

" .ךל גועלל 

רגובמ רוד  ירוד : רעפ  אטיב  אוה  ןיפיקעב  לבא  .היצרופורפמ  האציש  סבלס  ןיב  הבירמ  דוע  היה  הזה  חוכיוה  הרואכל 
.תובכע םוש  אלל  יבמופב  לטרעתמש  ריעצ  רודו  ותויטרפל  דרח  ןיידעש 

.תירוביצ ןיעמ  קחרה  זמזמתהל  גוהנ  היה  םימדוק  תורודב  .ירטנצסקא  שגד  הזה  רודב  תלבקמ  םיזומזמה "  " תוברת םג 
םיבר .םיירוביצ  תומוקמבו  םירוהה  דיל  םירבחה , דיל  יבמופב , זמזמתהל  חיכשו  לבוקמ  תאז , תמועל   Y-ה רודב 

הנורחאל .םירוה  וליפאו  םיחא  םיחרוא , הרידל , םיפתוש  םיאצמנ  םיכומסה  םירדחב  רשאכ  םיינלוק  ןימ  יסחי  םימייקמ 
תונומתה תשרל  ןימ , יסחי  םייקל  ומייסש  ירחא  דימ  דחיב , םהלש  תונומת  םילעמש  תוגוז  שדח -  דנרט  לע  ונרשבתה 

.םרגטסניא תיתרבחה 

שטשטל םיטונ  םה  רומאכש , םושמו  רתוי  הובג  םלצא  השובה  ףרש  םושמ  ליפורפ  ךימנהל  ץמאמ  םישוע  אל  םיקינ  Y-ה
הדבועלו םתוא  םיבבוסה  תושגרל  םישיגר  תוחפ  םג  םה  תורגב .) רסוח  לשב  ראשה  ןיב   ) ירוביצל יטרפ  בחרמ  ןיב 

.םהלשמ םינושה  םיכרעו  תויושיגר  םע  םישנאב  הכובמ  ררועל  הלוכי  תנצחומ  תוינימש 

"" תונייזמ תונייזמ  " " םישנ םישנ
םג  ) םינשה 1998 ל-2004 ןיב  הרדושש  , ('Sex and the City') הלודגה ' ריעהו  סקס   ' החילצמה תינקירמאה  הרדסב 

השיאה תא  תמלגמ  טולרש  תוינימ : לש  םילדומ  העברא  ראשה  ןיב  תוגציימש  תובוט , תורבח  עברא  תובככמ  לארשיב )
שיגרה רבגה  תא  תשפחמ  יראק  התוא , ןיינעמ  תוחפ  ןימש  תיטסיריירקה  השיאה  תא  הדנרימ  ןשיה , ןזהמ  תיתולתה 

". רקוב תחוראל  םיריעצ  םירוחב  תלכוא  השיאה ש" שדחה –  םגדה  תא  תפקשמ  התנמסו  םיינויווש  םיסחי  התיא  להניש 
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אל ןהש  םיבשוח  םתא  םישנ , יבגל  תוינרדומ -  טסופ  החילס , תוינרדומ -  תוסיפת  ןתוא  לכו  : " Ynet-תבתוכ ב הריעצ 
ונל רתומש  םייחהמ , תונהיל  ןיידעו  ונמצע  תא  שממל  תולוכי  ונחנאש  תומלש , ונחנאש  קנופמה ? יחומ  תא  ופטש 

" .דחיב ןלוכ  וא  הלודגה ' ריעהו  סקס   ' לש היעיברהמ  תחא  לכ  תויהל  תולוכי  ונחנאש  ללרתשהל ,

תוששוח אלש  רתוי , תוריעצ  תונבל  ךרדה  תא  הנמיס  השעמלו  ןפוד , תאצוי  הכ  התיה  אל  התנמס  לש  התומדש  רבתסמ 
תינקירמאה הרדסב  רקיעבו  תונורחאה , םינשה  לש  היזיולט  תורדסב  ראשה  ןיב  ףקתשמ  רבדה  .ןתוינימ  תא  ןיצחהל 

לע דחוימבו  הרדסה , תרוביג  םאהנד , הניל  לש  תיתרגש  יתלבה  התעפוה  לע  בתכנ  טעמ  אל  .ליעל  הרכזוהש  תונב ' '
גיצהל הלש  ןוצרה  יכ  םאהנד  הרמא  ןיזגמ ,' קרוי  וינ  ל' ןויאירב  בוטח ." אלה   " הפוג תא  הגיצמ  איה  הבש  תוישפוחה 

ןאכ שי  תיגולואידיא  הרהצה  ןאכ  שישמ  רתויש  המוד  לבא  ןהש .) יפכ  םישנ  תוארהל   ) ודוסיב יטילופ  אוה  םוריע 
ןה הרדסב  תויומדה  םג  ךכ  יטקלפ , אל  םאהנד  לש  ףוגהש  םשכ  .הזה  רודב  תוגהנתמ  ונחנא  ךכ  תיגולופורתנא : הרהצה 

(. תיתודלי םיתעל   ) הנצחהבו תויעבטב  ןפוגל  תוסחייתמ  ןה  ןכלו  ונימי , תונב  תוריעצ  לש  תויטנתוא  תויומד 

.ןגד הימו  ןמסקו  תנע  ררוז , תלייא  לש  ןבוכיכב  תוכלוה " תורמוג   " הרדסה ץורעב 2  רודישל  התלע  תנשב 2006 
םינוכרעמה דחאב  וכו .)' תונותח  סקס , תוקוור ,  ) םישנה לש  ןמלועב  ודקמתהש  םירצק  םינוכרעמ  הללכ  הרדסה 

םהמ דחא  לכל  תסחייתמ  ררוז  תליא  רשאכ  םיחכונה , תא  תורקוסו  באפב , רבה  לע  ןמסקו  תנעו  ררוז  תלייא  תובשוי 
ותיאו ותיא  תבכש  התיאו , ותיא  יתבכש  התיא , יתבכש  ותיא , יתבכש  ותיא , יתבכש  ותיא , יתבכש   " ויבגל תרמואו 
קופיסב תררשאמו  תרכזנ  עגר  רובעכו  ותיא "? יתבכש   " םירבגה דחא  יבגל  ההות  םעפ  ידמ  ותיאו " ותיא  יתבכש  התיאו ,

איה דבלב ,) ותיא " יתבכש   " םילימב הצמתמ  וב  ללמה  לכשו   ) יצחו הקדכ  וכרואש  ןוכרעמה , םויסב  ותיא ." יתבכש  "
, תרזוח איה  תוינש  רפסמ  רובעכ  .הדבל  ןמסקו  תא  הריתומו  רבה , תא  תבזוע  איה  יתבכש ." אל   " ותיאש רבג  ההזמ 

" .ותיא יתבכש  : " הריטפמ םיפוצה  תעתפהלו  הידש , תא  תקצממו  היתפש  תא  תבגנמ 

וא םייתונזל  ובשחנ  תונב ,) רקיעב   ) ההובג תורידתב  גוז  ינב  ופילחהו  תינימ  דואמ  םיליעפ  ויהש  םיריעצ  רבעב ,
טרדנטס והז   Y-רוד ה יריעצ  ברקב  םויכ , תאז .) םישיחממ  ןרזמ "  " וא תנתונ " הרוחב   " םימיתכמה םייוטיבה  " ) םילוז "

.לוספ ךכב  םיאור  םניא  םיברו  לבוקמ ,

רתוי תוליעפ  קר  אל  םישנש  ךכל  םינמיסה  םיברתמ  לבא  רתוי , םייביטקא  ןיידע  םירבגש  םיחיכומ  םירקחמ  םנמא 
תוריעצ טעמ  אלש  הז  תכל  קיחרמו  ןיינעמ  רתויש  המו  רתוי , תועבות  רבעבמ , רתוי  תומזוי  םג  אלא  תינימ  הניחבמ 
םודנוק תוקיזחמ  תובר  תוריעצ   (. תקהבומ תירבג  העפותל  רבעב  הבשחנש  העפות   ) ןהיכרוצ קופיסל  ילכ  רבגב  תואור 

הפשב שמתשהל  םא  .דרוי  הארנה  לככ  העינמה  יעצמאב  שומישה  ליגו  קנראב , וא  קיתב  ירחאש " םויה   " תולולגו
". תניידזמ  " קר אלו  תנייזמ "  " םג םויכ  השיאהש  רמול  ןתינ  תיממע ,

תישנ הליבקמ   Y-רודב ה לביק  םינויזל ) הדידי  " ) הזיזי  " גשומה גנלסה : תפשב  ראשה  ןיב  היוטיב  תא  תאצומ  העפותה 
(. דבלב םיינימ  םישגפמל  שמשמה  רבג  " ) חונ רודיס   " וא זיזי "  " גשומה תומדב 

תורוחב .םהמ  הסג  רתוי  הברה  המרב  םינב  םע  תוליחתמ  תונבו  הלילל , יהשימ  ריכהל  ידכ  רבל  םיאב  םישנא  : " תינמרב
ןתוא קשניש  תושרוד  וא  קשחנה  ןמרבל  תואימחמ  תויותש ]...[ , רבה  לע  תובשוי  ןה  .הייתש  ןהל  ונקייש  ידכ  לוכה  ושעי 

" .תולילקב יד  וליפא  ילארוא , ןימ  לע  ורשפתי  ןה  ןתיא , בכשל  ןכומ  אל  רבג  םא  .תועיבצמ  ןהש  תומוקמב 

הז םא  .וגאל  ףיסומ  הז  קפס , ןיא  .הלוע  ךלש  וגאהו  ךמצע  םע  בוט  שממ  שיגרהל  ךל  םימרוגש  םיצוטס  שי  : " הריעצ
םש אל  אוהו  ומצעמ  הז  רוחבל  תפכיאש  המ  לכ  םא  עורג , ץוטס  הז  םא  לבא  .הבבס  זא  והזו , ץוטס  לש  עטקב  הפי  רגסנ 
תא יתסנכה  ינא  : ' ךמצעל תרמוא  תא  לבגומ , ןובריעב  הז  תא  תחקול  תא  לבא  .עגופ  תצק  הז  זא  הלוז , השיגרמ  תאו  ךילע 

'." הזל ימצע 
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םישנ האור , ינאש  הממ  .סקס  תושפחמ  טושפש  תודוהל  תונכומש  הממ  תונב  רתוי  הברה  שיש  בשוח  ינא  : " ריעצ
" .םירבגהמ תוחפ  אל  תושפחמ 

תואב הליל  לכש  תורוחב  האור  ינא  המגודל , .קוש  לש  ןוויכל  הזה  קחשמה  לכ  תא  תוכשומ  םישנש  האור  ינא  : " תינמרב
" .רחא והשימ  ליבשב 

, הביח םשב  ןהלש  תופה  תא  תונכמ  תונבה  עודמ  הלאשב , חותפ  ןוידב  אוצמל  רשפא  השדחה  תויביטרסאל  השחמה 
תוחפ מ-35 אל  היתורבחמ  הפסא  םישנ , תחנמו  הלוד  איהש  לקניפרוג , ןריב  לטרוא  תבתוכה , .וקאמ  רתאב  םסרופש 

. םינוש תומש 

אלא תופ "  " ומשב ןהלש  ןימה  רביאל  תוארוק  אלש  םישנ  לש  העפותל  ףשחיהל  יל  אצי  הנורחאל  : " mako-ב הבתכ 
יתלביקו הרבח , ינא  ןהב  תוצובקהמ  תחאב  הביחה  תומש  םה  המ  לואשל  יתטלחה  .הביח  תומש  ינימ  לכ  ול  תואיצממ 

ע"י ורבעוהש  הלאכ  םקלח  ואיצמה , ןהש  תומש  םקלח  ןהלש : תופל  תוארוק  םישנש  םינוש  תומש  מ-35  הלעמל 
( - דבל אב  הארנכ  אוה   ) ול תוארוק  אלש  ולאכ  םג  ויהו  הרז , הפשמ  תויטה  קלחו  תויומד , םש  לע  קלח  םג  ויה  תוהמיאה ,

 ]...[ . םש ול  ןיא  ןתניחבמ 
אלש חטבו  וילע  רבדל  אל  וב , תעגל  אל  וב : שייבתהל  שיש  רביא  אוה  ונלש  תופהש  ךוניח  תוגפוס  ונחנא  ונתודליב  רבכ 
לכל ותוא  ףושחל  אלו  תמיוסמ  תועינצ  תמר  לע  רומשל  ךירצש  הז  םע  המיכסמ  ינא  רורב , היהיש  .רוביצב  ותוא  ףושחל 
ישיש תחישב  תופה  אשונ  תא  סקסדל  אלש  ףידעש  ןוכנ  .וילע  רבדל  אלו  וב  שייבתהל  הביס  האור  אל  ינא  לבא  שרוד ,

" תונגוטמ תוקורי  תוינבגע  התפצש ב" ימ  לכ  .ונלש ]...[  תונבה  םע  תורבח , םע  וילע  רבדל  רשפא  ןכ  לבא  לכואה  ןמזב 
השקבה לע  וניהתו  ונכחיג  ונלוכ  .הלש  הניגאווב  הארמ  םע  ןנובתהל  השקבתה  סטייב  יתק  לש  התומד  ךיא  תרכוז 

ויתונורסח ןכיהו  ויתונורתי  ןכיה  תעדוי  ךפוגב , קלח  לכ  הריכמ  תא  םצעב ? אל  המל  הז , לע  םיבשוחשכ  לבא  וזה  הרזומה 
ךכ לכ  ונחנא  המל  זא  רביא  דוע  איה  .ןזוא  ףא , לגר , די , ומכ  איה  תופה  .תיארנ  ךלש  תופה  ךיא  גשומ  ךל  ןיא  לבא 

 ]...[ ? הנממ תוכבומ 
יפיסות יתופ , הל  יארקת  יידמ ? ךל  השק  םש  אוה  תופש  השיגרמ  .הלש  םשה  הז  .תופ  הל  םיארוקש  ךלש  הדליל  ידיגת 

.התוא יניטקת  לא  רתוי , הדמחנל  התוא  יכפהת  לא  התוא , ישילחת  לא  .ךל  קרו  ךל , תכייש  איה  יכ  תוכיישה  דוי  תא  הל 
רתוי האירב  תוישנל  רתוי , האירב  תוינימל  ךמצע  תא  יכנחת  .ךמצעל  םג  הז  תא  השוע  תא  תופל , הז  תא  השוע  תאשכ  יכ 

" .רתוי האירב  תוישונאו 

תארקנש היזיוולט  תינכתב  םישנ  לש  תויומד  םיינשה  םיגיצמ  רורדו " יש   " םיאקימוקה דמצ  לש  םינוכרעמה  דחאב 
איה ילש  הניגאווה   " םשב רפס  הבתכש  תיטסינימפ  תררושמ  םלגמ  רורדו  תינכותה , תחנמ  תא  םלגמ  יש  םישנ ." לכה  "

". תושר ילב  הב  יל  תעגל  םוקלאברידו  ילש 

.סוכ יל  שיו  היישפוח , השיא  ינא  יכ  : " הבישמו רפסה , תא  המסרפ  איה  עודמ  תררושמה , תלאשנ  ןוכרעמה  ךלהמב 
ילש סוכה  ותוא ? יתבנג  ינא  המ , ילש ? סוכב  שייבתהל  הכירצ  ינא  המל  .וב  תשייבתמ  אל  ינאו  ילש , אוה  הזה  סוכהו 

". תושר ילב  וב  יל  עגיי  אל  דחא  ףאו  ילש , אוה 

תרפוסהו רפסה "? ירוחאמ  רסמה  המ  לבא   " תלאושו ריקחתב , הכישממש  תנייארמה , ברקב  תובהלתה  החיפמ  וז  הבושת 
". סוכ  " הל הבישמ 

": יטרפ סוכ   " ארקנש הירישמ  דחא  תא  תררושמה  האירקמ  ןוכרעמה  ךשמהב 

, יטרפ סוכ  אוה  ילש  סוכה 
, ילש סוכה  יטרפ 
, יסוכ אוה  יטרפ 
. יטרפ אוה  יסוכ 

. יטרפ
.יסוכ

, תנייארמה לש  הבוריס  רואלו  ילש ,"? סוכה  תא  תוארל  הצור  תא   " תלאושו הילגר  תא  תררושמה  תקספמ  ןויארה  םויסב 
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הל הנוע  הבוגתב  ילש ?" סוכה  תא  תוארהל  הלוכי  אל  ינא  זא   " ההותו תררחושמ " השיא  ינא   " תררושמה הריהבמ 
" .ךלצא ראשיישו  ךלש  אוה  .ךלש  אוה  ךלש  סוכה   " תנייארמה

ןווגלו ןווגלו תוסנתהל   תוסנתהל תוחיתפה   תוחיתפה
תומיעטל םיחותפכ  םמצע  תא  םיספותו  תוריחה  תא  םיבהוא  םה  .תיטסילרולפ  היטרקומדב  ולדג  םיקינ  Y-ה

.ינימה םוחתב  םג  ויוטיב  תא  אצומ  רבדה  .תושדח  תויוסנתהלו 

/ה תא המכ  דע  םימרוז .")  ) תושדח תויוסנתהלו  םייונישל  םיחותפ  : " לארשיב םיריעצל  תכיושמה  הנוכת  ןלהל 
: םיכסמ

דואמ םיכסמ 
םיכסמ

יקלח ןפואב  םיכסמ 
םיכסמ אל 
םיכסמ אל  דואמ 

22.1%

27.2%

44.2%

 .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  תורעה :
יאליגל 21-34. לארשיב " םיריעצ  ב"

תוחונת ןווגמב  תוסנתהל  םהלש  תונוכנב  ראשה  ןיב  תאטבתמ  דחאכ ) םינבו  תונב   ) Y-רוד ה לש  תינימה  תוחיתפה 
(. םיירוביצ תומוקמ  ללוכ   ) םייטרדנטס תוחפ  תומוקמב  ןימ  יסחי  םויקבו 

.תטהול הקישנל  המודש  בייחמ , אל  זומזמ  לש  גוסכו  ינימ  ןבאתממ  רתוי  אל  לאכ  אוה  ילארוא  ןימ  לא  חוורה  סחיה 
.העפותה תא  אטבמ  הל ) וא  " ) ול תדרל   " חנומב שומישה  םצע 

.השדחה הציצמה  תמרונב  הקסעש  תניינעמ , הבתכ  ןענכ  ןב  רמתיא  יאנותיעהו  רפוסה  םסרפ  ב-2008 
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םירידאמה םיסותימה  ויה  יכרע : וד  דואמ , יטנלוויבמא  היה  הציצמה  לא  סחיה  תונש ה-90 ]...[  עצמא  לש  ביבא  לתב  "
", לוצינ  " לש םיביטרנ  םע  תוינרמש  תוסיפת  ויהו  אסיג , דחמ  תונשב ה-80  ןיווגניפה  לש  םיתורישהו  קורה  יבכוכ  לש 
, ישממב חכונב , אל  תוחפל  .אצמנב  ויה  אל  ןפוא , לכ  לע  תוציצמ , .אסיג  ךדיאמ  הטומרש " ו" תנתונ " ", " הלפשה "

רבכ םינודעומב  םויה  .הציצמ ]...[  לבקל  ידכ  םידליה  ץורעב  שיגמ  וא  קור  בכוכ  תויהל  ךירצ  אל  התא  םויה  .ימוימויב ]...[ 
(. ןיאקוק םיכרוצ  םימיוסמ  תומוקמבש  ומכ   ) היסהרפב טעמכ  רבל , תחתמ  םילבקמ  הציצמה  תא  .םיתורישל  םיכלוה  אל 

 ]...[ .וילאמ ןבומל  טרדנטסל , הכפה  ריעצה , רודה  ינב  לצא  הציצמה ,
? הרגשבש המ  רבד  ימיטיגל , ךכ  לכ  המ  רבדל  הרומעו  םודס  לש  "ם  ואב הרירגשהמ  הציצמה  הכפה  ךיא  הרק ? הז  ךיא 

תא רתוי  ןיאו  ינימ  ןויווש  םויה  שיש  ןיינעהמ  עבונ  הז  : " הריבסמ תב 27 , תיטנגילטניאו  הפי  תיאנותיעו  תיטנדוטס  א ,'
חישה .תויוות  ונל  וקבדויש  דחפנש  ילב  קינעהל  ונל  רשפאמ  רבדהו  הלוז ,' ', ' הטומרש ', ' תרקפומ ', ' תנתונ  ' לש ביטרנה 

', יתניידזה אל  ןמז  המכ  ואוו ,  ' וא םויה ,' תינמרח  ינא   ' דיגהל תלוכי  ונחנא  .ןיממ  תונהנ  דואמ  ונחנאש  אוה  םויה  ונלש 
ומכ .ןמרחמ  הז  הזמ , הנהנ  רבג  תוארל  הפי  םג  הז  .ץוצמל  תונהנ  תמאב  ונחנא  וז  תרגסמב  ךל .' ץוצמל  יל  אב  ךיא   ' וא
ןהבש תודיחיה  תולועפה  תחא  וז  .תידדה  הקנעהכ  ספתנ  םויה  סקס  .הל .]...[  םידרוישכ  תינהנ  השא  תוארל  הפי  הזש 

" .היפורתנליפ אל  וז  .רחא  והשימל  קינעהלמ  שממ  לש  תיזיפ  האנה  הנהנ  התא 

תוחפו םיימיטיגל  רתוי  ושענ  תויגרוא ,)  ) םיפתתשמ בר  סקס  ןכו  םיאומוהל , רקיעב  רבעב  ךיושש  ילאנאה , סקסה  םג 
ןוגכ םיילאנויצנבנוק " אל   " תומוקמב תינטנופסו  תרעוס  תינימ  תוליעפ  םייקל  םיססהמ  אל  םיבר  .הזה  רודב  םירידנ 

.תוגרדמ ירדחו  םיבשו ) םירבועה  יניעל  ללוכ   ) םי יפוח  םיירוביצ , םיתוריש 

"" םיכלוה םיכלוה םירמוג   םירמוג ""
", טנטסניא גונעת   – " עושעשמ רתוי  אל  םה  םינויז " ש" דחאכ -  םישנו  םירבג  המכסומה -  תחוור  םיקינ  Y-ברקב ה
לש תווהתה  םדקמו  ףקשמ  ימעפ  - דחה יעגרה , ןימה  .תיתועמשמ  תושגר  תעקשה  אל  וליפאו  ךורא  רוזיח  בייחמ  אלש 

.םייחרכה םניא  גוזה  תב  וא  ןב  יפלכ  םיקומע  תושגר  םג  ומכ  םיינימה  םיסחיה  תוביצי  ובש  רחא , ינימ  לדומ 

': הלגייבה תמכוח   ' ךותמ
". ריעב הניפ  לכב  םיניידזמ  ןומה , םיללותשמ  ןומה , םיקחוצ  ןומה , םיתוש  ןומה , םיאצוי  ונייה  "

רתוי הברה  ויה  ונלש  םייחה  תוינש , רשע  ירחא  תורמוג  ןתייה  םאש  דיגנ  אוב  לבא  לובסל , הז  ןייזלש  ןיינע  אל  הז  "
, םפמפל ליחתמו  סנכנ  התא  זא  .ןמזה  רבועש  לככ  תקחוש , רבדנ  אלש  הלק , אל  הדובעב  רבודמ  ןפוא  לכב  יכ  םילק ,
 – שערב הדירי  .קזח  רתוי  ךישממ  התא  תוקזח , רתוי  תוחינג  .דובעל  ךישממ  התא  ןהילא  םאתהבש  תובוגת  עומשל  הכחמ 

" .ןעטמ ררחשל  ישפוח  התא  זאו  תרמוג ,' ינא   ' עמוש התאש  דע  השוע  התא  הז  לכ  תא  .בצקמ  וא  החונת  הנשמ  התא 
ךותל רבגה , ףוגב  רתויב  רומשהו  ימיטניאה  רביאה  ןיזה , תא  סינכהלש  רזומ  תצק  יל  הארנ  הז  הז , לע  בשוח  ינאשכ  "

לע רבדל  אלש  הפהמ , ילירטס  הביח  טפשמ  הזיא  ףולשלו  ונימיב , תוקד  שמח  חקול  השיאה , לש  התמשנו  הפוג  יקמע 
" .ללכב םא  שדוח , הזיא  תחקל  לוכי  הזל , רבעמ  והשמ 

': היטבמאה תכלמו  סומוחה  ךלמ   ' ךותמ
דצמ .םייחל  תובהלתההו  תומימתה  תאו  םייניעב  קיזה  תא  בהוא  ינא  תוריעצ , בהוא  ינא  דחא  דצמ  .םיטרסל  יתסנכנ  "

חלוגמה סוכהש  תורמל  .ןיידזהל  תועדוי  אל  םג  ןהו  שארב , תולשב  אל  ןה  בוט , הז  המ  ךירעהל  תועדוי  אל  דוע  ןה  ינש ,
לכותש יידכ  וקוק  םג  אלא  קוק  קר  אלו  תוצצומ , ןהש  ינפל  קוק  תושוע  ןהו  חותמ  לוכהו  תחתהמ  הלוע  עוקעקו  טלפמוק 

ןהל ופחדו  תויגרואב  ויה  רבכ  ןה  .הטימב  גשומ  ןהל  ןיא  הז  לכ  תורמל  ןיזה , לע  תובשוי  םייתפשה  ךיא  תוארלב  קנפתהל 
ןיא ןיידעו  תישימחה , הרדשה  לע  ןולמ  לש  גג  לע  ךתוא  ונייזו  עוריא  הזיאב  הרבחל  סוכ  ולכא  ןהו  תחתל  םירזומ  םיצפח 

ץוחמ םגו  .הטימב  ןתיא  ףיכ  אל  ןכלו  ןמצעמ , תונהיל  תועדוי  אל  ללכב  ןהו  ןמצעב  ןוחטיב  ןהל  ןיא  .הטימב  גשומ  ןהל 
" .הטימל

.החפשמהו תויגוזה  הבהאה , םוחתמ  ןיטולחל  דרפומ  תויהל  דמוע  ןימה  ובש  שדח , ןדיע  לש  ותישארב  רבודמש  רשפא 
.הרוחס קפסל  דעונש  רשב  קוש  םצעב  םהש  םירב  רב – " פא  - קיפ תוברת ה" איה  העפותל  דדוחמ  יוטיב 

: הנממ םיטוטיצ  המכ  ןלהל  .יביבא  לתה  רשבה  קוש  לע  תבחרנ  הבתכ  טסילכלכב  המסרפתה  יהלשב 2010 
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.םיצורש המ  תושעל  רתומ  םיצורש , המ  דיגהל  רתומ  .ישפוח  לכה  רתומ , לכה  לש  הריווא  .רתי  תוחיתפו  תולילק  "
". ץוריתה איה  הייתשה 

המכ םע  .ברע  ותואב  תוקשנתמ  ונחנא  םירוחב  המכ  םע  ונרפס  .עגושמ  ברע  תושעל  ונטלחה  ילש  הרבחו  ינא  "
תאש הזה  עורפה  דצה  תא  ךב  שי  תאצוי , תאשכ  לבא  הבוט , הדלי  תא  םוימויב  .םירוחב  העבש  השש , ךרעב  ונקשנתה ?

" .הצוחה איצוהל  הצור 

הסיפתה לע  לטובמ  אל  ריחמ  םימלשמ  םיריעצה  ינש , דצמ  .תובכעו  םילבכמ  רורחש  לש  גוס  אטבמ  רבדה  דחא  דצמ 
דדובל רתוי  םהל  לקש  םושמ  תאז  .םישנ  רשאמ  ינאכמ  ןפואב  ןימל  סחייתהל  רתוי  לק  םירבגלש  םיארמ  םירקחמ  .וזה 

לצא ירחא "  " לש םעטה  לוהוכלאה , דודיעב  םייקתמו  ימעפ  - דחו ילטנמורטסניא  אוה  ןימה  רשאכ  .רציהמ  שגרה  תא 
תולוז םג  תחא  אלו  ןהלש , ןימה  יסחימ  תולכסותמ  תושח  תובר  תוריעצ  .רמ  ףאו  ץומח  אוה  םיבר  םירקמב  םישנה 

"(. תונב  " הרדסב דאמ  טלוב  הזה  ביטומה   ) תוללוחמ וליפאו 

.םייגוז םילפטממ  ןהו  ונלש  םינייאורמהמ  ןה  ונעמש  האירב  תוימיטניאל  עיגהל  ישוקה  לעו  םירקה  ןימה  יסחי  לע 
: תוילילש תויווח  לע  תורפסמ  תוריעצ  םהבש  טנרטניאב , תובוגתבו  םיגולבב  םג  םיפקתשמ  םירבדה 

ךתוא םיחרומ  .םהלש  השיגב  םייתודלי  דואמ  .והזו  סקס  ושפיחש  םייניצר  אל  םיסופיט  ןומה  יתשגפ  : " תב 27 הריעצ 
ירחא דיימש  הרקמ  רבכ  יל  היה  .ךתוא  םימילעמ  םימעפל  םצעב  .םימלענ  ךכ  רחא  היינשו  ךתוא  ןייזל  ידכ  קר  םירופיסב 
סקסב ריעסמ  והשמ  היה  .רז  והשימ  םע  םדריהל  ול  חונ  אל  יכ  ילש , תיבל  רוזחאו  הטימהמ  אצאש  שקיב  אוה  ןויזה 
סקסל והשימ  ללכב  אצמא  ינא  םייחה ?" לכ  יל  הכחמש  סקסה  הז   " ימצע תא  יתלאש  .אכדמ  םגש  הדומ  ינא  לבא  זופחה ,

?" הבהא םג  אוהש 

םישנו תולקב  םיקתנתמ  םירבג  .דואמ  טעמ  הז  לבא  רדסב , הזו  ןימ  קר  הזש  תורמוא  םישנש  םיבצמ  שי  : " תב 31 הריעצ 
" .השק עטק  אוה  רקובב  תרחמל  לש  עטקה  .ץוטסל  וסנכנ  ןה  םא  םג  .אל 

הפוקת התיה  .יתיווח  אלש  אל  הזו  .הרכשהל  אל  ילש  ףוגה  יכ  םיצוטס  תשפחמ  אל  ינא  : " תישיא המצעהל  רתא 
םירופיסב ךתוא  וחרמי  הרומתבו   ) והזו סקס  ושפיחש  םייניצר  אל  םיסופיט  קר  יתשגפ  .ליבוי  הז  ןאל  תוארל  יתיסינש 
" .שממ לש  רשק  םתיא  הצור  יתייה  אלש  םיסופיט  ויה  םתס  וא  ןבומכ ) ומלעי  זאו  הטימל  ךתוא  סינכהל  ליבשב 

םישנ הברה  שי  ןושאר , רבד  .תישגר  הניחבמ  תובכרומ  רתוי  הברה  ןה  םישנ  : " טסילכלכב הבתכב  תוטטוצמ  תוריעצ 
םישנ םג  םיצוטס , ולהינש  םישנ  הברה  .הז  םע  ארח  תושיגרמ  ןה  רקובב  תרחמל  לבא  םיצוטס , ןהל  רדסבש  תורמואש 

אלש הדבועה  םע  ןהל  השק  לבא  ףיכ  היה  ומצע  ץוטסהש  הז  לע  תוחוודמ  ןימ  תובהוא  דואמש  םישנ  םגו  דואמ  תוינימ 
 " .םיישגר םיזמרל  הקוקז  איה  בכרומ , רתוי  הז  השיאה  לצא  .שגר  םג  הזב  היה 

ול יתרמא  .יתקנחנ  טעמכ  יכ  ולש  תיבהמ  יתחרב  .ריווא  יל  ןיאו  םושנל  החילצמ  אל  ינא  .ריווא  יל  ןיא  : " Ynet-הבתכ ב
ריווא אוצמל  יתצמאתהו  תועמדה , בורמ  םולכ  תוארל  יתחלצה  אל  יתלפנ , טעמכ  תוגרדמב , יתצר  תכלל , תבייח  ינאש 

לכ תא  ףוטשל  יתיצר  ולש , םיידיה  תא  ינממ  ףוטשל  יתיצרו  תכלכולמ  יתייה  .עגרל  םושנל  לכואש  ףוגל , יל  סנכייש 
" .םילעהל ותוא , קוחמל  הזה , ברעה 

תונבש ןעט  אוה  .תונב  יבגל  ולש  הירואיתה  תא  יינפב  חטש  אוה  רוחבה , לומ  יתבשייתהש  ךיא  : " הלאווב הבתכ 
םירבדה תא  לכעל  יתיסינש  ןמזב  .ןתיא  ןתחתהל  הצור  התאש  הלאו  ןתוא , קרפל  הצור  התאש  הלא  םייתשל : תוקלחתמ 

ינאו ןושארה , גוסהמ  הרוחב  ינאש  עדי  אוה  יתוא  האר  אוהש  ךיאש  רמאו  ךישמה  םג  אוה  הפהמ , ול  ואציש  םיאלפנה 
ותואב וזכ .' תנומנמש  תאש  ללגב  הז  לבא , ךתמשא  אל  הז  .ןושארה  גוסהמ  תאש  יתעדי  ךתוא  יתיארש  ךיא  : ' תטטצמ

יתעגהשכ לבא  לצנתהל , הצור  אוהש  יתבשח  יכ  יתרזח , .קוחרמ  יל  ארוק  ותוא  יתעמש  םואתפש  דע  יתכלהו , יתמק  עגר 
" .ואוו .יתיתשש  הריבה  לע  ףסכ  יתראשה  אלש  יל  רמא  אוה  ןחלושל 
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היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
.4.3.2008 ןידורו , גומלא  ואר : אשונב  הבחרהל   .1

התניכ אלא  םיכודיש ' דרשמ   ' הלש קסעל  אורקלמ  הרהזנ  איה  .םרמע  הנלה  תינכדשה  התיה  ףנעה  יונישב  תטלובה  תומדה   .2
תדוקנ שמשל  םג  הדימ  התואב  לבא  ךוחיג , לש  ךויח  תולעהל  ילוא  יושעש  םש  תויגוזל ,' הנווכהו  ץועיי  םואית , דרשמ   ' ותוא

.הליבוה איהש  הסיפתה  יוניש  לע  תניינעמ  טבמ 
יהלשב יתכלממה  ץורעב  ריוואל  הלעש  זפוט  ודוד  לש  שי " המ  הז   " היה תילארשיה  היזיולטב  ןושארה  םיטיידה  ןועושעש   .3

תנוכתמב תילגנא  תינכות  לע  הססבתה  ילאכימ  לש  התינכות  הז .)" והז   " תינכותב הידורפל  הכז   אוה   ) םינומשה תונש 
םוחתב החלצה  הרצק  טייד ' דניילב   ' םג תילגנאה , תינכותה  ומכ  .תופיצרב  תונוע  עברא  לארשיב  הרדושו  ההז , טעמכ 

רעשל ןתינ  .דבלב  דחא  גוז  ןתחל  תילארשיה  תינכותה  החילצה  הרודיש  תונש  עבראב  .םיגוויזה  םוחתב  ןולשיכו  גניטיירה 
םיאושינל גוז  תב  / ןב ריכהל  הווקתה  לשב  אקווד  ואל  הילא  ועיגה  תינכותב  םיפתתשמהמ  לודג  קלחש  איה  ךכל  הביסהש 

.תיתרושקת הפישחב  תוכזל  ידכ  אלא 
.24.2.2015 תימע , ואר : עודי .) וניא  ןרועיש   ) םינודעומב תוינימ  תודרטה  תווח  תובר  םישנ  יכ  הז  רשקהב  ריעהל  שי   .4

.23.11.2013 לקנרפל , הבוגת   .5
.DateShow רתא םיחנומ , ןולימ   .6

.2.12.2013 זופת , לש  סולפ  םירשע  םורופ   .7
םירבגו םישנ  ונייאור 400  ותרגסמב  תונותח , ןוגראל   easywed תרבח רובע  שדחה  לגה  תרבח  ידי  לע  ךרענש  רקסב   .8

אלל ךותב : טנרטניאה  תועצמאב  וריכה  רקסל ) םינייאורמה  ךותמ   ) ואשינש תוגוזהמ  יכ 12%  הלע  תנשב 2012 , ונתחתהש 
.15.2.2013 רבחמ , םש 

יי ג' גניטייד , ףרטא  םה : לארשיב  םיירלופופה  תויורכה  ירתא  תרשע  לארשיב ' םיבוטה  טנרטניאה  ירתא  תרשע   ' רתא יפ  לע   .9
.רבטייד תויפכ , םישגפנ , , Lovely רגאלש , טייד , דניילב  ןודיפוק , ינשה , יצחה  טייד ,

המכ ומצעל  ףיסומ  ךומנ  רבג  תמאה : תא  םישטשטמ  תוביס  ינימ  לכמו  םיישיא , םיטרפ  ףושחל  םיששוח  םיבר  םישנא   .10
אלש יושנ  רבג  ליגה , תקירבורב  םינש  המכ  המצעל  הדירומ  ליג 40  תוביבסב  הרוחב  הבוגה , רואיתב  םיבוט  םירטמיטנס 

.6.4.2009 ןורודו , רב  .המודכו  שורג "  " וליפא וא  דורפ " רתאב כ" ומצע  תא  גיצמ  ותשא  םע  רדתסמ 
54% ־שכ ינב 40־30 , םה  רתאב  םולשתב  יונמ  ילעב  םירבחכ  םימושרה  םיקוורהמ   61% לארשי :  JDate ל" כנמ ןמצורט , יש   .11

.4.9.2015 גרבנזורו , זפרוא  ךותב : .םירבג  םהמ 
.20.1.2012 רפש ,  .12

.23.11.2013 לקנרפ ,  .13
.5.10.2014 ןמצלוג ,  .14

אל םיבצמ  םע  דדומתהל  ישוקב  ןייפואמ   Y-רוד ה  ) רוזיח לש  הייחדב  הכורכה  תויומיענה  יאמ  קמחתהל  רשפאמ  הז  ןונגנמ   .15
ינפב אלו  עוריאה  תא  ןגראמה  םרוגה  ינפב  רשקה  ךשמהל  תונוכנה  תא  םיעיבמ  ןכש  תויומיענ ,) יא  םעו  הכובמ  םע  םימיענ ,
ותואש ירה  ןיינועמ , וניא  ינשהו  ןיינע , עיבמ  דחא  קר  םא  .ןיינע  ותוא  תא  ועיבה  םיינשה  םא  קר  רצונ  רשקהו  גוזה , תב  / ןב

דחא לכ  גניטייד .' ףרטא   ' רתאב םייק  המוד  ןונגנמ  .וב  ןיינועמ  היה  ןושארהש  עדיי  אל  ללכ  ןיינע , עיבה  אלש  ףתתשמ ,
העדוה םישלוגה  ינש  ולבקי  טירובייפכ , ןושארה  תא  ןמסי  ינשה  םדאה  םא  קרו  טירובייפ '  ' רותב רחא  םדא  ומצעל  ןמסל  לוכי 

וז היצקנופב  םישמתשמש  םישלוג  טעמ  אל  שי  .טירובייפכ  רחאה  תא  ןמיס  םהמ  דחא  לכש  רמולכ  הלופכ , המאתה  שי  יכ 
ןתינש תועדוהה  רפסמ   ) תועדוהב םיכסוח  תויביספ ,)  ) הרישי הינפמ  םיענמנ  םה  הזה  ןפואבו  םירחא , םישנא  םע  ליחתהל  ידכ 

.הייחד םע  תודדומתהמ  םיקמחתמו  לבגומ ,) אוה  רתאב  חולשל 
םרט ינשה  לש  ותנומת  תא  האר  דחא  לכ  ןכש  דניילב ,'  ' דוע ונניא  טיידה  םינופטראמסהו , טנרטניאה  ןדיעב  םויכ , תאז  םע   .16

(. היצקילפאב וא  קובסייפב  תורכיהה , רתאב   ) השיגפה
.Date Show לש םיגולב   .17

.24.3.2013 ןמלמק , הבתכל : הבוגת   .18
'. ךלש אמיא  תא  יתשגפ  ךיא  ב' םורעה ' שיאה   ' קרפב הדוזיפאה  תוכזב  םסרפתה  יוטיבה   .19

.Date Show רתא םיחנומ , ןולימ   .20
.7.1.2011 ןמדירפ ,  .21

.13.2.2015 יפש ,  .22
.24.3.2013 ןמלמק ,  .23
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.24.3.2013 ןמלמק ,  .24
.DateShow רתא םיחנומ , ןולימ   .25
.DateShow רתא םיחנומ , ןולימ   .26

.15.4.2013 גלפ , הבתכל : תובוגת   .27
תרבח הכרעש  רקסמ  הלוע  ךכ  .טיידה  ךלהמב  לכה  לע  םלשל  ךירצ  ןהלש  גוזה  ןבש  תובשוח  תויטנדוטסהמ  טעמכ 60%   .28
ןודעומ לארשיב , ןושארה  יאטיסרבינואה  תונכרצה  ןודעומ  תקשה  לגרל  ת'א  תטיסרבינואב  םיטנדוטס  ברקב 400  סכנ ' '

, םזינימפו תורואנ  המדק , ומכ  םיכרע  ףרחו  תויטנדוטסהמ , הנוש  ךכ  לכ  םישיגרמ  אל  םינבה  םיטנדוטסהש  רבתסמ  . TAU
.9.4.2014 רבחמ , םש  אלל  .טיידה  לע  םלשל  אוה  רבגה  לש  ירדגמה  ודיקפתש  םינימאמ  ןיידע  םהמ   73%

.24.3.2013 ןמלמק ,  .29
.6.4.2009 ןורודו , רב   .30

.םיטיידב עייסמש  ייגה  רבחל  יוניכ  הזש  , , ' גולוטייד  ' ארקנש ךרע  וליפא  עיפומ   Date show רתא לש  םיגשומה  ןולימב   .31
.Date Show, 10.2.2013 רתא םיחנומ -  ןולימ 

.15.3.2013 לטיר ,  .32
.24.3.2013 ןמלמק ,  .33

.24.3.2013 ןמלמק , הבתכל : הבוגת   .34
.Date Show רתא םיחנומ , ןולימ   .35

.ךיראת אלל  ישי , ןב   .36
.mako, 25.4.2012  .37

.25.4.2012 בתוכ , םש  אלל   .38
.DateShow רתא םיחנומ , ןולימ   .39

הרבחב תויגוזה  טמרופ  יכ  ןעוט  , Love in the Time of Algorithms (Slater, 2013  ) רפסה רבחמ  רטיילס , ןד   .40
ונלש ןדיעה  תא  הנכמ  אוה  .ןווקמ  ןפואב  םיטיידל  םירנטרפ  תאיצמל  תורשפאה  תובקעב  יתוהמ  ןפואב  הנתשה  תיברעמה 
ראתמ אוהו  ודי , לע  וכרענש  םירקחמ  לש  הרוש  לע  ססובמ  רטיילס  לש  ורפס  (. Disposable ' ) םילכתמה םיסחיה  ןדיע  '
רפסה .םיילאיצנטופ  גוז  תונבו  ינב  לש  בר  רפסמל  הנימזו  הלק  תושיגנ  לע  תססובמה  םייגוז , םירשק  תריציב  הצופנ  העפות 

לש םתליחתו  םמויס  לש  תלבסנ  יתלבה  תולקה  אוה  םהלש  םיטלובה  םינייפאמה  דחאש  םייגוז , םירשק  לש  הנומת  טטרשמ 
.הביצי החפשמ  םיקהל  םיצורה  םיבר  לצא  לוכסת  רציימ  תולכתמה ' םיסחיה  תוכרעמ   ' דנרט .םישדח  םירשק 

.Holson, 6.1.2010  .41
.26.11.2013 ירא , בל   .42

תימלסומהו תידרחה  תורבחל  תינוליחה  תידוהיה  הרבחה  ןיב  ורעפנש  םירעפלו  םיחתמל  תוביסה  תחא  איה  תאזה  תוחיתפה   .43
תוינימ תא  רקיעבו  ינימה  שפוחה  תא  תקנוחש  תיטסילטנמדנופ , תוינטירופ  תוחתפתה  ךופה -  ךילהת  לח  םלצא  .הקודאה 

.השיאה
.12.03.09 דמלמ , םתור  ואר : הז  ןיינעל   .44

, הרבחה תנעטל  ינב 12–14 . םידליל  קוושמה  ליגרהמ , ןטק  םודנוק  ץאמ ,''  ' תא טכרפמל  'י  ג.יא םשב  הרבח  הקישה  ב-2010   .45
םיריעצ ברקב 1,480  ךרענש  ץיווש , תלשממ  לש  רקחמש  רחאל  קפוה  םודנוקה  , ' תזעונה תירחסמה  המזויב  הרעס  הררועש 

הנגה לבקל  םילוכי  אל  ןכלו  םיאתמה  לדוגב  םימודנוק  אוצמל  םישקתמ  דואמ  םיריעצ  םיליגב  רעונ  ינבש  אצמ  ינב 10–20 ,
לארשיב  R3 תרבח הקישה  ב-2014 )  ) רתוי רחואמ  םינש  עברא  . 23.12.10 רינ ,  - רוחב ןימ .' יסחי  םויק  תעב  תקפסמ 

.26.2.2014 ץריבג , .תדחוימ  תוסחייתה  הררוע  אל  הקשהה  .םיריעצל  דחוימ  הנבמב   HERO םשב םימודנוק 
הזה ליגב  םינבה  ורהבתהש : תופסונ  תודבוע  ליגב 14 . דוע  םינבה  וליאו  ליגב 15  ןימ  - יסחי םייקל  וליחתה  לארשיב  תונבה   .46

ומייק יתכלממה  ךוניחב  תותיכ י ' ידימלתמ  עבר  תונבהמ ,) תמועל 10.5%   44.1%  ) תונבהמ רתוי  הברה  תינימ  םיליעפ  ויה 
םע המו  .םיינש  םע  םיזוחא  דחא ו-5%  גוז  - ןב םע   10% רתוי , וא  גוז  - ינב השולש  םע  הז  תא  ושע  םהמ   10%- שכ ןימ , - יסחי

תנשב סקרוד '  ' םימודנוקה תרבח  הכרעש  רקס  . 9.12.2003 דדח , - יסלברט ךותב : .הביסה  תאזש  םירמוא   31% הבהא ?
יסחי םויקל  עצוממה  ליגה  לארשיב  רשאכ  אוה 17.3 , הנושארה  םעפב  ןימ  יסחי  םויקל  םלועב  עצוממה  ליגה  יכ  אצמ   2005

ינב 16-20 יכ  רבתסמ , .ןימ  יסחי  םייקל  םיליחתמ  וב  ליגב  תיתגרדה  הדירי  אצמ  רקסה  אוה 16.7 . הנושארה  םעפב  ןימ 
םעפ תוחפל  ומייק  יכ  ודוה  ( 47%  ) םילאשנהמ תיצחמ  טעמכ  יכ  אצמנ  דוע  .עצוממב  ליגב 16.3  רבכ  םיסחי  םייקל  ולחה 
סחיב תורובב  םיפולאכ  רקסב  םיבככמ  םילארשיה  .םגוז  תב  / ןב לש  ינימה  רבעה  לע  תעדל  ילבמ  םינגומ  אל  ןימ  יסחי  תחא 

ואר העפותה  לע  . 8.11.2005 לג , .ינימה  ורבע  תא  וריכה  אלש  ףתוש  םע  םינגומ  אל  ןימ  יסחיב  וסנתה   41% ןימ -  תולחמל 
.2.5.2006 רירהב , תואמצעה 2006 : םויב  םסרפתהש  יפכ  ילארשיה , רעונה  לש  ומלוע  לע  שדח " לגה   " תרבח רקסב  םג 

םהמ עברכש  אצמנ  ינב 15-18 , םיטסינוכית  ופתתשה 385  וב   3R םימודנוקה תרבח  ידי  לע  ב-2014  ךרענש  רקסב   .47
ליגב 12, הנושארל  ןימ  יסחי  ומייק   5% אצמנ : הנושארל  ןימה  יסחי  םויק  ליג  לש  תוגלפתהה  תקידבב  .ןימ  יסחי  םימייקמ 

וניתמה ןוכיתב  תינימ  םיליעפה  םירענהמ  קר 5%  ליגב 17 .  22% ליגב 16 ,  17% ליגב 15 , וליחתה   21% ליגב 13 ,  6%
.26.2.2014 ץריבג , .ךכב  ודוה   15% העינמ : יעצמא  אלל  ןימ  יסחי  םימייקמה  רפסמב  הדירי  רקסב  האצמנ  דוע  ליגל 18 .
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אצמנ ש- תונידמ , ב-35  ( 2012  ) הנורחאל תותיכב י ' ןוכית  ידימלת  ברקב  השענש  ימלועה , תואירבה  ןוגרא  לש  רקחמב 
ןרימ 'ר  דו שיפ  - לארה יסוי  ד'ר  ידי  לע  השענ  לארשיב  רקחמה   ) ןימ יסחי  ומייק  רבכ  םידוהיה  לארשי  ידימלתמ   18.5%

םינבהמ ו-  5.9% םוקמ 32 .)  ) תימלועה הלבטה  תיתחתב  לארשי  תא  םקימ  הז  ןותנ  ןליא .) רב  תטיסרבינואמ  םיסינ  לאינוב 
דע  ) ליגה םע  םילועש  לככ  ליגב 12 . התייה  ןימ  יסחי  םויקב  םהלש  הנושארה  תוסנתהה  יכ  ונייצ  לארשיב  תונבהמ   3.7%
ךכב םלועב  תורחא  תונידמל  האוושהה  תא  גייסל  שי  .םינבה  רפסמ  תמועל  ןימב  וסנתהש  תונבה  רפסמב  היילע  שי  ( 15

.םיאלמ ןימ  יסחי  לע  ולאשנ  םידימלתהש  ןובשחב  תחקל  ןכו  םיידרחו  םייתד  םידימלת  םג  םתסה  ןמ  ללכ  םגדמהש 
.16.12.2012 דדח , - יסלברט

.24.11.2013 עבוש , - ןיילקו עובלג  ךותב : טטוצמ   .48
שי : ' תרמוא םדאה  תוינימ  םוחתב  תוצובק  תחנמ  ינימ , לופיטב  החמתמ  תכמסומ , תיגוזו  תיתחפשמ  תלפטמ  ןייטש , ילנ  ד'ר   .49
לע רומשל  הצור  איה  המצע ש' לע  תרזוחש  הנעטהשכ  ילאנא , וליפאו  ילארוא  ןימ  םיעצבמש  יאליגב 13-12  םג  טעמ , אל 

.17.12.12 ןהכ , - יתימא ךותב : םילותבה '.' םורק 
רבודמ .ץראב  רעונה  ינב  ברקב  םג  טיהלל  וכפהו  'ב  הראמ ועיגהש  םיינועבצ  םידימצ  לע  וקאמ  רתאב  חווד  ב-2009   .50
.והשלכ ינימ  טקא  לש  תועמשמ  שי  עבצ  לכל  רשאכ  תוינימה , ויתונווכ  לע  השעמל  זמור  םתוא  דנועש  ימש  םידימצב 
ורמאיש שי   ) םזילרולפה תא  םיינימה , םיסחיה  םויק  ליג  תדירי  תא  תאטבמ  איה  השעמל , .תידדצ  העפותב  רבודמ  הרואכל 

ראש לשו  םירוהה  לש  םנורוויעו  םתושידא  תא  ךכמ  תוחפ  אלו  רעונהו , םידליה  תוברת  תא  םויה  ןייפאמה  ינימה  תורקפהה )
.תאזה העפותל  תורביחה  ינכוס 

םיקייל ו- לעמ ל-7500  דילוה  הזה  סוטאטסה  .ןלוג  לייא  תשרפ  תוצצופתה  תובקעב  םיצייצמ ,' םיסוטטס  , ' זר ןושרג  הברע   .51
.םיפותיש  450

ןליא - רב תטיסרבינואב  רעונ  - ינב לש  םתואירבו  םתחוורל  תימואלניבה  רקחמה  תינכות  שאר  לארה , יסוי  ד'ר  גולויצוסה ,  .52
תישפנה העיגפה  לאיצנטופ  ןימ , יסחיב  הכורכה  תובכרומה  םע  תודדומתהל  םינוכנ  םילכו  תולשב  רדעיהב  : ' ןויאירב רמא 
תיטנמור םיסחי  תכרעמ  םע  תודדומתהל  רושקה  לכב  תויוגש  תוינבת  חתפל  יוכיסה  לדגו  תעגפנ , תידומילה  תלוכיה  הלוע ,
תוכרעמל ראשה  ןיב  ופשחנ  ינימה , דוקפתהו  תויגוזה  םוחתב  תויניצר  תויעב  םהל  שיש  םירגובממ  לטובמ  אל  קלח  .דיתעב 

- יתלב םיסחי  תוכרעמל  ופשחנש  םידליש  תורבתסהה  יכ  םיחיכומ , םירקחמ  .םהירוענב  תותוועמו  תואירב  - יתלב םיסחי 
.9.12.2003 דדח , - יסלברט ךותב : .ההובג ' םירגובכ -  הקיטנמורבו  תויגוזב  םיישק  ווחי  םדקומ  ליגב  תואירב 

.4.3.13 בהל ,  .53
.19.9.2013 ןרוא ,  .54

ירקיעה רוקמה  .םיריעצה  רובע  םינורחאה  עדימה  תורוקמ  םה  רפסה  יתבו  םירוההש  הלע  ןייטש  ילינ  ד'ר  לש  הרקחמב   .55
ירבדל . 17.12.12 ןהכ , - יתימא ךותב : .חותפ  חיש  םייקתמו  השובה  םוסחמ  דרוי  םש  .תורבחהו  םירבחה  אקווד  אוה  הדימלל 

ב- ( ' ןוכנ ל-2009  ) ךוניחה דרשמב  יצועיי ) יגולוכיספ  תוריש   ) 'י פשב החפשמו  תויגוז  תוינימל , הדיחיה  תלהנמ  רגירט , ילט 
העמטהה םיזוחא  ב-40  לבא  ינימ , ךוניחל  תושדח  תוינכות  ועמטוה  רבכ  לארשיב  םיינוליחה  רפסה  יתבמ  םיזוחא   60

תויהל תורומא  אל  תוצעויה  םגו  ינימ  ךוניח  ירועישל  תותיכל  תוסנכנ  אל  רבכ  רפסה  תיב  תויחא  םויכ  .דואמ ]...[  תירונימ 
םע רבדל  ןהל  השקש  תוכנחמ  דואמ  הברה  ןיידע  שיש  ןוכנ  הז  .תורומה  תא  תורישכמש  ולא  אלא  תותיכל , תוסנכנש  הלא 
םע תבכוש  ינא  םא  תננואמ ? ינא  םא  יתוא  לאשי  אוה  םא  השעא  ינא  המ   ' ונל תורמואו  תוששוח  ןה  .החותפ  הרוצב  םידליה 

דרשמב םיל  ' כנמהו םירשה  יפוליח  לבא  תונורחאה , םינשב  הכפהמ  רובעל  היה  רומא  ינימה  ךוניחה  רגירט , ירבדל  ילעב '?
הנתשה אל  זאמש  הארנו  ךרענ ב-2009  רגירט  םע  ןויארה  . 12.3.2009 דמלמ , םתור  ךותב : ךילהתה .' תא  ובכיע  ךוניחה 

(, לקניפרוג ןתנוי  קיפמו  יאמב  ' ) םימעפ שש   ' םשב יתלילע  טרסל  טירסת  לגס  הנור  םשב  הריעצ  הבתכ  ב-2012  .הברה 
ףאו תרושקתב  הבחרהב  רקוס  םיבר , םיסרפב  הכז  טרסהש  ףא  לע  .ןוכיתה  רפסה  תיבב  הרוחב  לש  ינימ  לוצינב  קסועש 

.אשונב ןויד  םשל  טרסה  תא  ןירקהל  ומיכסה  אל  רפסה  יתבמ  קלח  תסנכה , ןכשמב  ןרקוה 
ב- תורגבתהה ' ליגב  ףוגה   ' םורופב רעונ  ינב  לש  םהיתולאש  תא  המלש  הנש  ךשמב  ופסא  תיללכ  תואירב  יתורישב  םיאפור   .56
ןה תובוטה  תושדחה  .רעונ  ינבל  יאופר  ץועייל  רושקה  לכב  תומגמ  גיצמה  םגדמ  וביכרהו  רושע , טעמכ  רבכ  םייקה  , Ynet

םיטלובה םינותנה  דחא  .םירוהה  םע  הכובמה  תררועמ  החישה '  ' תא להנל  ילב  םג  תובושת  לבקל  ךרד  ואצמ  רעונה  ינבש 
םידלי ברקמ  .םירחא 72%  תואירב  ימוחתב  תוחפו  תוינימב , תוקסוע  רעונה  ינב  לש  תולאשה  רקיעש  אוה  םגדמהמ  םילועה 

ןימה רביא  הנבמ  לעו  תונב ) ברקב   ) ישדוחה רוזחמה  לע  רקיעב  תוינימב , תורושקה  תולאש  בורל  ולאש  מ-14  תוחפ  ינב 
.19.7.2012 ןבואר , םינב .) ברקב  )

.31.10.2007 ןמפוה , - לגניר  .57
.רסאמל ןודינו  עשרוה  ויבא  וליאו  תויאר  רסוחמ  רגסנ  ןלוג  לייא  דגנ  קיתה   .58

.17.11.2013 יבהז ,  .59
תונויארב ךלהמב 2014 . יתצובק  סנואב  ומשאוהש  םירענה  לש  םירוה  םע  ושענש  תונויאר  לע  הנעטה  תא  םיססבמ  ונחנא   .60

ףוגו ןימה  תשיפתבו  םהינב  לש  תולהנתהב  והשלכ  לוספ  היה  יכ  תודוהל  ובריסו  םהידלי  לע  שפנ  ףוריחב  ונגה  םה  וללה 
םעטהמ קר  סנוא ) אל  הז  םא  םג   ) יתצובק ןימב  ברועמ  היהש  םהלש  דליה  תא  הפר  ןושלב  ולו  תונגל  ובריס  םה  .השיאה 

חישה םג  .הגיגחב  ףתתשהל  אלו  תכללו  םוקל  תוחפה  לכל  ךירצ  היה  םהלש  דליהש  םירדשמ  אל  ללכ  םה  .התתיפ  הרענהש 
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תנש 2014 ךלהמב  הצצופתהש  םיניטק  םידלי  לש  בר  רפסמ  םע  תג  תירקמ  השיא  לש  ןימה  יסחי  תשרפ  תובקעב  ירוביצה 
השיאב ועציב  רשא  םיניטקה , םידליה  לש  יכוניחה  לשכה  וב  ןודנ  אל  טעמכו  השיאה , לש  תילילפה  התוירחאב  דקמתה 
ירוביצה חישב  התלע  אלו  טעמכ  ןכ  ומכ  .םהבש  הזבמהו  הטובה  ללמה  ללוכ  ונרופ , יטרס  לש  תוניצסמ  םיחוקלש  םיטקא 

.ךיראת אלל  רפוס , ואר : .םירוהה  לע  תרוקיב 
.2000 גרבצרו , ; 1995 ןמדלוג , - ויז  .61

תונש ןוילימ  ב-1.2  ופצ  םישלוג  דעו 2012  תנש 2006  זאמ  יכ  הלוע  תשרב  םייזכרמה  היפרגונרופה  ירתא  ינש  ינותנמ   .62
םיעיצמ םירתאה  ינש  .ונרופ  ירתאל  שופיח  עונמ  ידי  לע  ופסאנ  םיספתנ  יתלבה  םינותנה  .דבלב  םירגובמל  ואדיו  ירמוח 

לכ לש  עצוממה  וכרוא  .שדוח  ידמ  םירתאל  םילוע  םיפסונ  ףלא  מ-20  הלעמל  רשאכ  הייפצל , םינוטרס  ףלא  םויכ 735 
ןוטרס ותוא  לע  רוזחל  ילבמ  תופיצרב  םינש  היפרגונרופב 16  תופצל  לוכי  םדא  לכ  םינותנה , יפ  לע  .תוקד  אוה 11  ןוטרס 

הדדמנש הפוקתב  ףסונב , .ץראה  רודכ  לע  םדא  לכל  עצוממב  תויפצ  קינעת 15  םינותנה  לש  הקולח  יכ  ןעטנ  דוע  .םיימעפ 
אל רשא  ונרופ , ינוטרסב  הייפצל  םיבר  םירתא  דוע  םנשי  יכ  ונייצ  רקחמה  ימסרפמ  .םינוטרסל  תובוגת  ןוילימ  ומסרופ 2.5 
םא םהירבדל , םלוא  וללה , םירתאה  יפלא  ילואו  תואמ  לע  המוד  הקידב  ךורעל  ירשפא  יתלב  הזש  ןכתיי  .רקחמב  וללכנ 

תלגלגמ היפרגונרופה  תיישעת  . 20.12.2012 תושדח , הלאוו  תכרעמ  םיקחש .' תועיקרמ   ' ויה תואצותה  השענ –  היה  רבדה 
רבמבונ 2013 בורח , ןוכמ  .תשרב  היפרגונרופ  רלוד  דראילימ  םכותמ 3  .ב  ' הרא ךותב  קר  הנשל  רלוד  דראילימ   13

.Mesch, 2005  .63
.םייפרגונרופ םירמוחל  השיג  לבגומ , ןפואב  יכ  םא  םימסוח , םקלחב  םינופרטאמסה   .64

, קינכובו ןשד  (. 46%  ) היזיוולטהו ( 60%  ) טנרטניאה אוה  היפרגונרופל  לארשיב  רעונ  ינב  לש  יזכרמה  הפישחה  תורוקמ   .65
.2012

.2012 קינכובו , ןשד   .66
םימעפ המכ  םייפרגונרופ  םירתאב  םישלוג  ( 52%  ) םתיצחממ רתוי  יכ  ררבתה  .רקחמב  ופתתשה   18 ינב 14 םירענ ,  200 כ  .67

בושח . 2012 רומ , .ללכ  הלאכ  םירתאל  םישלוג  םניאש  ונעט  קר 8%  .שדוחב  םימעפ  המכ  םהב  םישלוג   40% ו עובשב 
יעגפנו תועגפנל  עויסה  זכרמב  ךוניחה  תזכר  ךיירנזייא , הנפד  ירבדל  .תונבל  אלו  םינבל  קר  סחייתמ  רקחמהש  שיגדהל 

, תוינימ לע  םירבדמשכ  תואנדסב , םג  .היפרגונרופ  לע  םירבדמשכ  עמשנ  תוחפ  תונבה  לש  לוקה  , ' ביבא לתב  תינימ  הפיקת 
םגש ןכתיי  יכ  המיכסמ  ךיירנזייא  ךכ .' לע  ורבדי  ןכש  םינב  תמועל  .הפוצ  איהש  רמאתו  התיכב  בשת  אל  הרענ  ףא 

, ינימ תוחפ  רוציכ  תשפתנ  השיאה  .םישנ  ברקב  תוננוא  לע  רובידל  ליבקמ  הז   ' .הנימא הרוצב  תוחוודמ  ןניא  תונב  םירקחמב 
.21.10.2012 םתור , ךותב : .הז  לע  רבדל  חונ  אלו  םיענ  אל  ןכלו 

העפות וז  דחא  דצמ  .דרויו  ךלוה  ןימ  יסחי  םויק  אשונב  הקוצמ  לע  םינושה  םירתאב  םיחוודמה  הלא  לש  עצוממה  ליגה   .68
םיאליגל תויעבה  תוטשפתה  לע  דיעמ  רבדהש  םינעוט  םיחמומ  ינש , דצמ  .םיישק  תפישחו  תועדומ  תוחיתפ , לע  הדיעמה 

, אצמנ הנורחאל  השענש  רקחמב  . yourbrainrebalanced.com רתא ואר  .תרקובמ  יתלב  הפישחב  ןדוסיש  ידמ , םיריעצ 
וארש ולאמ  םיריהז  אל  ןימ  יסחי  םייקלו  תינימ  םיליעפ  רתוי  תויהל  וטנ  םיינימ , םינכת  םע  םיטרסל  ופשחנש  רעונ  ינבש 

ושענש םירקחממ  . O’Hara, Gibbons, Gerrard, Li & Sargent, 1.9.2012 םיינימ. םינכת  תוחפ  ויה  םהב  םיטרס 
תליחת  ) םויכש ריעצה , ליגה  ינב  לצא  דחוימב  ךא  םיליגה , לכ  ינב  לש  דוקפתב  תעגופ  ונרופב  הייפצהש  הלע  'ב  הראב
ושכרש ינפל  תינימה , תוחתפתהה  ליגב  בחר  ספב  תופצל  וליחתה  םה  יכ  ינב 25-18 , םה  םייפלאה ) תונש  לש  ינשה  רושעה 

http://youtu.be/wSF82AwSDiU; Owens, Behun, ואר : .לופיטל  השקו  רתוי  לודג  קזנה  ןכלו  יתימא , ינימ  ןויסינ 
.Manning & Reid, 2012

הייפצהש ןעוט  תימואל , םילוח  תפוקב  תינימ  תואירבל  תורישה  לע  יארחאהו  ישארה  רטאיכיספה  ןויצ , ןב  יחצ  ד'ר 
, המודכו םהלש  רבאה  לדוגמ  לשמל  םידרטומ  ןב  .םיריעצ  םירבג  לש  ינימה  דוקפתב  תויעב  תרצוי  ריעצ  ליגב  היפרגונרופב 

האור ינאש  המ  יפל  תוחפל   ' יכ ןויצ  ןב  רמוא  תורענל  רשא  האדיאכ .' שפתנ  הזו  הז , הככ  ואר , םהש  המש  םיבשוח  םה   ' יכ
.21.10.2012 םתור , ךותב : .ןימ ' יסחימ  העיתר  יללכ  ןפואבו  הדילסו , םידחפ  תרצוי  היפרגונרופל  הפישחה  הקינילקב ,

הארנ אוהש  יפכ  לשמל , םישנל , חפונמ  הזח  תגצומה  ףוגה  תרוצ  ': '.... ןפוגל םישנ   ' תתומע תיל  ' כנמ גרבנייו , הנד  ירבדל   .69
ןהל תמרוגו  תוריעצ  תורענ  לש  ףוגה  יומיד  לע  העיפשמ  רחא  םוידמ  לכב  וא  תומוסרפב  ףקתשמו  םייפרגונרופ  םירתאב 

תרזעב הזחה  תא  לידגהל  ןוצרה  ףסונ  םויכ  ןוזר , לעו  יללכ , ןפואב  ףוגה  לע  ורביד  םעפ  םא  .ןהידמממ  תוצורמ  אל  תויהל 
, םתור ךותב : .רעונ ' תונב  ברקב  םיירלופופ  ושענש  הזח  תלדגהל  םיחותינ  לע  רבדל  אלש  .זרפומ  ןפואב  תדפורמ  הייזח 
םע הייזח  שובלל  התסינ  הטנמס  רשאכ  וזה , העפותל  תיתרוקיב  תוסחייתה  התיה  הלודגה ' ריעהו  סקס   ' הרדסב . 21.10.2012

( םייקונית תומשב  הירביא  תא  הניכ   ) יתודלי ךכ  לכ  היה  רבגהש  אלא  סקס , דאמ  רהמ  הגישה  םנמא  איה  .תוטלבומ  תומטפ 
לא םירבג , לש  ימושת  גישהל  ידכ  וזכ  הייזח  תשבול  תאשכ  התייה : הטנאופה  .שוגירה  לכ  תא  הטנמסל  דירוהש  המ 

.םייתודליה םירבגה  רקיעב  ךילא  םיכשמנש  יאלפתת 
רבמבונ 2013. בורח , ןוכמ   .70

.11.7.2013 ןמטיילג ,  .71
תויעב םיקדוב  עוציב ,' תודרח   ' לע םירבדמ  םלוכ  .םיגולוסקסו  םיאפור  לש  םילארשי  םירתא  תורשע  םימייק  תשרב   .72

, תונוא ןיאל  רוקמה  תא  ןיבמ  אל  םמצע , םיריעצה  ללוכ  דחא , ףא  לבא  .המודכו  יגולוכיספ  לופיט  םיעיצמ  תוילאנומרוה ,
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תורחא תויברעמ  תוצראב  ומכ  ץראב  םיריעצ  יפלא  תואמ  םנשי  .תיגולויזיפ  הניחבמ  ןיטולחל  םיאירב  םילפוטמהו  רחאמ 
.תוניוצמ תואצותל  איבמש  תיסחי , טושפ  הלימג  ךילהת  היעבל –  ןורתפ  שי  יכ  םינעוט  םיחמומ  .טקשב  םילבוסש 

www.nofap.org; www.reddit.com/r/NoFap; www.yourbrainrebalanced.com לשמל  .73
http://www.drelist.com/porn-and-erectile-dysfunction;  .74

http://www.psychologytoday.com/blog/fixing-families/201212/porning-too-much;
http://blogs.psychcentral.com/sex/2012/05/abusing-porn/; http://www.thefix.com/content/youth-

and-pornography-addiction;
http://www.agoracosmopolitan.com/news/sexuality/2013/07/24/6539.html;

/http://www.sexwithmaryline.com/is-normal-porn-watching-affecting-your-manhood
תתוועמ הסיפת  ןיבל  לארשיב  םיריעצו  רעונ  ינב  ידי  לע  תרבגומ  היפרגונרופ  תכירצ  ןיב  קודה  יריפמא  רשק  אצמנ  רקחמב   .75

.2012 רומ , .םישנו  תורענב  ינימה  שומישה  לש  תינורקע  הלבקו  םיינימ  םיסחי  לש 
ונרופב  ' יכ תנייצמ  תוגוזו  םידיחיב  ינימ  לופיטבו  םירגבתמ  לש  תוחפשמ  םע  הדובעב  החמתמה  סייר , ביגש  הנפד  ד'ר   .76
קיתרנה המצעמ –  תככוסמ  ןבומכ  ונרופב  השיאה  יכ  ינימ ; תולועפ  רדס  לש  ןויגיה  אלל  עצובמ  ןימה  עצמאהמ –  םיליחתמ 
בוריסה תורשפא  יכ  עגמל ; ליבומה  יותיפו  יוריג  לש  לגעמ  ןיא  ונרופב  יכ  וילא ; רודחי  והשימש  עגרל  ןיתממו  הכחמ  קר 

 – רבגה רובע  ירשפא  לוכה  ונרופב  יכו  המזגרואל ; תולקב  העיגמ  ףא  איהו  סקס , תושעל  תרשואמ  דימת  השיא  תמייק –  הניא 
ינבל םיארמ  ונרופה  יטרס  .םינימז ]...[  השיאה  ףוג  לש  םיחתפהו  תויווזה  לכ  העינמ ; יעצמאבו  הנייגיהב  תובשחתה  ןיא 
ןיממ האצותכ  תוחנוג  ינימ , יוזיבו  הלפשהמ  האנה  תוקיפמ  םישנ  ויפל  השיאה , תוינימ  לע  תוועמו  ירקש  גוציי  רעונה 
ידכל דע  רבגה , רחאה , גוניעלו  רודיבל  יעצמא  ןנהו  תירבג , הוואת  לש  םיטקייבואכ  תוגצומ  םישנ  .םילאו ]...[  יביסרגא 

תוננוא לשמל , ךכ , ךותב  .הרסחו  הפוקש  השיאה  תוינימש  ןמזב  םישנב , תירבג  הטילשו  הענכה  הגיצמ  היפרגונרופ  .וקופיס 
, תירדגמ טבמ  תדוקנמ  .הפוצה  תא  תורגל  תנמ  לע  אלא  ימצע , גוניעל  ןוצר  ךותמ  העיפומ  הניא  ונרופה  יטרסב  תישנ 

רבגה ויפל  פיטואירטסה  תא  םירמשמ  ונרופה  יטרס  םישנ , ןיב  םירבג  ןיב  תוחוכה  גראמ  תניחבב  סייר , ביגש  ד'ר  הפיסוה 
קיזחמ חילצי ; אל  ונרופב  הפוצה  רענ  ותוא  םלועלש  ומכ  םצעב  דקפתמ  אוה  םג  .ןיינועמו  ןימז  דימת  עדויה , ליעפה , אוה 

לש ד'ר הרקחמב  . 14.11.2012 ןוגילא , ' .העשמ הלעמל  תכשמנו  תוינש  ספא  ךות  העיגמ  הפקזהשכ  אלמ , טקא  ךרואל  הפקז 
םיאליגב 18-14)  ) לארשיב םירענ  ברקב  םישוח  תוהק  ןיבל  היפרגונרופב  הייפצ  ןיב  קהבומ  רשק  אצמנ  רומ  ליגיבא 
קר 27% הרענ .' םע  יתרדס  ןימב  לוספ  םוש  ןיא   ' ומכ םידגיהל  המכסה  ללוכ  ינימ , לוצינ  לש  הלבקלו  תורענ  לש  ןתקוצמל 

ךכב תרחוב  תמאב  איהש  ובשח  .ישפוח 34%  ןוצרמ  תאז  השוע  אל  תרשרשב  ןימ  יסחי  תמייקמש  הרענ  יכ  ורבס  םירענהמ 
הפישחה : ' םילארשי םירגבתמ  לש  םתוינימ  לע  הרקחמ  ימוכיסב  תבתוכ  ןייטש  ד'ר  . 2012 רומ , .םיחוטב  ויה  אל  ו-39% 

רשאכ טקילפנוקב  םתוא  המשו  העדותה , לע  םייטסיסקס  םירסמ  לש  םתעפשהמ  ץלחיהל  םירענה  לע  השקמ  היפרגונרופל 
םהיסחי תא  םיליחתמ  םה  הב  אצומה  תדוקנ  יכ  םירענה  םידיעמ  תורענל  המודב  .חווט  ךוראו  בייחמ  יגוז  רשקל  םיסנכנ  םה 

תוחפו הקושתו  חוכ  לש  םיטביה  יפלכ  רתוי  םתוא  תנווכמ  איה ]  ] .תיפיטואירטס אצומ  תדוקנ  איה  םילאוסקסורטהה  םיינימה 
.2005 ןייטש , .תוביוחמו ' תוימיטניא  לש  הלא  יפלכ 

סקס גצומ  םיניטק , ברקב  םויה  תלבוקמה  סקסה  תוברת  תודוא  ריקחת  לע  תססבתמש  הירופוא ,'  ' תילארשיה הרדסב   .77
לש םמלועב  תקסוע  ןיול , הנפד  המייבו  םשל  ןור  בתכ  התוא  הרדסה , .ונרופ  לש  םילדומ  יפ  לע  להנתמו  ונרופב  ליחתמש 

תודידב לש  םלוע  והז  .םישוגיר  רחא  שופיחבו  םימסב  שומישב  ןימ , יסחי  םויקב  םנמז  תא  םיריבעמה  ינב 17 , םירענ 
לגוגב שופיחב  םדי  גשיהב  לכה  יכ  םולכ , תמאב  םישפחמ  אל  םה  : ' רפסמ יאמבה  םשל  ןור  .תירוה  תוכמס  רדענו  תונקירו ,
הברה ךכ  לכ  רבכ  תיאר  .םימואתה  ילדגממ  םיצפוק  םישנא  תיאר  ליגבש 8  הזב  ליחתמ  ןושארה  קרפה  ...דיינה  ןופלטב 
התאש הזכ , ןילנרדא  בצקל  םד , תמירזל  בל , תוקיפד  בצקל  תלגרתה  ליגב 17 ? רבכ  ךתוא  ןיינעי  המש  ליגב 8 , םירבד 

.םיריעצה םיחאה  לצא  רתוי  דוע  יזכרמ  דיקפת  קחשמ  לוהוכלאה  םג  . 29.11.2012 ץיבוקיזיא , ...אבה .' רבדה  תא  שפחמ 
רתאב לוהוכלא  תביסמב  םירטוש  ידי  לע  ורתואש  םירוכיש  רעונ  ינב  לע 250  יתליאה  ןומוקמה  חוויד  ב-2013  ןכ , יכ  הנה 

תורוכיש תורענ  ויה  הביסמב  : ' יתליאה ןומוקמל  ןויארב  הרמא  תינוריעה  םירוהה  תרייס  תזכר  .ריעל  תימורד  דדובמ 
איהו הרטשמל , יניעידומה  עדימה  תא  ונרבעה   ' .סנוא ירקמ  םש  ושחרתה  אל  םא  תעדל  ןתינ  אלו  ןהידגב  לכמ  וטשפתהש 

תנכותב אלא  םירסמ , םש  םיריבעמ  אל  רבכ  םידליה  קובסייפה , תא  םיריכמ  םירוהש  ןוויכמ  , ' ןבס הרפיס  חטשב ,' הלעפ 
ואצמ םירטושה  .קנע  תביסמ  התיה  תאז  .המוקימו  הביסמה  לש  המויק  לע  ונל  עדונ  ךכו  םירסמה , תא  ונטריי  פאסטוו .' ה'

.הרבגה דויצ  לש  המוצע  תומכ  םש  התיה  .תימואלניב  הביסמ  תושייבמ  ויה  אלש  תויומכב  לוהוכלא  םירוכיש , םידלי   250
.דימצ לביקו  םילקש  םליש 40  ליגמ 14  דלי  לכ  .םירגובממ  הרזע  םהל  שיש  הנימאמ  ינא  ירעצל , .רעונ  ינב  לש  תומזי  לכה 

היה הז  עצמאב , תרזופמ  התיה  אל  הביסמה  םאש  םיכירעמ  םה  .הזכ  ףקיהב  הביסמב  הלקתנ  אל  םעפ  ףאש  תרפסמ  הרטשמה 
תעדוי אל  ינא  .ונוצרכ  ןהב  תושעל  היה  לוכי  דחא  לכו  ירמגל , וטשפתהו  ותשש  תונב  .תומוריע  תונב  םש  ויה  .ןוסאב  רמגנ 

ולכוי אל  ןה  תוזעמ , אל  ללכ  ךרדב  ןה  הלאכ , תוביסמבו  הרזע , קיעזהל  וצרי  תונבה  םא  םג  .סנוא  ירקמ  םש  ויה  אל  םא 
םירהל םידליה  תא  חירבה  לוהוכלאה  קוח  .םידיינ  םינופלט  לש  תשבושמ  הטילק  וב  שיש  קחורמ  םוקמב  רבודמש  ןוויכמ 

ךלוה ולש  דליהש  עדויש  הרוהש  תנעוט  ינא  .םירוהה  תוירחא  םע  היעב  ונל  שי  .םתוא  רתאל  דואמ  ונל  השק  וישכעו 
םיבבותסמ םימס  המכ  עדוי  התא  םימס ? חקול  אוה  םאה  רזח ? אוה  בצמ  הזיאב  ךלוה ? אוה  ןכיהל  קודבל  ךירצ  הביסמל ,
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םירומא אל  ינב 14  םידלי  לבא  .רגובמ  התאשכ  רדסב  הז  .הריב  ילביטספו  תוניי  תייתש  לש  תוברת  תויהל  ונכפה  ריעב ?
.3.10.2013 ןומרכ , הביסממ .' תונהיל  םילוכי  אל  רבכ  םידליה  לוהוכלא , ילבש  בוצע  הז  .לוהוכלא  תותשל 

רבג ה' חכונ –  הפוצה  רבגה  וליאכ  ןמצע  לש  תוינימל  סחייתהל  תוכישממ  םישנ  רבג , תוחכונ  אלל  םגש  ואצמ  םירקחמ   .78
.Holland, Ramazanoglu, Sharpe & Thomson, 1998 ואר : ןשארבש '

אצמ ש- אוה  .םיליבומ  ואדיו  יקחשמ  תורשע  המכב  םירבגו  םישנ  לש  גוצייה  ןפוא  תא  ןחב  תירבה  תוצראב  ךרענש  רקחמ   .79
םיינפשוח םידגבב  תושובל  תוישנה  תויומדהמ  כ-40%  .יטסיסקס  ןפואב  תובצועמ  םיקחשמב  תוישנה  תויומדהמ   60%

טעמכש בוליש  תונפקותו -  תנצחומ  תוינימ  תובלשמ  תוישנ  תויומד  לש  המוד  רועישו  תוירבגה ,) תויומדהמ  תמועל 8%  )
.5.2.2008 ינליא , .תוירבגה  תויומדה  לצא  םייק  וניא 

שי ןויאירב : הרפיס  רעונו , םידלי  ברקב  ןימל  תורכמתהב  תכמסומ  תינימ  תלפטמו  החנמ  תילאיצוס , תדבוע  ןמגרא , תינור   .80
תביטח יאליגב  תכלוהו  הלודג  תוחיכשב  הז  תא  םיאצומ  ונחנאו  ילארוא , ינימ  עגמב  הלודג  דואמ  היילע  םלועבו  ץראב 

תא םיניבמ  אל  םה  .םיזומזמ  ומכ  הז  רעונה  ינב  רובע  לבא  תוימיטניא , לש  ההובג  דואמ  המר  ךירצמש  טקא  הז  .םייניבה 
ונלש םינייאורמה  דחא  . 12.03.09 דמלמ , םתור  ךותב : הידמה ' תועצמאב  ןמזה  לכ  הזל  םיפשחנ  םה  יכ  תוימיטניאה , תמר 
עבצב ןותפש  המש  תב  לכ  רואה , תא  םיבכמ  ובש  קחשמ  קחשל  םיגהונש  ינבכ 14  םידלי  לע  ול  הרפיסש  הדידי  לע  רפיס 

לע ןותפש  לש  םיעבצ  רתוי  שי  ולצאש  ןבהו  רואה , תא  םיקילדמ  תוקד  המכ  רובעכ  .םיסנכמה  תא  םילישפמ  םינבה  רחא ,
.חצנמה אוה  ןימה  רביא 

ונרופב הייפצב  תובורמ  תועש  לש  העקשה  ןיב  רשק  אצמ  ( Philip Zimbardo  ) ודרבמיז פיליפ  עודיה  יתרבחה  גולוכיספה   .81
עצוממה ןוכיתה  דימלת  רקחמה , יפ  לע  .םייגוז  םיסחי  הז  ללכבו  םיישיא  םיסחי  חותיפ  לש  תלוכיה  ןיבל  ואדיו  יקחשמבו 

תמועל 600 אלמ  ךרואב  ונרופ  יטרס  וקפוה 13500  הנש  התואב  ל-2011 . ןוכנ  ונרופב , הייפצב  עובשב  םייתעש  הלבמ 
.Lutz, 1.6.2012; Zimbardo & Duncan, 2012 םיידווילוה. םיטרס 

.27.10.2011 שונב ,  .82
.12.3.2009 דמלמ , םתור  ךותב :  .83

.27.10.2011 שונב ,  .84
.23.12.2011 רפש , ךותב : תטטוצמ   .85

.םיצייצמ םיסוטאטס  .המלש 7.1.2013 . רחש ,  .86
םינשה ךלהמב  ןימ  יסחיל  םירנטרפה  רפסמב  היילע  לע  םיעיבצמ  "ב  הראבו הינטירבב  תונורחאה  םינשב  ושענש  םירקחמ   .87
תועשב היילעה  הארנה  לככ  ןה  ךכל  תוביסה  .םיסחיה  םויק  תורידתב  הדירי  ינש  דצמו  תוליעפה ) ןוויג   ) תינימה תוחיתפבו 

.Mercer, 30.11.2013; No Author, 22.7.2015 טנרטניאב. סקס  לש  תונימזהו  םישנו  םירבג  לש  הדובעה 
לכב ( 51%  ) םישנהמ תיצחמכ  קרש  אצמ   UK Medix םשב ןיילנוא  תופורת  תרבח  רובע  םישנ  ברקב 1,870  ךרענש  רקחמ   .88

ויה םא  יעבטה .' קולה  תא  ףידעמ   ' ןגוז ןבש  םג  ורפיס   62% ןהלש .' הוורעה  רעיש  תא  תוננגסמ  וא  תובצעמ   ' אל םיאליגה ,
רתוי הברה  חיכש  םיימיטניאה  םירבאה  בוציע  םיריעצ  ברקבש  םיאצומ  ויהש  יאדוול  בורק  םגדמה  תייסולכוא  תא  םיחלפמ 

( ינפשוח םי  דגב  םע  הכילה   ) תוחונ הנייגיה , ןוגכ  תוביס , רפסממ  םתסה  ןמ  עבונ  חוליגה  דנרט  .רתוי  םירגובמה  תורודהמ 
.18.12.2013 ןהכ , .ונרופה  םלוע  לש  העפשה  םג  ןאכ  שיש  חינהל  ריבס  לבא  .רתוי  הלודג  תינימ  האנה  םג  ילואו 

קדב ספיליפ -  תרבח  לש   IPL תייגולונכטב רעיש  תרסהל  יתיב  רישכמ  לארשיב , האמול  תקשה  לגרל  ךרענש  רחא -  רקס 
הלוע רקסהמ  .ןיינעב  גוזה  ינב  לש  תופדעההו  לארשיב  םירבגו  םישנ  ברקב  םיימיטניאה  םירוזאב  רעישה  תרסה  ילגרה  תא 

םיקוור םירבג  ברקב  .םיימיטניאה  תומוקמהמ  רעישה  לכ  תא  ריסת  םהלש  גוזה  תב  יכ  םיפידעמ  םירבגהמ   60% כ - יכ 
םישנה בר  תאז , םע  .רעישה  לכ  תא  תוריסמ  דחאכ ,) תויגוזבו  תויונפ   ) םישנהמ קר 32%  לעופב , תספטמ ל-76% . הפדעהה 
חופיטו ץוציק  וא  תיקלח  הרסה  האלמ , הרסה   ) םיימיטניאה םירוזאה  לש  יהשלכ  חופיט  תרגש  תומייקמ  ןה  יכ  תוריהצמ 

קהבומ רשק  לע  רקסה  עיבצמ  דוע  .הלא  םירוזאב  ןרעיש  תא  ללכ  תוחפטמ  וא  תוריסמ  ןניא  יכ  תודיעמ  קרו כ-20%  רעישה )
לככ תוחפ  הצופנ  ימיטניאה  רוזאהמ  האלמ  רעיש  תרסהב  הריחבה  רשאכ  הלש , רעישה  תרסה  ילגרהו  השיאה  ליג  ןיב 
דבלב תמועל 18%  םיימיטניאה  םירוזיאב  ןרעיש  תא  ןיטולחל  תוריסמ  םישנה  ןמ  יאליגב 18-29   40% ליגה (  הלועש 

םירוזאב רעישה  לש  חופיט  תרגש  םה  םג  םימייקמ  םילארשיה  םירבגהמ  יכ 39%  דוע  אצמ  רקסה  הלעמו .) יאליגב 50 
וליאו םרעיש  תא  תיקלח  םיריסמ   13% ותוא , םיריסמ  םניא  ךא  םרעיש  תא  םירדסמו  םירצקמ  םירבגהמ  .םיימיטניאה כ-21% 

חופיטה ילגרה  ןיבל  רבגה  ליג  ןיב  קהבומ  רשק  לע  עיבצמ  רקחמה  .הז  רוזאב  םרעיש  תא  ןיטולחל  ריסהל  םיפידעמ  כ-5% 
דועב םיימיטניאה  םהירוזא  לש  חופיט  תרגש  םימייקמ  תיצחמכ  םיאליגה 18-29 , תצובקב  םיריעצ  םירבג  ברקב  .ולש 
.10.9.2014 רבחמ , םש  אלל  .ימיטניאה  רוזאב  רעיש  חופיט  תרגש  לכ  םימייקמ  םניא  םירבגהמ  כ-77%  יאליגבש 50 +
ומצע רביאה  תטלבהו  סק )' ' צובדנמ  )' הוורע יניכב  קבדיהל  יוכיסה  תנטקה  תופסונ : תורטמ  תרשמ  ןימה  רבא  לש  חוליגה 

ןיפ  ) לודג ןיפ  לש  תוזח  רצייל  תנמ  לע  הוורעה  רעיש  תא  חלגל  םיטונ  םירבג  הזה  ןבומב  ענצומ .) רביאה  רעיש , שי  רשאכ  )
(. חלוגמ אל  ןיפמ  לודג  רתוי  הארנ  חלוגמ 

www.sineadoconnor.com רנוקוא דייניש  לש  ימשרה  רתאב  רוקמב  םסרופ  .ךיראת  אלל  תשרב ,' םירוח   ' תכרעמ רומ ,  .89
.6.10.2013 רזעלא ,  .90

.6.10.2013 רזעלא , ךותב  םגרותמ   .91
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

.2.4.2014 תשרב ,' םירוח   ' תכרעמ זרא -  ןנור ,  .92
.22.02.07 תילג 007 ,  .93

https://www.youtube.com/watch?v=8XnhQdssJ1w  .94
.Williams, 11.1.2013 ראשה : ןיב  ואר  העפותה  לע   .95

יחכונה רקחמה  יאצממ  : ' הרקחמ םוכיסב  הבתכ  תוינימ , אשונב  תוצובק  תחנמ  תינימו , תיתחפשמ  תיגוז , תלפטמ  ןייטש , ילנ   .96
.תופסונ תושדח  תויועמשמ  ול  תופיסומ  ןה  ךא  הז , יתרוסמ  דיקפת  תוריכמ  תורענ  .תוהז  ימוקימ  יוביר  לש  תואיצמ  םילעמ 
.םיינימה םיסחיה  תולהנתה  לע  הטילשה  תולעבל  תוכפוה  ןה  ימיטניאה  םיסחיה  בחרמ  ךותב  ןחוכב  היילעה  םע  דבב  דב 

אלא םירענה  ידי  - לע תפדהנ  הניא  וז  הטילש  .םייקתמ  אוה  וב  יותיעה  לעו  ינימה  עגמה  לש  ותומדקתה  בצק  לע  רמולכ ,
תורענ ברקב  .ןהל |...|  יוצרה  רסמה  תא  ריבעהל  ידכב  דבלב  זמרב  יד  םיתעל -  רשאכ –  םדצמ , היצמיטיגלו  הרכה  תלבקמ 
המצוע רבוצה  ךילהתמ  קלחכ  ינימ  ןויסינלו  האנהל  תנווכמ  תויהל  תלוכיה  הלוע  תומדקתמו  תוינוליח  תוביבסב  תויחה 

, השובה תתחופ  וב  חיש  בחרמ  רצייל  תוחילצמ  ןה  תורבחו  תורגוב  תויחא  םע  ןהיסחיב  ינימה .|...|  בחרמב  םייקתמה 
ןגוז ןב  יפלכ  סעכה  לש  יולג  יוטיבל  םוקמכ  הז  חיש  בחרמ  שמשמ  תעב  הב  .תישנה  הקושתב  ןויד  לש  תויורשפא  תוחתפנו 

המצוע תולעבכ  ןמצע  תא  תוננוכמ  ןה  תויחאו  תורבח  םע  ןהיתוחיש  ךותמ  רצונש  בחרמב  ןכ , ומכ  .ויפלכ  תויפיצה  רורבלו 
.םגוז תונב  תא  תינימ  תוצרל  םהמ  הייפיצל  המכסה  םירענה  דצמ  הלוע  ןכ , ומכ  .םביבס |...|  םירענה  לש  םתשלוחל  סחיב 

םימוקימל תרשקנו  ינימ , דוקפתלו  תויעוציבל  סחיב  םינומגה  תוהז  ימוקימ  תופסונ  תויועמשמב  תנעוטה  המכסה 
לש ןתשירדב  הרכהל  ףסונב  .גוזה  תב  לש  התאנהל  םיארחאו  יגוזה  רשקל  םיפתושכ  םמצע  םיספות  םה  םהב  .םייביטנרטלא 
אל וז  ןיעמ  הרכה  .יגוזה  רשקה  ךותב  ינימה  קלחה  לש  ףסה  תורמוש  ןתדמעב כ' םג  םיריכמ  םה  ידדה , ינימ  יוצירל  תורענה 

ינימה בחרמבש  הארנ  .תינימ  העיגפלו  הדרטהל  סחיב  תולובג  לש  םסוסיבל  תמרותכ  הבושח  אלא  תורענה , תא  המיצעמ  קר 
לש תועמשמב  תיתרוסמה  תירדגמה  היכראריהה  לש  השוטשטל  איה  ףא  תעייסמ  תוידדה  לש  המרונל  תירבגה  הרכהה 
םהו םירענ , ידי  - לע ידדצ  - דח ןפואב  שרדיהל  דוע  םילוכי  םניא  ןימ  יסחי  .תוירבגה  תוינימה  תויואכזה  בחרמ  םוצמצ 
הלעו ריעצ  דואמ  ליגב  הלועש  אשונ  הז  : ' ןייטש רמא  התיא  ןויאירב  . 2005 ןייטש , ינימו .' ישגר  יגוז –  גולאידל  םישרדנ 
רוחבש הרפיס  איה  .יתנייארש  תורענה  תחא  לש  רופיסמ  ןהל  בושח  הז  המכ  דע  דומלל  ןתינ  .יתנייארש  תורענה  לכ  לצא 

, הלש ןושארה  רוחבה  היה  אל  אוה  .ןימ  םיללוכש  םיסחיל  רובעל  רמולכ  הלש , רבח  תויהל  ךופהל  התוא  ענכש  הירחא  רזיחש 
הנממ השקיבו  הרבחל  התנפ  איה  .הטימב  הבוט  קיפסמ  אל  איהש  דחפ  הלצא  ררועתה  םיסחי  ותיא  םייקל  הליחתה  איהשכו 
תיברמ לצא  הלע  הזה  אשונה  .ושייבתה  אל  ןהיתש  .הל  המיגדהו  טנרודואד  החקל  הרבחהו  ותוא , גנעל  ךיא  התוא  דמלל 

תישנ תוינימ  הירוטסיהה  ךשמב  .הז ]...[  לע  קוחצל  םגו  תויזטנפ , לעו  הקושת  לע  רבדל  תולוכי  ןה  .םינוש  םיטביהב  תונבה 
ךרע הזל  שי  םואתפו  םינבאב , הליקס  םיתעל  היה  ישנ  ינימ  ןויסינ  לש  ןידה  .תוומ  דע  יתרבח  יוניגב  וכרכנ  ישנ  ינימ  ןויסינו 

.הנתשמ הדימלתה  איהו  ךנוחה  אוהש  היכרריהה  .היהי  תבל  םגש  יוצר  אלא  ןויסינ , םע  אובל  ךירצ  רבגה , ןבה , קר  אל  .יבויח 
םתור ךותב : .תישנ ' הכינח  וז  התוא , תודמלמ  תורבחה  .רבגה  דיל  אל  ללכב  םיבר  םירקמב  תישענ  תינימה  הכינחה  םויכ 

.12.3.2009 דמלמ ,
.14.10.2013 'ס , מל ואר : .ןויריה  תקספהל  תושקב  לש  תיסחי  ןטקה  רועישל  הביסה  הארנה  לככ  םג  וז   .97

.21.10.2010 םואבנזורו , השנמ  ךותב : םיטטוצמ   .98
.16.3.2013 לקניפרוג ,  .99

https://www.youtube.com/watch?v=W8QPxg4yHdI  .100
.8.2.2008 ןענכ , ןב   .101

.32 ; 77-78 ; 35 מע ' , 1998 רנטייה ,  .102
.191 מע ' , 2004 רנטייה ,  .103

.21.10.2010 םואבנזורו , השנמ  ךותב :  .104
.ךיראת אלל  הלעמל , ךרדה  תכרעמ   .105

.21.10.2010 םואבנזורו , השנמ  הבתכב : תוטטוצמ  תוריעצ   .106
.28.8.2012 אנא ,  .107
.9.12.2011 רפש ,  .108
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