
:הדובעה םוקמב תינימ הדרטה 

הילא סחיב תוירדגמ תושיפתו הינייפאמ ,הירועיש 

רומ ליגיבאב 

ריצקת 

הפישחל הנורחאה תעב התכז לארשיב הדובעה םוקמב םישנ לש תינימה הדרטהה תעפות 

םצמוצמ רקחמ קר,ןב לע רתי.יריפמא ןפואב הירועיש ודמאנ אל םויה דע ךא ,הבורמ תיתרושקת 

סחיב תוחוורה תושיפתה תא םג ומב ,הדרטהל ןהיתובוגתו תודרטומה ינייפאמ תא ןחב רתויב 

.הינייפאמו העפותה ידממ לש תינושאר הברעה תעצובמ יחכונה רקחמב .ירדגמה ןרשקהו העפותל 

,תיפיצפס .תינימ הדרטהמ עגפיהל יוכיסה תא םיאבנמה םינתשמ שי םא ררבל רקחמה שקבמ,ןכ ומכ 

לש תויביטרסאה תדימו יתחפשמה בצמה ,ליגה ינתשמ לש יובינה תלוכי תא קדוב יחכונה רקחמה 

,הדובעה םוקמב תינימ הדרטה יעוריא לש ההובג תוחיכש םידעתמ ויאצממ .הדרטהה תונעמנ 

םישנל האוושהב וז תומילאמ עגפיהל רבגומ ןוכיסב תואצמנ תוריעצו תוקוור םישנ יכ םילגמו 

,תאז םע ,ךא ,הנולת תשגהמ תוענמנ םישנה בור יכ םיאצממה םילעמ דוע .רתוי תורגובמו תואושנ 

סחיב תוחוורה תושיפתל עגונב .הדרטהה תריצעל תונוש תויגטרטסאב תוטקונ אלא תוגילבמ ןניא 

םישנשכ ,תינימה הדרטהה תרדגהב בחרנ ירדגמ רעפ רקחמה הליג תינימה הדרטהה תעפותל 

העפותה יפלכ התוחפ תונחלס תולגמ ,םירבג רשאמ תינימ הדרטהכ תוגהנתה ינפוא רתוי תורידגמ 

.םירבגה רשאמ וישעמל תוירחאמ דירטמה תא ררחשל תוחפ תוטונו 

.םינימה ןיב םילדבה ,תוסיפת ,תובוגת ,תוחיכש ,תינימ הדרטה :חתפמ תולימ 

רבד חתפ 

הלדג תירקחמו תירוביצ בל תמושתל הנורחאה תעב הכוז לארשיב תינימה הדרטהה תעפות 

Moor, 2010; Tabak, ;2009 ,רימק 2009;,רומ ;2008 ,ןוסרניברו ןממ ,ןמרזלג) תכלוהו 

הדרטהה תעפותל תולדבנ תוירקחמו תויטפשמ תורדגה שי תונוש תויוברתבש ףא .(2005 

יתלב תינימ תוסחייתהכ העפותה תרדגה אוה תיתוהמה המרב ןלוכל ףתושמה ,תינימה 

ןתינ ,הדובעה םוקמב תינימ הדרטהב רבודמשכ .התמכסה אלל השיא יפלכ תינפומה ,היוצר 
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רומ ליגיבא 160 

;2005 ,ןוניקמ) םיווש יתלב חוכ יסחי לש הביבסב היוצר יתלב תינימ תוסחייתהכ הרידגהל 

,תונוש תויברעמ תוצראב וכרענש םירקחמ .(Fitzgerald <fe Ormerod, 1993 ;2009 ,רימק 

תושק תוכלשה לע םג ומכ ,העפותה לש ההובג תוחיכש לע םידיעמ ,הקירמא ןופצב רקיעב 

Avina <fe O'Donohue, 2002; Barak, 1997; Dansky <fe Kilpatrick, 1997;) הלש תוברו 

 ,Fitzgerald, 1993; Lonsway, Cortina, ä Magley, 2008; O'Hare Sc O'Donohue

 2007 ,1998; Wright <fe Fitzgerald) תרזגנה ,םייפיצפסה םינותנב תונושה תורמל תאז

.תוגהונה רקחמה תוטיש לש תודיחא יתלבה ןהיתויוכיאמ 

בורה ןה םישנ יכ הארמ םוחתב רקחמה ,תינימ הדרטה תווחל םילולע םינימה ינש יכ ףא 

תודדומתמ םישנש ךכל תויודע שי ,ןכ לע רתי .(Gruber, 1997)וז הריבע יעגפנ לש עירכמה 

םוקממ תורטפתה וא ןירוטיפ תמגודכ ,תינימ הדרטהל הפישח לש רתוי תושק תוכלשה םע 

,תירבה תוצראמ םינותנ .(Dansky <fe Kilpatrick, 1997) הדרטהה העצבתה ובש הדובעה 

Gruber,)הדובעה םוקמב תינימ הדרטה תווח םישנהמ 750/0-ל 400/»ןיב יכ םיארמ ,המגודל 

 1997 ,1990; Gruber), תוינימה תודרטהה בור .םהיתוביסנבו וקדבנש םירקמה גוסב יולת

דקמתמ יחכונה רקחמה ,ןכל .(Baguh, 1997) םישנ יפלכ תונפומו םירבג ידי לע תועצובמ 

הווהמה רתויב הצופנ תיתרבח העפותב רבודמש ךכב הרכה ךותמ ,םישנ לש תינימ הדרטהב 

.םינימה ןיב תוחוכה ירעפ תא ,החיצנמ םג תעב הבו ,תפקשמהו םישנ דגנ הילפא 

,תינימה הדרטהה תעפותל תירוביצ תועדומ תונורחאה םינשב השבגתה לארשי תנידמב םג 

םאתהב .םיירוביצו םייתרבח ,םיישיא :םייחה ירזגמ לכב םישנב התעיגפ תרמוחלו הפקיהל 

תינימה הדרטהה תשיפת לע ססובמה ,תינימ הדרטה תעינמל קוחה 1998 תנשב קקחנ ,ךכל 

רימק)ןויוושב תוכזל םישנ לש ןהייוכיסבו טרפב השיאה דובכב ,ללככ םדאה דובכב העיגפכ 

ותרכה תורמל ,רכז ןושלב בותכ ,לארשי תנידמ יקוח לכ ומכ ,קוחה יכ ןיוצי .(2009 ,2002 

ןלהלש ןוידה חסונמ תואיצמ תרכה התוא ךותמ .םישנ ןה תינימה הדרטהה יעגפנ בורש ךכב 

.םינימה ינשל הווש הדימב סחייתמ ךא ,הבקנ ןושלב 

םישנאב תעגופה הצופנ תיתרבח העפות איה תינימ הדרטה יכ רמאנ קוחל רבסהה ירבדב 

טקייבואל תדרטומה תא תכפוה וז ןיעמ הדרטה יכ הדבועה תשגדומ .םישנב דחוימבו םיבר 

תינימ הדרטה יכ רמאנ דוע .התוישונא תא הזבמו הליפשמ ךכבו ,דירטמה לש ושומישל ינימ 

הפוגב הלש הטילשהו הימונוטואה תא תללושו תדרטומה לש התויטרפל השילפ הווהמ 

ךכבו ,הדובעה םלועב תווש תורבחכ בלתשהל תודרטומה לע השקמ םג איה .התוינימבו 

תועדומ תא ריבגהל םג דעונ קוחה ,תינימ הדרטה ינפמ הנגהל רבעמ .ןנויוושב תעגופ 

.(2009 ,רימק) אשונב ירדגמ-ןיבו ירוביצ חיש םדקלו העפותל רוביצה 
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ףתושמהשכ ,תינימ הדרטהכ תוגהנתה יגוס השימח רידגמ תינימ הדרטה תעינמל קוחה 

וללה תויוגהנתהה .םהל תנעמנה לש התמכסה-יאו םישעמה לש םתוידדצ-דח אוה םלוכל 

:תוללוכ 

םימויאב תינימ הטיחס .א 

.תלוזה תמכסה אלל ,םיינימ יוזיב וא ינימ קופיס ,יוריג םשל םישענה םינוגמ םישעמ .ב 

ןיינועמ וניא יכ ריבס ןפואב הארהש םדאל תונפומה ינימ יפוא תולעב תורזוח תועצה .ג 

.ןהב 

דירטמל הארה םדא ותוא רשאכ ,םדאה לש ותוינימב תודקמתמה תורזוח תויוסחייתה .ד 

.ןהב ןיינועמ וניא יכ ריבס ןפואב 

תינימה ותייטנל תוברל ,םדא לש ותוינימל וא ונימל הזבמ וא הליפשמ תוסחייתה .ה 

.(2009 ,רימק) 

םהש וא רחא םדאב תולת יבצמב םיאצמנש ימ לע קוחה ןגנמ הלא תוירוגטקל ףסונב 

,עשי ירסח ,םיניטק םה דרטומה וא תדרטומה םהבש םירקמל איה הנווכה .ונממ םישלח 

תוינימ תוינפ .הערל ותוכמס תא לצנמה תוכמס לעב אוה דירטמה דועב ,םידבוע וא םילפוטמ 

תניינועמ הניאש דירטמל הריהבה תדרטומהש ילב םג תינימ הדרטהל ובשחיי הזכש רשקהב 

ןיב תוחוכ ירעפש םיקקוחמה תנבה לע תודיעמ קוחל וללה תופסותה .(2009 ,רימק)ןהב 

וב תילכלכה התולת ללגב ויתוינפל תודגנתה עיבהל הנממ עונמל םילוכי תדרטומל דירטמ 

.הב עוגפל תישממה ותלוכיו 

לכב תינימ הדרטה ינפמ םישנ לע ןגהל דעונ קוחהש ףא יכ הרימא םג שי וז תפסותב 

תורמה ילעב ובש הדובע םוקמב תויובשה הלא לע הנגה איה רתויב הלודגה ותובישח ,רשקה 

תונעמנה לש ברה ישוקה תא םג ומכ ,םייטנרהניאה תוחוכה ירעפ תא הערל לצנל םילולע 

הדרטהש הדבועה תא םישיגדמ קוחל רבסהה ירבד ,ןכאו .ןתייחמל וב ןתולת ללגב רטפתהל 

דחוימב הפירח תדרטומב התעיגפש אלא ,רתויב החיכש קר הניא הדובעה םוקמב תינימ 

תינימ הדרטהב הז רקחמ דקמל הטלחהה סיסבב םג תדמוע וז הנבה .התסנרפ לע םויאה לשב 

היווח איה תינימ הדרטהש ףא - ןכש .םיווש יתלב חוכ יסחי לש רשקהבו הדובעה םוקמב 

וזכ תינימ הדרטה ךפוה תשחרתמ איה ובש הדובע םוקממ ץלחיהל ישוקה ,איה רשאב השק 

.דחוימב הרומחל 

הדרטה לע חוויד עקר לע תולכנתה לע שרופמ רוסיא םג ללוכ תינימ הדרטה תעינמל קוחה 

לעבל לק תולתו תוחוכ ירעפ לש הביבסב יכ הנבהה לע יונב קוחה לש הז ביכרמ םג .תינימ 

.תושרופמ תאז רוסאי אל קוחה םא ,תננולתמל תולכנתה תועצמאב ודגנ תונולת לכסל תורמה 
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רומ ליגיבא 162 

הילע ןנולתהל ןתינש תילילפ הריבע איה הננולתהש תדרטומב העיגפ יכ קוחב עבקנ ןכל 

.(2009 ,רימק) םרגנש קזנה לע יוציפ יחרזא טפשמ תיבב עובתלו הרטשמב 

לע תוננולתמה זוחא ,תינימה הדרטהה תועגפנ לע קוחב הנגהה תורמל ,תאז לכ םעו 

בור יכ הלוע ,תירבה תוצראמ ובורב השענה ,אשונב םייקה רקחמהמ .םישישב לטב ךכ 

ולכנתי וא ןהל ונימאי אלש ששח ךותמ ,תינימ הדרטה לע חוודל אלש תופידעמ תודרטומה 

ןתנולת תא תוהשמ תורחא .(Balogh, Canel, Kite, Pickel, Sc Schroder, 2003) ןהל 

:םיבורמ ךכל םימרוגה תוששחה .םינש המכ דע םישדוח המכ ךשמיהל היושעה הפוקתל 

ןדיקפתמ ןתוא וריבעיש ,ןהלש וז לע תוכמסה לעב תסרג תא ופידעיש ,ןתנולתב וקפקפיש 

תא קתשמ הז דחפ .הלאב אצויכו ,תכרעמה ידי לע ועקוי וא ןתדובע םוקמ תא ודבאי ןהו 

ותואש ךילהתהש תורחא לש ןנויסינמ תודמול םישנ ,ףסונב .הנולת תשגה ענומו םישנה 

הבשחמה .ליפשמ ףא םיתיעל ,דחוימב השק היהי הנולת תשגה לש הרקמב רובעל וכרטצי 

םג .ולא תוביסנל ןמצע תא סינכהל תובר תודרטוממ תענומ ןקלח תנמ םג תויהל הלולע וזש 

הווהמ ,יברמ טוריפב םידירטמה םיעוריאה תא ראתלו רוזחל ,חווידה םע ררועתיש ךרוצה 

.(Balogh et al, 2003) הנולת תשגה ינפב ףסונ םסח 

העפשה איה האצותהו ,תכשמתמה הדרטהה םע ןפגב דדומתהל תודרטומה בור תוצלאנ ךכ 

O'Hare Sc O'Donohue,) הרומח תישגר הקוצמו ישפנה ןבצמ לע תרבטצמ תילילש 

הבוגתל םתוהמב םימודה םינימסתמ תולבוס תובר תועגפנ יכ םיארמ םירקחמ .(1998 

,ןואכיד ,הדרח ,החונמ רסוחו תונבצע ,ץחלו חתמ ,עשי רסוח םהיניב ,תיטמוארט-טסופ 

Dansky Sc Kilpatrick, 1997;) דועו טלשנ יתלב יכב לש תויוצרפתה ,זוכירב םיישק 

 1986 ,Firestone Sc Harris, 1994; Gruber Sc Björn). הלפשהכ הדרטהה תא תווח םג ןה

לש השגרהל ,תורמה לעב לש ודמעמו וחוכ לומ םינוא רסוח לש השוחתל םיליבומה ,לוצינבו 

.תודידבלו תוישיאה תולוכיה תשוחתבו ימצעה ןוחטיבב העיגפל ,חוכמ לושינו הטילש ןדבוא 

םיעגפנ םיבר םירקמב .תושק תוילכלכ תוכלשה םג ןבומכ תופסונ תינימה הדרטהה תעפותל 

.ןתדובע םוקמ תא בוזעל ףא םיתיעל תוצלאנה ,תודרטומה םישנה לש הדובעה יאנת 

םייקתהל הכישממה הצופנו השק העפות ,ךכ םא ,איה הדובעה םוקמב תינימ הדרטה 

תועדומה תורמל ,םלועה יבחרב םיבר הדובע תומוקמו םינוגראב םיהובג םירועישב 

Avina <fe O'Donohue, 2002; Barak, 1997; Dansky <£)היתוכלשהו התרמוחל תרבוגה 

 Kilpatrick, 1997; Fitzgerald, 1993; Lonsway, Cortina, 81 Magley, 2008; Wright

 2007 ,X& Fitzgerald

ןכ לעו ,וז הלאש לע םינועה םיקיודמ םינותנ ןיא השעמל ?לארשיב םג בצמה והזכ םאה 
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הז רמאמב גצומה ןושארה רקחמה .יריפמא ןפואב העפותה ירועיש תא דומאל ךרוצ שי 

תוריבסה תא םיאבנמה םינתשמ םימייק םא ררבל םג ומכ ,הלא םירועיש קודבל שקבמ 

.ץראב תינימ הדרטהמ עגפיהל 

יתחפשמה בצמה ,ליגה ינתשמ לש יובינה תלוכי תא קדוב יחכונה רקחמה ,תיפיצפס 

תופצל ןתינ תחאכ תויריפמאו תויטרואית תוביסמ .הדרטהה תונעמנ לש תויביטרסאה תדימו 

תטלחומה התולת ללגב ,תינימ הדרטהל רתי ןוכיסב אצמית האושנ אלו הריעצ השיאש 

תושורג םישנ םג .הבצמ תא הערל לצנל תורמה לעב לע הלקמה ,התסנכהבו התדובע םוקמב 

תוצראב וכרענש םירקחמ .המוד בצמב אצמיהל תויופצ תודיחי תוסנרפמ ןהש תורחא םישנו 

(Foulis McCabe, 1997)תינימ הדרטהמ העיגפל ליג ןיב יכפוה רשק ודעית ןכא תורחא 

לש ןמויק ררבל שקבמ הז רקחמ .(Gutek, 1985) תינימ הדרטהל הפישחל תוקוור ןיבו 

.תוליבקמ תוימוקמ תומגמ 

תינימה הדרטהה לש התויה רבדב תוחוור תונעט ןוחבל ידכ רחבנ תויביטרסאה הנתשמ 

,הרואכל ,תואשונ ןה ןכלו ןהלש לע דומעל תולגוסמ ןניאש ,תושלח םישנ לש ןתלחנ 

הדרטהה יכ תסרוג ,הז רקחמ ןחוב התוא ,תידגנה הנעטה ,אסיג ךדיאמ .ןתדרטהל תוירחאב 

השילחהל תנמ לע תעצבתמ ,ךפיהל ,אלא ,הדרטהה אשומ לש התשלוחמ תרזגנ הניא תינימה 

הנעט יפ לע .(Berdahl, 2007 ;2005 ,ןוניקמ)תירדגמ היכרריה לש רשקהב חוכמ הלשנלו 

קיסעמה לש ודמעמ לש תילאמיסקמ הלדגה איה תוירקיעה תינימה הדרטהה תורטממ תחא ,וז 

תעבונ ןאכמ .(Tinsley <fe Stockdale, 1993)התנטקה ידי לע ודמעמ תמצעהו ,תדבועה לומ 

הייוכיס ןיבל השיאה לש תויביטרסאה תדימ ןיב רשק לכ היהי אלש ,רקחמה תרעשה 

,רומ) םדוק רקחמ לש ויאצממ םע דחא הנקב הלוע וז הרעשה .תינימ הדרטהמ עגפיהל 

.תינימ הדרטהל הלש הפישחה תדימל השיאה לש ימצע ןוחטב ןיב רשק לכ ללשש ,(2009 

הדרטה לע ןנולתהל תוטעממ םישנ יכ םיארמה ,םייבקעה םיאצממה םא םג קדוב רקחמה 

בצמה הז ןכא יכ איה הרעשהה .לארשיב ףא םיפקת ,היגוסה הקדבנ ובש םוקמ לכב תינימ 

,תאז םע .תוננולתמ תודרטומה םישנהמ ירעזמ זוחא קר יכ ררבתי ןכאשו ,וניתומוקמב םג 

,תיביספ ןתבוגתש רמוא הז ןיא ,םייטפשמ םידעצב וטקני תוטעמ םישנ קרש הייפיצה תורמל 

הלוע תורפסהמ ,השעמל .ןהלש תוחיכשה הבוגתה יכרד ןה המ קודבל שקבמ הז רקחמו 

תורשפאמו יביספ ןפואב תוביגמ תינימ תודרטומה םישנ היפל ,תחוורה החנהל דוגינב יכ 

,תויגטרטסא ללשב תודרטומ תוטקונ תואיצמב ,הל תויארחא ףאו הדרטהה ךשמה תא ךכב 

עגממ תוקמחתה ,וישעממ לדחיש דירטמה תוכמסה לעבמ תזמורמ וא הרישי השקב ןהיניב 

Knapp, Faley, Ekeberg,)הדובעה םוקממ תורזוח תויורדעיה וליפאו דירטמה קיסעמה םע 

 2002 ,fe Dubois, 1997; Wasti <fe Cortina>). תדימ תא קודבל שקבמ יחכונה רקחמה
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הז םגדמב םגש החנה ךותמ ,תינימ ודרטוהש תופתתשמ ברקב הלא םיעצמאב שומישה 

.הלאכ תויגטרטסא ואצמיי 

ירדגמ רעפל עגונ תורחא תונידמב וכרענש םיבר םירקחממ הלועה ףסונ יבקע אצממ 

םיאור םישנו םירבגש תורמלש הלוע םינווגמ םירקחממ .תינימה הדרטהה תשיפתב 

יגמל סחיב םתעדב םיקולח םה ,ינורקע ןפואב לוספ השעמ הדובעה םוקמב תינימ הדרטהב 

Baird, Bensko, Bell 8c Woody, 1995; Foulis 8c) תינימ הדרטה םיווהמה תורגהנתהה 

 ;2005 ,McCabe, 1997; Katz, 1996; MazarÄ Percival, 1989; McCabe&Hardman

 Reilly, Lott 8c Gallogly, .1986; Russell, 2004; Wiener, Hurt, Russell, Mennen

 1997 ,fc Gasper>.). םילודג םיירדגמ םירעפ םילעמ וז היגוסב רקחמ רחא רקחמ ,השעמל,

רתיב ןגרדל ףאו תודירטמכ רתוי תובר תויוגהנתה רידגהל םירבגמ רתוי תוטונ םישנשכ 

הרדגהה תשיפתל רדגמ ןיבש רשקב םיכוותמ םינתשמ םינחבנשכ וליפא ,ךכמ הרתי .הרמוח 

םיראותמה םיעוריאה תוביסנ ,םירדגוממ תוישיא ינייפאמ ,תוירדגמ תושיפת ןוגכ ,תינימה 

רתיל רבעמו לעמ תינימה הדרטהה תרדגהב תונוש תוזחל ךישממ רדגמ יכ ררבתמ ,המודכו 

.(O'Connor, Gutek, Stockdale, Geer 8c Melancon, 2004) םלוכ םינתשמה 

הז אשונב וכרענש םירקחמ 62 לש םהיאצממ תא םכיסש (רקחמ-אטמ יורקש המ)לע-רקחמ 

םישנ יכ הארמה תללוכ בצמ תנומת טטרשמ (Rotundo, Nguyen 8c Sackett, 2001)ב״הראב 

םירעפה .תינימ הדרטה תוננוכמכ רתוי תובר תויוגהנתה סופתל םירבגמ רתוי תוטונ הצובקכ 

סחיב דחוימב םירכינ םילדבההשכ ,הטוב תוחפ תינימה הדרטההש לככ דחוימב םילודג וללה 

תוללוכ ןניאש תויוצר יתלב תוינימ תוינפל תסחייתמה ,״תניועה הביבסה״ םש הנוכמש המל 

הז״ גוסמ תינימ הדרטה .םינוגמ םישעמ וא םימויא ,דחוש ,הטיחס גוסמ תוינוציק תויוגהנתה 

לע רתוי הווש ןפואב םירקחמה בורב תשפתנ ,םיטוב רתויה םישעמה תא תללוכה ,״הז תרומת 

השיפתה ןיב הז לדבה םג .תנעמנה תויוכז לש רתוי הרורב הרפה הב םיאורה ,םינימה ינש ידי 

.תיטסיטטס הניחבמ יתועמשמכ חכוה הדרטהה תיירוגטק לש היצקנופכ תירדגמה 

תדרטומה תוגהנתה ןיב רשקה תא םישפות םה ובש ןפואב םילדבנ םינימה יכ אצמנ דוע 

ןתינשכ ,תוירחאמ דירטמה תא תוקנל םישנמ רתוי הברה םיטונ םירבג :הדרטהה תושחרתהל 

םישנ .(De Judicibus McCabe, 2001) תדרטומה תוגהנתה לע םשאה תא ליטהל 

תורימחמ םישנה ןאכ םג :םידירטמה לע ליטהל שיש תויצקנסל םסחיב םיקולח םג םירבגו 

לש ןטבמ תדוקנמ .(Baguh, 1997) רתוי תושק תויצקנס תלטה תוקידצמו םירבגהמ רתוי 

םע דדומתהל תדרטומה תרקפהכו היעבהמ תומלעתהב שפתנ תויצקנסה םושיי-יא ,םישנה 

םילדבהב תנייפאתמ תילארשיה הרבחה םאה קודבל שקבמ יחכונה רקחמה .הדבל דירטמה 
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ןיב םיחוורה םילדבההש איה ההנההשכ ,םירחאה םירקחמב ולגתהש הלאל םימוד םיירדגמ 

םימוד םינוויכב ולגתי הל תוירחאב אשונהו תינימה הדרטהה תשיפתל סחיב םירבגל םישנ 

.ןאכ םג 

,ןושארה רקחמב .םידרפנ םירקחמ ינש וכרענ תונושה רקחמה תולאש תא קודבל ידכ 

ינשה רקחמב .הינייפאמו הדובעב תינימה הדרטהה ירעיש ונחבנ ,דבלב םישנ ופתתשה ובש 

.הדובעה םוקמב תינימה הדרטהל סחיב םינימה ינש תודמעב םילדבהה וקדבנ 

הינייפאמו הדובעה םוקמב תינימה הדרטהה ירועיש -1 רקחמ 
הטישה 

םגדמ 

ןבור .34 אוה תופתתשמה לש עצוממה ליגה .65-18 תויאליג םישנ 461 ללכ םגדמה 

הלכשהה תמר .תויזורד 2.10/<>-ו תוירצונ 4.10/0 ,תוימלסומ 7.50/» ,תוידוהי (870/0-כ)עירכמה 

(65״/0)ןבור .דומיל תונש 14 אוה עצוממהשכ ,הלכשה תונש 20-10 ןיב הענ תופתתשמה לש 

,םישנה ללכ ךותמ .תועובק-אל תודובעב תודבועה תויטנדוטס ןה רתיהו ,תוריכשכ תודבוע 

תולהנמ 4.10/«,תורטוז תולהנמ ןה is.5% ,ןתדובע םוקמב הרטוז הדמעב תוקיזחמ 61.30/0 

ינשה ןייצתו תואושנ ויה תוקדבנהמ תיצחמ ךרעב .ןתגרד תא ורסמ אל רתיהו תוריכב 

.הז ליגל תחתמ תוקוורה בורו 30 ליגל לעמ ויה תואושנה םישנה בור .תוקוור 

ןיב םיסחיה ביט קדבנ ,תוכמס לעב ידיב תינימ הדרטהב דקמתה רקחמהש רחאמ 

הדובע יסחיכ םידירטמה םע ןהירשק תא ורידגה תודרטומה בור .ןהיקיסעמל תופתתשמה 

יסחי ,do.8%) םיבורק הדובע יסחי :ויה תורחאה תורדגהה .(םירקמהמ 57.60/») םייטקרוק 

.(24.5״/0) םיקחורמ הדובע יסחי ,(3.60/0)דאמ םיבורק הדובע 

רקחמה ךלהמ 

הקולח תועצמאב ןכו ,ןופצה רוזאב םיימדקא דומיל תודסומ המכמ וסיוג תופתתשמה 

ירוביצהו יטרפה רזגמב ,ץראה זכרמו ןופצב הדובע תומוקמ ןווגמב םינולאש לש תיארקא 

םיניינעב קסועה רקחמל תובדנתמ וסייגו םינושה תומוקמל ואב רקחמה תורזוע .דחאכ 

ןולאש אלמל ושקבתה רקחמב ףתתשהל תונוכנ ועיבהש הלא .םיישיא-ןיב םיסחיבו םייתרבח 

תוישיאה ןהיתושיפתל תוסחייתמ תולאשה יכ ןהל רמאנ .ויולימ םע וריזחהלו ימצע חווידב 

יולימ ןפוא יבגל תוילולימ תוארוה ולביק תורקחנה .תטלחומ תוימינונא ןהל החטבוהו דבלב 

קר .וצריש בלש לכב רקחמב ןתופתתשה תא קיספהל תולוכי ןהש ןהל רמאנו םינולאשה 

.ותמלשה ינפל ושרפ ןולאשה יולימב ולחהש תורקחנה ללכמ םידדוב םיזוחא 
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רקחמה ילכ 

הפישח ,םייפארגומד םינתשמ לע תולאש ללוכה ימצע חווידב ןולאש אוה רקחמה ילכ 

וסחייתה תויפרגומדה תולאשה .תויביטרסא תמרו הדרטהל הבוגתה ןפוא ,תינימ הדרטהל 

בצמ ,ליג םהיניבו ,תינימ הדרטהל ףשחיהל יוכיסב ךוותמ דיקפת אלמל םייושעה םינייפאמל 

.המודכו הלכשה תמר ,יתחפשמ 

תינימ הדרטהל הפישח 

לע ימצע חווידל ןולאשב שומיש השענ תינימ הדרטהל הפישחה ירועיש תא דומאל ידכ 

דלאר׳גציפ לש ,sexual experiences questionnaire - SEQ ,תינימ הדרטהל הפישח תודוא 

Fitzgerald, Shullman, Bailey, Richards, Swecker, Gold, Ormerod, <fc) םירחאו 

 1995 ,Weitzman, 1988; Fitzgerald, Gelfand, <fe Drasgow), קוחה תורדגהל םאתוהש

ידיב תינימ הדרטהל תופתתשמה ופשחנ הבש תורידתה תא קודבל דעונ ןולאשה .ילארשיה 

םינוכמה םינוש תוגהנתה יגוס ראתמ ןולאשה ,הז גוסמ םירקחמב גוהנכ .תוכמס ילעב 

24 ךלהמב תוכמס לעב דצמ הלא תויוגהנתהל ופשחנ םא ןייצל תוקדבנה לעו ,תינימ הדרטה 

תונושה תויתוגהנתהה תוירוגטקה .עריא רבדהש םימעפה רפסמ ללוכ ,םינורחאה םישדחה 

רוציל תונויסינ ,יוצר יתלב ינימ עגמ ,תויוצר יתלב תוינימ תורעה :ןה םידגיהב וראותש 

תובר םישנש רחאמ .תוינימ האנה תובוט תטיחסו םינוגמ םישעמ ,יוצר יתלב ימיטניא רשק 

הזכש יתוגהנתה רואית ,תינימ הדרטה ןתונכל תוזיעמ ןניא הלא ןיעמ תויוגהנתה תווחה 

העפותה לש רתוי קיודמ ןדמוא רשפאמ תויביטקייבוס תוימצע תורדגה לע ךמתסמ וניאש 

1-מ םלוסב וגצוה תוירשפאה תובושתה .תינימ ודרטוה םא םישנ םילאושה םירקחמ רשאמ 

בר ירקחמ שומישב אצמנ SEQ^ ןולאש .(םימעפ 5 לעמ) 5 דעו (ללכ הדרטהל הפשחנ אל) 

.תינימ הדרטהל הפישח תדידמל תירקחמה תורפסב םויה םייקה רתויב בוטה דדמל בשחנו 

Fitzgerald et) 0.86-0.92 ןיב הענ ותונמיהמו םילועמ םיירטמוכיספ םינייפאמ לעב אוה 

 1995,.al).

םידגיהה .תדרטומה לש הבוגתה ןפואל וסחייתהש תולאש לש הרדס ןולאשה ללכ ןכ ומכ 

.המודכו ,קיספהל דירטמהמ השקב ,הדובעהמ תורדעיה ,הנולת תשגהל תויוסחייתה וללכ 

=1) 3 דע 1 לש םלוסב ,םיראותמה םינפואב וביגה ןה המכ דע ןייצל ושקבתה תופתתשמה 

.(הבר הדימב =3 ,תמיוסמ הדימב =2 ,אל ירמגל 
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תויביטרסא 

Chaivavei 8c) תויביטרסא תדידמל םילכ רפסמ לע ססבתהש ןולאשב שומיש השענ 

 1997 ,.Morash, 2009; Morokoff et al). םיראתמ וב םילולכה םידגיהה רשע העברא

תודגנתה לומ ךלש לע הדימע ןוגכ ,תויביטרסא תשרדנ םהב םיבצמל תויתוגהנתה תובוגת 

יא עיבהל יל לק״ :המגודל .הזב אצויכו םיתומיעמ תוענמיה ,רכשב האלעהל השקב ,ךתעדל 

תוקדבנה .״ינממ רתוי םהלש לע דומעל םיחילצמ םישנאה בור״ וא ״תוכמס לעב םע המכסה 

1-מ םלוסב ,םיראותמה םיבצמב תויביטרסאב תוגהונ ןה הבש הדימה תא ןייצל ושקבתה 

.(דאמ הבר הדימב) 5-ל דעו (אל ירמגל) 

תואצות 

הדובעה םוקמכ תינימ הדרטהל הפישחה ירועיש 

תופתתשמ םהבש םירועישה תא םידעתמ תינימה הדרטהה יגוס לש תוגלפתה יחותינ 

תופתתשממ לטובמ אל זוחא יכ תודיעמו ,1 חולב תועיפומ תואצותה .םהילא ופשחנ םגדמה 

יתלב תוינימ תורעה אוה רתויב ץופנה גוסה .תינימ הדרטה לש והשלכ גוס הווח רקחמה 

ןותנה ,וז הצובק לש ימינפ חוליפב .(ןהמ 69.40/») תוקוורל לכמ רתוי תונפומה ,תויוצר 

,םינוויכ-דח תונוש יחותינ לש תואצותה .רתויב תוריעצה תוקוורל 78.90/0-ל ףא רימאמ 

תוצובק ברקב םינושה תינימה הדרטהה יגוסל הפישחה תוחיכש תא תוושהל ידכ ועצובש 

תוירוגטק שמח ךותמ עבראב תוקהבומ ויה ,תושורגהו תואושנה תמועל תוקוורה םישנה 

יתשמ רתוי ופשחנ תוקוור םישנ יכ וארה תובורמ תואוושהל יקט ינחבמ .תינימה הדרטהה 

הצלאנ תושורגה םישנה תצובק .תויוצר יתלב תוינימ תועיגנלו תורעהל תורחאה תוצובקה 

רתוי הברה ההובג תוחיכשב םינוגמ םישעמלו םיימיטניא םיסחיל ץחל תלעפה םע דדומתהל 

.תורחאה תוצובקה יתשב םישנמ 
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יתחפשמ בצמו גוס יפ לע תינימ הדרטהל הפישחה ירועיש :1 חול 

 F
 niyjsjn iistb?  riTan rn-iunn mo

 mama  msitrj  jiipvn

 ***3 92  60%  52.9%  69.4%  nnsn Tfra arprss jvnyn

 *2.26  10%  11.7%  30.6%  n^rrurs nu ^pbna rwn viVa msrja
 *2.56  40%  28.4 %  31.2%  rrawo tpn a^^urs a-'orr1? rn-inn mysn

 20%  3.4%  2%  nsua ms-i ^a maannrr

 3.9%  3.6%  4%  rvr» nsan mans Ticno

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

תודרטומה תובוגת 

הדרטהל תונושה תובוגתה ןיב תוושהל ידכ וכרענש תונושה יחותינ יאצממ תא גיצמ 2 חול 

תונוכנב תוקוורל תואושנ םישנ ןיב קהבומ לדבה שי ,תוארל ןתינש יפכ .יתחפשמ בצמ יפ לע 

הדרטהה תא קיספהל ונממ שקבל ,ויתוינפב תוניינועמ ןניא יכ רישי ןפואב דירטמל רמול 

דחי .תואושנהמ רתוי ךכב ןכתסהל תונכומ תוקוורהשכ ,תינימ הדרטה לע הנולת שיגהלו 

הבוגתמ תוענמנ תונושה תויתחפשמה תוירוגטקה לכמ םישנה בור יכ תוארל ןתינ ,תאז םע 

החיכשה הבוגתה .הנולת תשגהב ןכתסמ דבלב תוקוורה ברקמ יספא זוחאו ,הדרטהל הרישי 

.וישעממ לודחל ונממ תזמורמ השקב וא דירטמה םע עגממ תוקמחתה איה רתויב 

תורחא תויגטרטסאו הנולת תשגה :2 חול 

 F
 msasan ustb  naisnn no

 mama  rnNittfj  mpTn

 ***5.35  40%  20.7%  25%  n»son now ns?an

 ***5 92  0  13.8%  26%  7i-iu7an?2 ntrps

 ***10.78  20%  27.6%  39.2%  p^os-'W roans nwj?3

 **10.67  20%  27.2%  38.2%  y ass ropsnnn

 ***6.88  0  0  1.5%  njibn na^n

 p<0.05 **p<0.01, ***p<0.00
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םיכוותמ םינתשמ - תודרטומה ינייפאמ 

קדבנ תינימ תדרטומ תויהל יוכיסה תא םיניטקמ וא םיריבגמה םינייפאמ לש םמויק 

בצמ ,ליגה ינתשמל סחיב הבורמ היסרגרו ןוסריפ םאתמ ,ינוויכ-דח תונוש חותינ תועצמאב 

הדרטהל הפישחה לע יתחפשמה בצמה תעפשה תא קודבל ידכ .תויביטרסאו הלכשה ,יתחפשמ 

ןיב יתועמשמ לדבה לע תורומו 1 חולב תועיפומ תואצותה .ינוויכ-דח תונוש חותינ ךרענ 

.תינימ תודרטומ תויהל רבגומ ןוכיסב תואצמנ תונורחאהשכ ,תוקוורו תושורג ,תואושנ 

ידכ .םמצע ןיבל םינתשמה לכ ןיב ןוסריפ םאתמ יחותינ לש תואצותה תוגצומ 3 חולב 

ןיב ןוסריפ םאתמ חותינ ךרענ תינימ הדרטהמ עגפיהל תוריבסה לע ליגה תעפשה תא קודבל 

םירבוג ךכ השיאה ליג דרויש לככש ררבתמ .קהבומ יכפוה רשק אצמנו תינימ הדרטהל ליג 

יתחפשמ בצמ םג ,השיאה ליגל ףסונבש תוארל ןתינ .ךפיהלו ,תינימ תדרטומ תויהל הייוכיס 

ףסונב .תונושה חותינמ םג הלעש יפכ ,תינימ הדרטהל הפישחה ייוכיסל ןמיהמ אבנמכ אצמנ 

תוריעצ םישנשכ - יתחפשמ בצמו ליג - וללה םינתשמה ינש ןיב קהבומ רשק אצמנ ,ךכל 

ליג ןיב אצמנ המוד רשק .(וילאמ ןבומ רבדהו) תורגובמ םישנ רשאמ תוקוורל רתוי תוטונ 

.רתוי תורגובמ םישנמ תויביטרסא רתיל תוטונ תוריעצ םישנ רמולכ ,תויביטרסאל 

השיאש לככ .תינימה הדרטהה תוריבס תא םיאבנמ יתחפשמ בצמו ליגש תוארל ןתינ 

רתוי תודרטומ תוקוורו ,תדרטומ תויהל רתוי הבר הנכסב תאצמנ איה ךכ ,רתוי הריעצ 

איהש הז ןבומב ,המצע ינפב תינימ הדרטה תאבנמ הניא תויביטרסאש תורמל .תואושנמ 

דחא ףא ,תאז תמועל .רישי יתלב רשק ןאכ םייקש ןכתיי .הדרטהל רושק ליגו ליגל הרושק 

.הנולתה תשגה תוריבסל רשקנ אל וללה םינתשמהמ 

םהיניבו ,תועגפנה ינייפאמל תינימ הדרטה ןיב ןוסריפ ימאתמ :3 חול 

 nra^-ios  •tfinswa as»  naiVn rwjtn  rrrra rmtsn

 014.  ***229  *** 16 ~  109.  nTtt rn-itsn

 020.  151.  080.  109  nj^r ntffan

 ***232  080.  *** 16~

 151.  ***229  ■'Tinsira 3273

 ***195  ***232  020.  014.  mms-ios

 p<0.05 p<0.01, ***p<0.00
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.דרפנב וקדבנש םינייפאמה לכ תא ללכש הבורמ היסרגר חותינ ךרענ ןורחאה בלשב 

יוכיסה תא אבנמ יתחפשמה בצמה קר השעמלש ךכ לע תודיעמו 4 חולב תוגצומ תואצותה 

הבורמ היסרגר חותינ ךרענ ןכ .םירחאה םינתשמל רבעמו לעמ תינימ הדרטהמ עגפיהל 

םיקהבומ םילדבה לכ ואצמנ אלו ,הנולת תשגהל יוכיסה תא םיאבנמה םימרוג שי םא ןוחבל 

.תויביטרסאו יתחפשמ בצמ ,ליג לש היצקנופכ תיטסיטטס 

,הנולתה תשגה ייוכיסו תינימ הדרטהל הפישחה יוזיחל הבורמ היסרגר :4 חול 

תויביטרסאו ליג ,יתחפשמ בצמ לש היצקנופכ 

 rrra m-iun

 107.  **296.  ifinswn ax»

 204.  064.

 045.  055.  nwrnoK

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

תינימה הדרטהה תשיפתב םיירדגלנ םילדבה ־ 2 רקהמ 
הטיש 

ךלהמו םגדמ 

תצק .28 היה םיפתתשמה לש עצוממה ליגה .55-20 יאליג םיפתתשמ 242 ללכ םגדמה 

הללכמב םיטנדוטס ויה םיפתתשמ 140 .םירבג (43״/<>)רתיה ,םישנ ויה (57״/«)םתיצחמל לעמ 

וסיוג םיפתתשמה .ןופצה רוזאמ ,הליהקהמ םיבשות ויה םירתונה 102 ,יח-לת תימדקאה 

תומוקמל ואב רקחמה תורזוע .רוזאב םינוש הדובע תומוקממו יח-לת תימדקאה הללכמהמ 

הלא .םיישיא-ןיב םיסחיבו םייתרבח םיניינעב קסועה רקחמל םיבדנתמ וסייגו םינושה 

.ויולימ םע וריזחהלו ימצע חווידב ןולאש אלמל ושקבתה רקחמב ףתתשהל תונוכנ ועיבהש 

תוימינונא םהל החטבוהו דבלב תוישיאה םהיתושיפתל תוסחייתמ תולאשה יכ םהל רמאנ 

םהש םהל רמאנו םינולאשה יולימ ןפוא יבגל תוילולימ תוארוה ולביק םיפתתשמה .תטלחומ 

.וצרי ובש בלש לכב רקחמב םתופתתשה תא קיספהל תולוכי 
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רקחמה ילכ 

תינימה הדרטהה תשיפת 

םידדמ לע ססבתהש ימצע חווידב ןולאש תועצמאב הקדבנ תינימה הדרטהה תשיפת 

,(Katz, 1996; Mazar <fe Percival, 1989) הלא ןיעמ םירקחמב שומיש השענ םהב םימוד 

םיבצמ וראיתש םידגיה לש המישר ללכ ןולאשה .ילארשיה קוחה תורדגהל םתמאתה ךות 

קוח יפ לע תווהמה תויוגהנתה וראית םידגיההמ תיצחמכ .םינימה ןיב תונוש תויצקארטניאו 

תמכסה אלל ינימ ןווג תולעב תועיגנו תורעה ,תוינפ ןוגכ תוכמס לעב דצמ תינימ הדרטה 

תווהמ ןניאש תוביסנ ללכ ינשה םייצח .תוינימ האנה תובוט תטיחסו םינוגמ םישעמ ,תנעמנה 

םיבצמל רשקהב תינימה הדרטהה תשיפת תא וקדב םידגיה השיש ,ןכ ומכ .תינימ הדרטה 

לע גרדל ושקבתה םיקדבנה .״תינפשוח״ וא ״תינטטרלפ״כ הראות תנעמנה הפיפכה םהבש 

תא םישפות םה הבש הדימה תא (דאמ הבר הדימב) 5 דע (אל ללכ) 1-מ טרקיל םלוס יבג 

.תינימ הדרטה תווהמכ תונושה תויוגהנתהה 

הנבמ םלגמ םהמ דחא לכש ,םייסיסב םינתשמ רפסמל ןולאשה ידגיה תא םצמצל תנמ לע 

חותינ .םימרוג חותינ ןושארה בלשב ךרענ ,םיילאודיווידניא םידגיה המכל ףתושמה דיחא 

וריבסהש םימרוג השולש בינה תינימ הדרטה וראיתש םידגיהה םירשע לע ךרענש םימרוגה 

.״תנעמנה תמכסה אלל תורמ לעב דצמ תוינימ תוינפ״ הנוכ ןושארה םרוגה .תונושהמ 61.30/» 

:תונושהמ 32.60/«ריבסהו םידגיה העברא ללכ אוה 

(0.74)ול הפופכה לש התוינימל סחיב תויוצר יתלב תוינימ תורעה ריעמ תוכמס לעב • 

(0.71)ול הפופכה לש הפוגל סחיב תויוצר יתלב תוינימ תורעה ריעמ תוכמס לעב • 

(0.62)ול הפופכה םע םייוצר יתלב םיינימ םיסחי םזוי תוכמס לעב • 

(0.56)ול הפופכל תויוצר יתלב תוינימ תועצה עיצמ תוכמס לעב • 

14.70/0 ריבסה אוה .״תורמ לעב ידי לע תוינימ האנה תובוט תטיחס״ ארקנ ינשה םרוגה 

:םידגיה השולש ללכו תונושהמ 

םיינימה וירוזיח םע הלועפ ףתשת אל הפיפכה םא םיאנת תערהב םייאמ תוכמס לעב • 

 (0.75)

(0.73)ןימ יסחי תרומת והשלכ לומגתב הפיפכ דחשמ תוכמס לעב • 

(0.59)ןימ יסחי ותיא םייקת אל הפיפכה םא םירקש תצפהב םייאמ תוכמס לעב • 

n.8% ריבסהו םידגיה השולש ללכ ,״תורמ לעב ידי לע םינוגמ םישעמ״ ,ישילשה םרוגה 

:תונושהמ 
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(0.68) תויוצר יתלב ינימ ןווג תולעב תועיגנ • 

(0.58) תדבועב היוצר יתלב תוככחתה • 

(0.43) התמכסה אלל הפיפכ ינפב ומצע תא ףשוח תוכמס לעב • 

תואצות 

הקדבנ תינימה הדרטהה תשיפתב םינימה ןיב םילדבה ואצמי יכ תסרוגה הזתופיהה 

תוגצומ תואצותה .םימרוגה חותינב ועבקנש תוירוגטקהמ תחא לכל סחיב t ינחבמ תועצמאב 

.5 חולב 

,תינימה הדרטהה יגוס לכ תשיפתב תיטסיטטס קהבומ ירדגמ לדבה שי ,תוארל ןתינש יפכ 

הדימב תינימ הדרטהכ ןרידגהל תוטוע רתוי הבר הרמוחב ןתוא תואור הצובקכ םישנש ךכ 

.םירבגמ רתוי הבר 

תינימה הדרטהה תשיפתב םינימה ןיב םילדבה :5 חול 

 t  spnaa  WW2

 -3.779***  4.06 (0.67)  4.37 (0.58)  *?ya 7X» nvr» ni®s
 rusaan naaon KV? ivn»

 -3.831***  4.3906 (0.88)  (0.51) 4.74  ns:n Jiiaiu nwno

 nn» bya ■'7'' hits

 -3.693***  4.2561 (0.59)  4.5152 (0.46)  ,"37 arrow w>wn
 Vsn

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

התושחרתה תא םינימה ינש םישפות ובש ןפואה תא תוושהל ידכ ועצוב םיפסונ t ינחבמ 

םג ,6 חולב תוארל ןתינש יפכ .תדרטומה תוגהנתה לש היצקנופכ תינימה הדרטהה לש 

רתוי הבר תונחלס םילגמ םירבג :הששוא הז רשקהב םינימה ןיב םילדבה ולגתי יכ הרעשהה 

.תדרטומה ינייפאמב התוא תולתל ןתינ םהבש םירקמב הדירטמה תוגהנתהה יפלכ םישנמ 

תוחפכ תויוצר יתלב תוינימ תוינפ םירידגמ םינימה ינשש םיעצוממהמ תוארל ןתינ ,תאז םע 

.םהל תיארחאכ והשלכ ןפואב תשפתנ השיאה תוגהנתה םא תודירטמ 
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תינימה הדרטהה תשיפתב םינימה ןיב םילדבה :6 חול 

תנעמנה הפיפכה תולהנתה לש היצקנופכ 

 t  o-naa
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 p<0.05,**p<0.01, ,***p<0.00

ןויד 
םוקמב תורמ ילעב דצמ תינימ הדרטהל הפישח לש םיהובג םירועיש לע םידיעמ םיאצממה 

תויברעמ תוצראב םירקחממ םירכומה םינותנל הירועישב הליבקמה ,לארשיב הדובעה 

Fitzgerald <fe Ormerod, 1993; Gruber, 1997; O'Hare 8l O'Donohue,) תורחא 

תוסחייתמה תויוצר יתלב תוינימ תוינפ תיינפה אוה רתויב חוורה הדרטהה גוס .( ;1998 

םישנה בור יכ תוארל ןתינ .תנעמנה הפיפכה לש התוינימ וא הפוגב םיימיטניא םיקלחל 

םילטובמ אל םיזוחא .הלא ןיעמ תויוצר יתלב תורעהל ופשחנ תויתחפשמה תוירוגטקה לכמ 

יקלחב תועיגנ ללוכ ןנוצרל דוגינב ינימ ןויבצ לעב יזיפ עגמל םג ופשחנ םישנה תייסולכואמ 

םיימיטניא םיסחיל תורזוח תועצהל םג ומכ ,המודכו םיינימ םיפוטילו םיקוביח ,םיימיטניא ףוג 

וא קזנב םימויא ידי לע תוינימ האנה תובוט לש הטיחס ווחש םישנה זוחא .ןבוריס ףרח 

.םישנ טעמ אל לש ןהייח תואיצממ קלח אוה םג ךא ,רתוי הברה םנמא ןטק דחושב 

לש ןמויק תורמל םיפצנה ,הלא םיהובג םירועיש ריבסהל ןתינ דציכ הלאשה תלאשנ 

תורמל ,דציכ .היעבה לש התרמוחל תירוביצה תועדומב הרואכל היילעו תמדקתמ הקיקח 

?עירפמ ןיאב טעמכ תמייקתמ הדובעה םוקמב תינימה הדרטהה תעפות יכ הארנ ,תאז לכ 

לע םידיעמה ,רמאמב גצומה ינשה רקחמה יאצממב ךכל תיקלח הבושת רתאל ןתינש ןכתיי 

אל קלח דצמ ינחלסה סחיה .תינימה הדרטהה תוהמל סחיב םינימה ןיב בחרנ יתסיפת רעפ 

ילוא אוה ,תינימ הדרטהל קוח יפ לע תובשחנה תובר תויוגהנתה יפלכ םירבגהמ לטובמ 

יוכיסה רבוג ,הלא תויוגהנתהב לוספה לש הנבה ןיאש ןמז לכ ,םתסה ןמ .ןתוכשמתהל סיסבה 

O'Hare, <fc O'Donohue,)וז היגוס ורקחש םירחא םירקחמב ונעטנ תומוד תונעט .ןעצבל 

 .(1998; Tinsley Sc Stockdale, 1993

תונחלסה לע םג הארנה יפכ ןעשנ תינימה הדרטהה ירקמ יוביר .דבלב יקלח רבסה והז ךא 

תינימ תוסחייתה יפלכ ,םויה םג םייקתהל הכישממו ,ירוטסיה ןפואב המייקתהש תיתרבחה 

הררשו דמעמל תוולנ היגליבירפב השפתנש ,םהל תופופכל תוכמס ילעב דצמ תנסורמ יתלב 
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רומ ליגיבא 174 

דמעמ לש הלבק השעמל תועיבמ הלא תויתרבח תודמע .(Pryor et. al, 1995; 2002 ,רימק) 

תא הבר הדימב תורשפאמ ךכבו ,תוכמס לעב לש ושומישל םיינימ םיטקייבואכ םישנה 

םיחוורה םינימה ןיב תוחוכה ירעפ לש ףוקיש וז המגמב תוארל םג ןתינ .העפותה ךשמה 

לק ,איה רשאב השיאל תוינימ תוינפ תיינפה .הדובעה םוקמב םלפכשל ןויסינו ,הרבחב 

תוחוכה ירעפ תחצנהל יעצמאכ ךכ תשמשמ ,הנוצרמ תטלחומ תומלעתה ךות ,הפיפכל רמוחו 

התויהש רמול ןתינ .םישנל םירבג ןיב ,םצעבו ,ול תופופכל המרה הגרדה אשונ ןיב הטילשהו 

התוא דירפמש הז אוה יתרבח-ירדגמה תוחוכה ךרעממ ילארגטניא קלח תינימה הדרטהה לש 

,תילארשיה הרבחב םה ףא םיחוורה ,םייואר יתלב שונא יסחי לש םירחא םיגוסמ השעמל 

ןווכמ בוברע לע םיעיבצמו ,וז המגמ םידעתמ ןכא םיטעמ אל םירקחמ .תורחאה תורבחבכ 

.(Pryor et. al., 1993; Russell, 2004) םידירטמ ברקב תיתרבח הטילשל ןימ ןיב 

שי יכ ולעה םינותנה לש םינושה םיחוליפה ?תינימ הדרטהל הפישחה ייוכיסל רשאב המו 

הריעצ השיאש לככ .יתחפשמ בצמו ליג יפ לע תינימ הדרטהל הפישחל תונוש ןוכיס תוגרד 

דודיח .תואושנמ רתוי תודרטומ תוקוורו ,הדרטה הווחת איהש תוריבסה הלוע ךכ ,רתוי 

השעמל אוה תנעמנ,ד לש יתחפשמה הבצמש הארה הבורמ היסרגר חותינ תועצמאב תואצותה 

םינתשמל רבעמו לעמ ,הדובעה םוקמב תינימ הדרטהמ עגפיהל ןוכיסה לש ירקיעה אבנמה 

,רמולכ .יתחפשמ בצמ לש היצקנופכ הארנכ ררבתמ ליגה תעפשהב הארנש המ .םירחאה 

תוקוורל תוטונ תוריעצ םישנש ךכ ,יתחפשמ בצמ ןיבל ליג ןיב קהבומ רשק שיש רחאמ 

ירה ,הדרטהל הפישחה לש רתויב קזחה אבנמה איה תוקוורש רחאמו ,תורגובמ םישנמ רתוי 

.הז רשקל הוולנ רצות הארנכ אוה ליגה אצממש 

םישנמ רתוי תודרטומ ,תושורג םג ומכ ,תוקוור םישנ עודמ ריבסהל השק אל יכ המדנ 

בשחתהב יכ חינהל ןתינ תיכרעה המרב .רחא ןייפאמ לכל וא ליגל רשק לכ אלל ,תואושנ 

לש ושומישל ינימ ץפח לאכ הפיפכל תוסחייתה לע הבר הדימב תכמסנ תינימ הדרטהש ךכב 

םישנה תיירוגטקמ התוא האיצומ ומכ רחא רבגל השיא לש ״התוכייתשה״ש ירה ,קיסעמה 

תשא איה רשאכ ךכ םא לבגומ יללכ שומישל ינימ ץפחכ הדמעמ .הזכש סחיל ״תונימז״ה 

הדרטהה תשיפת םע המילהב אצמנ הז רבסה .תדרטומ תויהל הייוכיס םינטק ןכלו שיא 

םימולגה רדגמה ידיקפתו תירדגמה היכרריהה לע ,םייקה יתרבחה רדסה לש תרזגנכ תינימה 

הקוור השיא ,תישעמה המרב .(2005 ,ןוניקמ) המויק םצע תא רמשמו חתפ הל ןתונה ,וב 

.התדובע םוקמב תיברמה התולת ללגב ,האושנהמ תינימ הדרטהל רתוי הברה חונ דעי איה 

בוזעל האושנה התרבחמ רתוי הילע השקי םירחא הסנרפ תורוקמ הרסחה הדיחי תסנרפמכ 

העידיב .התסנרפ רוקמ תא ןכסל הלולעה הנולת תשגהב ןכתסהל םג ומכ ,התדובע םוקמ תא 
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,הארנה יפכ ,ומצעל השרמ ,הדירטמה ותוגהנתהל תושק תובוגת ינפמ תיסחי ןסוחמ אוה יכ 

.רתוי הבר תוישפוחב ינימ ןפואב הקוורה תדבועל סחייתהל תורמה לעב 

ןיבל תדבועה לש תויביטרסאה תדימ ןיב רשק לכ ללושה אצממה אוה תוחפ אל ןיינעמ 

יפלכ המישאמ עבצא םינפמה םיסותימה תא ךירפמ הז אצממ .תינימ הדרטה תווחל הייוכיס 

לשב הלוכיסב הלשכנ תוחפל וא המצע לע הדרטהה תא האיבהש וז איה וליאכ ,תדרטומה 

ןהייח לש םירחא םירשקהב רתויב יביטרסא ןפואב תולהנתמה םישנ םג יכ ררבתמ .התשלוח 

דומעל רתוי תושקתמה םישנ התוא תווח הבש תוריבסה התואב תינימ הדרטה תווחל תולולע 

ןובשחב םיחקולשכ ללכ השעמל עיתפמ וניא ,הומת הרואכל הארנה ,הז אצממ .ןהלש לע 

ןהייחב טולשל ותלוכי לש הערל לוצינ איהש ,קיסעמ ידיב תינימה הדרטהה תוהמ תא 

הבוגתה תויורשפא תא םצמצמה םרוגה קוידב איה וז הטילש .ול תופופכה לש םייתקוסעתה 

תולכנתה ינפמ תנסוחמ הנניא ןהמ תחא ףאש רחאמ .ויהיש לככ תויביטרסא ,תודרטומה לש 

.תוביסנל ללכ תיטנבלר הנניא ןהלש תויביטרסאה תדימש ירה ,וז ןיעמ 

לש ודמעמ תא םיצעהל הבר הדימב הדעונ תינימה הדרטההש ךכב בשחתהב ,דועו תאז 

Berdahl, 2007; Tinsley 8c Stockdale,)היוזיבו תדרטומה תנטקה תועצמאב תוכמסה לעב 

רעשל ןתינ ,השעמל .רתוי דוע ןבומ היהנ העיגפל תויביטרסא ןיב רשקה רדעיה (1993 

תולקב תפפוכתמ הנניאש הקזח תדבוע לש החור תא רובשל ןוצרה אקווד םירקמהמ קלחבש 

.תורחא םישנמ תוחפ אל תודרטומ תויביטרסא םישנש אלפיי אלש ךכ ,הדרטהל עינמה אוה 

לש ינחוכה דממה רבדב וללה תוחנהה תא תורישי ןחב אל יחכונה רקחמהש רחאמ ,תאז םע 

רדעיה .העפותה לש הלא םיטנמלא תניחבב קימעי ידיתע רקחמש יוארה ןמ ,תינימה הדרטהה 

,אוהש גוס לכמ הבוגת וא הנולת תשגה ייוכיסל תויביטרסא ןיב ,ןאכ אוה ףא דעותש ,רשקה 

תולגוסמה םישנה תא םג חוכמ תלשנמ תינימה הדרטהה תיווח יכ הנעטה תא רתוי דוע קזחמ 

הנקב הלוע הז אצממ .ידמל תולובכ ןהידישכ ןתוא הריאשמו ,ןתדמע לע ןגהל ללכ ךרדב 

ןוחטיבה תמרל םג הרושק הנניא תינימ הדרטה יכ וארהש ,םירחא םימוד םיאצממ םע דחא 

תעבונ תינימה הדרטהה יכ הנקסמה תא קזחמ ךכבו ,(2009 ,רומ)הדרטהה תנעמנ לש ימצעה 

.תדרטומהמ אלו דירטמהמ 

תושיגמ תינימה הדרטהה תועגפנמ ירעזמ הכ זוחא יכ אלפיי אל ,ליעל רמאנה לכ רואל 

ןיעמ םיפסונ םיאצממל המודב .ןהלש תויביטרסאה תדימל רשק לכ אלל ,הדרטהה לע הנולת 

םידעצב טוקנל אלש ורחב יחכונה םגדמב תודרטומה לכ טעמכ ,(Balogh et al, 2003)הלא 

דעונש קוחה תקיקח רחאל רושעמ הלעמל ,הז דציכ הלאשה הלוע בושו .םהשלכ םייטפשמ 

יכ הארנ .שומיש וב תושוע ןניא תודרטומה בור ,הדרטה לש השקה היווחה ינפמ ןהילע ןגהל 
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רומ ליגיבא 176 

תכרעמה לש התלוכי וא התונוכנב ןומא רסוח תווח הלא םישנ ,תכרעמב תושלחומה ןתויהב 

.הקיתשה רשק לע רומשל תוכישממ ןכ לעו ,תולכנתה וא הדרטהה ךשמה ינפמ ןהילע ןגהל 

ןהמ םיענומה םימרוגה קוידב םה המ תודרטומה לומ קימעמ ןפואב ררבל ןיידע שיש תורמל 

השקה ןותנה תא םבל תמושתל וחקיי הדובע תומוקמו םינוגראש בושח התע תעל ,ןנולתהל 

עונכשב ולשכ תינימה הדרטהה תייעבב לופיטל ומקוהש םינושה םינונגנמה יכ הארמה ,הזה 

לשכ ןוקיתל םיישעמ םידעצ וטקנייש יוארה ןמ ,תאזמ הרתי .ןהיתונולתל תבותכ שיש םישנ 

םוקמב םישנ לש ןנוחטיבו ןמולש תא חיטבהל תנמ לע תאז תושעל שי תיכרעה הניחבהמ .הז 

הדובע תומוקמ קיזחמה קוחה תושירדב דומעל ידכ יחרכה הז תישעמה המרבו ,הדובעה 

.םהינוגראב ושחרתהש תינימ הדרטה יעוריאב םלוה לופיטל םייארחאכ 

לופיטל ןתדרטה ירקמ תא ריבעהל בור יפ לע תוזיעמ ןניא םישנש תורמל יכ ןייצל שי 

,השעמל .םויה רדסל הילע תורבועו הדרטהה לע תוגילבמ ןהש רמוא הז ןיא ,יתכרעמ 

Knapp, Faley, Ekeberg,) םירחא םירקחמב תודרטומ יחווידל המודב יכ םיארמ םיאצממה 

 2002 ,C& Dubois, 1997; Wasti Cortina, לטובמ אל זוחא יחכונה םגדמב םג

תוארל ןתינ ,תאז םע .ןתדרטהל ףוס םישל תוסנל ידכ תויגטרטסא ללשב טקונ תודרטומהמ 

םישנה בורשכ ,תזמורמ וא היומס הבוגת בור יפ לע אוה רתויב חיכשה הבוגתה ןונגס יכ 

איה רתויב הצופנה הבוגתה .הדרטהל הרישי הבוגתמ תוענמנ תויתחפשמה תוירוגטקה לכמ 

בוש דיעמ הז סופד .וישעממ לודחל ונממ תזמורמ השקב וא דירטמה םע עגממ תוקמחתה 

לומ םייביטקפא םידעצב טוקנל הדובעה םוקמב תינימ הדרטה תועגפנ לש לודגה ישוקה לע 

.ןלרוג תא וידיב קיזחמה דירטמה 

םילעמ תוקוורו ריעצ ליג - תינימ הדרטהמ תועגפיהה ייוכיסל ךופה סחיבש תוארל ןיינעמ 

םלועל ודלונש םישנש ןכתיי .הנולת תשגה ללוכ ,הדרטהל היולגה תודגנתהה תוריבס תא 

הדובע םוקממ תונהיל ןתוכזב רתוי תוחוטב ,ירדגמ ןויווש לש תמיוסמ המר רבכ וב שיש 

הזש ןכתיי ,הדימב הב ךא .העפותה םע ןיכסהל תוחפ תונכומו ,תינימ הדרטהמ ררחושמ 

םירועישב תודרטומ תויהל תוטונ הלא םישנש ,ןאכ הדעותש ,הדבועה לש יאוול רצות אוה 

.תורחאל ןיאש הבוגת תולוכי וחתיפ ןכלו ,תורחא םישנל האוושהב הברהב םיהובג 

סחייתמ ,תינימה הדרטהה תעפות לע בושחו ףסונ רוא ךפושה ,ןורחאה םיאצממה לוכשא 

םירקחמל המודב יכ הלוע םיאצממהמ .תינימה הדרטהה תשיפתב םינימה ןיב םילדבהל 

Baird, Bensko, Bell <fe Woody,1995; Foulis <fe) םלועב םינוש תומוקמב םיליבקמ 

 ;1999 ,McCabe, 1997; Gutek, O'Connor, Melancon, Stockdale, Geer, 81 Done

 Katz, 1996; Mazar 8c Percival, 1989; McCabe Sc Hardman, 2005; Reilly, Lott <fe

 1997 ,.(Gallogly, 1986; Russell, 2004; Wiener, Hurt, Russell, Mennen <fc Gasper
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תויוגהנתה תינימ הדרטהכ תורידגמ םישנשכ ,בחרנ ירדגמ יתסיפת רעפ םייק וניתומוקמב םג 

הברה תואצומו העפותה יפלכ םירבגמ תונחלס תוחפ הברה תולגמ ,םירבגמ רתוי תובר 

רזחשמ יחכונה רקחמה .םירבגה רשאמ התדרטה םצעל תנעמנה תוגהנתה ןיב רשק תוחפ 

סחיב ותומצמטצהו ,תוחפ הטוב הדירטמה תוגהנתההש לככ ירדגמה רעפה תובחרתה תא םג 

.אוהש גוס לכמ תוינימ האנה תובוט תטיחסל 

גוסה תא ידמל הליבקמו הבר הרמוחב םיאור םינימה ינשש ךכמ דודיע בואשל רשפא 

תועדומה תאלעה לש לטובמ אל גשיה ךכב תוארלו ,תינימה הדרטהה לש רתוי הטובה 

ןיב יתועמשמ רעפ הלגתמ תאז לכב עודמ ריבסהל ךרוצ שי - תאז םע .ןיינעל תירוביצה 

הדרטה יפלכ תונחלס יכ הלוע תורפסהמ .תורחאה תודירטמה תויוגהנתהה תרדגהב םינימה 

םיסחיב תיביטמרונ תוגהנתהכ התייאר לע תובורק םיתיעל תכמסנ הטוב תוחפה גוסהמ תינימ 

הסיפת יפל .(Pryor, Giedd, ÄWilliams (1995 ול ץוחמ ומכ הדובעה םוקמב ,הניבל וניבש 

ןבומ רבדכ תודבוע ןה םתיא וא/ו םתחתש םירבגה דצמ ינימ סחיל תופצל תוכירצ םישנ וז 

תודירטמ תויוגהנתהל וז ןיעמ תלמרנמ היצמיטיגלש אצמנ דוע .ןיינע הזמ תושעל אלו וילאמ 

.ךפיהלו ןתושחרתהל תוריבסב היילעל תרשקנ 

,רתוי יבויח ןפואב תווחל םיטונ הצובקכ םירבג יכ םיארמה םירקחממ עיגמ ףסונ רבסה 

תודירטמו תומייאמכ םישנ ידי לע תווחנש תומיוסמ תוינימ תויוגהנתה ,וליפא אימחמ 

 (1985 ,Gutek). תולוכי תויוגהנתה ןתואש ןיבהל םישקתמ םה יכ ןכתיי ,וז תוננובתה ךותמ

הצפחהה תייווחל םיפשחנ םניא םירבגש רוכזל שי תאז םע .הדרטהכ םישנ ידי לע תווחיהל 

תוינימ תוינפל םייבויחה םהישוריפ ונכתיי ןאכמו ,םישנה תופשחנ הלש תכשמתמה תינימה 

תינימ הדרטהש ךכב בשחתהב ,ןכ לע הרתי .םישנ לע תולבוקמ ןניאש תורחא וא הלאכ 

האמחמ הווהמ יוצרה הבצמבש תוגהנתה לכש ירה ,יוצר יתלב ינימ סחיל הרדגהב תסחייתמ 

.המכסהב הנניא איהשכ הדרטהל םירבג רובע םג ךופהת 

ריבסהל איה ףא היושע תינימה הדרטהה יעגפנ לש יראה קלח תא תווהמ םישנש הדבועה 

תוהדזה תולגמ ןהש תויהל לוכי ,דירטמ סחיל רתוי תופושח ןהש ךותמ .ירדגמה רעפה תא 

םירבגש דועב ,תודירטמכ רתוי תובר תויוגהנתה ןכ לע תורידגמו תועגפנה םע רתוי הבר 

ןכלו הדימה התואב ןברקה םע םיהדזמ םניא תינימ הדרטהמ תורידת התואב םילבוס םניאש 

וז הרעשה םג תששאמ תורפסה .הדרטהכ תווחהל תולולעה תויוגהנתה יפלכ רתוי םינחלס 

 (1996 ,Gutek, et al.,1999; Katz). תומגמל הרוק המ ידיתע רקחמב קודבל ןיינעמ היהי

.הברהב םיכומנ םירועישב תשחרתמ וז םא םג ,םירבג לש תינימ הדרטהל רשקהב הלא 
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ירדגמה רעפה ,רומאכ .םהיתוכלשה לע תוהתל םג שי םיירדגמה םירעפה תרבסהל ףסונב 

ידי לע התוהמ תמנפה-יאש הז ןבומב ,הירועיש יובירל ילוא םרות תינימה הדרטהה תשיפתב 

םיניבמ םניא םיטעמ אל םירבג הבש הדימב .הכשמה תא תולק רתיב רשפאמ םיבר םירבג 

םתוגהנתהב ודעמי םהש תוריבסה הלוע ךכ ,תינימ הדרטהכ םישנ ידי לע הווחנ המ קמועל 

םשל םינימה ןיב גולאידל קוחה תאירק תא םיקזחמ רקחמה יאצממש ,ןכ לע ,המדנ .ןהיפלכ 

םירחא םיבתכל םיפרטצמו ,התוא תוננוכמה תויוגהנתההו תינימה הדרטהה תוהמ תרהבה 

,רימק)״יתוא דירטמ הז״ םלוהה םשה לעב רפסב ,המגודל ,ךכ .הרטמ התוא תא םימדקמה 

,לכל השיגנ הפשל שביה קוחה םוגרת תועצמאב הז חיש םדקל תרבחמה תשקבמ ,(2009 

האירק .יקוח רוסיא לח אל ןהילעש הלא דצל ,קוחה יפ לע תורוסאה תויוגהנתהה תמגדה ךות 

היושעה ,היגוסל תינימה הדרטהה תעפות לש תיתוהמו הקימעמ הנבה תרשפאמ הז רפסב 

.העפותה ירועיש תא םג ,םאתהבו ,לובלבהו תונבהה יא תא םצמצל 

ידי לע תינימה הדרטהה תוחיכש תנטקהב ךרוצה לע תורבדמ תופסונ תובר תורבחמ 

םייביטקא םידעצ טוקנל תוכמסה ילעבל ,המגודל ,תוארוקה שי .התוהמל תועדומה תאלעה 

,(Howard-Gordon, 2007)ןודרוג־דראווה .םיווקה תא הצוח הנניא םתוגהנתהש אדוול ידכ 

םה ןכיה וניבי קר םא תינימ הדרטהמ וענמיי םידירטמה בורש החנה תדוקנמ תאצוי ,לשמל 

םהיתוינפש םמצע תא וענכשי םיילאיצנטופה םידירטמהש םוקמבש הצילממ איה ןכל .םיגוש 

יביטקא ןפואב שפחל םהילע ,תובורק םיתיעל הרוקש יפכ ,תונעמנה ידי לע תויוצר תוינימה 

ינמיסש רחאמ ,תורחא םילימב .תוינימה םהיתוינפל תונעמנה דצמ ןיינע רסוחל םינמיס 

ןפואב םשפחל םתוירחאב ,םיוהיזב םילשכנ םידירטמהש הלא קוידב םה המכסהה רסוח 

הרהמב תוהזל ולכוי הזה ןפואב .םמויק תא קפס לכל לעמ לולשל ולכויש ידכ םוזיו עדומ 

.הנמממ ענמיהלו יוצרהמ תגרוח םתוגהנתה יתמ 

הדעונש תינחוכ תולהנתה רקיעב הדובעה םוקמב תינימ הדרטהב תואורה תושיגהש ןבומכ 

התוארלו וז השיג םע םיכסהל אלש תויושע (Cleveland <fe Kerst, 1993) תורמ טילשהל 

הכרע - הדרטהה ירקממ קלח קר רותפת איה םא םגש ןכתיי ךא ,היעבל תיטנבלר יתלבכ 

שי ובש םוקמב יכ ״קפס ןיא-קפס שי״ה תשיג תסרוג ,הנוש שגדב ךא ,המוד ןפואב .הדיצב 

הליחתכלמ העצבל תוכמסה לעבל לא ,תינימ הדרטהכ שרפתהל הלוכיה תוגהנתה יבגל קפס 

 (1999 ,Dougherty). תולולעה תוגהנתה וא הרימא לכב תוריהז הנשמ טוקנל שי וז השיג יפל

.ךכל יוכיסה תא םצמצל ידכ ,תינימ הדרטה ידכל עיגהל 

יתועמשמ ירדגמ לדבה לש ותואצמיה .תויטפשמ תוכלשה םג שי הלא םיאצממל יכ הארנ 

לע תיטפשמ תוכמתסה לכ לש תקדקודמ הניחב בייחמ תינימה הדרטהה תשיפתב יבקעו 

This content downloaded from 
�������������132.72.138.1 on Thu, 09 Dec 2021 09:34:16 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



179 הילא סחיב תוירדגמ תושיפתו הינייפאמ ,הירועיש :הדובעה םוקמב תינימ הדרטה 

חוורה בצמל דוגינב ,םנמא .תוינימ תודרטה ירקמב ןידה תערכהב ״ריבסה םדאה״ ןוירטירק 

Baird, Bensko, Bell) רתויב יזכרמ ריבסה םדאה דדמ םש ,תורחא תויטפשמ תוכרעמב 

 ,Sc Woody, 1995; De Judicibus Sc McCabe, 2001; Rotundo, Nguyen Sc Sackett

 1997 ,2001; Wiener, Hurt, Russell, Mennen Sc Gasper), תא ןיטקמ ילארשיה קוחה

לכב אוה ,הז םע .(2009 ,רימק) תורוסאה תויוגהנתהה טוריפ תוכזב הז ןוירטירקב ךרוצה 

בשחית תוגהנתהש ועבקב ,תנעמנה תוגהנתה תא דירטמה תשיפתל רשקהב םוקמ ול ןתונ תאז 

.ויתוינפב תניינועמ הניא תנעמנהש ההובג תוריבסב ןיבהל היה לוכי דירטמה םא קר הדרטהל 

ההזמ וניא ״ריבסה רבג״ה יכ ןכתייש ךכמ תעבונ תויתייעבה ,יחכונה רקחמהמ הלועש יפכ 

לודג קלח ־ םישנהמ הנושב יכ םיארמ ויאצממ .תוינימ תוינפל המכסה-יא לש םיבצמ הנוכנ 

,הפושח העפוה וא תונטטרלפ ןוגכ ,תונעטנה לש תומיוסמ תויוגהנתהש םירובס םירבגהמ 

ריבסה םדאה אוה ימ הלאשה תררועתמ ךכו .תוינימ תוינפל ןתמכסה-יא תא תולטבמ ומכ 

ועבקב ?״הריבסה השיאה״ וא ״ריבסה רבגה״ :המכסהה-יא הרהבוה םא טלחוי ויפ לעש 

בשחתהבו ,ואל וא תינימ הדרטה התייה םא תעבוקה איה היצאוטיסה תא דירטמה תנבה יכ 

תובוגת תא הנוכנ םיניבמ םניא ההובג תוריבסבש םירבג םה םידירטמהמ לודג קלחש ךכב 

הלטצאב ,״ריבסה רבגה״ ידיב הערכהה תא בורל דיקפמ ילארשיה קוחהש ירה ,תנעמנה 

לש היווחהמ םלעתהל ,השעמל ,קוחה רשפאמ ךכב .לוכיבכ תירדגמ תילרטינ תוריבס לש 

התויה אוה תינימ הדרטה לש המויק תעיבקל עירכמה םרוגה התניחבמש ,״הריבסה השיא״ה 

.וז לש התוגהנתה אלו ,תנעמנל היוצר יתלב היינפה לש 

תובישחה לע תועיבצמה תובר תורקוחו תוינטפשמ לש ןתדמע םע המילהב אצמנ הז ןועיט 

תוטלחהל ליבוהל היושעש ״הריבסה השיא״ה לש הטבמ תדוקנ לע תיטפשמה תוכמתסהבש 

ןכ אלמלא וגשויש ולאמ המכסה לש הרדעה וא המויק יבגל תילכתב תונוש תויטפשמ 

 (1991 ,Scheppele). היצקנופכ ןיד תוקיספב םילדבה םימיוסמ םירקחמ םידעתמ ,ךכל תודעכ

תרשקנ הריבסה השיאה תסיפת לע רתוי הבר תוכמתסהש ךכ ,תצמואמה הייארה תיווז לש 

Browne,) ריבסה רבגה תשיפת לע תוססבתה רשאמ םידירטמה םע רתוי הבר הרמחהל 

 1999 ,.2006; Gutek et al). םיילאיצנטופ םידירטמל ריהבהל םג רבדה יושע ,ךכל רבעמ

,םהלשמ יתועמשמ ןפואב הנוש תויהל הלולע המכסהל עגונב השיאה לש טבמה תדוקנש 

שומישב תויתייעב לע םיעיבצמה הלאכ םג שי דגנמש ןיוצי .ךכב ובשחתי םא ושעי בוטשו 

ןהיתויווחל אוטחל לולע םישנה תייסולכוא ללכל דיחא טרדנטס וביצהב רשא ,הז גשומב 

תובישחל סחייתמ ףסונ דגונמ ןועיט .(Gutek et al, 1999) תונוש םישנ לש תונווגמה 

ללוכ ,יהשלכ הריבע לש התושחרתה תעיבקב השעמה עצבמ לש היצפסרפה לע תוכמתסהה 

יכ הארנ ,הלא םינועיטב בשחתהב םג ,תאז םע .(Hubin cfc Haely, 1999)תינימה הדרטהה 
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לכב תינימה הדרטהה תשיפתב םיירדגמ םילדבהש יוארה ןמ תירדגמה היטהה תנכס תאפמ 

קמונמ רבסה תניתנ ךות ,תוריבס תכרעה עצבל ךרוצה הלועש תמיא לכ ןובשחב וחקליי תאז 

.התוער ינפ לע םינימה דחא תשיפת הפדעוה ןללגבש תוביסה יבגל הרקמ לכב ופוגל 

סחייתהל יוארה ןמש תומיוסמ תולבגמ שי הז רקחמל םג ,םירחא םירקחמל המודב ,םויסל 

רתוי םימגדמ םע הלא םירקחמ לע רוזחל םוקמ שי טלחהב .םיידיתע םירקחמב ןהילא 

תובכרומ לע ףסונ רוא ךופשל ידכ ,םיכוותמ םינתשמ רתוי םע םג ומכ ,םינווגמו םילודג 

ףוחד ךרוצ לע קהבומ ןפואב םידיעמ ןאכ ודעותש םיאצממהש הארנ ,תאז םע ךא .העפותה 

ומדקי הז רקחמ תואצות יכ תווקל שי .העפותה תא רגמל ידכ ,קומע יכוניחו יביטמרונ יונישב 

.הזה לחוימה יונישה תא והשמב 

,רורדיבא הליה ,רזע הניגר ,סברט לגיס ,יבצ ןב ךליל ,ןובנ הרעי רקחמה תורזועל תודות 

.ועוציבב תובר ועייסש ,ןרקוש ןרישו ןמציו הנח ,דאדח ןאנח 

תורוקמ 

/זאופרה .תיאופרה תכרעמב תינימ הדרטה .(2008)׳ד ,ןוסרניברו .מ ,ןממ ,׳מ ,ןמרזלג 

 147, 702-706.

םישנ ברקב תינימ תומילאל הפישחה ינייפאמו ידממ לש תינושאר הכרעה .(2009)׳א ,רומ 
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