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ריצקת 

,םישנ יפלכ םירבג ידי לעבת יפ לע תעצובמה ,תינימה הדרטהה תעפותל תיתרבחה תועדומה 

יחכונה רקחמה .הב דע יריפמא ןפואב ורקחנ אלו טעמב הל םימרוגה ,תאז םע .תרבוגו תבלוה 

היירופ עקרק תווהל םייופצה םינתשמ רפסמ תניחב ידי לע הלא םימרוג לע רוא ךופשל שקבמ 

הייטנה לע הבר הדימב תכמסנ תינימ הדרטה יכ איה הרעשהה .תינימה הדרטהה לש התעפוהל 

(תוימרופנוקה)תונמאותה םג .ךיפחמ ןפואב ןהילא סחייתהלו םיינימ םיטקייבוא םישנב תוארל 

םע תוירבג תכרוכה ,תוירבג תיגולואידיא תועצמאב תורדסומה ,תויתוברתה תוירבגה תומרונל 

ןכ .תינימ הדרטהל הייטנה תא ,יאמצע ןפואב אבנל היופצ ,םישנ לע חוכו תונוילע תחכוה 

תויננימו תיטפמא תלוכי ,תימצע הכרעה ןוגכ ,םייתוישיא םינתשמ רפסמ לש םדיקפת ןחבנ 

ןיב קהבומ רשק לש ומויק לע יופצב םיעיבצמ ויאצממ .םירבג 309 ופתתשה רקחמב .(םזיסקס) 

םיינימ םיצפח לאכ םישנל סחייתהל תיוולנה הייטנהו תויחכונה תוירבגה תומרונל תוימרופנוק 

ףא ואבינ תויננימ תונומאב הזיחאו הכומנ תימצע הכרעה .תינימ ןדירטהל תרבגומ הייטנ ןיבל 

.ענומ ךוניחל םיאצממה תוכלשהב ןד ןוידה .תינימ הדרטהל תונכומה תא םה 

תומרונל תוימרופנוק ,תוירבגה תיגולואידיא ,תינימ הצפחה ,תינימ הדרטה :חתפמ תולימ 

.תוירבגה 

אובמ 

יפלכ םירבג ידי לע בור יפ לע תעצובמה ,תינימה הדרטהה תעפותל תיתרבחה תועדומה 

,Pryor Sc Whalen ;2005 ,Tabak ;1999 ,Welsh ;2009 ,רימק) תרבוגו תכלוה ,םישנ 

,רומ) רתויב םיהובג תועראיה ירועיש םידעתמ לארשיב וכרענש תוחיכש ירקחמ .(1997 

ןתינש תנמ לע ,התושחרתהל םימרוגה תנבהב ףוחדה ךרוצה לע םיעיבצמו ,(2010 ,2006 

תיטרואית בורל איה העפותה תורוקמל תורפסב תחוורה תוסחייתהה .הרוגימל לועפל היהי 

םקממ הז יטרואית ןויד .רוחאמ ךרתשמ יריפמאה הדשה דועב (2009,2006 ,רימק)הרקיעב 

תרציימ איהש םישנ לש תינימה הצפחההו הצפחהה תוברתב ,רתיה ןיב ,העפותה רוקמ תא 

היכרריהבו (Frey Sc Douglas ;1997 ,Fredrikson Sc Roberts, 1992 ;2006 ,רימק) 

,תונוילע לש תומרונ יפ לע תוירבג הנבמה ,תילאכראירטפה הרבחה תא תנייפאמה תירדגמה 

 Ill
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יראב לטרואו רומ ליגיבא 112 

תויטרואית תוגשמה ,םלוא .(Leeser 8c O'Donohue, 1997 ; 2005 ,ןוניקמ) הענכהו חוכ 

.יריפמא ןפואב התע דע וקדבנ אל הלא 

יבגל תויטרואיתה תוחנהה תא ןחבמל דימעהלו רסחה תא אלמל שקבמ יחכונה רקחמה 

תומרונו הצפחהה תוברת יכ איה תיזכרמה רקחמה תרעשה .תינימה הדרטהה לש הרוקמ 

םיווהמו ,םיינימ םיצפח לאכ םישנל סחייתהל הייטנל ,דרפנבו דחיב ,תוכילומ תוירבגה 

שי וז הזתופיה לש השושיאל .תינימה הדרטהה תעפות לש התעפוהל היירופ עקרק וידחי 

תויתרבחה תומרונה תא שדחמ לוקשל שי יכ אוה רבדה שוריפ .תויתועמשמ ענמ תוכלשה 

ןכ .םייקתהל הפיסומ איהש ןמז לכ םיקזנ תרקבל גואדלו ,ונינב םיכנחתמ ןהיכרב לעש 

יפלכ תודמעו היטפמא ,תימצע הכרעה :ןוגכ םייתוישיא םינייפאמ לש םתעפשה םג הנחבנ 

.תירדגמ תוינויווש 

תינימ הדרטה 

,תינימה הדרטהה תעפותל תצקמב תולדבנ תורדגה תומייק תונוש תויוברתבש תורמל 

היוצר יתלב תינימ תוסחייתהכ העפותה תרדגה איה ,תיתוהמה המרב ,ןלוכל ףתושמה 

םשל וא ,תונדא תנגפהל יוטיבכ תובורק םיתיעל ,התמכסה אלל השיא יפלכ תינפומה 

המוקימו ,(Berdhal, 2007 ;2009 ,רימק ; 2011 ,2009 ,רומ ; 2005 ,ןוניקמ) התלפשה 

םינימה ינשש ףא .(Kelly, 1989) ילק הרידגה ותוא תינימה תומילאה םורטקפס יבג לע 

יעגפנ לש עירכמה בורה ןה םישנ יכ הארמ םוחתב רקחמה ,תינימ הדרטה תווחל םילולע 

סחיב ףדוע חוכ ילעב םה תובורק םיתיעלש ,םירבג םה םידירטמה תיברמשו וז הריבע 

הדרטה תעינמל ילארשיה קוחה .(Gruber ;1997 ,Baguh, 1997 ;2011 ,רקה) תדרטומל 

דובכב ,ללכב םדאה דובכב העיגפכ תינימה הדרטהל סחייתמ ,1998 תנשב קקחנש תינימ 

תולעהל דעונ קוחה .(2009,2002 רימק)ןויוושב תוכזל םישנ לש ןהייוכיסבו טרפב השיאה 

קימעמ יתוגהנתה יונישל איבהל הרטמב ,תינימה הדרטהה תעפותל תירוביצה תועדומה תא 

.(2008 ,רימק) העפותה לש יללכ רוגימלו םינימה ןיב םיסחיב 

,השעמל .יתוברת קירב תשחרתמ הניא תינימה הדרטהה םג ,תרחא תיתרבח העפות לככ 

.המויק םצעל לקשמ דבכ רבסה הארנה לככ הווהמ תשחרתמ איה ובש יתרבחה רשקהה 

,תילאכראירטפה הרבחה תא םינייפאמה םיירדגמה גרדמהו חוכה ינבמב ץוענ הז רשקה 

םירבג ןיבש הלא דמעמו חוכ ילדבה לש םתחיצנמ תינמז ובו םרצות איה תינימה הדרטההשכ 

ןיב .(Berdhal, 2007 ; 2006 ,ןוניקמ) הרבחה לש ,הווסמה וא ,רישיה הייוביגב ,םישנו 

תוירבגה תיגולואידיא תא תונמל ןתינ תינימה הדרטהה תעפותל חתפ םיחתופה םיביכרמה 

Levant) םישנ לע רקיעב ,תונוילעו חוכ תחכוה לע םיתתשומה ,תרציימ איהש תומרונהו 
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113 ?תוישיא וא תוברת רצות - תינימ הדרטה 

 1995 ,Thompson 8c Pieck ;2007 ,8c Richmond) הבר הדימב הנבמה הצפחהה תוברתו

LeMoncheck ;1997 ,Fredrikson 8c Roberts,) םיינימ םיטקייבוא לאכ םישנל סחיה תא 

 1985; 2007 ,Papadaki). הרבחה לש הלא םיביכרמ ןכא םא תיריפמא ןחב יחכונה רקחמה

הבש הדימה יכ איה תורבחמה תנעט .תינימ הדרטהל הייטנה סיסבב םיאצמנ תילאכראירטפה 

יסחיל תומגרותמה תוירדגמ תונחבא תורציימה תויתוברתה תויגולואידיאה תא םינפמ טרפה 

הזחת ,אסיג ךדיאמ םיינימ םיצפח לאכ םישנל תוסחייתה תוריתמו ,אסיג דחמ םיירדגמ חוכ 

.תינימ הדרטה עצבל ותונכומ תא 

תוירבגה תומרונל (תוימרופנוק)תונמאותו תוירבגה תייגולואידיא 

תא ןוחבל שי תינימ הדרטהל הייטנל םירשקנה םייתרבחה םימרוגה תא ןיבהל תנמ לע 

לע תנגרואמו תרדסומ וז הינבה .םינושה היביכרמ לע תוירבגה לש תיתרבחה הינבהה 

Levant) םירבגמ תיתוגהנתה הפוצמה תא תורידגמה ,תויתרבח תומרונו תויגולואידיא ידי 

 2007 ,8c Richmond). עוטנה יביטמרונ סופד השעמל הניה תחוורה תוירבגה ,םאתהב

ידי לע ״ירבג״ה תא תרציימהו ,תונומאו תודמע ,םיסחי הנבמה ,וז תיתוברת היגולואידיאב 

;Chu, Porche, 8c Tolman, 2005) ץמאלו םינפהל רומא טרפהש תוירבג תומרונ תעיבק 

 1995 ,Thompson 8c Pieck).

תוירבג יפלכ תויתוברת תודמעו תונומא לש תכרעמכ תרדגומ תוירבגה תייגולואידיא 

יסופדב תומייוסמ תויצאירו תומייקש ףא לע .(Levant 8c Richmond, 2007)רבגה דיקפתו 

תבשחנה "תינומגה תוירבג" לע עיבצהל תאז לכב ןתינ ,בחרמו ןמז תויולת ,תוירבגה 

,תיברעמה הרבחב תינומגהה תוירבגה תויגולואידיא .(1996 ,לנוק) רתויב תיביטמרונל 

ןהיפ לעש תוירקיע תומרונ רפסמ ידי לע תנייפואמ ,תויתרבחה תויפיצה תא הביתכמה 

,םינוכיס תחיקל ,תישגר הטילש ,ןוחצינב ךרוצ :תוללוכ ולא .בצעתהל םירבגה םירומא 

,תוילאוסקסומוהמ הדילס ,תימצע תוכמתסה ,תונוילע ,םישנ לע חוכ תנגפה ,תונפקות 

Parent, M.C. 81 Moradi, ;2003 ,Mahalik et al.) סוטטס רחא ףדרמו הדובעה תונוילע 

 .2009 ,B) . קוזיח תלבקמ ףא תיטסירטילימ תיטסיאו׳צאמ תוירבג לש הינבהה ,לארשיב

הלא תומרונל תפרוג תוימרופנוק תדדועמה ,תילארשיה תוברתב אבצה תויזכרממ ףסונ 

.(2006 ,יול-ןושש) 

הביתכמ איהש תומרונל םירבג ברקב תונמאות רצייל הדעונ תוירבגה תייגולואידיא 

תכפוה וז היגולואידיא ,היביכרמ תמנפה ךילהתב ,השעמל .םתוגהנתה תא תאזב בצעלו 

Ward, Merriwether 8c)גהנתהל םירומא םמצע םה הבש ךרדה יבגל תונומאל םברקב 

 2005 ,Caruthers). תונעיהכ תוירבגה תומרונל תונמאותה תא םירידגמ ויפתושו קילהאמ
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יראב לטרואו רומ ליגיבא 114 

Mahalik et) דחאכ םייטרפהו םיירוביצה םייחב תוירבגה ייוטיב יבגל תויתרבח תויפיצל 

 .2003 ,al). הפיפכב תוירבג ךרוכ הלא תומרונ לש םיטלובה תונורקעה דחאש ךכב בשחתהב

תוגהנתהל טרפה תא דיעוהל היופצ ותמנפהש ירה ,םישנ לע חוכו תונוילע תחכוה םע תחא 

םניאש םירבגל האוושהב רתוי הבר הדימב תינימ דירטהל הייטנב אטבתהל הלולעה ,תינחוכ 

ןיגפהל ונממ םיפצמש שיגרמ רבג הבש הדימב ,רמולכ .הלא תומרונל תונמאות םילגמ 

תוינימ תוינפ תועצמאב הז חוכ חיצנהלו רצייל ףואשל לולע אוה ,םישנ לע תונוילעו חוכ 

.ותונוילע םצעמ ךכל יאכז אוהש שיגרהל םג ףסונבו ,הלש היתונוצרמ קתונמב ,תנעמנל 

תוירבגה תיינבה איה ,תוירבגה תייגולואידיא לש ףסונ יטנוולר יזכרמ ביכרמ ,דועו תאז 

(Frey 8c Douglas, 1992) סלגאדו יירפ .טרפב םישנו ללכב רחאה תצפחה לש םיחנומב 

ינשהשכ ,תוירבגה תומרונ לש ךוותה ידומע ינשמ דחאכ הצפחהל תורביחה תא םיהזמ 

״םייתימא״ םירבגש רסמה תועצמאב םירבעומ הלא םילאידיא .תונפקותל תורביח אוה 

יעצמאכ רחאה תייאר ךות ,ריחמ לכב םהלש תא שורדל תונכומבו תויביסרגאב םינייפאתמ 

גישהל תנמ לע םהב שמתשהל ןתינש ,םילכ וא ,םיצפחכ ךכ םישפתנ םישנא .דבלב ךכל 

תיללכה הצפחהה לש היצאירו .םמצע ינפב תילכת לאכ םהילא םחייתהל םוקמב תאזו ,תורטמ 

לע הבר הדימב ןזומה ,תינימה הדרטהל ףסונ יזכרמ םרוגכ תשפתנ וז .תינימה הצפחהה איה 

.תילאכראירטפה תוברתה לש הביל בלב היוצמה הצפחה תוברת ידי 

תינימ הצפההו הצפחהה תוברת 

םה הירקיע .םישנל תילאכראירטפה הרבחה סחיב יטננימוד ביכר איה הצפחהה תוברת 

ןכרע תדמצהו ,הווארלו שומישל לכל לעמ ודעונש םיינימ םיצפח לאכ םישנל תוסחייתה 

;Fredrikson <fc Roberts, 1997)ינימה טקייבואה דמעמל ןמצע תא תומיאתמ ןה הבש הדימל 

 1985 ,LeMoncheck). םידרפומ ,םיינפוגה הידוקפת וא הפוג יקלח ,השיאה ףוג ,הז ךילהתב

לאיצנטופב תע לכב אצמנה ,דבלב רישכמ לש סוטאטסל םימצמוצמו התוישיאמ השעמל 

השיאה תדרומ ךכב .וב עצבל לוכי רחאהש שומישה יפ לע ךרע תדידמו הקידב ,הצפחהל 

.(Papadaki, 2007) התוישונא םצעב תתחפומו ,שומיש-רב רבד לש הגרדל םדאכ הדמעממ 

שובלב םישנ לש םייומיד .השיאה ףוג לש םיציפחמ םיגוצייב היוור תיברעמה תוברתה 

ןתרטמש ימכ ןתוא םיגיצמ ,ןפוג ירביאל ןתוא םימצמצמה ,םיתפמ (תוזופ)םיגצמו ילאמינימ 

תושגר ,תוישיא תולוטנ ןה .םירבגל גנעמ טקייבואכ תינימ תוקשחנ תויהל איה תירקיעה 

.(Bartky, 1990) תוינימ ןירקמה ןפוג הארמ ידי לע תידעלב תוגצוימו ,ןהלשמ תונוצרו 

,תומוסרפ ,תיתוזח תונמא ,עונלוק ,תרושקתב הז םא - השיאה יגוציי לש ןכות יחותינ 

םידיעמ םג םה ,וז הציפהמ תוננובתהל תויודע םיקפסמ םהש דבלב וז אל - המודכו ,םיפילק 
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.(Reichert, et.al, 1999.) םירבגל האוושהב םישנ לש הברהב ההובג תינימ הצפחה לע 

.הדמתהב םירבוג התכירצ ירועישש ,היפארגונרופב אוצמל ןתינ רתויב הטובה יוטיבה תא 

תאזב הווהמו רבגה לש תינימה ותאנהל תרש ילככ רתויב קהבומה ןפואב םישנ הגיצמ וז 

תרקוח ,ןוניקמ .(2006 ,ןוניקמ) הצפחהה תוברת לש רתויב תינוציקה תומלגתהה תא 

תירבג הטילש לש ךרעמכ תוינימה תא בור יפ לע הגיצמ וזש תסרוג ,היפארגונרופה 

לע ,תירבגה תונוילעל תרשפאמה חוכ תקימאניד תפקשמ וז תתוועמ תוינימ .תישנ תועינכו 

תא הגיצהב ,אהת רשא הצפחהה תדותמ אהת .יטורא דמימ תוטעל ,הייוטיבו היתורוצ לכ 

הצפחהה תוברת הריבעמ ,רבגה לש ינימה וגוניע אוה ותילכת רקיעש ימכ םישנ לש ןפוג 

םשפנ תוואכו רשקה לכב ינימ ןפואב םישנה לכל סחייתהל םתוכזש םירבגה ללכל רסמ 

 .(1997 ,Fredrikson 8c Roberts)

.םישנ יפלכ ץיפחמ סחיל םיטעמ אל םירבג לצא תמגרתמ וז תיתוברת רתי תוכז ,ןכאו 

גוניעו הוואת ,הקידבל טקייבוא לאכ השיאל תוסחייתהכ תרדגומ תינימ ץיפחהל הייטנה 

,ונממ םיקלח וא ,השיאה ףוג ,רמולכ .(2006 ,ןוניקמ) הלש רחא ןייפאמ לכ לעמ ינימ 

םייקה יעצמא לש דמעמל םיתחפומו התוישונאמ טקייבוסה ידי לע השעמל םידרפומ 

,תשחרתמ וז ןיעמ הציפחמ תינימ תוסחייתה .(LeMoncheck, 1985)ותאנהו ושומישל 

תקשוחש תמיא לכ ,השיאה ףוג לש תילאוזיו הקידב וא םייניע תציענ תועצמאב ,אמגודל 

שוחל תוטונ ,םירבגמ רתוי הבר הדימב ,םישנ יכ םילעמ םירקחמ .רבגה לש ושפנ ךכב 

,Calogero) םינווגמו םינוש םיישיא ןיב םיבצמב ןתוא םינחובו םיטבמ ןהב םיצעונש 

ןנחובל הרטמב ,םישנב םיפוצה םה םירבג םירקמה לש יראה קלחב יכ אצמנ ןכ .(2004 

.תינימ ןכירעהלו 

,הז חותינב ,תושפתנ תינימה הדרטהה לש קוחה תרדגהב תולולכה תויוגהנתהה לכ 

המצע הדרטהה תא רידגמ תינימ הדרטה תעינמל קוחה ,השעמל .תינימ הצפחהל יוטיבכ 

הליפשמ ךכבו ,דירטמה לש ושומישל ינימ טקייבואל תדרטומה תא תכפוהה תוגהנתהכ 

יחכונה רקחמה תרעשה ,וז תיטרואית העיבקל ךשמהב .(2009 ,רימק) התוישונא תא הזבמו 

רחאמ .םיינימ םיצפח לאכ םישנל סחייתהל הייטנ לע תכמסנ ןכא תינימ הדרטהש איה 

תוברתב םייזכרמ םיביכר ינש תוחפל לש רצותכ תספתנ םישנ לש תינימ הצפחהל הייטנהו 

םורתל היופצ איה ,הצפחהה תוברתו תוירבגה תייגולואידיא ,ונייהד ,תילאכראירטפה 

.תוירבגה תומרונל תוימרופנוקהמ דרפנבו ףתושמב תינימ הדרטהל 

םייתוישיא םינתשמ 

,תינימ הצפחהו תוירבגה תומרונל תונמאות ונייהד ,ונודנש תוברתה-ייולת םימרוגל רבעמ 
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יראב לטרואו רומ ליגיבא 116 

תריציב דיקפת םיאלממ םיפסונ םייתוישיא םינתשמ הבש הדימה תא םג ןוחבל םוקמ שי 

תמר :םהו ןיינעה ןיממ תויהל םירומאה םינתשמ רפסמ ןחוב הז רקחמ .הדרטהל םיאנתה 

היטפמא .ירדגמה ןויוושה יפלכ ויתודמע םג ומכ ,טרפה לש תימצעה הכרעההו היטפמאה 

תוהזל ,וטבמ תדוקנ תא ץמאל ,רחאה לש ומוקמב ומצע תא דימעהל םדא לש ותלוכיכ תרדגומ 

תיטפמאה תלוכיה .(Covell <fc Scalora, 2002)וילע רבועה תא ןיבהלו ישגרה ובצמ תא תווחלו 

הדמע .םבאכ תא שוחלו םירחא לש םתחוורל סחייתהל ,ומצעב תוזכרתהמ קתניהל טרפל תרשפאמ 

Hakansson)תויתרבח תויצקארטניאב םישנא לש םתוברועמ לע יבויח ןפואב העיפשמ תיטפמא 

 2003 ,Zhou, et.al. ;2003 ,<£ Montgomery). לועפל תיטפמאה תלוכיה הרומא העבט םצעמ

יא תותואב ןיחבהל ילאיצנטופה דירטמל רשפאל הרומא איה ןכש ,הדרטהה עוציבל הבכעכ 

רקיעב תובורק םיתיעל הרוקש יפכ ,םיססוהמו םיירונימ הלא םא םג ,תנעמנה לש המכסהה 

.תורמ יסחיב תינימ הדרטה ירקמב 

הדרטהל הייטנה תשלחהל המוד ןפואב לועפל איה ףא היופצ ההובג תימצע הכרעה 

יניעב ,ךרע לעב אוהש העידיהו השגרהה תא טרפל הנקמ ימצע ךרע תשוחת .תינימ 

Baker)יללכ ןפואב ותחלצהבו ,רחאה ידי לע ותלבקב ןוחטיב תרציימו ,םירחאו ומצע 

 1951 ,Rogers ;1987 ,Sc Baker). הביצי תימצע הכרעהמ הנהנה םדאה יכ איה החנהה

אוה .תלוזה לע ומצע תא תופכל ךרוצ שיגריש ידכמ וכרעב קיפסמ חוטב היהי הנתיאו 

,ויתוינפ תנעמנ לש הנוצר תא דבכלו ישוק לכ אלל תוינימה ויתוינפל םיבוריס לבקל לכוי 

תורמעתהו הפפכהל קקדזי אל אוה ,דועו תאז .ויתונוצרל הפפוכל וילעש שיגרהל ילבמ 

אוה ,הובג ימצע ךרע תשוחת ךותמ .יתימא ימינפ חוכ לעבכ שיגרהל תנמ לע םישנב 

ליכהל ול רשפאתי ךכבו ,תילאטוטה םתרוצב תוירבגה תומרונ תא ץמאל אל ישפוח היהי 

תונוילע חיכוהל ךרוצהמ ררחושמ אוהשכ ,םישנ םע וירשקב רתוי הבורמ תוינויווש 

.אוהש גוס לכמ תוינימ תודרטה עצבל ונממ עונמל םייופצ הלא תוחוכ .הרוצ לכב ןהילע 

רתוי דבכי אוה ךכ ,םינימה ןיב ןויוושב רתוי לגוד טרפש לככש איה הייפיצה ,המוד ןפואב 

.התדרטהמ ענמייו השיאה תא 

רקחמה תורעשה 

םיאצמנה םימרוגהמ קלח תוחפל רתאל ןתינ םא יריפמא ןפואב ןוחבל שקבמ יחכונה רקחמה 

תויגולואידיאה תא םינפמ טרפה הבש הדימה יכ וב ןעטנ .תינימ הדרטהל הייטנה סיסבב 

לאכ םישנל תוסחייתה תוריתמהו ,הטילשו חוכ לש םיחנומב תוירבג תונבמה תויתוברתה 

הדרטה עצבל ותונכומ תא הזחת וז הדימ ,םייטנבלר תוישיא ינייפאמ דצל ,םיינימ םיצפח 

.תינימ 
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:ןלהלדכ ,ךכ םא ,ןה רקחמה תורעשה 

;תינימ דירטהל הייטנה ןיבל תוירבגה תומרונל תונמאות ןיב קהבומ רשק אצמיי .1 

;תינימ דירטהל הייטנה ןיבל תינימ הצפההל הייטנה ןיב קהבומ רשק אצמיי .2 

;תינימ ץיפההל הייטנל קהבומ ןפואב הרושק היהת תוירבגה תומרונל תונמאות .3 

םינתשמ ינשמ דחא לכ לש תינימ הדרטה לש התושחרתהל תיסחיה המורתה תניחבב .4 

םהינש ידי לע תרבסומה תפתושמה תונושל רבעמ תידוחיי המורת דחא לכלש אצמיי הלא 

;בלושמב 

הצפחה ,תוירבגה תומרונל תונמאות ןיבל תיטפמא תלוכי ןיב קהבומ יכפוה רשק אצמיי .5 

;תינימ הדרטהו תינימ 

הצפחה ,תוירבגה תומרונל תונמאות ןיבל תימצע הכרעה ןיב קהבומ יכפוה רשק אצמיי .6 

;תינימ הדרטהו תינימ 

תוימרופנוק ןיבל תוינויווש יתלב תויננימ תודמעב הזיחא ןיב קהבומ רשק אצמיי .7 

.תינימ הדרטהו תינימ הצפחה ,תוירבגה תומרונל 

הטישה 

םגדמ 

לכמ ופסאנ םיקדבנה .ץראה יבחרמ םירבג 309 לש תוחונ םגדמ ללכ יחכונה רקחמה 

בור .םיקינצוביק - 21.20/0-ו םיבשוממ - 24.90/» ,םיינוריע - 39.20/» - בושייה תורוצ 

םיקדבנהמ זוחא 74 .םירצונו םימלסומ ,םיזורד ראשהו םידוהי םניה (71.80/״) םיקדבנה 

רקחמב םיפתתשמה לכ .תרוסמ ירמוש םה יכ ודיעה 190/0-ו םיינוליח םה יכ םמצע לע ודיעה 

ךותמ .29 לע דמע עצוממה ליגה .63־ל 18 ןיב ענ םיאליגה חווטשכ ,18 ליג לעמ ויה 

(49.20/0) תיצחמכ .םיאושנ (31.20/0) םרתיו םיקוור םיקדבנהמ 68.8״/<> ,םיפתתשמה ללכ 

רקיעב הקלחנ םיקדבנה לש הלכשהה תמר .תיחכונה תעב םיטנדוטס םה יכ ונייצ םיקדבנהמ 

םינושה ויבלשב וא ןושאר ראות ילעב םהמ 42.90/0-שכ ,תינוכיתל תימדקא הלכשה ןיב 

.דומיל תונש 12-מ תוחפ (16.9׳>/0)רתיל ,דבלב תינוכית הלכשה ילעב 40.30/»וליאו 

הדידמה ילכו רקחמה ךלהמ 

תודסומו - דחאכ לוחכו ןבל ןוראווצ גוסמ - הדובע תומוקמ רפסממ וסיוג םיפתתשמה 

יכ רסמנ םיפתתשמה לכל .טנרטניאב תויתרבח תותשרמו ,ןופצה רוזאב םיימדקא דומיל 

תונכב םאלמל םישקבתמ םה יכו םיישיאניב םיסחיו םייתרבח םיניינעב םיקסוע םינולאשה 

הרימש ימעטמ .ןיטולחל םיימינונא םינולאשה יכ םיפתתשמה לכל רסמנ ,ןכ ומכ .תיברמה 
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רבד ,םתלבק תעב ןפוא םושב והוזי אל םינולאשהש םיפתתשמה לכל חטבוה תוימינונא לע 

םינולאש ושמיש רקחמל .תואצותה חותינ תעב םיפתתשמה לש תוימינונאה תא חיטביש 

הצפחהל הייטנה ,תוירבגה תומרונל תונמאותה לש הדידמ ילכ רפסממ ובכרוהש ימצע יולימל 

.םזיסקסו תימצע הכרעה ,היטפמא ,םישנ לש תינימ הדרטהל הייטנה ,םישנ לש תינימ 

ודמע תורקוחהו םינולאשה יולימ ןפוא יבגל תובותכו תוילולימ תוארוה ולביק םירקחנה 

,הנבה יא וא הלאש לכב םיקדבנה תרזעל 

תוירבגה תומרונל תוימרופנוק 

הז םשב דדממ וצמואש תולאש לש הרדס י״ע הקדבנ תוירבגה תומרונל תונמאותה תמר 

 (46-CMNI) ידרומו טנרפ לש(2009 ,Parent <fe Moradi). םיקדבנה ינפב גיצה ןולאשה

הארמ יתוא וספתי אל םלועל״ ןוגכ ,תוחוורה תוירבגה תומרונ לש המנפה םיפקשמה םידגיה 

לכ הבש הדימה תא גרדל ושקבתה םהו ,״סובה ימ םלוכל תוארהל בהוא ינא״ וא ,״תושגר 

.(דאמ ןייפאמ) 5-ל דעו (אל ללכב)1-מ ,תומר 5 לעב םלוס יבג לע םתוא תנייפאמ הנוכת 

םישנ לש תינימ הצפחה 

,Ward) דרוו לש ןולאש תועצמאב הקדבנ םיינימ םיצפח לאכ םישנל םחייתהל הייטנה 

םידגיה תרדס ללכ םלוסה .הצפחהה תוברת יכרע תא טרפה לש המנפהה תא ןחבש (2002 

ןתיא םיכסמ אוה המכ דע ןייצל שקבתה קדבנהו םישנ יפלכ תוציפהמ תויוסחייתה וגיצהש 

ןיא״ וא ,״הלש ףוגה יבגל תורעה ריעהלו תכשומ השיאב םייניע ץוענל יעבט הז״ אמגודל) 

תובושת וגצוה םיקדבנל .(״השיאה לש ףוגב רקיעב םיניינעתמ םירבגש ךכב לוספ םוש 

םיכסמ)5-ל דעו (םיכסמ אל דואמ) 1 -מ ,תומר שמח לעב טרקיל םלוס יבג לע תוירשפא 

.(דאמ 

תינימ דירטהל הייטנ 

Bingham)ןוסלרובו םהגניב י״ע חתופש םלוסב שומיש השענ הז הנתשמ דומאל תנמ לע 

 1996 ,8c Burleson) םיקדבנל גצוה ותרגסמב .תינימ דירטהל הייטנה תכרעה םשל

םיסחי חתפל ןיינועמה תוכמס לעב לש וילענב םמצע ביצהל םישקבתמ םה וב בצמ רואית 

תויגטרטסא 17 לש המישר הגצוה םיקדבנל .ויתונמזהל תברסמה ול הפופכ םע םיימיטניא 

דע הב ריצפהל ךישממ תייה״ :אמגודל)ולאכ םיבצמב םהיחווידל םישמתשמ םירבג םהבש 

,(״הרבחב םדקתהל הל רוזעל ךחוכבש הינפב ןייצמ תייה״ ,״ךתנמזהל המיכסמ התייהש 

וגצוהש תויגטרטסאהמ תחא לכב םיטקונ ויהש תוריבסה יהמ ןייצל ושקבתה םיקדבנהו 
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חוטב)1-כ הגווס הכומנה המרה רשאכ תומר 5 לעב טרקיל םלוס גצוה םיקדבנל .םהינפב 

.(דאמ ההובג תוריבס)5-כ הגווס ההובגה המרה וליאו (אלש 

תיטפמא /זללכי 

,Covell 8c Scalora) הרולקסו לבוק לש ןולאשה תועצמאב הדדמנ תיטפמאה תלוכיה 

ומצע תא םישל תלוכיב ןייפאתמ טרפה הב הדימה תא םיקדוב הז םלוסב םידגיהה .(2002 

הטלחה שבגמ ינאשכ״ :םיטירפל אמגוד .ולש טבמה תדוקנ תא תוהזלו רחאה לש ומוקמב 

יל ורמא םישנא הברה״ וא ,״םירחא לש םהיתועד תא ןובשחב תחקל ךרוצ שיגרמ אל ינא 

םה הבש הדימה תא ןייצל ושקבתה םיקדבנה .״םהיתובשחמו םהיתושגר יוהיזב בוט ינאש 

הדימב)5-ל דעו (אל ירמגל)1-מ םלוס יבג לע תונוש תויצאוטיסב יטפמא ןפואב םיגהונ 

.(דאמ הבר 

תימצע הכרעה 

תימצע הכרעה תדידמל םלוסה לש הרצקה הסרגה השמיש תימצעה הכרעהה תדידמל 

לעב טרקיל םלוס יבג לע ןייצל ושקבתה םיקדבנה . (1981 ,(כ00ק6ז8111101)תימסרפוק לש 

הנשמ יתייה״ גוסמ םידגיה םתוא םינייפאמ המכ דע (דאמ ןייפאמ5- ,אל ללכב 1-) תומר 5 

ךרענ םלוסה ןויצ בושיחב .״ימצע תא לבקל יל השק״ וא ,״יתלוכי וליא םיבר םירבד ילצא 

.ךפיהלו ההובג תימצע הכרעה גציימ הובג ןויצש ךכ ,ןיינעה ןיממש םידגיהל ךופיה 

תויננימ 

Glick Sc) קסיפו קילג לש תיטנלוויבמא תויננימ תדידמל ןולאשה לש תרצוקמ הסרג 

 1996 ,Fiske) ירדגמה ןויוושה יבגל םיקדבנה לש םהיתוסיפת תכרעהל השמיש.

םישנ״ וא ,״הטילשו חוכ ידימ רתוי שי ונימיב םישנל״ גוסמ םידגיה ללכ ןולאשה 

תדימ תא ןייצל ושקבתה םיקדבנה .״ןהל רדתסמ אל והשמש םעפ לכ הילפא לע תוננולתמ 

.(דימת)5-ל דעו (םעפ ףא)1-מ ,תומר 5 לעב טרקיל םלוס יבג לע םידגיהל םתמכסה 

םיאצממ 

םיירואית םיאצממ 

תוארל ןתינש יפכ .םינושה םינתשמה לש תויוגלפתההו םיעצוממה תא הארמ 1 רפסמ חול 

דחא לכב תומר יפ לע הקולחה תא םיארמ תוגלפתהה ינותנ .2.01-3.76 ןיב םיענ םיעצוממה 

.םידדמנה םינתשמהמ 
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רקחמה ינתשמ לש תויוגלפתהו ןקת תויטס ,םיעצוממ .1 חול 

 rvufrsnn pn nrtsoi bassists

 nsi»s nan  ri'rrs n»-i  nrroa n»n

 58.1%  28.4%  13.5%  (56.) 2.01  jitjs nntsn

 48.7%  39.8%  12.5%  (57.) 2.08  nrjmsaip

 35.5%  47.1%  14.5%  (63.) 2.78  n^rs nxsnn

 37.1%  50.6%  12.3%  (66.) 2.93  aropo

 13.2%  51.3%  35.5%  (65.) 3.76  xr&xs nmyn

 11.8%  51.9%  36.3%  (31.) 3.48  !"Pt3D72N

תוזתופיהה תניחב 

,תוירבגה תומרונל תוימרופנוקה ,תינימה הדרטהה ינתשמ ןיב םירשק ססבל תנמ לע 

תניחבל ןוסריפ ינחבמ וכרענ ,םזיסקסהו תימצעה הכרעהה ,היטפמאה ,תינימה הצפחהה 

םיקהבומ םירשק ואצמנ ,תוארל ןתינש יפכ .(2 חול) םינתשמ גוז לכ ןיב רשקה תוקהבומ 

תומרונל תונמאות ,תינימ הצפחה ןיב םיקזחו םייבויח םירשק ודעות .םינתשמה תיברמ ןיב 

.הדרטה ןיבל תימצע הכרעה ןיב ךופה רשקו ,תינימ דירטהל הייטנה ןיבל תויננימו ,תוירבגה 

תודמעלו תינימ הצפחהל ,תוירבגה תומרונל תונמאותל רתוי הטונ טרפש לככ ,רמולכ 

דירטהל רתוי ההובג הייטנ לעב היהי אוה ךכ ,רתוי הכומנ תימצעה ותכרעהו ,תויננימ 

הייטנל קהבומ ןפואב הרושק תוירבגה תומרונל ההובג תונמאותש אצמנ ןכ ומכ .תינימ 

הצפחה .תיסחי הכומנ תימצע הכרעהמ לובסלו תוינעמ תודמעב קיזחהל ,תינימ ץיפחהל 

ץיפחהל תרבגומה הייטנה ילעבו ,הלאל הלא קהבומ ןפואב תורושק תויננימ תודמעו תינימ 

רשקה קדבנ ןכ .תוכומנ תויטפמא תולוכי ילעבכ ולגתה ףא תויננימ תודמעב קיזחהלו תינימ 

אבנמכ הלגתה אל םהמ דחא ףאו ,תינימ דירטהל הייטנה ןיבל םייפארגומדה םינתשמה ןיב 

.קהבומ 
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תומרונל תונמאותה ,תינימה הדרטהה ינתשמ ךיג ןוסריפ תויצלרוק .2 חול 

.םזיסקסו תימצע הכרעה ,היטפמא ,תינימ הצפחה ,תוירבגה 

 nrara  ns-iyn  fPBDttK  nssnn

 jpra

 nu»Nun  mnun

 rnra

 rnra m-iun

 0.423**  nrancaip

 0.613**  0.506**  n'ra nxsnn

 -0.307**  ns  ns  rPttBaN

 ns  -0.248**  -0.200**  -0.313**  masy nmyn

 -0.292**  -0.266**  0.647**  0.477**  0.366**  nrara

 00.>p**

 ns = קהבומ יתלב

תשמח ךותמ העברא ןיבל תינימ הדרטהל הייטנ ןיב םיקהבומ םירשק ואצמנש רחאל 

לכ לש תיאמצעה יובינה תלוכי תא ןוחבל תנמ לע תיכראריה היסרגר ןחבמ ךרענ םיאבנמה 

ןתינ .3 רפסמ חולב תואבומ היסרגרה ןחבמ תואצות .םירחאל רבעמו לעמ העבראהמ דחא 

הבורמה היסרגרה ןחבמ ,םיקהבומו םיקזח םירשק ואצמש ןוסריפ ינחבמל המודב יכ תוארל 

השולש ןיבל תינימה הדרטהה הנתשמ ןיב ,םיתוחפ ךא ,םיקהבומ םירשק אוה ףא אצמ 

רתויב ההובגה תלוכיה לעבכ הלגתמה הנתשמה .םייולת יתלבה םינתשמה תעברא ךותמ 

תומרונל תונמאותה ,דרוי רדסב ,וירחא ;תינימה הצפחהה אוה תינימ הדרטהל הייטנ אבנל 

.תויננימ תודמעב הקזחאהו תימצעה הכרעהה ,תוירבגה 

תומרונל תונמאותה ינתשמ לש יולת יתלבה יובינה תניחבל תיכראריה היסרגר .3 חול 

.תינימ הדרטה הנתשמ לע תויננימו תימצע הכרעה ,תינימ הצפחה ,תוירבגה 

 (Sig) mpnaia  (Beta) "i®p
 0.00  0.362  rrra nxsnn

 0.00  0.186

 JTP-Qsn mania'?

 0.00  0.167  mass? nsnyn

 ns  0.02  nr:ra
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ןויד 

ךות ,תינימ דירטהל הייטנל םירשקנה םימרוג רתאל התייה יחכונה רקחמה תרטמ 

תוירבגה תומרונל תונמאותה תדימ ןוגכ תוברת-ייולת םימרוג לש םתעפשהב תודקמתה 

םינתשמה לכ ןיב רשקה קדבנ ןכ .םיפסונ תוישיא ינייפאמ םג ומכ ,תינימ הצפחהל הייטנהו 

.םהיניב ןילמוגה ירשק לש תקיודמ הנומת טטרשל תנמ לע םיאבנמה 

ינללוכה יומידה תולעב תוירבגה תומרונ תא םיצמאמה םירבגש םילעמ רקחמה יאצממ 

םיניגפמ םג םה ,ףסונב .םישנ לש תינימ הדרטהל תרבגומ הייטנ םילגמ (תויפיטואירטסה) 

הכרעהמ םילבוסו תויננימ תודמעב םיזחוא ,םישנ יפלכ תוהובג תומרב הציפהמ תוסחייתה 

תומרונל רתוי הבר תונמאות הלגמ רבגהש לככ ,תורחא םילימב .תיסחי הכומנ תימצע 

רשאמ רתוי הבר הדימב םישנ ץיפחהלו דירטהל הטי אוה ךכ ,תוילאכראירטפה תוירבגה 

חוכ לש םיביכר תסחיימה תורפסה םע םיבשייתמ ולא םיאצממ .הלא תומרונ םינפה אלש רבג 

Pryor ;1987 ,Pryor) דחי םג תינימה הדרטהה תעפותלו תוירבגה תייגולואידיאל הפפכהו 

 1999 ,Welsh ;2005 ,Ward et al. ;1997 ,<fe Whalen). לע תובתכומה תוירבגה תומרונ

סחייתהל םדא ודיעויש םיביכרמה לכ תא ,השעמל ,תומדקמ תוחוורה תויגולואידיאה ידי 

תרחאה רקיעבו רחאה לע ונוצר תא טילשהלו (Frey Douglas, 1992) ץפח לאכ רחאל 

 (2009 ,Parent <fc Moradi). ץמאל ירכזה ןימל םיארוק הלא ןיעמ םייתוברת םיביתכתשכ

תונמאותש אלפיי אל ,המודכו םישנב הטילש ,ונוצרל רחאה ףופיכ ,חוכ לע תססובמה תוירבג 

םיצפח לאכ םישנל סחייתהל תרבגומ תונוכנל תרשקנ תיברימה םתרוצב וללה תומרונל 

.תינימ ןדירטהלו םיינימ 

הייטנה לש יאמצע אבנמכ התלגתה םישנ לש תינימ הצפחהל הייטנ םג ,המוד ןפואב 

םחי הלגמ רבגש לככ ,רמולכ .תוירבגה תומרונל תונמאותל רבעמו לעמ ,תינימ הדרטהל 

יכ ררבתמ דוע .תינימ ןדירטהל הייטנ ול היהת יכ יוכיסה רבוג ךכ םישנ יפלכ רתוי ץיפחמ 

,הכומנ תימצע הכרעהו תודורי תויטפמא תולוכיב ןייפאתמ תאז ןיעמ הציפהמ הדמעב טקונה 

יכ הנקסמל םיכילומ הלא םיאצממ .תיננימו תדהוא יתלב הניה ירדגמ ןויווש יפלכ ותשיגו 

ןתילכת רקיעש ,םיינימ םיצפח לאכ םישנל תוסחייתה לע הבר הדימב תכמסנ תינימ הדרטה 

,Fredrikson Roberts) הצפחהה תירואית תונעטל המאתהב ־ םירבגה גנועל שמשל 

תוברת לש יזכרמה הדיקפת לע םידיעמו - (2009 ,רימק)ילארשיה קוחה חורלו (1997 

וז תולת לש הדועית םא םג .תינימה הדרטהה לש התושחרתהל םיאנתה תריציב הצפחהה 

הדרטהה לש יפוסה רצותל טרפה לש ותוירחא תא הרוצ םושב לטבמ וניא תועפותה יתש ןיב 

תחוורה תיתרבחה הסיפתה הבש תוברתבש הנבותל ליבומ אוה תאז לכב הנה ,תינימה 

םמצעל בצעל םישקתמ םימייוסמ םירבגש הארנ ,םיינימ םיצפח לש דמעמ םישנל תסחיימ 
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123 ?תוישיא וא תוברת רצות - תינימ הדרטה 

םייחכונה םיאצממה ,השעמל .הדירטמה תולהנתהה ןיבל םניב ובצייתיש תויפולח תוסיפת 

אוהש תונמאותה תדימו תיתוברת/תיתרבחה הביבסל טרפה ןיב שגפמהש ךכ לע םיעיבצמ 

.תינימ דירטהל ותייטנ תא םיאבנמ היביתכתל הלגמ 

ינש ,תינימ הדרטהל הייטנה תא אבנל םתלוכיל ליבקמבש דוע ררבתמ רקחמה תואצותמ 

.הזל הז םירושק - תינימ הצפחהל הייטנהו תוירבגה תומרונ ונייהד - םייזכרמה םיאבנמה 

ההובג תונמאות הלגמה רבג .םיינשה ןיב רתויב הקזח תידדה תולת לע םידיעמ רקחמה ינותנ 

המילה תמייק .םיינימ םיצפח לאכ םישנל סחייתהל תרבגומ הייטנ הלגי םג תוירבגה תומרונל 

(Mahalik et al. ;1992 ,Frey <fe Douglas, 2003)תיטרואיתה תורפסה ןיבו הז אצממ ןיב 

קהבומה רשקה תא ,ןכ לע ,הפוצהו ,תוירבגה תומרונב יזכרמ ביכר הצפחהה ביכרמב האורה 

.ןהיניב הלגתהש 

תינימ הצפחה ,תוירבגה תומרונל תונמאות ןיב ינוויכ-תלת רשק םייקש םיארמה םיאצממה 

םיעיפשמ םיאבנמה םינתשמהמ דחא לכ ובש לדומ ראתל ,ןכ םא ,םירשפאמ תינימ הדרטהו 

תורציימ תויתרוסמה תוירבגה תומרונ ,דחא דצמ .תינימ דירטהל הייטנה לע בלושמבו דרפנב 

תינימ ץיפחמ טרפה םא ןיב ,תינימ דירטהל תרבגומה הייטנה תא יעצמא יתלב ןפואב ןמצעב 

חותיפל קיפסמ יאנת הניה םיינימ םיצפח לאכ םישנל תוסחייתהה ,ינש דצמ .ואל םא ןיבו 

הייטנה לש יובינה תלוכיש הדבועה .םירחא םינתשמל רשק לכ אלל ,תינימ הדרטהל הייטנ 

התויה לע תזמרמ תוירבגה תומרונל תונמאותה לש וזמ רתוי הקזחכ התלגתה תינימ הצפחהל 

,תאז םע .ירכזה רדגמה דיקפת תמנפה רשאמ תינימה הדרטהה לש יתועמשמ רתוי טעמ אבנמ 

םיבגמ םה לעופבש חינהל שי ,וללה םינתשמה ינש ןיב דחוימב הובגה םאתמב בשחתהב 

.תינימ הדרטהל הייטנה תרבגהל בלושמב םילעופו הז תא הז םימיצעמו 

םימדוק םירקחמ .תרקחנה העפותל םימרוגה תנבהל תידוחיי המורת הלעמ הז לדומ 

 (1987 ,Pryor ;1997 ,Pryor Whalen) טרפה תמרב תינימ הדרטהל תוביסה תא ונחבש

לש ןתעפשהב וקסע אל ךא ,םיינוגרא םינייפאמ לש ןבומב ,בצמ ינתשמל םג וסחייתה םנמא 

,ךכ םא ,ביחרמ הז לדומ .םיינימה םידירטמה לש םתוגהנתה לע תויתוברת תועפותו תומרונ 

השיאב תוארל הייטנה תא תרציימה תוברתהש הארמו הלא םירקחמ לש םהיתונקסמ תא 

.תינימה הדרטהה לש התושחרתהל תמרות ,הירבג ברקב תינחוכ תוגהנתה תחפטמו ינימ ץפח 

,לע תועיפשמ תויתרבח תומרונו תוברת יכ תוארהל ותלוכיב הנומט לדומה לש ותובישח 

,ןאכמ .התעפוהל היירופ עקרק תווהמו תינימ הדרטהל רשקב טרפה תולהנתה ,תא תובצעמו 

.תינימה הדרטהה ידממ תא םצמצל היצנטופב לוכי וללה םימרוגהמ דחא לכ לש םייונישש 
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הכרעה לש תיסחי תוכומנ תומרל תינימ הדרטהל תרבגומה הייטנה תא רשוקה אצממה 

ןייפאתמ ,ויתונוצרל הדרטהה תנעמנ תא ףיפכהלו עינכהל ךרוצה סיסבבש זמרמ ,תימצע 

הכרעהב תוביציה רסוח .םיידדה םירשק רושקל ותלוכיבו וכרעב ןוחטב רסוחב דירטמה 

לאכ םישנל סחייתהל םג ומכ ,תוירבגה תומרונ תא תאש רתיב ץמאל ותוא ףחוד םג תימצעה 

םיסנמ םידירטמהמ םיברש םשורל דוגינב ,ךכו .הרבחב ןנויוושל דגנתהלו םיינימ םיצפח 

רבודמש רבתסמ ,גלפומ ימצע ןוחטיב לש םוקממ תועיגמ תוינימה תוינפה וליאכ ,רדשל 

לש תימינפ השוחת לע תוצפל ןויסינבו ןוחטיב רסוח לש בצממ םילעופה םישנאב םצעב 

הנתיאו הביצי תימצע הכרעהמ הנהנה םדאהש החנהה םע בשייתמ הז אצממ .ךרע רסוח 

,טרפב ויתוינפ תנעמנ לש הנוצר תאו (Baker <fe Baker, 1987)ללכב תלוזה תא דבכל לכוי 

תורמעתהו הפפכהל קקדזי אל אוה ,דועו תאז .ולש ויתונוצרל הפפוכל וילעש שיגרהל ילבמ 

תונוילע חיכוהל ךרוצהמ ררחושמ היהיו ךרעו חוכ לעבכ ומצע תא תווחל תנמ לע םישנב 

.גייתסמ אוה הנממש תוירבגה תייגולואידיאב שקבתמכ ןהילע 

טבמב תצקמב העיתפמ תיארנ תינימ הדרטהל הייטנל הרשקנ אל היטפמאה תמרש הדבועה 

תוהזלו רחאה לש וטבמ תדוקנ תא ץמאל רתוי לגוסמ טרפש לככש התייה הייפיצה .ןושאר 

םניא םיאצממה ךא .דירטמ ןפואב הילא וא וילא סחייתהל ותייטנ ןטקת ךכ ,וילע רבועה תא 

ינתשמ רתי םע היטפמאה הנתשמ לש םירשקה ךרעמב תוננובתה .וז הרעשה םיששאמ 

,תוירבגה תומרונל תונמאותה תדימל םג ורשקנ אל תויטפמאה תולוכיה יכ הלעמ רקחמה 

תיטפמא הדמע ,רמולכ .תויננימהו תינימה הצפחהה ינתשמל קהבומ יכפוה ןפואב ורשקנ ךא 

תדבכמה תוסחייתהה תא הריבגמו ת/רחאל הציפחמה תוסחייתהה תא תרתוסכ הלגתמ 

תוירבגה תומרונל תונמאותה תדימל תרשקנ הנניא איה ,דגנמ .ןויוושל התוכזו התוישונאל 

תונמאותש ןכתיי .תינימ הדרטהל הייטנה ןיבל הניבש רשקה רסוחל רבסהה ןומט ךכב ילואו 

אוה םהב םיבצמב תנעמנה תותואמ םלעתהל טרפה תא תפחוד תוירבגה תומרונל ההובג 

םישנמ ושקובמ תלבקו ,לע חוכ תלעפה לש םיחנומב ותניחבמ תרדגומה - ותוירבגש שיגרמ 

 (.2009 ,Parent Sc Moradi ;2003 ,Mahalik et al) - תומרל רשק אלל ,זא וא .תמיואמ

רסוח תותואל סחייתהל השקתיו ןכתיי ,םירחא םיבצמב תולגל לגוסמ אוהש היטפמאה 

תונמאותה לש תוילילשה תוכלשהה תא רתוי דוע שיגדמ הז אצממ .ויתוינפל התמכסה 

תועפשה יכ הארמ אוה ,השעמל .תילאכראירטפה תוברתב תוחוורה תוירבגה תומרונל 

יא ינמיס תא תוארמ טרפה תא תרוועמ ןה יכ דע תוקזח הכ ןה וללה תויתוברתה תומרונה 

ותושרב תויוצמה הקוצמ יוהיזל תויטפמא תולוכי תולרטנמו ויתוינפ תנעמנ לש המכסהה 

תורה תועפשה םצמצתש תיכוניח ענמ תוליעפב ףוחדה ךרוצה דדחתמ ךכב .םירחא םיבצמב 

.תוירבגה תומרונל תונמאותה לש הלא לרוג 
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תינימה הדרטהה רוגימו תעינמל תוכלשהה 

הדרטהש איה הז רקחמ יאצממ תלבקתמה תללוכה הנומתה לש תירקיעה התועמשמ 

תוברתל םיימדנא םייתוברת-םייתרבח םייוקיל המכו המכ לש תיפוסה האצותה הניה תינימ 

תורביחב הבר הדימב םיצוענ תינימה הדרטהה לש הישרושש הלוע .תילאכראירטפה 

.(2006 ,ןאגיליג)םינימה ינשמ תורכיה ינכוס ידיב ,םתסה ןמ ,תעצובמה ,תינומגהה תוירבגל 

םיקיזחמה םהמ הלא תא תרבגומ הדימב עינמ תוירבגה תומרונ יכרב לע םינבה לש םכוניח 

דירטהל ךכל םאתהבו הענכהו הטילש לש םיחנומב םתוירבג תא חיכוהל ,וז היגולואידיאב 

תריציב קר אל דבכנ דיקפת תואלממ תוירבגה תומרונש הלוע דוע .תורבגומ תומרב תינימ 

תוברת ,ישנה ןימה תא תינימ הציפחמה תוברת תריציב םג אלא תינימ הדירטמ תוגהנתה 

םתפישח .םירבג ידי לע םישנ לש תינימ הדרטה לש תוגהנתה תרוצ תנגעמ המצעב רשא 

,םישנ יפלכ ץיפחמ סחי םברקב חתפל הלולע הצפחהה תוברתל םירבגה לש תכשמתמה 

םלעתהל םתוא דיעומו תיסיסב היטפמא ןהיפלכ תולגל םהמ ענומ תוהובגה ויתומרבש 

םייומיד תוסיפת .הנוצרל תודגונמה תוינימ תוינפ םינפמ םה הילאש השיאה לש הנוצרמ 

דירטהל תרבגומ הייטנל םה ףא םימרות הרבחב השיאה לש הנויוושו המוקמ יבגל תוינללוכ 

םילשכמ ,םתסה ןמ ,תרזגנה ,הנתיאו ההובג תימצע הכרעה לש הרדעיה םגש ררבתמ .תינימ 

תויריפמא תועיבקל המילהב םיאצמנ הלא לכ .תינימ הדרטהל הייטנה תא הריבגמ ,םייתביבס 

.(Pryor ;1992 ,Frey <fe Douglas ;2005 ,Ward et al, 1987.) תורחא תויטרואיתו 

ילואש תיתורבתסה-אל המיגד תטיש וללכ ןה .תודחא תולבגימ ויה רקחמלש תודוהל שי 

ומכ .םיקוורו םינוליח ,םיטנדוטס לש רתי גוצייל הליבוהו םגדמה תויגוצייב טעמב העגפ 

ילעב תבוטל היטה טנרטניאה תועצמאב רקחמה יפתתשמ לש יקלחה סויגה הארינכ רצי ןכ 

תובושתב תיתרבח הייצרל םייוסמ ששח ןובשחב תחקל שי דוע .הז םוידמל תושיגנה 

בצמ תנומת תלבקתמ הלא לכ תורמל .והשמ םיכיבמה ןולאשה ינכתב בשחתהב םיקדבנה 

.תיתימא ענמ תוליעפ תבייחמה 

הדרטהה תא רגמל תנמ לע תכל יקיחרמ םייתרבח םייוניש תשרוד ענמה תוליעפ ,השעמל 

תומרונלו הצפחהה תוברתלש הרכהה .םישנ יפלכ תומילאב ללוכה קבאמהמ קלחכ תינימה 

םיכרדה תא הוותמ ,תינימה הדרטהה תעפות לש התריציב יתועמשמ דיקפת שי תוירבגה 

ידי לע ,תוירבגה תומרונ לש שדחמ בוציעל האירק הווהמ איה .םייתרבח םיעצמאב יונישל 

.הצפחהו תונוילע תנגפה ,תונפקות םע תוירבג ךרוכ וניאש דבכמו ינויווש ךוניח תגהנה 

תא .הצפחהה תוברת לש היצקורטסנוקד תועצמאב םחליהל שי תינימ הצפחהל הייטנב 

,םידבכמו םייואר םייומידב ףילחהל שי תותפמהו תולטרועמה םישנה יגוציי לש םמוקמ 
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תסיפתכ תויננימה .רבגה ,גוצייל רקיעב תיתרבח רומשה גוסהמ ,םיעיגפ יתלבו םייתמצוע 

םג בושח םתסה ןמ .תוינויווש תוסיפתל המוקמ תא תונפלו םלועהמ ףולחל הכירצ םלוע 

,הטילשו תונדאב ךרוצה תא ןתמל החוכבש תימצע הכרעה תכמות הביבס טרפל חיטבהל 

אלמלא תוינימ תועיגפב חרכהב םיאטבתמ ויה אל הז םוחתב םישובישש ןאכ ררבתהש םגה 

תא רגמל הרבחכ ונילע השקי הלא ףקיה יבחר םייוניש אלל .יחכונה יתוברתה רשקהה 

ןורתפה ךא .רצקה חווטל ינמז ןורתפ ילוא איה היואר השינע .תינימה הדרטהה תעפות 

ךרדה תא תוותמ רקחמה תונקסמו ,וללה םינפואה לכב הרבחה ינפ יונישב ןומט יתימאה 

ינב לש םהיתוסיפת בוציע לע םידקפומה םירחא תורבח ינכוסו ךוניח ישנא רובעב ךכל 

.אבה רודה 

תויוברעתה לע תעדה תא תתל םג שי ,חווט יכורא םה םעבטמ הלא םייונישו רחאמ 

ישוקל םירבגה תועדומ תאלעהבש תובישחה לע םיעיבצמ םייחכונה םיאצממה .תוידיימ 

תונעמנ ברקב הקוצמו המכסה יא ינמיס יוהיזב םלצא רצוויהל לולעש תוברתה-ייולת 

תימצע תונכב קודבל םהילעש הנבותל םליבוהל וז תועדומ לש החוכב .תוינימה םהיתוינפ 

אלש אדוול ידכ ,תוינימ תונווכ תלעב היצקארטניא לכב םתולהנתהו םהיתוסיפת תא תיברמ 

םירקחמ יאצמממ ףקות הנשמ תלבקמ וז העיבק .תותיא םוש וצימחה אלו לובג םוש וצח 

וליפא ,הדרטהה תנעמנ לש התוגהנתהמ ללכ תרזגנ הנניא תינימ הדרטהש םיארמה םימדוק 

הצפחהל התוא םידדועמה תוישנה תיגולואידיא יביתכת יפ לע ,תשבלתמ וא ,תגהנתמ וז םא 

.(Moor ;2001 ,De Judicibus Sc McCabe, 2010 ;2009 ,רומ) תימצע 

הכירדמב ,(Gordon-Howard, 2007) דראווה-ןודרוג הדניל הצילממ ,ךכל םאתהב 

רחא יביטקא שופיחב השיאל תינימ היינפ לכ םידקהל ,תינימ הדרטה תעינמל הלועמה 

הלאכ תותוא 7ללשנ רשא דע ןהב ךישמהל אלו ,תוינימה תוינפל הדצמ המכסה יאל םינמיס 

םירשקנ תינימה הדרטהה ירקממ םיברש איה דראווה-ןודרוג לש אצומה תחנה .לכו לכמ 

םלעתהל הייטנל הבר הדימב ורשקנ הז רקחמב רשא ,דירטמה לש תויוגש תושיפתל 

הבש הדימבש תווקל שי .וגוניעל דעונש ינימ ץפח הב תוארלו תנעמנה לש התוישונאמ 

י*ל תותוא ץימחה אלש אדוולו ויתושיפת תופקת תא קודבל םייתימא םיצמאמ השעי טרפה 

םירבגל סחיב תוחפ הפקת וז הצלמה ,םתסה ןמ .תינימ דירטהל וייוכיס ונטקי ךכ ,המכסה 

תועדומ לש היצקנופכ םהיכרד ונשי ילוא וללה ךא ,םיינחוכ םיכרצ ךותמ םישנ םידירטמה 

תימצע הכרעהל יוטיבו תוירבגה תומרונל העינכ לש רצות איה םתוגהנתה הבש הדימל 

םתעיבקל המודב .חוכב דירטמה לע איה רצקה חווטב העינמל תוירחאה ,תרחא וא ךכ .הדורי 

ייולת םימרוג הז רקחמב ורתוא םא םג ,(Frey <fe Douglas, 1992) סלגאדו יירפ לש 
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תוירחאה תא ומצע לע תחקל בייח טרפו טרפ לכ ,תינימ דירטהל הייטנל םימרותה תוברת 

ןפואב ,שיא וא ,השיא ףאל סחייתמ וניאש אדוולו הרבחהו תוברתה תועפשהמ ררחתשהל 

.ןבומ לכב דבכממ תוחפ אוהש 

תורוקמ 

.לכשמ :ביבא לת גנועה תדלוה .(2006)׳ק ,ןאגיליג 

ןונבל .ל ,ךותב .העפותה ידמימו ינייפאמ ,תינימ הדרטה :הדרטהו תומילא .(2011)׳ד ,רקה 

.רואל האצוה ,היטרקומדל ילארשיה ןוכמה :םילשורי .45-37 /!ודירטמ םילימ (תכרוע) 

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

.65-46 ,7 ,לארשיב תויתרבח תויגוס .לארשיב 

סחיב תוירדגמ תושיפתו ינייפאמ ,הירועיש :הדובעה םוקמב תינימ הדרטה .(2011)׳א ,רומ 

.185-159 ,11 ,לארשיב תויתרבח תוינוס .הילא 

.גנילסר :ביבא לת .הקיטקרפכו הירואיתב יטפשמ םזינימפ .(2005)׳ק ,ןוניקמ 

׳ד ,םואב :ךותב .״היכראירטפה תחת האנה״ :הטישו היפרגונרופ ,תוינימ .(2006)׳ק ,ןוניקמ 

.דחואמה ץוביקה : ביבא-לת תיטסינימפ הבשחמב הארקמ - םזינימפ דומלל ,(תכרוע) 

.רואל האצוה ,ןוחטיבה דרשמ :ביבא לת .טפשמו תויוכז םזינימפ .(2006)׳א ,רימק 

?רושע ול תאלמב ונחנא הפיא-תינימ הדרטה תעינמל ילארשיה קוחה .(2008)׳א ,רימק 

.73-9 ,ט,םיקסעו טפשמ 

תאצוה :ביבא לת תינימ הדרטה תעינמל קוחה םע תויחל :יתוא דירטמ הז .(2009)׳א ,רימק 

.דחואמה ץוביקה 

תיירפס :םילשורי .ילארשיה אבצב תוישנו תוירבג :םידמב תויוהז .(2006)׳א ,יול-ןושש 

תאצוה ,םירדגמ תיירפס :ביבא לתו ,תירבעה הטיסרבינואה ,סנגאמ תאצוה ,תולוכשא 

.דחואמה ץוביקה 

 Baker, H. S. <fe Baker, M. N. (1987). Heinz Kohut's Self Psychology: An

 overview. American Journal of Psychiatry, 144, 1-9.

 Bartky, S. L. (1990). Femininity and Domination: Studies in the

 Phenomenology of oppression. NY: Routledge.

 Berdhal, J. (2007). Harassment based on sex: Protecting social status in the

 context of gender hierarchy. Academy of Management Review, 32, 641־

 658.
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 Bingham, S.G. 8c Burleson, B.R. (1996). The development of a sexual
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