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ריצקת
תויוצר יתלב תוינימ תויוסחייתהל ,ונייהד ,בוחר תדרטהל הפישחה תוחיכש תא ןחוב הז רקחמ
ולא תויוגהנתה לש הרדגהה תדימ תא ;םירבג תמוקל םישנ לצא ,ירוביצה בחרמב םירז דצמ
,םינימה ינש לע ולא תויווח לש תוישפנה תוכלשהה תאו ;םינימה ינש ידי לע תינימ הדרטהב
לארשיב וגוסמ ןושארה אוה יחכונה רקחמה .תינימ תומילא ינפמ דחפל רושקה לבב רקיעב
םיירדגמה םילדבהה תא ןבו ,תינימ תומילא ינפמ דחפ ןיבו בוחר תדרטה ןיב רשקה תא ןחובה
ןולאש ואלימ םיריעצו תוריעצ . 229תינימ הדרטהב התרדגהבו וזב הדרטהל הפישחה ירועישב
םיאצממה .רתויב ההובג תימינפ תונמיהמ ילעב הדידמ תומלוס העברא ללבש ימצע חווידל

הדרטהב העפותה תרדגהב ,בוחר תדרטהל הפישחה ירועישב קהבומ ירדגמ רעפ םידעתמ
תרכינ הדימב םיהובג ויה םישנה לצא ואצמנש הפישחה ירועיש .תוישפנה היתועפשהבו תינימ
דחפל ,םירבגה לצא אל ךא ,םישנה לצא תרשקנ וז תרבגומ הפישח .םירבגה לצא הירועישמ
דצמ תוינימ תויוסחייתה לש ןתרדגהב םג ולגתה םיירדגמ םילדבה .תינימ תומילא ינפמ ששחלו
אצמנ דוע.םירבגמ רתוי הברה ךב ןרידגהל תוטונ םישנ :תינימ הדרטהב ירוביצה בחרמב םירז
.הז גוסמ הדרטהב הרבהה ייוכיס תא תוניטקמ סנוא יסותימב הקזחהו תויטסיסקס תודמע יב

.םיירדגמ םילדבה ,תינימ תומילא ,תינימ הפיקת ,תינימ הדרטה ,בוחר תדרטה :חתפמ תולימ

אובמ
םוקמב ןוגכ ,םינווגמו םינוש םירשקהב תשחרתמה תחוור תיתרבח היעב איה תינימ הדרטה
ןממ ,ןמרזלג( רחא םוקמ לכב וא יאבצה תורישה ךלהמב ,םידומילה םוקמב ,הדובעה

תירוביצה תועדומה , 2009; 2005 ,Tabak).רימק ;, 2009, 2011רומ ;, 2008ןוסרניברו
היתוכלשהב ןה ההובגה התוחיכשב ןה תיתרבחה הרכההו תינימה הדרטהה לש המויקל
,רנטיוו הדוגפ ,ןמיוודנרב ,םירה ,רימק ;, 2011רימק( תורבוגו תוכלוה  -תושקה תוישגרה
רקיעב ידמל רצ ןפואב תדקמתמ וז הרכה ,תאז םע 2014; 2010 ,Wesselmann & Kelly).
תילולימה היצאירווה לע תוחפו תיזיפ הדרטה לע שגדב ,חוכ יסחיל תרשקנה תינימ הדרטהב

תויתרגשה תוינימה תוקצהה לש בצמ תנומת טטרשל יחכונה רקחמה תרטמ , 2011).ןונבל(
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,תירוביצה הרובחתב ,בוחרב לשמל ,ירוביצה בחרמב ימוי-םוי ןפואב תושחרתמה הלא ,רתוי

ירועיש וקדבנ ךכ םשל .תירדגמ האוושהב ,המודכו יוליב תומוקמב ,םדא ימוה םימחתמב
תורפסב תונוכמה  -ירוביצה בחרמב םירז דצמ תויוצר יתלב תוינימ תויוסחייתהל הפישחה

םישנ ברקב "(2010 ,Fairchild & Rudman, 2008; Kearl) -בוחר תדרטה" תימלועה
תובלמו תינימ הדרטהכ תורדגומו תווחנ הלא תויוסחייתה הבש הדימה ןכו ,םירבג תמועל
.םינימה ינש ברקב תינימ תומילא ינפמ דחפ

,ללכב תינימ הדרטה לע עודיה תא ןוחבל יוארה ןמ ,בוחר תדרטהב ןוידל עקר רותב
בחרמב םירז דצמ תויוצר יתלב תוינימ תויוסחייתהל סחייתמ "בוחר תדרטה" חנומה ןכש
הליפשמ תינימ תוסחייתה ,תויוצר יתלב תוינימ תועצה ,םינוגמ םישעמ ןוגכ  -ירוביצה
תיברמ םנמא .תינימ הדרטהל ילארשיה קוחה תורדגה םע דחא הנקב תולועה  -המודכו
תעגפנל היהתש ילבמ ימעפ-דח ןפואב ,הרדגהב טעמכ ,תושחרתמ וללה תויוסחייתהה
יחכונה וחוסינב ילארשיה קוחה יכ רמול ןתינ הז ןבומבו ,הנוצר רסוח תא תוארהל תונמדזה

תת בוחרה תדרטהב האורה ,תימלועה המגמה םע בשייתמ וניא ףאו ,ןבור תא ליכהלמ רצ
 (,Fairchild & Rudman, 2008; Gardner, 1995; Kearlתינימה הדרטהה לש הירוגטק
תרדגה ןיב האלמה המילהה-יאב הרכהה דצל ךא ;)2010 ,2010; Wesselmann & Kelly
לבוקמש יפכ הז רמאמב וב שמתשהל העינמ ןיא יכ הארנ ",בוחר תדרטה" חנומה ןיבו קוחה

תיווזה םא יכ תיטפשמה תיווזה ונניא הז רקחמ לש וניינעש םג המ .תימלועה תורפסב
תווחנ ירוביצה בחרמב םירז דצמ תוינימ תויוסחייתה הבש הדימה ,ונייהד ,תיגולוכיספה
םג םא קודבל תובישח שי ,ןכ לע רשא .תועגפנה יפב ךכ תורדגומו ינימ יפוא תלעב הדרטהכ
.היתוכלשה ןהמו ,תינימ הדרטהכ בוחרה תדרטה תיווחנ תילארשיה הרבחב
םהמש ,םירקחמ המכב תיריפמא ודעות לארשיב הדובעה םוקמב תינימה הדרטהה ירועיש

תונושה יכו ,ןתדובע םוקמב תינימ הדרטה ורבעי לארשיב םישנה ןמ  70%-35%יכ הלוע
רקחמ להנמ ח"וד( תדבועה לש יתחפשמה הבצמלו הליגל תרשקנ תודרטהה ירועיש ןיב
תונולתה תיברמ יכ ולא םירקחממ הלוע דוע , 2011).רומ ;, 2010ת"מתה דרשמב הלכלכו
לש רשקהב ועצובש תודרטהל תועגונ קוחה לש ומויקל ןושארה רושעב תינימ הדרטה לע
תינימ הדרטהב ותודקמתה רשא ,ירוביצה חישב םג ךכ , 2014).תורחאו רימק(הדובע יסחי
;, 2011רומ(ותוהמב לוספ ונה חוכ יסחי לש לוצינש הרכהה ןמ הארנה לככ תעבונ הז גוסמ
,הלקמ תדרטומל רכומו עודי תוינימה תוינפה הנפמש הדבועה םג ,ךכ לע ףסונ , 2009).רימק

שישו ןתינש השגרה הנקמש המ ,ודע תויטפשמ תויצקנס תלעפה לע ,תוחפל יטרואת ןפואב

(2000 ,Bowman, 1993; Nielsen).ןודנב לועפל םעט
ומכ ,תינימ הדרטה לש םירחא םיגוסב התוחפ תיתרבח הרכה שי יכ הארנ ,תאז תמועל
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רתויב הטעומ תירוביצ תוסחייתה שי ,לוכמ רתוי .םהינפמ הנגה םישנל תונקהל ךרוצב םג
בחרמב םירז םירבג ידימ תווח םישנש תוימוי-םויה תוינימה תוקצהלו בוחרה תדרטהל
ןב ,רכמ ,דיבעמ ןוגכ ,תעגפנל רכומש םדא ידיב תעצבתמה תינימ הדרטהמ הנושב .ירוביצה
תומוקמב ,תירוביצה הרובחתב ,בוחרב םירז ידיב תעצבתמ בוחרה תדרטה ,המודכו החפשמ

לע רסוא ילארשיה קוחהש ףא  (1993 ,Bowman).םירחא םיירוביצ תומוקמבו יוליב
לש הז גוס לולכל ידכמ ידמ רצ אוהש רומאכ ןכתיי ,רשקה לכבו םוקמ לכב תינימ הדרטה
ידי לע הדרטהמ בור יפ לע תורדענש ,ןתפידהלו תורזוח תויוסחייתהל ותשירד לשב הדרטה

תוינימ תוינפ לש הז גוסב קוסעל הברמ הניא תירקחמה תורפסה םג .ירוביצה בחרמב רז
עדימ ןיא ךכ םושמ .םימיוסמ םירשקהב ןהילע םג לח קוחהש הדבועה תורמל ,תויוצר יתלב
.וזכ הדרטה לש הירועישל עגונב ,יסחי ןפואב ,בר

הטעומה תימלועה תורפסה .רתויב תבחרנ העפותב רבודמ עודיה טעמה ןמ ,תאז םע
ירועישמ רתוי הברה םיהובגה ,םישנ לצא רתויו  80%לש תוחיכש ירועיש תדעתמ תמייקה
רתויב יתרגש ןפואב הילא תופשחנ םישנש םידיעמו ,הדובעה םוקמב תינימה הדרטהה

דצמ הדרטהה ,השעמל (2000 ,Gardner, 1995; MacMillan, Nierobisz, & Welsh).
םישנ ובש םוקמ טעמכ ןיאו ,יתרבחה םקרמה ןמ קלח איהש המדנש דע תחוור הכ םירז
תללוכ וז הדרטה .בושו בוש ,הב ולקתייש ןוכיס שי ונפי רשא לכב טעמכ .הינפמ תונגומ
,םיימיטניא ףוג יקלחב תועיגנ ,תוינימ תואירק ןוגכ ,תוילולימ יתלבו תוילולימ תויוגהנתה
םירז םירבג דצמ תוככחתה וא תודמציה ,ינימ יפוא תולעב תועצה ,תוליפשמ תוינימ תורעה
םירקחמב אצמנ דוע (2010 ,Bowman, 1993; Gardner, 1995; Kearl).ירוביצה בחרמב
םיברועמ תודרטהה רתיב וליאו ,דדוב רבג ידיב תושענ בוחרה תודרטהמ ךרעב -70%ש ולא

רורב םירקחמה ומייקתה ןהבש תוצראב םישנה תיברמלש ןכו  (2010 ,Kearl),םירבג המכ
זוחאה ןמ .םינוא תורסח תושיגרמ ןה ןכ לעו ,ןתקוצמל תוניצרב סחייתי אל ןתביבסב שיאש
תונולתה ללכמ -15%כ  -לארשיב םירז דצמ תינימ הדרטה לע תונולת לש דואמ ךומנה
תיתכרעמ תוסחייתהל הייפיצ תועגפנל ןיא ןאכ םגש רעשל ןתינ , 2014) -תורחאו רימק(
.ןהילע רבע רשאל תיניצר
המודב .רחא גוס לכמ תינימ הדרטהל דואמ םייתוהמ םינבומב המוד בוחר תדרטה ,רומאכ

תניינועמ הניאש השיאל תוינימ תויוסחייתה לע תתתשומ בוחר תדרטה ,תורחאה תודרטהל
תולולכה תויוגהנתהה םג .לוכל רתומה ינימ ץפח לאכ הילא הליפשמ תוסחייתה ךות ,ןהב
 (Fairchildתילולימ הצפחהב םא ןיבו תויוצר יתלב תועיגנב רבודמ םא ןיב ,תומוד הב
לש הירבדכ .הלפשהו ןובלע תשוחת םורגל תולולע ולא םג ולא ;)& 2008 ,Rudman
התבוגתמ תומלעתהב הוולמה ,היוצר אל השילפ איה גוס לכמ תינימ הדרטה (1999),ןבארה
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הדרטה יגוס ינש .הלש הדילסהו העיתרה תותוא תקיחמבו תשלפנה לש תיזיפהו תילולימה
םה תאזה תומילאה יגוס לכ ומכו ,םישנ יפלכ תירדגמה תומילאה לש תויצאירו םה ולא
וכרעש האוושהמ , 2002; 2010 ,Kearl).רימק( תועגפנה לש םדאה תויוכז תא םירפמ
הלוע הדרטהה יגוס ינש לש םתוחיכש ןיב ) (2000 ,.MacMillan et alתורחאו ןלימקמ
 51%,תמועל  - 85%רכומ םדא ידיב תינימ הדרטהמ רתוי הברה הצופנ בוחר תדרטה יכ
,בוחרה תדרטה לש ההובגה תוחיכשה תורמל עודמ תוממותשמ ןה ,תאז תובקעב .המאתהב
.םייואר לופיטלו תוסחייתהל הכוז איה ןיא

תומגמה םא תעדל ןיא ,לארשיב בוחר תודרטה לע םייריפמא םיאצממ םוש ןיאש רחאמ
ןכא םא קדובו םלועבו ץראב תומגמה ןיב ןוימד שיש חינמ יחכונה רקחמה .תוליבקמ ץראב

טעמכ ןיא ילארשיה חישבש ירה ,הטעומ בוחר תדרטהל תוסחייתהה םלועב םא .אוה ךכ
אשונב םידיחיה םירקחמה דחאב .רתויב תחוור התויה תורמל ,תאזה העפותל תוסחייתה לכ

טעמכ תפרוג תומלעתהה .וזכ הדרטה לע וחוויד םישנה ןמ -89%ש אצמנ ), 2009רומ(
םנמא .הב םיללכנ יטפשמה םוחתהו ימדקאה םוחתה םג ירוביצה חישה דבלמו ,ןיטולחל
תוינימ תוינפ לש םיגוס השימח הנומ אוה ןכש ,בוחר תודרטה לע חסופ וניא ילארשיה קוחה
דירטמה םע התורכיה תדימל רשק אלב ,תנעמנל תויוצר ןניא ןה םא תינימ הדרטה תובשחנש

ישוקה .ירוביצה חישב בר יוטיב ןיא וז תיקוח הרכהל ךא , 2009),רימק( המויק םוקמל וא
סחייתמ ילארשיה קוחהש ףא .תויוצר יתלב תוילולימ תוינימ תוינפב רבודמשכ רתוי ףא בר
ןהשכ רקיעב ,ידמל תוטעומ ןהיתובקעב תועיבתה ,תינימ הדרטהכ ולא תויוגהנתהל תיפיצפס

תוילולימ תוינימ תודרטה יכ ואצמ ) (2014תורחאו רימק , 2011).ןונבל( ןדבל תובצינ
םג וללכש תודרטה תמועל תאז .תונולת ושגוה ןניגבש תודרטהה ללכמ עברכ קר תווהמ
.תונולתה לש יראה קלח תא תווהמה ,ינפוג ביכרמ

הארנכ תרשקנ ,תחאכ תילבולגהו תילארשיה הרבחב ,וז תחוור העפותמ תומלעתהה
ןפואב הל תופושחה םישנה לע תורבטצמה היתועפשה ךרעבו הכרעב התחפהל הבר הדימב

תדרטה ,התטישל .ךכל םירבסה רפסמ העיצמ )(1993 ,Bowmanןמואב .עובקו ךשמתמ
העפותכ תספתנ איהש םושמ תיטפשמ וא תיתרבח הב לפטל שיש היעב תבשחנ הניא בוחר
תעגפנל רז דירטמהש רחאמ ,ןכ ומכ .דחוימ לופיט תשרוד הניאש ,תילאיווירטו תיביטמרונ
םלענו דירטמש רז רתאל ירשפא יתלב טעמכ ןכש ,ודע לועפל רתוי השק היהיש המדנ
תדוקנל םג הזה לוטיבה תא תפקוז ןמואב .הזב קסעתהל םעט ןיא לוכיבכ ןכלו ,עגר רובעכ
תא הרידגמ הניא ללכ ךרדבש ,טפשמה תכרעמבו הרבחב תחוורה ,תירטנצורדנאה טבמה
.םישנה תייסולכוא ללכ לע היתועפשה תא תנחוב הניאו היעבכ העפותה

,תאז םע .בוחרה תדרטה תוכלשה לש רדוסמ דועית אצמנב טעמכ ןיא וז תומלעתה בקע
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לשב .הדובעה םוקמב תינימ הדרטה לש תושקה תוישפנה תועפשהה לש בר דועית שי
היופצ איהש ירה ,היגוסל תינימה הדרטהה לש היצאירו איה בוחר תדרטהש הדבועה
ךתינ ,ךכל םאתהב (2008 ,Fairchild & Rudman).ידמל תומוד תוישפנ תואצותל ליבוהל
הלוע םירקחמה לולכממ .רתוי ורקחנש םיגוסה יבגל םימייקה עדיה ירגאממ עדימ בואשל
 (& O’Hareתודרטומה לש ישפנה ןבצמ לע תרבטצמ תילילש העפשה תינימה הדרטהל יכ
הבוגתל םתוהמב םימודה םינימסתמ תולבוס תובר תועגפנש ררבתמ 1998 ,O’Donohue).
םיישק ,ןואכיד ,הדרח ,החונמ רסוחו תונבצע ,ץחלו חתמ ,עשי רסוח םהבו ,תיטמוארט-טסופ

 (& Dansky & Kilpatrick, 1997; Firestoneטלשנ יתלב יכב לש תויוצרפתהו זוכירב
םיליבומה ,לוצינו הלפשהכ הדרטהה תא תווח םג ןהמ תובר 1997 ,Harris, 1994; Gruber).
ימצעה ןוחטיבב העיגפו תודידב ,חוכמ לושינ ,דחפ ,הטילש ןדבא ,םינוא רסוח לש השגרהל

םיקזנה יכ דוע וארה )(1999 ,.Magley et alתורחאו ילגמ .תוישיאה תולוכיה תשוחתב ןכו
םיקזנה תקידבב .תינימ הדרטהכ היתולובג תייצח תא תנעמנה תרדגהמ םיקתונמ םיישפנה
תובוגתב לדבה לכ אצמנ אל ,הדרטהכ התרדגה לש היצקנופכ תינימה הדרטהה לש םיישפנה
.אל וא הדרטהכ התוא הרידגה תעגפנה םא הנשמ הז ןיאו ,תינימה הדרטהל תושקה תוישפנה

הדרטה בקע ואצמנ תושק תובוגתו ,הדרטהה תרמוחמ ועפשוה אל םג תוישפנה תובוגתה
רקחמה טועימ לשב םירז םירקחמ לע םה ףא םיססבתמ ולא םיאצממ .תחאכ הרומחו הנותמ

םייגולוכיספ םיקזנ םילוע אשונב םיילארשיה םירקחמה טעממ ,תאז םע .לארשיב יריפמאה
 (2013 ,Moor, Golan, Ben Meir, & Farchi).םימוד
הרקחנש תינימה הדרטהה לש תוילאיצנטופה תוישפנה תובוגתה תחא ,הז דועית תורמל
הדרטה תובקעב חתפתהל הלולעה ,תינימ הפיקתמ דחפהו םויאה תשוחת איה תוחפ הברה
בוחר תדרטהל תרזוח הפישח תובקעב תאש רתיב חתפתהל הלולע וז הדרח .היגוסל תינימ
בחרמב רז דצמ הדרטהש הלוע אשונב טעומה רקחמה ןמ .ךכל תודע שי ןכאו ,אקווד
תימצע הלבגהל הליבומ ףא איהו ,סנואו תינימ הפיקת ינפמ דחפה תא הריבגמ ןכא ירוביצה

וכרע )(2000 ,.MacMillan et alתורחאו ןלימקמ ,המגודל .בחרמב תישפוחה העונתה לש
םישנ לש ןוחטיבה תשוחת לע רז דצמ הדרטה לש תיסחיה העפשהה תא הוושהש רקחמ
בוחר תדרטהלש הלוע םיאצממה ןמ .וז השוחת לע רכומ םדא דצמ הדרטה תעפשה תמועל
רתוי בר דחפל תרשקנ רז דצמ הדרטהש תונייצמ ןה דוחייב .רתוי הבר תילילש העפשה שי
וליפאו ,תירוביצ הרובחתב שומישמ ,הלילה תועשב הינח ישרגמב וא בוחרב דבל הכילהמ

(,Fairchild & Rudmanןמדורו דליי'צרייפ רחא רקחמב .תולילב תיבב דבל תואצמיהמ
הרשקנ וזו ,סנוא ינפמ הנכסה תשוחת תא התלעה בוחר תדרטהל הפישחש ואצמ )2008
םייבקע םיאצממ םע םיבתכתמ ולא םיאצממ .העונתה תלבגהל ליבוהש ,סנוא ינפמ דחפל
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הכשחה תדר רחאל דבל בוחרב בבותסהל תוששוח םישנה תיצחממ רתויש םיארמה ,םירחא

הייפכמ דחפ תמועל רז ידיב הפיקת ינפמ רתוי בר דחפ תווח (2000 ,.MacMillan et al),
ןכו ),רז ידיב סנוא לש הכומנה תיסחיה תוחיכשל תועדומ ןבור יכ ףא(רכומ םדא ידיב תינימ

רגירו ןודרוג (1997 ,Hickman & Muehlenhard).ךכ לשב תישפוחה ןתעונת תא תוליבגמ
לשבו ,םישנה לצא תועיגפ תשוחתל ליבומ הז דחפש תופיסומ )(1989 ,Gordon & Riger
תא ןחובה וגוסמ ןושארה אוה יחכונה רקחמה .רמשמה לע העובק הדימעלו רתי תוכירדל ךכ
.לארשיב תינימ תומילאמ דחפ ןיבו בוחר תדרטה ןיב רשקה
העפותל םינימה ינש לש תיסחיה הפישחה ,םויה דע ללכ טעמכ הרקחנ אל בוחר תדרטה םא

הדרטהה יקזנ רבדב רקחמל המודב ,ןאכ םג .ךכמ תוחפ ףא ורקחנ היפלכ םהיתודמעו וז
הדובעה םוקמב תינימ הדרטהב ודקמתה םיירדגמ םירעפל וסחייתהש םירקחמה בור ,תינימה
תווחל םילולע םינימה ינשש ףאש תויבקעב הלוע ולא םירקחממ .יאבצה תורישה ךלהמב וא

תודרטהה בורו (1997 ,Gruber),םישנ אוה וז הרבע יעגפנ לש עירכמה בורה ,תינימ הדרטה
 90%ךרעבש ךכ לע םיעיבצמ םימייקה םינותנה  (1997 ,Baguh).םירבג ידיב תועצובמ
 40%ןיב ענ תינימ הדרטה תורבועה םישנה רועישש ןכו ,םישנ םה תינימה הדרטהה יעגפנמ
טירטס וכרעש ףיקמ רקחמ , 2011).רקה(-10%מ תוחפ םיעגפנ םירבגה ןמש דועב -90%,ל
הלעה ,המגודל ,יאקירמאה אבצב ) (2007 ,Street, Gradus, Stafford, & Kellyתורחאו
םישנה .םירבגמ רתוי הברה םיהובג םיזוחאב תינימה הדרטהה יגוס לכ תא תווח םישנ יכ
וא םייניע תציענ ןוגכ ,תויוצר יתלב תוינימ תויוסחייתה ןווגמל ופשחנש וחוויד הז רקחמב
םירבגמ  10יפ םיהובגה םירועישב ,המודכו תונוגמ תועצה ,םיימיטניא ףוג יקלחב תועיע
רתוי תושק תוכלשה םע תודדומתמ םישנש תויודע שי ,ןכ לע רתי -4%).כ תמועל -45%כ(
העצבתה ובש הדובעה םוקממ תורטפתה וא םירוטיפ ןוגכ ,תינימ הדרטהל הפישח תובקעב
 (1997 ,Dansky & Kilpatrick).הדרטהה
היגוסב םינוש םירקחממ .תינימה הדרטהה תסיפתב ירדגמ רעפל עגונ ףסונ יבקע אצממ
 (McCabeתינימ הדרטה םיווהמ תויוגהנתה יגוס וליא םיקולח םישנו םירבגש הלוע וז

& ,Hardman, 2005; Russell, 2004; Wiener, Hurt, Russell, Mennen, & Gasper
,תינימה הדרטהה תרדגהב םילודג םיירדגמ םירעפ םילגתמ רקחמל רקחממ ,השעמל 1997).

הרמוחב ןתוא גרדל ףאו תודירטמכ תובר תויוגהנתה רידגהל םירבגמ רתוי תוטונ םישנשכ
הרדגהה תסיפתל רדגמ ןיבש רשקב םיכוותמ םינתשמ םינחבנשכ וליפא ,וזמ הרתי .רתוי הבר

םיראותמה םיעוריאה תוביסנ ,םירדגוממ תוישיא ינייפאמ ,תוירדגמ תוסיפת ןוגכ ,תינימה
רתיל רבעמו לעמ תינימה הדרטהה תרדגהב תונוש אבנל ךישממ רדגמה יכ ררבתמ  -המודכו

רקחמ  (2004 ,O’Connor, Gutek, Stockdale, Geer, & Melancon).דחי םג םינתשמה
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 (,Rotundo, Nguyen, & Sackettהז אשונב םירקחמ  62לש םהיאצממ תא םכיסש לע
סופתל םירבגמ רתוי תוטונ הצובקכ םישנ יכ הארמה ,תללוכ בצמ תנומת טטרשמ )2001
הדרטההש לככ םיבחרתמ וללה םירעפהו ,תינימ הדרטה תוננוכמכ רתוי תובר תויוגהנתה
.תוחפ הטוב תינימה

הז רקחמב , 2011).רומ( תומוד תומגמ דעתמ םיפתתשמ -250כ ללכש ילארשי רקחמ
תובשחנ קוח יפ לע תינימ הדרטה תווהמה תויוגהנתה תרדס םא עובקל םיפתתשמה ושקבתה
הדרטהכ תורידגמ םישנשכ ,בחרנ ירדגמ יתסיפת רעפ הלעה הז רקחמ םג .םהיניעב הדרטה

העפותה יפלכ םירבגמ תונחלס תוחפ הברה תולגמ ,םירבגמ רתוי תובר תויוגהנתה תינימ
,ןכ ומכ .םירבגה רשאמ התדרטה םצע ןיבו תנעמנה תוגהנתה ןיב רשק תוחפ הברה תואצומו
הטוב הדירטמה תוגהנתההש לככ ירדגמה רעפה תובחרתה רבדב אצממה רזוח הז רקחמב םג
אל םויה דע ,תאז םע .אוהש גוס לכמ תוינימ האנה תובוט תטיחסל סחיב ותומצמטצהו ,תוחפ
,תינימ הדרטהכ םירז דצמ תויוצר יתלב תוינימ תויוסחייתה תסיפתב םיירדגמ םילדבה ונחבנ
.תאזה הלאשה תא ןוחבל וגוסמ ןושארה אוה הז רקחמ .םלועב אלו לארשיב אל

תא תוהזל חוורה ישוקה דצלו ,תינימה הדרטהה לש תוילילשה תועפשהה לולכמ רואל
תינימה הדרטהה אשונ תא קודביש רקחמב ךרוצה רוריבב הלוע ,יוארכ הרידגהלו העפותה

יחכונה רקחמב .דבלב תידרופס הרוצב רקחנ הכ דעש אשונ ,ירוביצה בחרמב םירז דצמ
לצא בוחרה תדרטהל הפישחה תוחיכש וב תוקדבנו ,לארשיב הז ןוויכב ןושארה דעצה השענ

,תוישפנה היתועפשהו ,םינימה ינש לצא הדרטהכ הב הרכהה תדימ ,םירבג תמועל םישנ
ךותמ ,ןכ ומכ .ירדגמה ןפה ןמ תאז םגו  -תינימ תומילא ינפמ דחפל רושקה לכב רקיעב
השיאה ידיקפת יפלכ ףאו ,היתונברקו תינימה תומילאה יפלכ טרפה תודמעש ךכב תובשחתה
.םיכוותמ םימרוגכ ולא םינתשמ םג ונחבנ ,בוחרה תדרטה תסיפת לע עיפשהל תויושע ,ללככ

:ןלהלדכ ןה ,ןכ םא ,רקחמה תורעשה

םירועישב )בוחר תדרטה(ירוביצה בחרמב םירז דצמ תוינימ תויוסחייתהל תופשחנ םישנ 1.
.םירבגמ רתוי םיהובג
הבר הדימב הדרטהכ ירוביצה בחרמב םירז דצמ תוינימה תויוסחייתהה תא תורידגמ םישנ 2.
.םירבגמ רתוי
היופצ הדרטהכ ולא תויוגהנתהב הרכהה ,רמולכ ,תונושארה תורעשהה יתש ןיב רשק שי 3.
,בוחר תודרטהל םיפשחנ םניאש טעמכ םירבגש רחאמ .הפישחה תמרמ הבר הדימב עובנל
.הדרטהכ וללה תויוגהנתהה תא תוחפ ורידגי םהש יופצ
תומילא ינפמ דחפה ןיבו הדרטהכ התייווחו בוחר תדרטהל הפישחה תדימ ןיב רשק אצמיי 4.
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,םירבגה לש אל ךא םישנה לש ןוחטיבה תשוחתב עגפת בוחר תדרטהש יופצ ,ןכ לע .תינימ
.םירבגל האוושהב תינימ תומילאמ רתוי בר דחפ ווחי םישנש ןכו

תויוסחייתה תרדגה ןיבו םנוא יסותימב הנומאהו םזיסקסה תדימ ןיב ךופה רשק אצמיי 5.
.הדרטהכ םירז דצמ תוינימ

הטישה
םגדמ

םליגו  58-18,ינב םה םיפתתשמה .םירבג -52ו םישנ  - 168םיפתתשמ  220ללוכ םגדמה
תוחפו םימלסומ -1.5%כ ,םיזורד -11.3%כ ,םידוהי )-82%כ( םבור בור  29.אוה עצוממה
, 16.5%םיינוליח םמצע תא ורידגה -79%כ .םיהוזמ יתלב ראשהו ,םירצונ )(0.5%זוחאמ

,םיקוור ) (45.4%םיפתתשמה בור .םידרחכ והדזה -0.5%כו םייתד , 4.1%םייתרוסמ
םישורג רתיהו  26.1%,אוה םיאושנה זוחא .ךשוממ רשקב םיאצמנה םיקוור םה -24.8%ו
דחא לכב  - 47.5%הזכרמב וא ץראה ןופצב םיררוגתמ םיפתתשמה תיברמ .םינמלא וא
תינוכית הלכשה ילעב םה םיפתתשמהמ -40%כ .םורדב םירג )(5%רתיהו  -םירוזאה ינשמ
רתוי תצק .הלעמו ינש ראות שי םיפתתשמה ראשל וליאו ,ןושאר ראות ילעב המוד זוחאו
םטועימו םייאמצע , 26.7%םיריכש רותב םידבוע ) (69.9%םיפתתשמה ןמ םישילש ינשמ
(3.4%).םיטנדוטס

הדידמה ילכ

בוחר תדרסהל הפישח
לע ימצע חווידל ןולאשב שומיש השענ בוחר תדרטהל הפישחה ירועיש תא דומאל ידכ
דלר'גציפ וחסינש : SEQ - Sexual Experiences Questionnaire,תינימ הדרטהל הפישח
ןמדורו דליי'צרייפ ידיב םאתוהו  (1995 ,Fitzgerald, Gelfand, & Drasgow),תורחאו
תדרטה(ירוביצה בחרמב רז דצמ הדרטה לש תויצאוטיסל )(2008 ,Fairchild & Rudman
תויוסחייתהל םיפתתשמהו תופתתשמה ופשחנ הבש תורידתה תא קודבל דעונ ןולאשה ).בוחר
תוירשפאה תובושתה .בוחר תדרטהל ונייהד ,ירוביצה בחרמב םירז דצמ תויוצר יתלב תוינימ

ןולאש ).דואמ תובורק םיתעל הפישח(  5דע )הדרטהל הפישח רדעיה(-1מ ,םלוסב וגצוה
תורפסב םויכ רתויב בוטה דדמה בשחנו תירבה תוצראב בר ירקחמ שומישב אצמנ ^SEQ
רקחמל תשמשמ איהו ילארשיה קוחל המאתוה ולש הסרג .תינימ הדרטהל הפישחה תדידמל

היצטפדא אופא בלשמ יחכונה ןולאשה .יחכונה ןולאשה ססובמ הילעו , 2011),רומ(ימוקמ
תא םאותה ןפואב ןתגצה דצל ,ילארשיה קוחה תושירד יפל וב תוטרופמה תויוגהנתהה לש
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,תואירק :תוללוכ ולא תויוגהנתה .ולא תודרטה רקחב גוהנכ ,ירוביצה בחרמב ןיוטיב יפוא
תועיע ןוגכ םינוגמ םישעמ ןכו ,ינימ יפוא תולעב תועצה ,תוליפשמ תוינימ תורעהו תוקירש
ירוקמה ןולאשל .ןעמנה וא תנעמנה ףוגל תודמציה וא תוככחתה ,ףוגב םיימיטניא םיקלחב
-0.92(1995 ,.Fitzgeraldetal).ל  0.86ןיב איה ותונמיהמו םילועמ םיירטמוכיספ םינייפאמ
 0.9.איה יחכונה םגדמב שומיש השענ הבש תמאתומה הסרגה לש התונמיהמ

תיניס הדרטהכ םירז דצמ תויניס תויוסחייתה תרדגה
הדרטהכ ירוביצה בחרמב םירז דצמ תוינימ תויוסחייתה םירידגמ םיפתתשמה הבש הדימה
הפישחה תורידת םוקמבש אלא ,הפישחה תדימ הדדמנ ובש םלוס ותוא תרזעב הדמאנ תינימ
תמישר .הדרטהכ ןתוא םיאור םה הבש הדימה תא גרדל םיפתתשמה ושרדנ ולא תויוגהנתהל

םיפתתשמל היחנהה היה ןהיניב דיחיה לדבההו ,התמדוקל ההז אופא התייה תויוגהנתהה
ומכ ?".הדרטהל ירוביצה בחרמב הלאכש תויוסחייתה ה/בישחמ ה/תא הדימ וזיאב" ןייצל
,הנבה ,הלפשה ,דחפ ןוגכ ,וללה תויוסחייתהל תופסונ תובוגתל עגונב תולאש המכ ופסונ ,ןכ

םג ).רתויב הבר הדימב(  5דעו )אל ללכ(-1מ וענ תוירשפאה תובושתה .המודכו תוחדבתה
.יחכונה םגדמב  0.9לש ךבנורק אפלא דדמנ הזה םלוסל

תינימ תומילא ינפס דחפ
ה/חוטב ה/שיגרמ יניא" :המגודל ,תינימ תומילא ינפמ ששחה תדימ תא ודדמ םידגיה המכ
םגדמב הז םלוס לש תונמיהמה ".תינימ הפיקתמ ת/ששוח ינא" וא "הלילב ידבל בבותסהל
.יופכ ןימל הפישחה תדימ תא דמאש דגיה םג ףסונ הז םלוסל  0.89.התייה יחכונה

סנוא יסותימב הקזחה
תדידמל ןולאשה לש תרצוקמ הסרג ידי לע הדמאנ סנואל סחיב םיסותימב הקזחהה תדימ
 (,Payne, Lonsway, & Fitzgeraldדלר'גציפו ייווסנול ,ןייפ לש םנוא יסותימב הקזחהה
תונמיהמה יחכונה םגדמב ; 0.87לש ההובג תונמיהמ ולו בר שומישב אצמנה דדמ והז 1999).
תאו סנואב תעגפנה לש המשאהה תדימ תא דדומ הזה ןולאשה  - 0.93.רתוי ההובג ףא התייה

אל ןהש ללגב בורל הז ,תוסנאנ םישנ םא" :המגודל םידגיה ןלהל .העפותה תרמוח רועזמ
,השיא לע ןימ תופכל םינווכתמ אל ללכ ךרדב םירבג" וא ",הרורב קיפסמ הרוצב 'אל' ורמא

םתמכסה תדימ תא ןייצל ושקבתה םיקדבנה ".ידמ רתוי םיפחסנ טושפ םה םימעפלש אלא
גוריד ;)רתויב הבר המכסה(  5דעו )אל ירמגל(-1מ ,תומר  5לעב טרקיל םלוס יפל םידגיהל
.םיסותימב ההובג הקזחה תדימ לע דיעמ הובג
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)םזיסקס(תוינניח
(,Glick & Fiskeקסיפו קילג לש תיטנלוויבמא תויננימ תדידמל ןולאשה לש תרצוקמ הסרג
םידגיה ללכ ןולאשה .ירדגמ ןויווש יבגל םיקדבנה לש םהיתוסיפת תכרעהל השמיש )1996
םעפ לכ הילפא לע תוננולתמ םישנ" וא "הטילשו חוכ ידמ רתוי שי ונימיב םישנל" ןוגכ
םלוס יפל םידגיהל םתמכסה תדימ תא ןייצל ושקבתה םיקדבנה ".ןהל רדתסמ אל והשמש
תמר לע דיעמ הובג גוריד ;)רתויב הבר המכסה(  5דעו )אל ירמגל(-1מ ,תומר  5לעב טרקיל

 0.86.אוה יחכונה םגדמב םלוסה לש ךבנורק אפלאה .ההובג תוינעמ

רקחמה ךלהמ
תויתרבח תותשרב וצפוהש ימצע חווידל םייטנרטניא םינולאש תועצמאב עצבתה רקחמה
ןמ תויטנדוטסו םיטנדוטס וללכנ םגדמב .םינוש םימורופבו ינורטקלא ראודב ,קובסייפ ןוגכ
תויתרבחה תוידמב ,האלה םג ןולאשה תא ריבעהל ושקבתה םהו ,יח לת תימדקאה הללכמה

םנמזב ןולאשה תא אלמל וחנוה םיפתתשמה .גלש רודכ תמיגדב ,םינוש םימורופבו םהלש
תולאשהש םהל רמאנ ,ןכ ומכ .ןיטולחל תוימינונא ויהי םהיתובושתש םהל חטבוהו ישפוחה
לכ ".תונוכנ אל" וא "תונוכנ" תובושת ןיא ןכ לעו ,דבלב תוישיאה םהיתוסיפתל תוסחייתמ
אלמל ולחהש םיפתתשמה לכ טעמכ .ויולימל תוטרופמ תויחנה תועצמאב גצוה הדידמ םלוס

.ותמלשה ינפל ושרפש (1.5%),השולש דבלמ ,ואלמל ומייס ןולאשה תא

םיאצסס
יפכ .ודדמנש םינתשמה לכב םיקהבומ םיירדגמ םירעפ םידעתמ םיאצממה ,הפוצמכ
תופשחנ םישנש התלעה םייולת יתלב םימגדמל  tינחבמ לש הרדס  1,חולב תוארל ןתינש
תקידבמ .םירבגמ רתוי הברה קהבומ ןפואב ירוביצה בחרמב םירז דצמ תוינימ תויוסחייתהל
דבלב  10%תמועל ,בוחר תדרטהל הפישח לע וחוויד תוקדבנה ןמ -75%כש הלוע תויוגלפתהה

וללה תויוסחייתהה תא תורידגמ םג םישנש התארה  tינחבמ לש תפסונ הרדס .םיקדבנה ןמ
תוחוודמ םישנ ,ןכ ומכ ).המאתהב -50%,מ תוחפ תמועל (80%םירבגמ רתוי הברה הדרטהכ
הקזחהו םזיסקס לש רתוי תוכומנ תומר לעו תינימ תומילא ינפמ רתוי הברה בר דחפ לע
היסרגר יחותינ  000.>p.תמרב םיקהבומ וללה רדגמה ילדבה לכ .םירבג רשאמ סנוא יסותימב
הדרטהכ התרדגהו בוחר תדרטהל הפישחב םיירדגמה םילדבההש וארה ) 3חול ואר(הבורמ

ולא םיירדגמ םירעפש ןכו ,סנוא יסותימבו םזיסקסב הטילש רחאל םג םיקהבומ םיראשנ
,רמולכ .המצעלשכ תירדגמה תוכייתשהל רבעמו לעמ תינימה הדרטהב הרכהב תונוש ואבינ
.יאמצע ןפואב הדרטהכ םירז דצמ תוינימה תויוסחייתהה תרדגה תא םיאבנמ רדגמו הפישח
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בוחר תדרטהל הפישחה תדימב םינימה ןיב םילדבה :ו חול
הדרטהל הפישח

הדרטהכ הרדגה

םירז דצמ

תינימ

םישנ

םירבג

וא תוקירש

3.01

1.29

תוינימ תואירק

)(.91

)(.49

םייניע תציענ

3.40

1.58

ינימ יפוא תלעב

)(1.0

)(.69

תולעב תורעה

2.95

1.83

ינימ יפוא

)(.93

)(-76

ןימ  /גוס

תוינימ תוחידב

2.68

1.58

תובילעמ

)(1.1

)(.72

םיסחיל הנמזה

2.26

1.73

םיימיטניא

)(.87

)(.79

תולעב תועיגנ

2.12

1.40

ינימ יפוא

)(.86

)(.57

וא תוככחתה

2.12

1.44

ףוגל תודמציה

)(.94

)(.64

הפישח

2.65

דצמ הדרטהל

)(.72

***99 12

***11.84
-7.87
***

6.95

***

***

-4.1

-5.6

-5.9

םישנ

םירבג

4.14

3.67

)(.91

)(1.4

3.94

2.92

)(.93

)(1.1

4.46

3.69

)(.76

)(1.3

4.32

3.84

)(.84

)(1.1

4.54

4.02

)(.79

)(1.1

4.84

4.53

)(.43

)(.79

4.82

4.27

)(.51

)(1.0

1.54 ***10.41
)(44.

ללוכ ןפואב רז
תוינפ תרדגה

4.44

רז דצמ תוינימ

)(.56

3.13 ***5.91
)(93.

הדרטהכ

1.42 ***12.95

ינפמ דחפ

3.49

תינימ תומילא

)(1.0

)(65.

יסותימב הקזחה

1.40

2.01

סנוא

)(.49

)(.90

1.95

2.47

)(.69

)(.94

םזיסקס

6.01

*4.20

pc.OOO
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) (82%םישנה לש ףרוג בורש הלעמ םינושה הדרטהה יגוס תוחיכש לש תירדגמ האוושה
ןמ -1%מ תוחפש דועב ,ירוביצה בחרמב םירז דצמ תוינימ תואירקל וא תוקירשל תופשחנ
:ינימ יפוא תלעב םייניע תציענל סחיב התלע המוד המגמ .וזכ תוסנתה לע וחוויד םירבגה
,המוד ןפואב -4%).כ(םירבגה ןמ םיטעמ םיזוחא תמועל ךכ לע תוחוודמ םישנה ןמ -75%כ
ונפוה םישנה ןמ -52%לו ,םירבגה ןמ -11%כ תמועל תוינימ תורעה ווח םישנה ןמ -70%כ
תודמציה וא תוככחתהו ינימ יפוא תולעב תועיע םג .םירבגה ןמ  7%תמועל תוסג תוחידב
 (30%םירבגל האוושהב םישנ לצא ינויצרופורפסיד ןפואב ווחנ ןעמנה וא תנעמנה ףוגל
).המאתהב  3%,תמועל

תיסחי םיטעמה םירקמב םג  2).חול ואר( בוחר תדרטהל תובוגתב ירדגמ רעפ םג שי
הברה הדרטהכ ןתוא םיווח םה ,ירוביצה בחרמב תוינימ תויוסחייתהל םיפשחנ םירבג םהבש

קר ,בוחרב הדרטהה ךלהמב דחפ ושח תודרטומה םישנהמ -48%כש דועב :םישנמ תוחפ
תוינפל וסחייתה םירבגה ןמ , 75%תאז תמועל .היצאוטיס התואב ךכ וביגה םירבגה ןמ -1%כ

תמועל ,תוינימה תוינפהה הנפמל תובוט תונווכ וסחיי םהמ -85%ו ,תעדה תוחידבב תוינימה
התייה דירטמה תנווכש וחינהש -30%ו החידב לאכ ןהילא וסחייתהש םישנה ןמ דבלב 20%
,הדרטהכ וללה תוינפה תא ווח )(74%םישנה ןמ םיעבר השולשכ ,רבד לש ומוכיסב .הבוטל
.המוד היווח ווחש ) (11%םירבגה ןמ דבלב תירישעכ תמועל

בוחר תדרטהל תובוגתב םינימה ןיב םילדבה  2:חול
הכוגת גוס

וימ

םישנ

םירבג

דחפ

)3.11 (1.25

)2.03 (1.14

***4.41

הלפשה

)3.24 (1.39

)1.98 (.98

***4.65

סעכ

)3.98 (1.15

)2.48 (1.18

***6.45

)3.99 (1.16

)2.43 (1.07

***6.44

)1.69 (.98

)2.33 (1.06

***3.26

)1.18 (1.00

)2.67 (1.24

***4.29

הדרטהכ הווחנ

תובוט תונווכ סוחיי
תחדובמ הבוגת
***

p<.000

.ןוסריפ ימאתמ לש הרדסב קדבנ םינתשמה ראש ןיבו בוחר תדרטהל הפישחה ןיב רשקה
דצמ תוינימ תויוסחייתהל הפישחה תדימ ןיב קהבומ םאתמ שי  3,חולב תוארל ןתינש יפכ
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,הפישחה תדימ הלועש לככ :תינימ הדרטהכ ןתרדגהו ןתייווה ןיבו ירוביצה בחרמב םירז
רשק םג אצמנ המוד ןפואב .הדרטהכ וללה תויוגהנתהה תא רידגהל הייטנה תרבוג ךכ
תררוג רתוי הבר הפישחש ךכ ,תינימ תומילא ינפמ דחפ ןיבו הפישחה תדימ ןיב קהבומ
ההובג תויננימ תודמעבו םנוא יסותימב הקזחההש לככש אצמנ ,ןכ ומכ .רתוי בר דחפ
ןהילא סחייתהל אלו םירז דצמ תוינימה תוינפה תובישח תא רעזמל הייטנ שי ךכ ,רתוי
.הדרטה לאכ

,הדרטהכ התרדגהו בוחר תדרטהל הפישח ןיב םימאתמ  3:חול
תוינניחו סנוא ימותיחב הקזחה ,תינימ תומילאמ דחפ

םזיסקס
הפישח

רדגמ
הפישח
הרדגה הרדגה
םנואמ דחפ
םיסותימ
םזיסקס
רדגמ _
הפישח
דחפ
םנואמ
םיסותימ
***.57

הדרטהכ הרדגה

***.35

סנואמ דחפ

***.58

***.38
***.35

םנוא יסותימ

***-.38

***-.35

***-.62

***-.36

תויגנימ
תויננימ

בר***

***^_ 4
***!^

***-.58

***^_ 2
***!2

***.68

***p<.000

םיאבנמה םינושה םינתשמה ןיב םיבכרומה םירשקה תא ונחב הבורמ היסרגר יחותינ רפסמ
.תינימ תומילאמ דחפה יאבנמ תא ןכו ,הדרטהכ םירז דצמ תוינימה תויוסחייתהה תרדגה תא

םישוע הדרטהכ םירז דצמ תוינימ תוינפ לש הרדגה םיאבנמה םינתשמה לכש דיעמ  4חול
ןפואב רשקנ תינימ תומילא ינפמ דחפ  5,חולב תוארל ןתינש יפכ .ולאמ ולא דרפנ ןפואב תאז
,סנוא יסותימב הקזחהל וא הדרטהכ הרדגהל אל ךא ,רדגמלו בוחר תדרטהל הפישחל קהבומ
לכ ןיאש התארה םייפרגומדה םינייפאמה לש תנתממה העפשהה תניחב .תויננימל טעמב קרו
ליג :םיוסמ טקפא היה ליגל קר .תירדגמה תועדומה תמרל וא הלכשהל ,תדל תנתממ העפשה

.תינימ תומילא ינפמ רתוי בר דחפל רשקנ רתוי ריעצ
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תוינניחו סנוא יסותימב הקזחה ,רדגמ ,הפישח תניחבל הבורמ היסרגר  4:חול
תינימ הדרטהכ םירז דצמ תוינימה תויוסחייתהה תרדגה לש םיאבנמכ
B

SE

P
ß

.123

.051

.138
***.138

הנתשמ

תוינפל הפישח
םירזמ תוינימ
רדגמ

יסותימג הקזחה

.225

.094

-.402
..402

.078

**

.134

374.י
-.374

סנוא

תויננימ

2

-.258

R

**

.064

**
**-.286
-.286

.453

p<0.00* , p<0.01

,הדרטהכ הרדגה ,רדגמ ,הפישח תניחבל הבורמ היסרגר  5:חול
תינימ תומילא ינפמ דחפ םיאבנמכ תוינניחו סנוא יסותימב הקזחה
B

SE

.323

.099

הנתשמ

תוינפל הפישח

P

***

.231
***.231

םירזמ תוינימ
1.01

.184

*=.380
***.380

הדרטהכ הרדגה
הרדגה
הזרטהכ

.212

.117

.134

יסותימג הקזחה

-.263

.140

-.155

רדגמ
רזגמ

סנוא

תויננימ

.235

R2

.115

*-.165
*.165

.401

p<0.05 , p<0.00* , p<0.01

ררבתהו ,יופכ ןימל םיפתתשמהו תופתתשמה לש הפישחה תדימ הקדבנ ןולאשה םויסב
 3%,אוה םירבגה זוחא וליאו  23%,אוה הז רקחמב יופכה ןימה תועגפנ םישנה זוחאש
ןיב יופצ רשק אצמנ ,ןכ ומכ  (000.>t=-.39 , p).קהבומו יתועמשמ םינימה ןיב לדבההשכ
(000.>r=.33, p).תינימ תומילא ינפמ דחפ ןיבו תינימ הפיקתמ תועגפיה
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ןויד

תוימוי-םויה תוינימה תודרטהה לש תירדגמ האוושהב בצמ תנומת טטרשמ יחכונה רקחמה
םישנ ברקב םירז דצמ תוינימ תויוסחייתהל הפישחה ירועיש וב וקדבנ .ירוביצה בחרמב
םיעיפשמ ולא דציכו ,תינימ הדרטהכ תורדגומ ולא תויוסחייתה הבש הדימה ,םירבג תמועל

רקחמה יאצממ .םינימה ינש לצא תינימ תומילא ינפמ דחפ תמועל ןוחטיבה תשוחת לע
קהבומ ןפואב םיהובגה ,םישנ לצא בוחר תדרטהל הפישח לש םיהובג םירועיש םידעתמ
אל ךא ,םישנה לצא תרשקנ וז תרבגומ הפישח .םירבג לצא םיליבקמה םירועישה ןמ
לש ןתרדגהב םג ולגתה םיירדגמ םילדבה .תינימ תומילא ינפמ ששחו דחפל ,םירבגה לצא
וזכ הרדגהל תוטונ םישנשכ ,תינימ הדרטהכ ירוביצה בחרמב םירז דצמ תוינימ תויוסחייתה
אשונה לע תורפסה םע המילהב תואצמנ ולא תומגמ .םירבגמ רתוי הברה תרכינ הדימב

 (,.Bowman, 1993; Fairchild & Rudman, 2008; MacMillan et alתורחא תוצראב
2007 ,.2000; Magley et al., 1999; Street et al).
לצא ומכ אלש ,םישנ לצא םיהובג הכ םירועישב םיווחנ בוחרה תדרטה יגוס לכש הדבועה
םירבג לש םהייחמש דועב ,םישנ לש ןהייחב דואמ תיניצר היעב התויה תא השיגדמ ,םירבג

דרטמכ הלגתמ הקיזמ יתלבו תילוש היעבכ המדנש המ ,ךכו .ןיטולחל טעמכ תרדענ איה
) (2010 ,Kearlלרק .םישנה בורל דחפו תוחונ-יא תשוחת ובוחב אשונה ,רתויב יתועמשמ
ךכבו ,ירוביצה בחרמב ןוחטיבה תשוחת תא םישנמ תללוש בוחר תדרטהש ךכ לע העיבצמ
 (& Fairchildןמדורו דליי'צרייפ .םדאה תויוכז תרפה לש םורטקפסה לע התוא הביצמ
תא השעמל תכפוה םירז ידימ תינימ הדרטהש ןרמואב תאז ראתל תוביטמ )2008 ,Rudman
.םישנל תניוע תימוי-םוי הביבסל ירוביצה בחרמה לכ

,םינוש תומלוע ינשב םייח ומכ םירבגו םישנ יכ תודיעמ ולא תומגמש רמול ףא ןתינ
תורחאו ןלימקמ לש ןהיתונעטל המודב ,רתויב לדבנ ןפואב ירוביצה בחרמה תא םיווח םהשכ

ךרעב התחפהה תא ריבסהל וז המגמ לש החוכב שיש ןכתיי (2000 ,.MacMillan et al).
,ירטנצורדנא הייאר הדש ךותמ הבר הדימב תבצועמ וז ןכש ,תיחכונה תוברתב העפותה
תורקוח םג .תישנה תוסנתהה תא תיווז ןרקל קחודו םירבגה לש תויווחל ףקות הנשמ ןתונה
לרק , 2002; 1993 ,Bowman).רימק :לשמל(תאזה תירטנצורדנאה הייטנה תא והיז תופסונ
וריכי םירבג רשאכ אלא ירדגמ תויוכז ןויווש היהי אלש תעבוקו הפיסומ )(2010 ,Kearl
.ירוביצה בחרמב םישנ דירטהל טלחומ ןפואב וקיספי ליבקמבו העפותה תרמוחב
ןתוא תווח םירז דצמ תוינימ תויוסחייתהל ופשחנש )(74%םישנה תיברמש דועב ,ןכ לע רתי

םיווח םניא תומוד תויוסנתהל ופשחנש )-90%כ( םירבגה בור ,הדיחפמו הליפשמ הדרטהכ
םירידגמ םירבג יללכ ןפואבש הארמה ,ליבקמה אצממה םע בשייתמ הז אצממ .הזה ןפואב ןתוא
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).המאתהב  80%,תמועל  (50%םישנמ תוחפ הברה תינימ הדרטהכ הלאכ תוינימ תויוסחייתה
ןיבו ירוביצה בחרמב םירז דצמ תוינימ תויוסחייתהל הפישחה תדימ ןיב קהבומה םאתמה
תויוגהנתה רידגהל הייטנה תרבוג ךכ הפישחה תדימ הלועש לככ ויפלו ,תינימ הדרטהכ ןתרדגה
רעפהש ןכתיי .הדרטהכ העפותה תרדגהב רדגמה ירעפל ירשפא רבסה הנקמ ,הדרטהכ ולא

,םירבג ברקב רשאמ  7יפ םישנ ברקב ההובגה ,םירז דצמ תוינימ תוינפל הפישחב ירדגמה
ןתוא םירידגמ םניא םג ןכ לעו תודירטמ ולא תוינפ המכ דע םיניבמ םניא םירבגש ךכל ליבומ

תא תווח םישנש ןיבהלו םהלש תויווחה הדשמ תאצל םיחילצמ םניא םהש הארנ .הדרטהכ
ירדגמ רעפ שי ,םילדבנה הפישחה ירועישל םאתהב ןכו ,ךכל םאתהב .םהמ רחא ןפואב םלועה
לע םיפשחנ םניא םירבגש הדבועהש הארנ .תינימ הדרטהכ וללה תויוגהנתהה תרדגהב רכינ
ךכל הליבומ ,דירטמ ןפואב ןתוא הווח וניא ןהילא ףשחנ ןכש טועימהשו ,ולא תוינפל בור יפ
דועב ,ךכו .הדרטה הב םיאור םניא םישנהמ הנושבו ,תאזה היווחל לוטיבב םיסחייתמ םירבגש
םניא םירבגה בור ,תינימ הדרטהכ םירז דצמ תינימה תוסחייתהה תא תורידגמ םישנה תיברמש
הדרטהה תסיפתב הז ןיעמ ירדגמ רעפ ודעית םיבר םירקחמ .ללכ הדרטהב רבודמש םירובס

, 2011; Gutek et al., 1999; O’Connor et al., 2004; Rotundoרומ(יללכ ןפואב תינימה
רשקהב .תורפסב תראותמה וז םע בטיה תבשייתמ ןאכ התלגתהש המגמהש ךכ 2001 ,.et al),
יתלבה תימוי-םויה תואיצמה תא םיניבמ םניא השעמל םירבגש זמרמ הז רעפ ,בוחר תדרטהל
.תרחא היסקלגב לוכיבכ םייח רומאכו ,ירוביצה בחרמב תווח םישנהש תלבסנ

,רתוי יבויח ןפואב תווחל םיטונ הצובקכ םירבג יכ םיארמה םירקחמב אצמנ ףסונ רבסה
 (,Gutekתודירטמו תומייאמכ תווח םישנש תומיוסמ תוינימ תויוגהנתה ,אימחמ וליפאו
תווחיהל תולוכי תויוגהנתה ןתואש ןיבהל םישקתמ םהש ןכתיי ,וז תוננובתה ךותמ 1985).
תינימה הצפחהה תייווחל םיפשחנ םניא םירבגש רוכזל שי ,תאז םע .הדרטהכ םישנ לצא
תוינפל םהלש תיבויחה תונשרפה תעבונ ןאכמ ילואו ,הל תופשחנ םישנהש תכשמתמה
תינימ הדרטהש ךכב בשחתהב ,וזמ הרתי .םישנ לע תולבוקמ ןניאש תורחא וא הלאכ תוינימ

,האמחמ הווהת יוצר בצמבש תוגהנתה לכש ירה ,היוצר יתלב תינימ תוסחייתהכ תרדגומ
.היוצר הנניא איה רשאכ הדרטהכ םירבג יניעב םג הארנה יפכ ספתית

,הדרטהכ התרדגה ןיבו בוחר תדרטהל הפישחה תדימ ןיב קהבומ רשק לש ומויק תורמל
לעמ וזככ בוחרה תדרטה יוהיזב םילדבהל םרות רדגמ יכ םיארמ םיאצממהש ןייצל שי
םיריכמ הצובקכ םירבג ,הפישחה תדימל רשק םוש אלל ,רמולכ .דבלב הפישחל רבעמו
רדגמש הדבועה .םנימ לשב קר ,םישנמ תוחפ הברה בוחרב תוינימ תוינפ לש דירטמה דממב

ןכתייש הדיעמ הדרטהכ רזמ תוינימה תוינפה תרדגה תא דרפנ ןפואב םיאבנמ הפישחו
תולוכי ןה ןכלו ,תינימה הדרטהה לש התוהמלו הינייפאמל רתוי ההובג תועדומ שי םישנלש
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תולגמ םישנ ,דועו תאז , 2011).רומ( העפותל ישיא ןפואב ופשחנ אל םא םג התוא תוהזל
יראה קלח ןתויה לשב רקיעב ,םירבג רשאמ תינימ הדרטה תועגפנ םע רתוי הבר תוהדזה
,תורידת התואב תינימ הדרטהמ םילבוס םניאש ,םירבגש דועב ,תינימה הדרטהה יעגפנ לש

הבר תונחלסב וללה תויוגהנתהל םיסחייתמ םג ןכלו הדימ התואב ןברקה םע םיהדזמ םניא
ןפואב .בוחר תדרטהל סחיב םג בצמה והזש הארנ (1996 ,Gutek et al., 1999; Katz).רתוי
תומילא לש תויפיטוארטס תוסיפתו ללכב םישנ יפלכ תויטסיסקס תודמעב הקזחה םג המוד
ןתוארל אלו םירז דצמ תוינימה תוינפה לש ןתרמוח תא רעזמל הייטנל תורשקנ טרפב תינימ
םג איה בוחר תדרטה גוסמ תינימ הדרטה תוהזל תלוכיה יכ הארנ ,רמולכ .ךפהלו ,הדרטהכ

.םנוא יסותימו תויטסיסקס תודמע תלוטנ םלוע תסיפת לש הדלות
הפישחש ךכ ,תינימ תומילא ינפמ דחפל םג קהבומ ןפואב תרשקנ בוחר תדרטהל הפישחה
תווח םישנ ,בוחר תדרטהל הברה הפישחה תובקעבש ררבתמ .רתוי בר דחפ תררוג רתוי הבר
.ללכ הזכ דחפ םיווח םניא טעמכ השעמלש ,םירבגמ רתוי הבר הדימב תוינימ תופיקת ינפמ דחפ
לע תוחוודמ םישנש דועב .הליבקמ תואיצמב םייח םינימה ינש וליאכ םשורה לבקתמ ןאכ םג
תורחאו ןלימקמ .ירמגל טעמכ ונממ םיררחושמ הצובקכ םירבג ,תינימ תומילא ינפמ בר דחפ

ךכל הליבומ םינימה ינש לש תלדבנה םהייח תואיצמש תונייצמ )(2000 ,MacMillan et al
רגירו ןודרוג .ןיטולחל תוקיזמ יתלב םירבגל תוארנה תוביסנ ינימ לכב סנואמ דחפ תווח םישנש

לש ןתעדותב והשלכ םוקמב דימת םייק סנואמ דחפהש תוטרפמ )(1989 ,Gordon & Riger
הפרמ יתלבו החונ אל השוחת ןימכ הז דחפ תווח םישנה בור .התמדקב דימת אל םא םג ,םישנ
םויא לש ומויק .ןהלש העונתה שפוח תא הליבגמ וז השוחתו ,ןהל תורקל לולע ארונ והשמש
.ןמזה לכ רמשמה לע דומעל ןהילעש השוחתלו רתי תוכירדל ליבומ םישנ לש ןהייחב הז ידימת
,תינימ תומילאמ תועגפיהה ירועישב ירדגמה רעפל רשקנ הדרחה תמרב רעפה ןמ קלחש ןכתיי
: Breidingלשמל(םירחאב ףאו יחכונה רקחמב אצמנש יפכ ,םישנ ברקב ךורע ןיאל םיהובגה

דחפל המצע ינפב תרשקנ תינימ הייפכמ תועגפיהש הארה םג יחכונה רקחמה 2014 ,.et al).
.בוחר תדרטהל הפישחל רשק אלל ,תינימ תומילא ינפמ רבגומ

לש ןוחטיבה תשוחת תא המצע ינפב תרערעמ בוחר תדרטהש עיתפמ הז ןיא ,תאז םע
תוינימ תוינפ יוור םישנ תוענ ובש ירוביצה בחרמהש הדבועה .םירבגה לש אל ךא םישנה
תחוורה תינימה תומילאה לומ ןתועיגפל העובק תרוכזת ןהל תשמשמ ,תויוצר יתלב
תא ימוי-םוי ןפואב םישנל השיחממ איה .םויאהו הנכסה תשוחת תא תרמשמו ןביבסמ
םירבג הבש תלבסנ יתלבה תולקה תאו תילכראירטפה הרבחב ינימ טקייבואכ ןדמעמ
וז תולובג תצירפש ןהל הריכזמ םג איה .םישנה לש ןהיתולובג תא תוצחל םמצעל םישרמ
תונגומ יתלב ןתויה תא רתוי דוע השיגדמ ךכבו ,הרבחה דצמ ינחלס סחיל בור יפ לע הכוז
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רשקנ םירז דצמ תודרטהל סחיב םישנ לצא ררועתמה דחפהש ןכתיי .תומרה לכב הינפמ
המאתהב ,רתוי הרומח תינימ הפיקת השעית אלא םש רצעית אל הדרטההש ששחל םג
)-66%כ(הובג זוחא לצא ולא ןיעמ תוששח הדעיתש (2010 ,Kearl),לרק לש היאצממל
ןיב תוחוכה ירעפל תרוכזת תשמשמ ירוביצה בחרמב תינימה הדרטהה ,ךכו .םישנה ןמ
ךכ תושוע ןכא ןהו .ונפי רשא לכב תוריהזב להנתהל ןהילעש םישנל תדדחמו םינימה

).(Fairchild & Rudman, 2008; MacMillan et al., 2000
םירז דצמ תוינימה תוינפה תרדגהל רשק אלל חתפתמ הז דחפש הלגמ ףסונ בושח אצממ
,השיאה לש ןוחטיבה תשוחתב תעגופ בוחר תדרטהל תרבגומה הפישחה ,רמולכ .הדרטהכ
עדומב ביצהל ךרוצ ןיאש ררבתמ .אל וא הדרטהכ התוא הרידגמ איה םא הנשמ הז ןיאו
תומילאמ דחפ חתפתיש ידכ תינימה הדרטהה םורטקפס לע םירז דצמ תוינימה תוינפה תא
יכ וארהש (1999 ,.Magley et al),תורחאו ילגמ לש ןהיאצממ םע בשייתמ הז אצממ .תינימ
.תינימ הדרטהכ היתולובג תייצח תא תנעמנה תרדגהמ םיקתונמ םיגוסה לכמ םיישפנ םיקזנ
ןניאו הזה רשקה תא תונתממ ןניא תינימ תומילאלו ירדגמ ןויוושל עגונב תורואנ תודמע םג
המגמ התלעה םייפרגומדה םינייפאמה רתי לש העפשהה תניחב .דחפה תוחתפתה תא תוענומ

קר .תירדגמה תועדומה תמרל וא הלכשהל ,תדל תנתממ העפשה לכ ןיאש התארהו המוד
,רמולכ .תינימ תומילא ינפמ רתוי בר דחפל רשקנ רתוי ריעצ ליגשכ ,לק טקפא היה ליגל
דחפו ןוחטיב רסוח תשוחת התוא ווחש ימ לצא תרציימ בוחר תדרטהל תכשמתמ הפישח
תובקעב ,תורחא םילימב .רחא והשלכ הנתשמל רשק םוש אלל טעמכ תינימ תומילא ינפמ
.םייאמכו דיחפמכ ,ידמל דיחא ןפואב ,ירוביצה בחרמה הווחנ בוחר תדרטה

תדרטהמ תירוביצה תומלעתהה ךשמה דע הרהזא רקחמה יאצממ לולכמב תוארל ןתינ
.הרוגימל לועפל שיש תיניצר היעבב רבודמש ךכ לע רוריבב םיעיבצמ םיאצממה .בוחרה
,יקלח ןפואב םג ולו ,וז העפות לע ףא יטרואת ןפואב לח ילארשיה קוחהש ללכ קפסמ הז ןיא
לע ןנולתהל דואמ תוטעממ םישנש הדבועה םצע .עירפמ ןיאב טעמכ תכשמנ איה לעופב םא

ןה יכ הרעשהה תא הלעמ ), 2014תורחאו רימק(הדובעה םוקמל ץוחמ תושחרתמה תודרטה
רקחמה יאצממ םע תבלתשמה ,וז תואיצמ .ךכל המיאתמ תבותכ קוחה תויושרב תואור ןניא
.ןרוגימלו בוחר תודרטהב לופיטל םיאתמה ילכה וניא םייקה קוחה ילואש תזמרמ ,יחכונה
,םירכמ ןיב תוינימ תודרטה םע תודדומתהל םיריבס םילכ טפשמה תכרעמל שיש ףאש הארנ
.תלבגומ תירוביצה הריזב תודרטה םע דדומתהל התלוכיש ןכתיי

תוינימה תוינפה תא ןמצע םישנה תרדגה ןיב רעפל בל םישל םג יוארה ןמ ,הז רשקהב
תייווח תא םינחוב רשאכש הארמ יחכונה רקחמה .קוחה תולבגמ ןיבו תינימ הדרטהכ הז גוסמ
םיבצמ תווח ןה יכ ררבתמ ,תועגפנה לש תיביטקייבוסה תיווזה ןמ ירוביצה בחרמב הדרטהה
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ןכתיי .ילארשיה קוחה תורדגה תא תומלשב םימאות םניא םה םא םג תינימ הדרטהכ ולא
רצייל רתיה ןיב דעונ רשא ,קוחה לש תוירקיעה ויתורטממ תחאש ןועטל וליפא רשפאש
רבעמ ףאו ,םישנ לצא רתויב תרכינ הדימב הגשוה , 2009),רימק(העפותה תוהמ לש המנפה
רשקה לכב היוצר יתלב תינימ תוסחייתהבש לוספה תא בטיה תוניבמ םישנהשכ ,תעכ ;ךכל
הבשחמ תשרדנש ןכתיי ,ךכיפל .תינימ הדרטהכ תגיוסמ יתלבה התרדגהל תופצמ ןה ,אוהש
הבישח תשרדנ ןיפולחל .וזכ הדרטהל םג הנעמ ןתייש ךכ ,ופקיהו קוחה תורדגה לע תשדוחמ
תאזה המלידה ןורתפ ,ךכ וא ךכ .היעבל םייביטקפא תונורתפ עיצתש תיטפשמ-ץוח תיתריצי

לש תיביטקייבוסה היווחה תא ןוחבל דעונ ורקיעבש ,הז יפיצפס רקחמל תוחפ יטנוולר
ואלו ,הילע ירוביצ חיש דדועל ןכו ,ירוביצה בחרמב ינימ יפוא תלעב הדרטהל הפישחה
.םייקוחה היטביה תא ןוחבל אקווד
ונייהד ,יופכ ןימל םישנ לש הפישחה ירועיש לש םתונימאל ףסונ ףוקית םג קפסמ הז רקחמ

םירקחמב ומכ , 2009; 2006 ,Casey & Nurius).רומ( םימדוק םירקחממ ולעש ,סנוא
םיבצינ םה יחכונה רקחמב ,רתוי וא תוחפ  20%לש המרב הלא םירועיש וביצהש ,םימדוקה
םירועיש  - 3%.רתוי םיכומנ הפישח יזוחא ולגתנ םירבגה ברקב ,תאז תמועל  23%.לע
: ,.Breiding et alלשמל( םירחא םיינכדע םירקחמ יאצממ םע םיבשייתמ ולא םינחבומ
תכלוהכ תיארנ הניאש ,היעבה לש התרמוח תא רתוי דוע םידדחמ הלאה םיאצממה 2014).
םיטביהה לולכמב לופיטה תופיחד רבדב תמדוקה הרהזאל ףסונ ךבדנ םיפיסומו ,תכעודו
.םישנ יפלכ תינימה תומילאה לש תויצאירווהו

ןהילא םחייתהל יוארה ןמש תומיוסמ תולבגמ שי הז רקחמל םג ,םירחא םירקחמל המודב
הדימב המרת םירבגמ םישנ רתוי ופתתשה רקחמבש הדבועהש ןכתיי .םיידיתע םירקחמב
.הווש ירדגמ גוציי םע המוד רקחמ ךורעל יוארו ,ודעותש םיירדגמה םירעפה תמרל יהשלכ

אלש תוסחייתה ,דירטמה לש ונימל ןכו םינעמנה לש תינימה הייטנל סחייתהל םג ןוכנ היה
,ןכ ומכ .ידיתע רקחמב וללה םינתשמה תעפשה תא ררבל יוארה ןמו ,הז רקחמב התשענ
רתוי םע ןכו ,רתוי םינווגמו םילודג םימגדמ םע ולא םירקחמ לע רוזחל םוקמ שי טלחהב
םינולאשב שומישהש ןכתיי םג .העפותה תובכרומ לע ףסונ רוא ךופשל ידכ ,םיכוותמ םינתשמ
יחכונה ןדיעב םיבשחמל תושיגנהש ףא ,םגדמה תויגוציי תא תמיוסמ הדימב םצמצמ םינווקמ
,רקחמה יפתתשמ לש יראה קלח תא הוויהש ריעצה רודה ברקב רקיעב ,שפנ לכל ידמל הווש

תטיש רשאמ רתוי תנווגמ רקחמ תייסולכואל השיג תרשפאמ וזכ המיגד תטישש ןכתיי ןכו
תולבגמ תורמל (2004 ,Gosling, Vazire, Srivastava, & John).תיתרוסמה םינותנה ףוסיא
,קומע יכוניחו יביטמרונ יונישב ישממ ךרוצ לע םידיעמ ןאכ ודעותש םיאצממהש הארנ ,ולא
ה/ויכרצו תלוזה דוביכ לע ותתשוי הלאש ךכ ,תינימה תוגהנתהה תומרונ תא שדחמ רידגי רשא
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,ומדקי הז רקחמ תואצות יכ תווקל שי .ולא תורטמ גישהל לכוי אל ודבל קוחה .רשקה לכב
.הזה לחוימה יונישה תא ,טעמב ולו

לש לעופל ותאצוהב ןתרזע לע יקצבונחש הנינו חלאס ובא אפס רקחמה תורזועל תודות
.הז רקחמ

תורוקמ
,האופרה .תיאופרה תכרעמב תינימ הדרטה ' (2008).ד ,ןוסרניברו 'מ ,ןממ ',מ ,ןמרזלג

741, 702-706.
רזחוא .לארשיב הדובעב תינימ הדרטה (2010).ת"מתה דרשמב הלכלכו רקחמ להנמ זז"וד

 -http://www.moital.gov.il/NR/exeres/EE972110-0C11-4CED-B476ךותמ
7CC3456D3B0E.htm.
'ל ךותב .העפותה ידממו ינייפאמ ,תינימ הדרטה  -הדרטהו תומילא ' (2011).ד ,רקה
לת ' 45-37).מע(תילולימ תינימ הדרטהב תויגוס  -תודירטמ םילימ ),תכרוע(ןונבל
.היטרקומדל היירפסה :ביבא

, 51-47,8.םינפ .סקסב רבודמ אל '(1999).ג ,ןבארה
תויגוס  -תודירטמ םילימ ),תכרוע(ןונבל 'ל ךותב .םירבדה תישארב '(2011).ל ,ןונבל
.היטרקומדל היירפסה :ביבא לת ' 27-15).מע(תילולימ תינימ הדרטהב
םישנ ברקב תינימ תומילאל הפישחה ינייפאמו ידממ לש תינושאר הכרעה '(2009).א ,רומ
, 65-46,7.לארשיב תויתרבח תויגוס .לארשיב
סחיב תוירדגמ תושיפתו הינייפאמ ,הירועיש :הדובעה םוקמב תינימ הדרטה '(2011).א ,רומ
, 11, 185-159.לארשיב תויתרבח תויגוס .הילא
.רואל האצוה ,ןוחטיבה דרשמ :ביבא לת .טפשמו תויוכז ,םזינימפ '(2002).א ,רימק
:ביבא לת .תינימ הדרטה תעינמל קוחה םע תויחל :יתוא דירטמ הז '(2009).א ,רימק
.למרכו דחואמה ץוביקה

תודירטמ םילימ ),תכרוע(ןונבל 'ל ךותב .ןושארה רושעה םותב בצמ תכרעה '(2011).א ,רימק
.היטרקומדל היירפסה :ביבא לת  199-174).ימע(תילולימ תינימ הדרטהב תויגוס -
הדרטה תעינמל קוחה '(2014).ש ,רנטיוו 'ש ,הדוגפ ',י ,ןמיוודנרב ,ד ,סירה ',א ,רימק
 תשרב "טפשמה" .ןושארה רושעה ןמ םינותנ :תעמשמהו טפשמה תוכרעמב תינימ, 97-13.ב ,םדא תויוכז
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