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הדובעה־ירגהמ לש תיבחרמה־תיתרבחה תולדבתהה םגד 

ביבא ־לתב 

**ינימינב באויו *לנש קחצי 

אובמ 

ביבא־לתב הדובעה־ירגהמ לש תובשייתהה תעפותל הנושארל ונעדוותה רשאכ 

היתונוכשב תמקוממה תינתא השינב זכרתהל םיטונ םהמ םישילש ינשכש ונל ררבתה 

רשעכב םירזופמ םהמ שילשכש דועב - ןנאש־הונ תנוכש ביבס - ריעה לש תוימורדה 

םוקמ תריחב לע ועיפשהש םימרוגה לש תינושאר הניחב .ריעה יבחר לכב תופסונ תונוכש 

תוותסהל ןוצרה ידי־לע וענוה תוצובקה יתשש ונתוא הדמיל הדובעה־ירגהמ לש םירוגמה 

לקי הדובעה־ירגהמ תנוכשבש התנומא תא השיגדה םינייאורמ לש תחא הצובק .בחרמב 

.הדובע־ירגהמ רחא יתרטשמ דוצמ לש הרקמב הנוכשה לש ינועבצה ןומהב םלעיהל םהילע 

ןויסינב ךבתסת אל הרטשמה היפלש חוכ לש השוחת םהב עטנ םירזה יוביר ,ךכל רבעמ 

־ירגהמ רחא םישופיחש וכירעה ,םתמועל ,םירחא .הדובע־ירגהמ לש ינומה שוריג עצבל 

תוקחרתה ןכלו ,םיזכורמ םה ןהבש תונוכשב םירבדה עבטמ םיעצבתמ םייקוח־אל הדובע 

תודע .םייקוח־אל םידבוע רחא דוצמב תודכליהה ןוכיס תא ןיטקהל היושע הלא תונוכשמ 

דעווה ישאר םע וניתוחישמ ונלביק בחרמב הדובעה־ירגהמ לש האווסהה תונויסגל תפסונ 

דציכ תועצה ונתיאמ ושקיב םה ,ונל וקפיסש עדימל הרומתב .םייאקירפאה םידבועה לש 

ידי־לע תודכליהה ןוכיס תא ןיטקהל ידכ הביבסב טולבלמ וא תורצב ךבתסהלמ ענמיהל 

.םילארשי םע םירתוימ םיתומיעמ ענמיהל ידכו הרטשמה 

לש תולבגמה וטלב הדובעה־ירגהמ לש תונושה תויבחרמה תויגטרטסאה עקר לע 

וא זוכירה תמצוע תא םינחוב הלא םידדמ .תיבחרמ תולדבתה לש םייתרוסמ םידדמ 

־תוצובקש החנה ךותמ ,ףיצרו ביצי ,ילרטינ בחרמב תויתרבח תוצובק ינב לש רוזיפה 

לא רזפתהל תוטונה תוצובקש דועב ,ןהלש םירוגמה בחרמב לדבתהל תוטונ םיילוש 

תוחנהה ןיב המאתהה־יא .תיללכה הרבחב בלתשהל םג ליבקמב תוטונ בורה תונוכש 

הלא ללוכ - הדובעה־ירגהמ לש יתרבחה דודיבה ןיבל םימייקה םידדמה לש תויומסה 

םידדמ עיצהלו הלא םידדמ שדחמ ןוחבל ךרוצה תא ררוע ־ בחרמב רזפתהל ורחבש 

לדומ .םירוגמה תסורפת ןיבל יתרבח דודיב ןיב רשקה תא ןוחבל םירשפאמה םימילשמ 

,םהלש םוימויה ייח בחרמב טועימ תוצובק ינב לש תולדבתהה תניחבב דקמתמה ,הזכ 

לש םירוגמ ירוזאו תרושקת תותשר לש תולדבתה תדידמל יללכ לדומכ ונידי־לע עצוה 

איה יחכונה רמאמה תרטמ .(Schnell <fe Benjamini, 1999) תויתרבח תוצובקו םיטרפ 

ןיב םילדבהה תשגדה ךות ,ביבא־לתב הדובעה־ירגהמ לש תולדבתהה יסופד תא ןוחבל 

םירזה לש ינתאה זוכירה ימוחתב רוגל ורחבש הדובעה־ירגהמ לש תולדבתהה יסופד 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םדאה תביבסו היפרגואיגל גוחה * 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,םיעוציב רקחו הקיטסיטטסל גוחה ** 
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דמעמהמ םילארשי לש תונוכשל רזפתהל ורחבש הדובעה־ירגהמ ןיבל ,ןנאש־הונ תנוכשב 

תוצלחיהל חרכהב רושק וניא םירוגמה בחרמב רוזיפש איה תירקיעה ונתנעט .ינוניבה 
.יתרבחה רוריבהמ 

תונורקע עיצמו םימייקה םילדומה לש םהיתולבגמ תא ןייצמ רמאמה לש ןושארה קרפה 

הדידמה ילכ לש ותגצהל סיסבכ תאז לכ ,םוימויה ייח בחרמב תולדבתה תדידמל םייפולח 

הדובעה־ירגהמ לש תובשייתהה יכילהת תא רקוס ישילשה קרפה .ינשה קרפב ןודינה 

־ירגהמ לש תוצובקה יתש לש תיבחרמה תולדבתהה לש םגדה חותינל עקרכ ,ביבא־לתב 

לדומה לש תונורתיה חותינב םכוסמ ןוידה .יעיברה קרפב עצומ אוהש יפכ ,הדובעה 

.םוימויה ייח בחרמב תויתרבח תוצובק לש ןתולדבתה תנבהל עצומה 

יגשומ ןויד ־ תיבחרמ תולדבתה 

הרדה יכילהת לש האצותכ יתצובק־ןיב דודיב לש בצמכ רדגומ "תולדבתה" גשומה 

ךות בחרמב תויתרבח תוצובק לש דודיבל םחייתמ "תיבחרמ תולדבתה" גשומהו ,תיתרבח 

תא לעופב םידדומ םילבוקמ םידדמ ,ןכ־יפ־לע־ףא .תוילאירוטירט תויגטרטסאב שומיש 

לש תוצובק שמח .בורה תייסולכוא לש תסורפתל סחיב טועימ תוצובק לש תסורפתה 

זכרתהל הייטנה תמצוע" ,"תיבחרמ תוסנכתה" ,"יבחרמ ןויווש־יא" :םויכ תולבוקמ םידדמ 

לש םיגוש םיטביה םידדומ הלא םידדמ ."דודיב"ו "תוצבקתה" ,"ריעה זכרמל בורק 

תא םינחוב רתויב םיללכושמה םידדמה .תויתרבח תוצובק לש םירוגמה ירוזא תסורפת 

ןיב תינויווש תסורפת רוצייש ןפואב טועימ תייסולכוא שדחמ םקמל שרדנה ץמאמה 

Liberson, 1981; Morgan, 1983; Morrill, 1991; Waldorf,) בורהו טועימה תויסולכוא 

 1998 ,1993; Wong).

ןיב רשקה .תשדוחמ הניחב תובייחמה תודחא אצומ־תוחנה םיחינמ םילבוקמה םידדמה 

־תחנהכ לבקתמ ,םירוגמה תסורפתב דדמנ אוהש יפכ ,יבחרמה דמימל יתרבחה דמימה 

.(Harvey, 1989) שבוגמ יטרואית ןועיט תועצמאב ענכשמ רבסהב הכוז הניאש אצומ 

םיסחי היפלש ,םייהקרוד לש הירואיתב ןרוקמש אצומה־תוחנה תא ןטושפכ לבקמ רקחמה 

Gregory, 1978;) הייסולכוא תוצובק ןיב םייתרבח םילדבהל םירוטקידניא םניה םייבחרמ 

 1987 ,Boal). ןיב םילדבהה תמצוע ןיב טושפו רישי רשק םייקתהל יופצ ,ךכל םאתהב

.םהירוגמ יבחרמ ןיב הדרפהה תמצוע ןיבל תויתרבח תוצובק 

החנה הנומט ,בחרמב תיגויווש־אל תסורפת םידדומה ,תיבחרמה הדרפהה ידדמב 

ידי־לע םיבתכומ םדא־ינב לש םלועה־תופקשהו םויקה יאנת ,תויוהזה היפלש היומס 

תוביציו תופיצר חטש־תודיחיכ םירדגומ תומוקמ .(locale) םירג םה ובש םוקמה 

לש ןתולדבתה לע דמלל םירומא תסורפתה ידדמ םא .תיסחי םירוגס תולובגב תומחותמה 

לש תאז הרדגה .םוקמה תולובג לש תוריגסה תמצוע תא דודמל םירומא םה יזא ,תוצובק 

־ינב לש תויתרבחה תויוהזהו םלועה־תופקשה ,םויקה יאנתש יומס ןפואב החינמ בחרמה 

םדא־ינב לש הייטנה ,ךכל רבעמ .םירוגמה םוקמל םהינכש ידי־לע רקיעב םיבצועמ םדא 

םמלוע־תופקשהו םהיתויוהז תא שבגל םתייטנ דצל ,םהל םימודה םירחאל תונכשב רוגל 

בחרמב םיינגומוה םירוזא לש םתווהתה תא םימיצעמ ,("ןכשה טקפא") םהינכש יפ־לע 

הלא תוחנה ,ונתכרעהל .םינוש תומוקמ לש םהיבשות ןיב תויונושה תא םג ומכ ינוריעה 
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הדבועהו םיילכלכה ןוניסה ינונגנמ .היצזילבולגה ןדיע לש תואיצמה ןחבמב תודמוע ןניא 

לש יתרבחה (status) בצימב יולת םהבוגש תוריכש ימדמ תונהיל םיפאוש םיתב ילעבש 

תודמעמ ינבל תונכשב ררוגתהל םיטרפהמ קלח לש הייטנה תא םנמוא םיקזחמ םתנוכש 

םתלוכי הלדג ןכ םיללכתשמ תרושקתה יעצמאש לככ ךא ,(Harvey, 1989) םהל םימוד 

תנוכשל ץוחמ םירגה םירחא םע תויתועמשמ תרושקת תותשר חתפל םדא־ינב לש 
.םהירוגמ 

םדא־ינב לש םייחה יאנת בוציעב תושדחה תרושקתה תותשר לש ןתובישחל תועדומה 

לש תמוצכ םוקמ הרידגמ איה .(locale) םוקמ גשומה תא שדחמ רידגהל יסיימ תא הענכש 

תוכמתנ רשאו םוקמה תולובגב חרכהב תומסחנ ןניאש ,(Massey, 1984) תרושקת תותשר 

תוילקול תויוברת לש הכרעה דצל םיילבולג םיבחרמל תוחיתפ לש שדח יתוברת סותאב 

 (1996 ,Castells). לש תויוהזה הנבמ לע היצזילבולגה לש התעפשה תא םישיגדמ םירחא

,תולוז תוימואלניב תוחיש ןוגכ תוימלועה תרושקתה תותשרב םיבלתשמה ,םדא־ינב 

,םיבכרומ תוהז ימקרמ לש םתושבגתה תא םישיגדמ םירקוח לש הרוש .המודכו טנרטניא 

,תוחיתפ ןהיפלכ םילגמ רבדב םיעגונה םיטרפהש תוסחייתה־תוצובק לש יוביר םינייצמו 

Bauman, 1995; Giddens, 1991;) רחא דצמ ,תוביוחמ לש תלבגומ המרו ,דחא דצמ 

 2000 ,Slevin). לע םהלש תרושקתה תותשרמ רכינ קלח ססבל חונ םישח הלאכ םישנא

םיסחי לש שוביגו הקומע תישגר תוברועמ םיבייחמ םניאש םינווגמו םיקוחר םירשק 
.םיינושאר 

חרכהב תדמוע הניא םיינגומוה םניה ריעב םייתרבח םירוזא היפלש אצומה־תחנה 

המודב םיינגומוה םייתרבח םירוזא ושבגתה אל הפוריאב תובר םירעב .תואיצמה ןחבמב 

םינילופורטמב םגש ךכל תועדומה תרבוג תונורחאה םינשב .םייאקירמא־ןופצה םירברפל 

םיינגורטה םייתרבח םירוזא רתויו רתוי םישבגתמ ,תורחא םירעב םג ומכ ,םייסקסולגנאה 

.(Short, 1989; Racine 8c Mager, 1997) םיבטוקמ וליפאו 
וניה ינוריעה יתרבחה בחרמה היפלש הסיפתה יכ הרעשהה תא תולעמ הלא תודבוע 

הפיאשה ידי־לע רקיעב הנזוה - יריפמא שושיאל ןיידע הניתממש הסיפת - ינגומוה 

בחרמב תונכשש םג דמלמ ןויסינה .םיטושפ םידדמ לע םיססובמה םייזטרק םילדומ תונבל 

Fischer, 1984;) יתרבחה דמימב תונכש יסחי לש שוביג דוע תבייחמ הניא םירוגמה 

 1977 ,Porteous). תומלוע םמצעל שבגל םייושע תויתרבח תוצובקו םדא־ינב ,ןכ לע רתי

םינכש םירידמ םה םתרגסמבש ,ףתושמ םייח ןונגס לע םינעשנה םייתוברת־םייתרבח 

םיקוחר םימוקימב םירגש םהל םימודה םירחא םיללוכו הצובקל םיכייתשמ םניאש םירחאו 

.(Foucault, 1997; Schnell, 1999) הזמ הז תיסיפ הניחבמ 

שוביגה יכילהת תנבהל םייטנוולר םניא םימייקה םידדמה יזא ,תונוכנ הלא תוחנה םא 

,ריעב תויתרבחה תוצובקה ןמ קלח תוחפל לש תויוהזהו םלועה־תופקשה ,םויקה יאנת לש 

דדמ .םימייקה םידדמה תא םילשיש תיבחרמ תולדבתה לש לדומ תונבל ךרוצ ררועתמו 

הינבהב "םיליעפ םינכוס"כ םיטרפ לש הלועפה יסופד לש הניחב לע ןעשיהל בייח הזכ 

בחרמ לאכ "םדאה־ינב לש םוימויה ייח בחרמ"ל סחייתהלו ,םהייח תואיצמ לש תיתרבחה 

תיירואית אוה לדומה תיינבל יגשומה סיסבה ,ןכ םא .םהייח תואיצמ תא םיבצעמ םה ובש 

תא הז םיבצעמ יתרבחה הנבמהו - ליעפ ןכוסכ - םדאה היפלש ,סנדיג לש שדחמ הינבהה 

םה הבש הריזה - םדאה־ינב לש םוימויה ייח בחרמב שחרתמ תידדהה הינבהה ךילהת .הז 

עבונ בחרמל יתרבחה הנבמה ןיב רשקה .תויתרבחה תומישמה עוציבב םיפתתשמ 
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םילולסמב םדא־ינב לש העונת בייחמ םירחא םע תויתרבח תומישמ עוציבש הדבועהמ 

־ינב .(Hagerstrand, 1975; Pred, 1989) בחרמב ןמוקיממו תומישמה יפואמ םיבייחתמה 

םהיתועונת ילולסמ לש ןה אצומ־תדוקנכ םתיב ביבס םהלש םוימויה ייח תא םילהנמ םדא 

םייתיב םילגעמכ םירדגומה םילגעמב ,םהלש (orientation) תונווכמה תוכרעמ לש ןהו 

ימצעה־ תנומתו םלועה־תנומת לש ןשוביגב םימילשמ םידיקפת שי לגעמ לכל .םיינוציחו 

.(Buttimer, 1976, 1981; Giddens, 1984) םדאה לש 

ייח לש םיבחרמב םדא־ינב לש שומישה יסופדב הזמ הז לדביהל םייושע םייח תונונגס 

םה םמיעש "םייתועמשמה םירחאה" ,תימוימויה תוליעפה ילגעמ ־ םהלש םוימויה 

םילוכי םייח תונונגסב םילדבה .םיפתתשמ םה ןהבש תויתרבחה תומישמהו ,םיעעורתמ 

תויורשקתהל האוושהב םינפ לא םינפ םירשק לש םתויזכרמ תדימב יוטיב ידיל אובל 

וא םיינטילופורטמ םירשק תמועל םיילקול םירשק לש םתויזכרמב ;היצקינומוקלט יעצמאב 

תומישמה לש ןייפואבו ;םיסייגמ םהש םייתועמשמה םירחאה לש םייפואב ;םיילבולג וליפא 

.ףתתשהל םירחוב םה ןהבש תויתרבחה 

ייח בחרמב שומיש לש םינוש תונונגס יוהיזב ןודל טעממ יפרגואיגה חישהש יפ־לע־ףא 

תוסחייתהה תטלוב הז ןויד תרגסמב .םייח תונונגס המכ ןיב הנחבה ןוידל התלע ,םוימויה 

לש אצומה־תוחנה לע הנוע רשאו יתנוכשה סופיטה תא םאותה ,יטסילקול םייח ןונגסל 

ינטילופורטמה םייחה ןונגסב ,הז תמועל .תיבחרמ תולדבתה לש םילבוקמה םילדומה 

Krupat,)ולוכ ןילופורטמה ינפ־לע םיסורפה תימוימוי תוליעפ יכרעמ םימייקמ םדא־ינב 

םירשק תוכרעמ םייקלו םלועב עונל םיברמ םדא־ינב םיילבולגה םייחה תונונגסבו ,(1985 

Webber,)והשלכ םוקמל םהלש תוכייתשהה תשוחת תושלחיה ידכ דע םייביטקינומוקלט 

ןונגסל תונווכמ ילעב םדא־ינב לש אוה ,םיפאיה תא ןייפאמה ,שדח םייח ןונגס .(1964 

,םילודגה םינילופורטמה יזכרמב בחרמהו ןמזה תסיחדמ םינהנה םישנא - ינוריע םייח 

תונווכמ ילעב תינמז־ובו - החפשמה יכרוצ ןובשח־לע םייטרפה םהיכרוצ תא םקפסב 

.(Short, 1989)ולוכ םלועה ינפ־לע תוסורפה היצקינומוקלט תותשר חותיפל 

;תיבחרמה תולדבתהה לדומ לש היינבל םידחא תונורקע םילוע ליעלש ןוידהמ 

תיתרבחה תואיצמב בלתשמה ליעפ ןכוסכ טרפה תמרמ ליחתהל בייח חותינה ,תישאר 
םיטרפ לש יבחרמ םגדמ לש תולדבתהה חותינ .ולש םוימויה ייח תא להנמ אוה הבש 

ץומיאב םג יוטיב ידיל האבש ,תפתושמ תוהז ילעב םינכוס לש תוצובק דגאל רשפאמ 

לש תיבחרמה תולדבתהה ,תינש .םהלש םוימויה ייח בחרמב שומיש לש םימוד םיסופד 

קר אלו ,םהלש םוימויה ייח לש םיבחרמל סחיבו םהירוגמ םוקמב דדמיהל תבייח םינכוסה 

לש הרדהל תיבחרמ היגטרטסאכ תיבחרמ תולדבתה .םירוגמה בחרמב םהינכשל סחיב 

דחאה בטוקב :םיבטק ינש ןיב שבגתהל הלוכי ,הנוש תיתוברת תוהזב םינייפאתמה ,םירחא 

בטוקבו ,םיילאירוטירט הרדה ינונגנמב שומיש לע רקיעב תנעשנ תוצובק לש תולדבתה 

תרושקתה תותשרמ םירחא לש הרדה לע רקיעב םינעשנ תולדבתהה יכילהת רחאה 

יתבכש־בר בחרמ לש יומיד רוציל ןתינ רחאה בטוקה יבגל .הצובקה ירבחל תויתועמשמה 

ןתוא לע ,תוחפל וקלחב ,םייקתמה יתוברת בחרמ המצעל תרצוי תיתרבח הצובק לכ ובש 

תרושקת תותשר לש הריצי אלל ךא םינכש םייתוברת םיבחרמ לש תוטנידרואוק 

.(Piette, 1990; Schnell, 1999)וללה םיבחרמה ןיב תויתועמשמ 

יבחרמב תולדבתהה ןיב רשיו טושפ רשק םייק יכ ועבק הקירמא ןופצמ םירקחמה בור 

םדא־ינב לש תוימוימויה תרושקתה תותשרבו תוליעפה יבחרמב תולדבתהה ןיבל םירוגמה 
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 (1987 ,Boal), יסופד תא ונחבש הינמרגמ םירקחמ .תורתוס תויודע םג תומייק ךא
הוולמ הניא וטגהמ םתאיציש םידמלמ תינמרגה הרבחב הדובע־ירגהמ לש תובלתשהה 

Nauck, 1988; Alpies,) תינמרגה תוברתב וא תינמרגה הרבחב םתובלתשהב חרכהב 

םידמלמ (Fried, 1963) ןוטסובב יברעמה עבורה ינופמ לע דירפ לש וירקחמ .(1990 

םיקלטיאה לצא ורצי ריעה ילושל םיוניפו ריעה זכרמב תיתיבה הירוטירטהמ םקותינש 

הרקחמ .ץבוקמב ריעה ילוש לא ורבעוה םהש יפ־לע־ףא ,תיתרבח היגולותפ לש תועפות 

ןמ רכינ קלח םהיפלש םימוד םיאצממ ףשוח (Buttimer, 1981)וגזלג ינופמ לע רמיטב לש 

ויה םהילאש ,םייטקפמוק תימוימוי תוליעפ יכרעמ םמצעל רוציל וחילצה אל םינופמה 

.םישק םירבשמ םלצא רצי הז בצמו ,יוניפה ינפל םילגרומ 

דדמה תיינב 

תימוימויה תוליעפה יבחרמל סחיב םיטרפ לש תיבחרמה תולדבתהה תא דדומ לדומה 

םהב םיעצבמ םיטרפהש םיבחרמל סחייתמה ,ילאירוטירט דמימ תללוכ תוליעפ לכ .םהלש 

םירחאה לש תויוהזל סחייתמה ,יתרושקת דמימו ,םהלש תוימוימויה תויוליעפה תא 

דדומ דדמה .םהלש תויוליעפה לוהינ ידכ ךות םמיע םיעעורתמ םיטרפהש םייתועמשמה 

ירבחל סחיבו תויתרבח תוירוטירטל סחיב םיטרפ לש דודיבה וא הפישחה תגרד תא 

לע דמלמ ילאירוטירטה דמימה .םהלש םוימויה ייח לוהינ ךלהמב תונוש תויתרבח תוצובק 

להנמ טרפה ןהבש תוירוטירט ןתואב תונוש תויתרבח תוצובק ינבל הפישחל תורבתסהה 

םיפתוש לש לעופב תוריחבה לע דמלמ יתרושקתה דמימהש דועב ,ולש םוימויה ייח תא 

תונונגסה ןיב ןיחבהל היושע דמימ לכב דודיבה תמצוע .תימוימויה תוליעפה לוהינל 
.תיבחרמ תולדבתה לש םינושה 

לש םירוגמה תיב - ףתושמ זכרמ ביבס םילגעמ העבראב דדמנ ילאירוטירטה דמימה 

,םדאה לש םיידיימה םינכשל סחייתמ (ידיימה בחרמה) הבורקה הביבסה לגעמ :טרפ לכ 

םילגעמה תשולש ;תיסחי םיקודה תונכש ירשק םמיע םייקל םיטונ םדאה־ינבמ קלחש 

ינוריעה בחרמה ראשלו הנוכשל ,םקוממ טרפה לש ותיב ובש ןנבמל םיסחייתמ םיפסונה 

ילגעמ השולשל סחייתמ יתרושקתה דמימה .<2001 ,רבהדלוגו לנש)ול רבעמש בחרמהו 

רבעמש תועשב םירבחו הדובעל םיתימע .היצקינומוקלט ירשקו םירבח ,הדובע :םייח 

םמלוע־תפקשה שוביגב םדאה־ינב בורל רתויב םייתועמשמה םירחאה םגיה הדובעל 

תיסחיה םתובישחש יפ־לע־ףא היצקינומוקלט ירשקל ונסחייתה ,ךכל רבעמ .םתוהזו 

תושדחה תויונמדזהה תא םיאטבמ הלא םירשק .םיבר םישנא יבגל הנטק תויהל היושע 

תלזוה .תוחתופמה תונידמב הייסולכואהמ קלחל הצקמ תרושקתה ןדיע לש תואיצמהש 

קר ןניה טנרטניאה תרושקת לש התרידחו תוימואלניבה ןופלטה־תוחיש לש ןהיריחמ 

תוצובק שי םויכ רבכ .וניניע דגנל שבגתמה יביטקינומוקלט םלוע לש תוינושאר תוינונס 

םיקירפ תמגוד ,םייתועמשמ םירחא םע םיצרמנ היצקינומוקלט ירשק תומייקמה הייסולכוא 

הבר תובישח סחייל םייושע הדובעה־ירגהמ םג .עדימה תיישעתב םידבועו םיבשחמ לש 

.אצומה־ץראב םהירבחו םהיתוחפשמ םע היצקינומוקלט ירשקל 

Schnell <fe) םיללקשמ םידדמו םיינושאר םידדמ :םיקלח ינשמ בכרומ דדמה 

 1999 ,Benjamini). םירחא ןיבל ןייאורמה ןיב סחיה תא םינחוב םיינושארה םידדמה
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ונפסוה הנכמל ןהו הנומל ןה .םינודינה םייחה ילגעמו תוירוטירטה ןמ דחא לכב ותצובקב 

ונבשיחו ,(הנכמב 0 ךרעמ האצותכ -"> יכרע עונמל ידכ) תוינכט תוביסמ רפסמה תא 

הפישח וא תולדבתה לש םיינוציקה םיבצמה תא השיגדמה תימתירגול היצקנופכ סחיה תא 

.תורחא תוצובק ינבל 

סחיכ תדדמנ (H) דדמנה בחרמל סחיב (i)ןייאורמ לש תינושארה תולדבתהה ,ןכ םא 

ללכ) דדמנה בחרמב םיבשותה רתי לש םרפסמ ןיבל (n) ותצובק ינב לש םרפסמ ןיב 

:<n הצובקה יגב תוחפ N םישנאה 

 1
 "(H),

S(H)i = in I —-—־ —3 .1 
 N(H)i - n(H)i + i- j\

עבראמ תחא לכב (SP) תינושארה תילאירוטירטה תולדבתהה תא בשחל ןתינ וז ךרדב 

םייתרושקתה םייחה ילגעמ תשולשמ דחא לכל ךרענ המוד בושיח .תונודינה תוירוטירטה 

 SO)). תא ראתל םינייאורמה ושקבתה םהבש תוגויאר לע בושיחה ןעשנ הלא םירקמב

N).=10) רתויב םהל םיבורקה םיתימעה תרשע לש יתצובקה ךוישה 

תיבחרמה־תיתרבחה תולדבתהה תדידמ לש יללכ לדומ :1 רויא 

תולדבתה 
־> 

תיבחדמ־תיתרבח 

םיינושארה םידדמה םיללקשמה 

ז,(ז) ^(ז) 

1 !,(ז) ¥;(1) 
\¥!(ז) = 

8?, (ידיימ בחרמ) 

5?!(ןנבמ) 

8?!!הנוכש) *־ ,*י —ך תילאירוטירט 

 (3),¥ (3);! 1

3?!*רבעמש בחרמה) 

30,(הדובע) 

30!(םירבח) 

50!(היצקינומוקלט) 

.Schnell <fe Benjamini, 1999 :רוקמ 

ינויח וניח 1־ל הווש םמוכסש (W) םיללקשמ תועצמאב םיינושארה םידדמה לולקש 

דחאה טביהה .הז תא הז םימילשמה םיטביה ינש בלשמ לולקשה ןונגנמ .ריהנ דדמ תריציל 

ללכ ךותמ םינושה תוליעפה ,לגעמבו תוירוטירטב הלבמ ןייאורמהש יסחיה ןמזל סחייתמ 
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לש םינוש םירשקהב תכשוממ תוהשש איה דדמה תחנה .תעצוממ הממיב ולש תורעה תועש 

הרישי הניא ןמזה תעפשה ךא .םדאה לע דמימ ותוא לש העפשהה תא תקזחמ םוימויה ייח 

רשקהב תונושה תויוליעפל םיסחיימ םדא־ינבש תיסחיה תובישחב םג בשחתהל שיש ןוויכמ 

הממיב ההוש (i) םדאש ןמזה ־ Ti(r) םא ,ןאכמ .םהלש םיילכלכה־םייתרבחה םייחה לש 

םאו ;דחא דצמ ,הירוטירט לכ לש תיסחיה תובישחה = Vi(r)־r, 1 הירוטירטב תעצוממ 

 (Ti(a = םדאש ןמזה (i) םינושה םייחה ילגעמב ותצובקמ םירחא םע תעצוממ הממיב ההוש,

לולקשה יזא ־ רחא דצמ ,םינושה םייחה ילגעמל סחיימ ןייאורמהש תובישחה = Vi(a)־1 

:תוירוטירטה עבראמ תחא לכ יבגל תובישחהו ןמזה לש הלפכמ אוה 

 W^TjWVifr) .2

:םייחה ילגעמ תשולשמ דחא לכ יבגלו 

 Wi(a)=Ti(a)Vi(a) .3

דמימה ימדקמ םג ךכו ,ןייאורמ לכ יבגל 1־ב םימכתסמ ילאירוטירטה דמימה ימדקמ 

החסונה תועצמאב תדדמנ תילאירוטירטה תולדבתההש ןאכמ .(1 רויא ואר) יתרושקתה 
:האבה 

 SP! =X Wj(r) Sf(r) .4
 4 territories

םיתימע :םייתרושקתה םיטביהה תשולשל סחיב ־ (SO) תיתרושקתה תולדבתההו 

:האבה החסונה תועצמאב תדדמנ ־ טנרטניאלו ןופלט־תוחישל םיתימעו ,םירבח ,הדובעל 

 SO; =X Wi(r) S"(a) י5 

 3 actions

ימוכסש ןוויכמ םיינושארה םידדמה לש תונוכתה לע םירמוש םיללקושמה םידדמה 

ךרעה ביבס םירפסמה ללכ ינפ־לע ערתשהל םילוכי דדמה יכרע .1 םה םיללקשמה 

םוימוי ייח לש םיבחרמב םילעופה םדא־ינב לע םידמלמ 0 יכרע :(־ ־» < SP/SO < + "'־) 

םתיצחמו םיקדבנה לש הצובקה ינב םניה םייטנוולרה םירחאה תיצחמ םהבש ,םיברועמ 

ייח לש םיבחרמב םילעופה םדא־ינב לע םידמלמ םייבויח םיכרע :תורחא תוצובק ינב םניה 

םה םהבש םיבחרמב םילעופה םדא־ינב לע םידמלמ םיילילש םיכרעו ;םילדבתמ םוימוי 

םיאטבמ +3־מ םילודג וא ־3־מ םינטקש םיכרע .םתצובק יגב םניאש םירחאל םיפושח 

םירחאל סחיב ,המאתהב ,תינוציק תולדבתה וא תינוציק הפישח לש םיבצמ ללכ־ךרדב 

תולדבתהה לש ללקושמ םוכס םג בשחל ןתינ ,תינורקע .רקחנה לש ותצובק ינבמ םניאש 

רקיעש הארנ ךא ,תיבחרמ־תיתרבח תולדבתהל דדמכ תיתרושקתהו תילאירוטירטה 

.בלושמ דדמ ללכל םפוריצב אלו ,םיכרעה ינש ןיב האוושהב אוה ןיינעה 

ייח בחרמל סחייתמו ותיבב םקוממה ןייאורמ לכל דרפנב תולדבתה דדמ בשוח הכ דע 

םקלח וא תיתרבח הצובק ינב םא הניחבל סיסב תווהל לוכי הז דדמ .ולש םוימויה 
לש יבחרמה םגדה יופימל סיסב םג ומכ ,תולדבתהל תפתושמ תונווכמכ םינייפאתמ 
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תופמ תריציו םהירוגמ תומוקמב םירקחנה יכרע לש היצלופרטניא תועצמאב תולדבתהה 

.היצלופרטניאה ךמס־לע תויטלפוזיא 

עדימה ףוסיא 

םהיניבמ םיעברא .ביבא־לתב הדובע־ירגהמ םישיש םע תונויאר לע ססובמ רקחמה 

םיפסונ םינייאורמ םירשעו ,ןנאש־הונ תנוכש לש יתנוכשה בחרמב יתטיש ןפואב ונמגד 

תונוכשב רזופמב םירגה םירז םידבוע םע םינייארמה לש תויורכיה ךמס־לע ונייאור 

ףיקמ רקחממ קלח וויה תונויארה .ביבא־לת םורדב הדובע,ד־ירגהמ לש השינהמ תוקחורמה 

תונויארו תוחיש ,תויפצת ,ןנאש־הונ תנוכשב םירוגמה בחרמ לש יתטיש רקס :ללכש רתוי 

םירקוחהש רחאל רבעוה יחכונה ןולאשה .ביבא־לתב הדובע־ירגהמ םע םינבומו םיחותפ 

תרקוחו ,םתייסנכב םיאקירפא םע ןגינ דחא רקוח :םנומאב וכזו םירזה תליהקל ורדח 

.ץראב םהייח לש םוליצ טקיורפב הדובע־ירגהמ לש הצובק םע הלועפ הפתיש תפסונ 

אל ,טרפב םיאקירפאה דצמו ,ללכב הדובעה־ ירגהמ דצמ םירקוחה וכז ובש ןומאל תודוה 

.םינולאשה תא אלמל השקבל םיבוריס ויה 

ירייד תא ןיימל םינייאורמה ושקבתה ,הנוכשה ירייד ללכ וקדבנ ובש ,ומצע רקסב 

םילארשי וא םישדח םילוע ,הדיל־תשבי יפל הדובע־ירגהמ :םתוהז יפ־לע ףתושמה תיבה 

לע תונעל טרופמ ןויאיר ונמייק םמיעש םינייאורמה םיעברא ושקבתה ךכל רבעמ .םיקיתו 

םיסחיימ םהש תובישחל ןכו םינייאורמה לש ןמזה תואצקהל וסחייתהש ,תודחא תולאש 

תויטנוולר תוירוטירטלו ,תורחא תוצובקמ וא םתצובקמ םירחא םע םייתרבח םירשקל 

םילגעמ העבראב ,רומאכ ,ורדגוה תויטנוולרה תוירוטירטה .םהלש םוימויה ייח לוהינל 

רדגומה ,ןנבמה :ףתושמה תיבב םיידיימה םינכשה תביבס :ףתושמ זכרמכ םתיב ביבס 

בכרה .ריעה ראשו :הנוכשה :ןייאורמה תיב תא םיפיקמה תובוחרה תעברא תועצמאב 

םהיבגלש םיתבה לכ ךסב הייסולכואה בכרה יפ־לע בשוח הנוכשבו ןנבמב הייסולכואה 

ולבקתהש תובושתה תא ונצביק ןנבמה יבגל :םיריידה תוהז לע עדימ תונויארב ונלביק 

תא ונצביק הנוכשה יבגלו :ןנבמב םימקוממה םיפתושמ םיתב העברא דע השולשל סחיב 

ורדגוה תויתועמשמה תרושקתה תותשר .הנוכשב ורקסנש םיתבה םיעברא ללכמ עדימה 

םע םינפ לא םינפ םישגפמב ןייאורמל רתויב םייתועמשמה םירחאה תרשע יוהיז תועצמאב 

תועצמאב םירשקבו הדובעה תועשל רבעמ םירבח םע םישגפמב ,הדובעל םיפתוש 

.היצקינומוקלט 

תמרב םיינושארה םידדמה ,דבלב תחא הנוכשב עצבתמ תולדבתהה בושיחש ןוויכמ 

תעפשומ תוירוטירט ןתואל תובישחהו ןמזה תאצקה קרו ,םיעובק םיראשנ ריעהו הנוכשה 

איה רבדה תועמשמ .םהלש םוימויה ייח בחרמב םינייאורמה לש שומישה יסופדמ 

לש האצות רקיעב םניה תיב־יקשמ ןיב תילאירוטירטה תולדבתהה ידדמב םילדבההש 

לש האצותכ םג יקלח ןפואב קרו ,ןנבמהו תיבה תמרב םהלש תולדבתהה תמצועב םילדבה 

.םוימויה ייח בחרמב םינוש שומיש יסופד 

םידחא םינייפאמ ראתנ ,הדובעה־ירגהמ לש תולדבתהה ידדמ תא בשחל הנפנש ינפל 

ןוימדה ןיגב תרשפאתמ תאזכ הללכה .רז דבוע לש סופיטבא לש םוימויה ייח בחרמ לש 

.םהיניבמ םיבר לש תויוליעפה יכרעמ ןיב יסחיה 
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הדובעה־ירגהמ לש םוימויה ייח בחרמ 

חתפמה הניח םהלש םוימויה ייח בחרמב הדובעה־ ירגהמ לש שומישה יסופד לש הנבה 

םירגהמה ידי־לע םיעבקנ הלא םיסופד ,רומאכ .בחרמב םהלש תולדבתהה יסופד תנבהל 

ונא הז רשקה ןיבהל ןויסינב .הנבומ יבחרמ־יתרבח רשקהב םילעופה םיליעפ םינכוסכ 

הריגה תכרעממ קלחכ ביבא־לתל הדובעה־ירגהמ תסינכ תא ןיבהל שיש םיחינמ 

O'Brien, 1992;) בושח דיקפת הב תואלממ תונידמ לש תולשממש תדסוממ תימואלניב 

 1998 ,Massey et al., 1993; Shuval <fe Leshem). רבעמ וניה תכרעמה ינייפאמב ןוידה

םינייפאמה דחא .תויטנוולר תודוקנ יתש שיגדהל יוארה ןמ ךא ,הז רמאמ לש וניינעל 

חלופמ הדובע קוש לש ומויק אוה םירגהמ תוטלוקה תורבחה לש םיטלובה םיינבמה 

ןיכומיס גיצמ (2000) לנש .(Piore, 1979)ינוינש הדובע־חוכל םישוקיב וב ורסמתהש 

םישימחה תונשב לארשי יחרזא םיברעה ובש ,לארשיב חלופמ הדובע קוש לש ודוסימל 

םישוקיבה תא וקפיס םיעשתה תונש דעו זאמ םישובכה םיחטשהמ םיניתשלפהו םישישהו 

הדימב הרושק 1993 תנשב לחה םירז םידבועב םיניתשלפה תפלחה .ינויגש הדובע־חוכל 

1997 תנשב .(Bartram, 1998 ;2000 ,לנש) הז ךילהת הדדועש הלשממה תוינידמל הבר 

לש ךכ־לכ לודג רפסמ תטילקב תומולגה תויתרבחה תויועמשמה תא הלשממה הניבה 

הדובע־ירגהמ םיפלא תששכ לש שוריג .ץראהמ םשרגל ןויסינב הביגהו ,הדובע־ירגהמ 

שוקיבהמ עפשוה םיסנכנה רפסמש ןוויכמ םירגהמה רפסמ תא ןיטקה אל הנשב 
,הז םע דחי .(םסרופ םרט ,לנש> שוריגה תוינידממ רשאמ רתוי ינויגש הדובע־חוכל 

לש הרדהל םילעופה ,םיפסונ םייטרקורויבו םייטילופ םיגרדל תלחלחמ תאז תוינידמ 

.(Rozenhek, 1999) תילארשיה הרבחהמ םירזה םידבועה 

לש יזכרמ דעיל וכפהנ ביבא־לת לש תוימורדה תונוכשהש ךכ ידיל ואיבה םימרוג ינש 

הלכלכב בלתשהל הלחהש ,ביבא־לתב ־ דחאה :םידעותמ־אלה רקיעב ,הדובעה־ירגהמ 

- רחאה ;ינויגש הדובע קושל לודג שוקיב חתפתה ,םיעשתה תונש תפוקתב תילבולגה 

םילועה ליבשב רוידה קושל ורזחוה ביבא־לת לש תוימורדה תונוכשב םיבר םיתב 

םיתבש ךכ ,רוזיאל םתסינכ רחאל רצק ןמז הלא תונוכש ושטנ וללה ךא ,םימעה־רבחמ 

,הליהק ייח םירזה םידבועה ושביג הלא תונוכשב .(1999 ,לנש> םייונפ ורתונ םיבר 

תויסנכ רסירתכב םידגואמה ,הקירפא תוצראמ םירגהמה לש םהיתוליהק דחוימב תוטלובו 

.(Rozenhek, 2000; Kemp, Forthcoming)הלועפ־דעו תועצמאב םילעופו 

תיזכרמה הנחתבו הנשיה תיזכרמה הנחתב תולבוגה תונוכשב ומקמתה הדובעה־ירגהמ 

ידי־לע הנושאר הסלכוא ןנאש־הונ תנוכש .םיטלוב םוקימ תונורתיב תונתינש ,השדחה 

־םרכו הוקתה ,םיזגראהו ארזע ,ןיטנרולפ ,אריפש תונוכשה הירחאלו ,הדובע־ירגהמ 

וכפהנ ,בונל'צ בוחר התוחפ הדימבו ,וביבסש תובוחרה ,ןנאש־הונ בוחרדמ .םינמיתה 

רתויש ,םירוגמה תונוכשב .הלוכ לארשימ הדובע־ירגהמ לש יוליבהו תוליעפה ידקומל 

תוצובק לש ןווגמ פוקסודיילק הווהתה ,םינומשה תונשב תוקיר ובצינ ןהיתוריד תיצחממ 

תוריעצ תוחפשמ ,םידיינ םיריעצ ,ךומנה דמעמהמ םיקיתו םילארשי ללוכה ,תויתרבח 

תונידמ םינומשכמ הדובע־ירגהמו םימעה־רבח תונידממ םילוע ,שדחה ינוניבה דמעמהמ 

תונוכשב הדובעה־ירגהמ לש תויטננימודה .(1999 ,לנש> תושבי עברא לע תושרפתמה 

־ירגהמ םניה הנוכשה יבשותמ 720/«ויפלש ,ןנאש־הונ תנוכש לע רקחמב תמגדומ הלא 

םיבשייתמו םיריעצ םניה םיפסונ 60/0־כ ,םימעה־רבח תונידממ םילוע םניה 6x ,הדובע 
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,תונושה תוצובקה .ךומנה דמעמהמ םיקיתו םניה רתיהו ,שדחה ינוניבה דמעמהמ םישדח 

םיתבה בורב .הנוכשה לכ ינפ־לע םירזופמ ,תונושה אצומה־תוצראמ הדובעה־ירגהמ ללוכ 

הרדס תובקעב .תונוש אצומ־תונידממ םירזו םילארשי לש תוברועמ תויסולכוא תוררוגתמ 

הדובע־ירגהמ ובזע ,1998 תנשב לחה ושחרתהש ,הדובע־ירגהמ לש םיינומה םירצעמ לש 

וויק ןהבש ,רתוי םיהובגה תודמעמה לש תוידוהי תונוכשל ורזפתהו הנוכשה תא םיבר 

.<2 רויא ואר) הרטשמה חוקיפמ קומחל 

ופי-ביבא־לתב הדובעה־ירגהמ לש תובשייתהה ירוזא :2 רויא 

תונונשה תולובג '־י־— 

םירז םידנוע לש תעלבומ־תונונש 

ןהב םיררוגתמ םיוו םידבועש תונונש 
םינמיתה-םרכ'': ריעה-בי ; . 
ימרכור־קוש • 7 

 210,1 1 0 7_/ 1 ( ''7 '77 >7/

םישיש םע תוגויאר ךמס־לע ונבנ יסופיט הדובע־רגהמ לש תימוימויה תוליעפה יכרעמ 

יסופדב לדבהה טעמל ,רתויב הנטק התייה םינייאורמה ןיב תונושה תדימ .םינייאורמ 

לש םינוש תוליעפ יסופד ץומיא טעמלו ,םידעותמ־אלהו םידעותמה םידבועה ןיב יוליבה 

.יחכונה רקחמב ונללכ אל ןתואש ,הדובעה־ירגהמ ברקמ תוהמיא לש תונטק תוצובק 
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יכ הלוע רתוי בחרה רקחמהמ .םייאקירפא םינייאורמל קרו ךא וסחייתה תונויארה ,ןכ־ומכ 

שי הליהק לכל יכ םא ,םרקיעב םימוד תוליעפ יכרעמ םימייקמ תורחא תוליהק ינב 

.(1999 ,לנש> יוליבה יסופדב רקיעב יוטיב ידיל םיאבש םינוש םינייפאמ 

חול ואר)ותדובע תומוקמלו תיבל ונמז בור תא הצקמ יסופיט יאקירפא הדובע־רגהמ 

בור .עובשב םימי השיש ךשמב דחא הדובע םוקממ רתויב דבוע רגהמה םירקמה בורב .(1 

בחרמב תוררוגתמה תוילארשי תוחפשמ לש תיב־יקשמב םידבוע םייאקירפאה םידבועה 

תוחפשמ יתש לצא םויב תועש רשעכ םידבוע םה תובר םימעפ .ולוכ יגטילופורטמה 

ףוס בושיח אלל) עובשה ימיב דבועל יצחו הדובע תועש עשתכ ובשוח עצוממב .תונוש 

םידבוע ואצמנ .םינוש םידבוע ןיב תונוש האצמנ הדובעה תועש רפסמ תניחבמ .(עובשה 

.םויב תוחפו תועש עבשכ קר ודבעש תודבוע דצל הממיב תועש הרשע־שולש דע ודבעש 

תועיסנב תופסונ יצחו העשכו הדובעב תוכורא תועש םילבמ הדובעה־ירגהמש עבונ ןאכמ 

תונוש תמייק תועיסנב םג .הממיב תועש הרשע־תחאכ לכה ךס ־ הרזחבו הדובעל 

הדובעה־ירגהממ קלח לש תרשפתמ־יתלבה תוביוחמה תא רתוי דוע השיגדמה ,תיתועמשמ 

(םויב דחא תיבמ רתוי ללכ־ךרדב) םיתב יוקינב םידבועה הדובע־ירגהמ :םתדובעל 

לש תוכורא תועשל םתוא תבייחמה הדבוע ,ןילופורטמה יבחרמ ללכמ תוחוקל םיאצומ 

.םהיתב לא םהמו םינושה הדובעה תומוקמ ןיב העיסנ 

יוטיב ידיל אב םידעותמ־אלה ןיבל םידעותמה םידבועה ןיב ירקיעה לדבהה ,רומאכ 

םידעותמ־אלהש דועב ,הנוכשב רתוי בר ןמז םילבמ םידעותמה םידבועה - יוליבה יסופדב 

.םהל תונכשב םירגש םירבח םע םייטרפה םהיתבב רתוי םילבמ 

יקוח־אל רז דבוע לשו יקוח רז דבוע לש ןמז תאצקה יסופד :1 חול 

תוליעפ (עובש ףוס אלל)םויב תועש עצוממ 

םייקוח ־אל  םייקוח 

 8.0  8.0 תיבב םירודיסו הניש 

 3.5  2.0 תיבב יוליבו םירבח 

 0.5  0.5 היצקינומוקלט 
 12.0  10.5 תיבב ב"חס 

 0.5  0.5 םירודיס 

 9.5  9.5 הדובע 

 0.5  2.0 הליהק 

 1.5  1.5 תועיסנ 

 12.0  13.5 תיבל ץוחמ ב"הס 

תוילארשי תוחפשמ לש םייטרפ םיתבב הנושארבו שארב םילהנתמ הדובעה ייח 

.ץראב םהייחל םייתועמשמ םירחאכ םהיקיסעמ תא וגיצה אל םידבועה בור .תודימא 

הדבועה .םהלש היצזיביטקייבוא לש וא םיקיסעמה יפלכ תופיקש לש סחי הלוע תונויארהמ 

דמעמב דיתעב בלתשהל םישקבמה םיליכשמ םניה םייאקירפאה םידבועה ןיבמ רכינ קלחש 

רושימל םהיקיסעמ םע םהיסחי תא םצמצל םתייטנ תא תקזחמ םהיתוצראב ינוניבה 

הייטנ םילגמ היינב ירתאב םיקסעומה הדובע־ ירגהמ .דבלב (instrumental)ינרישכמה 
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ןיא הדובעה תביבסבש ןאכמ .הדובעה־ירגהמ םהיתימעל רובחלו םילארשימ לדבתהל הקזח 

תובוחרה יתמוצ .םילארשי ןיבל הדובעה־ירגהמ ןיב םייתועמשמ םיסחי טעמכ םיחתפתמ 

םידבועה בור יכ םא ,הדובע שופיחל בושח דקומל וכפהנ םיחתפתמ םידבועה יקוש םהבש 

יקושב תפטוש תולתמ םתוא תוררחשמה רתוי תוביצי הדובע תורגסמ םמצעל םירצוי 

םג םיווהמ םהו ,םידבועה לש אצומה־תוצרא יפ־לע םינגרואמ הלא םיקווש .םידבועה 

.קושה תושירדל תופשחיהבו הדובעה קוש תרכהב םישדח םידבועל עויס לש םידקומ 

תויוהזה שוביגב יזכרמ דיקפת שי םיילמרופ־אלה הדובעה יקושב הטילשה לע תורחתל 

םירבח לש םתובישח תשגדהבו םאצומ־תוצרא יפל םידבועה תוצובק לש תויתרבחה 

.ץראב תויחל םהייוכיס תעיבקל אצומ־ץרא התואמ 

הדובעה־ירגהמ לש תוהזה בוציעב בושח דיקפת ןכ־סג שי הדובעל תיבה ןיב תועיסנל 

בחרמב ענטצהל תלוכי אלל םילארשיל םתוא תפשוח סובוטואב העיסנה .ץראב "םירז"כ 

םיטבמה םהל םימרוגש תוחונה רסוח תשוחת לע םיחוודמ םיבר .םיבר םירזב סלכואמה 

תא םהמ תענומ סובוטואה לש הרוגסה הביבסה .םיילארשי םיעסונ לש םיכשמתמה 

םימק הדובעה־ירגהמ דיל ובשייתהש םילארשי ,םיתיעל .הלא םיטבממ קומחל תורשפאה 

תונכשהמ הדילס תנגפה ךות ,הזכ אסיכ הנפתמשכ דיימ רתוי קוחר אסיכל םירבועו 
.רזה דבועל תצלואמה 

םירזל הברקמ הדילס תופשוח הדובעה־ירגהמל תונכשב םירגש םילארשי לש תודמע 

םיסרטניאב םיעגופ םירזהש הנומאהמ ועבנ רתויב תוילילשה תודמעה .תוביס ןווגמ לשב 

םג תועמשומ םינכש ברקב ,ךכל רבעמ .<2000 ,לנש> ילארשיה םידבועה דמעמ ינב לש 

םהיתודידמו םפוגמ םיפדמה םימיענ־אל תוחיר לע הנולת ןוגכ ,תונעזגב תולבוגה תודמע 

,םינמור יפלכ רקיעב תועמשנ הלא תודמע .לארשי תונב לש ןתמות לע םויאהו ,םירזה לש 

הקזחה הייטנה תא םאות הז אצממ .םיאקירמא־טורד יפלכ תוחפו ,םיתאיסאו םיאקירפא 

םינווגמ םידעילו רתוי בר ןמז ךשמל ירוביצה בחרמל תאצל םיאקירמא־םורדה לש רתוי 

.<1999 ,לנש> םילארשי םע םישגפמ םג םירצונ םהבש רתוי 

ןוכנ הז אצממ .הדובעה־ירגהמל רתויב תיתועמשמה הכימתה־תצובק םניה םירבחה 

.םיאושנ־אל לש תיב־יקשמב רדחל תושפנ יתש לש תופיפצב םייחה םיקוורל רקיעב 

ברקב הדבכ דודיב תשוחת םירצוי תילארשיה תואיצמהמ קותינהו החפשמהמ קוחירה 

קימעמ תובוחרלו הפקה־יתבל תאצל םידעותמ־אלה םידבועה לש םששח .הדובעה־ירגהמ 

,תודידבמ םילבוס דועיסב םיקסעומה םייניפיליפה םידבועה םג .תודידבה תשוחת תא 

םתושרל ודמעיש ילבמ םידבוע םה םמיעש םישישקל תכשוממה תודימצב הרוקמש 

,אצומה־ץראמ םירבח ידי־לע אלוממ רסחה ללחה .םיחתמ קורפל תוקיפסמ תויונמדזה 

רגתסהל םיטונ םיאקירפאה עובשה עצמאב .תושבוגמ תוירדילוס־תוצובקל םיכפהנש 

תורידב םינכש םירייד םע שגפיהל םיברמ םה .בחרמב תוותסהה תוינידממ קלחכ םהיתבב 

ןכ םא ךפהנ תיבה .דדועתהלו דדועל ,הקיסומ עומשל ,חחושל ידכ תופופצהו תונטקה 

םייחה םימייקתמ הז בחרמב .הדובעה רחאלש תועשב םייחה תרגש לש תירקיעה הריזל 

.תיבב ללכ־ךרדב תועצבתמה תויטרדנטסה תויוליעפה לע ףסונ ,םירבחה םע םייתרבחה 

.הליהק לכל םינוש םידקומ ביבס םישבגתמ הליהק ייח לש רתוי םיילמרופ םיטביה 

תרגסמכ הליהקה ירשק תא תדסממה תנגרואמ תרגסמ תקפסמ הייסנכה םיאקירפאה ברקב 

יסופד םג ומכ ,והשלכ טוליש ידי־לע םיניוצמ םניאש םיפתרמב תויסנכה םוקימ .תכמות 

תויעובשה תושרדב .םיאקירפאה לש תוותסהה תוינידמ תא םישיגדמ ,הייסנכב תוליעפה 
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םע ךסכתסהלמ ענמיהל ,םעונ יכרדב םילארשיה םע גוהנל דציכ םירבחה תא םיחנמ 

תליהקב תירוביצה בלה־תמושת תא דקמל אל ידכ ,ךרוצה תעשב רתוולו םילארשי 

יסופד לע הייסנכב תוצרהל הליהקב ליעפ ינממ שקיב םישגפמה דחאב .םירוחשה 

לש יבויחה היומיד לע רומשל דציכ םירבחה תא ךירדהל ידכ ,לארשיב םילבוקמ תוגהנתה 

יפוסב רקיעב טרפה לע העיפשמ תויסנכה ביבס תדסוממה תיתליהקה תוליעפה .הליהקה 

.עובשה ימי ךלהמב תויסנכב םייתרבח םישגפמ םג םעפ ידמ תללוכ איה ךא ,עובש 

,הדובעה תועש רחאל םהיתבב רגתסהל ןכ־מג םיטונ היסא חרזמ־םורדמ םידבועה 

תולשובמש תויתרוסמ תוחורא ביבס תדקמתמ םהלש תטלובה תיתליהקה תוליעפהו 

לש תוצובק תללוכה לגרודכ תגיל םימייקמ םיאקירמא־םורדה .תוצובקב תולכאנו 

ףוחב עובש יפוסב םימייקתמ הגילה יקחשמ .הקירמא םורד תונידממ הדובע־ירגהמ 

הבחר תיתליהק תוליעפ תנגראתמ לגרודכה קחשמ ביבס .ןוקריה קרפבו םוירניפלודה 

־יתבבו הריבה־יתבב תולבל רתוי םיטונ םידעותמה םייקרוטהו םיינמורה םידבועה .רתוי 

םילבוקמה שגפמה תומוקמ ןיב תובורק םיתיעל תוענ םידבוע לש תורובח .הנוכשב הפקה 

םקלח תא םיכשומה ןימו תומילא יטרסב םיוולמ הלא םייוליב .המיאתמ הרבח ןשפחב 

.(1999 ,הדש־רקחמ) הנוכשב וחתפתהש תונוזה־יתבל 

םיבר םדא־ינב לש םוימויה ייחב בושח ביכרמל הכפהנ היצקינומוקלטה ,רומאכ 

תותשר לש ןתצופתו טנרטניאה תטילק ,תוימואלניבה ןופלטה־תוחיש תלזוה תובקעב 

היצקינומוקלטה יעצמא לש םתובישח ,הדובעה־ירגהמ לש הרקמב .תוימלוע היזיוולט 

.אצומה־ץראב תיבה םע תרושקתו םירבח ןיב רשק :םיירקיע םירשקה ינשב תטלוב 

םהיניב תינופלטה תרושקתה תא ךפוה םהיתבל םידעותמ־אלה הדובעה־ירגהמ לש םקותיר 

ץורע םיווהמה ,םיירלולס םינופלט םיאשונ םהיניבמ םיבר .הנוילע תובישח תלעבל 

םע תושענ םהלש ןופלטה־תוחישמ םיעבר השולשמ רתוי .הביבסה םע יזכרמ תרושקת 

םע תרושקתה .הדובעל רשקב םימואית ךרוצל תושענ תוחישה רתיו ,אצומה־ץראמ םירבח 

ינכוד המכ .הדובעה־ירגהמ לש םוימויה ייחב בושח םרוגל הכפהנ אצומה־ץראב תוחפשמה 

.םירזה םידבועל ץוח־תוחיש םיקפסמ הדובעה־ירגהמ לש תונוכשב וחתפנש םינופלט 

םידחוימ םיעוריא לגרל .ףסכ ךוסחל ידכ ןפלטל םיטעממ הדובעה־ירגהמ בור ,תאז תורמל 

רסמ הריבעמו ץראב םהלש םוימויה ייח תא תראתמה ואידיו תטלק טילקהל םיגהונ םה 

וראית הלא תוטלק לע ונמיע חחושל ותואינש םידחא הדובע־ירגהמ .םהיתוחפשמל םהמ 

לוצינה תא ,ץראב םייחה יישק תא םילעהל םתייטנ ידי־לע השגדוהש תבאוכ היווח 

ךרוצה עקר לע םיישקה תוטלוב .דורו עבצב םהייח תא ראתלו ,םירבוע םהש הלפשההו 

,רחאה דצהמ ,אצומה־ץדאב תיבל הברקה תשוחתו ,דחא דצמ ,םימלטצמה ירבדב םתווסהל 

ךרוצל גח ושבל ךיא ורפיס םינייאורמה .באכהו היגלטסונה תשוחת תא דואמ־דע תומיצעמ 

לעמו ,אימחמ ןפואב הרידה תא וראתיש םוליצ תויווז ושפיחו םתיב תא ורדיס ,םימוליצה 

.םהיתועמד תא םיקנוח םדועב םיימיטפוא םילילצ םהירבדלו םלוקל תוושל וסינ לכל 
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ןנאש־הונ תנוכשב םיאקירפאה לש תולדבתהה יסופד 

לש תילאירוטירטהו תיתרושקתה תולדבתהה עצוממ לש בושיח םיגיצמ 3־ו 2 תוחול 

.ונייאורש םיאקירפאה 

םיאקירפאה לש עצוממה תיתרושקתה תולדבתהה םגד :2 חול 

תולדבתה  לקשמ  תובישח  ןמז  ינושאר דדמ  תוליעפה דמימ 

 80(3)\¥(3)  \¥(3)  ¥(*)  1(3)  80(3)

 +0.92  0.27  0.09  0.68  3.4 הדובע 

 +2.11  0.64  0.55  0.26  3.3 םירבח 

 +0.17  0.09  0.36  0.06  1.9 היצקינומוקלט 

 +3.20  1.0  1.0  1.0  - ב"הס 

םיאקירפאה לש עצוממה תילאירוטירטה תולדבתהה םגד :3 חול 

תולדבתה  לקשמ  תובישח  ןמז  ינושאר דדמ  תוליעפה דמימ 

8?(ז)\¥(ז)  ^(ז)  ^(ז)  1(ז)   3?(!)

 -0.48  0.49  0.43  0.33  -1.0 םינכש 

 -0.08  0.03  0.12  0.07 ־2.6  ןנבמ 

 -0.05  0.03  0.20  0.07  -1.7 הנוכש 

 -0.45  0.45  0.25  0.53 ־1.0  הל רבעמו ריעה 

 -1.06  1.0  1.0  1.0  - כ"הם 

יבשות םיאקירפאה לש רתויב הקזח תעצוממ תיתרושקת תולדבתה לע עיבצמ 2 חול 

לש רשקהב תולדבתהה לש תיזכרמה התמורת תטלוב ךכל רבעמ .(SO=+3.20) הנוכשה 

לש התמורת ,ךכל דוגינב .םינייאורמה לש תללוכה תיתרושקתה תולדבתהל םירבח 

לש תויסחיה תומורתה .דבלב תילוש הניה תולדבתהל תיביטקינומוקלטה תרושקתה 

לש תיסחיה םתמצועמ רקיעב תועפשומ תולדבתהל םוימויה ייח לש םילגעמה תשולש 

וכז םירבחה .תיסחי ךומנה ינושארה דדמהמ םג היצקינומוקלטה לש הרקמבו ,םיללקשמה 

םע םתודדומתהב םיאקירפאל תעייסמה הכימת־תצובקכ רתויב ההובג הכרעהב רומאכ 

תועשב םירבח םע תיסחי בר ןמז םילבמ םהש הדבועה לע ףסונ ,תאז ;ץראב םויקה יישק 

םיאקירפאהש שגדהמ תעבונ הדובעב םידחאה לש תיסחיה םתובישח .הדובעה רחאלש 

תועש םילבמ םה ךכל םאתהב .ץראל ועיגה המשלש תירקיעה תוליעפכ הדובעב םימש 

תא םיספות םניא םה ץראב הריירק תיינבל תויפיצ רדעהב ךא ,הדובעה םוקמב תובר 

וניה היצקינומוקלטב ינושארה דדמה .םהייחל םייתועמשמ םירחאכ םיילארשיה םהיקיסעמ 

םיקיסעמ םע הדובע יניינע לוהינל תורושק תוחישהמ 20"/0־כש ןוויכמ תיסחי ךומנ 
.םיידוהי 

ותוא ףשוחה ברועמ םוימוי ייח בחרמב יח עצוממה יאקירפאה ,ילאירוטירטה דמימב 
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125 (ו)ג תילארשי היגולויצוס 2000-א"סשת 

תועמשמ .(SP=-1.06)ותצובק ינבמ םניאש םירחא לש םתוחכונל תלטובמ־אל הדימב 

םיאקירפאה .הלוכ ביבא־לתב אל ףאו ןנאש־הונ תנוכשב רוחש וטג ןיאש איה רבדה 

תוליהק ירבח ־ הז בלשב תוחפל - םיחוד םה ןיא ךא םורדה תונוכשב םנמוא םיזכורמ 

רבעמ בחרמהו םיבורקה םינכשה ,הז הרקמב םג .םילארשיו הדובע־ ירגהמ לש תורחא 

םגו ,<W(r) הדומע ,3 חול ואר) דדמה יכרעל םיירקיעה םימרותה םימרוגה םניה הנוכשל 

הנוכשל ץוחמ תוכשוממ תועש םיהוש הדובעה־ירגהמש הדבועהמ עבונ רבדה הז הרקמב 

.דחא דצמ ,םירג םה ובש ףתושמה תיבל הבר תובישח םינקמו ,דחא דצמ ,םתדובע לשב 

תכשוממ תוהשמ םיאקירפאה בור לש םתחירב ללגב ןה םיילושל וכפהנ הנוכשהו ןנבמה 

םוימויה ייחב הלא תוירוטירטל םיצקמ םהש הכומנה תובישחה ןיגב ןהו ,ןנבמבו הנוכשב 

ןנאש־הונ תנוכשב הדובעה־ירגהמ ללכל דדמה בושיח םגש הז רשקהב ןייצל בושח .םהלש 

ןיב בוריע לש ההובג הדימ לע אלא ,ההובג תילאירוטירט תולדבתה לע עיבצמ וניא 
.תויסולכואה 

הפישחו בוריע ,תולדבתה לש םיירשפאה םיבצמה תשולש ןיב םיאקירפאה תוגלפתה 

תילאירוטירטה תולדבתהה - םידדמה ינש ןיב המאתהה תדימל סחיב תולאש הלעמ 

ןנאש־הונ תנוכשב םייחה םיאקירפאה לכש דועבש דמלמ 4 חול .תיתרושקתה תולדבתההו 

רתוי ,(+3־מ םיהובג םיכרע) תויתצובק־ןיב תרושקת תותשרמ ינוציק ןפואב םידדובמ 

דועב ,<-1־מ םינטק םיכרע) ילאירוטירטה דמימב םיאקירפא־אלל םיפושח םתיצחממ 

ינש תא ללקשל ןויסינ .(+1 ןיבל ־1 ןיב םיענה םיכרע) תברועמ תואיצמב םייח רתיהש 

ןיגב םתביבסמ דודיבב םייח םיאקירפאהמ םיעבר השולשכש דמלמ (SPSO) םידדמה 

הביבסב םייחכ םירדגומש הלא םג .םיבלושמ םה ןהבש תולדבתמה תרושקתה תותשר 

ההובג תורבתסה םהל שי הבש הביבסב םהירוגמ לשב ךכ םירדגומ תברועמ תינוריע 

.לעופב תאז תורשפא םישמממ םניא םה ךא ,יאקירפא אצוממ םניאש םירחא שוגפל 

(םיזוחאב)םהלש תולדבתהה םגד יפל םיאקירפאה תוגלפתה :4 חול 

 8?80  8?  80 תולדבתה 

 71  0  100 דודיב 

 29  45  0 בוריע 

 0  55  0 הפישח 

 100  100  100 ב"הס 

.3 רויאב ראותמ ןנאש־הונ תנוכשב םיאקירפאה לש םתולדבתה לש יבחרמה םגדה 

תדמלמ הפמה .ןנאש־הונ תנוכשב תיב לכב הייסולכואה בכרה תא תראתמה הפמ יהוז 

ךא ,תורחא תויתרבח תוצובק יבשותמ דדובמב םייח הנוכשה חטש בורב הדובעה־ירגהמש 

לש ההובג הפישחמ םיעבונ יתצובק־ןיבה בוריעה "יסיכ" .ברועמ םויק לש "םיסיכ" םימייק 

םישגפמ לש ההובג תורבתסה םויק התועמשמש ,ילאירוטירטה דמימב םירחאל םיאקירפאה 

תאצוי הניא תאז תורבתסה ,רומאכ .םהלש םוימויה ייח לש םיבחרמב םיאקירפא־אל םע 

םע תרושקת תותשר לעופב חתפלמ םיענמנ הלא םיאקירפא םגש ןוויכמ לעופה לא חוכהמ 

קרו ךא טעמכ םיעבונ םהש ןוויכמ רורב יבחרמ םגד ןיא הלא "םיסיכ"ל .םיאקירפא־ אל 

םייחה םיאקירפא .תולדבתהה דדמל םיבורקה םינכשה לש הביבסה תמורתב םילדבהמ 
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בחרמב םיפושח םירתונ םיאקירפא־אל םניח םיריידה רתי לכ ובש ףתושמ תיבב 
.הובג לולקשב םהידי־לע הכזש ,ילאירוטירטה 

ןנאש־הונ תנוכשב םיאקירפאה תולדבתה לש יבחרמה םגדה :3 רויא 

7י: 

הריהנ תועמשמ שי םא הלאשה הלוע ,תישאר .תובושח תולאש םיררועמ הלא םיאצממ 

?תיתרושקתהו תילאירוטירטה תולדבתהה לש ללקושמ עצוממכ בלושמה דדמה בושיחל 

םמיע םייקלמ םיענמנ ךא םיאקירפא־אל םינכשל םיפושחה םיאקירפאה ,ןויגיהה יפ־לע 

אצוממ םינכש ןיב םייחה םיאקירפאהמ תוחפ םידדובמ םניא ןהשלכ תרושקת תותשר 

םתפישח םושמ ןה ,רתוי ההובג ףא תויהל היושע םהלש דודיבה תשוחת .יאקירפא 

ונממש יתנוכשה בחרמהש הדבועה ןיגב ןהו ,רוכינ םישח םה םהיפלכש םירחאל תימוימויה 

םע םהלש תרושקתה תותשר תא םייקל םהילע השקמה םוסחמ שמשמ קחרתהל םישקבמ םה 

לש תולדבתהה תא אטבל שיש הנקסמל ליבומ הז ןועיט .הנוכשל רבעמ םירחא םיאקירפא 

.דרפנב םידדמה יגש תועצמאב רקחנה 

תולדבתהה יכרע ןיבל תילאירוטירטה תולדבתהה יכרע ןיב רשקה רדעה ,תינש 

ימוחתב םייחש םיאקירפא לש תולדבתהה יכרע ןיב האוושהב ןיינע םיררועמ תיתרושקתה 

תודמעמה לש תונוכשל ואציש םיאקירפא ןיבל ןנאש־הונ תנוכשב תיאקירפאה השינה 

תולדבתהה רקחב תלבוקמה תורפסה יפ־לע .ריעה תונוכש רתיב רתוי םיהובגה 

הרבחב תועמטיה יכילהתל רושק ינוניבה דמעמה תונוכשל האיציה ךילהת ,תיבחרמה 

רוזיפה יכילהתש דמלמ ביבא־לתב הדובעה־ירגהמ לש הרקמה .(Boal, 1987) תללוכה 

דימתמ םויא םישח הדובעה־ירגהמ ובש בחרמב הנוש האווסה תייגטרטסא ץומיאל םירושק 

תונוכשל רוזיפהש רעשל שי ןושארה לדומה יפ־לע .(Schnell, 1999) ץראהמ שוריגב 

יכרעב ןהו תילאירוטירטה תולדבתהה יכרעב ןה הדיריב הוולמ ינוניבה דמעמה 

תולדבתהה יכרעב הדיריהש רעשל שי ינשה לדומה יפ־לע .תיתרושקתה תולדבתהה 

.תיתרושקתה תולדבתהה יכרעב הדיריב הוולמ הניא תילאירוטירטה 
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127 (1 )ג תילארשי היגולויצוס 2000-א'יסשת 

בלב םייחה םיאקירפא םיעברא לש תולדבתהה יסופד תא ונקדב תאז הלאש ןוחבל ידכ 

םיאקירפא םירשע לש תולדבתהה םגד לומ לא ןגאש־הונ תנוכשב תיאקירפאה השינה 

תא ןייצמ 5 חול .הדובעה־ירגהמ לש םיזוכידל ץוחמש ינוניבה דמעמה תונוכשב םייחה 

השינה ירייד ינש לצא םימרוגה ןמ דחא לכ לש המורתה תאו תולדבתהה יכרע 

רתויב םיכומנה םיכרעה ודדמנ םהיבגלש הל תוינוציחה תונוכשה ירייד ינשו תיאקירפאה 

יפ־לע ,תולדבתהה יכרע לש יפרג גוציי אוה 4 רויא .תולדבתה לש רתויב םיהובגהו 

־ הל ץוחמ רחאהו תינתאה השינהמ דחאה - םיאקירפאה ינש לש ,םהיביכרמ 
.תולדבתה לש תינויצה המרב םינייפאתמה 

- הל ץוחמו תינתאה השינב םיאקירפא לש תולדבתהה םגד :5 חול 

םומיסקמו םומינימ יכרע 

80 8?־ל המורתה 80־ל המורתה   8? בחרמה 

ריעה הנוכשה ןנבמה תיבה 'מוקלט םירבח הדובע 

 0.90+ 2.20+ 0.25+  1.82+ 0.10+ 0.05+ 1.57  +3.35  +0.40 <הובג ךרע> השינה 

 0.88+ 2.10+ 0.10+ ־1.57 +0.05 +0.01 +0.93   +3.08  -0.58 (ךומנ ךרע) השינה 

 0.02 0.10 0.15  0.89 0.09 0.00 0.00  0.27  0.98 שרפה 

תונוכשה רתי 

 0.92+ 2.12+ 0.42+  1.78- 0.00 0.00 1.57  +3.46  -3.35 (הובג ךרע) 

תונוכשה רתי 

 0.89+ 1.90+ 0.30+ ־1.57 0.00 0.00 ־1.60   +3.09  -3.17 (ךומנ ךרע> 

 0.03 0.22 0.12  0.18 0.00 0.00 0.00  0.37  0.22 שרפה 

עצוממה ןיב שרפה 

עצוממל השינב 

 0.01 0.11 0.25  2.90 0.03 0.05 0.00  0.11  3.66 תונוכשה רתיב 

תונוש .תילאירוטירטה תולדבתהב ההובגה תיתצובקךיבה תונושה לע עיבצמ חותינה 

ודדמנ אל תאז תורמל .תוצובקה יתשמ תחא לכב תיתצובק־ךותה תונושהמ םג ההובג וז 

השינה ןמ םינייאורמה םיעברא לש תיתרושקתה תולדבתהה יכרע ןיב םייתועמשמ םילדבה 

םיכרעה לכ) הל ץוחמ םיררוגתמה םינייאורמה םירשע לש הלא ןיבל הדובעה־ירגהמ לש 

עבונ תוצובקה ןיב תילאירוטירטה תולדבתהה תמצועב לדבהה ,ןכ־ומכ .(+3־מ םיהובג 

לולקשה ןיגב ,תאז ;םיידיימה םינכשהו תיבה לש המרב תולדבתהה לש התמורתמ רקיעב 

.םהלש יאנפה תועשב רגתסהל םיטונ םה ובש ,תיבל םינייאורמה וקינעהש הובגה 
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תיאקירפאה השינה ימוחתמ דחאה - םיאקירפאה ינש לש תולדבתהה םגד :4 רויא 

תולדבתה לש םיינויצה םיכרעב םינייפאתמה - הל ץוחמ רחאהו 

השינה הש'נל >''חמ 

ארזלמ 

הדובע 

היצקינומוקלט . - - " םירבח 

תיב \ ח \\ /~י\. / ל>^ 

ץבק'ד ןךבוכט 

.תולקשמ גציימ םיינרקה בחור .1 

.תולדבתהה וא הפישחה תמר תא גציימ םיינרקה ןרוא .2 

.תללוכה תולדבתהה וא הפישחה תמצוע תא גציימ םלשה לגעמה .3 

.ספאל הוושה תולדבתהה וא הפישחה תמר תא גציימ וקווקמה לגעמה .4 

תונקסמ 

םיחונ םיאנת וחתפתה ןהבש ביבא־לת םורדב הקוצמ־תונוכשל וקחדנ הדובעה־ירגהמ 

הדובעה־ירגהממ קלח ופידעה ,הלא תונוכשב םירז לש זוכיר רצונש רחאל .םתטילקל 

־ירגהמ לש השינהמ קחרתהל ףידעה רחא קלחש דועב ,הלא תונוכשב זכרתהל ךישמהל 

םתוזכרתהש םיחינמ תיבחרמ תולדבתה לש םילבוקמ םילדומ .בחרמב רזפתהלו הדובעה 

לע דיעמ בחרמב םרוזיפש דועב ,םתולדבתה לע הדיעמ תונחבומ תונוכשב טועימ ינב לש 

הדובעה־ירגהמ לש רוזיפה יכילהתש רוריבב דמלמ יחכונה רקחמה .היצגרגס־הד יכילהת 
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םילארשיל יאקירפא אצוממ הדובעה־ ירגהמ ןיב תרושקת תותשר לש הריציב םיוולמ םניא 

םהיתבב םיאקירפאה לש תוסנכתהה תמגמ .תורחא אצומ־תושבימ הדובע־ירגהמל וא 

הדובעה־ירגהמ לש השינל ץוחמש תונוכשה ירייד תא הריתומ הדובעה רחאלש תועשב 

דמימב םייאקירפאה םהירבחמ םידדובמ םהש ןוויכמ ,בחרמב רתוי דוע םידדובמ 

.יתרושקתה דמימב םיבשותה רתימ םדודיב לע ףסונ ילאירוטירטה 

אלל תויתצובק־ןיב תרושקת תותשרמ םיאקירפאה לש דודיבה תמצועל סחיב ונאצממ 

תדידמל ונידי־לע עצומה דדמה לש ףסומה ךרעה תא שיגדמ בחרמב ןתסורפתב תולת 

םיאקירפאה לש דחוימה שומישה ןונגס תא שיגדהל םג חילצמ דדמה .תיבחרמ תולדבתה 

יבחרב הדובעל תובר תועש לש האצקהב ,דחא דצמ ,ןייפאתמה ,םוימויה ייח בחרמב 

ללכ ןיבל םניב ךוכיחה תנטקהל ןונגנמכ םיתבב תורגתסהב ,רחא דצמו ,ןילופורטמה 

,הדובעל םיהובג םיללקשמ תעיבקב יוטיב ידיל םיאב הלא םינייפאמ .תילארשיה הרבחה 

ברה ןמזה ןיגב ןה ,םירבחלו תיבל ןכו ,הל םיצקמ הדובעה־ירגהמש תוברה תועשה ןיגב 

ףסונ אצממ .םהל תינקומה תיסחיה תובישחה ןיגב ןהו הלא םילגעמל הצקומה תיסחי 

ינייפאמ תניחבמ רתויב הכומנה תיתצובק־ךותה תונושה אוה חותינה ןמ הלועש 

תולדבתה ןונגס ןייפאמ דדמהש חינהל רשפאמ הז אצממ .םיאקירפאה לש תולדבתהה 

תונוכת המכב ןייפאתמ הז ןונגס .תיאקירפאה הצובקה ירבח תא דחיימה תיתרבח דסוממ 
:תויזכרמ 

תילאירוטירט תולדבתהב חרכהב הוולמ הניאש רתויב ההובג תיתרושקת תולדבתה * 

:הליבקמ 

םילארשי םע תרושקת תותשר תונבל ילבמ הדובעל תובר תועש תוצקהל הייטנ * 

:ץראב הריירק םודיק ךרוצל 

וא םינכש לש תורידב םירבח םע שגפמב הדובעה רחאלש תועשה בור יוליב * 

.יזכרמ הכימת ןונגנמכ הז יוליבל הבר תועמשמ םוחייו ,םהלש־םהיתורידב 

יוטיבב וכז אל ,לבגומ ןמז םיאקירפאה וצקה םהלש ,בר ילוגס לקשמ ילעב םיטביה ינש 

החפשמה םע תרושקתה לש דחוימה ילוגסה לקשמל סחייתמ דחאה טביהה .דדמב יואר 

םיתיעל םייקתמ אוהש יפ־לע־ףא הבושח תישגר תועמשמ לעב וניה הז רשק .אצומה־ץראב 

.ילוש ראשנ דדמב תיביטקינומוקלט תרושקת לש ביכרמה ,תאז תורמל ךא ,תיסחי תורידנ 

,תוגהנתה תומרונ תעיבקל יזכרמ רוקמכו תיתליהקה תוליעפה דקומכ - הייסנכה ,תינש 

קפסמ יוטיב הלביק אל ־ םייתרבח םירשק תריצילו תולגתסה לש תויגטרטסא תיינבל 

לש םוימויה ייחב תיתייסנכ תוליעפל הצקומש טעומה ןמזה ןיגב ,הנוכשה לש דמימב 

תועמשמ תולעב תויוליעפש ןכתיי :לדומה לש תירשפא הלבגמ הלעמ הז ןויד .םירבחה 

ןניא םדאה לש יתרגשה םויה־רדסב בושח םוקמ תוספות ןניאש טרפל ההובג תילובמיס 

תתל תורשפא ןייאורמל הנקמ לדומהש יפ־לע־ףא תאז ,לדומב קפסמ ןפואב תוגצוימ 

םוקמ שיש ןכתיי .ןהל הנקמ אוהש ההובגה תובישחה ןיגב הובג לולקש הלאכ תויוליעפל 

םיהובג םיכרע תוקינעמה לולקש תויצקנופ לש ןפקות תא ןחבתש תיריפמא תרגסמ תונבל 

לש םוימויה ייח לע םתעפשה תניחבמ הובג ילוגס לקשמ ילעב םיעוריאל דחוימב 
.םינייאורמה 
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תורוקמ 

רמייהסרולפ ןוכמ :םילשורי .ופי-ביבא־לת םורדב םירז םידבוע .(1999) 'י ,לנש 

.תוינידמ ירקחמל 

היפרגואיגב םיקפוא ."ביבא־לתב םירז םידבוע לש בחרמ לש ושוביג" .(2000)'י ,לנש 
.(םסרופ םרט) 

תוינידמל ןוכמה .לארשיב םירזה םידבועה יפלכ תוינידמל םיווק .(םסרופ םרט)'י ,לנש 
.לארשיב תיתרבח 

םיקפוא ."ופי-ביבא־לתב תונוכש לש תיתרבח הינבה" .(2001) 'ר ,רבהדלוגו 'י ,לנש 
.(םסרופ םרט) היפרגואיגב 
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