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רצונ ב-7/25/2014

הדלוהו הדלוהו הדולי   הדולי

החפשמב החפשמב םידלי   םידלי תוחפ   תוחפ
תימלוע - ללכ המגמ  איה  ןוירפה  ירועישב  הדיריה 
תוביסה .השדח  תיפרגומד  תואיצמ  תבצעמש 

לש תובישחה  תמרב  היילעה  ןה  העפותל  תוירקיעה 
(; תיפסכ העקשה  תוחפ  םידלי =  תוחפ   ) ירמוחה רשועה 
, םיבשחמ םידגב ,  ) םידלי לודיג  לע  תואצוהב  היילעה 

היילעה וכו ,)' רתוי  הלודג  הרידל  רבעמ  םיגוח ,
םירוההמ עבותה  ירטנצודייפה , סותאה  תובישחב 

ןמז תוחפ  םידלי =  הברה   ) דליב ןמז  רתוי  עיקשהל 
םיבוט יכה  םירוהה   " תויהל ידכ  דלי ) לכל  יונפ 

דליה תדלוהו  םיאושינה  ליגב  היילעהו  רשפאש ;"
שוכרל םישנ  לש  ןנוצר  לשב  ראשה  ןיב   ) ןושארה

םג החפשמ .) תמקה  ינפל  הריירק  תונבלו  הלכשה 
םיעיפשמ דריש  םישוריגה  ליגו  הלעש  םישוריגה  רועיש 

וא ןושארה  דליה  תדלוה  ירחא  םישרגתמ  םיבר  תוגוז  )
(. הדוליה תרשרש  תא  רצוע  הזו  ינשה ,

לארשיבו םלועב  ןוירפ  יסופד 

OECD-תונידמב ה  Total fertility rates  - ) הייח ימיב  תדלל  היופצ  השיאש  םידליה  רפסמ   ) ללוכה ןוירפה  רועיש 
.תונידמה לש  ןתייסולכוא  לדוג  תוביצי  לע  הרימשל  הצוחנה  הפולחתה  תמרמ  תוחפ  ונייהד , לע 1.71 -  תנשב 2013  דמע 

(. לע 2.7 עצוממה  דמע  ב-1970   ) םדוק םירושע  העבראל  האוושהב  תיטמרד  הדירי  וז 

ללכל םיסחייתמה  םינותנב  רבודמ  תנשב 2013 . תנשב 1995 ל-3.00  השיאל  םידלי  הלע מ-2.88  לארשיב  ןוירפה  רועיש 
.רזגמל רזגממ  ןוירפה  ירועישב  םייתועמשמ  םילדבה  םירכינ  לעופבו  לארשיב , הייסולכואה 

םלועל : האוושהב  הובג  ץראב  יללכה  ןוירפה  רועישש  ךכל  תוירקיע  תוביס  שולש 
םלועל םידלי  האיבמ  אלש  השיא   ) םידלי תדלוהלו  החפשמ  תמקהל  תילארשיה  תוברתה  תסחיימש  הלודגה  תובישחה  .א 

המצע .) תא  השמימ  אלש  ימכ  השחו  המגיטסל  הכוז  לארשיב 

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 
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תיתועמשמ הובג  ןהב  תועייתסהה  לש  יתלשממה  דוסבסהו  םלועב  תוחתופמה  ןמ  ןה  לארשיב  הירפהה  תויגולונכט  .ב 
.םלועל  סחיב  םוצע  רעפבו  ןושאר  םוקמ  הירפה -  ילופיטמ  םידלונ  לארשי  ידלימ   4.1% תורחא : תונידמל  תיסחי 

(. םיאודב רקיעב   ) ימלסומ יברעה  רזגמהו  ידרחה  רזגמה  םילודג : םייתרוסמ  םירזגמ  ינש  לש  ההובגה  ןוירפה  תמר  .ג 

תליחתב  ) רתוי מ-2.3 לש  המרמ  תונש ה-80  עצמאב  תרכינ  הדימב  הדרי  תוינוליח  תוידוהי  םישנ  לש  ןוירפה  תמר 
רשפא זאמ  .םייפלאה  תונש  עצמא  דע  תונטק  תודונת  םע  העובק  הראשנ  וז  המר  .ועצמאב  לש 1.9-1.7  המרל  רושעה )

ןוירפה ל-2.1. תמרב  היילע  לש  המגמ  תוהזל 

םיפידעמ ( 55%  ) תיצחמכ הלעמו ) ינב 20   ) תרגובה תינוליח  - תידוהיה היסולכואבש  אצמנ  השענש ב-2010  רקחמב 
.החפשמל   םידלי  ינש  םיפידעמ  ( 19%  ) המוד זוחאו  םידלי , העברא  םיפידעמ  ( 19%  ) תישימחכ םידלי , השולש 

, םהירוה רוד  לש  ולאמ  םיכומנ  רתוי , תינריתמהו  הליכשמה  רתוי , הריעצה  הבכשה  לש  ןוירפה  ירועיש  יכ  רעשל  רשפא 
.ןג תמרו  ביבא  לת  ומכ  םיבושייב  םיקוורה  רועישב  אוצמל  רשפא  ךכל  זמר  .הפולחתה  תמרל  תחתמ  לא  םידרוי  ףאו 

היילעה הנושארה  הדילב  מ-28.3 ל-30 .)  ) םינש םינשה 1994 ל-2010 ב1.7  ןיב  הלע  לארשיב  הדילב  עצוממה  םאה  ליג 
ליג ןיידע  הז  (. 27.2 מ-24.6 ל -  ) םינש םינשה ב-2.6  ןתואב  הלע  הנושארה  הדילב  עצוממה  םאה  ליג  רתוי : תיתועמשמ 

.OECD-תונידמב ה ןושארה  דליה  תדילל  עצוממה  ליגל  סחיב  ךומנ 

תונשב ה- יאליגב ה-20 . ןוירפה  רועישב  הדח  הדירי  תוינוליח  - תוידוהיה םישנה  לצא  הלח  םינורחאה  םירושעה  ךלהמב 
ותוא האיבה  םיליגב 24-20  ןוירפה  רועישב  הדיריה  ליגה 34-30 . תצובקל  ליגה 29-25  תצובקמ  ןוירפה  איש  רבע   90
ןושארה דליה  תדלוה  ליגב  הילעל  הרושק  ןוירפב  הדיריה  .ללוכה  ןוירפה  ךס  לע  העיפשמ  הניאש  טעמכש  הכומנ , המרל 

הלע מ-14% ב- תודילה  ללכמ  הלעמו  תונב 35  תודלוי  לש  תודילה  לש  ןקלח  ןכ , יכ  הנה  .םיאושינה  ליג  תייחדמ  תעבונש 
.המאתהב  דרי מ-4% ל-2%  תחתמ ל-20  ןליגש  תודלוי  לש  תודילה  לש  ןקלחו  1990 ל-19% ב-2009 

םאה ליג  לש  תועפשהל  קיפסמ  םיעדומ  םניא  םיריעצש  ואצמ  לארשיב  םגו  םלועב  תונורחאה  םינשב  ושענש  םירקחמ   
לע םיריעצה  לש  עדימה  תורוקמש  ךכ  לע  םיעיבצמ  םג  םירקחמה  .דלי  םלועל  איבהל  יוכיסה  לעו  תוירופה  תדימ  לע 

ינב תא  ןהלש  עדימה  תורוקמ  ןיב  ונייצ  לארשיב  םישנה  ןמ  כ-70%   ) םייעוצקמ אלו  םייארקא  םה  ןוירפה  ימוחת 
תא ונייצ  םישנהמ  קר כ-15%  תאז , תמועל  .םירבח  ןהלש  עדימה  תורוקמ  ןיב  ונייצ  םישנה  ןמ  רתויו מ-60%  החפשמה 

.עדימ רוקמכ  החפשמה  אפור  תא   5%- כו עדימ  רוקמכ  גולוקניגה  אפורה 

: תורוקמ
.ימואל - ןיבה השיאה  םוי  לגרל  םינותנ  טקל  .הקיטסיטטסל 6.3.2013 . תיזכרמה  הכשלה 

.ןופלטב עדימ  הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה 
םינשב 2009-1979. ןהלש   - תויתדה תדימ  יפל  לארשיב  תוימלסומו  תוידוהי  םישנ  לש  ןוירפ  ינוי 2011 . .דמחא  לחילח ,

.60 סמ ' הדובע  תוריינ  תרדס  הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה 
םוסרפ 1331. רבמטפס 2008 . .הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה 

.לארשיב תוירופל  תועדומו  ןוירפ  אשונב  םינותנו  עדימ  .עדימהו 17.6.2012 . רקחמה  זכרמ  תסנכה ,
הדלוההו ןוירפה  אשונ  לש  תיתקיקח  הרדסה  תניחבל  תירוביצה  הדעווה  תוצלמה  יאמ 2012 . תכרוע .)  ) לטיבא ןמוא , - רניו

.תואירבה דרשמ  .לארשיב 
תיפוג 1990-2013. ץוח  הירפה  ילופיט  .תואירבה 9.7.2015 . דרשמ 

OECD. 2011. Doing Better for Families.
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Students. Human Reproduction, 27(5): pp. 1375-1382.
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םישנ ברקב  עצוממה  ןיאושינה  ליג 

תנש 1980 תנש 1995 תנש 2010
21.5

22.5

23.5

24.5

25.5

.ימואל - ןיבה השיאה  םוי  לגרל  םינותנ  טקל  .הקיטסיטסל 6.3.2013 . תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :

הנושאר הדילל  עצוממה  םישנה  ליג 

תנש 2003 תנש 2011
26

26.4

26.8

27.2

27.6

.ימואל - ןיבה השיאה  םוי  לגרל  םינותנ  טקל  .הקיטסיטסל 6.3.2013 . תיזכרמה  הכשלה  רוקמ :
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Marital and Parental Status amoung Millennials and Gen Xers at similar Life Stage

Gen XGen XMillennialMillennial  Marital StatusMarital Status

29.1%22.2%Married

65.9%73.8%Never married

5.8%9.2%Cohabiting

41%36% % of women ages 18-29 ever had children 

Reference: Wang, Wendy and Taylor, Paul. 3.9.2011. For Millennials, Parenthood Trumps Marriage.
Pew Research Center: Social & Demographic Trends.

Note: Cohabiting is independent of marital status, someone who lives with a partner could be never
married or divorced/widowed. To be consistent of marital status, someone who lives with a partner on
relationship with the household head.

איה דחיב , ותוא  לדגלו  ףתושמ , יטנג  רצות  אוהש  םלועל , דלי  איבהל  הקושתה  תוביס : יתש  ףיסוהל  שי  הלא  לכל 
ףתושמה ןוצרה  םג  ךכמ  האצותכו  תשלחנ , תיגוזה  הבהאה  תויכונאה -  תא  שדקמש  םלועב  לבא  .הזע  הבהאל  יוטיב 

.םלועל דלי  איבהל  ןוצרה  סיסבב  דמועש  יטסיאורטלאה  ףחדה  תא  םג  שילחמ  ימצעה  דוקימה  .םישדח  םייח  רוציל 
םידלי תדלוהמ  העיתרל  היינשה  הביסה  .םהייח  תוכיאב  עגפיו  היגרנאו  ןמז  םהמ  לוזגי  דליש  םיששוח  טושפ  םיבר 

.הדילו ןוירה  תובקעב  ןתדובע  םוקמ  תא  דבאל  םישנ  לש  ןששח  איה  ןוירפה ) תקיטסיטטסל  תמרותש  )

השוע תוחפ , אצוי  התא  .םירחאה  רשואה  יגוס  לכ  תא  ךרדב  םיגרוה  לבא  רשוא  ךל  םיאיבמ  תמאב  םידלי  : " ןב 26 ריעצ 
" .םלודיגו םתדלוהב  עיקשהל  םינכומ  תוחפ  םישנא  ןכל  .ילקידר  יוניש  םירבוע  "ל  וחב םילויטה  סקס , תוחפ 

םידרח רקיעב   ) תולודג תויתרוסמ  תויסולכוא  הב  תויחש  םושמ  תימלועה , המגמהמ  טעמב  הנוש  לארשי  תנידמ 
תרכינ יתד , - אלה ידוהיה  רזגמה  ברקב  רקיעב  ונלצא , םג  תאז , םע  .םיהובג  ןוירפ  ירועישב  םינייפאתמש  םיאודבו )

לא העיגמו  הריעצה  הבכשב  דחוימב  תטלוב  איה  ליעל .) וראותש  תוביסהמ   ) ןוירפה ירועישב  הדירי  םינורחאה  תורודב 
.הפולחתה תמרל  תחתמ 

רחא רשוא  לכ  תוגרוה  ןהש  הבוט  ךכ  לכ  השגרהל  תומרוג  תוינקה  .ןיאורה  ומכ  דובעל  ליחתמ  םזילטיפקה  : " ןב 26 ריעצ 
וז .ונממ  דוע  גישהל  ליבשב  רחא  רבד  לכ  לע  רתוות  התא  ןיאורה , םע  ליחתמ  התאש  עגרב  .חורב  העקשה  ןוגכ  םייחב ,

רשואה יגוס  לכ  תא  ךרדב  םיגרוה  לבא  רשוא  ךל  םיאיבמ  תמאב  םידלי  .הזה  רודה  לצא  ןוירפב  הדיריל  תוביסה  תחא  םג 
םינכומ תוחפ  םישנא  ןכל  .ילקידר  יוניש  םירבוע  "ל  וחב םילויטה  סקס , תוחפ  השוע  תוחפ , אצוי  התא  .םירחאה 

" .םלודיגו םתדלוהב  עיקשהל 

תדלל תדלל אלאל   הריחבה   הריחבה
תונשב םישנ  רשע  לכמ  תחא  תמועל   ) םלועל םידלי  איבהל  אל  םויה  תרחוב  יברעמה  םלועב  םישנ  שמח  לכמ  תחא 
הריחבה (. Childless by Choice " ) תורוה - לא  " יוניכל התכזש  ןוירפב , הדיריה  לש  הצקה  תעפות  וז  םישימחה .)

הרבחה לע  תכל  תוקיחרמ  תוכלשה  תלעב  תיתרבח , המגמל  תכפוה  תשחכומ , העפות  התייה  ןמזמ  אל  דעש  תאזה ,
הבש םידלימ ,) םיישפוח   ) 'Child Free' תרתוכה תחת  דחוימ  ןויליג  העפותל  שידקה  םייט '  ' ןיזגמה .תיברעמה 

.תירבה תוצראו  הפוריאב  םעפ  יא  םיכומנה  הדוליה  ירועיש  ורקסנ 

, הפוריא םורדב  תונידמ  לשמל , ךכ  .תאזכ  המגמ  תרכינ  תיתחפשמ  היצטניירוא  תולעבו  תוינרמש  תונידמב  וליפא 

2

3

4
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תונורחאה םינשב  תורגוס  תולומחלו  תובחר  תוחפשמל  ףדרנ  םש  םינש  המכ  ינפל  דע  ויהש  דרפסו , ןווי  הילטיא , ומכ :
וליאו םידלי  אלל  ראשיהל  םויכ  תופצמ  תונב ה-40  תויקלטיאהמ  עברל  בורק  .הפוריאב  הדילה  ירועיש  תלבט  תא 

.השיאל  תודיל   1.3 םלועב –  םיכומנהמ  הדולי  רועיש  דדמנ  ןוויב 

התמו םידלי  תלוטנ   ' רפסה לשמל   ) ץועיי ירפסמ  לחה  .םיתוריש  לש  חמוצ  קוש  הדילוה  םידלי  אלל  תוגוז  לש  העפותה 
תיטירבה תודחאתהה  וא  רבוקנווב , הסיסבש  גנידיק ' ונ   ' הצובקה לשמל   ) תויפותישו הכימת  תוצובק  ךרד  הז ,)' לע 

בלכל בשומ  הבציע  הדנוה  תוינוכמה  תרבח  לשמל   ) וללה תוחפשמל  םימאתומה  םירצומל  דעו  םידלי ) ילב  םישנאל 
(. דליל בשומה  תא  ףילחמש 

םניאש שי  םירוה ; תויהל  ךרוצו  ההימכ  םהב  ןיאש  םיריהצמש  ימ  שי  .תונווגמ  םידלי  אלל  םייחב  הריחבל  תוביסה 
םילוקיש לשב  ענמיהל  םיפידעמ  םירחא  הבוג ; תורוההש  םיישפנהו  םיילכלכה  םיריחמה  תא  םלשל  םינכומ 

.הרבחה יביתכתל  ענכיהל  בוריס  וא  לבסו , תומילא  לש  םלועל  םידלי  איבהלמ  ששחה  ןוגכ  םייגולואידיא ,

תא וחד  טושפ  אלא  םידלי , איבהל  אלש  תעדומ  הטלחה  ולביק  אל  םידליה  ילוטנ  תוגוזה  בור  יכ  םינייצמ  םיחמומ 
קר .התונשל  רשפא  יאש  הדבועל  םיוסמ  בלשב  הכפה  םיאצאצ  אלל  םייח  לש  תואיצמהש  דע  החפשמ  םיקהל  הטלחהה 

. החפשמ םיקהל  אל  תעדומ  הטלחה  ולביק  םהמ  שילשכ 

, ןולשיכמ דחפה  תישגרו , תיזיפ  ידמ –  הלודגה  תוירחאה  ינפמ  ששחה  הדרח : לש  םיעינמ  םג  םיפרטצמ   Y-רוד ה לצא 
םידליכ ווחש  תוילילשה  תויווחה  לשב  םלועל  םידלי  איבהל  םיששוחה  םג  שי  .הדילמו  ןויריהמ  דחפה  םג  םיתיעלו 

.םישורג םירוהל 

רתויו םייחב " לודגה  רשואה   " תא םידליב  םיאור  ןיידע  ןוכנ ל-2013 ) םיזוחא   90  ) םילארשיה בור  לארשי ? יבגל  המו 
רוד תא  םינייפאמה  םיכילהתה  רואל  תאז , םע  .םיקיר  םייח  םה  םידלי  אלל  םייח  יכ  םירובס  םיזוחא )  57  ) םתיצחממ

הנושארלש הדבועה  .םידלי  אלל  םייח  לש  תורשפאב  ורחבי  תוגוזו  םיקוור  רתויו  רתוי  ןמזה  םעש  חינהל  רשפא  , Y-ה
.קפואבש המגמה  לע  הדיעמ  ןוילעה –  יתחפשמה  יוויצב  םייבמופ  הריפכ  ייוליג  תרושקתב  ומסרופ 

לתל רבעמה  ירחא  וישכע , .םידליל  לשב  ינא  .םידלי  וישכע  יל  םיאתמש  יתרמא  ראותה , ירחא  עבש , ראבב  : " ןב 27 ריעצ 
". יל רעוב  אל  .תוכחל  םילוכי  םידליש  יתטלחה  תויורשפאהו , םירבחה  לכ  םע  ביבא ,

לע ססובמו   , לארשיב םידלי  ילב  םייחב  הריחבב  קסועש  האלהו ," ינממ   " םשב רפס  הבתכ  תנוד  הנרוא  תיגולויצוסה 
: הליבשב אל  הז  תוהמיאש  ליגב 16  רבכ  הטילחה  המצע  איה  .הלש  "א  מה תדובע 

האוושמ וז  וליאכ  הריירקב , המצע  תא  שממל  הצור  איהש  ללגב  הז  אמא  תויהל  הצור  אל  יהשימ  םאש  םיבשוח  דימת  "
דבכנ קלח  .הלש  תוביסה  תא  שי  תחא  לכל  .ןיינעה  חרכהב  אל  הז  לבא  תיטסיריירק – ' היהאש  וא  אמא , היהאש  וא   ' לש

םיניינעמש םירבדה  תא  תושעלו  ןהייח  תא  תויחל  טושפ  אלא  הריירקב  עיקשהל  תוניינועמ  אל  יתנייארש  םישנהמ 
תבוטל םידליה  תא  בוזעל  וא  תוהמיא , תויהל  אל  ורחבש  םישנ  ויה  הירוטסיהה  ךרואל  .םהמ  דחא  אל  הז  םידליו  ןתוא – 
ינאשו תאזכ ,' יתוא  התשע  ש' המוארטה  תא  םישפחמ  םישנאש  יתוא  קיחצמ  .תיתד  תורסמתה  לשמל  םירחא , םייח 

" .ילש וזה  הריחבה  ללגב  קר  תויגוז , וא  הדובע  לש  םירטמרפה  ראש  לכב  תילמרונ  ינאש  הרבחל  חיכוהל  הכירצ 

םירוה לש  תולוקב  םג  תופקתשמ  העפותל  תרבוגה  תיתרבחה  היצמיטיגלהו  םלועל  םידלי  איבהל  היצביטומב  הדיריה 
.םלועל םהידלי  תאבה  לע  הטרח  לש  תובשחמ  םחומב  ולעש  יבמופב  תודוהל  הנושארל  םיזיעמש 

תדלויל תדלויל תנמוא   תנמוא
הכלהמב הדילה , ינפל  תדלויה  תא  הוולמה  הלודכ ) םישמשמ  םירבג  םג  יכ  םא   ) השיא םירקמה  בורב  איה  הלּוד 

יוסיע עצבל  דציכ  הכרדהמ  לחה  הלאש , לכב  היירטה ) םאה  ןמכ  רחאלו   ) תדלויה לש  תבותכה  איה  הלודה  .הירחאלו 
.הדילה רחאל  םילוחה  תיב  תביזע  יותיע  ומכ  תולאשב  הלכו  הדיל , יריצו  בג  יבאכ  םע  דדומתהל  דציכ  םואנירפ ,
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ץועייב תעייסמ  איה  םילוחה  תיב  תביזע  רחאל  .הכימתב  תדלויל  תעייסמו  המצע  הדילב  םג  תחכונ  הלודה  םימעפל 
"ב. ויכו הניש  הנושאר , היטבמא  תכירע  הקנה ,

ילאמרופ דיקפת  םוש  הל  ןיא  .יאופרה  תווצהמ  ימ  תא  ףילחהל  הדעונ  אל  איהו  תילאמרופ , הניא  הלוד  לש  הרשכהה 
. היתוריש תא  תורכוש   Y-רודמ ה תוריעצ  םישנ  רתויו  רתוי  תאז  תורמל  ךא  הדילהו , ןויריהה  יבלשב 

יהשימ ךדצל  שישכ  קנפמו  עיגרמ  םחנמ , רתוי  הז  לבא  ילב , םג  רשפא  ןוכנ , הלוד ? ךירצ  ימ  : " תיללכה רתאב  הבתכ 
" .םישקה םיעגרב  תעייסמו  תכמותש  תדליימה , דצל  הדומצ ,

" .ןוירהה לש  םישוגירה  תברו  הצוחלה  הפוקתב  רתויב  תיתועמשמ  הוולמ  תויהל  הלוכי  הלוד  : " תולוד הרישכמ 

הדילה הדילה רדחב   רדחב להובמ   להובמ רבג   רבג
תא ךונחל  וגהנ  הלודג ) תוחא  הדוד , אתבס , אמא ,  ) החפשמב תורגובמה  םישנה  .ןיטולחל  תישנ  הריז  ויה  תודיל  רבעב 

.החפשמה תושנ  תא  תדליימהו  םיאפורה  ופילחה  םילוחה , - תיבל תיבהמ  הדילה  תא  וריבעה  רשאכ  .הריעצה  תדלויה 
.הדילה רדחב  תדלויה  תא  הוולמ  הבורקה  החפשמה  תונבמ  תחאש  לבוקמ  היה  תאז , םע 

המרונל הכפהו  תמדוקה  האמה  לש  םיעבשה  תונשב  לחה  הצואת  רובצל  הלחה  הדילה  ךילהתב  לעבה  לש  תוחכונה 
המרונל הכפה  איה  שדחה  םוינלימה  תישאר  דע  .שיגרה  רבגה  תומד  לש  החימצה  םע  םינומשה , תונשב  תלבוקמ 

סרוק ךרד  דנואס , - הרטלואה תוקידבמ  הדילבו –  ןויריהב  שדחה " רבגה   " תופתוש לש  הלאניפה "  " השעמל וז  .תפחוס 
.המצע הדילב  תוחכונל  דעו  הדילל  הנכהה 

, םייח תרצי  םאש  איה  תחוורה  הנעטה  .הדילב  לעבה  תופתתשהל  רשאב  הלאש  ללכב  ןיא   Y-רודמ ה תוגוזה  בור  ברקב 
לש השקה "  " קלחה ללוכ  ךילהתה , לכב  ףתוש  תויהל  ךילע  .תורבעתהה  לש  יפייכה "  " קלחב קפתסהל  לוכי  ךניא 

.העדותהמ ללכ  ךרדב  תוקחדומש  תוטעמ , אל  תויעב  תרצוי  תאזה  המרונה  .המצע  הדילה 

תויטנמורה תויפיצה  ןיב  רעפה  לשב  ראשה  ןיב  ץיחלמו , יטמוארט  עוריאכ  הדילה  תא  םיווח  םיריעצה  םירבגהמ  םיבר 
םהש דבלב  וז  אל  הובג , וניא  ישפנה  םנסוחש  ןוויכ   (. באכ תוקעזו  תויולתפתה  תושרפה ,  ) תממדמה תואיצמה  ןיבל 

.הדילה רדחל  םיצחל  םיפיסומ  םה  םיבר  םירקמבש  אלא  יאופרה  תווצהו  תדלויה  לע  םילקמ  אל 

יתכלה .הדיללו  ןוירהל  אלמ  ףתוש  ינאש  ונינשל  רורב  היה  התרה  יתשא , דרוושכ , : " תונורחא תועידיב  הבתכל  ריעצ  בא 
אל יתעדב  הלע  אל  עגרל  .הדילל  הנכהה  סרוקל  םגו  גולוקניגה  לצא  םירוקיבה  לכל  דנואסרטלואה , תוקירס  לכל  התיא 

, הדילה רדח  םלועמ  םיגשומו  היפרה  תומישנ , ונדמל  הנכהה  סרוקב  .לכה  הילע  ליפהלו  ונינש  לש  הריציל  ףתוש  תויהל 
םיריצהש לככ  לבא  .דרו  לע  םג  ןוחטיב  יתירשהו  עוגר  יתייה  .הדילל  תילאטנמו  תישפנ  ןכומ  עיגמ  ינאש  יל  המדנ  היהו 
.םיבאכמ תלתפתמ  התוא  יתיארו  םלועב , בהוא  יכה  ינאש  השיאה  דיל  תועש  יתבשי 9  .רערעתה  ןוחטיבה  וכראתה ,
תעגרהל קזח  והשמ  הז  הכירצ  תמאב  התייה  איהש  המ  .ונדמלש  תומישנלו  היפרהל  תובישח  םוש  התייה  אל  עגר  ותואב 

.םיבאכה
רפס אל  דחא  ףאו  הדילה , לש  המרדה  הליחתה  זא  לבא  .ץוחב  ונחנא  תוקד  שמח  ךותש  יתבשח  הדילה , רדחל  ונסנכנשכ 
דוע הזו  .להובמ  יד  יתשגרה  לבא  בגהמ ,' הב  ךומת   ' ומכ דיקפת  ילע  הליטהו  ילע  המחיר  תדליימ  וזיא  םשו  הפ  .יתוא 

חיגהש המ  לבא  תנטקומ , תומדב  דרו  תא  וא  ימצע  תא  האראש  יתבשח  .האצי  תקוניתהשכ  יתשגרהש  המ  תמועל  םולכ 
ךרוצ יתשגרה  .תלוגנרת  לש  ומכ  םיילגרו  טמוקמו  דופצ  רוע  םע  םיידי  םד , ימינ  אלמ  קלס  שאר  .העווז  הארנ  םחרהמ 

המהדת ילוכ  ינא  וליאכ  קחשל  יתכשמהו  יתראשנ  זא  .יתשייבתה  לבא  יתמשנ , תא  איקהלו  םשמ  חורבל  טושפ  םוצע 
" .בזכואמ הז  המ  יתייה  יכותב  לבא  .אלפהמ 
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הסינכמ יתייה  אל  דבעידב , .ולש  םירבחל  םגו  השק  שממ  היה  ילעבל  .הדיל  םע  דדומתהל  םירבגל  השק  : " הריעצ םא 
שורדל אל  איה  ילש  הצלמהה  .סנכיי  אל  ןפוא  םושב  אוה  האבה  הדילב  .הפיו  הצוחר  תקוניתה  תא  לבקיש  .רדחל  ותוא 

'." םיניינעל ץוחמ   ' אוהש המשא  ישגר  ול  תתל  אל  םג  לבא  הדילל , סנכיהל  לעבהמ 

אלו השיאה  שאר  דיל  תבשל  םייניב : ןורתפ  ץמאל  םהל  םיצילממ  םייאופרה  םיתווצה  םיריעצה  םירבגה  לע  לקהל  ידכ 
. ומצע הדילה  ךילהתב  תופצל 

ותשא .תאצויה  הילשבו  ךתחבו  ערקב  דקמתהל  בייח  אל  לעבה  : " תיגוז תצעויו  תכמסומ  תינימ  תלפטמ  רנרב , םירמ 
אלו היתפש  תא  ביטרהל  השיאה , לש  השאר  תא  ףטלל  רומא  אוהו  ומוקמב , דמוע  תווצה  ןידסב , תיקלח  הסוכמ 

 " .ותייער השחש  המב  אלא  דליימה , השועש  המב  ןיינעתהל 

וא סעכב  ןכתסיש  ילבמ  ןמז , לכב  הדילה  רדח  תא  בוזעל  לעבל  ורשפאיש  טולימ ," יכרד   " לע שארמ  םימכסמ  םיתיעל 
אצי רבכ  קוניתהש  רחאל  רובטה  לבח  ךותיח  תכאלמ  תא  וילע  םיליטמ  ליעומו  ךייש  שוחיש  ידכ  .ותשא  לש  הבזכאב 

. םלועה ריוואל 

יסחי םויקמ  הדילסל  רתוי  רחואמ  המרג  דלונה  ךרה  לש  םלועל  ותחיגב  הייפצה  םירבגהמ , קלח  לצא  יכ  ואצמ  םירקחמ 
רוד ברקב  םישוריגה  רועישב  היילעל  תמרות  וזה  העפותהש  רשפא  .תילילשה  תויצאיצוסאה  לשב  גוזה , תב  םע  ןימ 

.Y-ה

איהש הרפיס  איה  .ןמזור  יקיר  תיגולוסקסה  תלפטמל  תידיע  הרשקתה  הדילה  ירחא  םישדוח  השולש  : " Ynet-הבתכ ב
תככחתמו ותוא  תקבחמ  איהשכ  םג  הפקז  ול  ןיאש  הננולתה  איה  .הילא  ךשמיהל  לדח  ןרש  םושמ  הדדובו , תחנזומ  השח 

. ופוגב
התוא בהוא  אוהש  הדוה  אוה  .תצעויה  לצא  הרקיב  ותשאש  הדבועה  םצעמ  םומה  היה  אוה  הקינילקל , ןר  ןמזוהשכ 

.הפקזל עיגהל  לגוסמ  אל  ןכלו  הדילה , רדח  תוארמב  ןיידע  דוכל  אוהש  ןנולתה  ךא  הטועפה , תקוניתה  תא  םגו  דימתכ 
" .הדילס וב  תררועמ  ותשא  םע  ןימ  יסחי  םויק  לע  הבשחמהש  הדוה  אוה 

םימוליצכ ליחתהש  המ  .ףותישה  חורב  עוריאה  דועית  הדילה -  רדחב  ףסונ  דיקפת  םמצע  לע  ולביק  םירבגה  הנורחאל 
.םירבחל רתוי  רחואמ  טעמ  וא  תמא  ןמזב  םירבעומש  םימוליצ  דנרטל -   Y-רודב ה ךפה  ןופטראמסב  םייארקא 

, לעבה לש  םימוליצב  םיקפתסמ  אל  רבכ  םיריעצ  םירוהו  "ב , הראב הגרדמ  הדילה  לש  דועיתה  הלע  תונורחאה  םינשב 
היווחל יטרפ  עוריאמ  תימשר  הדילה  תכפוה  השעמל , ךכ , .יתחפשמה  עוריאה  תא  דעתל  יעוצקמ  םלצ  םינימזמ  אלא 
.שדחה דנרטהמ  הפי  םויה  םיסנרפתמ  ליחתה , הזשכ  זוירוק  ךכב  וארש  םיבר , םייעוצקמ  םימלצ  .םירבח  םע  םיקלוחש 

תא תוולמה  תונומת  תוללוכש  הדיל ," תוליבח   " תוריהמב וצצ  תיאקירמאה , תונכרצה  ינונגנמב  לבוקמש  ומכו 
.הירחאו  הדילה  ןויריהה , ןמזב  החפשמה 

תיבב הדילל  םיעיגמה  תוגוז  תדעתמה  םוב ," יבייב   " יטילאירה תרדס  ימוליצב  וזה  המגמל  תואה  ןתינ  לארשיב 
ךלהמב הדילל , הנתמהה  ךלהמב  תודלויה , תקלחמב  זופשאה  ךרואל  תוגוזה  תא  הוולמ  המלצמה  .ןוסניליב  םילוחה 
ןבומכו זוריז )? תקירז  לבקל  םאה  ירסיק ? חותינ  עצבל  םאה  לרודיפאב ? שמתשהל  םאה   ) הדילה ינפלש  תומלידה 

הדילה דועיתל  םלצ  תנמזה  לש  דנרט  קפואב  ןמתסמ  רבכש  דליימ , אפור  יפמ  ונל  רפוס  .המצע  הדילה  אישה –  יעגרב 
. םילוחה תיבב 

16

17

18

19

7/41

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

דליהו דליהו תורוהה   תורוהה ןחלופ   ןחלופ

"" ילש ילש םייח   םייח ""
, םהידלי לע  הוואגבו  הביחב  רבדל  דימת  וטנ  םירוה 

תוכפתשה רבכ  תאז   Y-ה רוד  ברקבש  המוד  לבא 
סוטאטס למסל  הכפה  תקבחמה  תורוהה  .ןסר  תלוטנ 

ללוכ  ) ירוביצה בחרמהש  דע  הזה  רודב  בושח  הכ 
תנצחומ הביח  לש  תווחמב  אלמ  תויתרבחה ) תותשרה 

, םיריש םיקוביח , תוקישנ , םידליל : תמזגומו 
", ילש םייח  ", " ימאמ : " הבהא תולימו  תואמחמ 
קר אל  ודעונ  םה  .הלאב  אצויכו  ךיסנ " ", " המשנ "
", דחוימו קותמ  ילש  דליה  המכ   " הביבסל תתואל 

רוסמ הרוה  ינא  המכ  ( " רקיעב םצעבו   ) םג אלא 
םיאצאצה לש  תדלוהה  ימיש  הביסה  םג  וז  עיקשמו ."

.קובסייפב אצאצה  לע  תוישגר  תויוכפתשהב  םיוולמו  ינחלופ  דמימ  םילבקמ   Y-רוד ה לש 

: קובסייפב םיטסופ 
 ..." םישדוח תדלומוי 3  (... קוניתה לש  הנומת   ) ונלש ךיסנה  ירמוע  "

". קותמ קותמ  בוט  לזמ  "; " ....ערה ןיע  ילב  ....ששששבד  ףטונ  קותמ  !"; " ףוייפיל בוט  לזמ  : " םיביגמ םירבחה 

ןומה ןומה  ןורחש , .רחש  ונלש  אלפה  םלועל  עיגה  העשב 11:11  הרפסה 1  םע  קיודמ  ןומזתב  םינש  ינפל 3  הזה  םויב  "
" ונתוא םמהלו  טנגמל  ונייחל  רוא  סינכהל  האלפומה  ךכרדב  ךישמת  בוט  לזמ 

המכ הרעסב , םלועה  ריוואל  תחגהו  ונתוא  תעתפה  םינש  ינפל 6  .החפשמה  תכיסנ......ונלש  הנטק  תיכאלמ  בוט  לזמ  "
תושעל יכישמתש  ךל  לחאמ  ינא  .הכישממ ]...[  תאו  ךלש ' שארב  המ   ' תישע הלחתההמ  רבכ....ןונכתה  ינפל  תועובש 

המ ראתל  םילימ  יל  ןיא  .לודג  רשוא  ונלוכל  השוע  תא  .תינרדבו  תינכייח  הנונשו , המכח  הקזחו , האירב  היהתש  לייח ,
" .ןאכ םייסאש  בטומ  .שיגרמ  ינא  ךיאו 

תבהוא .תנייטצמו  תיתורבח  הדלי  'ק  וצלכימ ךילע  ןיא  .םיציק  םויה 5  הל  ואלמש  לכימ  ילש  המיהדמה  תבל  בוט  לזמ  "
" .אמא ךתוא ,

ןהבש ןפוד , תואצוי  םייתנש  לע  הדות  ךלש , אבא  תויהל  הלודגה  תוכזה  לע  הדות  .םייתנש  ןב  התא  םויה  יבל , בוהא  "
.רשפאש יתעדי  אלש  ומכ  בוהאל  יתדמל  ךתוכזבש  ךכ  לע  הדות  .ינממ  יל  בושח  רתוי  אוהש  והשימ  שישכ  הז  המ  יתנבה 

" אבא םילימב , ראתל  רשפאש  הממ  רתוי  הברה  ךתוא  בהוא  ]...[ 

ריוואל תחגהשכ  העשב 14:36 , ישיש , םויב  היה  הז  .הנושארה  םעפב  ךתוא  יתשגפ  קוידב  םינש  ינפל 8  םויה , שממ  "
ךב תננובתמ  ינא  זא , ךילע  יתלכתסהש  בהוא  טבמ  ותואב  .םלשומו  רוהטו -  יקנ  שושתו , הפר  ייתועורזב  תחנוהו  םלועה 

( המוד חורב  תובוגת  הכז ל-267  סוטאטסה  " ) .ךלש אמא  תויהל  יתוא  דמלמ  התא  ןהבש  םינש  הנומש  ירחא  םויה , םג 
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אל .האג  אבא  ינאו  ירוכב  ילש  ןושארה  דליה  התא  .ךתא  תומוסק  םינש  שש  .םינש  שש  גגוח  התא  ילש  רקי  דלי  רחמ  "
ןיבהל הצורש  תונרקס  אלמ  םכח  דלי  הלגמו  ךירחא  בקוע  ינאו  תודרומו  תוילעב  אלמ  םוצע  רגתא  הזו  אבא  תויהל  לק 

ךכ לכ  לאוש  .לאושו  לגרודכ  בהוא  רייצל  בהוא  .הימוטנאו  הימונורטסאב  םייחבו  תוומב  ןיינעתמ  .לכה  תעדלו  לכה 
יל ןיא  ךומכ  םידליב  אלמ  היהי  םלועה  םא  .הבהא  אלמו  םכחו  םיסקמ  היהת  דימתש  ךל  לחאל  לוכי  קר  ינא  .הברה ]...[ 

" .בוט לזמ  .ילש  דלי  דיתעה  התא  .תרחא  היהת  תואיצמהש  קפס 

תויצקילפא חתפל  טילחה  םלועב  םיליבומ  םיחמומ  תווצ  : " האבה הלאשה  תא  םיקינ  Y-תא ה ונלאש  םירקסה  דחאב 
וחתפי םיחמומהש  /ה  יצרת םימוחת  השולש  וליאב  .ךלש  םיכרצה  רובע  דחוימב  תוינשדחו  תוינכפהמ  ןופאטרמס 
תוינקה םוחת  דצל  תויופידעה , םלוסב  ישילשה  םוקמל  עצוממב  הכז  תורוהה  םוחת  ידכב  אל  היצקילפא ."? ךרובע 

.הדובעה שופיחו 

היצקילפא ךרובע  וחתפי  םלועב  םיליבומ  םיחמומש  /ה  יצרת םיאבה  םימוחתה  ןיבמ  םימוחת  הזיאב 3 
? תינשדחו תינכפהמ 

רכז הבקנ
 פ

לוהינו
 

העקשה
…

שפונו
 

םייוליב
תוינק תורוה הדובע

 
שופיח הריציו

 
תומזי רשוכ
/ 

טרופס
האופר

תויגוז
םידומיל

םיקחשמ
סקס

0.00%

25.00%

50.00%

75.00%

100.00%

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

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

ורחב םירבג   ) יסנניפ לוהינו  העקשהו  םיקחשמ  םיאשונב  םישנל  םירבג  ןיב  לש 0.1 ) אפלא   ) םיקהבומ םילדבה  ואצמנ  הרעה :
םירבגמ .) רתוי  קהבומ  ןפואב  הלא  םיאשונ  ורחב  םישנ   ) תויגוזו תורוהו  םישנמ ,) רתוי  קהבומ  ןפואב  ולא  םיאשונ 

יעבט קרש  יטננימודו  חיכש  הכ  השענ  דליה  ןחלופ  םנמאו , .ןוציקה  ירוזא  ידי  םג  דדמנ  םיכרעה  תלקס  לע  יונישה 
הרזומ העפות  לע  וקאמ  רתא  חוויד  ב-2012  לשמל , ךכ , .תיללכה  המגמה  לע  םידיעמה  םינצקומ  םייוטיב  ול  וחמצש 

אל .ל  " וחמ האבוי  תאזה  העפותה  .עוקעק  תועצמאב  םפוג  לע  םהידלי  תומש  תא  םיברוצ  םירוה  רתויו  רתוי  הרואכל - 
.םאהקב דיוידו  םאניאמא  סטרבור , הילו  ג' פאד , ינו  ג' ילו , הניל ג' ' גנא םהיניב  הלאכ , םיעוקעקב  םירדהתמ  סבלס  טעמ 

תומש לש  םיעוקעקב  םיראפתמ  ןוזניסומ  יליגו  רהוז  קיציא  יקסרודמא , לכימ  הנדהוב , ירימ  ומכ  תוישוא "  " ונלצא םג 
היה רחא  רבסה  .םוקמו  הקד  לכב  םידליה  תא  םברקב  תאשל  םהלש  ןוצרה  תא  וראית  הבתכל  ונייאורש  םירוהה  .םהידלי 

20

21
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לש תנצחומה  תורדהתהה  תא  הזב  שי  ןבומכו  .עמק  ןיעמכ  לעופ  זא  עוקעקה  .תונכסב  יוור  ןדיעב  םמולשל  הדרחה 
. רוסמ הרוה  יתויה 

what is one of the most important things in your life?

Being a good parent Having a successful marriage

18 to 29 year olds in 1997 (
Gen X)

18 to 29 year olds in 2010 (
Millennial)

20%

30%

40%

50%

60%

Reference: Wang, Wendy and Taylor, Paul. 3.9.2011. For Millennials, Parenthood Trumps Marriage.
Pew Research Center: Social & Demographic Trends.
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How Millennials View Marriage and Children

Want Nor sure Don't want

Do you want to get married? Do you want to have children?
0%

25%

50%

75%

100%

Reference: Wang, Wendy and Taylor, Paul. 3.9.2011. For Millennials, Parenthood Trumps Marriage.
Pew Research Center: Social & Demographic Trends.

Note: Based on ages 18-29, unmarried and without children, n=305. 

תיאמק תיאמק תורוה   תורוה
דעו האמה ה-17  ןמ  םא  תבהא  לש  היתודלות  הבהאה : םגו   " רטנידאב תבזילא  תיפוסוליפהו  תינוירוטסיהה  לש  הרפס 
ריעב םידלונה  םידליה  ףלא  ךותמ 21  יכ  ןייצמה  תנשמ 1780 , סירפב  הרטשמ  ןיצק  לש  חודב  חתפנ  האמה ה-20" 

תותרשמה תוקינמ  ידי  לע  םינוזינ  םיסחוימה , םיפסונ , ףלא  .םמאמ  םיקנוי  רתויב , םיינעה  תוקונית , ףלא  קר  הנש , ידמ 
זאמ התשע  תושונאה  .םהיתומא  קיחמ  קחרה  ולדג  םש  םיקוחר , םירפכב  תוקינמל , ורסמנ  טושפ  םידליה  ראש  .תיבב 

.העיקשמו האירב  תורוה  לש  סוטאטס  למסל  םויה  הכפה  קונית  תקנהו  הכורא , ךרד  תרבכ 

לע דמוע  שולש  ןב  לדוגמ  דלי  הארנ  הנומתב  םייט .'  ' ןיזגמה רעש  לע  תיביטקובורפ  הנומת  המסרפתה  יאמב 2012 
Are ?" ) קיפסמ אמא  תא  םאה  : " התיה הנומתה  לע  הססונתהש  תרתוכה  .ששו  םירשעה  תב  ומא  ידשמ  קוניל  ידכ  אסיכ 

תורוהה תשיג   " הגצוה רוביצב , הקנה  לש  תוימיטיגלה  לע  םיבר  םידה  הררועש  הבתכב , (. you mum enough?
לוכיבכ רוזחל  םאה  תא  דדועמש  תינועבט " תורוה   " ןיעמ לש  דנרטב  רבודמ  (. Sears  ) סריס ליב  לש ד"ר  תברקמה "

.רגובמ ליג  דע  םקינהלו  םויה  ךרואל  הפוג  לע  הידלי  תא  תאשל  לשמל , .יאמקה  סיסבל 

םירוה םה  וזה  השיגהמ  בהלתהל  םינושארה  םיטניילקהו  ףוטפטב  בורל  לארשיל  םיעיגמ  םיינקירמא  תונויגיש " "
רתיה ןיב  תומסרפתמ  ובש  ססותו , ליעפ  רתא  םע  יעבט ," ןפואב   " םשב הליהק  לארשיב  הנורחאל  המקוה  רבכ  .םיריעצ 
רחשמ ולדוג  ובש  ןפואל  ףיצר  ךשמהכ  יעבט " ןפואב   " םידלי לודיג  ףצרה – " ןורקיע   " לע תויתלומעת  תובתכ 

םג הבר  הדימבו  תורוהה  תנצחהמ  קלח  איה  הידליל , םאה  ןיב  םיפסונ  הבריק  ייוטיבו  הקנהה  תנצחה  .הירוטסיהה 
.תושגר ןיצחהל  תדדועמש  תיללכ  תיתוברת  הריווא  לש  הדלות 

22

23

24
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?? אבא אבא // אמא אמא לשלש   ןואג   ןואג ימימ  
עיקשהל ךירצ  םייחב  חילצהל  ידכש  רסמה  הזכרמבש  תיטסילטיפק , - וכיספה הלומעתב  ופטשנ  םיריעצה  םירוהה  בור 

לכל .ותוא  לגרתלו  ןמאל  וישוח , תא  תורגל  ךירצ  .הסירעב  םתס  ךכ  תוהבל  קוניתל  רוסא  ןכל , .רשפאה  לככ  םדקומ 
.אבה יתורחתה  בלשל  ףונמ  אוה  רועישו  גוח  לכו  תידומיל  תילכת  שי  קחשמו  עוצעצ 

, ללכושמ קוויש  ןונגנמ  םע  םישגפנ  םיריעצה  םירוהה  לש  ןוחטיבה  רסוחו  םשאה  ישגר  תויטמגודה , תויביאנה , רשאכ 
הליחזמ ףטל -  לילצ  ", " הליחז דע  הדילמ  הגוי -  יבייב   )" הרשעה יסרוקו  םייכוניח  םיעוצעצ  לש  םוצע  קוש  הווהתמ 

לש ךכ  םג  םיקמוצמה  םיסיכה  תא  ןקורמ  הז  לכ  דועו .) םינורופיסו " הקיסומ  ", " םיחא יסחי  תנדס  ", " הכילה דע 
ללוכ לוכה , הנוק  ףסכש  תתוועמ  הסיפת  תרצונ  םג  ןמזה  םע  .יתחפשמה  ץחלה  דמ  תא  הלעמו  תוריעצה  תוחפשמה 

.הבוט תורוה 

המישר לש  גוס  .םירבד  ינימ  לכ  הל  תונקל  םיבייח  ונחנאש  ונשגרה  הדלונ  הדליהש  עגרהמ  : " תונשב ה-30 םירוה  גוז 
ץחלב דומעל  השקש  תמאה  לבא  םיצוחנ  שממ  אל  םהמ  קלחש  םיעדוי  ונחנא  .ונביבס  תוקוניתה  לכל  שיש  הבותכ  אל 

" .בוט קיפסמ  אל  הרוה  התא  הנוק  אל  התא  םאש  איה  השוחתה  .ביבסמ 

יכותב .ךרוצ  שממ  ןהב  ןיאש  עדוי  ינאש  תויוטש  ינימ  לכ  ילש  דליל  הנוק  ינא  םימעפל  : " עברא ןב  דליל  ירוה  - דח בא 
תא בהוא  ינא  המכ  ימצעל  םג  ילואו  םלוכל  תוארהל  ילש  ףחדה  תא  .דליה  תא  אלו  יתוא  תרשמ  רקיעב  הזש  עדוי  ינא 

" .דליה

הזש םירמוא  .יל  םג  ףייכו  הל  ףייכ  .יתוחיטב  דואמ  .הקיסומו  תוציפק  .ירובמי  ' גל התיא  תכלל  תבהוא  ינא  : " תב 31 אמא 
" .םייתרבח םג  .םירוטומ  םירושיכ  ליעפמ  םג 

תודסומ רחא  שופיחב  ראשה  ןיב  אטבתמ  רבדהו  םהידלי , םודיקל  שממ  תיתייפכ  תורסמתה  םיחתפמ  םיבר  םירוה 
יובירב םג  תאטבתמ  העפותה  .ןומיאו  רועיש  לכל  םהלש  דומצ  יווילבו  המבה  זכרמל  םתפיחדב   , םיידוחיי ךוניח 

, תורומו תוננג  לע  האחמהו  תרוקיבה  תוחיכש  ןהבש  םיידוסיה , רפסה  יתבבו  םידליה  ינגב  םירוה  לש  פאסטוו  תוצובק 
.תכרעמה לע  דימתמ  ץחלל  תוליבומש 

לש ןומיאב  תילנויצומא  םיברועמ  רתויו  רתוי  ושענ  םירוהה  תונורחאה  םינשב  : " םיריעצ םידלי  לש  לגרודכ  ןמאמ 
.איטחה םא  וילע  םיסעוכו  דליל , םיריעמ  םג  םה  .דובעל  יל  םיעירפמ  .יתוא  םינקתמ  יל , םיריעמ  ןמזה  לכ  םה  .םידליה 

" .םידליה לע  םוצע  ץחל  רצוי  הז 

הצור ןמזה  לכש  הרבח  יל  שי  .םיחרואה  ינפב  עיפוהל  םידליה  תא  םידימעמש  הלאה  םירוהה  יתוא  םיעגשמ  : " ןב 35 בא 
. הלילח לבלבתי  אל  דליהש  אדוול  ידכ  טקשב , ותיא  דחי  רישל  וא  םלקדלו  ודיצל  דומעל  תגהונ  איה  .עיפוי  הלש  דליהש 

" .יניעב ךחוגמ  שממ  הז 

םיגתוממ םיגתוממ םידלי   םידלי
םויה תועונצ , תדלוה  םוי  תונתמ  לע  רקיעב  ומלח  םידלי  רבעב  םא  .תונתמה  תוברתב  םג  הנקנ  ירוהה  סוטטסה  למס 

םיכירעמ םידליה  ילסקודרפ  ןפואב  .םירקי  םיירמוח  םיקוניפ  רופסניאב  םהידכנו  םהידלי  תא  םידפרמ  םיבסהו  םירוהה 
רהמ םיצממ  םג  םה  .םהב  ההקתמ  הדותה  תרכהו  םיינעבות , םישענ  םה  .תוחפו  תוחפ  תוירמוחה  תווחמה  תא 
םהל ונקש  םיעוצעצב  םמצע  תא  קיסעהל  םוקמב  ןכ , לע  רתי  .הלדגו  תכלוה  תורידתב  םיינוציח  םייוריגל  םידבעתשמו 

.םתסירקל םימרותו  םישתומה  םהירוה  תא  םיקיסעמ  םה 
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ילש ריקה  לע  ברעה  יתבתכ  ךכ  םהלש ,' םינמוקרנל  םיכפוהש  םידליל  םישוגיר  לש  םירליד  ונחנא  : “ הנולסב הבתכ 
תולעפהה םישוגירהמ , םלועל  םיעבש  םניא  ונידליש  ספתנ  יתלבה  ןפואה  לע  יתחתפש  ןוידל  הבוגתב  קובסייפב ,

שפוחב םהלש  םידליה  תא  עשעשלב  השק  ארונ  םידבוע  םלוכ  וליאכ  הארנ  הז  .םתוא ]...[ םיטיעלמ  ונחנאש  תויצקרטאהו 
רוקיבו תפתושמ , םיירהצ  תחוראו  םירבח  לש  רוקיב  ןואיזומ , ללכש  םוי  ירחא  תרחאלו ]...[  תחא  תוליעפמ  םיצר  הזה ,

" .הרגומ אל  היעבהש  יל  ריהבה  וישכע , םישוע  המ  לאוש , דליה  תא  עומשל  םירחא –  םירבח  לצא  ונלש 

רודה אוה   Y-רוד ה .דחאכ  םידליהו  םירוהה  םויה  םיפשחנ  וילאש  םוסרפה , שבכממ  םג  עבונ  דליה  תא  חמשל  ץחלה 
וניאו תגתוממה  לענה  תא  לעונ  וניא  תגתוממה , הצלוחה  תא  שבול  וניאש  ימ  .םיגתומה  םלוע  ךותל  לדגש  ןושארה 

רזגנ וירוה  לע  .הקעומבו  לבסב  תויחלו  וירבח  ןיב  רדייסטואא "  " תויהל ץלאנ  םיגתוממה , רמלקהו  טוקליה  תא  אשונ 
םמצע םה  רשאכ  הטילשמ , םויה  אצוי  םידלי , ויה  םיקינ  Y-רשאכ ה טלשנ  דוע  היהש  המ  לבא  .המשא  ישגר  שוחל 

.רבע לכמ  םלוה  תומוסרפה  שבכמ  רשאכו  םירוה 

, רמלק טוקלי , הנולצרבו : יסמ  תויהל  ךירצ  לכה  .יביססבוא  ןכרצ  רבכ  אוהו  א ' התיכב  קר  ילש  דליה  : " תב 33 םא 
ינא .ףסונ  והשמ  םוי  לכ  .תיתחת  אלל  רובל  ךפוה  הז  לכה ! .תוצלוח  םיילענ , םג  לבא  .תלבקמ  יתייה  דוע  הז  תא  .תורבחמ 

" .תושעל המ  תעדוי  אל  ינא  .אל  ול  דיגהל  יל  השק  לבא  בוט , אל  הזש  תעדוי 

םהידליש הלאכ  רמולכ  , Y-רודמ ה רתוי  תרגובמה  םירוהה  תבכש  לע  רקיעב  עגרכ  העיפשמ  םיגתומה  לש  הרוטטקידה 
.רתוי םיריעצ  םירוהל  םג  הקימעמו  תבחרתמ  התעפשה  ןמזה  ףקונש  לככ  לבא  .ידוסיו  הבוח  ןג  ליגב  רבכ 

.םייתנפואה םידגבהו  םאותה  םילותיחה  קית  תללכושמה , הלגעה  םע  גתוממ "  " םילוחה תיבמ  אצוי  רבכ  קוניתה  םויה 

רבכ ןיד  ךרוע  וא  אפורכ  קוניתה  תא  ההזמש  היידוהיה  םאה  לע  תושבעה  תוחידבה  : " העפותב הקסעש  ץראהב  הבתכ 
וא קובסייפ  ןמגוד  ןושארה : םויה  ןמל  וירוה  תא  דבכיש  עוצקמ  שוכרל  שרדנ  אוה  םויה  .ןפקותמ  ודביא  ןמזמ 
תא תומאות  תובוגתה  םג  . ebay-ונינקש ב לורבואב  אוה  הנה  םלועב ; הפיה  עבוכה  תא  שבוח  אוה  הנה  .םרגטסניא 

 " .םירוהה לש  רידנה  םעטה  תא  םיחבשמ  םלוכ  עבוכהמ ; תפכא  קוניתל  המכ  דע  לאוש  אל  שיא  הרטמה - 

תמלוצמ תמלוצמ הבהא   הבהא
תודלותב םיימעפ  דח  םישגרמ  םיעוריא  חיצנהל  ידכ  תולודג  ואידיו  תומלצמ  םע  בחסיהל  וצלאנ   Y-ה רוד  ירוה 

תאו םהידלי  תא  םידעתמ  םהו  דיב  ןופטראמס  שי  רבכ   Y-רודמ ה םירוהל  .ןגב  תוגיגח  וא  תדלוה  ימי  תמגודכ  םהידלי ,
הרעש לכ  ךויח , לכ  .תרחא  היווח  לכ  ףתשלו  דעתל  ולגרתהש  יפכ  יתייפכ , טעמכ  ימוימוי , ןפואב  תורוהה  תיווח 
תרצונ טקשב , טקשב  ךכ , .םיבושמ  תלבק  םשלו  הייפצל  םילעומו  םימלוצמ  ינניח  'י  צפא וא  שדח  דגב  לכ  הלדגש ,
קותינו ימצע  דוקימ  חתפל  םייופצשו  ספא  ליגמ  המלצמל  תוזופ  תושעל  םילגרתמש  תוטועפ  האבה : תירודה  היעבה 

.השדח המרב  יתביבס 

: וקאמל הבתכב  םירוה 
קיתה םע  דליה  לשו  רקובב  םהלש  התיבחה  לש  תונומת  הלעמ  ינא  .םיקייל  תלוח  ינאש  רורב  : " יליע לש  אמא  לירב , ילט 
הלילה עצמאב  המק  ינא  ונממ  תינהנ  דואמ  ינאש  והשמ  הזו  הביבסהמ  יבויח  קבדיפ  לש  הזה  ןיינעה  תא  שי  .ןגל  ךרדב 

" .םישנאה םיביגמ  ךיא  ןופייאב  תקדובו 

ןויערה קייל  .הפי  ךכ  לכ  תועמשמ  .רדהנ  הזש  ונרמא  ולש  תועמשמה  לע  ונבשחשכ  : " קייל התבל  הארקש  רלדא , תידרו 
" .םלועה יבחר  לכמ  םירבח  םע  ליפורפ  הל  שי  .הפי  ךכ  לכ  ןגרפל  לש 

?? תורוהה תורוהה דיקפתל   דיקפתל לודג   לודג הכהכ   ישגר   ישגר לקשמ   לקשמ םיסחיימ   םיסחיימ םהםה   עודמ   עודמ
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תרוסמה תא  םיביחרמ 
םהש יעבט  ןכל  זכרמב ,) דליה   ) ירטנצודייפה סותאה  יפ  לע  םהידלי  תא  וכניחש  םיננוגמ , םירוהל  ולדג  םיקינ  Y-ה
םהמ םיברש  ןוויכו  תיתוכמסה  הפשה  תא  ושכר  אל  םהש  ןוויכ  .ותוא  וביחרי  ףאו  הזה  יכרעה  ביתנב  דועצל  וכישמי 

ןונגסב םהילא  םינופו  דמחמ , תייח  לאכ  וא  םינטק  תוחא  וא  חא  לאכ  םהידליל  סחייתהל  םיטונ  םה  םייתודלי , דואמ 
(. היצקידהו ןכותה  תניחבמ   ) דלייתמ ינושל 

תיביטנרטלא הריירק 
דילוה ב- ךכמ  האצותכו  ןחלופ  לש  המרל  םידליה  חופיט  סותא  תא  ףנימ  תיברעמה  הרבחה  תא  ףטשש  תורוהה  ןחלופ 

תונולשיכ לע  תוצפל  ודעונ  תורוה " תריירק   " חתפלו ןייטצהל  הפיאשה  םיתיעל  .יאליע  הרוה  תויהל  ףחד  םיקינ  Y
.הקוסעתה םלועב  רקיעב  םירוהה , לש  םיישיא 

האלמ הרשממ  פייקסא 
ינעבותה ץורמהמ  טלמיהל  עדומ  יתלבו  עדומ  ןוצר  לשב  האלמ " הרשמב  תוהמיא   " תויהל תוטילחמ  תוריעצ  טעמ  אל 

לכ םע  תאז  תושוע  ןה  םידליה , לודיגל  רסמתהל  וטילחהש  העשמ  .ןהייח  לש  םדקומ  בלשב  ןתוא  שיתהש  הריירקל ,
(. תויקלח תורשמ  תוחקול  ןתצקמ   ) ושעש הריחבה  תא  ןתביבסלו  ןמצעל  קידצהל  ידכ  ראשה  ןיב  בלה ,

Rising share of stay at home mothers

תנש 1999 תנש 2012
22%

24%

26%

28%

30%

Reference: Pew Research Center. 8.4.2014. After Decades of Decline, A Rise in Stay-at-Home Mothers.

Note: Based on mothers ages 18-69 with own child(ren) younger than 18 in the household.
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? תיבל ץוחמ  םידבוע  ךלש  גוזה  תב  / ןב וא  /ה  תא םאה 

האלמ הרשמ  תיקלח דבוע אל  ללכב 

0% 25% 50% 75% 100%

אבא

אמיא

.תילארשיה הרבחב  םירזגמ  ןיב  האוושה  תוריעצה : תוחפשמב  אבאה  דיקפת  תודמע -  רקס  רבמבונ 2010 . .ןמדנרב  ןוכמ  רוקמ :

,39 יאליגב 18 - .םימעה  רבחמ  םילוע  םניאו  םידרח  םניאש  םידוהי  םישנו , םירבג  תוריעצ , תוחפשמ  ללוכ  םגדמה  הרעה :
יאליגב 0-12. םידליל  םירוה 

תרחואמ תורוה 
רגובמ ליגב  תורוהל  םיכוז  םיריעצהמ  םיברש  הדבועהמ  םג  תעבונ  הרוהה  דיקפתל  תנצחומו  תילאטוט  תורסמתה 

.םינש ךורא  םולח  תמשגה  לש  גוס  םרובע  הווהמ  איהו  תיסחי ,
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
ביתנ קרב 

תיהמיאה תיהמיאה תוהבאה   תוהבאה
ירקיעה םדיקפת  תא  ואר  םימדוק  תורודמ  תובא 

הילע הנגהבו  םאב  הכימתב  החפשמה , תסנרפב 
ויה םירבגה  .םידליל  ןסוחו  תעמשמ  תיינקהבו 

םיפייע ךורא , הדובע  םוי  םותב  התיבה  םיעיגמ 
ןולסב הסרוכה  ךותל  הרהמ  דע  םיעקושו  םישתומו ,

םהידלי םע  הרושמב  וליב  םה  .היזיוולטב  תוהבל  ידכ 
.םיישיאה םהייחב  דואמ  טעמ  םיברועמ  ויהו 

םירבגה לש  תירוהה  תועדומה  תאז , תמועל  םויה ,
םג סנכיהל  תובאהמ  הפצמ  הרבחה  יכ  התנתשה 

תרושקתה .םייתרוסמ  םייהמא "  " םידיקפתל
דצל חתפיהל   " םירבגה תא  דדועל  הברמ  תיברעמה 
תובא  " לש תושחמה  רופסניא  הגיצמו  יהמאה "

.םדיקפתב ונייטצהש  םישדח "

ןה תטשפתמו  תכלוה  תוהבא  לש  וז  השדח  הסיפת 
" רוטפ  " רבגה לביק  רבעב  .שכרנ  ךילהת  הדוסיב  איה  תורוהש  תחוורה  השיגה  לשב  ןהו  ןויוושה  סותא  תעפשהב 

.םייחה זכרמ  התייה  תוהמיאה  השיאה , רובע  .החפשמה  תסנרפב  דקמתהל  ץרמוהו  וידליב  ףטושה  לופיטל  תוגאדמ 
, תוריעצ תוהמיאל  תורגוב  תודודו  תותבסמ  םייח  ןויסינו  עדימ  לש  םרוז  רבעמ  ורשפא  תובחרומ  תוחפשמב  םייחה 

דיחיה עוצקמה  אוה  הרוה  תויהל  יכ  עמדב  וא  קוחצב  רמול  היה  גוהנ  .תוירדגמה  תויפיצה  םג  ורבעוה  ןתיא  דחיו 
, הלעפה תוארוה  שי  תירוה  הלועפ  לכל  רשאכ  םויה , לבא  .ךמסומ  יושיר  וא  הרשכה  שרוד  וניאש  תינרדומה  הרבחב 

. יתיבה לושיבה  תוארוה  תרבעהל  המודב  םירבגה , ידיל  םג  ןריבעהל  רשפא 

אבאה  " לש המישר  סולפ " רשע   " רתאב םסרפ  לארשיב , השדחה  תוירבגה  יאיבנ " מ" דחא  ידרנ , ןח  ד"ר  גולוכיספה 
םוחתב השדחה  תיכרעה  הדנ  ' גאה תא  הבר  הדימב  תתצמתמ  וזה  המישרה  תוהבאב ." תורבידה  תרשע  םלשומה - 

: תירבגה תורוהה 
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הדובע תועש  לע  דיפקמו  הדובעל  ותורכמתהמ  למגנ   ) החפשמל הדובע  ןיב  ןזאמ  ול : בוטש  אבא  אוה  בוט  אבא  . 1
.ותואירב לע  רמוש  וחוכ , תולבגמב  ריכמ  םירחאלו , ומצעל  בושק  תויופש ,)' '

.תיבה תולטמב  ףתושו  תופטושה  תויעבב  ןכדעתמ  םידליה , ייחב  ברועמ  החפשמה : ייחב  תוברועמ  . 2
.אשנתמ ןוטב  הצרמ '  ' וניאו םהילע  הפוכ  וניא  וידלי , תא  ךירדמ  םייניעה : הבוגב  תוהבא  . 3

םימאותה םיישיא  םיאשונב  םתוא  ףתשמ  םתיא , ץעייתמ  םהל , בישקמ  וידלי , תא  בבודמ  וידלי : םע  חחושמ  הרוהה  . 4
.םליג תא 

.תוחוכ יקבאממ  ענמנו  וידלי  לש  םסעכ  תא  ליכמ  תושגר : תלכהו  היתפמא  . 5
'. רגובה  ' ןמזה לכ  תויהל  הסנמ  אלו  תוטתשהל  ומצעל  השרמ  וידלי , םע  קחשמ  ימינפה :' דליה   ' רובע םוקמ  יוניפ  . 6

.תיזיפו תילולימ  תומילאמ  ןיטולחל  ענמנ  ןוגרפבו ; םיקוזיחב  הברמ  תיתרוקיבו : תויטופישב  הטעמה  . 7
םהל הארמו  תובזכאבו , תונולשיכב  םג  אלא  ויתוחלצהב , קר  אל  םליגל ) םאתהב   ) וידלי תא  ףתשמ  לוכי :' לכ  אבא   ' אל . 8

.םמע דדומתמ  אוה  דציכ 
.גוזה תב  םעו  םידליה  םע  ויסחיב  המילא  יתלבו  תדבכמ  תרושקת  לע  דיפקמ  ידדה : דובכ  . 9

ךרעה שומימב  יוקיחל  לדומ  םרובע  הווהמו  וינבלו , ויתונבל  דבכמו  ינויווש  סחי  קינעמ  םינימה : ןיב  ןויווש  . 10
" .ינויוושה

לדג תיבה  תודובעבו  םידליב  לופיטב  םיעיקשמ  תובאש  תועשה  רפסמש  םידמלמ  םירקחמ  חטשב : רבכ  תואצותה 
תופתושב םג  יוטיב  ידיל  אב  םהידליל  תובאה  ןיב  קדהתמה  רשקה  .תונורחאה  םינשה  םישימחב  השולש  יפ  טעמכ 

- יתבבו םידליה  ינגב  רוזיפ  םילותיח , תפלחה  קוניתל , תולילב  המיק  ןוגכ  דבלב , םישנ  תלחנל  ויה  רבעבש  תויוליעפב 
.םיקחשמ ינגב  ףתושמ  יוליבו  רפסה 

תובא םע  לדג  ומצע  אוהש  םושמ  ול , םדקש  רוד  לכמ  רתוי  תיהמאה " תוהבא  לדומ ה" תא  םשייל  הסנמ   Y-ה רוד 
רבעבמ רתוי  ףושח  אוהש  םושמ  רתוי ,) םייהמא "  " תויהל ךרוצ  ושח  םירבדה  עבטמש  םישורג  תובא  ללוכ   ) רתוי םישיגר 

תילארשיה הרבחה  .וייח  ןונגסבו  ויתוסיפתב  טסילרולפו  ישנ "  " ודוסיב אוהש  םושמו  תרושקתה ,) ךרד   ) הזה לדומל 
יכ הנה  .השדחה  תוהבאל  תדסוממ  היצמיטיגל  לש  םינושאר  םינצינ  ועיפוה  רבכו  יתוברתה , יונישב  ריכהל  הליחתמ 

םירבגל תרשפאמ  איה  הרוה ." תרשמ  הנידמה ל" תורישב  המוקמ  תא  תיתרוסמה  םאה " תרשמ   " התניפ ינויב 2013  ןכ ,
רבוטקואב .םירבג  ויה  הבטהה  ישקבממ  םיזוחא  כ-8  יאמל 2015 , ןוכנ  .הדובעהמ  רתוי  םדקומ  תאצל  דחאכ  םישנו 

םולשתב ו-5 השפוח  ימי   3 הדילה : רחאל  דימ  תוהבא  תשפוח  לבקל  ולכוי  תובא  היפל  קוח  תעצה  הרשוא  הנש  התוא 
.קיסעמה ןובשח  לע  הלחמ  ימי 

אבא ', ' תיבב אל  םעפ  ףא  אבא   ' ומכ םירבד  ודיגי  אל  ילש  םידליהש  דימת  יתעדי  : " םיינשל בא  ןב 33 , םיבשחמ , סדנהמ 
דימת אבא  ', ' יתיא קחשל  חוכ  ול  ןיא  .ףייע  דימת  אבא  ', ' ןושיל יתוא  ביכשמ  היטבמא / יל  השוע  אל  םעפ  ףא 

" ....הניש תועש  תוחפ  רקיעב  תמאה ? .תוטלחה  יתלביקו  הדובעב  םייוניש  יתישע  זא  '..... בשחמב

ירגתאב םהירבח  תא  ףתשל  ודעונש  םיריעצ  תובא  לש  םיגולבו  חיש  תומב  טנרטניאה  תשרב  ועיפוה  תונורחאה  םינשב 
תוחיתפה תויצטניירוא  תא  ןהו   Y-רודב ה באה  לדומ  רבעש  ךוכירה  תא  ןה  םישיחממ  םה  .הזב  הז  עייתסהלו  תורוהה 

הצובקה ןוזאפאפ ."  " קובסייפה תצובק  לשמל , ךכ  .לדומה  לע  תועיפשמו  הזה  רודה  תא  תונייפאמש  תויפותישהו 
תוהמיאה תצובק  תא  המיקה  ותשאש  ירחא  םינש  שולש  ענרב , רוא  יאנותיעה  ידי  לע  ראורבפב 2012  המקוה 

המ לכ  לע  תוצעייתמ  תוהמיא  יפלא  הבש  חיש  תמבל  הרהמ  דע  הכפהו  הלודג  תוירלופופל  התכזש  " ) ןוזאמאמ "
, ונלש םלועה  תא  ונחנא  םג  קולחל  לכונש  ידכ   " ענרב ירבדל  המקוה  תובאה  תצובק  םינטקה .) ןהידלי  לודיגל  רושקש 

לבא היינשה , םע  תחא  תשרב  תוקלוח  תוהמיאש  עודי  .ונתוא  קיסעמש  המ  לכ  לע  םצעבו  םידליה  לע  ץעייתהל  רבדל 
םירבחה דחא   " .רידא הזו  .ישפוח  ךכ  לכ  םישיגרמ  םירבגה  הב  תובא  תצובקב  יתלקתנ  םרט  ונלש , הצובקה  דבלמ 

התא תועד , לש  ןווגמ  ךל  שישכ   " : ריבסה יצחו  םייתנשה  תב  יבילל  באו  היגולויבורקימל  טנרוטקוד  הצובקב , םיליעפה 
לבא ולש –  ישיאה  ןויסינהמ  ךותמ  ךל  הנוע  אוה  דחא , רבח  לאוש  התאשכ  .ךל  םיאתמש  המ  תא  ןכותמ  רוחבל  לוכי 

" .תובא םייפלא  לש  ןויסינה  תא  לבקמ  התא  הצובקב 
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ןבה םע  רבח  דועו  ילש  תבה  םע  ןג  תמרב  יראפסב  יתרקיב  ךרעב  שדוח  ינפל  : " הזה םורופב  ריעצ  בא  םסרפש  םירבד 
הסינכ / האיציבש םירבגה  יתורישבש  יתיליג  לוטיט  הל  ףילחהל  יתיצרשכ  רוקיבה , םויסב  .הנש  ינב  םהינש  ולש ,
הנולת בתכמ  יראפסל  יתבתכ  . ןבומכ שי , םישנה  יתורישבש  יתנבה  יתישעש  ןטק  רוריבמו  הלתחה  תודמע  ןיא  יראפסל 

תובאהש ןיבהל  ןמזה  עיגהו  ופלח  םידליה  תא  לדגמש  ידעלבה  םרוגה  איה  אמאה  םהב  םימיהש  םהל  יתרבסהו  ןיינעב 
[. ותשקבל םינענ  םהש  הארמש  בתכמ  ףרוצמ   ] הבוגת בתכמ  םהמ  יתלביק  לומתא   . רתוי םימעפלו  תוחפ -  אל  םיברועמ 

" .הווש הרוהכ  ונב  הרכהב  ונלש  המחלמ ' והשמ ב' יתישע  הנה ,

תידועייה המרופטלפה  רדגוהש כ" -  Xnet לש החפשמה  ץורעב  תובאה  טנמלרפ  תא  רבמיא  ירמע  םיקה  ראוניב 2014 
.ריוואל יהבאה  חישה  תא  תולעהל  ליחתהל  היה  ןויערה״  רפיס : אוה  יאנותיע  ןויאירב  תובא ." לש  םיגולבל  הנושארה 

רבעב היה  םישנאלש  בשוח  ינא  ?׳  םירבגה םע  המו׳  ימצעל  יתבשח  .תוהמיא  תוירגולב   300 ־ב תעגופו  ןבא  תקרוז  תא 
" .הכפהמ ןאכ  שי  .הז  תא  דיגהל  לק  רתוי  םויהו  ׳ברועמ , אבא  ינא   ' דיגהלו אובל  השק 

תוירגיס ןשעמו  חירסמ  ךלוכ  לוחב , אלמ  התא  ׳ב , ידמ  םיאולימ״ , :  Xnet-ב הבתכב  ןב 32  ןכות  שיאו  יאנותיע 
בל יתמש  םואתפ  זאו  רבג .' רבג   ' הזכ ןימל  ךפוה  התא  ובש  םלש  סקט  שי  .ןשעמ  אל  םעפ  ףא  התאש  וליפא  תולגלוגמ 

: יתבשח םואתפ  רוזגל '? אל  וא  רוזגל  דליה ? לש  םיילגרב  םיינרופיצ  : ' תילרוגה הלאשה  ביבס  בבס  ונלש  החישה  אשונש 
םהל רוזגל  םידחופ  ונחנאש  ךיאו  ונלש  םידליה  לע  רבדנו  םיאולימב  בשנ  ונחנאש  םינש  המכ  ינפל  יל  תרמוא  תייה  םא 
ןיידע ינא  הדומ , .יקינקנ  הז  ישגר  חישש  בושחל  יתלדג  ינא  .שארה ]...[  לכ  לע  תעגתשהש  ךל  רמוא  יתייה  םיינרופיצ 

ופילחה אל  ונלש  תובאה  .רבג  רבג  התאש  תוארהל  הזה  רודב  ץמאמ  תוחפ  שי  יכ  הנתשמו  ךלוה  הז  לבא  .הככ  בשוח 
ןה תועשהש  יתנבהו  הדובע  תועצה  יתלביק  ינאשכ  .תננגה  לש  םשה  תא  ועדי  אלו  םירוה  תופיסאל  וכלה  אלו  לותיח 

, ךומכ היה  ילעבש  יאוולה׳  יל : תורמוא  םישנ  .םויב ]...[  העש  קר  ילש  דליה  תא  האור  ינאש  בצמ  ןיאש  יתנבה  תוכורא 
יתבשח .ינומכ  םישיגרמ  תובא  הברה  .ידוחיי  ינאש  בשוח  אל  ינא  .בגא  הככ , תבשוח  אל  יתשא  .׳בוט  אבא  הזכ  התא 

שי .םידלי  ילב  םיקוור  םג  םהיניבו  גולבה  ירחא  םיבקועש  םירבג  הברה  שי  לבא  שאמ , ומכ  גולבהמ  וקחרתי  םירבגש 
ןיבמ ינא  .סאבתמ  אל  ינא  .םיארוק  אל  ילש  םיבוטה  םירבחה  .תולאש  יתוא  לואשלו  ץעייתהל  םירשקתמש  םירבג 

בותכל דקש  ןנער  ומכ  והשימל  םינתונ  ויה  םעפ  .םתוא  ךיבמ  הז  ילוא  .לגרודכ  לע  אורקל  םיפידעמ  םה  .אב  הז  הפיאמ 
.הפאכ ףוטחל  הז  תוהבא  .תויווז  הברהו  תויווח  הברה  שי  .קיפסמ  אל  הז  םויה  .הזב  רמגנ  היה  הזו  אבאה  לש  תיווזה  לע 

" .םינפב אל  התאש  דע  הז  תא  ןיבמ  אל  התא 

םהמ תויפיצה  לטנמ  תוששח  יאלמו  םילבלובמ  ןיידע   Y-ה רוד  ירבג  יהמיאה ," באה   " לדומ םע  םתוהדזה  ףרח 
( םירחא לשו  ונלש  רקחמה  יפ  לע   ) םיברב םילוע  תברועמה , תוהבאה  הנקמש  ישיאה  קופיסהו  רשואה  דצב  .םירוהכ 

.םיגולבב םג  יוטיב  ידיל  םיאבש   , לוכסתו הדרח  הקוצמ , תותוא  םג 

םידוותמ םיבר  םירבג  .יבמופב  ולרוג  רמ  תא  הנתְמ  אוה  תושלוחב , תודוהל  ססהמ  וניאש  חותפו , רישי  רוד  הזש  ןוויכ 
םימוקטיסב םג  תחוור  העפותה  .תונווגמ  תויטנרטניא  תומבב  םמצע  לע  םיגלגלמו  םירוהכ  ינולמגה  םדוקפת  לע 

לש דחוימב  העודי  השחמה  רוזמר .' ו' יננ ' רפוס  ', ' תיברע הדובע  ', ' םאה םוי   ' ןוגכ תוירלופופ  היזיוולט  תורדסבו 
רבחמה (. Adam Mansbach  ) ךבסנמ םדא  םשב  ריעצ  יאקירמא  רפוס  לש  עשעשמו  יניצ  םידלי  רפסב  היוצמ  העפותה 

לבא .םתומכ  ובכשמ  לע  םונל  שקבתמ  דליהו  ןושיל , וכלהש  םייחה  ילעב  לע  זרוחמ  - רופיס תועצמאב  ונב  תא  ביכשמ 
טפשמב םייתסמ  תיב  לכ  הקיחצמו :) תיטנתוא  םג  ןכלו   ) הטובו הרישי  ןאכ  השקבה  םיינאמוהה , םידליה  ירפסל  דוגינב 

.תנבצעמה הלטמהמ  תונלבסה  ירסח  םירבגה  לש  שואייה  תא  ףקשמש  ", Go the Fuck to Sleep  " ץחמה

"The cats nestle close to their kittens now.
The lambs have laid down with the sheep.
You’re cozy and warm in your bed, my dear.
Please go the fuck to sleep."

תוחפ יכה  םג  אוה  שדחה , ירבגה  לדומה  םע  רחא  רוד  לכמ  רתוי  ההדזמש  רודה  אקווד  יגרט : סקודרפ  םצעב  ןאכ  רצונ 
.המישמב דומעל  ידכמ  םישלחו  םייתולת  טושפ  םבור  .ותוא  םשייל  רשכומ 

: תוביס המכמ  עבונ   Y-רוד ה תובא  לש  ישוקה 
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הרבחה םהל  הריבעמש  םילבלובמהו  םילופכה  םירסמה 
דמלמו תולובג  ביצמש  ןיסחהו , יתוכמסה  דימעה , קזחה , רבגה  לש  יסאלקה  דיקפתה  תא  אלמל  םהמ  עבתנ  דחא  דצמ 

" ישנה דצה   " תא ןיגפהל  הבהאו , ךור  אטבל  םישרדנ  םה  ינש  דצמ  .החפשמה  תא  סנרפמו  ןגב  תוכמ " ריזחהל   " דליה תא 
.תיבה תולטמב  יתועמשמ  קלח  תחקלו  םהלש 

םהילע השקמ  הקוסעתה  םלוע 
םהילע השקמש  המ  תוכורא , תועש  ךשמב  דובעל  םהמ  םישרודו  םירבג  לע  קיפסמ  םילקמ  אל  הדובעה  תומוקמ  בור 

םגו בוט  דבועכ  םג  תחא  הנועבו  תעב  דקפתל  ישוקה  .םירוהכ  םדיקפתל  םיסנרפמכ  םדיקפת  ןיב  םלוה  ןוזיא  רוציל 
תיתיבה תרמשמל  םיבצייתמ  םניא  םיבר  םיריעצ  תובא  .םזיפקסא  לש  גוס  םג  םיתיעלו  המשא  ישגר  דילומ  בוט  הרוהכ 

תרצונ ןמזה  םע  .תופסונ  תויוביוחמ  תחיקלב  וא  דרשמב  הדובעה  תועש  לש  תיתוכאלמ  הכראהב  טלפמ  םיאצומו 
רומאש ימכ  רבגה  תאו  םידליב  תירקיעה  תלפטמכ  השיאה  תא  תואורש  תוירבגה , אצומה  תודמעל  היסרגר  םג  םלצא 

לע תסרוק  ןויריהה  ןמזב  התפצנש  תיגוזה  הילידיאהש  איה  האצותה  .תילכלכ  ןוחטיב  תשרו  דודיע  רקיעב  הל  קינעהל 
.תואיצמה עקרק 

תירבג תוכמס  רדעה 
םיתבב ולדג  םיבר  םיריעצ  תובא  .תוגיהנמ  רשוכ  רדעיה  אוה  םישדחה  תובאה  םילבוס  ונממש  רתויב  לודגה  ישוקה 

תושעיהל ךירצ  לכה  .םידליה  םע  תומיעל  םוקמ  ןיא  היפל  היגולואידיאב  םיקיזחמ  םג  םתצקמו  תעמשמ , אלל  םיקנפמ 
ךנחי ודליל , ךרד  הוותי  באהש  םוקמבו  םהידלי  ךוניחמ  תמלענ  תירבגה  תוכמסהש  איה , האצותה  .תודמחנבו  םעונב 

(. ךשמהב םג  ךכ  לע   ) הרוהכ ודוקפת  לע  ךכב  השקמו  ותוא  להנמ  םיבר  םירקמב  דליה  עבתיו ,

םירבגל  תיעבט  אל  השדחה  תורוהה 
וניא  " אוהש םושמ  םיריעצה , תובאה  תא  םצעב  דכלממ  ידמ , תוהובג  תויפיצ  רצויש  יהמיאה , באה  לדומש  םירובסה  שי 

תונלבסה תא  רשפאמ  אלש  רתוי ," רצק  ליתפ  ב" םינייפאתמ  םה   (. תיגולויב הניחבמ   ) םירבגל הרואכל  יעבט "
.םידליב לופיטל  תשרדנה 

לדומה םתנעטל , ןכל , .יתרבח  אלכ  - תיב אוה  ןויוושה  יאשו  יטסיניבוש  ץורית  קר  איה  היגולויבהש  םירובסה  שי  דגנמ 
.םירבגל רתוי  לודג  רשואל  רבד  לש  ופוסב  איבי  שדחה 

שורג באכ  דקפתל  ישוקה 
דצמ םישח  הלועו -  ךלוה  םרועישש  םישורג -  תובא  יכ  הארמ  רקחמה  .ףסונ  ישוק  הסינכמ  ןישוריגה  רועישב  היילעה 

.םיזע המשא  ישגר  ינש  דצמו  םאה ) לע  רקיעב  וישכע  לטוהש  םידליה  לודיג  לועמ  רורחש   ) שפוח תשוחת  דחא 

רסוח לשב  ישפנה  ישוקהו  תונוזמה  לטנב  דומעל  ילכלכה  ישוקה  םג  םיפסונ  החפשמה  קוריפ  לשב  םיווח  םהש  ישוקל 
לע םישורג  תובא  לש  האחמה  תקזחתמ  תונורחאה  םינשב  .םידליה  לע  תרומשמה  תויוכזב  םאל ) באה  ןיב   ) ןוזיאה

ליגה תקזח   " ףיעסב ראשה  ןיב  הקסעש  המרופר , םדקל  ונמזב  התסינ  הלשממה  .ירדגמ  סיסב  לע  םתוא  חפקמ  קוחהש 
.תרבוג קר  הסיסתהו  חטשב  תמשוימ  אל  ןיידע  וז  ךא  םיבר ,) םירבג  םמוקש  " ) ךרה
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Ideal Marriage for Millennials (USA)

65+ Boomer Gen X Millennial

Husband provides/wife takes
care of the house and children

Husband and wife both have
jobs/both take care of the

house and children

0%

20%

40%

60%

80%

Reference: Wang, Wendy and Taylor, Paul. 3.9.2011. For Millennials, Parenthood Trumps Marriage.
Pew Research Center: Social & Demographic Trends. 

םישנ לומ  םירבג  גוזה -  /ת  ןב םע  הלועפה  ףותיש  תשיפת 

םידליב םידליב לופיטב   לופיטב רושקש   רושקש המהמ   לכב   לכב הלועפה   הלועפה ףותישו   ףותישו םואיתה   םואיתה תדימל   תדימל   1-101-10 לשלש   םלוס   םלוס לעלע   ןויצ   ןויצ ןתןת   הלאשה : : הלאשה
(( הלועפ הלועפ ףותיש   ףותיש ללכב   ללכב ןיא   ןיא  =  = 11 -- וו הלועמ   הלועמ הלועפ   הלועפ ףותיש   ףותיש  =  = 1010  ) ) םכוניחבו םכוניחבו

רבג השיארבג השיא

8.67.9

.תילארשיה הרבחב  םירזגמ  ןיב  האוושה  תוריעצה : תוחפשמב  אבאה  דיקפת  תודמע -  רקס  רבמבונ 2010 . .ןמדנרב  ןוכמ  רוקמ :

,39 יאליגב 18 - .םימעה  רבחמ  םילוע  םניאו  םידרח  םניאש  םידוהי  םישנו , םירבג  תוריעצ , תוחפשמ  ללוכ  םגדמה  הרעה :
יאליגב 0-12. םידליל  םירוה 
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? םידליה ךוניחו  לופיטב  םאהו  באה  לש  תוברועמה  תדימ  תויהל  הכירצ  המ  ילאידיא , םלועב 

אבא לש  הווש  תוברועמ 
אמיאו
תברועמ רתוי  טעמ  אמיא 

אבאמ
תברועמ רתוי  הברה  אמיא 

אבאמ
ברועמ רתוי  טעמ  אבא 
אמיאמ

12%

15%

72%

.תילארשיה הרבחב  םירזגמ  ןיב  האוושה  תוריעצה : תוחפשמב  אבאה  דיקפת  תודמע -  רקס  רבמבונ 2010 . .ןמדנרב  ןוכמ  רוקמ :

,39 יאליגב 18 - .םימעה  רבחמ  םילוע  םניאו  םידרח  םניאש  םידוהי  םישנו , םירבג  תוריעצ , תוחפשמ  ללוכ  םגדמה  הרעה :
יאליגב 0-12. םידליל  םירוה 
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םירוהה לש  רודב  תובאה  תמועל  םידליה  ךוניחו  לופיטב  םיברועמ  רתוי  םויה  לש  תובאה  םאה  ךתשגרהל ,
? ךלש

רתוי הברה  רתוי טעמ  המוד תוחפ טעמ  תוחפ הברה 

13%

21% 59%

.תילארשיה הרבחב  םירזגמ  ןיב  האוושה  תוריעצה : תוחפשמב  אבאה  דיקפת  תודמע -  רקס  רבמבונ 2010 . .ןמדנרב  ןוכמ  רוקמ :

,39 יאליגב 18 - .םימעה  רבחמ  םילוע  םניאו  םידרח  םניאש  םידוהי  םישנו , םירבג  תוריעצ , תוחפשמ  ללוכ  םגדמה  הרעה :
יאליגב 0-12. םידליל  םירוה 
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, הניש תועש  םיגוח , "ס , יב יבגל   ) םידליה ךוניחב  תורושקה  תוטלחה  לע  ךלש  העפשהה  תא  ראתמ  תייה  ךיא 
( םילומגת

ונינשל המוד  העפשה 
רתוי הברה  העיפשמ  אמיא 
רתוי טעמ  העיפשמ  אמיא 
רתוי טעמ  עיפשמ  אבא 
רתוי הברה  עיפשמ  אבא 

49%

6%

15%

28%

.תילארשיה הרבחב  םירזגמ  ןיב  האוושה  תוריעצה : תוחפשמב  אבאה  דיקפת  תודמע -  רקס  רבמבונ 2010 . .ןמדנרב  ןוכמ  רוקמ :

,39 יאליגב 18 - .םימעה  רבחמ  םילוע  םניאו  םידרח  םניאש  םידוהי  םישנו , םירבג  תוריעצ , תוחפשמ  ללוכ  םגדמה  הרעה :
יאליגב 0-12. םידליל  םירוה 
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? םידליב תורושקה  תולטמ  לע  יארחא  התא  הדימ  וזיאב 

רבגה לש  תירקיעה  תוירחאה  תוירחאב םיקלוח  גוזה  ינב  השיאה לש  תירקיעה  תוירחאה 

םידליל
 

םיקחשמו

 
םידגב

 
תיינק

םידליל
 

לכוא
 

תשגהו
 

הנכה

תיב
 

ירועישב

 
הרזע

תוננגה
/

םירומה

םע   
רשק

םירבחו

 
םיגוח

"ס ,
היבל
 

תועסה

תויאופר

 

תוקידבל

 
תחקל

"ס יב  
ןיאשכ
/

הלוח
 

דלי
םע   

ראשיהל
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קחשל

0%

25%

50%

75%

100%

.תילארשיה הרבחב  םירזגמ  ןיב  האוושה  תוריעצה : תוחפשמב  אבאה  דיקפת  תודמע -  רקס  רבמבונ 2010 . .ןמדנרב  ןוכמ  רוקמ :

,39 יאליגב 18 - .םימעה  רבחמ  םילוע  םניאו  םידרח  םניאש  םידוהי  םישנו , םירבג  תוריעצ , תוחפשמ  ללוכ  םגדמה  הרעה :
יאליגב 0-12. םידליל  םירוה 
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? תיבה תולטמ  לע  יארחא  התא  הדימ  וזיאב 

רבגה לש  תירקיעה  תוירחאה  תוירחאב םיקלוח  גוזה  ינב  השיאה לש  תירקיעה  תוירחאה 

בכר
 

תקזחא תיבב
 

םינוקית םיפטוש
 

תונובשח
םיקנב ץוהיג

/ 
הסיבכ הייפאו

 
לושיב תיבה

 
ןויקנ הסנרפ

ןוזמ  
ירצומ
 

תוינק
0%

25%

50%

75%

100%

.תילארשיה הרבחב  םירזגמ  ןיב  האוושה  תוריעצה : תוחפשמב  אבאה  דיקפת  תודמע -  רקס  רבמבונ 2010 . .ןמדנרב  ןוכמ  רוקמ :

,39 יאליגב 18 - .םימעה  רבחמ  םילוע  םניאו  םידרח  םניאש  םידוהי  םישנו , םירבג  תוריעצ , תוחפשמ  ללוכ  םגדמה  הרעה :
יאליגב 0-12. םידליל  םירוה 

תירוה תירוה -- דחדח החפשמ   החפשמ
לש םירחא  םיגוסל  םג  םוקמ  טא  טא  הנפמ  םהידליו ) םיאושנ  םירוה  גוז   ) יתרוסמה החפשמה  הנבמ  םינורחאה , םירושעב 
וא רבג  םידמוע  השארבש  החפשמ  רמולכ  תירוה , - דח החפשמב  םייח  איה  תוחוורה  תוביטנרטלאה  תחא  .תוחפשמ 

.תיבה קשמ  תא  םדבל  םילהנמש   , השיא בורל ) )

הזה לודיגה  .םיינש  יפמ  רתויב  לארשיב  תוירוה  - דחה תוחפשמה  רפסמ  לדג  תנשל 2010  דעו  םיעשתה  תונש  עצמאמ 
וא ערזה  קנב  תועצמאב   ) גוז ןב  אלל  םלועל  דלי  איבהל  תורחובה  םישנה  לש  ןרועישבו  םישורגה  רועישב  היילעמ  עבונ 

ועיגה םירגהמהמ  םיזוחא  בורקש ל-20  ןוויכ  תאזה , המגמל  יתועמשמ  ןפואב  םרת  םימעה  רבחמ  היילעה  לג   (. ףתוש
תרבוגה תיתרבחה  היצמיטיגלל  ומרת  םג  אלא  תיטסיטטסה , הנומתה  תא  וניש  קר  אל  םילועה  .תוירוה  - דח תוחפשמכ 

(. תרושקתב םג  יוטיב  ידיל  האבש   ) יאמצע יתחפשמ  ןקל 
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תוירוה - דחה תוהמיאה  רפסמב  לודיג 

תנש 2000 תנש 2011
7000

9000

11000

13000

15000

החפשמה ." םוי   " לגרל םינותנ  לארשיב –  תיב  יקשמו  תוחפשמ  .ג  2013 הקיטסיטטסל , תיזכרמ  הכשל  רוקמ :

Nonmarital Births among Millennials and Gen Xers

Millennials Gen Xers
35%

40%

45%

50%

55%

Reference: Wang, Wendy and Taylor, Paul. 3.9.2011. For Millennials, Parenthood Trumps Marriage.
Pew Research Center: Social & Demographic Trends.
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Percentage saying the growing number of children born to unmarried mothers is a big
problem

40 50 60 70 80

18-29

30-49

50+

Reference: Pew Research Center. 29.5.2013. Breadwinner Moms.
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The Makeup of Single Mothers

Never Married Spouse absent Divorced, separated, widowed

0% 25% 50% 75% 100%

תנש 1960

תנש 2011

Reference: Pew Research Center. 29.5.2013. Breadwinner Moms.

Notes: Among all single mothers with children under age 18. Separated and widowed mothers are
included in divorced.

, תוקוורה לש  הובגה  רועישה  לשב  העפותה , תובחרתהל  יתועמשמ  ןפואב  םורתל  תונורחאה  םינשב  ליחתמ   Y-רוד ה
םיברועמו םירזוע  םהירוהש  הדבועה  לשבו  םייביטנרטלא  םייתחפשמ  םילדומל  רודה  ינב  לש  הברה  םתוחיתפ  לשב 

תוחפ תונב  ויה  תוירוה  - דחה תוקוורהמ  םיזוחא   20 ב-2012 , רבכ  .םידכנה  לודיגב  םג  ועייסיש  יעבטו  םהייחב 
.עבראו םישולשמ 

, םיקוורב תוחפו  םישורגב  רקיעב  רבודמ  םייתניב  .הריחבמ  םיירוה  - דח תובא  םישענ  םירבג  רתוי  תונורחאה  םינשב 
.תוירדגמה תומכסומה  תא  שימגמש   Y-רודב ה בחרתתו  ךלת  וז  המגמש  רעשל  רשפא  לבא 

". ןוקית  " ןיעמל םיכוזו  החפשמה  קוריפ  ירחא  אקווד  תוהבאה  תא  םילגמ  םישורגה  תובאהמ  תצקמ  ילסקודרפ , ןפואב 
םילגמ םה  תוכיא ," ןמזב   " םתיא דבל  םמצע  תא  םיאצומ  םה  רשאכ  וישכע , ךא  םידליל , היונפ  הקד  םהל  התיה  אל  םדוק 

תרגסמהמ םרדעיה  לע  תוצפל  דעונש  םהידליל , ןמז  תונפל  םידמול  םג  םה  .םיברועמ  תובאכ  דקפתל  תולוכיה  תא 
.תימוימויה תיתחפשמה 

תורצק תוגופה  ןהל  תרשפאמ  איהש  ןוויכ  תוהמיאל , םג  ןיפיקעב  תמרות  םישורגה  תובאה  לש  השדחה  תוריסמה 
.ןמצעל ןמזו  םידליב  לופיטהמ 

, תולבל תאצוי  ינא  .םושנל  הלוכי  בוש  ינא  ולש  אבא  לצא  "ש  פוסב ירוא  רשאכ  : " ןב 4 דליל  םאו  השורג  תב 32 , הריעצ 
לבא .תושק  ויה  תונושארה  תותבשה  .דלונ  אוהש  ינפל  יל  ויהש  םייחה  תא  יל  הריזחמ  .רחואמ  דע  הנשי  תרכתשמ ,

" ...רהמ םילגרתמ  םיבוט  םירבדל 

61
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תירוה תירוה תוחונינ   תוחונינ רסוח   רסוח
לעופב .הרוהכ  שפנ  תוולשו  תיתחפשמ  הינומרה  חתפי  םידליל  בושקש  יטסילרולפ  רודש  תופצל  רשפא  היה  הרואכל 
יתלבה תוטועפה  לש  רבוגה  ץחלהו  תיבב  דוקפתה  יישק  דצל  םימלשומ " םירוה   " תויהל הייפיצה  .ךפיהה  קוידב  הרק 

םירוה .םשא  תושגר  םיררועמו  תירוה  תוחונינ  רסוח  םירצוי  התוא ,) םילצנמו  םהירוה  תשלוחב  םישח  םה   ) םינסורמ
חיגמ קוניתהש  עגרב  רבכ  םמצע  יניעב  םיבוט " קיפסמ  אל  םה   " השעמל .םיבוט  קיפסמ  אל  םהש  םישח  םיבר  םיריעצ 

.םלועה ריוואל 

עגרהמ .הלחתהמ  שממ  ": " קוניתב לופיטל  אלמה  ילארשיה  ךירדמה  הנש –  ליג  דעו  הדילמ   " רפסה תרבחמ  לאסא , רומ 
, חמש לודג , קוביחב  ותוא  ףסוא  ולש  אבאב  יתטבה  הליהבמ , הדילמ  ןיטולחל  תשתומ  ינאו , רוכבה , דליה  יל  דלונש 
: םלועה תואלת  לכב  המשא  .המשא  דיימ  יתייהנ  אמאל  יתכפהשכ  ךכ , .ןושיל  הצור  קר  ינאש  המשא  יתשגרהו  יעבט ,
, תוכבל קיספהל  ול  רוזעל  ותוא , דירוהל  ותוא , םירהל  ךיא  ןוכנ , ותוא  ץוחרל  ךיא  עדיה  רסוחב  החילצמ ]...[  אלש  הקנהב 

". רשואמ היהיש  ןוכנ , ותוא  לדגל  לוחזל , ליחתהל  ול  רוזעל 

לושכמ לכ  ריסהל  םילדתשמ  םג  ןכל   ) םהידלי לע  רתי  תוננוגו  םימזגומ  תוששח  םיחתפמ  םג  םיבר  םיריעצ  םירוה 
.תואיגשמ דומללו  תוסנתהל  םהמ  םיענומו  םכרדמ )

אלו בצמ  לכב  עויסו  הלעפה " תוארוה   " לבקל לגרההמ  םיעבונ  םירוהכ  הזה  רודה  לש  תוחונינה  רסוחו  ןוחטיבה  רסוח 
רבדה תא  יתישע  םאה  תוקפסו : תודרח  םיאלמתמ  םה  םמצעב  תוטלחה  םילבקמ  םה  רשאכ  םג  .דבל  תויעב  רותפל 

? קזנל םרוג  ינא  םאה  ןוכנה ?

תויתחפשמ תוידגרט  לע  םיבוצעו  םיליהבמ  םיחוויד  םיצפומ  הממיה  תועשמ  העש  לכב  טעמכ  .העיפשמ  תרושקתה  םג 
, ךכב יד  אל  םאו  .תוקיעמ  תונומת  יווילבו  תונטרפב  לוכהו  .הקוחרהו  הבורקה  הביבסב  תושחרתמש  םינוש , םיגוסמ 

םידליה ןגב  היצח , רבעמב  תועסהב , רבע : לכמ  ונידליל  םיברואש  םינוכיס  לע  תוארתהב  םיוולמ  וללה  םיחווידה 
.תלפטמה םע  תיבב  וליפאו 
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Percentage saying they spend ___ time with their children

Too little Right amount Too much

0 25 50 75 100

mothers

fathers

Reference: Pew Research Center. 14.3.13. Modern Parenthood: Roles of Moms and Dads Converge as
they Balance work and Family.

Note: Based on mothers and fathers with children under age 18. "Don't know/Refused" responses not
shown.

תיביסאפ תיביסאפ תורוה   תורוה
ויכרצלו דליה  תויוכזל  תושיגרב  היילע  ךשמתמ : ינויצולובא  ךילהת  לש  הלשבהמ  קלחכ  דלונ  תירוהה  תוכמסה  ךוכיר 

םידליב תישפנו ) תיזיפ   ) תוללעתהב תיבקע  הדירי  איה  תויבויחה  תואצותה  תחא  .ינאכדה  ךוניחה  ןוסיר  ךות  םדאכ ,
.המצע ינפב  השדח  הנצקהל  ןמזה  םע  ךפה  הנצקה  לש  ןוזיאכ  ליחתהש  המ  לבא  .עשי  ירסח 

דליה ןיב  םיסרטניא  ישגפמ  ךותמ  תויורשפאו  תולובג  לש  הדימלו  הקידב  לש  דימתמ  ךילהת  ודוסיב  אוה  ךוניחה 
גוס לכמ  חתמ  םע  חונב  אלש  םישח  םה  .דחוימב  השק  וזה  המישמה  םיתומיעב  לגרות  אלש  םירוה  רודל  לבא  .וירוהל 

, סומינ קופיא , תוררועו , הניש  ילגרה  תיינקהב   ) תושרדנ הלא  רשאכ  תויביטרסאבו  תופיקתב  גוהנל  םישקתמו  אוהש 
(. דועו ןויקינ  הליכא ,

תומיע לכב  תוארל  םיטונ  םהש  ןוויכו  ףיקת  הרוהמ  םישרדנה  תושיחנהו  ןסוחה  תא  םירסח  םיקינ  Y- המ םיברש  ןוויכ 
םדא אוה  וליאכ  דליה  םע  החיש  להנל  םיפידעמ  םה   (. תיביסאפ  ) תינגסנ תורוה  לש  לדומ  ורצי  םה  המילא , תוגהנתה 

םג םיבר  דוקיפ ." סופתלמ   " םיענמנו םתשקב ) תא  לבקל  תואייש  םיננחתמ  שממ  תחא  אל   ) וביל לע  םירבדמ  רגוב ,
.םתעיבתב הלילח  ומיזגה  אלש  רמולכ  רדסב –  וגהנ  םהש  םידליה  לש  רורשאל  םיקוקז 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

לע בשת  לא  וקירמוע , : " ןב 4 דליל  אבא  ןיב  חיש 
אבא שקבמ , אבא  וקירמוע  .ךלכולמ  הז  .הפצרה 

?" ןוכנ .הפי  שקבמ 

דוע רשפא  יא  : " תונחב ןב 3  דליל  ריבסמ  בא 
" .ךתוא ליבגהל  ךירצ  בוט  אבא  רותב  ינא  .דלוקוש 

( םייתנשו עברא  ינב   ) ילש םינבה  : " ןב 33 ריעצ 
ןוצר ןומה  םע  םויה  תא  ליחתמ  ינא  .יתוא  םיעגשמ 

.ןפרוחמ ותוא  םייסמ  דימת  לבא  תופי  תוטלחהו  בוט 
ינא .רמוא  ינאש  המ  םישוע  אל  םה  .יתוא  לכסתמ  הז 

לוכי ינא  המ  לבא  .שינעהלו  קועצל  הצור  אל 
.םירזוע אל  ילש  םינונחתהו  םירבסהה  לכ  תושעל ?

.ןמזה לכ  םיבר  םה  .םהלש  שארבש  המ  םישוע  םה 
?" ילש םידליה  הז  .םיערפומ  שממ  .םיכמ 

םידמועש םירוה  ןכו  םירוהה , לש  הבוגת  אלל  ( Y-רודמ ה  ) םהירוהב םיפזונש  םינטק  םידלי  םג  תוארל  םויכ  חיכש 
, אמא  " וא םולכ ," הזב  ןיבמ  אל  התא  גשומ , ךל  ןיא  אבא , , " ומכ םיטפשמ  הטילשמ ." ואציש   " םידלי לומ  תוצע  ידבוא 

םימרוצ םניא  הז  גוסמ  םיטפשמש  אוה  ןיינעמש  המ  .תורידנ  אל  תואמגוד  םה  יתוא ," ןבצעל  רבכ  הליחתמ  תא 
תומוסרפל םג  לחלח  רבדה  .עוריאל  םידעש  רתוי  םירגובמ  תורודל  םימרוצ  םהש  יפכ  םיריעצה  םירוהה  לש  םהינזואל 

תעורתל םהל , םיגעול  ףא  םיתיעלו  םהירוהב , הפצוחב ) יד   ) םיפזונה םידלי  םיארמ  ןהבש  היזיוולטב , תורדושמה 
.םיפוצה

רפס - יתבו םידלי  ינג  ומכ  תורחא , תויכוניח  תורגסמב  םג  אלא  תיתחפשמה , תרגסמב  קר  אל  םיישק  תרצוי  העפותה 
.Y-רודמ ה םה  םישדחה  םירומהו  תוננגה  ןהבש  םיידוסי ,

םיבחרמב תוהשל  תלוזה  דוביכו  סומינ  קופיא , לש  םיכרע  לע  ולדגש  םירגובמל  רתויו  רתוי  השק  השענ  ךכמ  האצותכ 
, םיילגרה ןיב  םילחוז  םביבס  םינטקה  םידליה  .תירוביצ  הרובחת  וא  תוירפס  הפק , יתב  תודעסמ , ןוגכ  םימוה , םיירוביצ 

לדומ .הזחמהמ  םינהנ  ףא  םיתיעלו  םיקתוש  םהירוהש  ןמזב  םישיערמו  םיכוב  םיערפתמ , םיקעוצ , תואסיכה , לע  םילוע 
תא םילאוש  אל  ללכב  םיריעצה  םירוהה  .ירוביצה  בחרמלו  רחאל  תושיגר  רסוח  םע  ןאכ  בלתשמ  תיביספה  תורוהה 

.רדסב לוכה  זא  עירפמ –  אל  הז  םהל  םא  .םירחאל  עירפמ  דליה  םא  םמצע 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא רמת 

ןופטראמסה ןופטראמסה םעםע   תורחתב   תורחתב דליה   דליה
םילבמ ובש  ןמזה  ךשמ  תא  דודמל  גוהנ  היה  רבעב 

םויה .תורוהה  תוכיאל  ןמיסכ  םהידלי  םע  םירוהה 
אל תוהשה  ךשמ  יכ  תוחפ , יטנוולר  השענ  הז  דדמ 

ותסינכ איה  הביסה  .םיסחיה  ביט  לע  חרכהב  דיעמ 
.ןופטראמסה הנומתל : ינסרהו  שדח  םרוג  לש 

לבא  , תיזיפ םהידלי  דיל  םיאצמנ  םיבר  םירוה 
הפוצ תחא  ןיעש  ןמזב  .דואמ  םיקוחר  םה  תילאטנמ 

תורחאה ןזואהו  ןיעה  ול , הניזאמ  תחא  ןזואו  דליב 
.ןטקה ךסמב  תוזכורמ 

דציכ ורפיס  הז  רקחמל  ונייאורש  תורוה  יכירדמ 
תונפהל םיריעצה  םירוהה  לע  השקמ  דיינה  רישכמה 

: ורמא םהמ  םיינש  .םידליה  לע  תומידק  םילבקמ  דימת  תושדחהו  םירבחה  הדובעהש , ןוויכ  םהידליל  בל  תמושת 

ומכ םיליימ  קר  אל  .הירחא  בוקעל  תושחרתה  םהל  שי  ןמזה  לכ  .ירלולסל  תועש  םירבוחמ 24  םויה  םיריעצה  םירוהה  "
םה אל ? המ  םצעבו  םיקחשמו  םינוטרסו   Ynet-ו םרגטסניאהו  פאסטווה  תוצובקו  קובסייפ  הז  .בר  אל  ןמז  ינפל  דע 

.רדסב לכהש  תוארל  שארה  תא  םימירמ  םה  םעפ  ידמ  קר  .םידליה  םע  ץוחב  םה  רשאכ  םג  ןופטראמסל  םירבוחמ 
" .ךסמל רוזחלו  תוריהמב  הערפהה  תא  ריסהל  רקיעה  םיבצעב -  וא  בל  תמושת  רסוחב  םינוע  םה  והשמ  לאוש  דליהשכו 

לבקל ידכ  רתויו  רתוי  דנדנמו  הז  תא  שיגרמ  דליה  .םירוהה  תא  םיממעשמ  טושפ  םידליה  םייפוסניא  םייוריג  לש  ןדיעב  "
" .בל תמושת 

תחקל תלוכיה  וא  ץמואה  תא  ןיא  םיברל  לבא  וקתנתיש , םידלילו  םהל  אירב  רתויש  םיעדוי  םירוהה  םינפב  קומע 
יתלב בל  תמושת  לש  תדוכלמ  אוה  ןופטראמסה  עודיכ  לבא  םשו , הפ  ןכדעתהל  םיציצמ "  " קר םיבר  .תילטיגיד  הגופה 

.הדילקמ היינשה  ודיו  תוקונית  תלגעב  תחאה  ודישכ  הרוה  תוארל  חיכש  .תקסופ 

אל יאדווב  לבא  םמצע , תא  םימרמ  ילוא  םה  והשמ .)?" תרמא  הדומח , תרעטצמ  " )" תמגמוגמ תורוה   " ןיעמ תרצונ  ךכ 
.רתוי םהירוה  תא  ןיינעמ  טושפ  ןופטראמסהש  םיניבמ  הלא  .םידליה  תא 

לש תיתרבחהו  תישגרה  תוחתפתהה  לעו  םהידליל  םירוה  ןיב  רשקה  לע  תאזה  העפותל  ויהי  חווט  תוקוחר  תועפשה  ולא 
ילוא .םתוא  וחינזהו  הדובעב  ןמז  ידמ  רתוי  וליבש  לע  םהירוה  םע  ןובשח  ואב  םידלי  רבעב  .ודיגי  םימי  םידליה ?

םיקחשמ תוטועפ  םג  םויה  ינש , דצמ  .ירלולסה  םע  ןמז  ידמ  רתוי  וליבש  לע  םירוהה  םע  ןובשח  אובי  םה  דיתעב 
.ידדה אוה  קתנהש  ךכ  וב , םיעוקשו  ןופטראמסב 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גומלא זוע 

הפוחד הפוחד הרזע   הרזע השורד   השורד

יהמיא יהמיא ןולשיכ   ןולשיכ לעלע   םייודיו   םייודיו
םה .הניש  תועשב  ינורכ  רוסחממ  לבוס   Y-ה רוד 

םיפוצ הברה , םישלוג  הברה , םילבמ  הברה , םידבוע 
סומע םוי  רדסב  תפסונ  הלטמ  םה  םידליה  .הברה 
בלשב העיגמ  תובר  תוריעצ  תוחפשמב  .שיתמו 

.הסירקה םג  המיעו  רמוחה  תופייע  תדוקנ  םיוסמ 
ינב ןיב  םיסחיב  רבשמל  הדומצ  איה  םיבר  םירקמב 

בלשה םג  הז  .תורוהה  תסמעמל  םישער  ףיסומש  גוזה ,
לאידיאמ םיחכפתמ " " " םישדחה םירבגה   " ובש

רושקה לכב  ףייזל "  " םיליחתמו לטנב , תופתושה 
.םידליב לופיטהו  תיבה  תולטמל 

לדומב הסרפ  תיינפ  ןיעמ  ורצי  השלוח , ןיגפהל  תיתרבחה  היצמיטיגלה  דצל  תירוהה , הסירקה  תוחיכשב  היילעה 
םג אלא  ףיכ " אל  הז  תורוה  יבמופב ש" תודוהל  םירבגל  קר  אל  ימיטיגל  רתוי  השענ  הז  עתפל  .תילאידיאה  תוהמיאה 
 – ונל ורפיסש  ומכ  אלפנ " רבד  חרכהב  אל  הז  תוהמא  רבתסמ ש"  (. טנרטניאבו תורפסב  עונלוקב , היזיוולטב ,  ) םישנל

רבוצ תמלשומ " - אל תורוה   " לע תינוריאו ) תיטסירומוה  המינב  םבור   ) םייודיווה דנרט  . Y-רודמ ה איה  םאה  םא  רקיעב 
עיגה ל-  Babble רתאב ער ' הרוה   ' רודמה ןכ , יכ  הנה  .טשפתמו  ךלוה  העפותה  ביבס  ןוידהו  הצואת , יברעמה  םלועב 
םג .תוהמא  לש  םייודיו  ףלא  רתוי מ-400  רבוטקוא 2014  דע  ופסאנ   Truu Mom- בו שדוחב , תוסינכ  ןוילימ   1.8

םיגולבב םיירלופופ , ןויע  ירפסב  רקיעבו  םינושה , תרושקתה  ילכב  הזה  גוסהמ  םייוטיבה  םיברתמו  םיכלוה  לארשיב 
.תויתרבחה תותשרבו 

היצקיפיטסימ - הדו תוחכפתה  לש  בחרו  ךורא  ךילהתל  ראשה  ןיב  הרושק  םאכ  דוקפתב  ןולשיכ  לע  יודיווה  תמגמ 
םג .תוימיטניאה  ןדבואו  תישיאה  הפישחה  תוברת  תעפשהל  ןכו   , םילאידיאו םיסותיממ  םסקהו ) השודקה  תרסה  )

םייתרוסמ םידיקפתמ  רענתהל  םישנל  תרשפאמ  איהש  םושמ  הזה , ךילהתב  דיקפת  תיטסינימפה  הסיפתה  תומדקתהל 
ירחא ילאסרבינוא : יגולויצוס  ןורקיע  םג  דמוע  העפותה  דוסיב  .תוקיתווה  תוירדגמה  תומכסומה  תא  ףפורל  תוחפל  וא 

לש ןכדועמה  םדמעמ  תיינבהב  בושח  היה  תורוהה  סותא  הבהלה ." לויכ   " לש בלשה  עיגמ  שדח  יכרע  שא  דומע  רצונש 
.תויצרופורפל ההימכה  העיגמ  תינרהטו  תינרסומ  תואנק  דילומ  סותא  רשאכ  לבא  תיברעמה , תוברתב  השיאהו  דליה 

םה ול ." רתוול   " רשפא השלוחב  הדומש  ימש  , Y-רוד ה ברקב  תחוורה  הסיפתל  םג  רושק  הזה  דנרטהש  םינעוטה  שי 
Ross  ) טאתוד סור  עדונה  רגולבהו  רוטה  לעב  .ועייסי  תוחפל  וא  םהל  וחלסיש  םיווקמו  םיבוט , םירוה  םניאש  םידומ 

רוד יאצאצ  דיתעב  ובשחי  המ  ןיינעמ  םירוהה ." לש  הלודגה  םיימצעה  םימחרה  תביסמ   " העפותה תא  הניכ  ( Douthat
בטומ םיתיעל  ירהש  .היתפמא  ררועת  חרכהב  אל  םירוהה  לש  האדוההש  ורמאיש  שי  .םהירוה  לש  םייודיווה  לע   Y-ה

.םלועל דיגהל  ץימאו  ןכ  ןיינעמ , והשמ  ךל  שי  םא  םג  קותשל ,

הרוהה הרוהה ידיקפתל   ידיקפתל ץוח   ץוח -- רוקימ רוקימ
לש חתפתמו  שדח  קוש  רצוי  םיבר , םימוחתל  ץוחה " - רוקימ  " תמגמ תובחרתה  דצל  ירוהה  דוקפתב  רבוגה  ישוקה 
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.הנישו הקנה  תוצעויל  דעו  תּוהמיא  תוכירדמו  תוישיא  תונמאממ  לחה  תורוה - " יתוריש  "

דומיל ןוגכ  דבלב , םירוהל  רבעב  ורמשנש  םידיקפת  .תוקניה  תפוקתל  רבעמ  םג  תכשמנ  םירוהב  הכימתה  תיישעת 
לש םינואה  רסוח  .םייעוצקמ  םיכירדמל  םויה  םירבעומ  תויליגלג  לע  קילחהל  וא  םיינפוא  לע  בוכרל  דציכ  דליה 

וליפא םיחלשנ  םידליש  ךכל  ואיבה  ןולשיכמו , תויועטמ  דחפהו  ןוחטיבה  רסוח  תולצעה , םג  ילואו  םיריעצה , םירוהה 
תאזה העפותה  דגנמ , .ןבבוח  הרוהמ  רתוי  בוט  דימת  ךמסומ  ןמאמש  ןועטל  רשפא  .רודכב  הטיעבב  םייטרפ  םינומיאל 

.םידליה יניעב  םדמעמ  תא  רתוי  דוע  השילחמו  תירוהה  היצנטופמיאה  תא  הלידגמ 

תירוהה תירוהה תוכמסה   תוכמסה תרזחה   תרזחה
תורוהה לש  העפותה  תא  ןזאלו  ןסרל  םיסנמש  היזיוולט  תוינכותו  תובתכ  םירמאמ , רופסניא  וחמצ  תונורחאה  םינשב 

.תולובג רידגהלו  החפשמב  םמוקמ  תא  םירוהל  ריזחהל  םיארוקו  תלבלובמה ,

תושעל םישקתמו  לעופב  תאז  םשייל  דציכ  םיעדוי  םניא  לבא  םהידליל , תולובג  ביצהל  ךרוצל  םיעדומ  םיבר  םיריעצ 
.תישפנ הניחבמ  םג  תאז 

עדוי אל  טושפ  ינא  .םתוא  הל  ןמסל  הצור  ינא  .תולובג  הכירצ  איהש  עדוי  ינא  : " םייתנש תב  הדליל  בא  ןב 32 , יאנותיע 
" .ךיא

תורוה יצעוי  ןזכרמבש  היזיוולט  תוינכות  לש  םג  ומכ  םירוהל  רפס  - יתבו תואנדס  לש  הלועה  תוירלופופה  הנומט  ןאכ 
ךירדמה ', ' ךוניח תרדס   )' רדילור סומע  רוספורפו  יננ )' רפוס   )' תוילד לכימ  ומכ  סבלסל , וכפהש  םייביטרסאו  םיחקיפ 

'(. םירוה תפסא  ', ' ךנחמש ימל 

םיצילממ םניא  םבור  .תורוהה  יכירדמו  םיצעויהמ  לודג  קלח  ןייפאמש  שדח  וקב  תרכינ  השדחה  תויתוכמסה  תמגמ 
רתוי השיג  תועצמאב  םידליל  םירוה  ןיב  םיסחיה  תכרעמ  תא  לייכל  אלא  תינתוכמסה , השינעה  ןדיעל  רוזחל  ןבומכ 

גולוכיספ רדילור , סומע  פורפ ' לשמל , ךכ  .םידליה  לש  תולובגו  הגלבה  סומינ , תואמצע , יבגל  תצרחנו  החושק 
בצמלו ליגל  תמאתומו  תרקובמ  השינע  תבוגת   " לע ץילממ  הדוהא , תימואל  תומדל  ךפהש  םידלי , ךוניחל  החמומה 

יבקע ןפואב  ביגהלו  תועמדהו  יכבה  יצחלב  דומעל   " אוה יתימאה  ןחבמה  ותעדל  תואנ ." אל  ןפואב  גהנתמ  דליה  רשאכ 
". ףיקתו

שותבסו שותבסו שובס   שובס םעםע   תפתושמ " " תפתושמ תרומשמ   תרומשמ ""
לופיטב אתבסהו ) אבסה   ) םהירוה לש  הלדג  תוברועמ  אוה   Y-רוד ה לש  תורוהה  רבשמל  םיחיכשה  תונורתפה  דחא 

תובר םימעפו  םיינש  םירוה  ןיעמל  םיכפוה  אתבסהו  אבסה  ובש  שדח  סופד  תוהזל  רשפא  השעמל , םהידכנ .)  ) םידליב
.םירוהה תא  תישעמ  הניחבמ  םיפילחמ  ףא 

םע רשקל  םיהמכ  םהו  תמדקומ , היסנפל  ואצי  תותבסה ) רקיעב   ) Y-רוד ה ירוהמ  םיברש  םושמ  םג  חיכש  השענ  רבדה 
דומיל רכש  םינמממ  םירוה , ימיל  םיתיעל  םיכלוה  םג  אלא  רטיסיבייב , םישוע  קר  אל  םויה  אתבסהו  אבסה  .םידכנה 

.תיב ירועישב  םירזועו  םהידכנל  תונתמו 

םינורחאהש םינואה  רסוח  חכונל  דחוימב  לודג  םירוהכ  םינושארה  םהידעצב  םהידליל  עייסל   Y-רוד ה ירוה  לש  ךרוצה 
ירבח סיסב  לע  השענ  עויסהו  ירוד , - ןיב חתמ  ןיא  יכ  םג  עייסל  םהל  לק  וליצה ."  " םהירוהל םירדשמ  םה  .םינירקמ 

, תישאר תופסונ : תוביס  עבראמ  עבונ  םידליה  לודיגב  םהירוהב  רזעיהל  םיריעצה  לש  ךרוצה  .םיסרטניא  שגפמ  ךותמו 
יאנתב תוכורא , תועש  םידבוע  םהמ  םיבר  תינש , רטיסיבייב ; ןממל  ישוק  םהל  שיו  םרובע  יסיסב  ךרוצ  אוה  יוליבה 

; בצמה תא  ליצהל  םיקעזומ  אתבסהו  אבסה  .הלחמ  ןמזב  וליפא  םידליה  םע  תויהל  םישקתמו  םיינוקרד , הקוסעת 
םישוריגה רועיש  תיעיבר , םידומילב ; םהידליל  עייסיש  ףסונ  רגובמ  תבייחמ  ךוניחה  תכרעמ  לש  דיה  תלזא  תישילש ,
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תובורק םיתיעלו  הרזעל , קוקז  שורגה  באה  םג  .תוירוה  - דחה תוהמאל  אתבסהו  אבסה  לש  דומצ  עויס  בייחמ  הובגה 
.וירוה םע  תפתושמ  תרומשמל  תכפוה  ולש  תרומשמה 

ינא תפייפיתמ , אל  ינא  : " היזיוולט תשיגמו  הקיטתסא  ינוכמ  תלעב  תודרשיה ,"  " לש הנושארה  הנועה  תכוז  ירסק , המענ 
ינא .ותוא  הלדיג  ילש  אמא  רוכבה  ינב  לש  תונושארה  םינשה  שולשב  .םירמוא  אלו  םיבשוח  םישנאש  המ  תא  תרמוא 
םע תמפמופמ , הריעצ , םלועה  תא  שובכל  יתאצי  םיפינס , חותפל  היזיוולט , תושעל  ילש -  הריירקה  לע  זג  לופ  יתייה 
יפל הנשה ' םא   ' תיילדמב הכזא  אל  ילוא  זא  .ןגהמ  עבראב  דלי  םיאיצומשכ  ירשפא  יתלב  הזו  םיינישה –  ןיב  ןיכסה 

הלבקש תרוקיבה  לע  .תורוהב " ךוליה  דירוהל  ךרוצה  תא  ןיבמש  רחא  םרז  שי  לבא  ביתכמ , םיוסמ  םרזש  םינוירטירק 
םירבדמ המ  לע  יתנבה  אלו  הנידמ  יצחמ  שא  יתפטח  יילע , ופע  : " םישדוח ןב 7  היה  הנבשכ  תודרשיה  ימוליצל  האצישכ 

" .אלכב תויהל  הכירצ  ינאש  רמוא  אל  אמא  ינאש  הזו  אתבסו , אבא  םע  היה  דליה  .ללכב 

ןקה תעפות  םע  דחא  הנקב  הלוע  םידליה  לודיגב  םהירוהב  יביסנטניא  ןפואב  םירזענש  םיריעצ  םירוה  לש  העפותה 
טבשב םיפתושמ  םייח  רמולכ  יתיישעת , - םורט םייח  סופדל  הרזח  לש  םינצינ  ונינפלש  רשפא  .ןקורתמ  יתלבה 

, עויסל םיקוקז  םיריעצה  אבאהו  אמאה  םינהנ : םידדצה  לכ  השעמל  .רחאל  רזוע  דחאה  רשאכ  הלומח )  ) בחר יתחפשמ 
רוסמה לופיטב  שי  םיתיעל  .םייטנוולר  תויהלו  עיפשהל  ךישמהל  םיצורו  אתורבחו  ןיינע  םישפחמ  אתבסהו  אבסהו 
הביבסב אתבסו  אבסש  םיארמ  םירקחמ  .םידכנל  םג  ןבומכ  אוה  חוורה  .םהלש  תורוהל  ןוקית  לש  גוס  םג  םידכנב 

.דליה לש  תישפנה  ותוביציל  יתועמשמ  ןפואב  םימרות 

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

חתפמ חתפמ תולימ   תולימ
- סותימ תוהבא |  - סותימ ןוזאפאפ |  תוירוה |  - דח הדילב |  - לעב שדח |  - רבג הלוד |  תוהבא |  תוהמיא |  תורוה |  ןוירפ |  הדיל |  הדולי | 

תירוה - תוכמס קונית |  תוהמיא | 

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
הדרי איהו  תיאקירמאה  הירוטסיהב  רתויב  הכומנה  התייה  הדדמנש ב-2011  הדוליה  המגודל , 'ב , הראב ; Theil, 9.4.2006  .1

.Sandler, 12.8.2013 ב-9% . ( 2007-2011  ) דבלב םינש  ב-5 
לידגהל הפיאש  ךותמ  הדוליה , דודיע  לש  תימשר  תוינידמ  הגהנוה  לארשי  תנידמ  לש  המויקל  םינושארה  םירושעב   .2
ברעתהל הכירצ  הניא  הנידמהש  איה , תחוורה  השיגה  םויה  .הריעצה  הנידמב  תידוהיה  הייסולכואה  תא  תירשפאה  תוריהמב 

, תופסונ תוכימתו  םידליה  תואבצק  ימולשת  תועצמאב  תאזו  ףיקע , ןפואב  הדוליה  לש  דודיע  םייק  לעופב  םלוא  אשונב ,
םידרחה רתוי -  םיינעה  םירזגמה  רקיעב  םה  ןהמ  םיירקיעה  םינהנה  .םיינויצילאוק  םימכסה  תועצמאב  בורל  תוגשומ  רשא 

.םיאודבהו
.Last, 2013  .3

.Theil, 9.4.2006  .4
םידלי אלל  ךומנה  דמעמהמ  םירבגה  רועישו  םיזוחא , ל-30  רבכ  עיגה  םידלי  אלל  תויאמדקאה  םישנה  רועיש  הינמרגב   .5
הדוליה רועיש  הבש  ןפיב , .הנש  ךות 20  ומצע  תא  ליפכה  םידלי  אלל  תוראשנש  םישנה  רפסמ  הינטירבב , .הלועו  ךלוה 

האוושהב ל- תאזו  םיזוחא , לש 56  אישל  ודלי  אל  ןיידעש  תונב ה-30  םישנה  רועיש  עיגה  השיאל , תודיל  לע 1.25  דמוע 
תנשב 1985. םיזוחא   24

.9.12.2013 ןלוג , ; 21.10.2010 הקיטסיטטסל , תיזכרמ  הכשל   .6
.2011 תנוד ,  .7
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.םבורב םיילאוסקסורטה  םיליכשמ , םיזנכשא , םירבגו -  םישנ  ונייאור כ-90  רקחמב   .8
.28.8.2013 ןזור , ךותב : תטטוצמ   .9

.29.5.2014 םורד ,  .10
.תיללכה רתאב  יסדג  ןמדירפ  ןרק   .11

םייתרוסמ םילעב  ללוכ  תדלויה , לש  גוזה  ינב  קלח  וחקל  תנשב 2005 , לארשיב  ועצבתהש  תוליגרה  תודילהמ   98%- כב  .12
.ךיראת אלל  בומרבא , ; 23.10.2005 ןולייא , םייתדו 

ינש ראותל  הלש  רמגה  תדובע  תרגסמב  ןוספלוו , םילוחה  תיבב  הדיל  רדח  תוחא  בורוגי , - בוישומ ןורש  הכרעש  רקחמב   .13
םירעפ ואצמנ  ןושארה  םדלי  לש  הדילה  תייווחל  םיפתוש  ויהש  םירבגהמ  םיבר  לצאש  אצמנ  תואירבה , לש  היגולויצוסב 
הדילה תא  םיווח  םהמ  םיברש  האצמ  איה  דוע  .תואיצמה  םע  שגפמה  ןיבל  הדילה  ינפל  באה  לש  תויפיצה  ןיב  םילודג 

, ילאידיא והשמל  הייפיצ  רצי  הדילל  הנכהה  סרוקש  ודוה  רקחמל  ונייאורש  תובאה  לכ  טעמכ  .ץיחלמו  יטמוארט  עוריאכ 
םיראתמ הדילב  ופתתשהש  םירבגש  אצמנ   Darper לש רקחמב  . 2004 בורוגי , - בוישומ .הדילה  רדחב  שממתה  אלש 

ךכמ האצותכו  המצע  הדילה  ךלהמב  םהמ  תויפיצל  עגונב  לובלב  השיאה , לש  באכה  לומ  םינוא  רסוחו  לוכסת  לש  תושגר 
תוקיזחמ ןה  רשאכ  ןויריהה  ינפלש  סני  ' גב הדילה  רחאל  דיימ  תומלטצמש  תוינעודיה ,  Darper, 2003 הלודג. תועיגפ 
תיטירבה הכיסנה  תא  חבשל  תרושקתב  הנורחאל  ונייצ  םניחל  אל  .הדורוו  תואיצמ  תגצהל  תומרות  הפיו  יקנ  קונית  ןהידיב 

ןטב הריתסה  אלש  הבחר , הלמשב  יתוכלמה  קוניתה  םע  םילוחה  תיבמ  האיציב  יתרוסמה  םוליצל  העיפוהש  ןוטלדימ , טייק 
.הדילה רחאל  דיימ  ךבטימב  תואריהל  אל  רדסב  הז  םישנל -  רורב  רסמ  הקפיס  איה  ךכב  .הדיל  רחאל 

, ןמזור יקיר  תרמוא  ברק ,' ימולהב  ומכ  הלאכ  םירבגב  תלפטמ  ינא  . " 17.6.2012 שודק , ; 23.10.2005 ןולייא , ואר :  .14
ונחנא .הדילה  יבלשב  שחרתהש  הממ  םיקבשלפ  תאלעה  ךות  תונידעב , טאל , , ' םיאושנ תוגוזל  תצעויו  תיטסיפרתוכיספ 

" .התוא םידבעמו  הנצסה  תא  םיקרפמ 
.23.10.2005 ןולייא , ךותב : טטוצמ   .15

.26.9.2005 רסמ , ךותב : תטטוצמ   .16
תויעב וחתיפ  ךכ  תובקעבש  םירבג  לש  םירקמ  לש  בר  רפסמ  לע  עודי  : ' ינימ לופיטל  האפרמ  תלהנמ  בומרבא , הרואיל  ד'ר   .17
םילוחה תיבב  האפרמל  םיאב  םיבר  תוגוז  .תינימ  תוליעפמ  קשחה  םהל  דרי  ףאו  גוזה , תבמ  הייחד  םלצא  הרצונ  הפקז ,

רשפא טלחהב  תעדל , יאדכ  גוזה , ינב  לש  הנוכנ  הנכה  ירחא  הז , תאו  הדילהמ  האצותכ  רבגה  לצא  קשח  רדעיה  לע  תונולתב 
.ךיראת אלל  בומרבא.יקסארוס , םש  לע  יאופרה ת'א  זכרמב  .עונמל '

.26.9.2005 רסמ ,  .18
.Gootman, 16.6.2012 תומלצו. םימלצ   400 ןוכנ ל-2012 כ םירבח  םייעוצקמ  תודיל  ימלצ  לש  תימואלניבה  הדוגאב   .19

תורוה לש  היצקילפאל  הפדעהב  ( 44.2%  ) םישנל ( 16.4%  ) םירבגה ןיב  לש 0.1 ) אפלאב   ) קהבומ לדבה  היהש  ןייצל , בושח   .20
(. ןלהל ואר  ותוא -  שממל  םירבגה  לש  םנוצר  ןיבל  תורוהה  לאדיא  ןיב  רעפה  לע  )

.22.3.2012 קדצ , יול   .21
.1985 רטנידב ,  .22

יבלוב ןו  גולוכיספה ג' לש  תיתוחתפתה  תיגולוכיספ  הירואית  ( attachment theory  ) תורשקתהה תירואיתל  הקישמ  איה   .23
Pickert, הבריקו הנגה  ךרוצל  תלפטמ  תומד  םע  תורשקתהל  ךרוצה  עובט  טועפב  יכ  תנעוטש  (, John Bowlby)

.21.5.2012
'. יעבט ןפואב  תוקונית   ' םשב רפס  ללכל  תוחפשמה  תואמ  לש  ןויסינה  תא  הזכיר  הליהקה   .24

תונוש תוביטנרטלאלו  ךוניחה  תכרעמ  הנבמל  סחיב  לארשיב  רוביצה  תודמע  תא  ןחב  םיקווש  רקחל  םילשורי  ןוכמ  לש  רקס   .25
.יטרפ רפס  תיבל  םהידלי  תא  חולשל  ולקש  וא  םיחלוש  םידלי  םע  ינב ה-35-26  ( 58%  ) בורש הלוע  רקסהמ  .הנומימל 

יכ םירבוסה  לש  ( 61%  ) רתויב םיהובגה  םירועישה  ואצמנ  םיריעצה , םירוהה  תצובק  תא  הווהמה  ינב 35-26 , תצובק  ברקב 
, רתוי ריעצ  לאשנה  ליגש  לככ  ויפל  יטסיטטס  םאתמ  רקסב  אצמנ  דוע  .רבעל  האוושהב  הרדרדתה  ירוביצה  ךוניחה  תוכיא 

הכימת ועיבה  ינב 25-18  םילאשנה 62%  ןיבמ  .הרדרדתה  ירוביצה  ךוניחה  תוכיא  יכ  ןעטיש  םייוכיסה  םירבוג  ךכ 
(. םגדמב ליגה  תובכש  לכמ  רתוי   ) םייטרפ רפס  יתבל  םתחילש  ללוכ  םמצעב , םהידלי  לש  רפסה  תיב  תא  רוחבל  תורשפאב 

םיכמות ליגל 35  תחתמ  םיריעצהמ  .הל 52%  דגנתמה  תמועל 41%  הטישב  ךמותה  לש 49%  בור  היה  ינב 35-26  תצובקב 
ךרענ רקסה  .םהידלי  תא  חולשל  רפס  תיב  הזיאל  םירחוב  רשא  םירוהל  קלוחמ  ךוניחה  ביצקת  היפל  םיר , ' צואווה תטישב 

.לארשיב תידוהיה  הייסולכואה  לש  גציימ  םגדמ  םיווהמה  םילאשנ  ברקב 1,000  ףחד  ןוכמ  תועצמאב  תנש 2010  עצמאב 
יאמ 2011. תיזג , ךותב :

.11.4.2012 ןהכ ,  .26
.27.2.2013 ןוליש ,  .27

.6.7.2013 ץיבומרבא ,' ךותב : תוטטוצמ   .28
םירוה יחנמ  ונל 17  וחלשש  תונבותב  םג  םיישיאה  תונויארל  ףסונב  ונרזענ  םיקינ  Y-לש ה תורוהה  ןונגסו  תושיפת  ןויפאב   .29

םילשוריב תורוהה  םוחתב  עוצקמ  ישנא  תורשע  םע  שגפמב  םיצוביקה ,) רנימסב  םיחנמ  כ-100  םע  שגפמ  תרגסמב  )
תוינכות לש  הרדס  העפותל  ודחיי  ץורע 10  תושדח  .םילשורי  תיריע  םעטמ  תוריעצ  תוהמיא  םע  שגפמב  ןכו  דודשאבו 
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.הז קרפב  תורקסנש  תועפות  וקזיחש  םינוש , םיחמומ  ועיפוה  ןהבש 
םידליב לופיטב  ועיקשה  תובאש  תועשה  רפסמ  . 1992 ידרנו , ידרנ   ; Harrington, Van Deusen & Ladge, 2010  .30

תוחפשמב תובאה  ב-1965 םא  םינשה 2011-1965 .) ןיב   ) הנש ךותב 50  השולש  יפ  טעמכ  לדג  תיבה  תודובעבו 
7 הלע ל - תועשה  רפסמ  ב-2011  עובשב , תועש  םידליב 2.5  לופיטב  עצוממב  ועיקשה  תוסנכה  ןהל 2  שיש  תויאקירמא 

.תועש ל-10  עצוממב  תויעובש  תועש  מ-4  תיבה  תודובעב  תובאה  ועיקשהש  תועשה  רפסמ  לדג  םינשה  ןתואב  תועש ;
רתוי לש  הדירי  הלח  ךא  תועש ) תועש ל-14  מ-10   ) םידליב לופיטב  תועיקשמ  םישנש  תועשב  םג  הילע  הלח  םינשה  ןתואב 

תודובעמ קלח  לש  ןוכימה  לשב  םג  הארנכ  תועש ,) מ-32 ל-18   ) תיבה תודובעב  תועיקשמ  ןהש  תועשה  רפסמב  תיצחממ 
.Pew Research Center, 14.3.2013 ודכו .' ץוהיג  הסיבכ , יתוריש  ןכומ , לכוא  שוכרל  תלוכיהו  תיבה 

.13.1.2006 ךילביל ,  .31
.23.2.2012 ידרנ ,  .32

.28.11.2013 קבט , ואר :  .33
.11.5.2015 ןוסניול ,  .34

.גרבדנז רמת  לש ח"כ  איה  קוחה  תעצה   .35
.הצובקה ףד  ךותמ  טוטיצ   .36

.19.8.2013 יול , ךותב : טטוצמ   .37
.16.7.2014 רגניזלש , ואר : העפותה  לע   .38

.16.7.2014 רגניזלש , ךותב : טטוצמ   .39
הרבחה לש  שדחה ' באה  לאדיא   ' לש תויפיצב  ודמעי  אלש  םיששוח  םהש  אצמנ  ןושאר , דליל  םיפצמה  םירבג  לע  רקחמב   .40

Henwood & Procter, 2003 גוזה. תב  לשו 
גולוכיספ גיווצדלוג , ליג  תייחנהב ד'ר  ופי , ביבא  לת  תימדקאה  הללכמב  ינש  ראותל  הזת  תרגסמב  רפוס  ןורי  ךרעש  רקחמ   .41

.הרוהכ תישגרה  ותוברועמ  ןיבל  וידליב  לופיטב  שדחה ' באה   ' לש תישעמה  ותוברועמ  תדימ  ןיב  רשקה  תא  קדב  ינילק ,
רשק אלל   ) ןושאר דליל  םיאליגב 30-26 , תובא , כ-60  ונייאור  רקחמה  תרגסמב  .םיינשה  ןיב  רשק  חרכהב  ןיאש  רבתסמ 

.27.11.2005 ןולייא , ךותב : .ץראה  ידיליו  םיאושנ  םידבוע , גוזה  ינב  ינששכ  יצחו , הנש  דע  הנש  יצח  ליגב  דולייה ) ןימל 
ויה אל  םבור  רקחמה  תכירע  דעומב   ) Y-רודל ה אלו   XY-רודל ה םיכייתשמ  םבורש  תובא  לע  השענ  רקחמהש  גייסל  שי 

.וקזחתה ףא  אלא  םויהל , םיפקת  קר  אל  'ל  נה םיאצממהש  רעשל  רשפא  לבא  םיאושינ ,) ללכ 
.2014 שריהנדלוג , לשמל : ואר   .42

ףייע אוה  .ילאוטריו  לעבו  בא  תויהלמ  יפרמ  ןיטסואל  סאמנ  דטיירטסוליא ' סטרופס   ' ןיזגמב ריכב  בתככ  םינש  רחאל 19   .43
הגצה וא  קחשמ  תדלוה , - םוי לכ  םע  .תירוה  דח  םא  איה  הרול  ותשאש  םיבשוח  ולש  הליהקה  ירבחש  ול  סאמנ  ןולמ , יתבמ 

ףילחהלו ןותבש  תנש  יצח  תחקל  טילחה  אוה  זא  .וידלי  לש  םהייח  תא  ץימחמ  אוהש  רתויו  רתוי  ענכתשה  אוה  ספספש ,
( . How Tough Could It Be ' )? תויהל לוכי  רבכ  הז  השק  המכ   ' רפסב בתכ  תיב  רקעכ  ויתורוק  תא  .ותשא  םע  םידיקפת 

רזחו רבשנ  אוה  הפצרה  תא  אטאטלו  הסיבכ  לפקל  תוינק , תושעל  לשבל , דמלש  ירחא  .חילצה  אל  יוסינה  רבד  לש  ופוסב 
.Murphy, 2004 תמדוקה. הדובעל 

המיגדמ םיליימה ) תותשר  ךרד  ץפוהש   PDF ץבוק  ) ילריו טנרטניא  ןייפמק  תועצמאב  הבחר  הצופתל  הכז  רפסהש  הדבועה   .44
םוקמל עיגה  רבכ  אוה  לירפא  ףוס  דע  רבוטקואב 2011 , רורחשל  רוקמב  ןנכות  רפסהש  דועב  .םיריעצל  רביד  אוה  המכ  דע 
םיקתוע ףלא  הלעמל מ-150  רכמו  ןושארה  םוקמל  קסנ  אוה  הנש  התוא  יאמב  .ןוזמא  רתא  לש  רכמה  יבר  תמישרב  ינשה 

'. Go the Fuck to Sleep  ' הידפיקיוב ךרעה  .תובר  תופשל  םגרות  רפסה  )
דועב .םידבוע  גוזה  ינב  ינש  םהבש  תוגוז  ברקב  םירבגהו  םישנה  ןיב  םילדבה  אצמ  תירבה , תוצראב  ךרענש  ךרוא  רקחמ   .45
ומצע תא  ליפכה  טעמכ  תודבועה  םישנה  זוחאש  ףא   ) ןיב 1977 ל–2008 דואמ  ןותמ  ןפואב  התלע  ץחלה  תמר  םישנה  לצאש 

Families and Work Institute, 2008 םינש. ןתואב  תודחבו  תוריהמב  התלע  איה  םירבגה  לצא  הפוקת ,) התואב 
הדובע ןיב  בלשל  ךרוצהמ  ץחל  ושח  םיאקירמאה  תובאהמ  ( 50%  ) תיצחמ יכ  אצמנ  תנשב 2012  'ב  הראב ךרענש  רחא  רקסב 
םילבמ אל  םהש  ושח  ( 23%  ) תוהמיאהמ םייתש  יפ  םיאקירמאה -  תובאהמ   46% ךכ .) ושח  םישנהמ   56%  ) החפשמה ייחו 

4  ) םהידלי םע  תוהמיאל  האוושהב  תועשהמ  תיצחמ  עצוממב  םילבמ  תובאהי  אצמנ כ  לעופב  ןכאו  .םהידלי  םע  ןמז  קיפסמ 
.Pew Research Center 14.3.2013 יעובש .) עצוממב  תועש  תמועל 7 

Harrington, Van Deusen & Ladge, 2010; ; Bianchi, 2010 קילוקו , ראואבלימ  ואר : העפותה  לע  דוע 
.Robinson & Milkie, 2006; Offer & Schneider, 2011; Sayer, 2005

אל .הדובעב  רתוי  יצחו  העש  תולבל  ליחתמ  אוה  הנושארה , םעפב  באל  ךפוה  רבגש  עגרב  יכ  אצמ  לארשיב  ךרענש  רקחמ   .46
, קילוקו ראואבלימ  םג : ואר  . 28.8.2013 ןזור , ךותב : .וידלי  לש  תוחלקמה  תעש  תא  דיספהל  ידכ  אלא  רתוי , חיוורהל  ידכ 

.2010
רחאל התיבה  עיגהל  ידכ  הדובעהמ , רוזחל  רחאמ  ירטה ) באה   ) רימא ובש  קרפ  רדוש  רוזמר '  ' הרדסה לש  תיעיברה  הנועב   .47

.ודבל טקש  לש  תוקד  רפסמל  תאצל  םעפ  לכ  ול  רשפאמ  הז  יכ  ןשעל , ליחתמ  םג  אוה  .הנשי  הדליהש 
.Fox, 2010  .48
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םע רשקה  תא  םיקזחמש  ןיטקלורפו , ןיצוטיסקוא  םינומרוהה  םישרפומ  תובאה  לצא  םגש  אצמנ  הנורחאל  ושענש  םירקחמב   .49
, הדילה רחאל  םינושארה  םישדוחב  ינשהו  ןוירהב  רבכ  השיאה  לצא  שרפומ  ןושארה  ןומרוהה   ) תוהמיא לצא  קר  אלו  קוניתה 

תמר .וקונית  םע  ולש  קחשמל  ליבקמב  םינומרוהה  תמר  בא  לכ  לצא  הדדמנ  רקחמב  בלחה .) רוציי  תא  ריבגהל  ידכ 
.םהיתוקונית םע  וקחישש  העשב  תובאה  ודעות  ליבקמב  .קוניתה  ייחל  ישישהו  ינשה  שדוחב  תובאה  לצא  הקדבנ  םינומרוהה 

, ףוגב העיגנ  תולוק , םיטבמ , הביח , תונגפה  ומכ  םידדמ  המכ  יפ  לע  קדבנ  קחשמה  ךלהמב  תוקוניתל  תובאה  ןיב  רשקה 
ינרקח קחשמב  קוניתה  םע  קחשל  באה  הטנ  ךכ  רתוי , ההובג  ןיטקלורפה  תמר  הדדמנש  לככש  וארה  םיאצממה  .דועו  קוביח 

לש הנקסמה  .קוניתה  םע  רתוי  בורק  יתרבח  רשק  חתפל  הטנ  באה  רתוי , ההובג  ןיצוטיסקוא  תמר  הדדמנש  לככ  .ינרקס  - 
ןיצוטיסקואה תמרש  ןייצל  ןיינעמ  .וקונית  םע  באה  רצויש  רשקה  גוס  לע  םינומרוהה  תמר  לש  העפשה  שיש  התייה  םירקוחה 

רשקב םינוש  םידיקפת  שי  באלו  םאלש  ךכמ  וקיסה  םירקוחה  .בהוא  יזיפ  עגמ  קוניתל  וקפיס  ןה  םא  קר  התלע  תוהמיא  לצא 
םייחל םידליה  תנכהב  דיקפת  שי  באלש  דועב  םידליה  לודיגב  בהואו  ןנוגמ  דיקפת  שי  םאל  .םדלי  םע  םירצוי  םהש 

Gordon, Zagoory-Sharon, Leckman & ; 22.6.2012 ץיבונורהא ,' .םיטקילפנוק  רותפל  תלוכילו  םייתרבחה 
.Feldman, Aug 2010

הבתכל ןויארב  עיבה  םידלי , - םירוה יסחיב  החמתמש  לאנברבא , םילוחה  תיבב  תירטאיכיספ  הקלחמ  להנמ  ביבא , סכלא  ד'ר 
םא , ' ותנעטל .רצוי  םישדחה  תובאה  לדומש  םיישקל  רשקהב  תיטילופ )' הניקת   ' אל םא  םג   ) הבושחו הצימא  תניינעמ , הדמע 

םידחופ םא  םג  םירבד  תושעל  תלוכי  ץמוא , חוכב , םירושקש  םיסותא  לש  ותבב  וא  ונבב  המנפה  לע  ןומא  היה  באה  רבעב 
.ולש תיסיסבה  תירבגה  הפשב  םייוצמ  אלש  הלמחבו , ךורב  םירושקש  םירבד  השעיש  םישקבמ  שדחה ' באה  מ' םהמ ,
ןשיה רבגה  תא  ןתגרה  .תיטסינימפה  אמאה  - השיאה תודימל  וליפא  ידמ  הכרו  תינטפטפ  תיטתפ , תומד  אוה  לאוסקסורטמה 
תויהל לוכי  אל  לבא  וליבשב , ולש  אבא  היהש  ומכ  הרוה  היהיש  תוומ  דחפ  דחופ  יחכונה  רבגה  .שדחה  תא  ןתדלי  אל  דועו 

חור םע  המכסה  דחא  דצמ  ואטיב  הבתכל  םישלוגה  תובוגת  .תירבגה ' תיטנגה  הפשב  אל  הז  .ולש  אמא  וא  ותשא  ומכ 
, תירדגמה היגוסל  סחיב  הרבחה  ךותב  םייקש  ימינפה  חתמה  תא  ףקשמ  הזה  ןוידה  .הפירח  תודגנתה  ינש  דצמו  ולש  םירבדה 

.27.11.2005 ןולייא , .יוניש  יכילהתב  םיאצמנש  םיירדגמה  םילדומה  יפלכ  רקיעבו 
םירוה ינש  םע  תוגוז  לצא  ב–2011 , ןליא  רב  תטיסרבינואמו  ןגישימ  תטיסרבינואמ  םירקוח  ידי  לע  ךרענש  רקחמ  יפ  לע   .50

.Offer & Schneider  , .םירבג 2011 רשאמ  שולש  יפ  הלילב  ןהידליל  תומק  םישנ  הנש , ליגל  תחתמ  דליו  םידבוע 
, ברעב החפשמה  ינבמ  דחא  לכ  אצמנ  תיבב  הפיא  תוקד  רשעב  םעפ  םירקוחה  ודעית   UCLA ב - השענש  רקחמ  תרגסמב 
Campos, דבל. רתוי  םיאצמנ  תובאהש  דועב  םידליה  םע  רתוי  תואצמנ  תוהמיאהש  אצמנ  .הדובעהמ  םירוהה  תרזח  רחאל 

.Graesch, Repetti, Bradbury & Ochs, 2009
תמר הדילה  רחאל  םינושארה  םישדוחב  יכ  ואצמ  ןמדלפ  תור  חומה  תרקוחו  םהרבא  לייא  גולוכיספה  לש  םירקחמ   .51

דוע בלחה .) רוציי  תא  ריבגהל  ידכ  ןויריהב  רבכ  השיאה  לצא  שרפומ  ןומרוהה   ) תוהמא לש  וזל  ההז  תובא  לצא  ןיצוטיסקואה 
יכ איה  תיגולויצוסה  הנקסמה  .שכרנ  ןויסינ  תועצמאב  עבטב  תררועתמ  טועפב  לופיטל  הצוחנה  תישגרה  תוררועה  יכ  אצמנ 

םיסחיל וליבוי  ןרותב  הלאו  ישונאה , חומב  תושדח  תוידוקפת  תוכרעמ  רוציל  היושע  םישדח '  ' םייתחפשמ םירשק  תומקרתה 
.21.7.2014 ןמדלפו , םהרבא  .םידליל  םירוה  ןיב  םישדח 

םירקחמ .םידליל  םירוה  םג  םהש  םישורג , םירבג  לע  רבועש  המל  תעדה  תא  ןתנ  תמאב  אל  דחא  ףא  ןורחאה  רושעל  דע   .52
תובקעב .רבשמהמ  םיירקיעה  םיעגפנה  םהש  הבשחמ  ךותמ  םידלי , לעו  תוהמיא  לע  םישוריגה  תעפשהב  ודקמתה  םלועב 

לע םישוריגה  תועפשהה  תא  וקדבש  םירקחמה  וברתה  תורוהה , רקח  תוחתפתהו  ןישוריגה  רועישב  תיטמרדה  היילעה 
ינד ד'ר  .תומדקתה  לש  המגמ  תרכינ  ונלצא  םג  לבא  תירבגה , תורוהה  רקחב  ברעמה  ירחא  תרגפמ  טעמ  לארשי  .םירבגה 

הקלחמב רדגמ  ידומילל  תינכותה  תרגסמב  תוירבג , ידומילל  המגמה  תא  ןליא  רב  תטיסרבינואב  ב-2009  םיקה  ןלפק 
ןיינעמ ץולח  רקחמ  .תוהבאל  ולוכ  שדקוהש  ימדקא  סנכ  ץראב  הנושארל  ךרענ  יאמב 2014  .היגולופורתנאלו  היגולויצוסל 

המגד זועמ  סנכב .) גצוה  אוה   ) הסדה תללכמו  להנמל  הללכמהמ  זועמ , הירד  ד'ר  תיגולויצוסה  לש  אוה  היגוסב  קסעש 
איה .ןרומשמ  אלו  ינשמ  הרוה  לש  דמעמ  ולביקש  תוחפל  דחא  דליל  תובא  הובג , - ינוניב דמעמ  ינב  םידוהי  םישורג  הנייארו 
דצמ .שפוחו  המשא  ההובג -  תוחיכשב  ולעו  ופצ  תושוחת  יתש  .םהלש  תורוהה  תייווח  לע  םישוריג  םיעיפשמ  דציכ  הקדב 
םהלש ךרוצב  ריכהל  םילוכי  םה  םיצורית ; אוצמל  םיכירצ  אל  םהו  םפרועב  ףושנל  לוכי  אל  דחא  ףא  האשרהב , שפוח  , ' דחא

םהש השוחתמ  עובנל  היושע  המשאה  .המשא  לש  הקזח  השוחת  לע  וחוויד  םירבגה  בור  , ' ינש דצמ  תוביוחממ ;' ררחתשהל 
, םידליה לש  םשפנ  לעו  םתוישיא  לע  הערל  ועיפשי  םישוריגהש  ששחמ  הלטלטל , םהידלי  תא  ונדו  החפשמה  תא  וקריפ 

המרג תאזה  השוחתה  .ונימיב  וילא  ףואשל  שי  הרואכלש  שדחה ' באה   ' םגדמ םיקחרתמ  םהש  ךכמו  םלודיגב  םקלח  םוצמצמ 
.3.5.2014 רצנ , ךותמ : םיטוטיצה  .התיבה ' רוזחל  וליפא  וא  םתטלחה  לע  רסייתהל  םקלחל 

.23.2.2014 גרומ , ךותב : תונוזמה  ימולשת  םע  םידדומתמ  אלש  םירוהב  םיאלמ  לעופל  האצוהה  ידרשמ   .53
הילפאל ונעטש  םישורג  תובא  דצמ  יתרוסמ  יוניגלו  תרוקיבל  אשומ  ךרה ,' ליגה  תקזח   ' ףיעסב המרופרה  הקסע  רתיה , ןיב   .54

היתונקסמו ךרה ,' ליגה  תקזח   ' תא ןיטולחל  לטבל  שי  יכ  םינש  ינפל  העבק  טינש  ןד  רוספורפ  תושארב  הדעו  .תיטמוטוא 
ןניא ןיידע  הדעווה  תונקסמ  ךכ , וא  ךכ  .המרופרה  םוצמצלו  הרשפל  וררג  םינוש  םיצחל  ךא  עצומה , יונישל  סיסב  וויה 

, םדא ינב  תואמ  לש  האחמ  ביבא  לתב  ינבל  יפיצ  םיטפשמה  תרש  תיב  לומ  המייקתה  ראורבפב 2014  .חטשב  תומשוימ 
ירדסהמ רתוי מ-90%   ) תרומשמהו תונוזמה  יאשונב  םישורג  םירוה  ןיב  ןויווש  ועבקש  תודעווה  תונקסמ  תא  םשייל  ושרדש 
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םיטלש ואשנ  םישורג , םירבג  םבור  םיניגפמה , שש .) ליג  תא  ורבע  םידליהשכ  םג  המכסהב , םאל  םויכ  םינתינ  תרומשמה 
לעו םתרדגהכ , תינויוושה , תורוהה  רדעיה  לע  וחמ  םה  טמופסכ .' אל  הז  אבא  -' ו ןידל ' אווש  תונולת  ישיגמ  : ' בתכנ םהבו 

םה זאו  םישוריג , תובקעב  קר  תוהבאה  תא  םילגמ  םיבר  םירבג  יכ  םינעוטה  שי  דגנמ , .םדגנ  לארשיב  תירדגמה  הילפאה 
ירועישב וניינעתה  אלו  הניגל , דליה  םע  תכלל  ובריס  תוכורא  םינש  .הוושב  הווש  ףתושמה ' שוכרה   ' תא קלחל  םיעבות 

תרומשמל העיבתב  םישמתשמ  ןכמ  רחאלו  תינויווש , תורוה  לש  לגדב  םיפפונמ  םה  םישוריגה  ירחא  דימ  לבא  ולש , תיבה 
תא ריבגי  קר  ךרה  ליגה  תקזח  לוטיב  תאזה , העדה  יפ  לע  .שוכרה  תקולחו  תונוזמ  יניינעב  רתוול  םאה  לע  ץחל  ליעפהל  ידכ 

תוהמיאש ןועיטה  םירקבמה  תעדל  .תרומשמ  יכוסכס  תועצמאב  םירבג  ידי  לע  םישנ  לש  תילכלכ  הטיחסל  תויורשפאה 
לופיטמ ןגוז  ינב  לש  תנגפומה  תוקמחתההמ  תולכסותמ  ןה  םירקמה  בורב  .ךחוגמ  םידליהמ -  תובאה  תא  תוקיחרמ 

.םידליב
ליג 17 דע  םידלי  םע  תוירוה  דחה  תוחפשמה  ןמ  כ-91%  שארב  ל-2012 : ןוכנ  הקיטסיטטסל , תיזכרמה  הכשלה  יפל   .55

הכשל תוירוה .) דח  תוחפשמ  שארב  ודמע  הנש  התואב  ליג 17  דע  םידליל  תוידוהיה  תוהמאה  ןמ  כ-11%   ) .השיא תדמוע 
תוירוה דחה  תוחפשמהמ  שארב 97%  ל-2010 : ןוכנ  ימואל , חוטיבל  דסומה  יפל  ראוני 2014 . הקיטסיטטסל , תיזכרמ 

, דיחי סנרפמ  שיש  קר  אל  .םילודג  םיישקב  החפשמה  תסנרפ  תא  דימעמ  רבדה  ץרמ 2011 . באילאו , ונדילוט  .השיא  תדמוע 
תמרו הקוסעתה  רועישש  אוהש  ןיינעמ  ןותנ  .םירבגה  לש  הזמ  ללכ  ךרדב  ךומנ  הרכשו  השיא , בור  יפ  לע  אוהש  אלא 

.גוז ןב  םע  תוחפשמב  תוהמיא  לש  הלאמ  םינשה  ךרואל  הובג  תוירוה  - דחה םישנה  לש  הדובעמ  הסנכהה 
תנשב קקחנש  תוירוה , - דח תוחפשמ  קוח  יפ  לע  .םידליל  תוהמא  ןהש  תוקוורו  תושורג  תונמלא , תונוע  תאזה  הרדגהל   .56
תונוגע םישנ  התקזחב , םיאצמנ  םידליהו  הלעבמ , דרפנב  םייתנש  תוחפל  היחה  האושנ , השיא  םג  הנוע  וז  הרדגהל  . 1992

.םישדוח השולש  תוחפל  תוכומ  םישנל  טלקמב  ןהידלי  םע  תוררוגתמה  תוכומ  םישנ  ןכו 
ךסמ הלאה  תוחפשמב  םידליה  לש  םרועיש  .םידלי  םע  תוחפשמה  ךסמ  קר 9.3%  וויה  תוירוה  - דחה תוחפשמה  תנשב 1995   .57

 - ףלא ל-129  תוירוה  דחה  תוחפשמה  לש  ןרפסמ  רבכ  עיגה  תנשב 2010  לע 6.8% . הנש  התואב  דמע  ץראב  םידליה 
ונדילוט .ץראב  םידליה  ךסמ   8.6%  - 215,477 ל - עיגה  ןהב  םידליה  רפסמו  ץראב , םידלי  םע  תוחפשמה  ךסמ   12.4%
תוחפשמ לש  םיהובג  םיזוחא  ןוכנ ל-2007 , לשמל , ךכ  .םלועב  תורחא  תונידמל  תיסחי  הובג  זוחא  הז  ץרמ 2011 . באילאו ,

, הירטסוא הילרטסוא , (; 9%  ) דנליז וינו  היגוורונ  האירוק , םורד  דנלניפ , (; 11%  ) הדנק (; 16%  ) 'ב הרא ואצמנ ב : תוירוה  דח 
שארב .קוור  דמוע  םירחא  שארבו 13%  ןמלא , דמוע  שארב 13%  שורג , הרוה  שארב 56%  (. 8%  ) לגוטרופו הדנק  הילגנא ,

.29.3.2007 גלפו , םולבנזור  .וגוז  תב  / ןבמ דרפנב  יחה  הרוה  /ת  דמוע תוחפשמהמ   15%
.29.1.2014 הקיטסיטטסל , תיזכרמ  הכשל  .תוקוור  ויה  לארשיב  תוירוה  דחה  תוהמאה  ללכמ  ב-2012 כ-16%  .58

, גלפו םולבנזור  .וז  תרגסמב  םידלי  לדגלו  תויחל  ורחבש  תוחפשמ  ןבור  .תוירוה  - דח ויה  לארשיל  םילועה  תוחפשממ   17%  .59
.29.3.2007

 - ץורעב 2 הרדושש  הל , ' אמא תילארשיה  המרדה  תרדסמ  דומלל  ןתינ  לארשיב , תימיטיגל  התשענ  תוירוהה  דח  המכ  דע   .60
תב 38, הקוור  יאנב ,) הנרוא   ) רכב תרפא  לש  הרופיס  רחא  תבקוע  ירהנ , םר  םייבו  םורמ  רמת  הבתכ  התוא  הרדסה , .תשק 

תסנרפתמש ךומנ , גרדמ  תינקחש  איה  תרפא  ףוסמ 2005 .) לחה  תונוע , ךשמב 3  הרדוש  הרדסה   ) ביבא לתב  הדבל  הרגש 
איהש תורמל  .ןויריהב  איהש  הלגמ  איה  רשאכ  םינתשמ  תרפא  לש  הייח  .תומוסרפמו  ביצקת  תולד  םידלי  תוגצהמ  רקיעב 

םע םיבכרומה  היסחיו  הרוביגה  רחא  תבקוע  הרדסה  .דבל  ותוא  לדגלו  קוניתה  תא  רומשל  הטילחמ  איה  באה , ימ  תעדוי  אל 
.הגוז ינב  םעו  הינכש  םע  םיבוטה , הירבח  םע  המא ,

ץרמ 2011. באילאו , ונדילוט   .61
', רלדא  ' ןוכמב תואנדסב  םיפתתשמה  םירוה  ברקב  םירוה ) ויה  אל  ןיידע  רודה  ינב  הב  הנש   ) ב-2006 ךרענש  רקסב  רבכ   .62

רשאכ יאליגב 40-30 , םירוה , ברקב כ-70  ךרענ  רקסה  .םירוה  םיווחש  רתויב  תטלובה  היווחה  םה  םשאה  תושגר  יכ  אצמנ 
.18.1.2006 יריאמ , - ןלוג ךותב : .םישנ  םה  ( 95%  ) םבור

.2011 רדילור , ; 2006 ןוסלנצכ , ואר : העפותה  לע   .63
המו תירבשמ  היווחכ  הדילה  תספתנ  המכ  דע  הנושארה  םעפב  ןוחבל  תרקוחה  השקיב  הפיח  תטיסרבינואב  השענש  רקחמב   .64
ןהלש ןיב 18-46  םיאליגב  םישנ  ופתתשה 188  רקחמב  .המוארט  - טסופה תועפותל  רבשמה  תועפות  ןיב  ןילמוגה  יסחי 

רקחמה יאצממ  .םיאירב  ודלונ  םידליה  לכו  דעומב  ויה  תודילה  לכ  .הדיחי  הדלי  וא  דלי  הבו  הנושאר , הדיל  וז  התייה 
וחוויד םישנהמ  קרשכ 23%  םישנהמ ,  45%- כל השק  וא  תינוניב  רבשמ  תייווחב  הרושק  הנושארה  הדילה  תיווח  יכ  םילעמ 

םישנ ןיב  רבשמה  תיווח  לש  עצוממב  לדבה  אצמנ  אל  .רבשמ  תייווח  ורבע  אל  ללכש  ךכ  לע  וא  הלק  רבשמ  תיווח  לע 
(. לש 1-5 םלוסב   ) לע 2.81 דמע  םישנה  ברקב  יללכה  עצוממהשכ  תויזורד ,) תוירצונ , תוימלסומ , תוידוהי ,  ) הנוש אצוממ 

, םישנהמ  28% לכה , ךסב  .תינוניב  הדימב  רבשמ  תייווח  הווח  הנושאר  הדיל  רחאל  לארשיב  השיא  עצוממ , ןפואב  רמולכ ,
םירושקה תונורכיזמ  תוענמיה  םיקבשאלפ ," , " םירזוח תומולח  ומכ  םייטמוארט  - טסופ םינימסתמ  תונוש  תומרב  ולבס 

: המוארט - טסופל ןוכיס  ימרוג  רפסמ  םנשי  יכ  דוע  הלוע  רקחמב  .דועו  הדילה  לע  הדרח  תוררועמו  תורזוח  תובשחמ  הדילב ,
העיקש  ) היצנימורו תימצע  המשאה  ע"י  תודדומתהל  היטנו  םיבאשמ  ןדבוא  לש  השוחת  הדיל , ךלהמב  הקוצמ  תשוחת 

םה רבשמה  תייווחב  םירושקה  םיישיאה  םימרוגה  יכ  אצמנ  רבשמה  תייווחל  עגונב  עוריאה .) לע  תובשחמבו  םירוהרהב 
תונכומ יאו  היצנימורו  םירחא  תמשאהב  תימצע , המשאהב  תוניפואמה  תודדומתה  יכרדו  םיבאשמ  ןדבא  לש  השוחת 
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.2014 סיסמוט , .תורוהל 
.8.3.2011 לאסא ,  .65

וספיט אל  םלועמ  הינטירבב  םידליהמ   32% תובוצע : דואמ  תונקסמ  םע  רקחמ   Play England ןוגרא םסרפ  ילויב 2011   .66
םידליהמ קר 40%  .םיינפוא  לע  ובכר  אל  םלועמ  םהמ  תירישעו  העבג  דרומב  ולגלגתה  אל  םלועמ  םהמ  עבר  ץע , לע 

תונורכיזהש םירפסמ  םירוההש  ףא  םירוהה , רוד  ינבמ  תמועל 72%  תיבב , רשאמ  תועש  רתוי  ץוחב  קחשמב  םויה  םיגנעתמ 
, ןוספלוו דר  ' ציר ד'ר  . 4.8.2011 לאירוצ , ךותב : .ץוחב  ואיצמהש  םיינוימד  םיקחשמב  םירושק  םהלש  רתויב  םיבוטה 

הלא לכ  אשדב -  קחשלו  םיצע  לע  ספטל  םירחא , םידלי  םע  קחשל  ץוחב , תויהל  : ' ימלוע םש  לעב  יטירב  םידלי  גולוכיספ 
דיספהל םהל  םרוג  תמזגומ  הרוצב  וידלי  לע  ןנוגמש  הרוה  .םידליה  לש  תיתרבחהו  תישגרה  תיזיפה , תוחתפתהל  םיינויח 

לבקמ אלו  תיבה  ךותב  ראשנש  דלי , ךיא  .תורגבב  דואמ  הבושחש  םינוכיס , ךירעהל  תלוכיה  ומכ  םהייחב , בושח  קלח 
.4.8.2011 לאירוצ , ךותב : ןמזה '? לכ  םינוכיס  הב  שיש  הרבחב  רגובכ  דדומתי  ץוחבש , םלועה  תא  רוקחל  תונמדזה 

גצוה סנכב  .ךוניח  ךרדכ  םידליל  תינפוג  השינע  אשונב  ןויע  םוי  ןורשה  - דוהב טפשמ ' ירעש   ' תללכמב ךרענ  יהלשב 2005   .67
רוביצהמ ( 79%  ) לודג בור  םיאבה : םיאצממה  ולע  רקסהמ  .םיחרזא  ברקב כ-500  היפרגוטרקואיג  ןוכמ  ידי  לע  עצובש  רקס 

ילעבו םירבג  םה  בורה  תינפוג  השינעב  םיכמותש  ברקמ 17%  .ךוניח  ךרדכ  םידליל  תינפוג  השינעל  םידגנתמ  לארשיב 
ידילי םה  םהמ  ו-17%  םישדח , םילוע  םה  תינפוג  השינעב  םיכמותהמ  .שדוחב 28%  לקש  הכומנ מ-7,000  תעצוממ  הסנכה 

שי  ) םידלי לש  תינפוג  השינעל  רוביצה  תודגנתהב  תיטמרד  היילע  לע  עיבצמ  רקסה  . 21.11.2005 בגר , ךותב : .ץראה 
יצח טעמכ  רבס  ןכל  םדוק  םינש   5 ןוילעה .) טפשמה  תיב  תקיספב  תינפוג  השינע  לע  לטוהש  רוסיאה  תא  הז  רשקהב  ריכזהל 

, דליה םולשל  הצעומה  ידי  לע  רבעב  ךרענש  רחא , רקס  .וכוניח  םשל  הלק  הכמ  דליל  תתל  הרוהל  רתומש  (, 47%  ) רוביצהמ
.תחא םעפ  תוחפל  האכה  תועצמאב  םהידלי  תא  םישינעמ  םירוה  העברא  לכמ  השולש  יכ  הליג 

.Phelan, 2004  .68
הרקחמב לשמל , ךכ  םימדוק .  תורודל  האוושהב  םהידלי  םע  ןמז  רתוי  םויכ  םילבמ  םירוהש  וארה  יברעמה  םלועב  םירקחמ   .69

םינשב 1975 ל-2000, םירוה  לש  םינמוי  יפלא  תורשע  וחתונ  וב  דרופסקואמ , ( Oriel Sullivan  ) ןבילאס לאירוא  לש ד'ר 
תנשב עצוממב  תוקד  דע 8  תמועל 3  םהידלי , םע  םויב  תוקד  ןיב 32 ו-36  עצוממב  וליב  תובא  תנשבש 2000  אצמנ 

Oxford תנשב 2000 . עצוממב  תוקד  ל51-86  האוושהב  תנשב 1975  םויב  תוקד  וליב 8-21  תוהמאה  . 1975
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