
קרפ 12 לארשיב ,  Y-רוד ה
השדחה תויגוזה  םייתניב -  יל  תשדוקמ  תא  ירה 

גומלא גומלא רמת   רמת גומלא , , גומלא זוע   זוע

רצונ ב-2/1/2014

הרירב הרירב ןיאשכ   ןיאשכ
הזה רודבש  ןוויכו  רחאתמ  םיאושינה  ליגש  ןוויכ 
אלל דחי  רוגל  םימדוק  תורודב  רשאמ  רתוי  ימיטיגל 

אקווד ואל  םיבר  םירקמב  העיגמ  הנותחה  םיאושינ ,
םילוקישמ אלא  /ה ," דיחיהו /ת  דחאה  " תריחבמ

ץחלה ןוגכ : םיעדומ ) דימת  אל   ) רתוי םייטמגרפ 
ומכ  " תויהל ףחדה   (, םישנ לצא  רתוי   ) םידלי דילוהל 

.תילכלכ תויאדכו  םיבורקהו , םירוהה  תא  תוצל  ןוצרה  םלוכ ,"

 

ונחנא אל , וא  הרקי  םא  תוטילחמ  ונחנא  .םיידיב  תונבה  לצא  איה  הטילשה  ךרעב , ליג 25  דע  : " הריעצ תירגולב 
הז המ  .הנתשמ  והשמ  ליגבש 25  אלא  .הדירפ  - טסופה יקחשמ  יפוא  תא  תוביתכמ  ונחנאו  ךותחל  םאו  יתמ  תוטילחמ 

, םיכתוחש הלא  םה  םירבגה  הזה  ליגהמ  ךרעבש  תוארמ  חטשב  תודבועהש  אלא  .יל  רורב  ךכ  - לכ אל  הזה ? רבדה 
והשמ הז  ילוא  .םהב  היולת  רשקה  לש  ותושחרתהל  יוכיסה  ללכבו  רשקה , ינפל  וא  ירחא  ויהי  םיקחשמ  ולא  םיטילחמ 

םג םיסחי  תוכרעמב  ראשיהלו  רשפתהל  תונכומ  םג  ןכלו  , דסמתהל תונווכומ  רתוי  רבכ  ונחנא  הלאה  םיאליגב  .יגולויב 
 " .םימגפ לש  לטובמ  אל  רפסמ  םש  שי  םא 

ינא תונורחאה  םייתנש  הנשב  .תיטגרנאו  האנ  הליכשמ , הקוור , תבכ 30 , הרוחב  ינא  : " תישיא המצעהל  רתאב  הבתכ 
ךיא .הזכ  דחא  אוצמל  ףוחד  המכ  הניבמו  גוז  ןב  הצור  דאמ  ינא  .תיללכ  תיתרבח  הניחבמ  תרבוגו  תכלוה  תודידב  השיגרמ 

!" אל

בוט תיארנ  איה  תבהואמ , איה  האלפנ , איה  .יהשימ  םישדוח  רפסמ  ינפל  יתרכה  : " הבתכל הבוגתב  ריעצ  יביבא  לת 
.הרידא הקושת  ןיא  הלודג , הבהא  ןיא  ..םירפרפ  יבילב  ןיא  לודג ! לבא  הזו  לבא ! ימעטל - ) שממ  שממ  אל  יכ  םא   ) תיסחי

ונתוא םיריכמש  םירבח  םישוע ?? המ  .יליגב  איהו  וטוטוא , ןב 29  ינאש  ןייצל  םוקמה  ןאכ  .תיסחי  םימשמו  ליגר  ייד  לכה 
ןיידע ינא  ..ינא  לבא  םייחב ' בוט  קר  ךל  השעת  הרוחב , לש  קתומ  איה  ..הבהאמש  הבהא  בוזע   ' .קתומ איהש  םירמוא 
ףוסב ינא  םג  ילוא  .הלודג ]...[  הקושתו  הבהא  אלל  יהשימ  םע  ןתחתהל  לש  ןויערה  םע  םילשהל  ןאממ  .םילשהל  ןאממ 

ינא תונב )-:  בגא , .תיתימא  הקושתו  הבהא  שפחמ  שממ  ינא  התע  תעל  .ךכל  שולש  םייתנש  דוע  יל  שי  לבא  רשפתא ,
" .הבהא שפחמו  ער , - אל טלחהב  הארנ  קטיימש , - קטייה "א , תמ

". הרירב ןיא  זא  בוט ,  " לש השוחת  ךותמ  העיגה  ןתחתהל  הטלחההש  ונינפב  ודוה  םיריעצ  טעמ  אל 

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
ןהכ ןליאו  תליא  ירמוע 
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גוזה תב  לע  קולד  אוהש  ללגב  ןתחתמש  ימ  םג  ירה  .הקסע  רוגסל  ןמזה  רבכ  עיגהש  יתשגרה  םיוסמ  בלשב  : " ןב 31 ריעצ 
היה הז  דסמל ? אל  המל  דחיב , רוגל  ונלגרתה  רבכ  םאו  תידדה  הכרעה  וניניב  שי  םא  זא  .רמגנ  הז  .ךעוד  הז  ףוסב  ולש ,

" .ונלש םירוהל  םג  .םידדצה  לכל  חונ 

" תמרוז ", " לוק ", " שפוח  " ומכ תוינמב  רתוי  עיקשהל  אל  .ןלוכ  ומכ  .ןתחתהל  יתטלחה  רבד  לש  ופוסב  : " תב 29 הריעצ 
" .רתוי החוטב  תידילוס , לבא  הריעסמ  אל  .ךורא  חווטל  ןוכסיח  תינכותב  אלא  ...תינימ ,) )

םיברש ןוויכ  .תחוור  השיפת  ףקשמו  ירקמ , ונניא  תוינמב )" עיקשהל  ", " הקסע רוגסל   )" םיילכלכ םיחנומב  שומישה 
םיאור רמולכ  תילכלכ , תויאדכ  לש  םילוקיש  םג  הטלחהל  םיסינכמ  םה  רותיו , םצעב  םה  ןיאושינהש  םישח  םיריעצהמ 

(. " הזמ יל  אצי  המ   )" הקסע לש  גוס  הב 

תרבחמה התיא ."? ןתחתהל  ךל  יאדכ  םא  עדת  ךיא  : " התרתוכש הבתכב  תוארל  רשפא  תאזה  השיפתל  הפיקע  השחמה 
םה המינהו  ןונגסה  .הטלחהה  תלבק  לע  לוכיבכ  לקהל  ידכ  ןתחתהל , תוביס  הרשע  - עברא לש  המישר  םיארוקל  תקפסמ 

חורה ךלה  תא  ףקשמ   mako ומכ ירלופופ  רתאב  םוסרפה  םצע  .תיגולויצוס  תמא  םהב  שי  לבא  םייטסירומוה , ןבומכ 
.הזה שדחה 

  ?? התיא התיא ןתחתהל   ןתחתהל ךלךל   יאדכ   יאדכ םאםא   עדת   עדת ךיא   ךיא
םוי לכ  התיא  בכשל  ךל  אב  .  1

תיסוכ הלש  אמא  .  2
הבבס םדא  ןב  אוה  הלש  אבא  .  3

בוט םיבשוי  הלש  םירוהה  .  4
רוזחמה ןמזב  היופש  תראשנ  איה  .  5

הרקי אל  איה  .  6
הלש תורבחה  תא  בבחמ  התא  .  7

התוא םיבבחמ  ךלש  םירבחה  .  8
הרוצה לע  הל  םילוח  ךלש  םירוהה  .  9

םיסקאה לכ  תא  רוחאמ  הריאשה  איה  . 10
םידלי תבהוא  איה  . 11
תונחל תעדוי  איה  . 12

'ה רבחה םע  דבל  שגפיהל  הצור  התאשכ  תנגרפמ  איה  . 13
הנותחל תונכהה  ןמזב  םיבר  אל  םתא  . 14

תימינונא תבתוכ  לש  רוט   Ynet-םסרופ ב תנשב 2007  .םדקתמ  ליגהש  לככ  רבוג  ינתלעותה  לוקישה  םירבדה  עבטמ 
הרעס ררוע  רוטה  ליגב 36 . ןתחתהל  הטלחהל  התוא  איבה  המ  תוריהבבו  ץמואב  תראתמ  איה  ובו  תילג 007 "  " םשב

הדעונש רתאה , לש  תאצמומ  היצקובורפ  וב  ואר  םישלוגהמ  קלחו  דגנ ,)" ו" דעב "  " לש תובוגת  ויה כ-800   ) תילטיגיד
.הובג גניטייר  רוציל  ידכ 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
רדמ יתיאו  בוטרב  םות 

יתייה רבכ  ןכמ  רחאל  הנש  הרק : ךכו  .תנתחתמ  ינא  הנש  ךותבש  יתטלחה  ליגב 36  : " רמאמהמ םירחבנ  םיעטק  ןלהל 
, םייח ונישע  ונינהנ , ידש , יתטלחה  ליגב 32  .םייחה  תא  יתפרט  .יניצר  רשק  יתשפיח  אל  ליג 32  דע  .ןוירהבו  האושנ 
ליג 32? אקווד  המל  .הזאפ ]...[  תונשל  יתטלחה  .החפשמ  .גוז  ןב  ךורא -  חווטל  םידעיב  עיקשהל  ליחתהל  ךירצ  וישכעו 

אצמאש ןושארה  רבגה  תא  חקא  אל  ינא  ירה  הרשפ , .םישופיח  תפוקתל  .תולגתסה  תפוקתל  .ןמזל  קקדזאש  יתעדי 
.ןמז תחקל  יושע  הזש  יתעדיו  יתמרב , והשימ  האנ , ליכשמ , יפייכ , עשעשמ , םכח , והשימ  יתיצר  ןיידע  ןוכנ ? בוחרב ,

  [... ]
.ללרתשהל [...]  יתקספה  יד  רמולכ , .יניצר  רשק  שפחל  יתלחתה  זא 

הלוכיש הינפל , היתויציב  לכש  תב 25  הדלי  תאש  ךל , הארנ  המ  .ימצע  תא  יתלאש  הבהא ? תשפחמ  תא  םואתפ  המ 
אוה םא  םג  ירה  םלשומ ? טעמכ  רבג  לע  הזה  רופיסה  הז  המו  בהאתהל ? בושו  בוש  תוסנלו  רחא  רשקו  הזכ  רשק  תוסנל 

רגאמ םע  דחי  םיקמטצמו  םיכלוה  ךלש  םייוכיסהשכ  רמהלו , ךישמהל  הזעמ  תא  ךיא  ותוא ? יאצמתש  יוכיסה  המ  םייק ,
בוהאל תבייח  אל  ינאו  יביטרסאו , עשעשמו  ןונש  תויהל  בייח  אל  אוצמל  ילעש  רבגה  ידקמתת ]...[ ! ךלש !? תויציבה 
סקסב תורחתהל  לכוי  אל  םייחב  ותיא  סקסהו  .םומעשמ  תמ  אל  דחא  ףא  המ ? זא  םיממעשמ , םיברע  ונל  ויהי  זא  .ותוא 

רבג .באו  סנרפמ  הז  תמאב  הכירצ  ינאש  המ  ןתחתאש ? ירחא  ןווגל  ינממ  ענמי  המ  המ ? זא  יקלח , תנמ  היהש  ןווגמה 
.עפשב [...]  שי  יתעדי , הלאכו , .וקלחב  חמשיו  יתוא  ץירעיש  דחא  .ביצי 

וארקת הזה -  ףויזה  וא  הזה , רקשה  לבא  .ךכב ]...[  האגתמ  אל  ינא  .ותוא  תבהוא  אל  ינא  יופצכ , .יתוא  בהוא  ביני  יופצכ ,
לש ןיינע  טושפ  הז  .תושעל  המ  ןיא  .תבייח  יתייהש  המ  תא  גישהל  לכואש  ידכ  יחרכה  היה  וצרתש -  ךיא  הזל 

" .תודרשיה

תיתרבח הצובק  התוא  ינבמ  םידחא  תרשרש ." תונותח   " םיחמומ ידי  לע  הנוכמה  העפות  תשחרתמ  םיבר  םירקמב 
קתנתהל ששוח  םקלח  יכ  רבתסמ  .םינמזה  תוכימס  רשפ  תא  ריבסהל  ועדייש  ילבמ  םיתיעל  הז , רחא  הזב  םינתחתמ 

םע דחי  ךישמהלו  םיסחיה  תכרעמ  תא  דסמל  םתוא  ןברדמ  הז  .םינורחאה  םיקוורכ  רוחאמ  ראשיהלו  יתרבחה  לגעמהמ 
 ". תואושנ - םיאושנ  " לש שדח  סוטאטסב  הצובקה 

גוזה זאו  .הנותח  לע  רביד  אל  גוז  ףא  .םיעבשומ  םיקוור  ונייה  ןיידע  ונלוכ  הנש  ינפל  : " ביבא לתמ  ןב 30  טסיקטייה 
תונותח שולש  לש  אוה  בצקה  ןורחאה  ןמזב  .תונותח  תפיגמל  ךפהנ  הז  איש  תוריהמבו  םינתחתמ , םהש  עידוה  ןושארה 

" .ןורחאה קוורה  יתראשנ  .שדוחב 

ילארשי ילארשי אצוממ   אצוממ םיחרזמ   םיחרזמ -- כשא כשא
תריחב לע  חקפל  ודעונש  םינונגנמ  שי  הרבח  לכל 

רבעב טבשה ." לש  םיסרטניאה   " תא חיטבהלו  גוז  ינב 
: הלאכ המצוע  - יבר םינונגנמ  ינש  לארשיב  ולעפ 

התיה תחוורה  המכסומה  .יתדעהו  ימואל  - יתדה
רקיעב םיזנכשא  םידוהי , םע  קר  םינתחתמ  םידוהיש 

.םיחרזמ םע  רקיעב  םיחרזמו  םיזנכשא  םע 

םיאושינ לע  הדיפקמ  ןיידע  לארשיב  תידוהיה  הרבחה 
ריעצה רודה  לצא  לבא  םידוהי  ןיב  םיימגודנא 
תוגוזה רפסמב  הלק  הילע  תנמתסמ  ינוליחה 
םיהוש םילארשי  םיריעצ  רתויו  רתוי  .םיברועמה 

םידומיל הדובע , םילויט ,  ) תוכורא תופוקתל  "ל  וחב
תותשרה םג  .םידוהי  - אלב םיבהאתמו  המודכו )

ןיב תובורמו  תולק  שגפמ  תודוקנ  תורצוי  תויתרבחה 

8

9

10

3/48

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



םיגירחל תונלבוסב  היילעה  איה  תפסונ  הביס  .תוריהמב  בחרתמ  ילאבולגה  ןיאושינה  קושו  תונוש , תונידממ  םיריעצ 
םיבר םירוה  ןיאושינה , ליג  תיילע  לשב  דועו , תאז  תחצנמ ." הבהאה  ש" הצופנו , תכלוהה  תיגולותימה , הנומאהו 

.הריחבב םיברעתמ  תוחפ  ןכ  לעו  העיגה , ףוס  ףוסש  הנותחה  םצע  לע  דואמ  םיחמש 

לארשיל ץוחמ  םידוהי  - אלל םידוהי  ןיב  םיאושינ 

םידוהי לש  תבורעתה  יאושינ  רפסמ  לדג  םייפלאה  תונש  לש  ןושארה  רושעבו  םירשעה  האמה  לש  היינשה  תיצחמב 
רתויב מ-200%. לארשיל  ץוחמ 

יאושינ םה  םידוהי  לש  ןיאושינה  ללכמ  כ-60%  םדא ) - ינב עברו  ןוילימ  השימחכ  איה  תידוהיה  התייסולכואש   ) "ב הראב
.תבורעת

דחא ובש  תיבב  םילדגה  םידליה  ללכמ  קר 33%  .םידוהי  םניא  םיאושנה  "ב  הרא ידוהי  ללכמ  לש כ-30%  גוזה  - ינב
.תידוהי תוהז  םיצמאמ  ידוהי  אוה  םירוההמ 

הז ללכבו  םלועה , תודהימ  לודג  קלחב  ןיב 25% ל-35% . ענ  תבורעתה  יאושינ  רועיש  היקרוטבו  הדנקב  הילרטסואב ,
אוה 35%-45%. תבורעתה  יאושינ  רועיש  תיניטלה , הקירמא  בורבו  הינטירבב  תפרצב ,

רתוי מ-65%. אוה  תבורעתה  יאושינ  רועיש  תונידמה , רבח  לש  םיקלחב  הז  ללכבו  הפוריא , חרזמב 

; תקהבומ הניא  תידוהיה  תוהזה  םידוהיהמ  םיבר  רובע  תוביס : רפסמ  תוצופתה  ידוהי  לש  תבורעתה  יאושינ  תעפותל 
תוצראב טועימ  ללכ  ךרדב  םה  םידוהיה  תידוהיה ; הירוטסיהה  לעו  תרוסמה  לע  עדי  רסח  תוצופתב  םידוהיהמ  םיברל 

לאיצנטופ תא  הלעמ  הובגה  ןישוריגה  רועיש  הובג ; וניה  ידוהי  וניאש  גוז  - ןבב ובהאתיו  ושגפיש  יוכיסה  ןכלו  םהירוגמ ,
.דועו לארשי  תנידמ  םע  תוהדזהב  הדירי  םירוהה ; תעפשהל  תוחפ  הנותנ  גוז  תב  / ןבב היינשה  הריחבה  ןכש  תוללובתהה 

.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה -  .תוצופתבו  לארשיב  תוללובתה  .ימענ 26.2.2008 . ימע , - ימ רוקמ :
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לארשיב םידוהי  - אלל םידוהי  ןיב  םיאושינ 

ואיבה היפויתאמו  תונידמה  רבחמ  הריגהה  ילג  .החינז  םירושע  ינש  ינפל  דע  התייה  לארשיב  תבורעתה  יאושינ  תעפות 
םג הלוע  התוחיכשש  העפותל  תבורעת  יאושינ  וכפה  ךכמ  האצותכו  הכלהה , יפ  - לע םידוהי  םניאש  םיבר  םילוע  לארשיל 

ךרדב .םידוהי  םע  םינתחתמ  םהמ  םיבר  . 350,000- כב ךרעומ  םילועה  ברקב  הכלהה  יפ  לע  םידוהי  אלה  רפסמ   ) לארשיב
(. דימת אל  לבא  רויג , רחאל  השענ  ךילהה  ללכ 

(. ידוהי גוזה  ינבמ  דחא   ) תוברועמ ןה  לארשיב  תוחפשמהמ   10%

, יללכ ןפואב  תבורעת  יאושינב  םיכמות  םה  יכ  ורמאש  םישנאהמ  .תבורעת 17%  יאושינל  דגנתמ  ידוהיה  רוביצהמ   60%
.םהידלימ דחאב  רבודמ  היה  וליא  ךכל  םידגנתמ  ויה 

תמועל 33% תידוהיה , תרוסמה  לע  םירמוש  םה  יכ  וחוויד  לארשיב  תבורעת  יאושינב  ואשינש  םידוהיה  גוזה  ינבמ   57%
רובע םג  בושח  יכויש  ביכרמ  הווהמ  ןיידע  תודהיה  רמולכ , .תירבה  תוצראב  םידוהי  אל  גוז  ינבל  ואשינש  גוזה  ינבמ  דבלב 

.לארשיב םינוליחה  םידוהיה  לש  עירכמ  בור 

יאושינ רועישש  תופצל  רשפא  תילבולגה , תרושקתה  תויורשפא  תובחרתהו  םילארשיה  לש  םתודיינב  היילעה  תובקעב 
.תואבה םינשב  יתועמשמ  ןפואב  הלעי  תבורעתה 

: תילאבולג המגממ  ראשה  ןיב  תעפשומ  לארשיב  תבורעת  יאושינ  לש  המגמה 
דחוימב טלוב  הז  בצמ  .השולש  יפ  לפכוה  תונורחאה  םינשבו  היסאב  אוה  רתויב  לודגה  תולובגה  יצוח  ןיאושינה  רועיש 

(. 13%  ) ןאווייטבו ( 5%  ) ןאפיב
.םיימואלניב םה  ןיאושינהמ  תיצחמכ  הבש  ץייוושב , רקיעבו  הפוריא , יקלח  בורב  םג  םיצופנ  תולובג  יצוח  ןיאושינ 

כ-20% .)  ) הירטסואו היגלב  דרפסב , םג  םיהובג  םיזוחאה 
היה הלא  ןיאושינ  רועיש  .ןוכיתה ב-1995  םיה  תונידמב  המשרנ  םיימואלניבה  ןיאושינה  זוחאב  רתויב  הלודגה  היילעה 

רקחמל ימואלניבה  דוגיאה  יפ  לע   ) דרפסב  22%- לו הילטיאב  קסנ ל-14%  םלוא ב-2009  תוחפ מ-5% , הילטיאבו  דרפסב 
(. IUSSP - the International Union for the Scientific Study of Population: הייסולכואה לש  יעדמ 

 .ynet עיגה ל-10% . םיברועמה  תוגוזה  רפסמ  רקס : .תודהי 7.2.2007 .  ynet תכרעמ רוקמ :

Editorial - The Economist. 12.11.2011. Herr and Madame, Señor and Mrs.The Economist.

 

תוציחמה תא  ורבשש  םינושארה  ויה   Y-רוד ה ירוה  .רתוי  תטלוב  היצרגטניאה  תמגמ  םייתדעניבה  ןיאושינה  םוחתב 
הכורכ התיה  גוזה  תב  / ןב תריחב  םירקמ  טעמ  אלב  לבא  .ברועמ  אצוממ  תוחפשמ  טעמ  אל  וחימצהו  תויתדע  - םינפה

םושמ ללכ , ךרדב  תענמנ  תאזה  המוארטה   Y-ה רודמ  .תומודקה  תועדה  יפוטש  םירוהה  םע  תובירמבו  םיקבאמב 
םימצמצמו םהידלי  לש  תוריחבה  םע  םיכסהל  םיטונ  םהש  םושמ  םייתדע , םיפיטואירטסב  תוחפ  םיעוגנ  םהירוהש 

יפ לע  םיריעצ  םישנא  גייתל  םויה  השק  השעמל  .וגוז  ןב  תא  רוחבל  תוכזה  םדא  לכלש  תחוורה  הפקשהה  לשבו  תרוקיב ,
.םהייחל יטנוולרו  עיפשמ  תוחפ  יתדעה  עקרהש  םושמו  תוברועמ  תוחפשמב  ולדג  םהמ  םיברש  םושמ  אצומ ,
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םייתדע - ןיב םיאושינ 

הכשלהש ןוויכ  רתיה  ןיב  לארשיב , םייתדע  ןיבה  ןיאושינה  רועיש  תודוא  ינכדע  עדימ  אצמנב  ןיא  רעצה , הברמל 
ודלונש םיריעצ  .דבלב  ויבא  לש  אצומה  ץרא  יפ  לע  םדאה  לש  יתדעה  ךוישה  תא  גווסל  תגהונ  הקיטסיטטסל  תיזכרמה 

הדע םיכייתשמש ל" ימכ  םיבשחנ  םה   ) תיתדעה הקיטסיטטסל  םיסנכנ  אל  לארשיב  דלונ  םג  םהיבאשו  לארשיב 
"(. תילארשיה

םילועה ףסונ : יטסיטטס  שער "  " ףסונ הזל  .םינותנה  ףוסיא  לע  ןכ  םג  השקמ  ברועמ  אצוממ  םה   Y-רוד ה ירוהש  הדבועה 
יתועמשמ ןפואב  ךומנ  םיברועמה  ןיאושינה  רועיש  םלצאש  רבעשל ,) תוצעומה  תירבמו  יפויתא  אצוממ   ) םישדחה

תא םילקלקמ "  " םה םיזנכשא " "ס כ" מלה ינותנב  םירדגומ  םהש  ןוויכ  תונוש .) תוביסמ   ) הקיתווה הייסולכואהמ 
(. םייתועמשמ היצרגטניא  יכילהת  םיללוחתמ  םלצאש   ) םיקיתווה םיזנכשאל  הקיטסיטטסה 

תיתדה הייסולכואה  ןיבו  הירפירפב  םיררוגתמה  הלאל  זכרמב  םיררוגתמה  םישנא  ןיב  תיטסיטטסה  הנחבהה  רסוח  םג 
רמולכ .הקיתווה  תינוליחה  הבכשה  לש  תקיודמ  תיטסיטטס  הנומת  תלבק  לע  השקמ  תינוליחה  הייסולכואה  ןיבל  תידרחהו 

לע הנמיהמ  הנומת  לבקל  תורשפא  ןיא  הבחרה , אצומה  תבכשמ  םייתדהו  םייפרגואיגה  םינתשמה  ודדוב  אל  דוע  לכ 
.תינוליחה הבכשה 

דקפממ םירקס  ךותמ  םינותנה  לע  םיססבתמ  לארשיב  םייתדע  - ןיבה ןיאושינב  םיקסועש  םירמאמה  בורש  שיגדהל  בושח 
.ןיאושינה ליגל  ועיגה  םרט   Y-רוד ה ינב  תיברמ  הבש  הפוקתב  ושענ  הלא  םירקס  .ןיסולכואה 

םהמ םיבר  רובעשו  םהירוה , לש  הזמ  הברהב  הובג   Y-רוד ה ברקב  תבורעתה  יאושינ  זוחאש  ןוחטיבב  רעשל  רשפא 
.ללכב םא  יטנוולר , תוחפ  יתדעה  עקרה  לש  הנתשמה 

ןוכמ םע  ףותישב  ונעציבש  רקסב  אוצמל  רשפא  םירשק  תריציב  יתדעה  ביכרה  תובישחב  הדיריל  יריפמא  זמר 
ךרענש ינופלט  רקסב  רבודמ  ראורבפב 2008 ( ביבא  לת  תטיסרבינואב  ךרענש  םיזנכשאה "  " סנכ לגרל  היפרגוטרקואיג 

לש גציימ  םגדמ  םיווהמה  הלעמו , ליגמ 18  םישנו  םירבג  םיבישמה : .תבשחוממ  םירקס  תכרעמ  תועצמאב  ראורבפב 2008 ,
(. םילאשנ  500  ) לארשי תנידמב  תידוהיה  הייסולכואה 

יכ ובישה  םילאשנהמ  .םהירבח כ-40%  לש  ינגומוה  יתדע  ךויש  לע  עיבצהל  ולכי  אל  םילאשנה  בור  יכ  אצמנ  רקסב   < 
םלוא יאצמ ,) לע  אלא  םירבחה  ןיינעב  תיתדע  הפדעהה  לע  ונלאש  אלש  בל  םישל  שי   ) םהלש הדעהמ  םה  םהירבח  בור 

ינב ךלש  םירבחה  בור  רשאכ  םג  יכ  ןייצל , בושח  .םהירבח  ברקב  הזכ  בור  לע  עיבצהל  ולכי  אל  כ-60% )  ) םילאשנה בור 
תכוּותמ םירבחה  תוהזש  בל  םישל  יואר  ךכמ , הרתי  .תרחאה  הדעה  ינב  םירבח  ךל  שיש  ירשפא  ןיידע  הדע , התוא 

.הדובע םוקמו  םירוגמ  םוקמ  ומכ : םיפסונ , םינתשמב 
םה רמולכ  יחרזמ , אצומל  יזנכשא  אצומ  ןיב  הווש  םיגלפתמש  םירבח  שי  כ-45% )  ) ינש רוד  ץראה  ידילימ  תיצחמכל   < 

.תיתדע אל  הביבסב  םייח 
קר 30% .םהלש  ןתחה  / הלכה אצומל  רשאב  הפדעה  ןיא  דחאכ ) םיינוליחו  םייתד   ) הלוכ תידוהיה  הייסולכואהמ  ל-60%   < 

םע הנותחמ  העיתרהש  איה  הרעשהה   ) .םיזנכשאל בור  ןיא  םכותמ  .םתדע  ינב  םע  ונתחתי  תבה  וא  ןבהש  םיפידעמ  ויה 
'"(. קנערפ  ' איבת לא   - " םייחרזמ לש  תוחפו  םיזנכשא  לש  םתלחנ  רקיעב  רבעב  התיה  תרחא  הדע  תב  / ןב

הזה אשונהש  ךכ  לע  זמרמ  הז  כ-3% .)  ) חינז טועימ  רובע  קר  ירקיע  תוהז  ביכרמ  הווהמ  יתדעה  אצומה  ןכ , לע  רתי   < 
.טרפה תוהזל  יטנוולר  תוחפ  רבכ  טושפ  הז  .דחוימ  ןפואב  למגתמ  אל  םג  ינש  דצמו  רבעבכ ,)  ) ליפשמו קיצמ  אל  דחא  דצמ 

.םייתדע םינממס  יפ  לע  םדא  לש  אצומ  תוהזל  ןתינש  םיבשוח  ןיידע  ץראב  םישנאש  הארמ  רקסה 
םניא רבכ  תיתדע , הנחבהל  םייתועמשמ  םינוירטירק  רבעב  ויהש  םירוגמ , םוקמו  הלכשה  עוצקמש , רקסב  הלע  דוע   < 
רתוי םיסחייתמ  +( 55  ) םירגובמה .יתדעה  םוחתב  תומודק  תועדב  הדירי  לע  דיעמ  רבדה  .םיניחבמ  םינוירטירק  םיבשחנ 

, ינוציח הארמל  רתוי  םיסחייתמ  םיריעצה  .ןיחבמ  יתדע  ןוירטירקכ  םירוגמ  םוקמו  עוצקמ  הלכשהל , ( 18-34  ) םיריעצהמ
, הלכשהל םידרח  / םייתד / םייתרוסמהמ רתוי  םיסחייתמ  םינוליחה  הדימ , התואב  .החפשמ  םשל  רקיעבו  אטבמ , יטרפ , םש 

הובג לקשמ  הלכשהל  וסחיי  םישדחה  םילועה  יופצכש , ןייצל , בושח  .ןיחבמ  יתדע  ןוירטירקכ  םירוגמ  םוקמו  עוצקמ 
.םירזגמהו תוצובקה  רתיל  האוושהב  ןיחבמ  יתדע  ןוירטירקכ 

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

ומדקש תורודה  לכמ  הברהב  הובג   Y-רוד ה ברקב  םיזנכשאו ) םיחרזמ   ) םייתדעה תבורעתה " יאושינ   " זוחא ידכב  אל 
גייתל תוחפ  הברה  םיטונ  םה  לבא  תוהז , ןממס  הווהמ  ןיידע  אוהו  םהירבח  לש  יתדעה  עקרהמ  םימלעתמ  אל  םה  .םהל 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
רדמ יתיאו  בוטרב  םות 

יפ לע  טופשל  רתוי  םיטונו  תיסורה ) ירבוד  םג  תמיוסמ  הדימבו  היפויתא  יאצוי  טעמל   ) םאצומ יפ  לע  םדא  - ינב
.םיגשיהו תוישיא 

הז המ  .ללכב  ןיינע '  ' הז המלו  יתדעה ' ןיינע  ה' תא  לולכי  אשונ  לכב  חישהש  בייח  םא  ההות  ינא  : " קובסייפב סוטטס 
הוואגב הבישמ  ינא  ינא , אצומ  הזיאמ  יתוא  םילאוששכ  ולש ? םישרושה  ןכיהמו  דלונ  ונתיאמ  דחא  לכ  הפיא  הנשמ 
תורכהמ תעבונש  הוואג  וז  אלא  הלילח , תורחא  תודע  לוטיב  לש  םוקממ  האב  אל  השיגרמ  ינאש  הוואגה  .תיאקורמ  ינאש 

בורקמ תורחא  תודע  הריכמ  אל  ינא  .ילש  הדעבש  םסקהו  יפויהו  םידחוימה  םיגהנמה  הרישעה , תוברתה  םע  הבורק 
רדעיה םע  דחי  .תרחא  הדע  לכל  םיסחייתמ  רשאכ  הוואג  התוא  תא  השח  ינניא  ןכלו  תרחא  הדע  םושל  תב  ינניאו 
תלבוס אל  םג  ינא  דגנמו , םירחא , יפלכ  תונוילע  וא  רוכינ  לש  השוחת  םוש  יב  ןיא  רחא , אצומ  לכל  רשאב  הוואגה 

םישנאהמ דחא  לכל  הדע  לכבש  וילאמ  ןבומ  הז  .ילש  אצומל  ערלו ) בוטל   ) ינאש ימ  תא  תסחיימ  ינניא  .תותיחנ  ישגרמ 
הבש תידוחייה  ךרדהו  ולש , קר  םהש  םייוואמהו  תונוצרה  תומולחה  םירושיכה , תולוכיה , ול , ידוחייה  ןונגסה  תא  שי  הב 
רחא וא  הזכ  ןויער  םדקל  ןויסינ  םג  ומכ  תחא , תרתוכ  תחת  תמיוסמ  הדע  ינב  לכ  לש  הללכהש  ךכ  םלועה , תא  ספות  אוה 

" .הרטמל םיאטוח  יתדע , סיסב  לע 

הביחבו הוואגב  הפלחתה  השובה   Y-ה רוד  לצא  םאצומב , ושייבתה  חרזמה  תודע  יאצוי  רבעב  םא  ןכ , לע  רתי 
עקרמ םיריעצ  .רתוי  אלו  תישיאה  תוהזב  ןילבת " יתחפשמה כ" אצומה  תא  םיספות  םהו  לארשיב  ודלונ  םבור  .םישרושל 

תונורתי שי  תוברת  לכלש  םיניבמ  םהש  םושמ  תותיחנ , ישגר  אלל  הז , ןובשח  לע  הז  חדבתהל  םינהנ  יזנכשא  וא  יחרזמ 
.תונורסחו

טייל טייל הפוח   הפוח
תויתרוסמ תוסיפתב  םיקיזחמ   Y-ה רוד  יריעצ  בור 

יפ לע  ןתחתמ  עירכמה  םבורש  יעבטו  תדה , יבגל 
םושירב רמולכ  הקיתווה , תינוליחה  תנוכתמה 

םע .הפוחה  תא  להנמה  יסקודותרוא  בר  םעו  תונברב 
םיריעצ לש  לדגו  ךלוה  רועיש  תונורחאה  םינשב  תאז ,

, תיסקודותרואה תרגסמה  ךותב  הביטנרטלאב  רחוב 
הזה ךילהתה  םירויא ."  " םע יתרוסמה  םגדב  רמולכ 

יכרועכ רהוצ  ינברל  רבוגה  שוקיבב  לשמל  אטבתמ 
.םיסקט

לש דוגיא  איה  תומלועה " ןיב  ןולח  רֹהצ -   " תתומע
תופיכ  )" ינויצ - יתדה םרזהמ  םייסכודותרוא , םינבר 

ןיב םירעפה  לע  רשגל  הרטמל  ול  םש  רשא  תוגורס ,)"
רחאל המקוה  התומעה  .לארשיב  םיינוליחל  םייתד 

, לארשי תנידמ  לש  תידוהיה  התומד  בוציעב  םיפתוש  תויהל  המגמב  תנשב 1995 , ןיבר  קחצי  הלשממה  שאר  חצר 
ןרק ידי  לע  ךמתנ  ןוגראה  .הרבחה  תא  םיצוחה  םיעסשל  רבעמ  םיפתושמ  תוהז  יביכרמ  רחא  שופיחו  תורבדיה  ךותמ 

. ךוניח ישנאו  תולכ  תוכירדמ  תואמ  םינבר , הלעמל מ-800  תובדנתהב  וב  םיליעפו  יחיבא ,

, דועו תופתושמ  תוליפת  םילוע , לש  תודהי  תחכוה  תולבא , ומכ  ןיאושינל , םיפסונ  םיבר  םייתד  םיאשונב  קסוע  ןוגראה 
לש רתויב  קיתווהו  ןושארה  םזימה  הז  .תינוליחה  הביבסל  םייתודידיה  ןיאושינה  םזימ  תוכזב  לארשיב  עודי  אוה  ךא 
םג אוהש  יסכודותרוא  - ידוהי סקטב   " רֹהצ ינבר  ידי  לע  תוגוז  מ-3000  רתוי  הנש  ידמ  םיאשינ  ותרגסמבו  ןוגראה ,
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 ". גוזה ינב  לש  תישיא  הרימא  לעבו  יתועמשמ 

םע םישגפנ  םינתחמה  םינברה  .הפוחל  המידקמ  רשא  תולכו , םינתח  תכרדה  ןהו  תופוח  תכירע  ןה  ללוכ  ןיאושינה  םזימ 
הכירדממ תולכו  םינתח  תכרדה  גוזה  לבקמ  ןכמ  רחאל  .הפוחה  דמעמ  תא  דחי  ןנכתל  ידכ  המידקמ , השיגפל  גוזה  ינב 

, ןיאושינל תישארה  תונברה  תונקתב  דומעל  הלכה  לש  תוביוחמהמ  קלחכ  השענ  הז  .ךכל  תידוחיי  הרשכה  הרבעש 
היווחה תא  ךופהל  הסנמ  רֹהצ  ןוגרא  .הנותחה  תארקל  הווקמב  לובטלו  הליבטה  תארקל  הכרדה  רובעל  רמולכ 
תידוהי הנותח  ךורעלמ  תובר  תוריעצ  העיתרמ  ןיידע  הווקמב  הליבטל  השירדה  ךא  רתוי , תשגרמו  תינרדומל 

( הפיכה ישבוח  ללוכ   ) ילארשיה רוביצה  יניעב  תישארה  תונברה  תימדת  יללכ  ןפואב  יכ  םיארמ  םירקס  .תיסכודותרוא 
.יתרוסמ - יתדה סופדה  תרגסמ  םג  םיפילחת  שופיח  לע  עיפשמ  רבדהו  תדמתמ , הדירי  תמגמב  תאצמנ 

? התוליעפ תאו  לארשיב  תישארה  תונברה  תא  דהוא  אל  וא  דהוא  התא  הדימ  וזיאב 

היפלכ שידא  אנוש / דהוא אל  בהוא / דהוא

44%

24%

32%

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

תרגובה תידוהיה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  תיב , יקשמ  ברקב 500  היפרגוטרקואיג  ןוכמ  ךרעש  רקס  םינותנ :
.לארשיב

תומכ תונבר  םויק  ךשמהל  םידגנתמ  ןודנב ,) העד  םהל  שיש  יממ  םהש 67%   ) רוביצב םישילש  ינש  יכ  רקסהמ  הלע  דוע  הרעה :
, ךכב םיצורל  עייסתש  םייקסע , תונוישיר  ןתמל  תויוכמס  אלל  תישאר , תונבר  ךירצש  התייה  החיכשה  העדה  .םויה  איהש 

.לארשיו השמ  תדכ  הרובקו  םיאושינ  הלימ , תירב  ןוגכ  תווצמ  םייקל  םעונ , יכרדבו 

רפסמל דוגינב  ןיאושינל  יצרא  םושיר  רושיא  ןיא  רֹהצל  .םיבכרומ  תישארה  תונברה  םע  רֹהצ  תתומע  לש  םיסחיה 
ןוויכמ .םיררוגתמ  םה  וב  בושייל  רשק  ילב  ץראה  לכב  ןיאושינל  תוגוז  םושרל  םיאשר  רשא  םיידרח ) רקיעב   ) םינוגרא
טלשנ ררוגתמ , םהמ  דחא  ובש  בושייב  תיתדה  הצעומב  םשריהל  םיכירצ  ויה  אשניהל  םיניינועמה  תוגוז  רבעבש 

תורשפא התיה  אל  תוגוזל  .החוקיפ  תחתש  םינברה  ןיבמ  בר  התצקהש  בושי , ותואב  תישארה  תונברה  ידי  לע  ךילהתה 
םהוש בושיל  םהירוגמ  םוקמ  תא  קיתעהל  וצלאנ  םתוא , ןתחי  רֹהצ  לש  ברש  וצר  תאז  לכבש  תוגוז  .רֹהצ  לש  ברב  רוחבל 

הלא םירקמב  .רֹהצ  ינבר  תלהנה  "ר  ויו ריעה  בר  ויתס , דוד  ברה  דמוע  םשארבש  םיימוקמה , תונברה  ידרשמב  םשריהלו 
ןיאושינה תדוקפ  ןוקיתל  קוח  תסנכב  לבקתה  תנשב 2013  .םתוא  ןתחיש  רֹהצ  לש  בר  גוזל  הצקה  ויתס  ברה 

רשק ילב  תיתד  הצעומ  לכב  ןיאושינל  םשריהל  גוז  לכל  רשפאו  ןיאושינל , םושירה  ירוזא  תא  חתפ  רשא   , ןישוריגהו
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". רֹהצ קוח   " יוניכל הכז  הז  קוח  .םהושל  םירוגמה  םוקמ  תקתעהב  ךרוצה  לטוב  ךכו  םהירוגמ , םוקמל 

רוד יריעצ  לש  םהיתושגרלו  םהיתושיפתל  רתוי  בוט  םירבחתמ  ןוגראה  חור  תא  םמצע  לע  ולביקש  םינברו  רֹהצ  ינבר 
יוניש תועצמאב  אל  השענ  הז  .וחורב  ריעצו  ינכדע  רתוי  יפוא  ןיאושינה  סקטל  תוושל  םילדתשמ  םה  ןכלו   Y-ה

. יממע רומוה  לש  לוביתבו  תיטסילרולפ  חורב  םירותלאו  תופסות  תועצמאב  אלא  תיתכלהה , תנוכתמה 

". חכוש אל  חרוא  םוש  ש" שימגה ," ברה   " הנוכמה שורה , ןב  יסוי  ברה  לע  רפוסמ 
תא שיגמ  ןתחהשכ  ןושל -  ידודיחבו  תוחידבב  לבתל  שורה  ןב  גהונ  להנמ , אוהש  ןירדהמל  תיסכודותרואה  הפוחה  תא 
לע תעבטה  תא  ליחשמ  ןתחהש  להקל  ריבסמו  יתשת ," יתשא  דיגת : וישכע  : " ברה ול  רמוא  לשמל , הלכל , ןייה  עיבג 

, הפיכ שובחל  בריס  ןתחהשכ  תונותחה  תחאב  .ונ  - ונ - ונ ול  השעת  םימילש  עבצאה  וזש  ינפמ  הלכה  לש  הרומה  עבצאה 
" חונ ", " תישארב  " תשרפב הרותה  תחתפנ  הרקמב  אלש  להקל  רפיסו  םי  דדוש  לש  הרוחש  הנדנב  ושארל  רשק  ברה 

התא רשקה  תישארב  םא  : " םינימה ינש  ןיב  םיסחיה  תכרעמ  תא  תומיגדמ  הלאה  תושרפה  שולש  וירבדל , ךל ." ךל  ו"
ישארו תחנ ,"  " הז תויתוא  ךופיהב  ןתח " ", " לכה  " הז תויתוא  ךופיהב  הלכ " ריבסה ש" םג  אוה  .ךל " ךל  זא  חונ , אל  שיגרמ 

רש  " ראותב ותוא  ריתכה  אוה  תישילשה  םעפה  וז  ןתחתמה  רבגל  הפוח  דימעהשכ  חוכ ."  " הז הלכו  ןתח  לש  תוביתה 
חכנש רלימ  רידא  םג  .יתימא " טסיפאדנטס  אוה  הזה  ברהש   " הדיעמ הלועפב , וב  התפצש  ואלסל , הנח  תועבטה ."

, יביטקינומוקו לילק  היה  שורה  ןב  ברה  .רמוא  ברה  המ  םיניבמ  ישוקב  ןהבש  תונותח  שי   " .היווחכ התוא  רידגמ  הנותחב 
" .תובבל תברקמ  הפוח  התייה  וז  .הדימבו  םעטב  ויה  ןה  עוריאה , תא  ולבית  תוחידבה 

תא םגו  הלכה  תא  קשנמש  חמש , השועש  שורה  ןב  ברל  םיראת  רופסניא  םירשוק  טנרטניאב  תונותח  לש  םימורופב 
אל .ברעה  בכוכל  ומצעב  ךפוהו  תידוהיה , תרוסמל  םיינוליחה  גוזה  ינב  תא  רבחל  חילצמו  םיחרואה  םע  דקורש  המא ,

הטילחה תישארה  תונברב  ןיאושינה  תדעוושכ  ילויב 2007 , ואישל  עיגהש  קבאמ  ודגנ  הלהינ  תישארה  תונברה  ידכב 
.ןוילעה טפשמה  תיבל  רתעו  הקיתשב  הליספה  לע  רבע  אל  שורה  ןב  ברה  .ןישודיקו  הפוח  תכירעל  ותכמסה  תא  לולשל 

ףא לע  .תישארה  תונברה  דגנ  רתוע  לארשיב  ברש  הנושארה  םעפה  וז  יכ  ןעוט  יבכר , המלש  "ד  וע ברה , לש  וניד  ךרוע 
תא השוע  ינאו  םיכמסמה  לע  םתוח  אוה  .ףסונ  בר  םע  עיגמ  ינא   " .ץרמבו החמשב  ןתחל  ךישממו  ךישמה  ברה  הליספה 

.הדומ אוה  הרירב ," ןיא  לבא  הניבמוק , וז  ןכ ,  " .ריבסמ אוה  ךרבמו ," סקטה 

ריש רדמסל  יאנותיע  ןויארב  ןתונ  אוהש  תובושתה  .אלמ  ולש  ןמויהו  תונמזה , לבקמ 30-20  אוה  ומויב  םוי  ידמ 
.ול קפסל  ליחתמ  םינברהמ  קלח  המו  ברהמ  םויה  הפצמ  ריעצה  רוביצה  המ  רמולכ  ןמזה , חורב  יונישה  תא  תומיגדמ 
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?" םיינוליח תוגוז  ברקב  דחוימב  ירלופופ  התאש  הדבועה  תא  ריבסמ  התא  ךיא  : " הלאש
םימייקמ אלש  םישנא  שיו  םילכונו , םיתחשומ  םינבר  שי  .םידוהי  ונלוכ  םינוליח .'  ' חנומה תא  בהוא  אל  ינא  : " ותבושת

חמש ינאו  הבותכו , ןישודיק  םע  הרשכ , הפוחל  תוגוז  יפלא  איבהל  הלודג  תוכז  וז  .םינוגהו  םילארשי  םה  לבא  תווצמ 
." םיללובתמ ויה  םה  יידעלב  .תיתד  הנותח  לע  עומשל  ומיכסה  אל  ללכב  יתיא  תורכיהל  דעש  תוגוז  הברה  םהיניב  ויהש 

." בידנ ףושחמ  םע  הלכ  שדקמ  ךתוא  יתיאר  ברה , דובכ  : " הלאש
תודעוצ ןהשכ  והשמ  דוע  ןהילע  תומש  ןה  הפושח  הלמש  תורפות  ןהשכ  םג  .דמעמה  תא  תודבכמ  תולכה  בור  : " ותבושת
תונותחה תחאב  .הייפאכ  ןיאו  הייפכ  ןיא  ילצא  .הנוצרל  דוגינב  והשמ  תושעל  הלכה  תא  חירכא  אל  ינא  לבא  הפוחל ,
יתשקיבו יכבב  הצרפ  הלכה  .רוחש  ףיעצ  הילע  הקרז  הבושתב , תרזוח  להקהמ , יהשימו  הפושח  דואמ  הלכ  התייה 

." הכוב הלכ  תוארל  הצור  אל  ינא  .הלש  ףיעצה  תא  חקיתש  תרבגהמ 

?" ןויריהב תולכ  ךילא  תואב  : " הלאש
תששוח איהש  ללגב  םשל , תכלל  התוא  ענכשל  יתחלצה  אל  םאו  .הווקמל  תכלוה  ןויריהב  הלכ  םג  .הברה  : " ותבושת

וא הווקמל  וכלה  אלש  תולכ  םינתחמ  םינבר  ומויב  םוי  ידמ  הדינ .' תפוח   ' ארקנ הז  .תיתכלה  היעב  םוש  ןיא  םימוהיזמ ,
." רוזחמ ולביקש 

." תורשכ ולביק  אלש  תומוקמב  הפוח  ךרוע  התאש  ךדגנ  םינעוט  : " הלאש
ידכ הנשב  םילקש  יפלא  תורשע  םלשל  םינכומ  אל  םהש  ללגב  תורשכ , תדועת  ולביק  אלש  םיעוריא  ינג  שי  : " ותבושת

אשדה תא  רישכהל ? ךירצ  המ  זא  רשכ , גנירטייקה  םא  .רשכ  םוקמ  הזש  זירכתו  םילבחב  םיוסמ  רוזא  רדגת  תונברהש 
?" םילגהו לוחה  תא  רישכהל  ךירצ  םיה ? תפש  לע  הנותחב  ער  המו  םינבאהו ?

?" ןוישירה תא  ךל  וללש  תונברבש  תורמל  ןתחלו , ךישמהל  ששוח  אל  התא  : " הלאש
" .רחא בר  הצור  אל  אוה  יתוא , הצור  רשואמה  גוזה  : " ותבושת

לכונש םיחוטבו  םיכומס  ונחנא   " בתכנ םייתדו , םינוליח  ןיב  דוכילו  דוחיאל  לעופש  יתרוסמ  ןוגרא  ברה -  רתאב  םג 
" .םכנורכיזב טרחייש  שגרמו  םישרמ  עוריאל  םכנונגס , םכמלוע , תפקשהל  םיאתיש  עוריאל  ברב  רוחבל  םכל  םג  עייסל 

 : בתכנ םיעצומה  םינברה  דחא  לע 

תא שובכלו  עוגנל  חילצמש  לילק  רומוה  םע  תשגרמ  הפוח  .תונונגסה  לכב  המישרמו  הלילק  הפוח  ךרוע  בהו  השמ  ברה  "
: בלושמש סקט  לש  ויפויב  םיהדמ  בוליש  סקטה  תכירע  ןפואו  ותרישב  שגרמו  םישרמ  בהו  השמ  ברה  .םיחרואה  בל 

" .גוזה ינב  םע  םלשומ  תויפיצ  םואיתב  עצבתמש  רתויב  םישרמ  סקט  שוגירב , העפוהב , הרישב ,

םייביטנרטלא םייביטנרטלא הנותח   הנותח יסקט   יסקט

ימרופר ימרופר סקט   סקט
( ךשמהב ואר   ) םייתד אלה  הזוחה  יאושינ  ןיבלו  תיסכודותרואה  הכלהה  יפ  לע  םיאשינש  הלא  ןיב  הלאקסה  זכרמב 

. ימרופרה יתדה -  סקטב  םירחובו  תונברב , םשריהלמ  םיענמנש  הלא  םיאצמנ 

, לארשיב םירכומ  םניא  יביטברסנוקה  יתדה  םרזהו  אוה  .םלועה  ידוהי  ברקב  רתויב  לודגה  אוה  ימרופרה  יתדה  םרזה 
םניא םיימרופר  ןיאושינו  םייביטברסנוק  ןיאושינ  וז  הביסמ  .תדה  יתוריש  לע  לופונומ  שי  יסכודותרואה  םרזל  הבש 
אלל םינפה  דרשמב  יושנכ  תיביטברסנוק  וא  תימרופר  הנותחב  ןתחתהש  גוז  םושרל  ןתינ  אלו  הנידמה , ידי  לע  םירכומ 

.הנידמה  תולובגל  ץוחמ  יחרזא  ןיאושינ  סקט 

םג ךכו  םיינוליחה , םיינרדומה  םייחל  תרוסמהו  תדה  ןיב  רשקה  תא  םישיגדמ  יביטברסנוקה  ןהו  ימרופרה  םרזה  ןה 
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םיינויווש םינייפאמ  םיאשונו  יסכודותרואה , יתדה  סקטה  יללכמ  םיגרוחה  םייביטברסנוקהו , םיימרופרה  םיסקטה 
. רתוי

אשניהל םישקבמה  תוגוז  ןכ  ומכ  .ידוהי  וניא  גוזה  ינבמ  דחא  רשאכ  תוגוז  האישמ  הניא  לארשיב  תימרופרה  העונתה 
ןיאושינה סקט  ךרעיי  ןכמ  רחאל  קרו  תונברב , וא  "ל  וחב םייחרזא  ןיאושינב  הליחת  אשניהל  םיבייח  תימרופר , הנותחב 

. ימרופרה

םימרופרה םינברה  .הבקנ  ןיממ  הבר  וא  בר  תויהל  לוכי  סקטה  ךרוע  ינויוושו , ילרביל  סקטב  רבודמ  יכ  הדבועה  לשב 
יכ ןייצל  רתוימ  .תימרופרה  תודהיה  לש  םינבר  תרשכהל  רכומ  דסומ  ידי  לע  תונברל  הכמסה  ורבעו  הרשכה , ולביק 

. םיכרוע םה  םתואש  ןיאושינה , יסקטב  וא  תימרופרה  העונתה  ינבר  לש  םתכמסהב  הריכמ  הניא  תישארה  תונברה 
סקטה שידיא .) וא  תילגנא  תימרא , ומכ   ) תורז תופשב  אלו  תירבעה , הפשב  בורל  להנתמ  לארשיב  ימרופרה  סקטה 

ןיב תוילאודה  .םייתד  םיביכרמב  לבותי  רשא  לשמ , וא  ריש  ומכ  תילארשיה , תוברתהמ  םיטנמלא  ללכ  ךרדב  בלשמ 
ובשחי םהו  /ת , ימרופרה /ה  ברה םע  בשיי  גוזה  .ימרופרה  סקטה  לש  תוהמה  םה  םהיניב  ןוזיאהו  תודהיל  תוילארשיה 

. רתוי תינרדומו  הנוש  הניה  תימרופר  הנותחב  הבותכה  םג  .ונכות  היהי  המו  להנתי , סקטהש  םיצור  םה  דציכ  וידחי 

.ןוממ םכסה  םצעב  וניהש  ןיאושינ , םדק  םכסה  םהיניב  םיכרוע  תימרופר  הנותחב  אשניהל  םירחובש  תוגוזהמ  תצקמ 
תובוחהו תויוכזה  לש  הרדסה  ללוכ  םכסהה  .השיאה  לש  ןיינקה  רטשל  ינויוושו  ינרדומ  ףילחת  הווהמ  הז  םכסה 

. גוזה ינב  ןיב  תוילכלכה 

- טסופה המגמה  תא  ףקשמ  אוהו  תונורחאה , םינשב  תיטמרד  הרוצב  הלע  םיימרופר  הנותח  יסקט  לש  םיכרועה  רועיש 
דצמ םיבר  תוגוז  לש  םנוצר  תא  תפקשמ  איהש  םושמ  קזחתתו  ךלת  וז  המגמש  הארנ  . Y-רוד ה ליבומש  תיסכודותרוא 

תא בצעל  ינש  דצמו  השדחה , החפשמה  לש  תימואלה  תוהזה  תובישח  לע  ריהצהלו  תודהיל  םינומא  רומשל  דחא 
.ישיא םתוחב  םהלש  הנותחה 

םייחרזא םייחרזא םיאושינ   םיאושינ
: תונווגמ תוביס  ןיאושינה  לש  יחרזא  םושירל  .יתד  ןממס  לכ  לעו  תונברב  םושירה  לע  ןיטולחל  רתוול  םירחוב  רשא  שי 

םירוסא ןיאושינ  /ה ,) ידוהי אל  םע   ) תבורעת יאושינ  גוזה ,) ינבמ  ימ  לש  תודהי  קפס   ) ןותיח תולספב  תורושקה  תויעב 
(. תיתדה הייפכה  דגנו  הנומאו  הריחבה  שפוחל  יוטיב   ) תויגולואידיא תוביסו  ןימ  ותוא  ינב  ןיב  ןיאושינ  השורגו ,) ןהכ  )

אלו ינופצמל  ןמאנ  ינא  ויאושינב : ריהצמ  ומכש  ינויוושהו , ישפוחה  םדאה  תוואגו  תוהז  תרהצה  לש  גוס  םג  הזב  שי 
. רדעה בור  ומכ  תמא  ןמזב  ענכנ 

.תונימז תוינוליח  תופולח  יתש  תודמוע  יתרוסמ , - יתדה לולסמב  אלש  רשקה  תא  דסמל  םישקבמש  תוגוזה  תושרל 
" תינוליח - תידוהי הנותח   " יורקה ינשדח  סקט  היינשהו , ןיסירפק ,)" יאושינ   " רחאה םמשב  וא   ) םייחרזא ןיאושינ  תחאה ,

גוזה - ינב ינש  רשאכ  םיכרענה  םיירלוסנוק , ןיאושינ  דבלמ  םייחרזא , ןיאושינ  ךורעל  תורשפא  ןיא  ץראב  ךשמהב .) ואר  )
(. הלש הילוסנוקה  ידי  - לע תגצוימש   ) הנידמ התוא  יחרזא  םהו  לארשי  יחרזא  םניא 

הבש תולקל  הרושק  תמיוסמ  הנידמב  אשניהל  הריחבה  .תונידמ  לש 51  םייחרזא  ןיאושינ  יסקטב  הריכמ  לארשי  תנידמ 
הינבולס סאגו , סאל  קרוי , וינ  הילטיא , גארפ , ןה : תוירלופופה  םירעהו  תונידמה  .םיריית  תנתחמ  הנידמ  התוא 

.ןיסירפקו

(. םיחרוא אלל   ) דבלב גוזה  תא  תוללוכש  תוילאמרופ , קזב  תונותחכ  תונגראתמ  תויחרזאה  תונותחה  בור 

וב יחרזא  םושיר  סקנפ  תלהנמ  תינוביר  הנידמ  רשאכ  םיעצבתמ  םייחרזא  ןיאושינ  ", " השדח החפשמ   " תרדגה יפ  - לע
.הלאב אצויכו  תויאופר  תובטה  ימואל , חוטיב  יוסימ , יכרצל  ןוטלשה  תויושר  לומ  דמעמ  לבקל  ידכ  גוז , - ינב םימשרנ 

םידסממ לומ  קבאמב  םלועה  תונידמ  ורבעש  יחרזאה  ךפהמה  תא  לכמ , רתוי  ףקשמ , םייחרזאה  ןיאושינה  לש  םנוניכ 
תכירע לע  יתדה  לופונומה  תא  העיקפה  םצעב  הנידמה  .היחרזא  לע  הנידמה  תונובירל  הרורב  הפדעה  ןתמ  ךותו  םייתד 
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ול תועיגמה  תונושה  תובטהל  הכזיו  יושנל  גוז  בשחיי  םהבש  םיאנתה , תעיבקל  תוכמסה  תא  המצעל  החקלו  ןיאושינה ,
". קוח יפ  - לע

תולובגל ץוחמ  םייקתמ  סקטהש  ףא  .ידוהי  ןממס  לכ  אלל  קהבומ , ילאמרופו  ינוליח  יפוא  םיאשונ  םייחרזא  ןיאושינ 
. ןיינעו רבד  לכל  יושנכ  רכומ  גוזה  ונייה , .ותופקתב  ריכמ  ילארשיה  קוחה  הנידמה ,

ןיב  , םינורחאה םירושעב  יטמרד  ןפואב  הלע  תאזה , תורשפאב  םירחובש  םיריעצה , םילארשיה  לש  םרועישו  םרפסמ 
רפסמב היילעל  םג  תפקזנ  הלא  ןיאושינב  םיאשינה  רועישב  הציפקה  לבא  .תונידמה  רבחמ  היילעה  לג  לשב  ראשה 

בורש ףאש  םיארמ  תונורחאה , םינשב  לארשיב  וכרענש  םירקס , .ךכב  םירחובש  ץראה , ידילי  םינוליחה , םיריעצה 
םיאושינב ןתחתהל  םא  רוחבל  ילארשי  חרזא  לכל  רשפאתש  הקיקחב  ךמות  אוה  תונברב , ןתחתמ  ינוליחה  רוביצה 

.תונברב וא  םייחרזא 

תונברה תועצמאב  םיאושינ  דצל  םייחרזא  םיאושינ  םויק  דעב 

םינוליח םגדמה ללכ  םייתד
0%
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ץורע 7.  .םייחרזא  םיאושינב  ךמות  רוביצהמ   57% רקס : . 10.12.2009 תינרוא , רצע , רוקמ :

תרגובה תידוהיה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ  הווהמה  םיבישמ  לש 508  יתורבתסה  םגדמ  ברקב  ינופלט  רקס  םינותנ :
(. רתויו יאליג 18   ) לארשיב

: תואבה תוביסהמ  תאזו  רתויב , ךומנ  ונדוע  םייחרזאה  ןיאושינה  יסקט  רועיש 

. תדהו תרוסמה  דסממה , דגנ  הסרתהכ  תשפתנ  תיחרזא  הנותח  - 
גוזה יופצ  תאז , תובקעב  .תויתד  וא  תויתרוסמ  תושיפתב  םיזחואה  םיאשינה , תוחפשמ  ינבמ  קלח  םמוקל  לולע  סקטה  - 

. יקלח םא  םג  יודינל ,
ולו תובישח , םהל  םיסחיימה  םיינוליח  שיש  המגודל ,) סוכ , תריבש   ) םיידוהי םינממס  יחרזא  סקטב  בלשל  ןתינ  אל  - 

. תילמס
רחאה םקלחו  סקטה , לש  תורישי  תויולע  יוסיכל  םקלח  ףסכו , ןמז  יבאשמ  תעקשהב  םיכורכ  "ל  וחב םייחרזא  ןיאושינ  - 

. הצרא םבוש  רחאל  םירבחלו  החפשמל  תפסונ  הגיגח  ןומימל 

, לארשיב ןיסירפק  לש  תורייתה  תכשל  ינותנ  יפל  .ףדעומ  דעיכ  ןיסירפקב  םירחוב  "ל  וחב םיאשינה  תוגוזה  תיברמ 
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יקוחל עגונה  לכב  יכ  ררבתמ , .םייחרזא  ןיאושינב  םיאשינהמ  םישילש  ינשכ  הנשב -  םילארשי  תוגוז  םייפלאבכ  רבודמ 
תוחפל יאב  ההושה  יהשלכ , תוניתנ  לעב  םדא , לכ  םלועב : רתויב  תוילרבילה  תונידמהמ  איה  ןיסירפק  ןיאושינ ,

.תיסחי לוזו  טושפ  ךילהתב  וב , אשניהל  יאשר  םימי , השולש 

יבורק סיטהל  תרשפאמש  הכומנה , תולעהו  לארשיל  הברקה  םירורב : םירחא  םידעי  תמועל  ןיסירפק  לש  היתונורתי 
רוזחלו ןתחתהל  תרשפאמ  םג  הברקה  .ידמ  תוהובג  תואצוהל  סנכיהל  ילבמ  החמשב  ףתתשהל  םירבח  וא  החפשמ 

. רצק ןמז  קרפ  ךותב  לארשיל 

עיצהל ולחה  תועיסנ  תורבח  רפסמ  .םיאשינה  תוגוזל  םיתוריש  ףנע  חתפתה  ןכשה , יאל  תרבגומה  העונתה  עקר  לע 
ןיסירפק יאושינ  ןוגראב  ןויסינ  תונש   19  " לע הריהצמה  סרוט ,) גניק   ) ןהמ תחא  ןיסירפקב ." םייחרזא  ןיאושינ  תוליבח  "
ןיאושינה תרגא  םולשת  בושו , ךולה  הסיט  יסיטרכ  גוז  תללוכה : ןיאושינ  תליבח  העיצמ  םיצורמ ," תוגוז  יפלא  רובע 

 - םהמ דחא  .םיקוניפ  דועו  הריחב  יפל  ןולמ  - תיב יאסירפקה , םיטפשמה  דרשמ  לש  תמתוחו  םידע  ללוכ  תונוטלשל ,
. ירויצ יאסירפק  רפכב  הנותח  סקט 

םע ונתוא  ענכשל  וסינש  ימ  ויה  .תונברה  ךרד  םירבוע  אל  ונחנאש  רורב  ונל  היה  ןתחתהל , ונטלחהשכ  : " ריעצ גוז 
הלכה תוכרדהמ  קלח  לע  גלדל  רשפא  ', ' סקטב והשמ  דיגהל  הלכל  ונתי  וליפאש  םידמחנ , םינבר  שי   ' ומכ םיטפשמ 

. דועו דועו  דמחנ ,' שממ  הווקמ  םע  תומוקמ  שי  ', ' הצמשל תועדונה 
אלא תוילמס , תולקה  המכ  םע  ונתארקל ' וכלי  ש' וניצר  אל  .ונחנא  אל  טושפ  הז  תונברב  הנותח  תולקהה , לכ  םע  לבא 
דחיב ונייח  רבכ  .ונמצע  לע  דובעל  םעט  וניאר  אלש  ללגב  אלא  תדל , יטנא  ללגב  תאז  ונישע  אל  .ונלש  ךרדב  ןתחתהל 

םיעסונ ונמצע  תא  ונאצמ  ךכ  .תויטנוולר  ויה  אל  האלה  ןכו  דחיב  תויחל  ךיא  לש  תוכרדהש  ךכ  םינש , המכו )  ) המכ
' החפשמה ליבשב   ' ימרופר סקט  ץראב  ונכרע  םישדוח  המכ  רובעכ  .וב  ריכת  הנידמהש  יחרזא  סקט  ךורעל  ידכ  ןיסירפקל 

 " .ונלש תורשפ  ילבו  ברה  לש  תורשפ  ילב  – 

תינוליח תינוליח תידוהי   תידוהי הנותח   הנותח
סקטה תינוליח ." - תידוהי הנותח   " איה םייחרזאה , ןיאושינה  תורומהמ  תא  ףוקעל  םישקבמה  תוגוזל  היינש  הפולח 

תפש לשמל , ךכ , .תומאתהו  םייוניש  ולא  - יא איצוהל  יתכלהה , סקטל  המודב  ןישודיקו , הפוח  תוכרב , ללוכ  ינשדחה 
- ריחב תא  תשדקמ  השיאה  םג  רמולכ ,  ) ידדה אוה  שודיקהו  גוזה , - ינב תריחבל  הנותנ  אלא  תירבע , חרכהב  הניא  סקטה 

. תיגוזה םיסחיה  תכרעמב  האלמ  הפתוש  אלא  רבגה , לש  וניינק  הנניא  השיאש  ךכל  יוטיבכ  תעבטב ,) הביל 

תנש 2003. זאמ  לעופה  ינוליחה , םיסקטה  ןוכמ  איה  לארשיב  תינוליח  - תידוהי הנותח  תכירעל  תיזכרמה  תבותכה 
םעו יתדהו  ידרחה  םיכרעה  םלוע  םע  ההדזמ  וניא  רשא  ינוליחה , רוביצה  לש  ויכרצ  לע  תונעל  תנמ  - לע םקוה  ןוכמה 

. תינוליח - תידוהי חורב  ולש  םייחה  יסקט  תא  ךורעל  ןיינועמו  ותוא , גציימה  ידרחה  דסממה 

סקטב אשניהל  וילע  ןיסולכואה , םשרמב  יושנכ  םשריי  גוזש  ידכ  .תינוליח  - תידוהי הנותחב  ריכמ  וניא  לארשיב  קוחה 
, הלימ תירב   ) םייתרוסמה םיסקטה  ןוליח  תמגמ  תאז , תורמל  ןיסירפק .)" יאושינ   " ומכ  ) "ל וחב יחרזא  סקטב  וא  יתד 

היווההמ םיקתונמכ  םישפתנ  תחא  אלש  םייתד , םילאוטירל  הנעמכ  ילוא  היילע , וקב  תאצמנ  הנותח ) הווצמ , - רב
םג ליכהל  תלגוסמה  הנתשמו , תימאניד  תוברת  הניה  תינוליח , - תידוהיה הנותחה  יגוה  תעדל  תודהיה , .תימוימויה 

. םייוושכע םיסקט 

הרבחבו תוברתב  בטיה  םירועמ  םה  .וננמז  תב  תודהיב  םג  םיאיקבה  חור  ישנא  בור  יפ  - לע םה  וללה  סקטה  יכרוע 
תוליעפה תריזמ  עיגמ  רחא  קלח  .תיתרבח  תוליעפבו  ידוהי  ךוניחב  םירושקה  םימזימב  םיברועמו  תילארשיה ,

םקלחו דועו ,) סיציק  לייא  ץיבורוה , ןצינ  ילאכימ , ברימ  דעלג , ירבא  דיפל , ריאי  לשמל ,  ) תיתרושקתה וא  תירוביצה 
שוח תדבוכמ , העפוה  המזירכ , םלוכל : ףתושמה  הנכמה  .ןיד  - יכרועמו םייתרבח  םיליעפמ  םינקחשמ , בכרומ  רחאה 

. להק ינפל  העפוהב  ןויסינו  רומוה 

םתודהי תגרדל  סקטה  תא  םיאתהל  קר  אל  ץמאמ  השענ  .הזל  הז  גוזה  - ינב םיבתוכש  םירדנל  הבר  תובישח  תמייק 
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םג יכ  ןייצל , שי  .לכל  תנבומו  הריהב  הפשב  תוכרבהו  תוליפתה  תא  חסנל  םג  אלא  םיפתתשמה , לש  םתנומאו 
. סקטה ךלהמב  ליעפ  קלח  םילטונ  םינמזומה 

תיביטנרטלא תיביטנרטלא הבותכ   הבותכ
לע ןגהל  התייה  תירוקמה  ותרטמ  .הפוחה  דמעמב  הלכל  ןתינה  יתכלה , ידוהי  יטפשמ  ךמסמ  וניה  הבותכה  רטש 
הב הפוקתל  דירש  ותומ , רחאל  לעבה  לש  וינב  םג  םיביוחמ  הבותכל  .השרגל  לק  היהי  אלש  השיאה , לש  היתויוכז 

.לכ  רסוחב  רתוויהל  הלולע  התייה  הנמלאו  דבלב , םירבגל  ךייש  היה  שוכר 

, חלכה הילע  דבא  ןיינק -  לאכ  השיאל  תוסחייתההש  םיביטברסנוקהו , םיימרופרה  םינוליחה , ברקמ  םיבר  םירובס  םויכ 
סקטה יפ  לע   ) הלעב תומ  םע  תוילכלכ  תויוכז  הל  חיטבמה  הלכה , לש  ןיינק  רטש  תווהל  הלוכי  הניא  הבותכהו 

.( הלעב ידיל  היבא  ידימ  תרבעומ  השעמל  הלכה  יתרוסמה ,

. הלא תוצובק  ברקב  התובישחמ  תדבאמו  תכלוה  תיתרוסמה  הבותכה  וז  הביסמ 

ןיב ןוממה  ירדסהלו  ןיאושינל  תוולנה  תוילכלכה  תויגוסהש  איה  תיתרוסמה  הבותכה  לש  הנרק  תדיריל  תפסונ  הביס 
תא תורתיימ  ןכ  לעו  ילארשיה , קוחה  תרגסמב  ןבורב  תורדסומ  תיתרוסמה ,) הבותכה  הרידסמ  ןתואש   ) גוזה - ינב

"ג- לשת גוז  ינב  ןיב  ןוממ  יסחי  קוח  .ינוליחה  סקטה  יכרוע  לש  םדיד  יבגל  תוחפל  הבותכבש , תיטפשמה  תפסותה 
םיסכנה לכ  תא  גוזה  ןב  תומ  םע  וא  ןיאושינה  קוריפ  רחאל  ותיא  תחקל  יאכז  גוזה  ינבמ  דחא  לכ  יכ  עבוק  לשמל , , 1973

גוזה ינבמ  דחא  לכ  יאכז  ףסונב  .ןיאושינה  תפוקת  ךלהמב  השוריב  וא  הנתמב  לביקש  םיסכנ  ןכו  רשקל  ומיע  איבהש 
וא השוריב  ישיא  ןפואב  לביק  גוזה  ינבמ  דחאש  םיסכנ  דבלמ   ) ףתושמה רשקה  ךלהמב  ורבטצהש  םיסכנה  תיצחמל 

תעיגפ בקע  גוזה  ןב  יאכז  םהלש  םייוציפ  יפסכ  וא  ימואל  חוטיב  תואבצק  ומכ  תוישיא , תויפסכ  תויוכז  דבלמו  הנתמב 
(. תוומ וא  ףוג 

םיחוסינ הב  םיעיפומו  תיסכודותרואה , הבותכהמ  רתוי  תוינויווש  תויביטנרטלאה )  ) תוינוליחהו תוימרופרה  תובותכה 
ךרדב תירבעה  הפשב  תכרענ  וז  הבותכ  .םיפתושמה  םהייחב  רידסהל  םיצור  גוזה  ינבש  םיאשונל  םיסחייתמה  םיידדה ,

. תימראב הבורש  תיתרוסמה  הבותכל  דוגינב  ללכ ,

.יטפשמ וא  ילכלכ  ךמסמ  הווהת  אלו  םהיאושינל , תיתימאה  הביסה  תא  אטבתש  הבותכ  םיפידעמ  םינתחתמה  ןמ  םיבר 
תשגדה ךות  גוזה  - ינב לש  תישגרה  תוביוחמב  תדקמתמ  םיינוליח  - םיידוהי םיסקטב  םויכ  תלבוקמה  הבותכה  ךכיפל 
םינתינ םניאו  םיעובק  הינכתש  תיתרוסמה  הבותכהמ  לידבהל  .הבהאהו  תונכה  םיפתושמה , םייחה  ידדהה , ןומאה 

, הווחאו תורבח   ) םיתתשומ םהלש  ןיאושינה  םיכרע  ולא  לע  רמול  םילוכי  גוזה  ינב  תיביטנרטלאה  הבותכב  יונישל ,
. האריי ידיתעה  םתיבש  םיצור  םה  דציכ  בותכלו  לשמל ,)

הזוח הזוח יאושינ   יאושינ
.יטפשמ הזוח  תועצמאב  םהלש  תויגוזה  תא  םידסממ  םה  .ינוליח  אלו  יתד  אל  .ללכ  סקט  םימייקמ  אלש  הלאכ  םג  שי 

ינבש םיניינעה  ראש  תאו  תוירוהה  םהיתובוח  םהיניבש , שוכרה  יניינע  תא  רידסמ  תוידדה , תויוכז  םהל  הנקמ  הזוחה 
. רידסהל םירחוב  גוזה 

לש ךרד  דוע  םויכו  תוחפשמ , ןיב  ילכלכ  םכסה  ורוקמב  יאכרא , יתרבח  דסומ  םה  ןיאושינ  : Ynet-ב הבתכל  הבוגת 
וא ברמ  ייתושגרל  רושיאל  קוקז  יניא  .הבהאל  רשק  ךכל  ןיא  .טרפה  לע  טולשל  ןיינעב ) םתא  םא  תדהו ,  ) הנידמה

 " .םיישיאה יסחיב  וברעתי  תדהו  הנידמהש  ךירצ  אל  ינאו  דיקפמ ,

תא ךרוע  םגש  ןיד , ךרועו  גוזה  ידי  לע  דעומ  דועבמ  ןכוהש  הזוחה , לע  המיתח  ללוכ  רשא  סקטב , םיוולמ  הזוחה  יאושינ 
ןיא  ) ותוא רשאיש  תנמ  לע  החפשמ  יניינעל  טפשמה  תיב  לש  ורושיאל  םכסהה  תא  גוזה  ינב  םישיגמ  םיתעל  .סקטה 
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(. תאז תושעל  חרכה 

" היצטיבהוק םכסה  כ" םלועה  לכב  רכומ  אוהו  לארשי  תנידמ  לש  םיזוחה  קוח  יפל  ףקת  יטפשמ  ךמסמ  וניה  הזוחה 
, ישילש דצש  םיצור  אלש  םישנאב  רבודמ  .ףתושמ  תיב  קשמ  םילהנמו  דחי  םייחה  גוז , ינב  ןיב  תיתיב  תופתוש  רמולכ 

.םהלש רתויב  ימיטניאה  םוחתב  ברעתי  תינוליח , וא  תיתד  תוכמס  םא  ןיב 

האוושהב ךומנ  ןיידע  םרועיש   "(, רוביצב םיעודי   )" ןיאושינ אלל  דחי  םייחה  תוגוז  לש  ךלוהו  לדגה  רפסמה  תורמל 
. דיתעב ץאוי  דוע  הזה  ךילהתהש  רעשל  רשפא  .ברעמה  תונידמל 

לארשיב רוביצב  םיעודי 

םיעודיכ לארשיב  םייחה  תוגוזה  רועיש 
רוביצב

-3% ב-2001 כל האוושהב  לע כ-5% , דמע ב-2011 

יאליגב אצמנ  רתויב  הובגה  רועישה 
29-20

, גוז תב  / ןב םע  םייח  רשא  ולא  םיליגב  םישנהמ   10%- כו םירבגהמ  כ-14% 
ןיאושינ אלל  םייח 

לקיטסיטטס 132. םירבגו 1990-2011 . םישנ  ץרמ 2013 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמ  הכשל  רוקמ :

.הובג ימונוקא  - ויצוס דמעממו  םיליכשמ  יאליגב 40-25 , םינוליח , בורל  םה  תאזכ  תיגוז  תרגסמ  ומיקהש  םישנא 
איה ךכל  תויארה  תחא  .םירחא  םירוזאב  םג  הצופנ  העפותה  תישענ  ןמזה  םע  םלוא  םיביבא , לת  רקיעב  הלא  ויה  רבעב 

.ןופצב רקיעבו  םירחא , םירוזאב  םג  תשקובמ  השדח , החפשמ  ןוגרא  הנורחאב  קיפנמש  תויגוזה  תדועתש  הדבועה 

רוביצב םיעודיל  תילארשיה  הרבחה  סחי 

םידוהיה םידוהיה ללכ   ינוליחללכ ינוליח -- ידוהיה ידוהיה רזגמה   רזגמה

דחיב םייח  גוז  - ינבש ךכב  לוספ  ןיא  יכ  וסרג  םידוהיה  ללכמ   58%
אשניהל הנווכ  אלל 

םייח להני  גוזש  ךכב  לוספ  לכ  ואר  אל   77%
םיאושינ אלל  םיפתושמ 

ןווכתמה גוז  לש  םיפתושמ  םירוגמב  ודדיצ  םילאשנהמ   62%
אשניהל

םיאושינל םדוק  םיפתושמ  םירוגמב  ודדיצ   80%

רקחמ  - האמה ה-21 לש  החתפב  לארשיב  ןיאושינה  דסומ  ילוי 2003 . .חנ  ןייטשפא , - ןיולו תנע  ןרוא , הינא , ןמקילג , רוקמ :
.7 םעב , תועד  ביבא , - לת תטיסרבינוא  .להק  תעד  רקחל  ןהכ  ליסולו  י.ב  ןוכמ  םעטמ 

םינוכנ ל-2002. םינותנה  .ביבא  - לת תטיסרבינוא  םעטמ  תודמע  רקס  הרעה :

יתב לש  תיתודידי  הקיספ  הרציש  םיקהבומה  תונורתיה  ןמ  רתיה  ןיב  תעבונ  ןיאושינ  אלל  גוזב  םייחה  לש  תוירלופופה 
םדמעמ .השוריו  ןיינק  תויוכזל  עגונה  לכב  רבד , לכל  גוז  ינבכ  רוביצב  םיעודי  ורכוה  תונורחאה  םינשב  .טפשמה 
תוירופ ילופיט  םוחתב  םג  .ךפיהלו  וגוז  תב  / ןב םש  תא  שיא  לבקל  םילוכי  םהו  תרכומ , םיפתושמה  םהידליל  םירוהכ 

. םיאושנ תוגוזל  האוושהב  םילפומ  םניא  םה 

דחא לע  רבגתהל  רוביצב  םיעודיה  דסומ  לש  ותלוכי  אוה  םיאושינ  אלל  םיפתושמ  םייחב  םילודגה  תונורתיה  דחא 
, טג בכועמל  םלועל  ךופהי  אל  גוזה  ינבמ  שיא  תויגוזה : קרפתת  רשאכו  םא  םיבר  תוגוז  םיששוח  ונממש  םישיחרתה 

.ףתושמה שוכרהמ  קלח  תרומת  טגל  המכסה  תטיחסל  תורשפאה  םג  הילאמ  לטבתת  ךכו 

" אטחב םייח  גוז ש" ינב  לומ  תילארשיה  הרבחב  תמייק  ןיידעש  הבגה  תמרה  דבלמ  .תונורסח  םג  םנשי  תונורתיה  דצל 
גוזה ןבל  תתל  תרשפאמ  הניא  הנידמה  יבמופו , יתרוסמ  הנותח  עוריאל  וכז  אלש  םירוהה  תבזכא  םג  תובורק  םיתעלו 

תוהזה תדועתב  םושר  ראשיי  גוזה  ינבמ  דחא  לכ  .יתחפשמה  בצמה  ףיעס  יוניש  תועצמאב  ןיסולכואה  םשרמב  דמעמ 
םיספט םג  גוזכ .) םיפתושמה  םהייח  ינפל  היהש  יתחפשמה  ובצמל  םאתהב  " ) /ה ןמלא כ" וא  /ה " שורג כ" /ה ," קוור כ"
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תויורשפאה ךותמ  יתחפשמה  ובצמ  תא  ןמסל  םשרנהמ  םישרוד  המשרה , תשרדנ  םהבש  םינוש , תודסומב  םיימשר 
.יטקרפה רושימב  אטבתמ  רתויב  יתועמשמה  ןורסיחה  .תיטנוולר  הניא  ןהמ  תחא  ףאש  שורג " ןמלא , יושנ , קוור , "

תא שדחמ  םעפ  לכ  חיכוהל  םישרדנ  םה  גוזכ , םהייח  חוכמ  םהל  תועיגמש  תויוכז  שממל  גוזה  ינב  םישקבמ  רשאכ 
החנה ומכ   ) גוז ינבל  תקנעומה  הבטה  תלבק  ךרוצל  לשמל  םגוז ,) ןב  ןכא  אוה  םגוז  ןב  יכ  חיכוהל  רמולכ   ) םדמעמ

םהל הנקמ  ןיסולכואה  םשרמב  םיאושנכ  םמושיר  םצעש  םיאושנ  גוז  ינבל  דוגינב  תאז  הכירבל .) יתחפשמ  יונמב 
. תויוכז ןתוא  תא  תיטמוטוא 

תויזוידנרג תויזוידנרג םיאושינ   םיאושינ תועצה   תועצה
תמשגה ךדיאמו –  שפוחהו , ןאפ " תפוקת ה" ףוס  דחמ  יטנלוויבמא : ןפואב  םיאושינה  תא  םיספות  םיקינ  Y- המ םיבר 

.םולח

תוקלצ םיבחוס  םקלחו  תוקרופמ , תוחפשמב  לדג  םימדוק ) תורודמ  רתוי   ) הזה רודה  ינבמ  לטובמ  אל  רועישש  ןוויכ 
.ןוקית לש  ותליחתכ  םג  תספתנ  הנותחה  םהמ  םיבר  רובע  םהירוה , ישוריגמ 

, תיתריצי תיטנמור , תויהל  תבייח  איה  .עוריאה  לש  היצזילאידיאה  תא  תפקשמו  תיזופמופ  בורל  איה  םיאושינה  תעצה 
.תימעפ - דחו תידוחיי  תיבמופ ,) םיבר  םירקמב   ) תילארטאית

תביסמב ונהית  ךיאו  הנותחה  יטרפ  תא  שארב  םיצירמ  רבכ  םתאו  הלבקתה  הטלחהה  רומאכ  זא  : " ןיאושינ תועצהל  רתא 
? ןיאושינה תעצה  תא  םיננכתמ  ללכב  םתא  ךיא  עגר ! םיקוורה ו …

ךשמב ןהיתורבחל , הנרפסת  ןה  ןיאושינה  תעצהב  טרפו  טרפ  לכ  שודק , טעמכ  רבד  םה  ןיאושינה  תועצה  םישנ  רובע 
םיצר םתאש  ינפל  ןכל  .רועפ  ןהיפ  תא  ריאשתש  תצצופמו  תיטסבמוב  ןיאושינ  תעצהל  תופצמו  תוכחמ  ןהו  םינש !

םכתרבח תא  תושעל  םיצור  םתא  הב  ךרדה  לע  ובשיח  ריווא , וחק  ןוזפיחב , עיצהלו  הרקי  ןיסוריא  תעבט  שוכרל 
.תודחוימ  " ןיאושינ  תועצה  לש  םיפי  תונויער  ולבקו  רתאב  וארק  תרשואמ ,

ידיימה חווידה  ןכל   ) בלה תמושת  זכרמב  דומעל  ההימכ  תויביאנ ; םימרוג : השולש  םידמוע  הזה  סופדה  ירוחאמ 
.םיטרפ יטרפל  תעקשומ  הקפהכ  הנותחה  תסיפתו  ינופוש ;)"  )" םזינויציביהסקא תונומתו ;) ללמב  םירבחל ,

תביסמ  " וא תרתסנ " המלצמ   " ןונגסב  ) רתויב תויזוידנרגהו  תועיתפמה  תועצהה  לע  תורחת  ןיעמ  התווהתה  םינשה  םע 
ךכ לע  תתואל  הרומא  תאזכ  העצה  .טנרטניאב  הייפצל  תוצפומו  עירמ  םינומה  להק  לומ  תועיגמ  ןתצקמש  העתפה ,)"

רסוח םג  וללה  םיסקטב  שי  בוצע , תצק  ילואו  ילסקודרפ , ןפואב  .וגוז  תבב  עיקשמו  יתריצי  ירוקמ , בינגמ , ןתחהש 
יוחיד אללו  בויחב  בישהלו  רוביצב  היתושגר  תא  ףושחל  הגוז , ןב  הווטש  הזחמב  קחשל  הסונא  הלכה   ) יתודלי תושיגר 

.הזה רודה  תא  םינייפאמה  תושיגרה  רסוחו  ימצעה  דוקימה  תא  תאטבמש  תילרוגה ,) העצהל 

(, הליל רוניצ  תינכותב  הרדוש  " ) םינדקר בולישב 25  תודגאהמ  ןיאושינ  תעצה  : " ילארשיה בויטויהמ  תואמגוד  רפסמ 
יצרא המלש  לש  העפוהב  ןיאושינ  תעצה  ", " החותפה הטיסרבינואב  םיראת  תלבק  דחוימב -  תשגרמ  ןיאושינ  תעצה  "

", שדח 2013 עונלוקב  ןיאושינ  תעצה  ", " ןוחטיבה תוחוכ  ףותישב  תדחוימ  ןיאושינ  תעצה  ריקיו -  רומיל  ", " הירסיקב
.דועו ףונממ " תירוקמו  המיהדמ  תשגרמ  םיטרסהמ !!!!! ןיאושינ  תעצה  ", " תיתרטשמ ןיאושינ  תעצה  "
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םוליצו הקפה  םינולב , תויורשפא : לש 18  ןווגמ  ןיבמ  היצקרטא " גוס   " תריחבל תינושל  תמייק  ןיאושינ " תעצה  לטרופ  ב"
יחנצמ תודעסמ , תונולמ , חרופ , רודכ  הסיט , םיקוניפו , דלוקוש  תליבח  "ל , וחב / לארשיב שפונ  תוליבח  פילק , ואדיו 

לע טייש  הלודנוג , לע  טייש  תישפוח , החינצ  הלילצ , םירמיצ , אפס , םיסוס , םינגנ , םיפפועמ , םינורוטקרטו  הפיחר 
.םייטרפ םיפשו  הטכאי 

םיביכרמה לע 2  דיפקהל  םיכרצ  ונא  העיתפמו  הבוט  ןיאושינ  תעצה  קיפהל  חילצהל  ידכב  : " ןיאושינ תועצה  רתא 
האנהה תשוחת  תא  םיאלפ  רפשמו  ןיאושינה  תעצהל  רתוי  הברה  לודג  רחא , דמימ  ןתונ  העתפהה ]...[ –  םרוג  םיאבה :
תרצועו רתוי  תדחוימ  היהת  ןיאושינה  תעצה  םג  ךכ  רתוי  יתריצי  היהי  ןויערהש  לככ  תיתריצי ]...[ - הבישח  .החמשהו ;

" .המישנ

( ריעצה תושרל  םידמוע  דימת  אלש   ) םילודג ףסכ  ימוכס  תאצוה  .ילכלכ  טבה  םג  שי  תוידוחיי  תועצה  לש  הזה  דנרטל 
. הנותחה לע  תוזרפומה  תואצוהה  ךילהת  לכ  תא  םיתיעל  הליחתמ  היזטנפ , שממלו  םישרהל  ידכ 

תא םיעיצמ  םירתא  תורשעו  תונורחאה , םינשב  רחסמתה  ןיאושינה  תעצה  ביכרמ  םג  הנותחה , יביכרמ  רתי  יבגל  ומכ 
יתלב ןיאושינ  תעצה  : " ןהמ רחבמ  לבקתמ  ןיאושינ " תועצה   " תחת לגוגב  שופיחב  .םישדחה  תוגוזל  םהיתוריש 

תונויער לארשיב  ליבומה  ןיאושינ  תעצה  לטרופ  ", " ןיאושינ תועצה  תקפה  ", " ןיאושינ תעצהל  םיכרד   40 ", " תחכשנ
. דועו תוירוקמ " ןיאושינ  תועצה  ", " ןיאושינ תעצה  יטומ -  לש  הטכאיה  ", " ןיאושינ תועצהל  תויצקרטאו 

ריעצ רוחבש  רבתסה  םיצייצמ ." םיסוטטס  ב" העיפוה  תיזוידנרג , ןיאושינ  תעצה  לש  העפותה  לע  תעשעשמ  תרוקיב 
םשב הרוחבל  ןיאושינ  עיצהל  הצורש  רוחבל  םיאתמ  : " קנע טלש  קובסייפב  קושפשפ  לש  תוריכמה  חולב  הריכמל  עיצה 
ךירצ וישכע  בוט , ריחמ  : " םישלוגה תובוגתמ  המכ  ןלהל  םישוקשק ".) ילב   ) ירמגל שדח  קנע 4*5 1000 ₪  טלש  לבנע 

השיכר תצובק  ןגראל  העיצמ   ..."; " הרכשהל טלשה  תא  עיצמ  היה  יקסע  שאר  ול  היה  םא  "; " לבנע םשב  הרוחב  אוצמל 
" .טלשב ןיאושינ  הל  עיצהל  ידכ  לבנע  םשב  תחא  שפחמ  "; " .ןתחתהל תוילבנעל  םיעיצמה  לכ  לש 

הנומתב הוולמ  קובסייפה , יפדב  ןיסוריאה  לע  הנושאר  העדוה  םימסרפמ  םיקינ  Y- המ לודג  קלח  ףותישה , תוברת  לשב 
. םינוגרפו תועורת  תררוג  ןבומכש  העדוה  תעבטה –  לש 

: ןיסוריא לע  העדוהל  קובסייפב  תובוגת  רחבמ 
ילש הבוט  יכה  הרבחה  תנתחתמ ! ילש  הבוט  יכה  הרבחה  תנתחתמ ! ילש  הבוט  יכה  הרבחה  ילש  הבוט  יכה  הרבחה  "

!!!!" םכתא תבהוא  ייייאליע !!!!! רשוא  הזיא  תנתחתמ !
" .םלועב ףיכ  יכה  םכל  היהיש  החוטבו  םיהדמ  גוז  םתא  בוט !!!!!! לזמ  "

!!!!" םכליבשב החמש  שממ  בוט !!! לזמ  םםםםםתאש  םיקותמ  "
" ולולוק הבוט !!! העשב  "

!!!!" םיבוהא בוט  לזמ  הלאכ ): םיממהמ  "
"!! םיממהמ בוט  לזמ....םכלש  הללאי  "

" .םכתומכש הארשה  ררועמו  שגרמ  גוז  םכליבשב  רשואמ  ינא  ךיא  לע ! תומרב  שגרמ  "
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא רמת 

תוצובקה ןויליממ  תחא  דועב  הלבקתהש  השדחה  פאסטווה  תעדוהב  בתכנ  ייתסראתה "!!!! : " Ynet-ב הבתכ  ךותמ 
תחפוטמ עבצא  לע  תצנצנמ  תעבט  לש  הנומת  תפסונ -  העדוה  הלבקתה  רבכו  ביגהל  יתקפסה  אל  דוע  .ןהב  הרבח  ינאש 

םג שי  ןכ ,  ) תעבטו תובבל  םיכויח , םינולב , לש  םינוקייא  ללשבו  הלהצו  החמש  לש  תובוגתב  התכזש  םודא , קלב  החורמו 
(. תעבט לש  ןוקייא 

תא גוגחל  דמחנ  אקווד  .םינתחתמה  ברקב  שדח  דנרט  ןיסוריאה - ' תביסמ   ' לע העדוהה  העיגה  רתוי  רחואמ  םיימוי 
יתרבח לש  ןיסוריאה  תביסמש  טלחוהש  לבח  קר  חמשמ , ערואמ  לכה  ךסב  הז  ירה  םיריעצה , גוזה  ינב  לש  ןיסוריאה 
ןופצב דדובמ  בשומב  םיררוגתמה  סוראה  לש  וירוה  תיבב  ךרעיתו  ןיסוריאה , תעדוה  ירחא  דבלב  םייעובש  םייקתת 

.קחורמה [...] 
תוקוורה תביסמל  רשאב  תולודג  תוינכות  הלכלשו  םישדוח  העברא  דועב  ךרעית  הנותחהש  וניליג  ןיסוריאה  תביסמב 

' תניע לש  תוקוורה  תביסמ   ' המשש השדח , פאסטוו  תצובק  החתפנ  רבכ  הזה  בלשב  .הל  קיפהל  תורבחה , ונילעש ,)!( 
.( םייודב הבתכב  תומשה  )

חרקה רבשנ  ןמזה  רבעש  לככ  לבא  .היינשה  תא  תחאה  וריכה  תונבה  לכ  אלש  רחאמ  הצובקב , יסחי  טקש  ררש  הליחת 
ויה אלש  םירדוסמ , לסקא  יצבק  םג  עיגהל  וליחתה  תוימוי  םוי  תויובתכתהל  ףסונבו  תשעוגו , תשעור  הכפה  הצובקהו 

" .םילעופה קנבב  םיפסכ  "ל  כנמס לש  הדובע  םישייבמ 

!!!! תנתחתמ ינא  הרוק , הז  םויהמ  קוידב  םיישדוח  דוע  : " קובסייפב טסופ 
... עיגמ הזה  עגרה  טעמ  דועש  הנימאמ  אל  האישב , תושגרתההו  ןאכ  רבכ  ןטבב  םירפרפה 

 :-) השיאל ןתחה ) םש  , ..... ...) ךל היהאו  רתויב  יל  םירקיה  םע  הפוחה  תחת  דומעא  םויהמ  שדוח  דועב 
 :-(" הנותח 8.8 ה- ה -

תּוקוור תּוקוור תוביסמ   תוביסמ
תביסמ איה   (Bachelorette party) תּוקוור תביסמ 
דעומל ךומס  תכרענש  תוקוורה  ייחמ  הדירפ  לש 

דבלב םינב   ) םירבח םה  םיפתתשמה  .הנותחה 
הביסמב דבלב  תונב   ) תורבח וא  ןתחה ) לש  הביסמב 

ןיעמ ןהש  רתויב –  בורקה  לגעמהמ  הלכה ) לש 
.תוניבשוש

תונש דע  תוחפל  לארשיב  רכומ  היה  אל  הזה  גהנמה 
רקיעב םה  ותוא  ץיפהו  אבייש  ימו  םיעשתה 

החמתמה הפנע  היישעתב  םירזענ  םה  .םיקינ  Y-ה
.הזה גוסהמ  תוביסמ  תקפהב 

איה יכ  הזה  רודה  לע  דחוימב  הביבח  תּוקוורה  תביסמ 
תא תמלוהו  םהלש  םיקומע  םיכרצ  המכ  לע  הנוע 

: םהייח ןונגסו  םמלוע  תפקשה 

םינמזומ הלכה  וא  ןתחה  םירשואמהו ." םיישפוחה   " תוקוורה ייח  תא  תווחל  הנורחאה  תונמדזהה  איה  הביסמה  תישאר ,
(. ןורחאה עגרה  דע  דוסב  רמשנ  הביסמה  םוקמ  םיבר  םירקמב   ) וטנ קוניפ  אוהש  ןורחאה –  יוליבל 

םייתורבח םהש  ןוויכ  .הנותחה  תקפהל  םהלשמ  המורת  םירהל  םירבחה  לש  תונמדזה  איה  תאזה  הביסמה  תינש ,
אלש יוליב  םיאשינש  הרבחל  וא  רבחל  ןגראל  םיצמאתמ  םה  הביסמל , הביס  םישפחמ  םהש  ןוויכו  ףתשל , םיבהואו 

30

31

32
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.לוהוכלא הברה  ןבומכו  םינפשח  / תוינפשח אפס , ינקתפרה , לויט  הדעסמב , רמיצב , חכשיי – 

? ]...[ םלש עובש  ףוסל  ותוא  ךופהל  רשפאשכ  תורבחהו  םירבחה  םע  דחא  דמחנ  ברע  קר  תולבל  המל  : " Ynet-הבתכ ב
ןגראש ימו  החמשה , תלכ  וא  ןתח  םה  ןדיצב , ענמנ  יתלב  רבוא  גנאהש  ולאה , תויפוסניאה  תוביסמב  םיירקיעה  םינהנה 

דוע בוש , המוד  ןגלבב  ודמעי  ךיאו  ןמזה , ינפל  תאצל  דציכ  יתריצי  ןויער  לע  בושחל  םיכירצ  רתיה  לכ  .הלוליהה  תא 
" .המצע הנותחב  טעמ ,

תוקוורה תביסמ  .ירשפאה  םומיסקמל  דע  םהייח )" תקפה   )" הנותחה תביסמ  תא  חותמל "  " םיפאוש םיריעצה  תישילש ,
.ףיטירפא וא  ומורפ  לש  גוס  הז  ןבומב  איה 

.באכבו חתמב  םג  הכורכש  הלודגה , תושגרתהב  םיבורקה  םירבחה  תא  ףתשל  תונמדזה  איה  תאזה  הביסמה  תיעיבר ,
החישו וכו )' לוהוכלא  תייתש  " ) הנורחא תוערפתה   " תועצמאב ראשה  ןיב  םתודלימ , דרפיהל  הלכלו  ןתחל  תעייסמ  איה 

תא םירסומ "  " םהש ינפל  הנורחאה  הביסמה  וז  .תודליה  ירבחמ  הפיקע  הדירפ  םג  איה  תודליהמ  הדירפה  .בל  לא  בלמ 
הרובחה ךותב  םיסחיה  לע  וליפאי  יושנה  גוזה  ינב  ןיב  םיסחיה  התעמ  .גוזה  תב  / ןב תועורזל  םיקיתווה  הרבחה  וא  רבחה 

.הנממ םתוא  וקתני  ףא  ילואו 

םיטרפ יטרפב  רופיסהו  תוכרבה  םיקוביחה , ירחא  .תנתחתמ  ךלש  הבוט  יכה  הרבחה  בוט : לזמ  ךל  עיגמ  : " השאלב הבתכ 
קלחה עיגמ  הלכה , תלמש  םג  הרחבנו  שגרמה  עוריאה  םייקתי  ןכיה  טלחוהש  ירחא  הרמא ; איה  המו  עיצה  אוה  ךיא  לע 
הצורו ךלש , הבוט  יכה  הרבחה  תא  תבהוא  ירה  תא  .תוקוורה  תביסמ  ביבחו : ןורחא  רבד  דוע  ןגראל  לטומ  ךיילע  .ךלש 

ידכ ןאכ  ונחנא  .ךייחב  םגו  הייחב  תושגרמה  תויווחה  גורידב  הובג  םוקמל  סנכייש  חכשת , אל  איהש  ברע  הנעמל  קיפהל 
" .תמלשומה תוקוורה  תביסמ  תא  ןגראל  ךל  רוזעל 

וטלשש הלא  ויה  םירבגה  רבעב  םא  .השיאה  רורחש  תא  אטבמה  קהבומ  יטסינימפ  ביכרמ  שי  תֹוקוורה  תוביסמב 
דבלב תונב  לש  הקפה  וז  םויה : תורדשמ  תוריעצה  םישנה  ןילותב ,) דוביא  הלכה , רובע  םולשת "  )" םיאושינה סקטב 

ןה םגו  תוירבג ) םע  יתרוסמ  ןפואב  ההוזמה  רבד   ) הרכושל לוהוכלא  תותוש  םישנה  םג  .םירבגה  םוחתל  ץוחמ  איהש 
(. םיימיטניא םיניינע  לע  תויוחדבתהו  תוחיש  הרבח , יקחשמ  ןפשח , תנמזה  לשמל ,  ) םיינימ םינכתמ  תונהנ 

טלחוה .הלילב  תיגולוסקסו  םויב  לויט  לולכתו  ןופצב , יתרקוי  רמיצב  ךרעית  תוקוורה  תביסמש  טלחוה  : " Ynet-הבתכ ב
 - תחאל םילקש  היהת 300  הביסמה  לש  תללוכה  תולעה  ךכל  רבעמו  הלוק , יקובקב  ינש  איבהלו  הינזל  ןיכהל  ילעש 
לעו ילע  היה  ךכל  רבעמ  םילובלוב ]...[ .)? תרוצב  םישק  הרמא  יהשימ   ) הוולנה דויצהו  תיגולוסקסה  לויטה , רמיצה , רובע 
תווצ תרבוע , הליבח  תווצ  הנומ  ןכו  םישוחינה , קחשמ  רובע  יגלטסונ  המ  רבד  תיבב  שפחל  הצובקה , תונב  ראש  לכ 

 " .לועפת תיל  " כנמסו תיללכ  תורבזג  לוהוכלא , תווצ  תולאשה , קחשמ  ליבשב  הלעב  תא  םלצלו  ןייארל  ךליש 

איה םא  עדת  הלכה  לש  הבוט  יכה  הרבחה  .הלכה  ידי  לע  תרשואמש  המישרמ  תבכרומ  הביסמל  תונמזומה  תמישר 
עוריאה  . תונב םישולש  - םירשעל םג  עיגיש  ינומה  עוריא  וא  תונב , רשע  דע  שמח  וב  ויהיש  ימיטניא  עוריא  ףידעת 

םע יוצר   ) הליו וא  םירמיצ  רפסמ  ךכ , םשל  דחוימ  םוקמ  םירכוש  םימעפל  .רבב  וא  תורבחה  תחא  לש  תיבב  םייקתמ 
סובוטואב רבודמ  .תונבה  ינפב  תודמועה  תויורשפאל  תוביסמה " סובוטוא   " ףרטצה הנורחאל  .הלילל  היחש ) תכירב 

לשמל שארמ , טלחוה  םהילעש  םילולסמב  עסונ  רשאו  וכו ,' תופס  רב , ינימ  , DJ הרואת , המזלפ , יכסמב  רזבואמ  רשא 
. תואצוהה םולשתב  תוקלחתמ  הביסמל  תונמזומהש  לבוקמו  גוהנ  .ביבא  לתב  םירב  בוביס 
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ןכתא תרישש  ןהכ  יבא  רותב  הלגתמש  לבאפ '  ' םשב יטוזקא  ןפשח  הרבח , יקחשמ  תיגולוסקס , תאצרה  : " Ynet-הבתכ ב
הביסמ תוקיחצמו ,) תומזגומ  תוישנ  תויומד  םירצויו  םישנ  ידגבב  םישבלתמה  םירבג  םינקחש   ) גארד עפומ  אבצב ,
הצורו תנווגמו , תינימ  הלפא , רתוי  הביסמ  תשפחמש  ימל  םלשומ  ןורתפ   )' וזאמ ודאס  םיניבמ , תוחפלו   BDSM ןונגסב
...סנאד פירטס  ןטב , ידוקיר  דומע , לע  דוקיר  הסלס , רועיש  לוחמה  תובבוחל  רחא .)' תצק  םלועמ  המיעט  היתורבחל  תתל 

 ]...[ .טיא םיינ  וי 
, ןיי סקייקפאק , דלוקוש , הייפא , ידוה , לושיב  ישוס , תואנדסמ  לחה  תונווגמו , תובר  תויורשפא  ןנשי  הירנילוקה  םוחתב 

לכה ךסב  רבודמ  ךא  שיש , ירוקמ  יכה  רבדה  אל  הז  .הנדס  שי  תעדה -  לע  הלועה  הקשמ  וא  לכאמ  לכל  .דועו  לוהוכלא ,
? םישדח םירבד  דומלל  תבהוא  אל  ימו  אשונב , שדח  עדי  םע  הנממ  תאצל  ולכותש  ןלוכל , הנהמ  תוליעפב 

.רוקידפו רוקינמ  םימרק , גנילייטס , רופיא , חופיטו -  יפויל  תורושקה  תואנדס  ןווגמ  אוצמל  ןתינ  הקיטמסוקה  םוחתב 
תבשל םתס  תולוכיו  שוביגל , וא  הלעפהל  תוקוקז  אלש  תונב , לש  תיסחי  תשבוגמ  הרובחל  רתוי  תוצלמומ  תויוליעפ  ולא 

ירחא םימי  רפסמ  םייקתתש  הנותחל  לוב  ןכומ  ידפ  - ינמ םע  תואצוי  ןלוכ  טלובה : ןורתיה  .רוקינמה  ידכ  ךות  שקשקלו 
" .הביסמה

ןבומכו םיקיפמ  ללוכ : אוהו  תוקוור  תוביסמ  תקפהב  החמתמה  םלש  ףנע  חתפתה  תונותחה  תיישעת  תוחתפתהמ  קלחכ 
וא תונויער "  " ןבומכו תויווחב , ףותישו  םיגיגה  םיקפסמה  םילטרופו  םירתא  קובסייפ , יפד  םיגולב , תונותיע , ירודמ 

םיקחשמ תוליבח  הז : ללכבו   ) םהיתוריש תא  וא  םהירצומ  תא  רוכמל  ןויסינב  תוקוורה , תוביסמ  רובע  תועצה " "
(. דועו םינפשח  םיוולנ , םירזיבאו  םיטושיק  תוספדומ , תונמזה  תודחוימ ,

: תוקוור תוביסמ  ןוגראב  םיחמתמש  םירתאמ  תואמגוד  יתש  ןלהל 
המיהדמ היווח  הביסמה  תלכל  תתלו  יוארכ  ותוא  ןנכתל  םיצור  ונא  ןכלו  םייחב  םעפ  לש  עוריא  ונה  תוקוור  תביסמ  "

יפואל המיאתמ  רשא  תוקוור  תביסמ  ןגראל  ולכות  .תובר  תויצקרטא  ןכרובע  זכיר  תוקוור  תביסמ  רתא  .קתרמ  ברעו 
תויגולופרג םיפלקב , תוארוק  היגולורטסא , יחמומ  אוצמל  ולכות  הקיטסימ , לש  חורב  הביסמ  תוצור  ןתא  םא  .ןכלש 

ימיל תועצהו  יקוירק  םינודעומו , םירבב  םייביטקרטא  םייוליב  םג  םיעצומ  תוקוור  תביסמ  רתאב  ןכ , ומכ  .םיפסונ  םיברו 
." םיענ יוליבו  בוט  לזמב  היהיש  זא  .קוניפ 

.הזה םלועהמ  אל  תוקוור  תביסמ  תריציל  תונורתפהו  תונויערה  לכ  תא  ואצמת  הפ  -. PartyGirlל תואבה  תוכורב  "
תביסמ תוחונבו  תולקב  רוחבל  ולכות   PartyGirl תרזעבו הריוואב  ררחתשהל  ןמז  םישנ , לש  הגיגח  איה  תוקוור  תביסמ 
ורבדתש תעגשמ  היווחל  ךירצש  המ  לכו  םיקוניפה  תויצקרטאה , עוצקמה , ישנא  בטימ  םע  ןכל  קוידב  םיאתתש  תוקוור 

" .ירחא הברה  םג  הילע 

, ורצוי לע  םקש  םלוגל  תונורחאה  םינשב  וכפה  וללה  תוביסמה  ןאכ  םג  דנרט , לש  ינויצלפניא  ךילהת  לכב  הרוקש  ומכ 
. הנטק אל  הקעומו  הכובמ  תורצוי  ןה  תוגגוחל , האנה  קפסל  םוקמבו 

םויהש יתיצר  אל  אל , .רוחאל  םימיה  תא  יתרפס  ילש , הבוט  יכה  הרבחה  לש  תוקוורה  תביסמ  תארקל  : " Ynet-הבתכ ב
תוקוורה תביסמו  סקטה  הז  הנממ , הדרח  ךכ  לכ  ינאש  המצע  הנותחה  אל  וז  .רמגי ]...[  אוה  יתמ  תעדל  יתיצר  עיגי , הזה 

לא קר  יביל , ריחבל  יתוא  ואישיש  תנקדזמ  ןגרוא  תינגנו  סיוולא  לומ  דומעלו  סאגוו  סאלל  חורבל  יל  ונת  .ול  םימדוקה 
.רמזמ [...]  ןפשחו  םינותחת  םידגב  יל  תוקינעמש  תועמוד  תורבח  רשע  יילע  וסימעת 

.טורמ וגא  םע  התיבה  רוזחיו  הכבי  אלש  ידכ  ולו  רמוא , ןפשחהש  המ  לכמ  קוחצל  יל  הרומ  ילש  חרקה  בל  הזה  בלשב 
התאר יאדווב  הלכה  ןוכנ , זא  .ללמואה ]...[  רוחבה  לש  טפשמ  םויס  לכב  קוחצב  הוולמ  ינא  עפומב  תונורחאה  תוקדה  תא 
הנכומ יתייה  אלש  הל  רורבש  תעדוי  ינא  לבא , .דחוימב  יתינהנ  אלש  בל  המשו  ברעה , ךרוא  לכל  ייניעב  המיאה  תא 

. ןכ המ  תעדוי  ינניא  תמא , תורבח  אל  וז  םאו  .תרחא  תחא  ףא  ליבשב  וזה  היווחה  תא  רובעל 
יתוא וחק  .השקבב  .לא  ימוי : עיגישכל  הביסמ  יל  ךורעל  תוביוחמ  תושיגרמש  םש , יא  ייתורבח  לכל  השקבב  םייסא 
דעו תימשר  ולחיש  עגרהמ  ילש  ןיאושינה  ייחב  ןודנש  החיטבמ  ינא  .םירחא  םירבד  לע  יתיא  ורבדו  זאסמ ' וא  החוראל 

!" תניוצמ יתעדל , הבוט ? הקסע  .שרגתנש  וא  תומי  ונתיאמ  דחאש  עגרה 
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, הלכה תא  תואנושש  תונב , לש  הרובח  וליאכ  הז  תקוור  תביסמ  : " תוקוור תביסמ  לש  שנועה "  " תא תמכסמ  תב 25  הריעצ 
והשמ וא  דלוקוש  תנדס  וא  תיגולוסקס , הזיא  םינימזמו  ןלוכ , םישגפנ  זאו  .הרירב  ןהל  ןיא  יכ  תואב  ןהו  תונב , ןה  יכ 
.תחת םומעיש  .הלב  הלב  הלב  וילע , תרמא  תא  המ  ךיילע , רמא  אוה  המ  ןתחה  םע  תורכיה  יקחשמ  םישועו  הזכ , בולע 
בורה .תונב  תרובחב  יולת  ...חמשמ  רתוי  תצק  והשמ  תושועו  ...טפול  תורכוש  וא  אפס , הזיאל  תוכלוה  תועיקשמה 

. לכשה תא  תונייזמו  לוהוכלא  אלמ  םע  תאזכ  החישל  תובשוי 
יולת תינפשח  םג  םיאיבמ  םימעפל  תוומל , םירכתשמ  טפול , וא  ללכ  ךרדב  הליו  הזיא  םירכוש  ףיכ ! הז  םיקוור  תביסמ 

" .והזו םמצע  תא  םיכיבמ  תצק  ...לכש  ינויז  ילב  תפרוטמ  הביסמו  ....םדא  ןבב 

יזנכשא ידע  תיטסיפאדנטסה  תגלגלמ  תונותחה , אשונב  הקסעש  הלאה ," תויוטשה  הז  המ   " רומוהה תוינכותמ  תחאב 
: תוקוורה תביסמ  לע 

בולבל המשגה , ': ' תוקומע הז  המ   ' תויהנ ןלוכו  הלכה  תא  תוכרבמ  ןמזה  לכ  .תוכרב  הז  תוקוורה  תביסמ  לש  ברעה  לכ  "
  [...] הלבא ' יאלדה   ' שממ תוינחור , תויהנ  ןה  ...םוטמט ' ....גושגש 

לומ ןהל  םישל  ואב  וליאכ  .תוקוורה  ליבשב  הביסמ ? אל  יכה  איה  ימ  ליבשב  תוקוור ,' תביסמ   ' הביסמל םיארוקש  תורמל 
םג יגאדת  לא   ' .ןתוא םיעיגרמו  םימחנמ  ברעה  לכ  דימת  .אל  ןהש  םוקמב  הלצינו  החילצהש  יהשימ  לש  הארמ  םייניעה 

" .ןותיח שי  תולזופל  םג  .םיב  םיגד  הברה  שי  .הסכמ  שי  ריס  לכל  .דוקרנ  ךלש  הנותחב  םג  .והשימ  יאצמת  תא 

ילויט ירבג :" ףיכ   " לש םישקבתמ  םישגד  תפסותב  תוקוורה , תביסמל  םיידוסיה  היביכרמב  המוד  םיקוורה  תביסמ 
הליו רוכשל  גוהנ  דחוימב  הלודג  םירבג  תרובחב  רבודמ  רשאכ  .לוהוכלא  הברה  ןבומכו  םיפלק  יקחשמ  םינורוטקרט ,

, רזבואמ חבטמ  הנישל , םינורזמ  רוע , תופס  תוביסמל : תמלשומ  הביבס  םיריעצל  קפסמ  תיבה  לעב  .םיבשומה  דחאב 
םידוקיר תבחר  יעוצקמ , רקונס  , Wii תניפ יזוק , ג' הנואס , תנווגמ , הרואת  , HD ןרקמ תיפקיה , דנואס  תכרעמ  רב ,

" .ריוואב תצק  תבשל  ליבשב  םתסו  שאלעל  םימב , קחשל  : " הכירבהו הניגה  תובושח  רקיעב  .דועו 

הז תולקב , אב  הז  םישנל  : " תונותחה לטרופ  לש  ישארה  ךרועהו  הלחתהל " ףוסהמ  הפוח   " ךירדמה רבחמ  תיזג , יעור 
קורי טלסו  יטספ  יטנא  ןבל , ןיי  קובקב  הרבח , יקחשמ  תופלוש 15  היינשב  ןהו  הלילה , עצמאב  ןתוא  ריעת  .םדב  ןלצא 
חקיי רבג , רותב  ךלש , גוסהמ  קוידב  .הקיחצמו  תיפיכ  ןכות , תאלמ  תיתוכיא , תוקוור  תביסמ  ךל  הנהו  ירש , תוינבגע  םע 

.ןגראל [...] םינש  שש  ךרעב 
טקור ילע  טלסו  תוטטב  שיק  םע  םימיענו , םיכר  םינבל  םיפופ  לע  הכירבה  דיל  תונבה  ובשי  תוקוורה  תביסמבשכ  קוידב 

יקמעמב תוומל  םידרגתמ  הדוהי , תלפש  לש  יתנשה  םישותיה  סנכב  םינבה  ונחנא  ונקבאנ  תיגולוסקסל , ובישקהו  דיב 
ונמצעל ונחטבהו  דיב , ןיטולחל  יח  באבק  םיקיזחמ  יזח , לש  אבא  לש  פי  ' גה לש  היינחה  תורונ  רואל  ןמש , ןב  רעי 

  " .תוקוור תביסמ  םישוע  ונחנא  האבה -  םיקוורה  תביסמבש 

תביסמ תאז  תמועל  .ותוא  קיפהל  טושפ  אל  תמאב , .םיטרפב  ץצופמ  עוריא  הז  תוקוור  תביסמ  : " יזנכשא ידע  תיאקימוקה 
" .עיגהל ךיא  תינפשחל  ריבסיש  תיסור  רבוד  והשימ  אוצמל  תושעל ? ךירצ  רבכ  המ  .קיפהל  טשפ  רתוי  הברה  םיקוור 

יכ םא  .בושח  העתפהה  ביכרמ  םג  ירוקמ ." ןויער   " הביסמב לולכל  ץמאמ  לכ  םישוע  תורבחה , ומכ  םירבחהמ , םיבר 
. תונבה לש  הזמ  הנוש  ןונגסב 

ןויער םהל  היה  .העתפהב  לכה  ול  ונגרא  ןתחה  לש  וירבח  םםםםםםםייירבח !!! ייייייה  : " םיקוור תוביסמ  גולבב  בתכנ 
בושחיש ידכ  תוירקב  םיבוביס  ןומה  ןומה  טושפ  ושעו  ותיא  ועסנו  םויה  עצמאב  ןתחה  תא  ופטח  םה  הפי ! שממו  עיתפמ 

טפול  " חתפנש שדחהו  םמהמה  םוקמל  סנכנ  םםםש  ןיינבל  טסופ  'ק  צב ותוא  וסינכה  ךכ  רחא  .קוחר  םוקמל  חקלנש 
ללללכ תא  האר  םש  םייניעה  יוסיכ  תא  ול  ודירוה  העש  עברכ  רחאלו  וירבח  ע"י  רצק ' רוקחת   ' רבע םש  הפיח ."!!

!! [...] שששיש ההההפי  ייייכה  םוקמב  בוט  לכמ  לכואו  ולש  םירבחה 
'. ]...[ ירש  ' רתאמ ונמזוהש  תוינפשחה  ועיגה  ההזה ]...[ ! םיהדמה  טפולב  יוליבו  תונומת  תושגרתה , לש  תועש  המכ  רחאל 
אאאלמ אאלמ  ושעו  םתיא  ובשי  תונבה  .םיעפומה  תא  קר  תוללוכ  אלש  האנה ! לש  תואלמ  תועש  ל3  םתוא  ונימזה 

!!!!" תתועגושמ ןה  הלאה  תונבה  לע  ןיא  חחמש !!
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
ןהכ ןליאו  תליא  ירמוע 

לשב ןהו  םיקינ  Y-לש ה תינימה  תונריתמה  לשב  ןה  וללה , תוביסמב  ץופנ  רתויו  רתוי  ביכרמ  השענ  תונפשחה  עפומ 
וירבח םע  דחי  גוגחלו  הנורחאה  םעפב  ותוקוור  תא  שוחל  דיתעל  ןתחל  רשפאל  דעונ  אוה   . םירטסקאל עיגהל  הפיאשה 

.ןיאושינה רחאל  רשאת  אל  וגוז  תבש  ןכתיי  רשא  יוליבב  דבלב ) םירבג  )

תא תוציפקמש  תוינפשחה , הלא  שקבתמ  יכהש  רבדה  םיקוור  תביסמב  רבודמש  ןבומכ  : " םיקוור תוביסמ  גולבב  בתכנ 
תא זא  .תחכשנ  יתלבל  םיקוורה  תביסמ  תא  תוכפוהו  םישדח  םיאישל  הביסמה  תא  תואיבמ  תמאב  תורחא , תומרל  ברעה 

ברעה רחאלש  תוינפשח ,' סנאד  יטראפ   ' ולש תונכוסה  ךרד  קיתוו  רבחמ  הביסמל  יתנמזה  ועיגהש  תוממהמה  תוינפשחה 
ןבדבודה ןבומכו  עפומב  סחי  לביק  םיבשויהמ  דחאו  דחא  לכ  ץראב ! םויה  בוט  יכה  טושפ  אוהש  דיגהל  בייח  ינא  הזה 

!" םהיניב ךרענש  יבסל  עפומ  תפצקבש 

; גוזה לש  תפתושמ  תוקוורו  םיקוור  תוביסמ  לשמל , .הנותחה  ינפל  לש  ברעב  םישדח  םיגהנמ  ועיפוה  תונורחאה  םינשב 
וא החפשמה  תיבב  ןל  דחא  לכ   ) הזה ברעב  הדירפ  רמיצ ; וא  ןולמ  תיבב  רדחב  ףתושמה  ןורחאה  תוקוורה  ליל  לש  יוליב 

.הייפיצו ינימ  חתמ  ןיעמ  רצייל  ידכ  םירבחה )

תומולחה תומולחה תנותח   תנותח

תוריחב תוריחב עסמ   עסמ
טקיורפל הנותחה  עוריא  ךפה  םינומשה  תונשב  לחה 

הבשחמ וב  תועיקשמ  תוחפשמש  רחסוממ , ילכלכ 
בוציע לש  המגמ  החתפתה  ליבקמב  .םיבר  םיבאשמו 

, םוקימה תונמזהה , ירוקמו : ישיא  םתוחב  הביסמה 
תיתונמאה תינכותה  הקשמהו , ןוזמה  היצרוקדה ,

 – הפוחל םיסנכנ  ותיאש  הנותחה " ריש   " וליפאו
.תיברמ בל  תמושתב  םיננכותמ 

לשב דחוימב  קזח  תוידוחיי  לע  שגדה   Y-רוד ה לצא 
עיבהל תונולבשהמ , גורחל  תיתרבחה  היצמיטיגלה 

תא הז  ללכבו  םייחה , תא  ךמצעל  בצעלו  ךתוריח  תא 
ןיעמ הווהמ  םהלש  רודב  הנותחה  .רבעמה  יסקט 
רומוה שוחו  םעט  תונינא  תויתריצי , לש  טספינמ 

( סותימ ודיגיש  שיו   ) לאידיא לש  הלועה  ותובישח  תא  תאטבמ  איה  לוכל  לעמ  ךא  .םהירבחו  ריעצה  גוזה  לש  אירב 
.תיטנמורה הבהאה 
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לארשיב תונותח 

הפוקת התואב  .רתוי  תוחיכש  ושענ  םהב  תוגיגחהו  ץראב , םיעוריאה " תומלוא   " רפסמב לודיג  לח  םיעבשה  תונש  תיצחמב 
לודג רפסמ  ליכהל  ידכ  הגרדהב  לדג  עצוממה  םלואה  חטש  םג  .תיזכרמה  הנחתל  ךומס  ביבא  לתב  תונותחה  רוזא  חתפתה 

.םינמזומ לש  רתוי 

םיעוריא תומלואב  ונייפאתה  תונש ה-80  עונצ ; טירפת  םע  ןולמ  יתב  לש  תומלואב  םיעוריא  וגגחנ  תונשב ה-70 
, םינג םע  םיבלושמ  תומלואו  םיעוריא  ינג  חורפל  ולחה  תונשבו ה-90  סקרובו ; ףוע  עבר  רקיעב  ושיגהש  םייאמצע ,

םשור ריאשהל  הרטמב  םיגירחו  םידחוימ  תומוקמל  תוגיגחהמ  קלח  ורבע  ןכמ  רחאל  רושע  .ירפכה  בחרמב  רקיעב  ומקוהש 
(. המודכו רעי  תוחרק  םיה , ףוח   ) םיחרואה לע  בר 

.הנש ידמ  םיפסונ  םישדח  תומוקמ  העבש  - השישכ .םיעוריא  ינגו  תומלוא  םויה כ-700  םילעופ  לארשיב   

.םיעוריא ינגבו  תומלואב  תוגגחנ  תונותחהמ   96%

.לקש דראילימ  הנשב 10-8  לגלגמ  ףנעה 

לע 320. דמוע  הנותחל  עצוממה  םינמזומה  רפסמ 

תיבה ב-68%, יקשמ  תואצוה  ולדג  םינשב 2001-2010  .ןורחאה  רושעב  ולפכוהמ  רתוי  םיעוריא  לע  תיבה  יקשמ  תואצוה 
םיעוריא רתויו  ללכב  םיעוריא  רתוי  םימייקמ  םילארשיה  תועמשמה : םיעוריא ב-107% . לע  תואצוהה  וקניז  ןמזה  ותואבו 

.טרפב םירקי 

אל חותפ  םחתמב  ומוקימש  םיעוריא  ןג  ןולמ ; תיבב  וא  יאמצע  םיעוריא  םלוא  םיעוריאל : םירתא  יגוס  םילעופ 3  ףנעב 
.הנשה תונוע  לכל  םימיאתמ  תונורתפ  עיצמה  ןג , םע  בלושמ  םלואו  ףרוחה ; תפוקתב  ותוליעפ  תא  רשפאמ 

- ויצוס המרל  םיכייתשמהמ  קר 12%  ךא  תומלואב , םיגגוח  עצוממהמ  הכומנ  תימונוקא  - ויצוס המרב  הייסולכואהמ   25%
עצוממהמ ההובג  תימונוקא  - ויצוס המרב  הייסולכואהמ   28% תאז , תמועל  .תומלואל  םינופ  עצוממהמ  ההובג  תימונוקא 
תא םהב  םיעבוק  עצוממל  תחתמ  תימונוקא  - ויצוס המרב  הייסולכואהמ  קר 12%  ךא  םיידוחיי , תומוקמב  םיגגוח 

.םהיעוריא

וירחאל קרו  תובישחה , גורידב  ךותמ 100  ןויצל 81  הכזש  ריחמה , אוה  עוריא  םוקמ  תריחבב  רתויב  בושחה  ןוירטירקה  - 
םוקמב (. 37  ) קסע ןוישיר  לש  ומויקו  ( 40  ) עוריאה לעב  לש  וירוגמ  םוקמל  סחיב  םיעוריאה  ןג  וא  םלואה  לש  ומוקימ 

לדוגה (, 18  ) הרקויה (, 27  ) םוקמה בוציע  ךכ  רחאו  ( 36  ) םיחרואה ירוגמ  םוקמל  סחיב  םלואה  לש  ומוקימ  גרודמ  יעיברה 
(. 4  ) הינחה תומוקמ  עציהו  ( 9  ) םיל הברקה  (, 9)

תוגוז רקסה -  יפתתשממ  ובישה 43%  ךכ   ) ןוכנה  DJ-תריחבו ה הקיסומה  אוה  הנותחה  תחלצהל  דחא  רפסמ  םרוגה  - 
(. םינתחמ רתוי  ךכ  תובשוח  תולכ  ונתחתהש ב-2012 .

תא ונמימש  ונייצ  תוגוזהמ  .ח כ-42%  ףלא ש" לע 120  הדמע  ב-2012 )  ) עצוממה ילארשיה  ברקב  הנותח  לע  האצוהה 
קר .םמצעב  םתנותח  תא  ונמימ  ( 33%  ) שילש קרו  הנותחה  לכ  תא  ונמימ  םירוההש  ונייצ   17% םירוהה , תרזעב  םתנותח 

וחוויד וליאו 27%  דספהב , ורתונו  תואצוהה , תא  וסיכ  אל  ללכ   23% תואצוהה , תא  תוסכל  וחילצה  תוגוזהמ  כ-44% 
.הנותחהמ וחיוורהש 

לש תואצוהה  לטנבו  םינגראמה  תואצוהב  םצמצל  ידכ  םיעוריאה , תנטקה  לש  המגמ  לש  התישאר  תנמתסמ  הנורחאל 
עונצ עוריא  ןושארה , תווצק : ינש  ןיב  הדרפהה  דדחתתש  םיפוצ  םיחמומ  קשמב  םירחא  םיבר  םיפנעב  ומכ  .םיחרואה 

אוה ינשה  תיבה ; רצחו  תודעסמ  ומכ  םינטק  תומוקמב  םיירהצב  ישיש  ימיבו  עובשה  עצמאב  ךרעייש  תילמינימ , העקשהב 
םיעוריאה .םיקימיג  לעו  םיבצעמ  לע  דפקומ , ינוציח  גנירטייק  לע  םיחמתמ , םיתוריש  רתוי  לע  ססובמה  קפומ , עוריא 

.הריווא תריציב  העקשהל  גנירטייקב  העקשהמ  םיביצקתה  וטסוי  תולודגה  לכואה  תויומכ  םוקמבו  ונתשי  םמצע 

: תורוקמ
.סבולג יאסרו ." ןוסא  דוע  היהי  הרדסה , ילב  ; " ץראב תומלוא   700 .לכימ 31.7.2012 . תילגרמ ,

.Ynet הנותחב. תעצוממה  האצוהה  תולע  םילקש : ףלא   120 .םיסחי 15.02.2013 .  Ynet תכרעמ
.םיקסע בירעמ  .ץיקה  יעוריאו  תונותחה  תנועל  אלמה  ךירדמה  המחה : הנועה  .תירונ 16.5.2012 . שודק ,
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ןיב ףקתשמ  הזה  יונישה  .תבחרומה  החפשמה  לש  עוריאכ  תוחפו  גוזה  ינב  לש  עוריאכ  רתוי  םויה  תספתנ  הנותחה 
הנמזהה יפוא  וליפא  .וב  תוכורכה  תוריחבבו  עוריאה  ןונכתב  גוזל  ןתינש  ידעלבה ) םיתיעלו   ) יזכרמה דיקפתב  ראשה 

רתי .גוזה  ינב  םה  הלא  םויה  וליאו   , הנמזהה לע  םימותח  ויה  םידדצה  ינשמ  םירוהה  רבעב  םאתהב : הנתשה  הנותחל 
איה הרטמה  םויה  םוקמו ,) ךיראת   ) ילאנויצקנופ עדימ  רקיעב  ללכו  הנולבש  יפ  לע  בצוע  חסונה  רבעב  םא  ןכ , לע 
שדח דמימ  הפיסומש  תויביטקארטניא  רשפאמ  וכו )' פאסטאו  "ל , אוד  ) ילטיגידה םלועה  .היתפמא  ררועלו  ןונגס  רדשל 

.הנותחה ירחאו  ינפל  םיטרסו  תונומת  חולשל  ןכו  ךרבלו –  אימחהל  לעפתהל , ביגהל –  םינמזומ  םיחרואה  תונמזהל :

תליחת שממ  הז  והשמ , הרקי  תמאבש  דע  ןמז  ןוווווווווומה  דוע  שי  לבא  ךיראת ? שי  םלוא ? םתרגס  : " יתאב רתא 
.יתאָּבב הנותחל   save the date תנמזה וחלשת  הריוואל , סנכיהל  וליחתתו  תושגרתה  תצק  ומעטת  ואוב  זא  תונכהה ,

םתס וא  תיטנמור  הקיחצמ , הנומת  תולעהלו  הנותחל  הנומת  תנמזה  רוחבל  ולכות  ונלש , הנותחל  תונמזההמ  תחא  ורחבת 
םכל רצונ  ןייל , ןוא  הנותחל  הנמזה  יתאָּבב  םיחלוששכ  יכ  .ןמויב  םמצעל  ומשריש  םירבחל , וחלשתו  םכינש  לש  הפי 

, תוכרב ןומה  ולבקת  יכ  שגרתהל , וליחתת  וישכע , רבכ  םשו , םתרחבש  הנמזהה  לש  בוציעב  בצועמ  עוריא  דומע 
לזמב היהשו  הנמזה  ורחבת  םיכחמ ? םתא  המל  זא  הנמזהה ]...[ ." תא  ולבקיש  םיחרואהמ  תוקישנו  םיש  ד" םילוחיא ,

:(" בוט

המוד תירבח , הזויבמיס  שי  םידליל  םירוה  ןיב  רשאכ  םויה , .םייתחפשמ  םיטקילפנוק  הנותחל  תונכהה  ונמיז  רבעב 
המ  " תושעל גוזל  רשפאל  םיטונ  םה  הנותחה , תויולעמ  רכינ  קלח  םינמממ  ןיידע  םירוהה  בורש  ףא  .תיסחי  עגרנ  הזש 

". ...םהלש הנותחה  וז  לוכה  ירחא  םהלש , שארבש 

, תויווחה תייווח  תא  שממל  תימעפ  - דח תונמדזהכ  רמולכ  תומולחה , תקפהכ  תספתנ  הנותחה  םיבר  םיריעצ  רובע 
בר ןמז  םיעיקשמ  םה  ןכל  .םתוא  םישרהלו  םהירבח  תא  רפ  ' צל תונמדזה  םג  תאז  .םהלש  םעטב  לוכהו  תוביסמה , תביסמ 

חוקל  " תויהל תורשפאה  םהל  תנתינ  יכ  הזה , בלשהמ  םינהנ  דואמ  םג  םה  .עוריאה  יביכרמ  לכ  יבגל  " shopping"ב
". רישע

ללגב תישאר , תוביס : שולשמ  גוזה  ינב  ןיב  םיחתמל  רוקמ  םג  םיתעלו  עגיימ  ךורא , םויה  השענ  תוריחבה  בלש 
לוהינב םיסנתמ  םיריעצה  הבש  הנושארה  םעפה  וז   , תינש .חילצהל  יתרבחה  ץחלהו  עוריאהמ  תוהובגה  תויפיצה 
םיאצומ אשונ , לכב  טילחהל  םישקתמש  םיקינ , Y-לבלבמו ה. יפוסניא  אוה  קושב  עציהה  תישילש , .בכרומ  טקיורפ 

ףוח ןג , םלוא ,  ) עוריאה טפסנוקמ  לחה  תוילרוגכ -  םהיניעב  תוארנש  תוטלחה  ןומה  טילחהל  םיצלאנ  םואתפ  םמצע 
, ןתח ידגב  תחא ,) הלמשמ  רתוי  םיבר  םירקמב   ) הלכ תלמש  טירפת , רתויב : םינטקה  םיטרפה  בוציעב  ךשמהו  רעי ) םי ,

בוציע הלכ , רז  ןיאושינ , תועבט  רב , - יתוריש תיתונמא , תינכת  הקיסומ , הרואת , םוליצ , יתוריש  רעיש , בוציעו  רופיא 
.דועו הפוח  בוציע  תונחלוש , בוציע  םיחרפ ,

, םיליגר םיביר  םיברש  תוגוזל  דוגינבו  םיסעכ  ונרבצ  תודוהל , תבייח  ינא  הזה , ןמזב  : " תויורכיה רתאב  תבתוכ  הריעצ 
ךתא תנתחתמ  אל  ינא  זא  ול  יתרמא  ונחכוותהש , םעפ  לכב  .ןמזה  לכ  שארה  לעמ  ףחיר  הנותחה  לוטיב  לש  םויאה  ונלצא 

, םירחא םע  ונאצי  אל  תפתושמה , הרידה  תא  ונבזע  אל  .יתיא  ןתחתהל  יחכשת  יל  רמא  אוה  יתיא , בר  אוהש  םעפ  לכבו 
תמאב הז  םאה  יתיהת  תעל  תעמ  .ללחל  וקרזנש  תוניטרבו  םיסעכב  חוורה  תא  אלימו  הטימב  רחא  דצ  ספת  דחא  לכ  לבא 

תושגרה םגו  שטשטיה  הייארה  בחרמ  וליאכ  .תוחפ  הז  תא  יתיאר  ךכ  ןמזה , תא  ונחתמש  לככ  .יל ]...[  םיאתמה  םדאה 
" .והקתה

אוה לשמל , זופת , רתאב  תונותח  םורופ  .עוריאל  תונכהב  ץועייו  יוויל  םיקפסמה  םימורופ  תשרב  וצצ  ןמזה  םע 
.םוי ידמ  םש  תומשרנש  תוסינכה  תואמ  ךכ  לע  ודיעיו  תשרב , רתויב  םיירלופופהמ 
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רתויב בוטה  תא  םישפחמ  ונלוכו  הזה ]...[  לודגה  עוריאל  םירושק  םינטק  םיטרפ  הברה  ךכ  לכ   " םורופל חיתפהמ 
ןיאש עיתפמו  עידומ  דחא  דצ  שידא , ןתח  הצוחל , הלכ  הדימה , לע  רתי  םיברועמ  תנתוח  וא  אמא  .רתויב ]...[  ירוקמהו 

הדבועה םצע  .הנותחה  תקפה  תכאלמב  םיקסועהו  םירצויה  לש  ןיטולחל  םייעבט  םיצחלו  הקינאפ  חתמ , ףסכ , קיפסמ 
הז םורופש  הווקת  ינא  .רתוי  הלק  ךרדב  הקפהה  ךילהת  תא  רובעל  םכל  רוזעת  םכבצמב , םיבר  םישנא  ןאכ  ואצמתש 

שגרתהל תווחל , טבחתהלו , טבלתהל  קורפלו , קולחל  המבכ : וב  שמתשהל  תורשפאה  םכל  היהת  .תיב  םכל  תווהל  חילצי 
" .תונויער בואשלו  ץילמהל  ץעייתהלו , ץעייל  חומשלו ,

. הלכה לש  רתויכ  לארשיב , םג  ךכו  םלועה , לכב  ספתנ  הזה  ברעה  ןכש  םורופב , םינתח  טעמכ  ןיא  עיתפמב , אלש 
.עוריאה יבגל  תוטלחהה  תלבקב  ןתחהמ  רתוי  תיטננימוד  הלכהש  םיארמ  ןכא  םירקס 

: יזנכשא ידע  לש  פאדנטסה  תינכותל  ונייארתהש  תולכ , רפסמ 
" .הזה ברעב  קלח  ספות  אל  אוה  .הזה  אשונה  לכ  ךותב  הקיטסיטטס  קר  אוה  ןתחה  יתעדל , "

" .הלכה לש  הז  ואושה  לכ  "
" .טושיק רותב  אוה  עדוי , התא  לבא  אובי , אוה  "

" .הלכה לש  קר  טלחהב  םוי  אוה  יתעדל , הזה , ברעה  "
?" הבושח רתוי  ינאש  ךל  הארנ  אל  "

?" רבדמ התא  ימ  לע  עוריאמ , אצוי  התאש  "
" .ןתחה לע  םירבדמ  אל  .התארנ ' איה  ךיא  התיה , הלכה  ךיא   ' לע קר  םירבדמ  הנותחה  ירחא  רבד  לש  ופוסב  "

הנותחב יתיאר  אל  ינא  יתשגרתה  ינא  ילש  הנותחהמ  ןיינע  הז  המ  יתישע  ינא  : " יזנכשא הדיעה  הלש  הנותחה  לע 
יתוא םיריתכמ  ובש  םוי  הז  ילש  הנותחה  םויש  יתבשח  ינא  ינא .'  ' רתוי .תוחפ  .םייחה  לכל  רבגל  תבייחתמ  ינאש  עוריאכ 
םינש שולש  ירחא  .ףּוסא  יל  הפישו  יתיזרש  יל  דיגהלו  יתוא  חושמל  ץראה  יבחרמ  םיעיגמ  ילש  םירכמה  לכ  .הכלמל 

  " .שורג יל  הפי  רתויש  יתנבה 

הקפה ישנא  לש  תללכושמו  הפנע  היישעת  הדילומו  תוירחסמ  תויצביטומ  םע  תשגפנ  םידחוימ  תויהל  היצביטומה 
.םינווגמ םיתוריש  םיקפסמו  תונותחה  תיישעתל  םירושקה 

םיצחלה לע  בתכ  תונותח , לע  תיטנתוא  דואמ  הביטקפסרפ  לעב  םג  ןכלו   Y-רודמ ה םיבר  תוגוז  אישמש  דעלג , ירבא 
םיסוטאטס ב" םג  םסרופ   ) ולש קובסייפה  ףדב  םהל ) גוזה  לש  העינכה  לעו   ) ריעצה גוזה  לע  םילעפומה  םייתרבחה 

(: םיפותישו םיקייל  יפלאל  הכזו  םיצייצמ "

ינש לכ  לע  םילעפומה  םיצחלה  ךרעמל  אל  דיגהל  םיעדוי  אלש  תוגוזב  הכימת  הזה ? תלוגלוגה  סמל  הרומתה  המ  "
שממ ריעצה ? גוזל  דיתע  הזה ? ףסכה  הנוק  המ  .םיפצמ ]...[  םירבחה  םיצחול , םירוהה  .דחי  תויחל  םיטילחמה  םישנא 

, רדסב היהי  לכהש  קר  םיעיזמו , םיחותמ  הפוחב  ידיל  םידמוע  םתוא  האור  ינא  .אל  םג  ריעצה ? גוזל  ףירטמ  ברע  .אל 
ליבשב .ץחלב  םינהנ  וליאכו  םירכתשמ  ךכ  רחא  .םינהנ  אל  .רבשית  סוכהשכ  לוב  סנכי  ונרחבש  רישהש  קתקתי , לכהש 

רחוב תייה  אלש  הרבח  תמאב , דחא  ףאל  טעמכ  המיאתמ  אלו  םלוכל  םיאתהל  הרומאש  הקיסומ  ינוניב , לכוא  סולפ  הז ,
אל .תאזה  היישעתה  לכ  תקתקתמ  הז  ליבשב  וכו ,' הדובע  םוי  ינפל  רחואמ  ןושיל  הכילה  הכורא , העיסנ  יתרבח , ברעל 

ותוא ןלוכ  קנעה  תונותח  .תרכזנו  החמש  רתוי  איה  הטושפו , הנטק  רתוי  הנותחהש  המכ  ינויסינמ , .םיששורתמו  םינהנ 
 " .דובא ברע  הזיא  רבד - ותוא  ןמויסב  השוחתהו  רבד ,

ןוגרא תא  דיקפהל  םיפידעמ  םיבר  הנותחה  תא  רקיימ  רבדהש  ףאו  תונותח , יקיפמ  לש  עוצקמ  דסמתמו  ךלוה  הנורחאל 
ןיב רשקל  אוה  תונותחה  יקיפמ  לש  םדיקפת  .החלצה  חיטבהלו  םיחתמ  ןיטקהל  ךכבו  םיקיפמ , םתוא  ידיב  הנותחה 

, גנירטייקה םיאנכטה , םינרואתה , םיעוריאה , ינגו  תומלואה  ילעב   ) הנותחב םיברועמה  עוצקמה  ישנא  ןיבל  גוזה 
 - הביסמ לא  ומכ  הנותחל  עיגהל  רומא  גוזה  .ומצע  ברעה  לעו  תונכהה  לע  חקפלו  וכו )' םימלצה  םיבצעמה , יי , ' ג.ידה

.תוגאד לוטנ  ךא  שגרנ  ךורד ,

תונותחה לכש  איה  האצותה  וב , רדגתהל  היהי  רשפאש  חכשנ , יתלב  עוריא  קיפהלו  דחוימ  תויהל  ןוצר  בורמ  יופצכ ,
ומכ תויהל  םיריעצב  םייק  ןיידעש  ףחדה  שדחל , ישוקה  תוביס : שולש  ךכל  שי  .הרוצ  התואב  תודחוימ  תוימעפ " דחה  "

ןתלוכרמ תא  תועיצמש  תוירחסמ  תורבח  ידי  לע  קפומ  עוריאהש  הדבועהו  יסיסבה ) הוותמה  תניחבמ  תוחפל   ) םלוכ
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.שרוד לכל 

.שודנ סוכה ? תריבש  עגרב  םיקוקיז  .תונותחה  םוחתב  הזנגוורטסקאלו  תואצוהל  לובג  ןיא  : " זופת תונותח  םורופ  תלהנמ 
םייעוצקמ םינדקר  תלתשה  .יטרדנטס  יוויטקא ? תואקשמ  רב  .ףוקש  ןושארה ? ואולסה  תארקל  םיינולס  דוקיר  ירועיש 

םירושרש םיחתפנ  םורופב  .האשילק  הלכ ? - ןתחה לש  תצצופמ  הסינכ  .ידמל  ץופנ  חמש ? ושעיש  ידכ  םיחרואה  ןיב 
המקרב תטשוקמ  היהת  הלכה  תלמשש  לבא  בהז , עבצב  ויהי  תופמהש  ריבס  םאה  לשמל , .לרוג  תורה  תויגוסב  םיקסועש 

?" סוכה תריבש  עגרב  הזיאו  הפוחל , הכילהב  ועימשי  ריש  הזיא  ףסכ ? עבצב 

לכמ הפי  רתוי  עוריא  תושעל  הרורב : תחא  הרטמ  שי  תונותחלש  הנקסמל  יתעגה  ינא  : " יזנכשא ידע  תיאקימוקה 
הלכה .הפי  יכה  הלכה  םע  הפי , יכה  הנותח  הפי , יכה  יכה  תויהל  ךירצ  .םדוק  ויה  ךלש  םינמזומה  לכו  התאש  םיעוריאה 

לכה ורצעי  הלש  עוריאה  עצמאב  והשיתמש  הצור  איה  .ואנקיש  .תוחפ  תוחפ  .ונהיי  םישנאש  אל  הז  הלש  הרטמה 
 !" היהת אל  וזמ  הפי  רתוי  הנותח  תונותח ! רתוי  םישוע  אל  ורצעת ! .והז   ' ודיגיו

?? ףוע ףוע עבר   עבר תאז   תאז לכב   לכב ילוא   ילוא
, הסבאה דעצמ  איה  הנותחה  תדועס  םויה  .חוניקו  תירקיע  הנושאר , הנמ  לש  יסיסב  טירפתב  קפתסהל  היה  גוהנ  רבעב 

חתפמ תואקשמבו  לכואב  םיאור  םיריעצה  .המרוג  תדעסמ  לש  תוכיאב  תונווגמו , תובר  תומיעט " " מו תונממ  בכרומש 
השעמל חצנמ ." טירפת   " ביכרהל ידכ  םיצעייתמו  םימעוט  םיטבחתמ , םיטבלתמ  הלכהו  ןתחה  ןכלו  עוריאה , תחלצהל 

.םידדצה ינשמ  םירוהה  םג  םיפתתשמ  ובש  םלש  סקטל  הכפה  תומיעטה " תחורא  "

, עוושמה זובזבל  םיעדומ  םלוכ  .םיחרואה  לש  הביקה  תלוביק  לע  רועיש  ןיאל  הלוע  לכואה  תומכ  תונותחה  בורב 
תויהת םעפל  םעפמ  םילוע  קובסייפב  .דועו  דוע  דוע , לש  יתרבחה  ביתכתל  םיענכנ  תאז  לכבו  רתוימה , ינופוש " ל"

.םרזה דגנ  תאצל  םינכומ  ללכב , םא  םהמ , םיטעמ  קר  לבא  הלוספה , המרונה  לע  םיריעצ  לש  תוגשהו 

יביטקא יביטקא רברב  
תואקשמ רחבמ  םע  שממ  לש  התשמ  איה  הנותחה  םויה  .הלכהו  ןתחה  דובכל  הנטק  תחא  תיסוכ  םירהל  גוהנ  היה  רבעב 

הבר הבשחמ  םיעיקשמ  םהייח , חרואמ  קלח  איה  הייתשה  תוברתש  םיריעצה , .רדוהמ  רב  שייבמ  אלש  םילייטקוקו 
תרבח וא  םלואה  קפסמש  תואקשמה  יגוס  לש  תיסיסבה  העצהה  תא  גרדשל "  " םינכומ םהמ  םיבר  .לוהוכלאב  בר  ןוממו 

.הנממ תונורכיזה  תאו  הנותחה  תוכיא  תא  םיביתכמש  םידדמה  דחא  הזש  ןוויכ  הנטק , אל  תולעב  םג  גנירטייקה ,

, םימעטב ךוג  - ןאוו סוגיירג , םירקי : הקדוו  יקובקב  הז  גרדושמ  לוהוכלא  .בושח  דואמ  הז  לוהוכלא  : " תב 26 הריעצ 
" .לבייל ןירגו  לבייל  דלוג  רקי -  יקסיוו 

דואמ הז  בוש , לבא  ראשה  לכ  זאו  לכואה  ךכ  רחא  לוהוכלאהו , הקיזומה  הז  בושחש  המ  הנותחתה  הרושב  : " ןב 29 ריעצ 
" .םהירבחו םינתחתמה  יפואב  יולת 

םירסיי ישגמ צ' םע  םידוקירה  תבחרל  םיעיגמו  םתדמעמ  םיאצוי  םירצלמה  יביטקא :" רב   " דחוימב םיבבחמ  םיקינ  Y-ה
.םיגגוחה תא  תוקשהל  ידכ 

זאו תויוטש  ינימ  לכ  הבחרב  םיקלחמ  תוירגיס .) םישחנ ,  ) רבה לע  םיקוניפ  ינימ  לכ  הז  הבוט  הנותח  : " תב 25 הריעצ 
" ...םיקוחצ ואויש  קיחצמ , וליאכ  הזו  הז ."  " םע תמלטצמ  אתבסה 

תובכע ררחשל  םיגגוחה , ןיב  רבחל  דעונ  אוה  .סארג  ןושיע  םג  תונורחאה  םינשב  ץופנ  לוהוכלאה , תייתש  דצל 
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.החמשה תא  קלדתלו  תויגרנאו 

יללכ תא  םתסה  ןמ  ריכמ  ןירדהמל , תוינוליח  תונותחב  תונורחאה  םינשב  ומצע  תא  אצמש  ימ  לכ  : " בירעמב הבתכ 
טאל םיצבקתמ  םיחרואה  ןמדזמה , ברה  לש  וינפ  תא  םילבקמ  םהייחב , יטמרדה  עגרהמ  םיירטסיה  הלכהו , ןתחה  .סקטה 

ץמצמח - קותמ חיר  הלוע  םידוקירה  תבחר  זכרמב  עתפלו  ףוגה , תא  אלממ  לוהוכלאה  תלפונ , תעבטה  תרבשנ , סוכה  טאל ,
רצויו בשעה , לש  וחיר  הלוע  ץראה  יבחרב  תובר  תונותחב  .הכמל  ךפה  רבכ  הז  הנורחאה  הפוקתב  .הנאוחירמ  רכומו :

םירבחה לע  ליטהלו  שארמ  לוכה  ןנכתל  םיגאוד  ןירדהמה  .יארקאה  םיעוריאה  ןג  לעמ  םישפוטמ  םיכויחו  החכש  תננע 
אלל םירקמה  בורב  קבאיהל , םיצלאנ  םתמועל  םידגנתמה  .ךכב  ץפחש  חרוא  לכל  דעומ  דועבמ  לוגלגה  תמישמ  תא 

, רזומ תצק  ליהמת  רצוי  םירבחהו  תותבסהו  םיבסה  םירוהה , םינטקה , םיחאה  ןיב  בולישה  .םינשועמה  םירבחב  החלצה ,
םימילעמ וא  הלועפ  םיפתשמ  םמצע  תא  םיאצומ  הדעה  ינקזו  יכוניח , שממ  אלה  רמוחל  םיפשחנ  ריעצה  רודה  ינב  ובש 

.םיזחופה  םיריעצהמ  ןיע 

שארב שארב םינתונ   םינתונ
 - ילקיזומה ראוטרפרה  םג  ךכו  הדיפקב  רחביי  הנותחה  תא  ליבומה  יי  ידהש ג' יעבט  קרו  הקיזומל  דומצ  יח   Y-רוד ה

.( תישגר תועמשמ  לכ  ךרדב  תעדונ  וללה  םירישל   ) סוכה תריבש  רחאל  עמשומה  רישהו  הפוחל  הוולמה  רישה  ללוכ 
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םיירלופופ הנותח  יריש 

יאנב יסוי  םירשע -  תב  בוגהבהא  ידיג  םש -  יא  שי 

ןייטשנייא קירא  ןושאר -  טבממ  תודשאהבהא  רהזי  יתוא -  ךל  שי 

יצרא המלש  בוגהיתבהא -  ידיג  םיבולש -  םילכ 

יצרא המלש  ריש -  תא  לכה  יבערשירחא  זעוב  יב -  תעגונ  תאשכ 

ןואג םרוהי  תוקישנ -  לאיראףלא  ריאמ  םייניעה -  תא  ךממ  דירוהל  לוכי  אל 

לכייר ןדיע  לש  טקיורפה  ךלת -  תבשםא  ימולשו  סיקרנ  רואיל  שי -  דחא  לכל 

הליקסוב ןועמש  ילש -  רחמה  הקיסמתא  ירימ  םשל – 

יבערש זעוב  הליל -  יל  לגתא  יקירו  יפסכ  יתמ  הבהא -  תאז  המ 

בלרוא קיציא  םינהכה -  וללפאתכרב  יבוק  רחב -  בלהש  המ 

תבש ימולש  םלוע -  ןיכודתישארב  ידקרא  ינממ -  רתוי  ךתוא  בהוא  ימ 

יפסכ יתמ  םלוע -  תודיפלתירב  הנד  םיקמעממ - 

הזורב דיויד  יתיאש -  תעקסהשיאה  לארה  וא  השמ  םייח  עבשנ - 

יאנב דוהא  ץיברםויה -  תידוהיו  רטכר  ינוי  ךחצמ -  רוטע 

לאיומ לארה  יאובת -  הטירזאו  קומע -  לוחכ  ברע 

תעקס לארה  רטפלקתאו –  קחצי  ןווכמ -  לילצ 

ןהכ יזמו  ןוסרדנס  ינד  ךליבשב -  לכה  הליקסובהז  היאמ  הצור -  ךתוא  קר 

לרפ ילרואו  בל  דורמינ  םסקה -  לכ  ביבאהז  ןיד  ןידו  היאג  הבהאל –  ריש 

רדיל ירבע  בוהאל -  יראיתיכז  ןב  שומ  תולעמל –  ריש 

ןייטשנילק ימר  םולכ -  ךממ   ץוח 

: תורוקמ
.הנותח ירישל  טנוריש  סקדניא 

.mako לארשיב. םייראלופופ  יכה  הפוחה  יריש  דעצמ  .םישנה 4.9.2014 . ץורע  תכרעמ 
.14 מע ' תונורחא , תועידי  .ימלשת  לבא  הלכ  יאוב  .ךיראת  אלל  .יקימ  ןיקלנו , תירונ  רתלפ ,

תא תרקיימ  בורלו  /ה  ולש תוירלופופל  םאתהב  איה  ותולעש  חרוא , ןמוא  ןימזהל  גוהנ  םיפתתשמ  - תובר תונותחב 
.יתועמשמ ןפואב  הנותחה  תואצוה 

םה יווילה  תקהל  םיתיעל  דלונ .' בכוכ   ' תארשהב ןטק  עפומ  םימירמ  החמשה  תלכו  ןתחש  אוה  הנורחאל  ץופנש  גהנמ 
.םירבחה

תמאב התא  ךיילא ]...[ ! תיקנע  הכרעה  יל  שי  תאזה  הנותחה  לכמ  ןיבמ  אל  התא  ףולא  התא  באוי  : " DJ לע ץילממ  גוז 
.קקקנע םדא 

.ילש החמשב  תחמש  שממו  תצפקו  תדקרש  תינלטקה  הקיזומה  לע  הדות 
חתפיו ךרדה  תא  ךל  ריאי  ה  '' בקהו הלכו  ןתח  הככ  חמשת  דימתש  לובגה  ךליבשב  ויהי  םיימשהש  החלצה  םי  ךל  תלחאמ 

! לודג עעעפשו  תויגוז  החלצהל  םירעשה  לכ  תא  ךל 
" .ההההבר 58הדות 
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להק דרפנ  ןאכ  .ותמצוע  םגו  הרפתשה  דנואסה  תוכיא  םינשה  םעו  התמצועבו , הקיזומה  תוכיאב  היולת  םויכ  הביסמה 
הלימ ליחשהל  םיחילצמ  אלש  םירמרוממה )  ) םירגובמהו םידקורש  םיריעצה  םיינשל : םינמזומה 

, בלה תוחיש  תא  וחצר  תינויזיוולטה , תונקעצה  םע  דחי  םייאקירפאה , םיפותהו  תירברבה  הקיזומה  : " לאכימ ימס  רפוסה 
שממ לש  החישב  חותפל  זעמ  םויה  ימ  .לוקה  לילצב  לקה  יונישה  םע  תובר  הכ  תויועמשמ  תלבקמש  הלימה  תא 

.הביסמב 

תבחר תא  םישטונ  םירגובמה  תועשה , תופקונש  לככ  .התחלצהל  בושח  דדמו  הנותחה  לש  האיש  אוה  םידוקירה  בלש 
.הילע םיטלתשמ  םיריעצהו  םידוקירה 

דוקיר ירועיש  םיחקולש  תוגוז  םנשי  .השיאו  לעבכ  םהלש  ןושארה  ואולסה  והזו  ריעצה , גוזל  רומש  ןושארה  דוקירה 
.םיקינ Y-ברקב ה דחוימב  םיכרעומה  דוקיר , לש  םייעוצקמ  םירושיכ  םיניגפמ  םה  ךכו  ערואמה , ינפל  דחוימב 

םיחרואהש םאותמ , דוקירב  רבודמ  בומ ." שאלפ   " יוניכל הכזש  המ  איה  גוזל  םירבחה  לש  תוירלופופה  תורושתה  תחא 
תאו  Y-רוד ה לש  תירבחה  הקיזה  תא  ףקשמ  הזה  דנרטה  .העתפהב  הרואכל  ליחתמש  הנותחה , ינפל  וידעצ  תא  ודמל 

. תוביסמהו יוליבה  םוחתב  םהלש  תוהובגה  תויונמוימה 

הצור אוהש  בומ ' - שאלפ  ' דוקיר תקפה  לע  ןכדעמש  ןתחה , יעור  לש  בוטה  ורבח  דעלאמ , ליימ  עיגה  : " Ynet-הבתכ ב
ושקבתה ותואש  דוקירה  ובו  בויט  - וי ןוטרסב  הוולמ  היה  ינושאר  ליימ  ותוא  .ןבומכ ]...[  העתפהב , הלכלו  ןתחל  ןנכתל 
.הנותחה [...] ינפל  יצחו  םייעובשכ  ישילש , םויב  לוחתש  הנושארה , הרזחה  לש  המויקל  דע  דומלל  םיחרואה  ללכ 

חותפל ידכ  דומעל  ונילע  וב  המבה  לע  םוקמהו  דוקירה  ידעצל  רשאב  יומיב  ירבסה  םע  טרופמ  ליימ  עיגה  ןכמ  רחאל 
םינבבוחה םיפרגואירוכה  תווצ  ויה  המצע , הנותחה  ךלהמב  םג  .בטיה  ןנכותמ  הכ  אוה  לבא  ינטנופס  וליאכה  דוקירב 

ברעה ןמ  תיצחמ  טעמכ  וליבו  םהלש , םוקימה  תא  ורכזי  אל  וא  דוקירה  תא  ועדי  אל  םיחרואה  אמש  םיצוחלו  םיגאדומ 
" .םיחרואל תורוכזת  חולשלב 

םלוכו יחרזמ ) ןווגב  סנאד  בורל   ) בצקה תרחרחס  ךותב  םיקלדותמה  םידקורה  תא  החטבב  םיליבומ  ןרואתהו  יי  ידה ג'
וז לע  הז  םיפיערמ  םוחב , וז  םע  הז  םיקבחתמ  םה  .םיידי  תפנהלו  םיילגר  תועיקרל  ןגא , יסוכיעל  תוקבדב  םירסמתמ 

, גונעתב םיגאושו  רשואב  םיכייחמ  םירכומה , םינומזפה  תולימ  תא  דחיב  םימלקדמ  יחא ,)" ךתוא  בהוא   )" תואמחמ
עוקש דחא  לכש  ףא  .תפתושמ  תיסוכ  תמרהב  םיקזחתמו  רבל  םישגינ  םה  םעפ  ידמ  .יבשהמ  ישפוחל  ואציש  רב  תויחכ 
ןתחה תא  םייפכ  לע  םיאשונ  םיבוטה  םירבחה  .תוירדילוסהו  תופתושה  אוה  יזכרמה  ביטומה  תוינטנופסה , ויתועונתב 

לש תונטקה  תועשה  דע  תכשמנש  תיביטקלוק  םישוח  תגיגחב  תבכרה )" ידוקיר   )" תורושבו םילגעמב  םיזזתמ  הלכהו ,
(. המות דע  הביסמל  תונמאנב  ראשה  ןיב  תלמוסמ  הבוטה  תורבחה   ) ובזע םירגובמה  בורש  ירחא  םג  הלילה ,

דע האלמ  םידוקיר  תבחר  םיריעצ , הברה  תיסחי , רחואמ  דע  ךשמיתש  הבוט  הביסמ  וז  תחלצומ  הנותח  : " תב 27 הריעצ 
" ...הזופ תצקו  יתוכיא , לוהוכלא  תרחואמ , העש 

הדועת הדועת טרס   טרס
ףוסב ואידיווה  תעפוה  .יתחפשמה  םוליצה  לש  רתויב  םיבושחה  םידקומה  דחאל  הנותחה  התיה  המלצמה  תדלוה  זאמ 
דועית תרוסמ  תא  קר  אל  התניש  תוקד ) היה 4  טרס  לכ  ךשמו  תטרסמב 8 מ"מ , םלצל  גוהנ  היה  רבעב   ) םיעבשה תונש 

, תמיובמ הקפה  ןיעמל  הנותחה  התשענ  ואידיווה  תוכזב  .עוריאה  לש  ויפוא  תא  םג  הבר  הדימב  אלא  תונותחה 
.ריעצה גוזה  םה  הירוביגש 

היישעת לש  החירפל  ואיבה  עונלוקלו  םוליצל  רפסה  - יתב לש  םירגובה  רגאמ  תובחרתהו  ילטיגידה  םוליצה  תוחתפתה 
סליטסב חיצנמו  םיגגוחה  ןיב  עמטנ  ללכושמ , דויצב  שומח  םוליצה , תווצ  .ההובג  המרב  םוליצ  יתוריש  העיצמה 

םדוק ףא  םיתיעלו   ) הנותחה םוי  רקובב  דוע  ליחתמ  םוליצה  השעמל  .ןקרופהו  רשואה  החמשה , יעגר  תא  ואידיוובו 

59

60

61

62

29/48

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תומיובמ תויולג "  " םימלצמ ןבומכ  ךרדה , לעו  .עוריאה  םוקמל  ךרדה  םג  ךכו  תודעותמ  תונכהה  םג  רשאכ  ןכל ,)
.םיאתמ ףונ  עקר  לע  תועצעוצמו 

לש תירוקמ ' תישיא  תונשרפ   ' םידעתמ םא  יכ  םוליצ  יכרוצל  עוריאה  תא  םימייבמ  םניא  םה  : " םוליצל יעוצקמ  תע  בתכ 
" .תידועית תוינטנופס  לע  הרימשו  הריוואה  רומיש  עגרה , תסיפת  לע  שגד  תמיש  ךות  עוריאה 

ימ עיגה , ימ   ) התחלצה תא  שיחמתו  היבלשו , הירוביג  לע  הביסמה , לש  תינועבצ  תודעכ  ראשית  תיתונמאה  הירלגה 
(. ונהנו ושגרתה  םלוכ  המכ  דעו  ימ , םע  דקר 

ףדל םג  םימעפלו  ידועיי  רתאל  םילעומ  םיינטנופס  ןופטראמס  ימוליצ  דצל  הנותחה , לש  םייעוצקמה  םימוליצה 
.שגרמה עוריאה  לש  דוהדהו  הבחרהכ  גוזה , לשו  םלצה  לש  קובסייפה 

אוה םיתיעל  .ריעצה  גוזה  לע  םיבורקה  םירבחה  םיניכמש  רצק  ואידיו  טרס  אוה  תונורחאה  םינשב  שרתשהש  ףסונ  גהנמ 
ןפואב דעותש  ןושארה  רודה  אוה   Y-רוד ה יכ  ןייצל  בושח  הלאכש .' םייח   ' ןונגסב םיתיעלו  יטסירומוה  ןונגסב  השענ 

םג ןיפיקעב  םהש  םהייחב , םיעגר  לש  טיקלת  ןיכהל  התפמו  לק  ןכלו  ןכל , םדוק  דוע  השעמלו  הסירעב  לחה  ילאוזיו 
.החפשמה תודלותב  םיעגר 

', יעורו תניע  לש  הנותחל  טרס  : ' הארקנ םעפהש  השדח  פאסטוו  תצובקל  יתפרוצ  הנותחה , ינפל  שדוח  : " Ynet-הבתכ ב
קיחצמ אל  הז  יכ   ) תושובלת תיארחא  הכירע , תווצ  םלצ , קיפמ , םיאטירסת , תווצ  רחבנ  םיאבה –  םייונימה  ועצוב  םש 

.ראופמה םינקחשה  טסאק  לע  טלחוהו  ץייט ,) ושבלי  אל  טרסב  םינבה  םא 
דיקפת יתלביק  ןכו  םיאטירסתה  תווצ  שארב  דומעל  יתינומ  ןכלו  בותכל , תעדויו  תיתריצי  ינאש  הנישלה  תורבחה  תחא 
רבודמ טרס  ותוא  לש  םינקחשהו  יומיבה  הקפהה , תווצ  לש  הבישי  המייקתה  יונימה  רחאל  עובשכ  .טרסב  דוקירו  קחשמ 

םהירמוחש םימוליצה , ומייקתה  תוקוורה ) תביסמ  ינפל  עובשו   ) ןכמ רחאל  עובשה  ףוסב  .הדובעה  תא  ליחתהל  ידכ 
" .הכירעה תווצל  תורישי  ורבעוה 

(( םיחרואל םיחרואל  ) ) שנועל שנועל החמשמ   החמשמ
שרק ץהגמ , תונומת , םובלא  ומכ : תועונצ  תוילאנויצקנופ  הנותח  תונתמ  תתל  היה  גוהנ  ענצה ) תפוקת   ) תונשב ה-50

תא תונתמה  ןיב  אוצמל  היה  ןתינו  רפתשה , תצק  ילכלכה  בצמה  תונשב ה-60  .םיחרפל  הזאו  וא  תוסוכ  טס  ץוהיג ,
םמצע תא  ואצמ  רתוי  םיבר  תוגוז  תונשב ה-70  .הפק  ילפס  טסו  ץחל  יריס  גוזל , גוזמ  רבעש  יגולותימה  סקולופיסה 

לש םילכ  תוכרעמ  םימוקמוק , םע  סקולופיסה , לש  ומוקמ  תא  וספתש  םירטס ," - הדוס  " ירישכמ םע  םלואהמ  םיאצוי 
לחלחל הלחה  תומלואב , תונותחל  רבעמה  םעו  ה-80  תונשב  .תומאות  דב  תויפמו  תופמ  םיטומפ , ןלצרופ , ןמענ 

.םיק ' צב ףלחתהל  ולחה  תונתמהו  תיתועמשמ , תיפסכ  האצוהב  תוכורכ  םיחכונה  תא  תופטועש  תורתומה  יכ  הרכהה ,
לש םוקמ  תפסכה  הספת  הנושאר , הגרדממ  הפצוח  וז  הנותחל  תישחומ  הנתמ  איבהלש  רורב  היה  רבכשכ  תונשב ה-90 ,

.דבלב הלו  תשרשרמ , הפטעמל  םיפצמ  םה  יכ  ילמס ,) ןפואב  ולו   ) םיחראמה וריהבה  ךכ  .םינפה  תלבק  רוזאב  דובכ 

גצומל הז  טירפ  ךפה  םויה  תונתמ , ןוסחאל  היטבמא "  " ןיעמ םיעוריא  םלוא  לכ  קיזחה  םינש  המכ  ינפל  דע  םא 
הכפה הפטעמה " תנתמ   " .תיטרדנטס הפטעממ  רתוי  הלודג  הנתמ  םע  עיגהל  זעיש  ימ  דוע  שי  םא  קפסו  יגולואיכרא ,

ןיבל חוריאב  בר  ףסכ  ועיקשהש  םינימזמה  ןיב  בותכ  יתלב  הזוח  ןיעמ  רצונ  ךכו  הספוקה ," תנתמ   " לע הפידעל  תיפוס 
". הנמה תולע  תא  תוחפל   " תוסכל םהילעש  םיחרואה ,

תועצמאב תונותחל , יארשאב  הקילס  יתוריש  עיצהל  תונוש  תורבח  ולחה  םייפלאה  תונש  לש  ינשה  רושעה  תליחתב 
םיק ' צה תדקפה  לש  החרטה  ריעצה  גוזהמ  ךסחית  ךכ  .הנותחה  םלואל  הסינכב  יארשא  סיטרכ  ץוהיגל  ףוסמ  תדמעה 

. יארשאה סיטרכ  לש  ישדוחה  בויחה  דעומל  םולשתה  תייחדמ  תונהיל  ולכוי  םיחרואהו  הנותחה , תרחמלש  םויב 

תונותחמ םהילגר  תא  םיבר  םירידמ  ונממ  ענמיהל  ידכש  סנק , םולשת  תעדוה  ןיעמל  אופא , הכפה , הנותחל  הנמזה 
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.תונוש תונאותב  םיעוריא  ראשמו 

הדבועה רואל  דחוימב  שדוחה , תא  םירמוג  םניא  ךכ  םגש  םיקינ , Y-לע ה דחוימב  הדיבכמ  הנותחה  תולע  לש  הסמעמה 
, םינתחתמ םה  רשאכש  ילסקודרפ  בצמ  רצונ  ךכ  .הובג  אוה  םינמזומ  םה  ןהילאש  תונותחה  רפסמו  םירבח , םיפקומ  םהש 

.םירטקמ םה  םינמזומה , םה  רשאכ  לבא  םהלש , םירבחהמ  םיק  ' צל םיפצמ  םה 

" .יל תולעל  לולע  הז  ףסכ  המכ  תבשחמ  תא  הנותח  לע  זירכמש  גוז  האור  תאשכ  : " ךכ תאז  הרידגה  תונייאורמה  תחא 
תא םצמצל   " ידכ תאזו  םייוצר ,) םניא  רבכ  הרקמ  לכבש  םידלי , לע  רבדל  אלש   ) גוזה ינבמ  דחא  קר  עיגמ  הרירב , תילב 

תרחא תשלוג  םכילע "! ףסכה  ונילע ! םירישה  גוגחל ! וכישמת  : " העפותה תא  תצמת  רבכ  םישלוגה  דחא  םיקזנה ."
". םיעגפנ בר  עוריא  תונותחה -  : " תאז התניכ 

, תמדקומ הרהזא  ילב  םיוסמ , ליגב  : " םיקיילו םיפותיש  יפלאל  הכזש  םיצייצמ ," םיסוטטס   " תמבב ריעצ  םסרפש  סוטטס 
תוח " וד לש  ירטסיה  לובמל  עיגמ  הז  בל  םש  התאש  ילבו  הנשב  םיינש  דחאב , ליחתמ  הז  .ןתחתהל  םיליחתמ  ךלש  םירבח 

יללכה רסמה  .ןאטלוסה  - תדוצמ / ןומראה - ינג / רסיקה - ימלואל הנווכה  םע  הפמ  תפרוצמ  הפטעמה  ירוחאב  םירדוהמ ]...[ 
שוגפת ךל , חונ  אל  ןמזב  וב , תויהל  ךל  אב  אלש  םוקמל  עיגת  התא  תורירב : ידמ  רתוי  ךל  ריתומ  אל  הלאה  תופטעמה  לש 

רתוי ךייחת  ךתמשנ , תא  עיזת  הב  תרתפוכמ  הצלוח  שבלת  תרחב , אלש  לכוא  לכאת  תוארל , הצור  אל  התאש  םישנא 
ךירצ והשימ  לכה  ירחא  .הברהו  .הז  לע  םלשת  רקיעבו -  חילצמ  התאש  המכ  רקשת  ךייחב , ךל  בוט  המכ  רפסת  ידמ ,

תא דמול  ינא  .םמעושמ  טבמב  הילע  דקפומ  ןתרבג  רוחב  .םיק  ' צה תפסכל  רהממ  ינא  .הזה ]...[  תומחגה  עפומ  תא  ןממל 
" .סנקה תא  לשלשמ  קר  הלימ , ול  רמוא  אלו  חקלה 

: תובוגת
!!!!" םדא - ינבב ןיאושינה  וקספוי  "

!" רשפאש העונצו  הנטק  יכה  היהת  ילש  הנותחה  המלל  תימשרה  הביסה  התאו  "
" .טתאפ תצק  הז  הפ  שיש  תוילאודיבידניאה  תוללכההו  רומרמה  תויומכ  לבא  רדהנ , בותכ  "

לכהו לכהו  הככ  לא  םהמ  הברהו  םייפיכ , דואמ  םיעוריא  םג  שיו  רירמ  םתס  התאו  םירוטיק  םתס  הזו  םזגומ  הזש  רורב  "
!!!" קיייייייייחצמ הז  לבא  לכהו - 

דובעלו אשניהל  הצור  לכה  ךסבש  ריעצ  גוזמ  ףסכ  לש  היישעתו  העובק  תחא  תינבת  היהנ  הזה  קסעה  לכש  בוצע  "
" ...תולבוקמה תומרונב 

אל םינמזומה  לכו  הבינגמו  תירוקמ  יכה  ולש  הנותחהש  חוטב  דחא  לכו  רדע , ומכ  םיכישממ  םלוכ  תאז  לכבו  ןוכנ , המכ  "
" .םהייח לכ  התוא  וחכשי 

הרומת םהל  קפסל  ךרוצ  םישח  םה  םיריעצה ,) רקיעב   ) םינמזומה לע  דיבכמ  הנתמה  םוכסש  םיעדוי  גוזה  ינבש  ןוויכ 
תואמ תנמזהו  הנותחה  לע  תיפסכה  האצוהב  היצלפניא  איה  האצותה  'ק .) צה " ) ומלישש רקיה  סיטרכה   " רובע תמלוה 
םולש דיגהל  וליפא  תורשפא  ןיא  תובר  תונותחבש  ךכ  ידכ  דע  חוורומ ,) תאצל  םגו  תויולעה  תא  תוסכל  ידכ   ) םיחרוא

". טפארדרבוא וייח ב" תא  ליחתמ  השעמלו  תוסכל  םידבכ  תובוח  םע  ראשנ  גוזה  םיבר  םירקמב  .םיחרואה  לכל 

, ריעצ גוז  ונילא  עיגמ  תרבגתמו : תכלוה  העפות  םע  שגפנ  ינא  םינשה  ךלהמב  : " םינומעפ ןוגרא  "ל  כנמ גרברדל  לאירוא 
רבעמ תספתנ -  יתלב  תואיצמ  וז  הנותחהמ .' : ' באכב םינוע  םהו  ולאכ  תובוחל  םתעלקנ  דציכ  םתוא  םילאוש  ונחנא 

העקשה םתנותח  ברעב  םיאור  םישנא  ירעצל  רתוי , הלודג  וב  החמשה  ךכ  רתוי  רקי  עוריאה  לככש  תיעטומה  החנהל 
" .הרובש תקוש  לומ  םיכובנ  םידמוע  עוריאהמ  רתונש  המ  תא  רופסל  םיעיגמשכו  תילכלכ 

ינפל עגר  .המצע  הנותחה  ינפל  הברה  דוע  ליחתמ  ךילהתה  השעמל , ": " םילשמה קלחה   " תרבח "ל  כנמ בהי , תימולש 
תובשחמל ןמוקמ  תא  תונפמו  הדיצה  תוזז  תובשחמה  לכ  הטלחהה , תלבק  םע  תושגרתהה  יעגרב  ןיאושינל , העצהה 

תדחוימ יכה  העצהה  רחא  שופיחב  םיעגר , םתואב  .עיצהל  דציכו  שיגהל )  ) המ עיצהל ,)  ) יתמו הפיא  ןה  שארב  תוצרה 
ונל םרוג  םילמ  אלל  ריתוהלו  םיסקהל  ןוצרה  .םיססומתמ  ףא  ילואו  םידמגתמ  םיילכלכה  םילוקישה  לכ  תינשדח , יכהו 

םימוצע םימוכס  םיאיצומה  תוגוז  םיאור  ונא  ןיאושינה  תעצה  בלשב  רבכו  המזגה  ידכ  דע  תובשוחמ  אל  תולועפ  עצבל 
 " .םישרהל ידכ  קר 

.ןכותה לע  םוקמב  הפיטעה  לע  שגדה  תאו  תונרמוחה  תא  תפקשמש  העפותה , לע  תירוביצה  תרוקיבה  תרבוג  הנורחאל 
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.תועונצ תונותח  תומדב  יוניש  לש  םינצינ  םיארנ  םשו  הפ  קר  .קפואב  יוניש  הארנ  אל  םייתניב  לבא 

, תויזוידנרג תונותח  םישוע  םלוכו  ותשודקמ  דביא  ןיאושינה  דסומ  םויהש  תבשוח  טושפ  ינא  : " הריעצ תירגולב 
" .תועמשמה םע  תאז  איה  הפוחה  תחתמ  םירדונ  ונחנאש  העובשהש  תצק  םיחכושו  םייניע , תורקנמו  תופרוטמו 

תרמגנ תרמגנ הגיגחה   הגיגחה םימעפלו   םימעפלו

ימאמו ימאמו ימאמו   ימאמו ימאמ   ימאמ
םירבחל דהדהל  לגרומש  יטסינויציביהסקא , רוד  אוה   Y-ה רודש  ןוויכו  סוטאטס , למסל  הכפה  תובהאתהש  ןוויכ 

.םהלש תרדהנה " תויגוזה   " תא םיניצחמ  םיירטה  םיאושנהו  םיסרואמה  גוזה  ינב  הבש  העפות  החתפתה  תויווחו , תושגר 
ףתשל םיטונ  םה  םייניע .) רקנל  ידכ  םג  השענ  הז  םימעפל   ) ןגרפתו םיבהואמ  םה  המכ  דע  הארת  הביבסהש  םהל  בושח 
.ךומכ שממ  הפי , םוי  ךל  היהיש  !!!!"; " ךתוא בהוא  ינא  ייילש  הפי  : " ןונגסב םיקתקתמ  םיישיא  םינורסמב  םירבחה  תא 

". ךךךומכ םירבד  ןיא  "; " הקד לכב  ךיילע  בשוח 

 

': הלודג הבהא   ' רתא ףסאש  םיסא.מא.סא 

: הילא ונממ 
.הקד לכב  ךיילע  בשוח  .ךומכ  שממ  הפי , םוי  ךל  היהיש  ילש ! הפי  בוט  רקוב 

.יתוא תשבכש  ומכ  קוידב  םלועה , תא  שובכלו  םויה  ךייחל  ךל  לחאמ  הכיסנ , רוא  רקוב 
.ךתוא בהוא  ..ידיילש  תירכה  לע  דוע  ךלש  חירהשכ  רקובב  ררועתהל  ומכ  ןיא 

.םויה תא  יל  ריאיש  ילש  םייחב  ןטקה  ךאלמה  תאש  תעדלו  רקובב  םוקל  בהוא  ינא 
.ברעה ךתוא  שוגפל  תוכחל  לוכי  אל  ..תומולחב  רבכ  הלילה  יתוא  תפרטה 

.ילש הדיחיהו  תחאה  תא  שוגפל  ךלוה  ינא  ברעהש  עדוי  ינאש  ללגב  קר  ךויח  םע  יתמק 
.םולחב ךתוא  קבחל  םוקמ  יל  יריאשתש  הווקמ  ..ילש  הפי  בוט  הליל 

.יליבשב ךמצע  לע  ירמשתו  בוט  הליל  ךל  היהיש  .ונלש  ומכ  הבהא  חצני  אל  דחא  ףא  יתבוהא ,
.לכהמ רתוי  ךתוא  הצור  ינאו  םעפ  יא  יל  הרקש  בוט  יכה  רבדה  תאש  יעדת  ..םישנב  הפיל 

: וילא הנממ 
.ליחתמ אוהש  ינפל  דוע  םויה  תא  יל  השוע  ידיצל  התאש  העידיה  ..ילש  בוהא  בוט  רקוב 

..וישכע ינממ  קוחרש  ילש  ינשה  יצחל  בוט  רקוב  זא  ..רסח  יל  היה  והשמו  יתררועתהש  יתשגרה 
! ןוימיד לכ  לע  הלוע  ךתיא  תואיצמש  יתרמא  דימת  לבא  תומולחב , קר  שי  ךומכש  םירמוא 

.תעקוש אל  םלועלו  רקוב  לכב  ייחב  תחרוזש  היינשה  שמשה  התא 
.ונלש האבה  השיגפה  דע  תוקדה  תא  תרפוס  ינא  ילש , ךיסנ 

.תכלמ רצוע  ןמזהש  ךיא  שיגרהלו  ךתוא  קבחל  קר  הכחמ 
.תומולחב םג  קזח  יכה  ךתוא  תקבחמ  ינאש  דימת  עדתו  בוט  הליל  ךל  היהיש 
.ךלוק תא  עומשל  ידכ  עיגי  רבכ  רקובהש  הכחמ  .ילש  בוהאל  בוט  הליל 

.עגרל החונמ  יל  םינתונ  אל  ךתיא  ינאשכ  ןטבב  ילש  םירפרפה 
.הזה םויה  ךרואל  הקד  לכב  ךתיא  תולבל  הצור  ינאו  ילש  םייחב  םסקה  התא 

דחא לכ  .םיאושינה  םויו  תדלוהה  םוי  איה  תיגוזה  הקיטנמורב  םירבחה  ינפב  ץיוושהל  תצמחומ , אל  תפסונ , תונמדזה 
תויולעפתהו תוכרב  הרזח  תועגל  םירהממ  םירבחהו  קובסייפב , ישיאה  ריקה  לע  תכפתשמ  הכרב  םסרפמ  גוזה  ינבמ 

.תבלבלמה הקיטנמורהמ 
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דלונשכ ךרד  דחיב  ונרבע  .םינש  שש  טעמכ  דחיב  םיקלוח  ונחנא  . XXX ילש -  שיאה  דלונ  םינש  ולא  יא  ינפל  םויה  "
האלמ וזכ  החפשמ  ליבשב  םינשה  לכ  תא  תוכחל  הווש  היה  .ןחלושה  לע  תונטק  תועתפה  יל  תוכחמ  םעפ  ידמ  .וננב ]...[ 

םיסקמהו קיחצמה  אבאה  לעו  התאש  ימ  לע  הדות  ןומה  ךמותו , בהוא  ןגרפמ , םיסקמ , יכה  ילש  ףתושה   XX הבהאב.
, רשוכו רשוע  רשוא , תואירב , .ץמאמ  םומינימ  םעו  תולקב  ומשגתי , ךייתולאשמ  לכש  ךל  םילחאמ  .וננבל  התאש 

.קוניתה םע  דחי  קובסייפב  הלש  הנומתה  תיקנע ." הבהאב  םייחה , ימוחת  לכב  החלצהו  תומדקתה 

לש םינלש  ןומה  ונל  לחאמ  ינא  .םינהנש  רהמ  רבוע  ןמזהש  םירמוא  .הנש  הל  הפלח  רהמ  המכ  ןמואי  אל  הרקיה , יתשא  "
וישכע .ךתוא  יל  שיש  לאל  הדומו  ילש  המשנ  ךתוא  בהוא  .ונל  תויופצ  דועש  םינשה  לכמ  תוניהל  ךישמנשו  רשוא 

!!!" יתבוהא חמש  םיאושינ  םוי  ...ךתוא  רבחל  ידכ  הטימל  סנכיהל  בייח  ינא  לבא  יל , יחלסת 

םירגובמ תורודמ  םישנא  ברקב  םג  תוחוור  ןה  .תואמחמ  לע  וזב  וז  תורחתמש  תוינפשוח  תויוכפתשה  דדועמ  קובסייפה 
םישנמ רקיעב  לבקמ –  אוהש  תובוגתה  ללשו  הזה  גוסהמ  סוטאטס  ןלהל  .םיקינ  Y-ברקב ה רתוי  תוטלוב  לבא  רתוי 

: תאזה תוישגרה  תא  תובהואש 

ונלהינ .ךתניחבמ  ןמזבו , הנוכנ  הכורא , השפוחל  םויה  תעסנ  דחיב , תויחל  ונרבעו  ונבהאתה  ונרכהש , זאמ  קוידב  שדוח  "
תויונשרפ לע  םיכרצו , תונוצר  ןיב  רוביח  לע   , תויגוז לע  תולק , אל  ןקלח  תובושח , תורפוח , תוכורא , תוחיש , ןומה 

הירוטסיהל אלא  ונתיאש , ימל  םירושק  שממ  אלש  שארב , םיקיפמו  םימייבמ  ונחנאש  םיטרס  לעו  םינתונ  ונחנאש 
. ונלש

ילב תיבבו , בוהא  חונינ , יכה  שיגרהל  הינשה , ייחל  דחא  שולגל  תאזכ  תויעבטב  רשפאש  תולגל  המיהדמ , היווח  תאז  יל 
. תוגצהו םימוסחמ  םוש 

. ילא רשק  אלל   , ךמצעל תאזה  השפוחה  תא  הכירצ  תא  המכ  עדוי  תעסנש , חמש  לבא  דואמ , יל , הרסח  תא  ןכ ,
התואל ונרצע , אבש  הדוקנה  התואל  ירזחתו  תויווח  ירבצת  תויגרנאו , םירבצמ  ישדחת  שארה , תא  יקנתש  ינהיתש , הצור 

, קוביחה ותואל  הבהאה ,
" .הלאש ינמיס  ילב  בהואו , רבכ  עגעגתמ 

: תובוגת
קר וישכעו  ינשב  דחא  םתיכז  .חונ  יכה  שיגרהל  רשפא  שדוח  ךות  םימעפל  רשקל , ןוכנ  ןמז  ןיאש  הארמ  הז  יפוי , הזיא  "

" .קותמ רתוי  קר  שדוחמה  שגפמה  תא  ושעי  םיעוגעגה  .תונהילו  קזחתל  ךיא  דומלל  ךירצ 
הזה ימיטניאהו  םיסקמה  רסמה  תא  הל  חלוש  אל  התא  המל  יבוב -  ושמ , ךתולואשל  תבייח  ינא  לבא  .תמאב  .םיסקמ  הז  "

" .יטרפב ותוא  רומשלו  יטרפב  ותוא  לבקל  הפידעמ  יתייה  ינאש  תעדוי  ינא  פאסטאווב ? וא  ליימב ? וא  סמסב ?
ךל רובעיש  שיגר / ךכ  לכ  הירוחאמש  בלהו  תעלוקו  הדח  ךכ  לכ  ךלש  הביתכה  םילימ / ילב  בושו  בוש  יתוא  ריאשמ  התא  "

" הזה דחיב  דבלה  רהמ 
" .ףיכב היהיש  תאזה , הפישחה  םע  הבבס  איה  דוע  לכ  .יתארקשכ  תויטרפל  תרדוח  ינא  וליאכ  יתשגרה  "

" .םחו שיגר  הכ  רבג  תוארל  ףייכ  תומלתשהל ): ! ילעב  תא  תחלוש  ינא  תבותכ  ןת  הז , והז  בוט  "
ילא םג  עיגיש  הנומאו  הווקת  בלל  יל  סינכמ...הבהאה  יאלמ  םיטפשמה  תא  אורקל  בלב ,  בוט  יל  השוע  "
הספ טעמכש  ה-21  האמב  םג  ןכתיתו , תירשפא  דוע  םלש  בלבו  המצועב  הזכ , קמועב  בוהאל  תלוכיהש...בורקב 

תנגרפמ יבוב , החלצהב  ...זא :-( ומכ  הבר  הניא  איה  ךא  המיזגמ -  ילוא  ינא  בוט , בוט...םלועהמ , תויתפכאהו  תויטנמורה 
" .הבהא אלמ  בלב  ךל 

 ):" ןגרפמו יטנמור  התא  .עגונו  שגרמ  הז  .םיסקמ  "

הבהאל חתפמ  תווהמש  תויטרפו  תוימיטניא  תויטרקסיד , לש  הרפה  תצק  ןאכ  ןיא  םאה  ךפתשמה  רוחבה  תא  ונלאש 
: ותבושת התייה  תאז  .םימי  תכיראמ 

תותשרה תסינכמ  האצותכ  םיסחיה  תוכרעמ  הנבמב  ולחש  םייונישה  תא  ורקחי  םיגולופורתנאו  םיגולויצוסו  אובי  םוי  "
. םיישיא ןיבה  םירשקה  ךותל  תויתרבחה 

ףותישה ןיבל  תויטרקסידה  תוימיטניאה , ןיב  תרקובמ , הפישחה  דחיב , םיבברעתמ  ישיאהו  יבמופה  גולאידה  ונלצא 
לבא רורב , הז  ריחמ , הזל  שי  ליגרהמ , רתוי  בכרומ  גולאיד  להנל  ונל  רשפאמה  דואמ , ךורא  ףצר  וק  שי  תויבמופהו 

" .ףסומ ךרע  םג  שי  ונתניחבמ ,

תעפשהב קתקתמ  שטיק  ךורצל  םויה  תחוורה  הייטנל  אלא  ףותישהו , הנצחהה  תוברתל  קר  אל  הרושק  תאזה  העפותה 
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. היזיוולטה

": הלודג הבהא   " רתאה זכירש  תואמגוד 
! םלועה לכ  התא  יליבשב  לבא  דחא , םתס  התא  םלועה  לכ  ליבשב  ילוא 

. תולובג הל  ןיא  םיימשה -  ומכ  איה  הבהא 
. םיקמעמל העיגמ  איה  סונייקוא -  ומכ  איה  הבהא 

. םיפי יכה  םיעגרב  תעטקנ  םולח -  ומכ  איה  הבהאה 
. רשואה ירעש  תא  תחתופ  םימסק -  חתפמ  ומכ  איה  הבהאה 

!!! םלועב קותמ  יכה  רבדה  אל  הז  דלוקושש  יתנבה  ךתוא  יתרכה  רשאכ 
הפי יכה  סנה  הרק  תדלונשכ  לבא  הפק  סנ  שיו  הכונח  סנ  שי 

. דועל קשח  שי  דימת  לבא  העיבשמ  חוניק , ומכ  איה  הבהאה 
.םיימשב םיבכוכ  םיראשנ  ויה  אל  בכוכ , לפונ  היה  ךיילע  בשוח  יתייהש  םעפ  לכב  םא 

ירחאש ירחאש רבואגנהה   רבואגנהה
ישגר רבשמ  הנותחה  לש   High-ה ירחא  עיפומ  םישנה ) לצא  רתוי  שגדומ  ןפואבו   ) םיריעצה תוגוזהמ  םיבר  לצא 

.םלועהמ קתנתהל  ןוצרבו  תופייעב  תינימה , הקושתב  הדיריב  ןואכידב , אטבתמש 

, תויוביוחמ םע  םירגוב  םייחל  רבעמהמ  הדרחב  הביסמה , לש  הירופואה  ירחא  עקרקה  לע  התיחנב  רבשמה  רוקמ 
תואיצמה ןיבל  גוזה ) תבמ  וא  ןבמ  תויפיצ  ללוכ   ) הנותחה ינפל  תוהובגה  תויפיצה  ןיב  רעפבו  תוריחה  ןדבואמ  ששחב 

.הרופאה תימוימויה 

שבדה חרי  ירחאו  הנותחה  ינפל  לש  רונידה  יקוקיז  .םיסחיה  תכרעמב  חתמ  תליפנ  תשחרתמ  םיבר  תוגוז  לצא 
.הדירפל תוליבומ  תחא  אלש  תוידדה , תומשאהבו  תורירמב  םיפלחתמ 

םואתפ תיארנו  בלוקה  לע  היולת  הלכ  תלמש  רעישב , םירשק  םייניעל , תחתמ  רוחש  .ירחאש  רקובה  : " mako-הבתכ ב
תאו ותואש  רבג  הנמה , תא  אל  שממ  ךא  הטימה  תא  הסכמ  םיק  תמירע צ' .תרהוז  תואריהלמ  הקוחרו  תכלכולמ  הזר , הלד ,
ינפל דוע  הזו  .תחא  תבב  תירוק  הנותחה  ליל  ירחא  תואיצמל  התיחנה  .וישכעמ  רקוב  לכ  יארת  הפצרה  לע  ויברג 

.התיבה םתרזחש 
ונל שי  קמועל , הז  לע  םיבשוחשכ  לבא  .ירטסיה  ףאו  יטסיסיקרנ  ינייכב , טפסנוק  ומכ  תעמשנ  ילוא  העפותה  וינפ , לע 

החישה יאשונ  .שקובמ  יכה  ךרצמל  םיבשחנ  ךגוז  ןבו  תא  תונכה , לש  םיכורא  םישדוח  ךשמב  .סאבתהל  תוביס  טעמ  אל 
, םישדוח וליא  יא  רובעכ  זאו , .המימשמ  הרגש  רשאמ  ץוח  לכה  םיווח  םתאו  םיקתרמ , רתוי  הברה  תויהל  םיכפוה  םכמיע 

רבד ןיאו  םכבטימב  םיארנ  םתא  .תיקנע  הבהאב  םיפקומ  םתא  ובש  דחא  ברעב  רשואה , תגספל  אישל , םיעיגמ  םתא 
 " .רמגנ הז  לכ  זאו , .םכמ  ינגוטופ 

התהת םיעוריאה , םלואל  הסינכה  םע  .הנותחה  תארקל  תונכהב  ריעצ  גוז  התינכתב  התוויל  יזנכשא  ידע  תיאקימוקה 
ינא והזו , .םג  רמזו  .תנתחתמ  סדה  .הרוק  הז  ךפשנש , ףסכה  לכ  תויפיצה , לכ  תונכהה , לכ  ירחא  והז , : " תויניצב יזנכשא 

 ?" םמצע םע  ושעי  םה  המ  ...יונפ  ןמז  הברה  ךכ  לכ  היהי  ...רקובב  רחמ  ומוקי  םה  ךיא  קר  תבשוח 

ךכךכ ונדרפנ   ונדרפנ
לש העדותב  .הזל  םיוולנש  תוקוצמהו  םיישקה  לכ  לע  םישורג , םירוה  םע  םיתבב  לדג  םיקינ  Y-לש ה הובג  רועיש 
ער םירמגנ  םיאושינש  רסמה  דרוי , ןישוריגה  ליגש  ןוויכ  תאזמ , הרתי  .הריהזמ  אל  היווחכ  תויגוזה  הברצנ  םהמ  םיבר 

יביבס שי  : " רמא ונלש  םינייאורמה  דחא  .םהינפמ  העיתרה  תא  לידגמו  םה ) םג  םישרגתמש   ) םירבחהמ םג  רבעומ  רהמו ,
ןומה ןיידע  שי  גוז  ןב  ואצמ  אלש  ילש  תורבחל  .םישוריגל  תוליבומ  בורלש  תומטמוטמ  תויובהאתה  הברה  ךכ  לכ 
המכ תומוצע ! תורשפ  השוע  הלודג ' הבהא  ןתחתמש מ' ימ  םג  : " הרמא תרחא  תנייאורמ  .ורשפתי " ןה  םג  ףוסב  .תויזטנפ 

תונברה תוגרדמ  לע  םמצע  תא  ואצמיו  ואצמ  הלודג ' הבהא   ' ואצמש םיבוטו  םיבר  םיריכמ ? םתא  םימלשומ  תוגוז 
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" .הלודג האנשב 

. םעפל םעפמ  הלועו  הזה  ביטומה  בש  טנרטניאב  םג 

רחאל 5 הטסאבה  תא  רגס  ריעצה  גוזה  .ולש  תומדקומה  תונשב ה-20  ןתחתה  ילש  בוט  דידי  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
'ה רבחה תומכמ  םלהב  יתייה  ...יתאבו  עונצ  יתשבלתה  זא  .תונברל  דע  איבהל  ךירצ  היה  דחא  לכו  ןיאושינ  תונש 

תליחת וא  תונש ה-20  ףוסב  םלוכ  .תוגוז  ונתיא 5  ויה  הנתמהה  תניפב  קרו  םיריעצ !! תוגוז  ויה  בורה  םש !! םיריעצה 
רתוי םישנ  ילוא  זא  םיליגב 26-24 . ונתחתה  םהש  רבתסמ  ...קוט  לומס  ונל  היה  םומעשה  תא  גיפהל  ידכ  תונש ה-30 .

תורוחבה תחא  ...גוז  ןב  אלל  ליגב 30 , שארה  לע  םידלי  םע 2  בבותסהל  הסאב  יד  יל  הארנ  לבא  הזה , ליגב  תוירופ 
םירבח צוקציקב  ןוירהה !! לש  ןטבב -  הבעה  ימוגה  םע  סני  ' גה תא  תשבול  דוע  איהשכ  ןישוריגה  ךילהל  העיגה  הרכשא 

! :-(" ןויסינ לעבכ  םכח  ןיא  יכ  ליגה ! םע  האב  המכוחו  .םימכחשכ  ןתחתהל  - 

ץיפקמ שופיחה  עונמ  ....תהל " הטלחהה   " םילימה תא  לגוגב  םידילקמ  רשאכש  ןמזה , חורל  יביטקידניאו  ילמס  המכ 
." ןתחתהל  " אלו שרגתהל "  " תורשפאה תא 

םלועה יבחרב  ןישוריג 

( הינוטסאו היבטל  דבלמ   ) ןלוכבש אצמנ   OECD תונידמב ה - ופסאנש  םינותנמ  .הדמתהב  הלוע  םלועב  ןישוריגה  רועיש 
רועיש הינטירבו , הילרטסוא  תפרצ , ןווי , ןהבו  תונידמ , המכב  דע 2008 .) מ-1970   ) םינש ךלהמב 40  םישורגה  רועיש  הלע 

.םיינש - יפמ רתויב  הפוקת  התואב  הלע  ןישוריגה 

תגוע הפוריאו : "ב  הראב הצואת  תספותש  העפותב  תוארל  רשפא  תיברעמה  תוברתב  ןישוריגה  לומרנל  ילמס  יוטיב 
.ןשיה גוזה  ןבל  תגעולו  שדחה , בצמה  תא  יטסירומוה  ןפואב  הגיצמש  תבצועמ  ןישוריג 

עבשמ רתוי  הובג  טעמ  אוה  ןישוריגב , םימייתסמש  םינושאר  ןיאושינ  ךשמ  לש  ןויצחהש  הארה  תירבה  תוצראב  רקחמ 
תוגוז םג  ללכ  רקחמה   ) ןיאושינ תונש  עבשמ  תוחפ  רחאל  תאז  םישוע  הנושארה  םעפב  םישרגתמהמ  תיצחמ  רמולכ  .םינש 

ימואל םגדמ  בא -  - יתבו תוחפשמל  ימואלה  רקסה  לע  ססבתהו  םיינימ , דח  תוגוז  אל  יכ  םא  דחי , םייחש  םיאושנ  אל 
(. הנוש ינתא  עקרמ  תוחפשמ  ופתתשה 9,637  ובש  יאקירמא ,

תויהל לוכיש  ךכ  האמב ה-20 , ויהש  יפכמ  תודימע  תוחפ  וא  רתוי  ןה  האמב ה-21  םיסחי  תוכרעמ  םא  וקדב  אל  םירקוחה 
, ןיאושינה דסומל  הרק  והשמש  םיעד  ימימת  םיחמומה  בור  תאז  םע  .רצק  הגופת  ךיראת  היה  דימת  תרשואמ  תויגוזלש 

.ופקותמ דבאמ  םייחה  לכל  ןיאושינ  לש  לדומהש  ןכתייו 

לבא .דימתמ  קמקמח  הזה  לאידיאה  םא  םג  םהלש , לאידיאה  םה  ןיאושינש  םירקסב  םיריהצמ  ןיידע  םיאקירמאה  בור 
ןיב תיתועמשמ , הרוצב  רצקתה  םהלש  ןיאושינה  ךשמ  רבד , לש  ופוסב  םיאשינ  םיאקירמא  הרשע  לכמ  העשתש  דועב 

השיאש םירמוא  םיאקירמאהמ  אצמ ש-79%  םירקסה  דחא  ךכמ , הרתי  .רתוי  רחואמ  ליגב  םינתחתמ  םהש  םושמ  ראשה 
יבגל ךכ  ובישה  םילאשנהמ  קר 67%  האוושה , םשל   ) הקוור תראשנ  איה  םא  םג  םירשואמו  םיאלמ  םייח  תויחל  הלוכי 

(. םירבג

References:
OECD Family Database 2012, Paris
Roberts, Sam. 1.7.2007. The Shelf Life of Bliss. The New York Time

ןתחתהל היצביטומה  תא  תרערעמו  םיאושנה  דסומל  םישער  הסינכמ  טפשמה  תכרעמ  םגש  םינעוטש  םינטפשמ  שי 
יתבב וליאו  ןישוריגה  ךילהב  הלפמ  סחי  תולבקמ  םישנ  ינברה  טפשמה  תיבב  .ינויווש  אל  ךילהת  רצונש  םושמ 

לע תרומשמלו  תונוזמל  עגונה  לכב  רקיעב   ) םיחפוקמש הלא  תחוורה , המכסומה  יפ  לע  םה , םירבגה  םייחרזאה  טפשמה 
(. םידליה

םה תחאה ." "/ " דחאה  " תא אוצמל  הווקת  ודביא  םיבר  תויגוזה , םלועב  תוביציה  רסוחמו  םישוריגה  יובירמ  האצותכ 
ףוסבש םיבר  ןכש  .ינמז  םתסה  ןמ  היהי  הז  הנותחל , /י  והשימ אצמא  ינא  םא  םג   " רמואש יטסילטפ  חור  ךלהל  םיסנכנ 

". םישוריג ויהי 
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םויה לק  המכ  לע  הבשחמה  יתוא  הדיחפמ  לבא  עגרכ , הזמ  הקוחר  יד  םגו  האושנ  אל  ינא  םויה  םנמוא  : " הריעצ תירגולב 
אל הז  םאש  םויה - םישנאה  בור  ומכ  בושחי  ותיא  ןתחתאש  םדא  ןבהש  הארנכש  ללגב  יתוא  דיחפמ  הז  .שרגתהל 

" .הליבחה תא  םיקרפמ  טושפ  רדתסמ 

תבשחש הממ  הרצק  היהת  יפסכ  ךוסכס  ךמס  לע  םישוריגל  ךרדה  םשמו  ףתושמ  ןובשח  םיחתופ  םתא  : " mako-הבתכ ב
תא ררועמש  המ  .םישרגתמ  תוגוזהמ  זוחא  םישולש  בגא , ץראב , .ךל  הלעי  ןישוריגה  ךילהת  לכש  ףסכה  לע  רבדל  אלש  - 

?" תוסנל ךל  יאדכ  אל  ללכב  ילוא  שולשל , דחא  אוה  ךלש  יוכיסה  םא  תשקבתמה -  הלאשה 

.תינוליח - תידוהיה הייסולכואב  רקיעב  לארשיב -  םג  ךכו  הדמתהב  הלוע  םלועב  םישוריגה  רועיש 

לארשיב ןישוריג 

םג תונש ה-70 , תישארמ  הפיצר  היילע  תמגמב  םיאצמנ  היסולכואב  םרועישו  לארשיב  ןישוריגה  לש  יללכה  ףקיהה 
.הייסולכואב לודיגה  םרוג  יוכינב 

רבמטפס "ס , מל  ) לע 18% דמע  רבכ  אוה  .םיאושינהמ ב-2010  לע 11%  לארשיב  ןישוריגה  רועיש  דמע  םישישה  תונשב 
(. 2012

ךלהמב .םייפלאה  תונש  תליחת  דעו  םיעבשה  תונשמ  יפ 3  הלע  לארשיב  םינתחתמה  תומכל  םישרגתמה  תומכ  ןיב  סחיה 
כ-30  ) לע 0.3 לע  סחיה  דמע  תנשב 2002  לע 0.1 . םיתנחתמה  תומכל  םישרגתמה  תומכ  ןיב  דחיה  דמע  םיעבשה  תונש 

(. רבמטפס 2012 "ס , מל  ) שולש יפ  לש  היילע  רמולכ  םיאשינש - ) תוגוז  לכ 100  לע  םישרגתמ  תוגוז 

ליפכה טעמכ  רפסמה  תנשב 2000  .תוגוז  רפסמה ל-5640  ץפק  ב-1990 , רושע , רובעכ  .תוגוז  ושרגתה 4100  תנשב 1980 
ידמ םימשרנה  לכ  - ךסמ םיווהמש כ-25%  הנשב , עצוממב  תוגוז  לובג ה-10,000  לע  בצייתה  זאמו  תוגוז )  9693  ) ומצע תא 

(29.4.2013 השמ ,  ) תונברב ןיאושינל  הנש 

עבש ךות  שרגתי  תוגוז  העשת  לכמ  דחא  םייתנש , ךות  שרגתי  תוגוז  לכמ 50  דחא  הנש , ךות  שרגתי  תוגוז  לכמ 200  דחא 
םיאשינה לש  םייוכיסה  לבא  דמעמ , םיקיזחמ  ןיידע  םינומשה  תונש  תליחתב  ונתחתהש  תוגוז  העברא  לכמ  השולש  .םינש 

(. 21.9.2006 ןליא ,  ) רתוי םיכומנ  הזכ  גשיהל  עיגהל  וישכע 

ךותמ 38  28 םוקמב ה - לארשי  האצמנ  תנשב 2008  . OECD-תונידמל ה יסחי  ןפואב  ןטק  ןיידע  לארשיב  ןישוריגה  ףקיה 
ןישוריגה רועיש  לע 37% . הנש  התואב  ןישוריגה  רועיש  דמע  האוושה  םשל  "ב  הראב (. 19% ןישוריגה (  רועישב  תונידמ 
היגלבב םג  "ב  הראב דבלמ  ומשרנ  דחוימב  םילודג  ןישוריג  ירועיש  .ןפיבו  דנלוהב  ןילופב , הירגלובב , ומכ  אוה  לארשיב 

OECD Family Database, ( ) 9%  ) הילטיאבו ( 8%  ) דנלריאב ומשרנ  םינטק  ןישוריג  ירועישו  (, 31%  ) אטילבו ( 33%)
(2012

- המ קר 34.61%  לשמל , "ב  הראב .תונורחאה  םינש  האמב  רתויב  הובגה  רועישב  ושרגתה  וירוהש  רודה  אוה   Y-רוד ה
םימוד יד  םינותנה  ץראב  .םהל  ומדקש  תורודה  תשולשמ  רתוי  ךומנ  רועיש  םירוה –  ינש  םע  תיב  קשמב  ולדג  םיקינ  Y

(. Cohn, D'Vera. 14.12.2011)

םיבר םירקמב  לבא  םירוהה , ינש  לע  לטומ  תילכלכה  םתחוור  לש  לועה  .םמיא  םע  םייח  לארשיב  םישורגה  ידלי  לכ  טעמכ 
.לועה תחת  תקנאנ  םאהו  תונוזמה , םולשתב  דמוע  אל  באה 

לש תוינייפואה  תובוגתה  .ןהילאמ  תונבומ  םלוע  - תוסיפת םירערעמו  חוטבה " יאה   " תייזטנפ תא  םיצפנמ  םירוהה  ישוריג 
תואיצמה תא  תוחדל  ןויסינו  השחכה  רעצו , ןדבוא  לש  היווח  תוללוכ  ןישוריגה , ירחאש  הנושארה  הנשה  ךלהמב  רגבתמה 
ןכמ רחאל  הערה .)" יתוגהנתה  ללגב  הרקש , המב  םשא  ינא  ילוא   )" המשא ישגר  אוה  אבה  בלשה  .הלטבל  וא  השקה 

תא םינפהו  ולוכסתו  ומעז  תא  קרפש  רחאל  .ותוא  וחינזהו  ושטנש  לע  םירוהה , דגנ  תונפקותו  תויניצ  םיסעכ , םיחתפתמ 
םידומילב ןיינע  דוביאב  םג  םיתעלו  יכבב , הניש , ידודנב  ןובאית , ןדבואב  ביגמו  אכודמ  שאוימ , שח  אוה  הרמה , תמאה 

(. 2011 ןדיבא , - רדלא  ) דימתל תוראשנ  תוקלצה  לבא  השדחה , תואיצמה  םע  המלשהה  בלש  עיגמ  רבד  לש  ופוסב  .םירבחבו 

םתורגבב תווחל  םיטונ  םישורג  םירוהל  םידלי  יכ  אצמנ  םירוהה  ישוריג  לש  ךורא  חווטל  תועפשהה  תא  וקדבש  םירקחמב 
הלא םידלי  יכ  אצמנ  דוע  .תומלש  ורתונש  תוחפשמב  ולדגש  םידלימ  רתוי  שרגתהלו  םהיאושינ  ייחב  טלוב  תוביצי  רסוח 

ושעש תויועט " וספתש כ" המ  לע  הרזח  לע  תוימיטניא , םיסחי  תוכרעממ  הבזכא  לש  תויווח  לע  םתורגבב  חוודל  םיטונ 
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(. Amato, 1999  ) תויגוזב קופיס  תווחל  תורשפאהמ  רתוי  תוכומנ  תויפיצ  לעו  םהירוה ,
- יול  ) תישפנ הקוצמו  הדרח  ןואכיד , ינימסת  לש  רתוי  הובג  רועיש  םג  אצמנ  םתודליב  ושרגתה  םהירוהש  םירגובמ  לצא 

(. ךיראת אלל  ףיש ,

רתוי םדקומ  תינימ  תוליעפב  ליחתהל  תוטונ  ןה  .םישורג  ןהירוהש  תונבה  תומלשמ  דחוימב  דבכ  ריחמ  םירקחמ , יפ  לע 
ןכ .ושרגתה  םהירוהש  םינב  רשאמ  ןוצר  תעיבשמ  תוחפ  תויגוז  לע  תוחוודמ  ןהו  רחא , יתחפשמ  עקר  םע  תונבל  האוושהב 

, הרבחב תוברועמ  תואירב , רשוא , ומכ : םייחה , לש  םינוש  םימוחתב  ןוצר  תועיבש  לש  רתוי  תוכומנ  תומר  ןלצא  ואצמנ 
(. ךיראת אלל  ףיש , - יול  ) החפשמ ייחו  יאנפ  יוליב 

קרפל םיפידעמ  תוגוז  רתויו  רתויש  רבתסמ  .דרויו  ךלוה  ןישוריגל  דע  ןיאושינב  דמעמ  קיזחמ  יושנה  גוזה  ובש  ןמזה  קרפ 
איה ןיאושינל  תישילשה  הנשה  השדח ," החפשמ   " ינותנ יפ  לע  .םיסחיה  תא  םקשל  םוקמב  תוריהמב  הליבחה  תא 

םיחלוצ םא  (. 4.5%  ) תישימחה וא  ( 7%  ) ןיאושינל היינשה  הנשה  תמועל  ןישוריגל , יוכיס  הב 8.2%  שי  .רתויב  תיטירקה 
הנשבו ה-30 םה 1.8%  הנשב ה-20  םה 2.2% , ןישוריגה  ייוכיס  תירישעה  הנשב  םיאלפ : םידרוי  ןישוריגה  ייוכיס  התוא ,

(. 23.4.2007 ירא , - בל  ) 0.3% – 

מ-2.2 םירושע : ינש  ךותב  ומצע  תא  ליפכה  ןיאושינל  הנושארה  הנשה  םות  ינפל  דוע  שרגתהל  םיטילחמש  תוגוזה  זוחא 
(. 22.3.2012 ידעלגו , ירצוא   ) םינשה 2007-2004 ןיב  ואשינש  תוגוז  ברקב  םיזוחא  םינשה 1987-1984 ל-4.2  ןיב  םיזוחא 

תוגוז רמולכ  , XY-רודו ה  Y-רודמ ה הארנה  לככ  םה  עודי ) וניא  םרועיש   ) םבור ילואו  םיריהמה " םישוריג  " המ תצקמ 
םישורגה  " יכ םיכירעמ  םיחמומ  .םיסחיה  תא  דסמל  וקיפסהש  ינפל  הליבחה  תא  קרפל  וטילחהש  ינב 40-27 , םיינוליח 

םה ללכ  ךרדבו  ומצעב , הפי  חיוורמ  לודגה  םקלח  הובג , ילכלכ  דמעמ  תולעב  תוחפשממ  םיריעצ   " בורל םה  םיריהמה "
(. 22.3.2012 ידעלגו , ירצוא   ) תולודגה םירעב  םירג 

: תורוקמ
 . 63 סמ ' לארשיל 2012 , יטסיטטס  ןותנש  רבמטפס 2012 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמ  הכשל 

.עדימהו רקחמה  זכרמ  תסנכה -  .לארשיב  ןישוריג  לע  םינותנ  רחבמ  .עטנ 29.4.2013 . השמ ,

Cohn, D'Vera. 14.12.2011. Marriage Rate Declines and Marriage Age Rises. Pew Social Trends.
OECD Family Database, 2012. Paris.

ליגב םיאושינ  םייטסיטטס :) םימאתמ  יפ  לע   ) םישוריגה לאיצנטופ  תא  םילידגמש  עקר  ינתשמ  רפסמ  ורתיא  םירקחמ 
אצמנ דוע  .הנוש  אצומ  הלכשה ; תמר  לעבהמ ; יתועמשמ  ןפואב  רתוי  תרגובמ  השיאה  רשאכ  םימדוק ; םישוריג  ריעצ ;

.תדרוי םישוריגל  תורבתסהה  הלוע  םיאושינב  קתווהש  לככ  יכ 

, דחוימב יתועמשמ  ףסונ , הנתשמ  שי  לבא  , Y-ה רוד  לש  םישוריגה  לאיצנטופ  תא  םילעמ  וללה  םינתשמהמ  קלח 
חתפל רתוי  הטונ  דליכ  וירוה  ישוריג  תא  הווחש  ימ  אקווד  יכ  הארמ  הקיטסיטטסה  .םירוהה  ישוריג  םתערל : לעופש 

(. רתוי השק  תורגבב  העיגפה  ךכ  רתוי , ריעצ  םישוריגה  תעב  דליה  ליגש  לככ   ) תויגוז םיסחי  תוכרעמב  םיישק  ותורגבב 

לש העפות  תנמתסמ  וישכע  רבכ  .םהירוהמ  רתוי  םיהובג  םירועישב  שרגתהל  וטי  רודה  ינבש  תופצל  רשפא  ןכל 
תנש וליפא  םימייסמ  אלש  הלאכ  שי  .םיאושינל  .תונושארה  םינשה  שולש  םות  ינפל  דוע  רמולכ  םיריהמ - " םישוריג  "

.תחא םיאושינ 

.םהמ רתוי  שרגתהל  דעּומ  וירוה , לש  תילילשה  םיאושינה  תייווח  ןוקיתל  ףאושש  רוד  אקווד  יגרט : סקודרפ  ןאכ  רצונ 

תריחב ייבגל  תינררב  רתוי  ינאש  השיגרמ  ינא  תונורחאה  םינשבו  הדלי , יתייהש  ושרגתה  ילש  םירוהה  : " תב 30 הריעצ 
" .תרחא תויגוז  םייקל  רשפאש  תוארהלו  ןישוריגה  רציש  םתכה  תא  ןקתל  תפאוש  עדומ  תתבו  ילש  גוזה  ינב 

םישוריגה לאיצנטופ  תא  םילעמש  םייתוברת  םימרוג  רפסמ  דוע  םילעופ  םיקינ  Y-ה לצא  יתחפשמה , עקרל  רבעמ 
: םלצא

םיאושינהמ ידמ  תוהובג  תויפיצ 
איבה עונלוקהו , היזיוולטה  תוברת  תעפשהב  םיעבשה , תונש  יהלש  זאמ  דואמ  קזחתהש  תויגוזהו  הבהאה  סותימ 
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.תויגוזה קוריפל  תחא  אל  הליבומש  הבזכא  תורציימ  וללה  תויפיצה  .תוזרפומ  תויפיצל 

וניניב דירפי  קפסהש  דע 
לש ופוסבש  קפסה , תא  םיצעמ  ןושארה  יתועמשמה  רבשמהו  םמצע ," לע  םירוגס  אל   " םיאושינל םיעיגמ  םיבר  םיריעצ 

.הליבחה קוריפל  יוכיסה  תא  הלעמ  רבד 

ןתחתא ינא  םאש  תעדוי  ינא  .ןתחתנש  יל  הארנ  .ילש  יניצרה  ישילשה  רבחה  אוה  .יניצר  רבח  יל  שי  : " תב 25 תיטנדוטס 
" .תאזה השוחתה  םע  דדומתהל  דומלל  הכירצ  ינא  לבא  .רתוי  בוט  והשימ  שיש  בושחא  דימת  ינא  וישכע 

ונחנא .ףילחהל  רשפא  דימת  ונתניחבמ  .רבד  םושל  בייחתהל  אל  .תוחותפ  תויצפוא  ריאשהל  ונלגרתה  : " תב 30 השורג 
?" לעב םג  ףילחהל  לכונ  אלש  המל  ...תוריד  תודובע , םידגב , םיפילחמ 

םמצע םע  םינכ 
תוריהמב ההזמו  וימדוקמ  רתוי  רהמ  חכפתמ  ןכלו  תויועטבו  תוקוצמב  תושלוחב , תולקב  הדומש  רוד  אוה   Y-רוד ה

וטנ ןכלו  יבמופב , יאדוובו  םמצע  ינפב  תועטב , תודוהל  וססיהש  םימדוק  תורודל  דוגינב  תאז  .השעש  תועטה  תא 
.םילשוכ םיאושינ  ךושמל 

": רוזמר  " הרדסהמ הנצס 
המ ישחנ  ךליל : "

? המ הלש : הרבח 
.תשרגתמ ינא  ךליל :

" .ךליבשב תרשואמ  שממ  ינא  ימאמ , בוט , לזמ  הרבחה :

םייחה תלחותב  היילע 
אל תויגוזהש  לודג  יוכיס  םייקש  הרכהה  .ונימי  לש  םייחה  תלחותל  םיאתמ  וניא  םיאושינה  דסומש  םינעוטה  שי 

ויהיש תיטסיטטס ,) הניחבמ  קדצבו   ) םישח םיבר  .המצע  תא  המישגמש  האובנ  ןיעמ  תרצוי  תובר  םינש  ךשמית 
.שדח יטנמור  רשקל  תופסונ  תויונמדזה 

םירחואמ םיאושינ 
תויגוזה ייחל  תולגתסה  לש  ישוק  םירצוי  ונתפוקתב –  רתוי  םיחיכשש  רחואמ –  ליגב  םיאושינש  םינעוט  םיגולוכיספ 

.תוקוורה ןדיעל  עוגעגה  תא  םיפירחמו 

יכ ןיטולחל , יכונא  םייח  חרוא  לש  םינש  וירחא  שי  רתויו , יאליגב ה-30  ןתחתהל  עיגמש  גוז  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
הייאר ךותמ  תושעל , ךיאו  המ  לע  תוטלחה  לבקמ  רתויו  םינש  רשע  ךשמב  אוה  .ומצע  תלוז  שיאל  תוירחא  ול  ןיא 

איה טרפב , תורוהבו  ללכב  ןיאושינב  הכורכה  םואיתל  רותיול , הניתנב , תובשחתהב , ךרוצל  רבעמה  .ןיטולחל  תירטנצוגא 
תוקוורה לש  יטסיאוגאה  בלשה  תא  ורבעש  ילב  ןיאושינל  םיעיגמ  תצקו  םירשע  - םירשעה ינב  םיריעצה  .רתויב  השק 

" .ןיאושינה ייחבש  הלועפה  ףותישל  לגתסהל  רתוי  םהל  לק  ןכלו  תיאמצעה ,

סנכיהל לאיצנטופה  הרואכל  םלצא  לדג  ןכלו  רהמ , םידלי  דילוהל  םיבייח  םג  סולפ  םישולש  יאליגב  םיאשינה  תוגוז 
.תויגוזה ישרוש  תא  וקימעהש  ינפל  דוע  םיישק  לש  תלוברעמל 
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, הטימב ימיטניא  יוליב  לש  רתוי  הכורא  הירוטסיה  שי  ליגב 20  ונתחתהש  תוגוזל  : " יטירב יגוז  לפטמ  לאשרמ , ורדנא  ד"ר 
םיבוטה םימיב  רכזיהלו  הרוחא  טיבהל  םילוכי  םה  ליגב 30 , והשלכ  רבשמ  לחשכ  ךכ , .תואנהו  תועיסנ  םילויט , תויווח ,
םירמוא םה  זאו  .הקיטנמורב  תודעסמב , עובשה , ףוס  לכ  ךרואל  סקסב  םילויטב , םהל , היהש  ףתושמה  ףיכה  עפשבו 

, ריעצ ליגב  םהייח  תא  וליחתהש  ןוויכ  .דחי ' ונל  ויהש  םיבוטה  םינמזה  לכ  לע  ליפאהל  הזה  רבשמל  ןתינ  אל   ' םמצעל
ןומה שיו  דחיב  וחמצ  יכ  הז , יפלכ  הז  םיינלבוס  םהו  הזמ , הז  תויתואיצמ  יתלבו  תוהובג  תויפיצ  ויה  אל  הלאכ  תוגוזל 
םהלש היפרגויבה  וליאכ  ושגפנש , ינפל  םייחה  וארנ  ךיא  םירכוז  אל  וליפא  םה  םיתיעל  .םהירוחאמ  תפתושמ  היישע 

" .הדחאתה

ימצע שומימ 
םאה : " ןוגכ תולאש  םויה  .ימצע  שומימלו  רשואל  הפיאשה  לע  הליפאה  תורוהלו  הביצי  תיגוז  תרגסמל  הפיאשה  רבעב ,

הבושתה םיבר  םירקמב  .רתוי  תוחיכש  םג  ןכ  לעו  תוימיטיגל , תוכפוה  יתפאש "? וילאש  םוקמב  םיאצמנ  ילש  םייחה 
.יתחפשמה בצמב  יוניש  םג  הז  ללכבו  יטסרד , יונישל  הליבומה  תימינפ , הלטלט  הדילומ 

תא בשחנ ? ינא  המכ  דע  חיוורמ ? ינא  המ  הזמ ? יל  אצוי  המ  .תימצעה  המשגהה  וז  רשקב  ונל  בושח  יכה  : " ןב 28 ריעצ 
". ינאש ימ  לע  תולבק  םגו  םיקוזיח  ןמזה  לכ  םיכירצ  .ינוציח  לכה  גישהל ? לוכי  ינא  ימ 

ליגל םיאתמש  המ  םימעפ  הברהו  תורגבתה , לש  ךילהת  יתרבע  .םולחה  תוצפנתהל  תוביס  הברה  ויה  : " תב 30 תיביבא  לת 
ליגש יתנבה  .יל  בוט  אל  ובש  םוקמב  תאצמנו  הריעצ  ינא  תב 28 , ימצע  לע  יתלכתסה  ליגל 30 . םיאתמ  חרכהב  אל   20

? ריעצ ךכ  לכ  ליגב  רשפתהל  המל  תונהיל , םינש  קיפסמ  יל  שי  םעפ , לש  אוה ה-30  םויה   40
ריהצהל היעב  ןיא  םויה  םינכשה , ודיגיש  המ  ללגב  וא  םירוהה  ללגב  וא  םידליה  ללגב  םישרגתמ  ויה  אל  תוגוז  םעפ  םא 

" .רשואמ היהי  אל  ילש  דליה  םג  תרשואמ , היהא  אל  ינא  םאשו  בושח , יכה  ילש  רשואהש 

לבא .יתמכסה  עיצה  אוהשכו  יתיא , ןתחתהל  הצור  אוהש  קפס  יל  היה  אל  םינש , שולש  םירבח  ונייה  : " mako-הבתכ ב
ירחא דימ  .יתעדי  הפוחל  יתדעצשכ  וליפא  .תועט  השוע  ינאש  השוחתב  יתמק  םוי  לכ  .הז  אל  הזש  יתעדי  יכות  ךותב 
יתבהא אל  ישגר , ביכרמ  רסח  היה  .שארמ  םיעודי  ןישוריג  לש  הקינורכ  שממ  התייה  וז  .יתישע  המ  יתטלק  הנותחה 

לבא .ימצע  תא  יתמחינ  הזבו  והזו , םיבוט  םירבח  םיראשנ  ףוסבש  הרוק , הז  תוגוזה  לכלש  יתבשח  לבא  תמאב , ותוא 
ומכ היה  הז  לבא  בינגמ , הזו  יליבשב  םיאב  םלוכש  הזמ  יתינהנ  תיטוסבמ , יתייה  הנותחב  .ףוסב  הלגתמ  דימת  רקשה 

 ". תוהמהמ אלו  הביסמהמ  טוסבמ  התאש  תדלומוי  תביסמ 

קינעהל ודמל  אל 
םיאושינה ייח  תא  השילחמ  ימצעב  תודקמתהה  .תלוזה  תא  תוצלו  קולחל  רתוול , תתל , תודלימ  ךנוח  אל   Y-רוד ה

.רתוי םיעיגפל  םתוא  תכפוהו 

רבד לכל  ףילחת 
רייטצמ םיאושינה  דסומ  םג  ךכמ  האצותכ  .ףילחת  שי  רבד  לכלו  יערא , לוכה  הבש  הנתשמ , הביבסב  ולדג  םיקינ  Y-ה

.שדח רצומ " גרדשלו ל" תוסנל  רשפא  רס , וניחש  וא  הלבתמ , אוהשכ  ףדמ ." רצומ  םיבר כ" לצא 

הרגשה תללק 
טעמכ ב ,' םויב  טעמכ  םויב א ,' טעמכ  םוי : לכב  טעמכ  ןימ  יסחי  םימייקמ  םיאושנ  תוגוז  תרפסמ ש" הקוחש  החידב 

לכ תינעבותה –  הדובעה  תרבטצמה , תופייעה  םידליה , לגרהה , הרגשה , .תוחפ  טעמ  הקיחצמ  תואיצמה  וכו "...' םויב ג '
םישנא ריהמ , םייח  בצק  םע  םייותיפו , םייוריג  יוור  ןדיעב  םויה , לבא  .םימדוק  תורודב  םג  תוגוז  וקחש  הלא 

, םיאושינה ינפלש  הפוקתב  םירעוס  ןימ  ייחב  לגרוהש  , Y-רוד ה לצא  .שדח  שוגיר  םישפחמו  רתוי  רהמ  םיממעתשמ 
.רתוי ינסרה  הארנכ  הרגשה  רבשמ 
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.תופייעו ינשב , דחא  לוזלזה  םייפוסניאה , םיבירה  ךל ? ראשנ  המ  .רבוע  הז  זאו  תבהואמ  תא  הלחתהב  : " תב 33 השורג 
" .תפרוטמ תופייע  רקיעב 

ירשפא יתלבו  ירשפא  רבד  לכ  טעמכ  וניסינו  םייחה  תא  ונפרט  םינפש , ומכ  וניידזה  םינש   Ynet: 4-הבתכל ב הבוגת 
השע לש  םייחל  "ס  יב היה  הז  רקיעב  לבא  השקו  בוצע  היה  .העורת  לכב  ונשרגתה  תפרוטמ  הצרעה  ירחא  ףוסב  לבא 

" .ןיטולחל תרחא  הביטקפסרפב  לכה  תא  םיאור  םירשואמו  םיינש  ןיאושינ  םעו  ליג 40  ימורממ  םויה  .השעת  לאו 

תשרב םייותיפה 
דחא דצמ  יושע  ךסמל  רבעמש  גוז  תב  וא  ןב  םע  יומס  רשק  .רותפכ  תציחלב  תויורכיה  ןמזמ  ילאוטריווה  םלועה 

.םתוא ןכסמו  רגתאמ  אוה  ינש  דצמ  תודיגב ."  " עונמלו םיאושינה  תא  ררוואל " "

םלוא םוקמ , לכב  םיגוחב , הדובעה , תומוקמב  הרק  הז  םינמור -  ויה  םישנאל  טנרטניאה  ינפל  םג  : " םויה לארשיב  הבתכ 
לש תומיוסמ  םינפ  הכותב  גיצהל  םירחוב  םישנאו  וכותב , וא  יגוזה  רשקל  ץוחמ  ךמצע  תא  חתפל  לאיצנטופ  שי  תשרב 

דבוע התא  המב  וישכע , דע  תייהש  ימל  לובכ  תויהל  ילב  ךמצע  תא  איצמהל  ךל  רשפאמ  אוה  חתפנ  ןולחש  עגרב  .םמצע 
םרוג תא  שיו  תויטמרד , הברהו  תונכ  הברה  שי  .םינקחשל  םיכפוה  םלוכ  תשרב  .ךלש ]...[  ימונוקא  - ויצוסה דמעמה  המו 

" .תוריהמב םיביגמ  םישנא  יכ  רשואה , םגו  חונ  רתוי  השענ  שואייה  .לכה  תא  םיצעמש  תוידיימה 

תולקב םירתוומ 
, םתנעטל .םיאושינה  ירשק  לש  ריהמ  קוריפב  ירקיעה  םרוגה  איה  ישיאה  ןסוחה  תמרש  םירובסה  םיגולוכיספ  שי 

ריסב  " דומעלו םירבשמ  גופסל  םילגוסמ  םניא  םהש  םושמ  הכרעמה , תא  םישטונו  תולקב  םירתוומ  םויה  םיריעצ 
.הסירקה תשחרתמ  ופיצש , יפכמ  השק  הדובע  איה  ףתושמ  תיב  קשמב  תויגוזש  םילגמ  םהשכ  .אתווצב  םייח  לש  ץחלה "

.הליבחה תא  קרפל  םירהממ  םה  םיסחיה  ןוקית  לע  לומעלו  םייניש  קורחל  םוקמב 

.רדוסמ תויהל  החפשמ , םיקהל  ןתחתהל , ךתוא  תנווכמ  הרבחה  ךירצ , היהש  המ  הז  יכ  ונתחתה  : " היירט השורג  תב 28 ,
לכו תולמש  יתש  םינמזומ , הברה  םע  תראופמו  הלודג  התייה  הנותחה  .יושנ  תויהל  רמוא  הז  המ  יתנבה  תמאב  אל 

םישדוח המכ  ירחא  לבא  .החלצהל  םינותנה  לכ  םע  םיריעצ  ינשו  העוגר  הרגש  ףסכ , לכה –  ונל  היה  ריינה  לע  .הליבחה 
 " .יושנ תויהל  לש  תועמשמה  המ  יתנבה 

תינרדומה החפשמב  תורוה 
הליחתה תאזה  העפותה  .החפשמל  קונית  תסינכ  איה  הזה  רודב  םיאושינה  לש  םדקומ  קוריפל  תוחיכשה  תוביסה  תחא 

לש ודוקפתמ  תושדחה  תויפיצהו  השדחה  תישנה  תויביטרסאה  לשב  רקיעב   Y-רודב ה הקזחתה  לבא   X-רודב ה רבכ 
תא רערעמ  לעופב  ודוקפת  רסוח  ןיבל  ריעצה  באהמ  תוהובגה  תויפיצה  ןיב  חתמה  .תיתחפשמה  תרגסמה  ךותב  רבגה 

.םישוריגה לאיצנטופ  תא  לידגמו  תיגוזה  תכרעמה 

הבוג םג  לבא  םיבוט , םירבדמ  עבונש  קזח  דואמ  ךותיה  םהב  שי  ונלש ]...[  רודב  ןיאושינה  ייח  : " םויה לארשיב  הבתכ 
תליטנ םע  תיתימא  תופתוש  וז  .רבעב  היה  אלש  המ  םידליה , לודיגב  תיבב  רבגה  לש  הלודג  תופתתשה  שי  םויכ  .ריחמ 

ןפה .תובוחבו  תולטמב  יתימא  קלח  חקול  אוה  ןגהמ ,' הדליה  תא  איצוהל  יל  רזוע   ' אל אוה  ףתוש , אוה  ילעב  .תוירחא 
לע םג  גוזה , ינב  ןיב  תורחתה  אוה  ריחמה  .תוריזה  לכב  החכוה  לטנ  שי  םלוכל  וישכעש  אוה  ןיינעה  לש  בוט  תוחפה 
אל טעמכ  ונחנא  .םישנל  דואמ  לודג  רבש  הזו  אמאהמ , בוט  רתוי  הרוה  תויהל  לוכי  אבא  םויה  .תורוה  לע  םגו  הריירק 

" .הז תא  לכעל  תולוכי 

90

91

92

93

40/48

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ללכ ךרדב  םישרגתמ  םיריעצה  ןישוריגל , תוביסה  תניחבמ  : " השוריו החפשמ  יניינעל  החמומ  רוד , ןב  ןונמא  ןיד  ךרוע 
ןפואב אוה  הנומתל , סנכנ  דלישכ  .םידיקפתה  תרדגהו  יתחפשמה  אתב  םייוניש  םע  דדומתהל  תלוכיה  רסוח  עקר  לע 

הניא תינרדומה  גוזה  תב  דגנמ , .חפוקמ  שיגרהל  לוכי  גוזה  ןבו  גוזה , תב  לש  הביל  תמושתמ  יתועמשמ  קלח  ספות  יעבט 
תינרדומה החפשמב  םידיקפתה  תרדגהב  ישוקה  .תיעוצקמ  הניחבמ  המצע  םישגהל  םג  הצורו  םידליה  לודיגב  תקפתסמ 

ךיאו בירל  ךיא  תעדל  ידכ  םייח  ןויסינו  תונלבס  קיפסמ  ןיא  הארנכ  םיריעצה  תוגוזלו  תובירמל , החונ  עקרקו  לובלב  רצוי 
 " .סייפתהל

הסנרפ יצחל 
, ןכ לע  רתי  .םהלש  תויגוזה  יסחי  לע  עיפשת  הקיחשהש  יעבטו  םתייחמל  תוכורא  תועש  דובעל  םיצלאנ  םיקינ  Y-ה

תירבל םיסנכנ  םג  םיבר  .תיבב  חתמה  תא  םילידגמש  הסנרפ  יישקמ  םילבוסו  הביצי  אל  הדובעב  םיקסעומ  םיבר 
סנרפמה תויהל  לעבהמ  תופצמ  ןיידע  תובר  תויקינ  Y תיטסינימפה הסיפתה  תורמל  .עוער  ילכלכ  בצמב  םיאושינה 

.רערעתמ יגוזה  רשקהו  תימדתב , העיגפו  הבזכא  תורצונ  אווש , תייפיצ  וזש  ררבתמשכ  .ישארה 

אל תאז  לכבו  םינש  המכב  ינממ  רגובמ  אוה  .ןמזה  לכ  םש  ויהש  םינמיס  יתיאר  אל  טושפ  רוחאל  טבמב  : " תב 32 הריעצ 
.תוירחא חקיי  .הנותחה  ירחא  הנתשי  אוהש  יל  חיטבה  אוה  .םייתנש  םומיסקמ  הנשמ  רתוי  תחא  הדובעב  דימתהל  לגוסמ 

.המודא רפוס  הרונ  וז  ....לחה  רבכ  שבדה  חרי  ותניחבמ  .הנותחה  ינפל  םייעובש  רטפתה  אוה  השעמל  ....חיטבה  אוה  זא 
" .תועט וזש  יתעדי  יכות  ךותב  זא  רבכש  הארנכ  הדובע ? ול  ןיא  יכ  הנותח  לטבא  ינאש  המ ? זא  אל ?

ידומילל רקובב  יתררועתה  ונלש  ןיאושינה  תנש  לכב  .אל  הזש  תעדוי  לבא  בוט  היהיש  הווקמ  תא  : " mako-ב הבתכ 
תחא ףאב  לבא  תודובע  ול  רדסל  ךומתל , יתיסינ  .לגרודכ  הארו  הסרוכה  לע  בשי  אוהו  יתקזחהש  תודובע  יתשלו  ראותה 

יתעדי .תיארונ  הבירמ  היה  יתניחבמ  םודאה  וקה  תא  רבעש  המ  .ולש  םילוכסתה  לכ  תא  יילע  איצוהו  דימתה  אל  אוה 
" .יתוא תחקל  אב  ילש  אבאו  םירוהל  יתרשקתה  הלילה , עצמא  היה  הז  .תויהל  לוכי  אל  הזמ  ךומנ  רתויש 

אוהש יל  הארנ  .ןואדב ]...[  קר  אוה  רטופ  אוהש  זאמ  הפסה , לע  עורש  בוש  ילש  ןלטבה  : " תויורכיה רתאב  תבתוכ  הריעצ 
הזש ונבשח  הלחתהב  .הרבחהמ ]...[  תיפוס  ותוא  ופיעהו  הרשמה  תא  ול  וצציק  ובש  םויב  ולש  היגרנאב  והשמ  דביא 

אל אוה  הדובע  קרו  םירבח  םע  שגפנ  הנהנו , רשוכ  השוע  אוהש  רבתסמ  הדובעל , הזז  ינאש  ירחאש  הדבוע  לבא  ןואכיד 
שפיח אוה  הזה  ןמזה  לכ  םצעבש  םיקחוצ  ונחנא  םימעפל  .הדיחיה  תסנרפמה  ינאש  ול  חונש  הארנכ  .שפחל  הסנמ 

םוש ול  תמלשמ  אלו  תורקי  תונתמ  ול  הנוק  אל  ינאו  ףסכמ , האב  אל  ינא  לבא  .ולש  אמאמ  רגושה  ינאשו  תירסנופס 
חיוורי ילש  רבגהש  יל  בושח  םיניבמ , םתא  .הנתשי  הזש  הכחמ  קר  ינאו  אל  אוהו  וישכע  תדבועש  וז  טושפ  ינא  האוולה ,

" .ךפהל אלו  וילע  ךומסל  לכוא  ינאש  רבג , רבג  היהי  אוהש  ינממ , רתוי 

ישנה חוכה 
" ךותחל  " םיפידעמ םיריעצו  דרי , הלא  תוביס  לש  ןלקשמ  םויה  תוילכלכ , תוביס  לשב  דחיב  וראשנ  תוגוז  רבעב  םא 

לשב תאז  תושעל  וששח  שרגתהל  ולקשש  תובר  םישנ  רבעב , ןכ , לע  רתי  םידליו ." שוכר  םע  ךבתסהל  אל   " ידכ רהמ 
תאו ןמצע  תא  םייקל  תולגוסמו  תילכלכ , תואמצעמ  תונהנ  םישנ  רתויו  רתוי  םויכ  .סנרפמה  רבגב  תטלחומה  ןתולת 

.לעבה אלל  םג  ןהידלי 

, תודיגב לובסל  רתוי  תונכומ  אל  םישנ  .השיאה  ללכ  ךרדב  איה  םויה  תויגוזה  קוריפב  הליעפה  חורהש  םיארמ  םירקחמ 
םיקפסמ םניאש  םיאושינב  ראשיהל  תונכומ  אל  םג  ןה  .היגוסל  תומילא  ןבומכו  שוכרה  לע  הטילש  רסוח  ןומא , יא 
םיטביהל עגונב  עויסו  עדימ  תורוקמל  החונ  השיג  תוטבלתמל  רשפאמ  טנרטניאה  דועו , תאז  .תישגרו  תיזיפ  הניחבמ 

.הכימת תוצובק  ןכו  םישוריגה , לש  םינוש 
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םידליה לודיגב  רתוי  רזוע  רבגה  בוט , רתוי  הברה  םיבר  םירקמב  םישנה  בצמ  ןישוריגה  ירחא  : " Ynet-הבתכל ב הבוגת 
הריירקל ןמז  שי  השיאל  זאו  תפתושמ ) הקזח  שקבל  םירכזנ  םואתפ  ברעב  הנומשב  התיבה  ורזח  הז  ינפלש  םירבגה  לכ  )

(. תיבב אל  םידליה  ןמזהמ  קלחו  תחא  שפנ  תוחפ   ) תיבב הדובע  תוחפ  הל  שי  לעבהמ , תלבקמ  איה  תונוזמ  המצעלו ,
?" םימדקומה ןישוריגב  הילע  היהת  אלש  המל  זא  ןישוריגה , תובקעב  רפתשמ  קר  םישנה  לש  ןבצמ  רוציקב 

תוירוה - דח תוחפשמל  תוילאיצוס  תולקה 
הטלחהה לע  הלקמ  ןכלו  תוירוה  - דח תוחפשמ  םע  הביטימ  רשא  תילאיצוס  הקיקח  החתפתה  תונורחאה  םינשב 
הקוצמל עלקיהל  השיא ) תדמוע  תוירוה  - דחה תוחפשמה  בור  שארב   ) תירוה - דח םא  לש  הייוכיס  םנמא  .שרגתהל 

.תודרשיהה לע  תולקמ  תוימוקמה  תויושרה  לשו  הנידמה  לש  תוכימתה  םלוא  דואמ , םילודג  ינוע  ףאו  תילכלכ 

ןולק תוא  אל  רבכ 
תוגוז םג  .רחא  ישיא  לוקיש  לכ  לעמ  יתחפשמה  אתה  תומלש  בורל  הדמע  הנידמה  לש  המויקל  םינושארה  םירושעב 

םינורחאה םירושעב  .םהידלי  לעו  םהילע  תיתרבח  המגיטסל  ששחמ  שרגתהל , ורהימ  אל  הרוכע  םיסחי  תכרעמב  ויחש 
ראותהו ןפוד  תאצוי  העפות  אל  ןמזמ  רבכ  םה  םישוריג  .תונווגמ  םייח  תורוצל  תונלבוסה  הרבגו  המגיטסה  התחפ 

.ןולק תוא  אל  רבכ  אוה  /ה " שורג "

בצמב הברה  ךכ  לכ  דוע  ךביבסמ  האור  תא  רשאכ  דחוימבו  שוכר  ןיאו  םידלי  ןיאשכ  שרגתהל  רתוי  לק  : " תב 32 השורג 
" .תילאיוורט יד  איה  םויה  שרגתהל  הטלחהה  .ךלש 

הדוזיפא םהב  םיאור  םיברו  תיתבשחמ  תואמצעו  ץמוא  שפוח , לש  םיכרע  תחא  אל  םירשקנ  ףא  ונימיב  םישוריגל 
.הריירקב ומכ  שדח , ףד  תחיתפל  ךרדב  תפלוח ,

םעפ אל  יל  רמא  אוה  תלצינ .' סדה ,  ' רמא ילש  אבא  .רתוי  הלוכי  אל  ינאש  .תשרגתמ  ינאש  יתרמא  : " הריעצ השורג 
תאצל ץמואה  יל  היהש  החמש  רקיעב  הביבסה  .יל  םיאתמ  אל  אוהש  הלחתההמ  העדי  ילש  אמא  םגו  רתוי , יל  עיגמש 

לבא ךילע  תצחולש  לענ  תלעונ  תאשכ  וזה , השוחתה  תא  הריכמ  תא  .םושנל  רוזחל  ומכ  היה  םשמ  תאצל  .ער .]...[  רשקמ 
תצלוח תא  התיבה  העיגמ  תאשכ  ברעב , ףוסבו , תלבוסו  תקפאתמ  תא  םויה  לכו  עוריא  הזיא  ךל  שי  יכ  התיא  תכלל  תבייח 

" .הלקה .השוחתה  קוידב  תאז  וזה , היינשה  הזה , עגרה  התוא ?

הז עיפשמ  תמאבש  המ  .ןתניחבמ  תועמשמ  םוש  הזל  ןיא  םידלי , ןיא  םאש  ורמא  ןתיא  יתאציש  תונבה  בור  : " ןב 34 שורג 
". יושנ יתייהש  הדבועה  םצע  אלו  ילש  םייחה  ןויסינ 

יל ןיא  דוע  לכו  בוט , תיארנ  תב 32 , הקוור  ינא  םליבשב  .םישידא  יד  םה  .לדבה  השע  אל  הז  םינב  םע  : " תב 32 הקוור 
ינאש רתוי , הטורש  ינאש  רתוי , יתרבעש  הארמ  קר  הז  רתוי  קומעה  דבורב  השורג ? ינא  םא  םהל  תפכא  המ  םידלי ,

". ןהמ תחא  לכב  יתלקתנ  רבכ  .ולש  תונשרפהו  דחא  לכ  רתוי –  תימגונומ  ינאש  רתוי , הלשב 

חיכומ הז  .תויונפ  - םייונפה קושב  םישורגה  לש  םהיתוינמ  תא  הלעמ  וליפא  /ה " שורג ה" סוטטס  םימיוסמ , םירקמב 
". םימוגפ  " אל םהש  הנותחל ,) תובייחתה  ידכ  דע   ) /ה ותוא התצר " / הצר  " /י והשימש

קיפסמ ךתוא  הצר  והשימש  חיכומ  הז  .הקוור  רשאמ  סולפ  תב 30  השורג  תויהל  רתוי  לק  ונלש  הרבחב  : " תב 30 הריעצ 
." ךתיא ןתחתהל  ידכ 
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רבכ ונחנא  .םש  ונייה  .ןתחתהל  תוצוחל  תוחפ  ונחנא  יכ  רקיעב  תושורג  םיפידעמ  םינבש  יל  הארנ  יליגב  תב 33 : השורג 
". טושפ אל  הזש  תועדוי  תויתואיצמ -  רתוי  ונחנא  .סוס  לע  ךיסנו  הנבל  הלמש  לע  תוזטנפמ  אל 

םע תויהל  סונוב  הז   " .ןויסינ לש  תוכז  תודוקנ  הל  ונתנ  ןישוריגהש  הרובס  יול , ורינמ  הנורחאל  השרגתהש  ןהכ , ןיראק 
הברה ינא  םיסחי  תכרעמל  תסנכנ  ינאשכ  םויה  .תיסופיט  תב 24  אל  רבכ  ינא  .הלשכנש  םיסחי  תכרעמ  ירחא  הרוחב 

רבד ןיא  יכ  הלש , ןויסינהמ  חיוורהל  קר  לוכי  השורג  םע  רשקל  סנכייש  רבג  .המכחו  תרגוב  רתוי  הברה  תחכופמ , רתוי 
" .חצנל היהי  הז  םעפהש  ידכ  ילוכ  לכ  תא  ןתא  ינא  .היינשה  םעפב  שרגתהל  אל  רשאמ  רתוי  הצרת  השורג  השיאש 

םידליה ןעמל  אל ) )
ליגב דוריפמ  םהל  םרגיהל  לולעה  קזנהמ  וששח  םירוההש  ןוויכ  םישוריגה , ינפב  יתועמשמ  םסח  םידליה  ושמיש  רבעב 

לש בצמ  םידליה  רובע  יכ  הנעטב  םימוגפה  םהיאושינ  תא  קרפל  תוגוז  םידדועמ  םיגולוכיספ  רתויו  רתוי  םויה , .םדקומ 
ליגמ לגרתמש  טועפ  דלי  תאזה , הסיפתה  יפ  לע  .תדקפתמ  הניאש  תחא  החפשמ  לע  ףידע  תודקפתמ  תוחפשמ  יתש 

, הזמ הלעמל  .וילאמ  ןבומכ  תאז  לבקמ  ולש , יגולויבה  הרוהה  וניאש  ףסונ  הרוה  םע  וא  דחא  הרוה  םע  תויחל  ריעצ 
תא בירקהל  םירוהה  לש  תונוכנה  םגו  דחוימב , יטמוארט  וא  ןפוד  אצויכ  ספתנ  אל  רבכ  םישורג  םירוהל  דלי  תויהל 

.תתחופו תכלוה  םהידלי  ןעמל  םרשוא 

תבחרומה החפשמל  רשקה  תופפורתה 
תא ללכ  היחמה  בחרמ  .םהיתוחפשמ  תא  םג  אלא  השיאהו  רבגה  תא  קר  אל  רביח  םיאושינה  רשק  תויתרוסמ  תוחפשמב 

קתונמב םהייח  תא  םילהנמ  םיבר  תוגוז  םויכ  .גוזה  ינב  לע  יומס  חוקיפ  ןונגנמ  הליעפהש  תבחרומה , החפשמה 
.דרפיהל רתוי  טושפו  לק  ןכלו  תבחרומה  החפשמהמ 

רבח איבמ  רבח 
רשאכ .םישוריגה  רועיש  לע  עיפשמש  יביטמרונ  הקבדה  ךילהת  םג  ןאכ  רצונש  קפס  ןיא  ליעל  תוביסה  לכל  רבעמ 

םירצונש רחאל   ) השעמ תושעלו  םוקל  םתוא  דדועמ  הז  הליבחה , תא  םיקרפמ  םביבס  םישנאש  םיחכונ  םיריעצה  תוגוזה 
(. םיקדס רבכ 
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?? החפשמה החפשמה םעםע   היהי   היהי המהמ   זאזא  
.העפותה לע  תוקיטסיטטס  םייתניב  ונידיב  ןיא  ריעצ , רודב  רבודמש  ןוויכ  םישוריגה ? םע  םיקינ  Y-םידדומתמ ה דציכ 

רשפא הזה , רודהמ  םישורג  תוגוז  המכ  םע  ונכרעש  תונויאר  סיסב  לעו  םייללכה  םהינייפאמ  תנבה  סיסב  לע  תאז , םע 
רסוח ינש , דצמ  .םהלש  םישוריגה  רבשמ  תא  לקהל  רומא  תוקוורה  ייחב  רבצנה  ןויסינה  דחא , דצמ  .תורעשה  רעשל 

", שקשקה לע  םייח   " םיקינ Y- המ םיבר  .קזנה  לאיצנטופ  תא  םילידגמ  ךומנה  ןסוחהו  תויתולתה   , תילכלכה תוביציה 
רקיעב  ) תינוציחה הביבסב  םתולת  תא  לידגהלו  םבצמ  תא  דואמ  רימחהל  םייופצ  םישוריג  ןכל  הביצי ; הדובע  אלל 

םיברועמו םישיגר  הזה  רודה  ינב  םירבגהש  םושמ  םג  דבכ  קזנ  בסהל  םילולע  םישוריגה  םירחא .) החפשמ  ינבבו  םירוהב 
.דואמ םהל  השק  תורוהה  םקרמב  העיגפהו  םהידלי  לודיגב  רתוי 

םויה דע  .םישוריגה  תייעב  תא  דיתעב  רותפיש  ינבמ  יוניש  רשבמ  יתחפשמה  דסומב  קימעמה  רבשמה  אקווד  ילוא  לבא 
וא הנקתל  שיש  הלקת "  " םה םישוריגשו  ןיקתה  בצמה  םה  ןמז  יכיראמ  םיאושינש  התיה  הרבחב  תחוורה  הסיפתה 

ויהי אל  הרבחב  םישורגה  ובש  בצמל  םיברקתמ  ונחנא  הנשל  הנשמש  רבתסמ  הנהו  .הנממ  םקתשהל  שיש  הלחמ " "
ללכמ םיזוחא  הלעמל מ-40  וישכע  רבכ  .טועימה  ויהי  םתומב  קר  וזמ  הז  םידרפנש  תוגוזה  אקוודש  םויה  בורק  .גירחה 

תא םילדגמה  םיאושנ  םירוה  גוז  לש  תרגסמל  תופולחה  תוברתמו  תויביטמרונ ," אל   " תוחפשמכ תורדגומ  תוחפשמה 
.תחא הרידב  םהידלי 

רשאכ ימגונומ , אל  ןפואב  םייח  םיבר  םיריעצ  םויה  רבכ  השעמל , .שלחנ  הימגונומ  לע  קיתווה  ובאטה  םג  ליבקמב 
.רתוי רצק  חווטלו  רתוי  רצ  ספ  לע  השענ  גוז  תב  וא  ןב  םע  יטנמורה  רשקה 

תושימגו תויביטנרטלא  תורגסמ  רציילו  תומרונה  תא  ןכדעל  ץוחנש  הלוכ  הרבחל  ןיפיקעב  תתואמ   Y-רודש ה ןכתיי 
ףיצר ימיטניא  רשקו  ןוחטיב  תוביציל , םדאה  לש  תיסיסבה  הפיאשה  עקר  לע  ןה  םיבר , םיישק  ןאכ  םילוע  ןבומכ  .רתוי 

.םידכנהו םידליה  לודיגב  חווטה  תכורא  תויגוזה  תאלממש  ילאנויצקנופה  דיקפתה  עקר  לע  ןהו 

דיקפת היהי   Y-רודלו ה םינשה , םע  ףירחיו  ךלי  תחתפתמה  הרומתה  ןיבל  הקיתווה  המכסומה  ןיב  חתמה  ונתכרעהל ,
יבזוע םישועש  הסרפ  תיינפ  ללוכ   ) הלע םיצוביקב  םייחל  םיריעצ  תוגוז  לש  שוקיבה  ידכב  אל  .הזה  ךילהתב  בושח 
תורוה תפולח  רצייל  ידכ  םישקבתמה ) םייונישב   ) תירוחאה תלדב  םידליה  יתב  תרזחה  היהי  אבה  בלשה  ילוא  ץוביק .)

.תנכדועמ

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
.Mahay & Lewin, 2010 ;2007, ןורשו רחש  יגוליבה .' ןועשה   ' ללגב ןיאושינל  רתוי  תוהובג  תויפיצו  םיצחל  תווח  םישנ   .1

.ךיראת אלל  יקסני , ' צילו רבמבונ 2003 ; ןייטשפא , - ןיולו ןרוא  ןמקילג , ; 2006 יבנעו , רחש  םג : ואר  העפותה  לע 
.2002 זוליא ,  .2

.19.11.2013 רציירג ,  .3
.ךיראת אלל  הלעמל , ךרדה  תכרעמ   .4

.22.2.2007 תילג 007 , הבתכל : הבוגת   .5
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.18.11.2009 רמק ,  .6
.22.02.2007 תילג 007 ,  .7

לש תיתרבחה  תרשרשב  הבושח  היילוח  םיכפוה  הלא  .םלועל  םידלי  םיאיבמ  תוגוזהשכ  ךרדה , ךשמהב  םג  תונורתי  ךכל  שי   .8
םירוהה רובע  תניוצמ  הליע  הווהמ  םידליה  ןיב  רוביחה  .אמאו  אבא  לש  םירבחה  ידלי  םע  םירשק  םיחתפמ  םמצעבו  םהירוה ,

תא םיאצומ  םיקוור , וראשנש  ירוקמה  בכרההמ  הלא  .הינפ  תא  הנשמ  תיתרבחה  הצובקה  טא , - טא .ידדהה  רשקה  רומישל 
.רוגסה לגעמל  ץוחמ  םמצע 

.25.3.2010 טחושו , טהל  ךותב : טטוצמ  .םיבורק  םירבח  לש  ןלוכ  תונותח ,  20 ־ל תפלוחה  הנשב  ןמזוה  רוחבה   .9
.תיתרבחה הצובקה  ךותמ  ןיאושינל  גוזה  ןב  תא  רוחבל  גהונה  איה  ( Endogamie  ) הימגודנא  .10

.ןמרבליז - ךלמילא ןרק  לש  סוטטס   .11
ונתחתה ראשה  לכ  .הרשכ  תיתד  - תיתרוסמ הנותח  וכרע  תוגוזהמ  אצמנ ש-83%  תנשב 2012  ונתחתהש  תוגוז  קדבש  רקסב   .12

רובע שדחה  לגה  תרבח  ידי  לע  השענ  רקסה  .ןיד  ךרוע  לצא  ןוממ  םכסה  וכרע  וא  תיחרזא , הנותחב  וא  תימרופר  הנותחב 
.15.02.13 בתוכ , םש  אלל  .םירבגו  םישנ  ונייאור 400  ותרגסמב  תונותח , ןוגראל   easywed תרבח

.ןוגראה לש  תיבה  ףד  ךותמ   .13
'ד–2013. עשתה , 2 סמ ' םושיר   .14

.26.10.2007 ריש , ריש : רדמס  לש  התבתכ  ךותמ  יקלח , ןפואב  טטוצמ , ןלהל   .15
.26.10.2007 ריש ,  .16

.ברה רתא  ךותב  בהו , השמ  ברה   .17
.freemarriage.org.il תיחרזא : הנותח  רתא   .18

ילוי 2004. - ינוי רהצי , ואר :  .19
םשרמב םימושר  םהינשו  םיידוהי  םה  גוזה  ינב  ינש  םהבשו  תנשב 2012 , םייחרזא  ןיאושינב  ואשינש  תוגוזה  ךותמ   .20

18%- כו (, 28%  ) 'ב הראב שילשל -  בורק  (, 33%  ) ןיסירפקב ואשינ  שילשכ  םיחרזא ,) םהינש  רמולכ   ) ילארשיה ןיסולכואה 
.10.8.2014 רבחמ , אלל  .היכ  ' צב ואשינ 

םשרמב םושר  היה  גוזה  ינבמ  דחא  תוחפל  ןהבש  'ל , וחב וכרענש  תונותח  לע 9,509  ןיסולכואה  םשרמל  חווד  תנשב 2012 ,  .21
, ןיסולכואה םשרמב  םימושר  ויה  גוזה  ינב  ינש  תוגוז ,)  3,633  ) הלאה ןיאושינה  ירקממ  .ילארשי ב-38%  חרזאכ  ןיסולכואה 

םדא - ינב "כ 13,142  הס .ןיסולכואה  םשרמב  םושר  היה  גוזה  ינבמ  דחא  קר  תוגוז ,)  5,876  ) ןיאושינה ירקממ  ב-62% 
, האוושה םשל  .םידוהי  אל  תוגוז  םג  םיללוכ  הלא  םינותנ  .הנש  התואב  'ל  וחב ואשינ  לארשיב  ןיסולכואה  םשרמב  םימושרה 
םכותמ 37,7 51 לע 50,474 , דמע  הנש  התואב  ןיאושינ  ךורעל  םישרומה  תדה  תודסומב  לארשיב  ונתחתהש  תוגוזה  רפסמ 

ונתחתה תותדה ) לכמ   ) םינתחתמהמ תישישכ  תורחא : םילימב  .םירצונ  תוגוז  םיזורד ו-865   942 םימלסומ ,  10,766 םידוהי ,
.10.8.2014 רבחמ , אלל  .םייחרזא  ןיאושינב 

.30.7.2007 םולבנזור ,  .22
.30.7.2007 ץיבוקשומש , הבתכב : טטוצמ   .23

ומכ י .) תומש כ'א , ערגי ,' אל  התנועו  התוסכ  הראש   ' קוספה יפ  - לע  ) ותשא תא  דבכלו  סנרפל  ןוזל , לעבה  בייחתמ  םכסהב   .24
ןיינק רטש  ונה  יתרוסמה  הבותכה  רטש  לעופב , .הינפל  תומי  הלילח  וא  השרגי , הלעבש  הרקמב  לבקתש  םוכסה  טרופמ  ןכ ,

.ידעלבה ושוכרל  תכפוה  איהו  הירוהמ , השיאה  תא  רבגה  הנוק '  ' ותועצמאבש
התייה תיתרוסמה  הבותכה  .הפ  - לעבש הרות  ימכח  ידי  - לע תועדה , בור  יפל  הנקות , איהו  ארקמב , תרכזנ  הנניא  הבותכה 
תכרעמ רדעיהו  תוביצי  רסוח  לש  הביבסב  רכינ , תוצראב  יתד  טועימכ  ויח  םידוהיה  םהבש  םינמזב  רתויב  בושח  ךמסמ 

.תיגוזה םיסחיה  תכרעמ  לש  הפיכאל  וא  הרדסהל  םיקוח 
.10.12.2008 רסמ , הבתכל : הבוגת   .25

ללוכ אל  הז  רפסמ  תנשל 2008 .) ןוכנ   ) ןיאושינ תרגסמב  אלש  ףתושמב  םירג  לארשיב  תוגוז ) ףלא   75  ) שיא ףלא  כ-150   .26
.11.1.2008 רבוס , יתורח  .רבד  לכל  םיפתושמ  םייח  םילהנמה  שיא ,) ףלא  כ-20   ) םיינימ דח  תוגוז  כ-10,000 

ו-23% דנלוהב   20% ב״הראב , תוגוזהמ  תמועל 11%  ל-2011 ) ןוכנ   ) רוביצב םיעודיכ  םייח  לארשיב  תוגוזהמ  כ-5%   .27
ץרמ 2013. 'ס , מל .קרמנדב 

.11.1.2008 רבוס , יתורח  ואר :  .28
טג ידעלב  ןכש  יתד , סקטב  ןתחתהל  הצרי  גוזה  ינבמ  דחאש  הרקמב  תאזו  הרמוחל , טג  ןתמ  שרדיי  דיתעב  יכ  ןכתי  תאז  םע   .29

םייחרזא ןיאושינב  דיתעב  אשניהל  גוזה  ינבמ  שיאמ  ענמי  אל  רבדה  תאז , םע  .ואישהל  היהי  ןתינ  אלו  קוורכ  בשחיי  אל  אוה 
.רוביצב /ה  עודי םע  דיתעב  תויחל  וא  ןיסולכואה ) םשרמב  םיאושנכ  םשריהל  ףאו  )

.25.10.2013 םר ,  .30
יכ הלעה  תירבה ב-2003  תוצראב  ךרענש  רקסו  תוקוורה  תביסמ  לש  תוירלופופה  הקסנ  האמה ה-21  לש  ןושארה  רושעב   .31

.Montemurro, 2006 .וזכ .  הביסמב  תוניינועמ  ויה  תולכהמ   94%
ייחל הרובק  סקט   ' אוה ילולימה  שוריפהו  ' - enterrement de garçon de Vie  ' םיקוורה תוביסמ  תוארקנ  תפרצב   .32

'. תוקוורה
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.6.7.2011 יניס ,  .33
.21.11.2005 ןויחוא ,  .34

.Tye &Powers, 1998  .35
.Montemurro, Beth, McClure & Bridget, 2005  .36

.25.10.2013 םר ,  .37
.12.3.2013 םר ,  .38

.30.8.2011 ינליא ,  .39
קרפ 1. הנוע 1  תשק , ירודיש  הלאה ,' תויוטשה  הז  המ  '  .40

.17.8.2012 רבחמ , םש  אלל   .41
.9.6.2006 תיזג ,  .42

קרפ 1. הנוע 1  תשק , ירודיש  הלאה ,' תויוטשה  הז  המ  '  .43
.25.8.2012 רבחמ , םש  אלל   .44
.17.8.2012 רבחמ , םש  אלל   .45

.4.3.2008 גומלאו , ןידור  ואר : לארשיב  תונותחה  תוברת  תוחתפתה  לע   .46
.1998 ריפס ,  .47

.יתאב רתא  ךיראת , אלל  הנותחל , תונמזה   .48
.ךיראת אלל  המלע ,  .49

לש תונושה  תואצוהה  יבגל  תוטלחהה  תלבקב  רתוי  תיטננימוד  התייה  הלכהש  םינייצמ  םילאשנהמ )  36%  ) תוגוזהמ שילשכ   .50
שדחה לגה  תרבח  ידי  לע  ךרענש  גציימ  םגדמ  רקס  יפ  לע  .יטננימודה  היה  ןתחה  יכ  םינעוטש  דבלב  תמועל 18%  הנותחה ,

םש אלל  ךותב : תנשב 2012 . ונתחתהש  םירבגו  םישנ  ונייאור 400  ותרגסמב  תונותח , ןוגראל   easywed תרבח רובע 
.15.2.2013 רבחמ ,

קרפ 1. הנוע 1  תשק , ירודיש  הלאה ,' תויוטשה  הז  המ  '  .51
לע . all places, WeddingBook םינתחתמ  Myday, Wedrviws, Mit4mit, zap תוינברוא , תולכ  לשמל : ךכ   .52

(. סולפ רטמ  הקפה :  ) ןמצייו תנעו  רמייהנרב  רנבא  לש  הנותחה ' דע   ' היזיוולטה תרדס  םג : ואר  לארשיב  העפותה 
.28.4.2013 דעלג ,  .53

אצי טרסה  ( The Wedding Planner '. ) תונותחה תנגראמ   ' זפול רפינ  ג' לש  הטרסמ  ראשה  ןיב  העפשוה  תאזה  המגמה   .54
.ןמקנש םדא  ידי  לע  םיובו  קלפ  הלמפו  סילא  לאכימ  ידי  לע  בתכנ  םינרקאל ב-2001 .

.28.5.2006 ביבר , ךותב : תטטוצמ   .55
קרפ 1. הנוע 1  תשק , ירודיש  הלאה ,' תויוטשה  הז  המ  '  .56

.18.10.2007 הזמל ,  .57
.DJ Azvelos לש רתאה   .58

.24.10.2005 לאכימ ,  .59
.25.10.2013 םר ,  .60

.1997 ישורב ,  .61
לעמ תדרויו  הלועש   ) ףחר תמלצמ  ללוכ  תחא , ואדיו  תמלצממ  רתוי  תועצמאב  הנותחה  תא  םלצל  גהונה  חתפתה  ןמזה  םע   .62

, עוריאה םלואל  ךומס  רדחב  הכירע  ןפלוא  םקומ  םירקמהמ  קלחב  תוירשפאה .) תויווזה  לכ  תא  תספותו  הבחרל  ביבסמו 
.תמא ןמזב  טרסה  תכירע  תאו  הנומתה  בותינ  תא  םילהנמ  םשמו 

םירפסמה גוזה  ינב  םע  ןויאיר  העובק : תנוכתמ  שי  טרסלש  אצמ  תונותחב , ואידיווה  יטרס  תעפות  תא  רקחש  ןמבייל , ןנור   .63
קרפו םידוקירה  קרפ  תוחכונ , תקידב  ןיעמ  אוהש  םיחרואל , שדקומה  קרפ  ןיאושינה , תעצה  לעו  הנושארה  םתשיגפ  לע 

.םימעפ רופסניא  וב  תופצלו  בושל  לבוקמה  גהונה  תועצמאב  ומצע  תא  לפכשמ  ימעפ ' - דח עוריאה ה' ןמבייל , תעדל  .הפוחה 
.יתחפשמה אתה  לש  תיתרבחה  תרגסמל  םיריעצה  תא  ךושמל  דעונש  הלומעת  עסמ  ןיעמ  םג  הווהמ  טרסה  ותנעטל ,

לש היכרע  תא  םירידאמ  ךכבו  עוריאה  לש  תראופמ  הנומת  רצוי  הכירע , יכותיחו  םיטקפא  תורואפת , םיקימיגב , שומישה 
.1997 ןמבייל , .תויגוזה 

.4.3.2008 גומלאו , ןידור  ךותב :  .64
.25.10.2013 םר ,  .65

.ב ' עשת רגירט ,  .66
.22.8.2011 גרבנזור , ךותב : טטוצמ   .67

.22.8.2011 גרבנזור , ךותב : תטטוצמ   .68
.21.3.13 לבאפ ,  .69

www.biglove.co.il  .70
www.biglove.co.il  .71
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הבתכש ( , Sheryl Paul  ) לופ לירש  םשב  תיגולוכיספ  התייה  הנותחה .' ירחאש  ןואכידה   ' תעפות תא  הנחבאש  הנושארה   .72
.םהירחאש הליפנה  ןיבל  ןיאושינה  ינפל  תויפיצה  ןיב  רעפה  לע  הל  ורפיסש  תוריעצ , םישנ  םע  תונויאר  לע  תססובמה  הזת 

םירגוב םייחל  רבעמהמ  תודרחה  לע  ורפיס  םג  ןה  .והשמ  ודביא  ןהש  רמולכ  לבא , לש  תושוחתל  ומד  ןהלש  תושוחתה 
ונונכתב קוסיעהו  רתוי  עקשומ  הנותחה  סקטש  לככש  היה  לופ  לש  םיאצממהמ  דחא  .תושדח  תויוביוחמ  םע  םייארחאו 

The ' ) תעדומה הלכה   ' םשב רפסל  הכפה  רטסאמה  תדובע  .רתוי  ההובג  וירחאש  ןואכידה  תמצע  ךכ  רתוי , ךשוממ 
.Paul, 2000 ב. ' הראב רכמ  ברל  היהש  (, Conscious Bride

'. תיכולכלל הלרדניסמ   ' התוא וניכש  שיו  תיתרושקת , תוסחייתהל  העפותה  התכז  לארשיב  םג 
ינב םא  : ' ךכ וזה  העפותה  תא  הריבסה  תובוחרב  תוער  ןוכמ  תלהנמו  תכמסומ  תיתחפשמו  תיגוז  תלפטמ  רצלמ , הלאירא   .73

םיבשוי םה  הנותחה , ירחא  םואתפ , .טולימ  יחתפ  םהל  ויה  ותיבל , רזח  דחא  לכו  דחי , וליב  קר  אלא  ףתושמב , ויח  אל  גוזה 
ןייצל בושח  .ןוחטיב  תתל  ץועייו , הכימת  תתל  תלוכי  האנה , דובכ , הכרעה , רשקל : תוהמ  סינכהל  םיכירצו  ינשה  לומ  דחא 
םישנ לצא  קר  תומייק  אל  הלאה  תושוחתה  .רשקה  תא  קימעהל  וחילצה  אל  תאז  תורמלו  הנותחה  ינפל  דחי  ויחש  תוגוז  שיש 

' .םדוק ושח  םהש  המל  רוזחל  םיחילצמ  אל  םהו  גגופתמ  םדוק  ושח  םהש  ףיכה  לכש  םינעוט  םה  .םירבגה  לצא  םג  אלא 
.24.8.2006 יטנסרק , - ןיצ ךותב :

'. תצק דוע  הז  תא  תוחדל  רשפא  ילוא  .רגבתהל  חוכ  יל  ןיא  דלי ? תארק  ימל   ' ותרתוכש רוטב  וזה  העפותל  סחייתה  ןלוג  ינוי 
התא ולש 12 . ילטנמה  ליגהש  םדא  םע  תויחל  ךישמהל  הלוכי  אל  ינא   ' וב החיטמש  ותשא , לש  החכות  תחיש  ראתמ  אוה 

לש אבא  היהא  ינא  ךיא  .ףייכ  אל  ךכ  לכ  עמשנ  הז  .רגבתהל  חוכ  יל  ןיא  : ' בתוכו המשאב  הדומ  אוה  .עדוי ' התא  ןב 33 , רבג 
.24.8.2006 ןלוג , היעב '? הצצש  םעפ  לכב  םירהצ  ןושיל  תכלל  טושפ  רשפא  יא  המל  ימצע ? יניעב  דלי  דוע  ינא  םא  והשימ 

.30.8.2010 חילמלא , - יקצרש  .74
קרפ 1. הנוע 1  תשק , ירודיש  הלאה ,' תויוטשה  הז  המ  '  .75

, קלוק ידע  לש  דהאל ' םיתב  ינש  , ' לשמל ךכ  .העפותב  הקסעש  םידליה  תורפסב  ראשה  ןיב  תאטבתמ  םישוריגה  תוחיכש   .76
- ץרה לחר  לש  אמאלו ' אבאל  הרק  המ  , ' יחרז תירונ  לש  יננ ' תא  שרגל  אל  , ' ןדומ הלוש  לש  םידרפנ ' לט  לש  אמאו  אבא  '

.עשוי קיציא  לש  םגו ' םג  דורמנ  ץיבורזל ו'
.10.12.2008 רסמ , הבתכל : הבוגת   .77

.21.3.13 לבאפ ,  .78
.16.2.2010 שוג ,  .79

רבמצד 2005. ןירבוד ,  .80
.Guttmann & Lazar, 2004  .81

". םיפלחתמ תורוא  : " קרפ 13 הנוע 1 , רוזמר , הרדסה   .82
.10.12.2003 רסמ , הבתכל : הבוגת   .83

.10.12.2008 רסמ , ךותב : טטוצמ  .ינודנולה  סמייטב  םסרופ   .84
.Myers, 1993 ; 2010 לסאר ,  .85

.22.3.2012 ידעלגו , ירצוא  ךותב :  .86
.22.4.2007 ירא , בל  ךותב : תטטוצמ   .87

.22.3.2012 ידעלגו , ירצוא  ךותב : טטוצמ   .88
.1985 הילאקסוב ,  .89

.29.04.08 ןמרמיצו , ןרוהנייא  הבתכל : הבוגת   .90
.20.8.2012 ויז ,  .91

.22.3.2012 ידעלגו , ירצוא  ךותב : תטטוצמ   .92
.20.8.2012 ויז ,  .93

.21.6.2011 רורד , - ןב  .94
.22.3.2012 ידעלגו , ירצוא  ךותב :  .95

.ךיראת אלל  ינשה , יצחה  ברימ -   .96
םירבגמ רתוי  הבר  תודידב  תושח  םישנש  אצמ  ןליא , - רב תטיסרבינוא  לש  היגולויצוסל  הקלחמב  ךרענש  ינש , ראותל  רקחמ   .97
םירבגה לשמ  רתוי  הלודג  ןיאושינה  תרגסממ  םישנה  לש  תוישגרה  תויפיצהש  אוה  ךכל  ןתינש  רבסהה  .ןיאושינה  ךותב 

.2012 ראב , .תושממתמ  אל  תויפיצה  רשאכ  רתוי  הלודג  תודידבה  תשוחתו  הבזכאה  םג  ןכלו 
.21.6.2011 רורד , ןב  הבתכל : הבוגת   .98

תלבקב תומידקל  תיעוצקמ , הרשכהב  תומידקל  יאכז  דיחי  הרוה  לשמל , ךכ  .הנידמהמ  תובר  תולקה  לבקל  יאכז  דיחי  הרוה   .99
- דח החפשמל  עייסמ  ימואל  חוטיבל  דסומה  .רויד  יכרצל  המעטמ  וא  הנידמה  תאמ  תלדגומ  האוולהלו  םוי  - ןועמל וידלי 
(. הכומנ התסנכהש  תדבוע  םאל   ) הסנכה תמלשה  תבצק  וא  תדבוע ) הניאש  םאל   ) הסנכה תחטבה  תבצק  תרזעב  תירוה 
וא הרידמ , קלח  וא  הריד  ןתולעבב  התייה  אלש  תוירוה  - דח תוחפשמל  התנכשמה  ימולשתב  עויס  קינעמ  ןוכישה  דרשמ 

תירוה דח  החפשמב  םהידלי  תא  םילדגמה  םירוה  .ןישוריגה  םכסהב  הרומת  אלל  הרבעוה  איה  ךא  הריד  ןתולעבב  התייהש 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

םידליב קיזחמ  וניאש  גוזה  ןב  םג  םילבקמ .) םניא  תירוה  וד  החפשמב  םירוהש   ) הסנכה סמב  תופסונ  יוכיז  תודוקנל  םיאכז 
החפשמ תיאכז  םידומיל , תנש  לכ  תליחתב  .וידלי  תלכלכב  תופתתשהה  לשב  תפסונ  יוכיז  תדוקנל  יאכז  רבגה ) ללכ  ךרדב  )

דע 14. ליגמ 6  ימואל , חוטיבל  דסומהמ  הידלימ  דחא  לכל  םידומיל  קנעמל  תירוה  - דח
.הנונראה ימולשת  לע  החנה  ןטופיש , םוחתב  תוררוגתמה  תוירוה  - דח תוחפשמל  תוקינעמ  תוימוקמ  תויושר  םג 

.22.3.2012 ידעלגו , ירצוא  ךותב : םיטטוצמ   .100
.22.3.2012 ידעלגו , ירצוא  ךותב : תטטוצמ   .101

, םישורג םה  לארשיב  םירוההמ  רשאכ 30%  .תוילכלכ  תוכלשה  םג  הל  שיש  ןוויכ  ןישוריגה , תיגוסב  קסע  גרבנטכרט  'ח  וד  .102
לש הרכשהו  השיכרל  השירדה  הלוע  םידרפנ , םיתב  ינש  קיזחהל  ךירצ  גוז  רשאכ  .רוידה  יריחמ  לע  םג  העפשה  ךכל  שי 
ינוע ייחל  ןישוריגה  םויב  ןודינ  םומינימה , רכשמ  רתוי  הברה  חיוורמ  וניאש  בא , .םיינעל  גוזה  ינב  ינש  תא  ךפוה  הז  .תוריד 

.27.9.2011 גרבנטכרט , תדעוו  .םלשל  וילעש  תונוזמה  לשב 
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