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תומליד :הריחב םע םיםבלתמ 
רעונ ינב לש תודדומתה יכרדו 

'תד-ינויצה רוביצב םילאוסקסומוה 
לארשיב 

לדייבש באז 

ריצקת 
- לארשיב ,תד-ינויצה רוביצל םיכיישה םילארשי □ילאוסקסומוה רעונ ינב לש תויודדומתהב קסוע רמאמה 

עקרה תא רקוס רמאמה .תירקחמ בל תמושת ם"דוח"ה היכרצל השדקוה אל הכ דעש הייסולכוא 

לארשיב תיתד-תינויצה הרבחב םייונישה תא םג ומכ ,תדו תוילאוסקסומוה יאשונב יללכה 'טרואתה 

לש תוידוח" תויודדומתה .םויה רדסל םייתד םילאוסקסומוה רעונ ינב תייגוס לש היילעה תא ורשמאש 

ויזו רצנימ ,רוצילא לש 'סרואתה לדומה 'כ לע תינימ הייטנ תוחתמתה ריצ לע תוראותמ ולא רעונ ינב 

 ( 2001, Elizur S Mintzer, 2001; Elizur S! Ziv). ישנא לש היוארה תודדומתהל שדקומ ןורחאה קלחה

.תיתדה ךוניחה תכרעמב לופיטו ךוניח 

תיתד תונויצ ,רעונ ינב ,תויתד ,תוילאוסקסומוה :חתפמ תולימ 

אובמ 

רושעב תרבוג הפישח תלבקמ תיבסל-ומוה תוהזל תיתד תוהז ןיב םיסחיה לש היגוסה 

:תוביס רפסמ בקע תאז .(Dahl ôc Galliner, 2010; Shuck 6c Liddle, 2001)ןורחאה 

הכז תיבסל-ומוהה הייסולכואה רקח םירשעה האמה לש םיעבשה תונשמ ,דחא דצמ 

לע ירקחמ עדי לש יתועמשמ רגאמ ונתושרל דמוע ךכו ,תיתועמשמ היצמיטיגלל 

יגיצנ יפלכ תמייקה תירקחמה תוסחייתהה ,ינש דצמ ;תיבסל-ומוהה הייטנה תודוא 

תיסחי הטעומ איה תיבסל-ומוהה הייסולכואה ךותב תונוש תוינתאו תויתד תוצובק 

 (2000 ,Davidson). תכלוה המגמ תמייק שפנה תואירב תועוצקמ ברקב ,ךכ לע ףסונ

לש םוחתב ןה ,םינופה לש ישיאה ןוויגל תילופיטו תירקחמ תוסחייתה לש תמצעתמו 

American Psychological)תיתדו תימואל ,תינתא תוהז לש םימוחתב ןהו תינימ הייטנ 

 2005 ,Association). הינווג םע תירקחמ תורכיהל ךרוצה םצעתמ ,ולא לכ עקר לע
.תיבסל-ומוהה הייסולכואה לש םינושה 

,הלודג תוררועתה תונורחאה םינשב תמייק תוינחורהו תויתדה רקחב םג יכ ןייצל שי 

ספותש םוחת .אשונב םייקש ירקחמה עדיה ףקיהב תיתועמשמ הלידגל האיבמש 

תואירב ןיבל תויתדה ןיב תידדהה הקיזה אוה תירקחמה בלה תמושת תא דחוימב 

האצמנ ההובג תויתד תמר יכ הלגתמ הז אשונב .(Oman Ôc1horenson,2005)שפנה 

,ןואכיד ,םייביטקאוכיספ םירמוחל תורכמתה לש תוכומנ תומר םע הובג יבויח םאתמב 
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לש ההובג המר ,ןכ ומכ .(Rostosky,Danner ôcRiggle,2008)ץחלו םיינדבא תונויסינ 
ןוגכ ,שפנה תואירב םוחתב םייבויח םידדמ רפסמ םע יבויח םאתמב האצמנ תויתד 

קלחב ,אסיג ךדיאמ .(Krause, 2003) םוי םויה ייחב קופיס תשוחתו הובג ימצע יומיד 

םישנא לש תישפנה תואירבל תויתדה תמר ןיב רשקה תניחבל ושדקוהש םירקחמהמ 

תואירבל תויתדה תמר ןיב ילילש םאתמ אקווד םיתעל אצמנ ,םיבסל-ומוה םייתד 

ךותמ יכ אצמ תירבה תוצראב תומייקה תויתדה תוצובקה תא קדבש רקחמ .תישפנה 

תוילאוסקסומוהה תא תונגמ אל תוטעמ קר ,םש תומייקה תויתד תוצובק 2,500 

םירידגמה םיבסל-ומוהה םישנאה ןמ םיבר ,ךכמ האצותכ .(Sherkat, 2002) אטחכ 

תיתדה םתוהזל תיבסל-ומוהה םתוהז ןיב קזח טקילפנוק םישח םייתדכ םמצע תא 

 (2010 ,2009 ,Dahl ôc Galliiher). יכ אצמ םיבסל-ומוה םיריעצ לע השענש רקחמ

תוהובג תומר וליג יהשלכ תיתד הליהקל םיכיישכ םמצע תא םירידגמש םהיניבמ ולא 

םניאש רעונ ינב לש תינוליחה תרוקיבה תצובק רשאמ תימצע היבופומוה לש רתוי 

ךדיאמ .(Ream Se Savin-Williams, 2005)יהשלכ תיתד הצובקל םמצע תא םיכיישמ 

התייה םילאוסקסומוה רעונ ינב ברקב תויתד לש ההובג המרש אצמ רחא רקחמ ,אסיג 

Rosario, Yali,)ימצע סרה לש תויוגהנתהו םימסל תורכמתה ינפמ ןנוגמ םרוג םרובע 

 2006 ,Hunter ôc Gwadz). םיאצממה ןיב תומיאתה רסוחל דיחא רבסה עגרכ ןיא
יבויח םרוג תווהל הלוכי תויתדש תויורשפאה תא ולעה םינוש םירבסה .םוחתב 

םירבח םהו ,תילאוסקסומוהה םתוהז תא ולביקש רעונ ינב רובע תישגר הניחבמ 

ןיב ןיחבהל איה תפסונ רבסה תורשפא .םתוא תלבקמש תיתד הליהקב וא הצובקב 

יתסחייתהו ,(Dahl ôc Galliher, 2010) תויתדה גשומ לש םינושה םיטביההו םידדמה 

.ןלהל רמאמה לש היגולודותמו חונימל שדקומה קרפב םהילא 

ילאוסקסומוהה יתדה רעונה תא תוקיסעמה תויגוס לש היוותהל שדקומ ירמאמ 
.ןורחאה רושעב אשונה ביבס ושחרתהש תויוחתפתהלו לארשיב יתד-ינויצה רוביצב 

םילאוסקסומוה םייתד רעונ ינב םע תישיאה יתורכיה ךמס לע ינושאר רואיתב רבודמ 

ןכו ,תירוביצ-תיגולויצוסה המרב ןהו תיגולואדיא-תינויערה המרב ןה ,הז רוביצב םיבר 

םייתומכ םינותנ ןאכ ןיא .תודחא םינש ךשמב םהב הכימתה ךרעמב תוברועמ ךמס לע 

הווהי רמאמהש איה הנווכה .תירקחמ תוקהבומ תולעב תויטסיטטס תוקסה אלו 

,ליבקמבו ,הזה ןויליגב לארשיב יבסל-ומוה רעונ לש ובצמ לע הנומת תמלשהל ביכרמ 

יבסל-ומוהה רעונה אשונב ירקחמ עדי לש תיתשת תיינבל העונצ המורת הווהי 

ססבת רשא ,יתומכ וא ינתוכיא רקחמ לש הבחרה ויתובקעב רורגי ףא ילואו ,לארשיב 

.םתוא ךירפת וא וינועיט תא 

חונימו היגולודותמ לע תורהבה 

שמתשא ןהבש תורדגההו הדותמה לעו חונימו היגולודותמ לע תודחא םילימב חתפא 

תוהז" םיחנומב שמתשהל הלחה תירקחמה תורפסהש זאמ ,תישאר .רמאמה ךרואל 

Emmons ôc Paloutzian,) "תויתדי'ו (Savin-Williams, 2006) "תילאוסקסומוה 
םתוא רידגהל ןוכנ םאה ,לשמל .םתוא תמכלו םרידגהל דציכ תוקולחמ תומייק ,(2003 

?ףצר תועצמאב אקווד אמש וא (ינוליח-יתד ;לאוסקסורטה-ב"טהל)תיראניב הרוצב 
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125 לארשיב 'תד-ינויצה רוביצב םילאוסקסומוה רעונ ינב לש תודדומתה יכרדו תומליד 

אמש וא ,"תויתד" וא "תינימ הייטנ" םיחנומל הדיחא הרדגהב שמתשהל ןוכנ םאה 

,תימצע הרדגה ןיב - "תינימ הייטנ"ב)חנומה לש םינושה םיביכרמה ןיב ןיחבהל יואר 

תוהדזה ,תדה תווצמ םויק ,תוינחור תוסיפת ןיב - "תויתד"ב .תוגהנתהו תויזטנפ 

רמייתמ וניא יחכונה רמאמה .(תיגולויצוס תוכייתשה וא תוינויער תונירטקוד םע 

ץמאמ אוה .םיישומיש םימעטמ העונצ הדמע טקונ אוה ךא ,ולא תוקולחמב עירכהל 

יתד-ינויצ רוביצ לש גיצנ לכ האור אוה רמולכ ,תוסחייתה עבוקש דדמכ תימצע הרדגה 

םיביכר ןוחבל ילבמ ,הזכש רותב יתרכו לאוסקסומוהב ומצע לע ריהצמש לארשיב 

הסיפתה לע אלו תימצע הרדגה לע אוה שגדה .וז תינללוכ תימצע הרדגה לש םינוש 

"םייתד תמאב" םניאש םיבשוח ולאה רעונה ינב תא םיבבוסהמ םיבר ןכש ,תיתביבסה 

הרדגה ןכל ."םילאוסקסומוה תמאב םניא"ש םירובס םירחאש דועב ,םתרדגה יפל 

.ןויד תרשפאמה תישומיש הריחבכ הרחבנ תימצע 

תוילאוסקסומוהל סחיב לארשיב תיתדה הרבחב םייוניש 

יוארה ןמ ,לארשיב ילאוסקסומוהה יתדה רעונה לש תויודדומתהב ןוידל שגא םרטב 

דע .ןויד אשומל ךפהו שבגתה תיתדה הרבחב םילאוסקסומוהה אשונ דציכ ןוחבל 

ןוידב היגוסכ אל ףאו תירקחמה המרב אל - ללכ ןודנ אל הז אשונ םייפלאה תונש 

רוביצה ךותב "םייק וניא" אשונהש ,החוורש החנהה ךותמ תאז .(Ariel, 2007)ירוביצ 

קזח יתרבח שגדו דחא דצמ תילאוסקסומוהה תוגהנתהה לע רומח רוסיאש ןוויכ ,יתדה 

התורצוויה תא השעמל םיענומ ,ינש דצמ םלועל םידלי תאבהו החפשמה תמקה לע 

,רורב םג היה םייפלאה תונש דע .יתד םדא לצא תילאוסקסומוה תוהז לש התושבגתהו 

לאוסקסומוהב ומצע לע זירכיו תיתדה הליהקה ךותב "ןוראהמ אצי" יתד םדא םא יכ 

ןמ רבחכ םייקתהל ךישמהל לכוי אל אוהו ,םרחו יודינב ויפלכ ביגת הליהקה ,יולג 

ןתואב םייתד םילאוסקסומוה לש םבצמל רשאב תוילטודקנא תויודע .ותליהקב ןיינמה 

,םיילאוסקסורטה םיאושינ לש תרגסמב בורל ,"ןוראב קומע" םייח לע תורפסמ ,םינש 

תימצע הדילס לש השק השוחתו םינמדזמ םיינימ םירשקב ינימ קופיס תאיצמ ךות 

 .(Walzer, 2000)

םידחא םיביכרמל ותוא סחייל ןתינו ,םייפלאה תונש תליחתמ רומאכ לחה יונישה 

:(2006 ,לדייבש ואר ,הבחרהל) 

ןוידו םיינרדומה םייחה לש םינוש םיטביהל יתדה רוביצה לש תרבוגו תכלוה הפישח < 

.(2000 ,גלש)יתדה םלועב יוארה םבוליש ןפוא לע יביסנטניא 

אשונה תפצהב עייסש המ ,יתדה רוביצב שדח תרושקת יעצמאכ טנרטניאה תעפוה < 

ינשה םע דחא רשקתל ורשפא םימורופה :םיכרד המכב הז רוביצ ברקב יבסל-ומוהה 

ןניאש תוימינונא תולאש םינברל תונפהל ןתינ טנרטניא ירתאב ,ףשחיהל ילבמ 

חוקיפל םינותנ םניאש םייאמצע םייתד תרושקת יצורע םימייק ןכו ,הפישחב תוכורכ 

.("תועידי"ו "בירעמ" לש תודהי ירתא)ינבר 

,לדייבש ;2003 ,ןרוק)םיבסל-ומוהה םייתדב תקסועה תירקחמה הביתכה תורבגתה < 

."ובאט"ה תשוחת תא אשונהמ הדירומ (2006 
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םיטרס ,("ישפנ הבהאש תא" ,"הדערב ךינפל")םיידועית םיטרס לש םתעפוה תליחת < 

,("םיינש" ,"18 שדוק") תוגצהו ("תודוס" ,"תוחותפ םייניע" ,"תבהאו") םייתלילע 

םויקה לש טקילפנוקה .םייתד תויבסלו םילאוסקסומוה םנשי םהלש םירוביגה ןיבש 

.יתדה םיפוצה להק לומ ךסמה לע תיתועמשמ תוכנל ליחתה יבסל-ומוהה יתדה 

ינורקע ןוידב ףלחתה תטשפומ היעבבכ תוילאוסקסומוהב ןויד לש רכונמה סחיה 

- רקיעבו ,םייתמא םייח םישנאכ תויבסלו םילאוסקסומוה לש םהייח תואיצמב 

.רזהו רכונמה "רחא"ה אלו ,תיתדה הליהקה ןמ קלח םהש םישנאכ 

תויבסל לש ןוגרא) םייבסל-ומוה םייתד םינוגרא לש הלדגו תכלוה תוססבתה < 

ןעמל התומע ,"אתורבח" - םייתד םילאוסקסומוה לש ןוגרא ,"לוק תב" - תויתד 

םייתד ןעמל תיתרבח תוליעפב םיקסועש ,("ד"וה" - םייתד םילאוסקסומוה 
1.תיתדה הליהקב םתלבק ןעמל תירוביצ תוליעפבו םיבסל-ומוה 

םייתד רעונ ינב לש יתעדותהו ישגרה םבצמש ךכל םימרוג יתינמש םיביכרמה לכ 

יתד לייח .דבלב תורופס םינש ינפל היהש הזמ דואמ הנוש םויכ םילאוסקסומוה 

,תינוציק תודידב לש היווח ראית ,(1999)ןלפק לש ורפסל ןייארתהש לאוסקסומוה 

םהילאש םינברל וליפאו ,ותקוצמ לע גשומ היה אל שיאלש ךכב הכורכ התייהש 

תררוש המוד השוחת .שממ לש הנעמ היה אל ,ותקוצמל רוזמ אוצמל הפיאשב הנפ 

יתד רעונ ןב יח ,ןכ םא ,דציכ .(2000 ,זולו ינבא)תרבודמה הפוקתהמ םיפסונ םיכמסמב 

?הנעמ שפחמ אוה ןכיהו ,ולש םיימויקה םיטבלה םהמ ?םויכ לאוסקסומוה 

םייתד רעונ ינב ברקב תינימ הייטנ שוביג יכילהת לדומ 

הייטנ לש תוחתפתה םיראתמה םייטרואת םילדומ המכ םימייק תורפסב 
םיעשתה תונש ףוסמ לחה .(Cass, 1979,1996;Troiden, 1988,1989)תילאוסקסומוה 

תומלעתהב הזכרתה תרוקיבה .ולא םייראניל םילדומל עגונב הלאש ינמיס ובצוה 

תינימה הייטנה תוחתפתה לש םיירוטסיהו םייתוישיא םירשקהמ וללה םילדומה 

 (2001 ,Kimmel, 2000; Schippers). רמאמה לש ויפואבו וזה תרוקיבב בשחתהב
Elizurôc Mintzer, 2001;) םילארשי םירקוח ועיצהש בלושמה לדומה ,יחכונה 

 2001, Elizur ôc Ziv) תויתיצמתב ראתמה ,הז לדומ .יטרואת סיסבכ שמשל רחבנ

,ירלודומ ,יבלש-תלת לדומ אוה ,תיבסל-ומוהה הייטנה לש תוחתפתהה יבלש תא 

הז בלתשהל םילוכי ויבלשו ,םירבדה לש תיגולונורכה תוחתפתהה לע ססובמ וניאש 

םירקחמהש ךכב אוה הזה לדומה לש ףסונ ןורתי .ןמזה ריצ לע םינוש םיפוריצב הזב 

שיגר אוהו ,לארשיב תיבסל-ומוה הייסולכוא לש םגדמ לע ועצוב ססבתה םהילעש 

םילולעש םיירשפאה םיישקה תאו םיבלשהמ דחא לכ הרצקב גיצא ךשמהב .תיתוברת 

.בלש לכב םילאוסקסומוה םייתד רעונ ינב לצא ררועתהל 

תיתרבח הצובק - "אתורבח"ןוגרא רתא ;,'http://www.bat-kol.org :תויתד תויבסל - "לוק תב"ןוגרא רתא ו 

- "ד"וה" ןוגרא רתא :http://havruta.org.il/ :םילשוריב "חותפה תיבה"לש ותוסחב םייתד םילאוסקסומוה לש 

ןוגרא רתא ;http://www.hod.org.il/ :םייתד ךוניח ישנאו םינבר ברקב תוליעפב קסוע ,םייתד םילאוסקסומוה 

;http://sites.google.com/site/shovalgroup/ :םייתדה רפסה יתבב םייבסל-ומוה םיאשונב הרבסה - "לבש" 

http://www.kamoha.org.il/:תלבוקמה תיסקודותרואה הכלהל תונמאנ לע שגד םע - "ךומכ"רתא 
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לדומה יבלש 

תימצע הרדגה 

לש הניחבו הקידב ,ונימ ינב יפלכ ותכישמב סרפה לש הנחבה תללוכ תימצע הרדגה 

.תימצעה הרדגהל רשאב הטלחהו םיוושה תצובקל האוושה ךות וזה הכישמה תועמשמ 

תובורק םיתעל תוולתמה ,תודידב תשוחתו הדרח ןה הזה בלשב תוצופנ תושוחת 

םע חונב אלש שחש ,ומצע סרפה לש ודצמ ןה תויהל לוכי קותינה .יתרבח קותינל 

תוגהנתה לבקמ וניאש ,יתרבחה גוחה דצמ ןה ,ותוהזל עגונב טבלתמ ודועב הרבחה 

לבוקמ .תיתרבח הייחדו תימצע הקחרה - םהינש לש בוליש ףא וא ,תוקחרתהו הגירח 

ימצע סרהו תונדבא לש תויוגהנתהל ההובג ןוכיס תמר תמייק הזה בלשב יכ בושחל 

Cochran ôcMays,2000;McDaniel,Purcell ôcD'Augelli,)יבסל-ומוהה רעונה ברקב 
םיליגב הזה בלשה תא תווחל םילוכי םויכ םילאוסקסומוה םייתד רעונ ינב .(2001 

תילאוסקסומוה הייטנ ביבס עדימל הפישח בקע תאז .ו5-ו4 ומכ ,תיסחי םימדקומה 

םינופ הזה ליגב רעונה ינב .ןכל םדוק שיגנ היה אלש עדימ ,טנרטניאבו תרושקתב 

םגו םיילופיט תועוצקמ ישנאל םג ,םיכנחמו םירומל םג םהיתויהתו םהיתולאש םע 

דיחי ינא םאה" :איה הזה בלשב המצע לע תרזוחה תיטננימוד הלאש .הכימת תוצובקל 

תושגרה"תא וא "הזה רבדה"תא רידגהל תלוכיה ללכ ךרדבו "?'הזה רבדה' םע םלועב 

,תחתפתמ וזה תלוכיהש לככ .השלח וא הרסח ןיידע םיוסמ חנומל םסחייל וא "ולאה 

בלש םינייפאמה םיישקה .רתוי םיקחורמו םידדוב ומצע תא שוחל םילולע רעונה ינב 

:ראשה ןיב ,םה הז 

םשא ישגר לש לולכמ םע םידדומתמ םילאוסקסומוה םייתד רעונ ינב .םשא ישגר < 

תלוכי אלל תובורק םיתעל ,תויתדה תוסיפתב םגו תיתרבחה הסיפתב םג םרוקמש 

אוה ןפוא והשזיאבש טרפה לש ותשוחת ביבס אוה ישוקה .םהיניב ןיחבהל שממ לש 

,ךכ לע ףסונ .תיתד הניחבמ תולוספה ןה (םישעמה אלו)ולש תושוחתהו "ןוכנ אל" 

ןייצל שי .המודכו "אמט" ,"ךלכולמ" ,"ער" אוהש שוחל לולע אוה תובורק םיתעל 

ןויסינ אוה םירענה ןמ םיבר לצא םימייקה םיינייפואה הבוגתה יסופדמ דחא יכ 

יוטיב ידיל אובל לולע רבדה .יתדה "ינא''המ םהלש ילאוסקסומוהה "ינא'יה תא לצפל 

םוקממו רענה לש וירוגמ םוקממ םיקוחר תומוקמב םינמדזמ ןימ יסחי םויקב לשמל 

ףא םיתעלו תישיא יתלב הרוצב ,ול םירכומ םניאש םישנא םע ,ותוא םיריכמ ובש 

ןימזה "ןקרופה יעצמא''כ תובורק םיתעל ספתנ הזה גוסה ןמ םיסחי םויק .תנגומ אל 

הדילסהו םשא ישגר תא םיצעהל לולע אוה םירבדה עבטמ ךא - דיחיה ירשפאהו 

םיסחי םויק לש רזוח סופדב העיקשל םורגל ףאו ימצעה יומידה תא רערעל ,תימצעה 

.תימצע האקלהו םירכונמ 

"תרבוע אל"תינימה הייטנהש םיאור רעונה ינבשכ ררועתהל הלולע וז השוחת .שואיי < 

עוקשלו םייחב הווקת םהל ןיאש שוחל םילולע םה .ןמז ךרואל תוולמ תושוחתהו 

,תונכוסמ תויוגהנתה ללוכ ,ימצע סרה לש תונוש תויוגהנתהב וא ינילק ןואכידב 

2.םיינדבא תונויסינ וא םייביטקאוכיספ םירמוח תכירצ 

« וילע םימותחש ךמסמ םסרפתה 2010 טסוגואב .םינברה ברקב םג תלחלחמ אשונל תועדומ יכ ןייצל שי 2 
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לש םיישיאה םהירופיסב בושו בוש תרזוח תודידב תייווח .תודידבו רוכינ תשוחת < 

םעפ לכ טעמכ ומצע לע רזוחש םיטפשמה דחא .םילאוסקסומוה םייתד רעונ ינב 

ומכ ."ינומכ והשימ דוע ןיאו הזה רבדה םע םלועב דיחיה ינאש חוטב יתייה" :אוה 

יפלכ ןה - הלופכ תובורק םיתעל איהש ,רוכינ תשוחתמ םילבוס םהמ םיבר ,ןכ 

עגרב הייחדב ביגהל םילולע ששחה יפלש ,החפשמה ינב דחוימבו ,יתדה רוביצה 

,תיללכה תיבסל-ומוהה הליהקה יפלכ ןהו ,רענה לש תינימה ותייטנ לע ועדיש 

םהלש תינללוכ הסיפת ךותמ ,םייתד םישנא יפלכ תוניוע תובורק םיתעל הלגמש 
.יבופומוה יתד דסממ יגיצנכ 

תיתד-תינויצה ךוניחה תכרעמ .תינימ הייטנו תוינימ לע ךמסומ עדיב רוסחמ < 

ולא םיאשונ .תוינימל םירושקה םיאשונ םע חונב אלש תובורק םיתעל השיגרמ 

ויהי תוקוורו םיקוורהש הביס ןיאש ולאכו םיעונצ יתלב ,םייואר יתלבכ םיספתנ 

,"הניבו וניב" ,םייביטמרונ םיילאוסקסורטה םיינימ םינכתב םג רבודמ .םהל םיעדומ 

.תילאוסקסומוה תינימ הייטנ ומכ ,םילבוקמ אלו םיגירח םהש םירבדב רמוחו לק 

םייתד רעונ ינב לצא םיאטבתמ תיתד הנומא ביבס םירבשמ .םייתד םירבשמ < 

תווצמ תרימש םיקיספמ םקלח :תודגונמ םיתעלו תונוש םיכרדב םילאוסקסומוה 

םתוא השע"ש םיהולא לע סעכ - םינוש םיעינמ ךותמ תאזו ,תומלשב וא תיקלח 

והשמ יילע תרסוא הרותה םא"ש השוחת ,"םהל געול" לאהש השוחת ,"םימוגפ 

רבשמב רבודמ .האלה ןכו "הנוכנ אל איהש וא היעב הב שי חטבל זא ,יב עובטש 

רבעמ לש תנצחומ תוגהנתהב ףאו ,הנומאהו תדה יפלכ םעזב תובר םימעפ הוולמש 

ךא :תינימ תוגהנתהל תורישי תורושקש הלאכ אקווד ואל ,תונוש תד תווצמ לע 

הסיפת ךותמ ,תדה תווצמ לע הרימשב הקודא תוקזחתה - הכופה הבוגת םג תמייק 

תודדומתההמ "חורבל" ןוצר ךותמ וא ,תינימה הייטנה יונישל והשכיא ליעוי רבדהש 

םילבמ םייתדה רעונה ינבמ םיבר יכ ,ןייצל שי ןאכ .תנגומ תינגומוה תרגסמל התא 

תוחכונ אלל םייתיימינפ ךוניח תודסומב םהלש תורגבתהה תפוקתמ לודג קלח 

םהו ,בר םידומילה סמועו ההובג ולא תודסומב םידומילה תעמשמ .ינשה ןימה לש 

תושוחתל רבסה ןיעמ קפסמ אוהש ןוויכ ,חונ טלקמ רעונה ינבל שמשל םילוכי 

.("ךכ שיגרמ ינא ןכלו ,םינב םע קר ןמזה לכ אצמנ ינא") םהלש תוילאוסקסומוהה 

,רתוי יתד םייח חרואל יתרוסמ וא ינוליח םייח חרואמ רובעל ףא םילוכי םירחא 

םתייטנמ םתוא ררחשת םתעדלש תרגסמ םמצעל קפסל וא םיחוטב שוחל תנמ לע 

םייח חרוא לוהינש ,םינבר לש תושרופמ תוחטבה עומשל ןתינ ףא םיתעל .תינימה 

הארי רענ רשאכש ןבומ .תיבסל-ומוהה הייטנה לש התומלעיהל םורגי ןיקת יתד 

תוותהל התייה ךמסמה תרסמ .לארשיבו תירבה תוצראב תיתדה תונויצה לש ילרבילה םרזהמ םינבר תורשע « 

http://statementofprindplesnya. :רתאב ואר .תיתדה הליהקב םיבסל-ומוהה םייתדל תוסחייתה תודוקנ 

 /blogspot.com תיסקודותרוא הליהקב םיררוגתמה תילאוסקסומוה הייטנ ילעב םידוהי" :רמאנ ךמסמב 6 ףיעסב

.בר לבס םהיתוחפשמלו םהל םימרוגה ,םיבר םיישגרו םייגולוכיספ ,םייתליהק םירגתא םע תמעתהל םיצלאנ 

ינבר .רעונ ינב ברקב תודבאתהל ןוכיסה תא תיתועמשמ הלידגמ תילאוסקסומוה הייטנ ונתליהקב,:המגודל 

קפסל םיבייח שפנה תואירב םוחתב עוצקמ ישנאו םינבר .ולא תודבועל היתפמאו תושיגר תולגל םיכירצ תוליהק 

.(ילש םוגרת) "הלאה םירגתאה םע םידדומתמה הליהק ירבחל ירסומו יארחא עויס 
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ןוויכל העונתו רבשמ תווחלו הבזכא שוחל לולע אוה ,ןמז ךרואל הרוק אל רבדהש 

.הנומא רסוחלו הבזכאל הנומאמ - ךופה 

תימצע הלבק 

בלשה .תישיאה תוהזהמ דרפנ יתלב קלחכ תילאוסקסומוהה הייטנה לש הלבק יהוז 

"הבושת"ל העגהמ האצותכ הלקה שח טרפה דחא דצמ - םיברועמ תושגרב ךורכ הזה 

אוה תובורק םיתעל - רחא דצמ ךא ,תוהזה ביבס תוטבלתהה םויסו תוקיעמה תולאשל 

תופוכת םיבלתשמ הזה בלשב ןכל .בורה לש הזמ הנוש תויהל דמוע וייח לולסמש ןיבמ 

תילאוסקסורטה החפשמ תמקה לש םולחה תמשגה-יא לע ישגר לבא לש םיכילהת 

לבא שוחל םילולע םילאוסקסומוה םייתד רעונ ינב .ולש תורבחה ךלהמב גפס טרפהש 

רדסב דואמ הובג םוקמ תספות החפשמה תמקהש ןוויכ ,םינוליחה ולאמ רתוי ףירח 

ןכל .םייחה לש אישה בלשל הברקב םיבשחנ םיאושינו ,תיתדה הרבחה לש תויופידעה 

םייחה לולסמ לע ישגרה לבאה דוביעב םג הכורכ הזה בלשב רעונה ינב לש תודדומתהה 

תובורק םיתעל .תויפולח תויורשפא לש הניחב תליחתב םגו ,וב וכלי אלש יביטמרונה 

.התוא בוזעל וא ,הנממ קלח תויהלו תיתדה הליהקב ראשיהל םאה ,תוטבלתה הנשי ףא 

.הפישח לש בלשל רובעל טילחהל לוכי אוה ,ראשיהל טילחמ טרפה םא 

הפישח 

יגוס םימייקש ןייצל שי .תינימה ותייטנ לע םירחאל טרפה לש העדוה איה הפישחה 

םייתועמשמ םירחא יפלכ הפישח ,תיבסל-ומוה הליהק יפלכ הפישח :םינוש הפישח 

הפישחה יגוס לכש ,ןיחבהל םג בושח .החפשמ יפלכ הפישחו םילאוסקסורטה 

הפישח רמולכ ,"ןוראהמ האיצי" הנוכמש המ םניאו תמצמוצמ הפישח םה יתינמש 

רובע רתויב בכרומ אוה הפישחה אשונ .תינימה הייטנה תרתסה תקספה וא הבחר 

הרבחהש איה הפישחהמ םששחל תיתועמשמ הביס .םילאוסקסומוה םייתד רעונ ינב 

םיתשורמ היתונבו הינב .רתויב הפופצ תיתרבח תשר תלעב בורל איה תיתד-תינויצה 

םגו תבחרומ החפשמ םע םירשק םג םיללוכש ,םירשק לש לודג רפסמב םהיניב 

הלביקש תיתרבח העפות)רזגמה לש םירוגמה ירוזאו םידומילה תודסומ ךרד תופתוש 

םייקתמ תונוש תויתרבח תויצקארטניאב .("םיבולשה םייתדה קוח" םשה תא 
םילאיצנטופ םידמעומ רותיאב תובורק םיתעל קסועש יביסנטניא יתרבח חיש 

הלולע תינימ הייטנ לש הפישח ךכ .םהיניב המאתהה תמר לע הבשחמבו םיאושינל 

הצובק ךותב תישענ איה םא םג ,רתויב בחר ףקיהבו הבר תוריהמב תצפומ תויהל 

לולעש ,"החפשמב תויעב" ביבס חיש םג םייק ולא תוביסנב .םישנא לש תמצמוצמ 

דחא לש תינימה ותוהז בקע הגירחכ תספתנש החפשמ םע קתנ לש השוחתל ליבוהל 

הטילשמ תאצוי יתדה רוביצב תיבסל-ומוה הייטנ תפישח ,תורחא םילימב .הינבמ 

הזה רוביצב רעונ ינב לצא הפישחהש ךכל תוביסה תחא וזש חינהל ריבס .תולקב 

.(Mark, 2008) םינוליחה םהירבח לצא רשאמ רתוי רחואמ ליגב בור יפ לע תישענ 

םתוהז םע תיתדה םתוהז בוליש לע בושחל םיליחתמ םה יכ ןכתיי הפישחה בלשב 

.תילאוסקסומוהה 
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•לאוסקסומוה יתד רעונב הכימת יכרדל תוצלמה 

אוהו ,לופיטה ישנאו םיכנחמל תודדומתה ילכ המכ עיצמ רמאמה לש הזה קלחה 

םילאוסקסומוה רעונ ינב םע םידבועה ךוניחה ישנאל תויללכ תוצלמה לע ססובמ 

 Depaul, Walsh ôcDam, 2009; Goodrich 8c Luke, 2009; Savage, Prout 8c Chard,)
תכרעמב ולא רעונ ינבל תוסחייתהל םיווק טטרשל רבעה תונויסינ לע םגו ,(2004 

.(Wolowelsky 6c Weinstein, 1995)תיתדה ךוניחה 

תייגוס םע תילופיט-תיכוניח תודדומתהל םיינושאר םיווק תוותהל איה הרטמה 

רפסמב השעית וזה תודדומתההש בושח .םילאוסקסומוהה םייתדה רעונה ינב 

תשר תמקה םגו רעונה לש ישגרה ומלועל תמלוה תוסחייתה םתרטמש ,םידבר 

םוקמ שיש השוחתה תא רענל תתל בושח ,תישאר :וביבס התואנ תיתרבח הכימת 

הלקשמ .ותודדומתה םצע ללגב יוחד וא הטוסל ךפוה אל אוהו ,ויתולאשל ימיטיגל 

תומדל הלאש םע תונפל ששחהו ,דואמ דבכ תויהל לולע הזה אשונב המגיטס לש 

ךנחמה לעו ,ותמזימ החישה תא םייקל השק רענלש ןכתיי ןכל .רתויב בר תיתוכמס 

ןתינ ,תיללכה המרב :תישיאה המרב םגו תיללכה המרב םג - ותארקל דעצ תושעל 

ךכבו ,םידימלת םע תוחישב תינימ הייטנ םע תודדומתה לע םירבדמש םינכת בלשל 

הדצמ החישל המזי .ןוידו רוביד רשפאלו הטוס וא שיבמ והשמב רבודמ אלש שיגדהל 

םע תודדומתהו ךרד תצירפ רשפאמש הזכ ךא זעונ דעצל תבשחנ תיתוכמס תומד לש 

:םמצעל סחיב יאדוובו ,יללכ ןפואב אטבל םישקתמ ולאה רעונה ינבמ םיברש םינכת 

:ומכ ,הקוצמ לש תותיא ולצא םיהזמש דימלתל תשגל תונוכנב רבודמ ,תישיאה המרב 

םיאשונב תיתייפכ וא תשגדומ תוניינעתה ,ןואכידל הייטנ ,םיימוי םוי דוקפת יישק 

.יבסל-ומוהה אשונל דחוימב ןיוע סחי לש הבוגת ךופיה וא תינימ הייטנל םירושקה 

תא ןבללו םייניע עבראב תוחיתפבו תונכב רבדל היהי ןתינ ובש םוקמ רשפאל בושח 

,םימיאתמ םיגשומו םילימ תאיצמל הבשחמ שידקהל בושח וזכ החישב .םירבדה 

רענה לצא שרפתהל הלולע ,הווקמל תכלל הצלמה ומכ ,המימת הבוגת םיתעל ןכש 

םייוטיבה תא רורבל בושח ןכל .ותוא הקיחרמו אמטכ ותוא הרידגמש הרימאכ 

לש ודצמ יוליגה תא ףנמל ןתינ .(קוביח ןוגכ)ףוגה תפשבו תילולימה המרב םינוכנה 

.חווט ךוראו קימעמ יכוניח רשק תריציל דימלת 

םצע ,והשלכ ןפואבש ששח ךותמ ,וז היישעמ תובורק םיתעל םיענמנ םיצעויו םיכנחמ 

"העפותה"ש וא וררועתי םימיוסמ תושגר וא תובשחמש ךכל םורגי אשונה תאלעה 

אליממ םיפושח וננמזב רעונה ינב יכ הנעטה הלוע וזה הנעטל דגנ לקשמכ .טשפתת 

תונורחאה םינשבו ,תינימ הייטנ לע עדימ ללוכ ,ינימה םוחתב דואמ ןווגמ עדימל 

דצמ םתא חישה רדעיה ןכל .םילאוסקסומוה םייתד םישנא תישיא םיריכמ ףא םיבר 

.רחא םוקמב תובושת שפחל םהל םורגל לולע םיצעויהו םיכנחמה 

םירושקה םיאשונה לע החיש תוכרועש תילופיט תומד וא תיכוניח תומדש בושח 

דומלל שי ,החישל הנכה לש תרגסמב ,תישאר .ךכל הכורע הנייהת תינימ הייטנל 

,ןכ ומכ .אשונב ירקחמ יללכ עדיב ןכדעתהלו תילאוסקסומוה תינימ הייטנ לע םירבד 

ומצע אוה לכוי םהמש תורוקמ ילאוסקסומוה יתד רענ לש ותושרל דימעהל בושח 

םיבר דועש םיישק םע דדומתמ אוהש השוחת ול תתל בושח .ויתועידי תא ביחרהל 
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131 לארשיב יתד-ינויצה רוביצב □ילאוסקסומוה רעונ ינב לש תודדומתה יכרדו תומליד 

לש סחיה לע הערל העיפשמ הניא ולש תודדומתההש - רקיעבו ,םמע םידדומתמ 

הכורכש החיש ירחא יכ ,דחוימב השיגר היגוסב ןאכ רבודמ .ויפלכ ץעויה וא ךנחמה 

תועיגפ לש הדמעב אצמנ אוה ,רענ לש ודצמ תינימ הייטנ ביבס םיטבל לש הפישחב 

יצוליאו סמוע לשב רענה םע תיתוכמסה תומדה לש התרושקתב םוצמצ םג .הלודג 

ךנחמה לע ןכל .תינימה ותייטנ עקר לע הייחדכ ןורחאה ידי לע שרפתהל לולע ןמז 

.בקעמ שורדת וזכ החיש יכ ןכתייש ןובשחב תחקל ץעויה וא 

שי .ךרוצ הב שי םא ,תילופיט תוברועמ ףילחת אל תינבר תומד םע רשקהש בושח 

.תורגבתהה ליגב דחוימב ,תיטוקא הקוצמ םיהזמ ובש הרקמ לכב לופיטל תונפהל 

לעב בשחיהל ישגר לופיט לולע רעונה ינבמ קלח לצאש תורשפאה תא םג רוכזל שי 

ישגרה לופיטה תא ראתל שי ןכל .לוכיבכ "םיעגושמ"ל דעוימש והשמ ,ילילש גוית 

לע וא תוטבלתהב אצמנש והשימ רובע דחוימב ,םימלוהו םייביטמרונ םיגשומב 

רבודמש אדוול בושח ,תיפיצפס תילופיט תומדל הינפה לע רבודמשכ .םיכרד תשרפ 

ררועתמ ןאכ .םוחתב ילופיט ןויסינו תינימ הייטנ לש םוחתב עדי לעב עוצקמ שיאב 

תולגל לולע יתד לופיט שיאש הבשחמ ךותמ - "לופכ ישוק"ןיעמ תובורק םיתעל 

תמייק ,תינימה ותייטנל רשאב טבלתמש יתד רענ יפלכ יטמגיטס וא ילילש סחי 

םרב .אשונל תיבויח השיג לעב היהיש ,ינוליח לופיט שיאל אקווד ותוא חולשל הייטנ 

ינוליח לפטמ יכ חוטב הז ןיאש אוה םהמ דחא :םייתייעב םידדצ םג וזכ הטלחהב שי 

ספתיהל הלולע וזכ תולהנתהש אוה ינשה :רענה לש יתדה ומלוע תא ןיבמו ריכמ 

,רומאכ ."הצוחה" יתדה םלועהמ תינימה הייטנב קוסיעה תא קיחרהל ןויסינ ןיעמכ 

ותייטנ םע תודדומתה לש ךילהתה תליחתב אצמנש לאוסקסומוה יתד רענב רבודמ 

ןתונ אוה הבש יהשלכ תומד םע הילע החישה תא חותפל ץמוא רזא התע הזו תינימה 

עדי תמר לעב יתד לופיט שיאל אקווד רענה תא חולשל ףידע יכ ןכתיי ןכל .ןומא 

.המיאתמ יעוצקמ 

םילופיט - "הרמה ילופיט" הנוכמש המל הינפה לע תודחא םילימ רמול בושח ןאכ 

רשקהב ןה ,תובר רמאנ רבכ הז גוסמ םילופיט לע 3.תינימ הייטנ תונשל ודעונש 

תרוקיבה .(Borovich, 2008) ידוהיה רשקהב ןהו (Haldeman, 2004) יללכה 
תויאר רסוחב םג ומכ םהלש תיתייעבה תיתאה תיתשתב תדקמתמ םהילע תירקיעה 

רעונ ינב לש תויווחה יכ ןכתיי ךא 4,תקפסמ המרב תילופיטה םתוליעיל תוירקחמ 

תא תוארל שיש תודמלמ םינושה הרמהה ילופיט תא ורבעש םילאוסקסומוה םייתד 

אשונב תורפסהמ םיוסמ שושיא ךכל םייק ףאו ,רתוי בכרומ ןפואב וזה העפותה 

 (2008 ,Glassgold); םייתדה רעונה ינב ובש םוקמ םה הרמהה ילופיט ,םיתעל

:םהלש רתאה ךרד לבקל ןתינ ףסונ עדימ ."שפנ תצע"ןוגראה תוסחב רקיעב ץראב םיעצבתמ ולא םילופיט 

 www.atzat-nefesh.org

םינוגרא יכ שיגדמ ח"ודה .הרמה ילופיט לש אשונל שרדנ ינקירמא יגולוכיספ דוגיא לש דחוימ ח"וד ,הנורחאל 

םירצונ - תוינרמש תויתד תוצובקל םיכיישה םילפוטמה תא רקיעב םיתרשמ םויכ הרמה ילופיטב םיקסועה 

םהלש לאיצנטופהו הרמה ילופיט לש תחכומ תוליעי רסוח רבדב העיבקה תא רשאמ ח"ודה .םיסקודותרוא םידוהיו 

הסיפת ןרמש יתד לפוטמ לע תופכל תרשפאמ הניאש ,תנזואמ תיתא השיג טוקנל םילפטמה תא דדועמו קיזהל 

םיכרעה תכרעמ ךמס לע וינפב תודמועה תויורשפאה תא ןוחבל אלא ,היוצרה תינימה ותייטנ רבדב תרדגומ תתא 

.(American Psychological Association, 2009 ואר)המגיטסו טופישמ תררחושמ הריוואב הטלחה לבקלו ולש 
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םע םהלש תודדומתהה לע רבדל הנושאר היצמיטיגל םילבקמ םילאוסקסומוהה 

שמשי רבדה םהמ םידחא רובע .ישגרה םמלוע לע רבדל - ללכבו ,תינימה םתייטנ 

יוארה סחיהש ןכתיי ,ןכל .תיבויח תילאוסקסומוה תוהז לש שוביגל רשג דיתעב 

םילופיטב דדצל אל דחא דצמ - םייניב תדמע ןיעמ אוה הזה גוסה ןמ םילופיטל 

רדשל בושח 5.םהילא היינפה תא לטבל אל םג ינש דצמ ךא ,םהילע ץילמהל אלו ולא 

לוקישו תועדומ ,הריחב ךותמ תלבקתמש ולש הטלחה לכש ,ץועייל עיגמש רענל 

יוארה ןמ ,תינימה ותייטנ תא תונשל תוסנל איה ותריחב םאו ,תימיטיגל איה תעד 

בושח .ץעונ אוה םהבש םירחאה םימרוגה םע רשק קתנל ילבמ וז תורשפא ןחביש 

שיגריו עדי אוהש - ויתושגרה לע ךומסל ותוא דמללו ןומא לש השוחת ול תתל 

.הזה גוסה ןמ לופיטב עיקשהל ןוכנ היהי םיצמאמו ןמז המכ 

לש דבור :םידבר המכב עצבתהל לוכי ץועייה ןאכ - תיתדה תודדומתהל רשאב 

ןמ .ינומא-יתפקשה דבורו תיתרגש תיתד היישע לש דבור ,טרפל תישיא תוסחייתה 

ךותבו יתדה םייחה חרואב ךישמהל רענל עייסת תינושארה תוברעתההש יוארה 

תעשבו ,תיביטמרונ תודדומתה לש השוחת רענל תתל בושח .תיתדה תרגסמה 

ףא ,תרגסמ ךותב תויחל לוכיש והשימ רמולכ ,"יביטמרונ אטוח" לש םג - ךרוצה 

תינללוכה תיתדה הסיפתל תודגנתה .הלש םימיוסמ םיקלח םע ישוק הווח אוה םא 

םיקלח לש קוזיחש ןכתיי ,הברדא .ןאכ ץועיי לכל תיתשת איה "םולכ אל וא לוכה"לש 

ןיב תווצמ - תינימה ותייטנל םירושק םניאש ,רענ לש תיתדה ותייווחב םירחא 

ומלוע תא ואלמי םהש ךכל אקווד םורגי - הרות דומיל ,תבש תרימש ,ורבחל םדא 

תורגבתהה ליגב הנוש תינימ הייטנ םע תודדומתה .תישגרה ותוביצי לע ורמשיו 

םג תינמז-וב עקעקל ךרוצ ןיאו ,הייד תרערעמו השק היווח איה תיתד תרגסמבו 

ןתינ תינויער-תיתפקשהה המרב .תיתוגהנתה-תישעמה המרב םירחאה תודוסיה תא 

םלוע תסיפת חותיפב עייסל איה תירקיעה םתרטמש ,רתוי םיקומע םינויד חתפל 

"ןבל-רוחש" לש םיגשוממ עדומב תגרוח וזכ הסיפת .תידממ-ברו תבכרומ תיתד 

אלא ,השלח תיתד הדמע וא "דבעידב" לש הרשפ בכרומ יתד רסמב האור הניאו 

איה םימעפל .ןימאמה לש ומלועב םימייקה םיישקה םע הצימאו התואנ תודדומתה 

םוקמל םימעפל ,הנעמ חרכהב ןהל ןיאש תולאש םע תויחל ןתינ ובש םוקמל ליבות 

םיקוספ לש תשדוחמ תישיא תונשרפל םימעפלו ,תואיצמה םע הרשפ תמייק ובש 

שיש רגתא ,דחי םג ךנחמהו דימלתה רובע רגתאב רבודמ - תרחא וא ךכ .תוכלהו 

.התוא ביחרהלו קימעהל לאיצנטופ םג ךא ,תיתדה הסיפתה תא רערעל לאיצנטופ ול 

יתד םדאל אקווד ךכמ האצותכ ךופהי תינימה ותייטנל רשקב טבלתמש רענש ןכתיי 

ותוהזל תורכנתהל חרכהב ותוא הליבומ הניא תיתד הסיפת יכ הלגיו ,רתוי ןימאמו 

Glassgold, 2008;) היינשה ןובשח לע אובל תבייח הניא תחאשו תיבסל-ומוהה 
 2008 ,Mark).

םתייטנ יונישב םיצורה םינרמש םייתד םילפוטמל סחיב "םייניב ךרד" ןיעמ תשבגתמו תכלוה תונורחאה םינשב 5 

הלחמ וא הייטסכ תילאוסקסומוהה הייטנה תא גייתל הסנמ הניא אסיג דחמש תילופיט הסיפתב רבודמ .תינימה 

ותייטנ לש תושימגה תמר תא ןוחבל ןיינועמש הנופל תעייסמ אסיג ךדיאמ ךא ,הנממ "יופיר" החיטבמ הניא ףאו 

יללכ םע תשגנתמ הניא וז הדמע .תאז תושעל ,תילאוסקסורטה תרגסמב אשניהל תורשפאה תא וא תינימה 

.(Throckmorton Se Yarhouse, 2006 ואר) APA לש םיחנמ הקיתא 
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םוכיס 

םילאוסקסומוה םייתד רעונ ינב לש םיישק םע תודדומתהל ךרד תוותהל הסינ רמאמה 

רעונ ינב לש םמוקמ .םסק תונורתפ אלו ןכומה ןמ תובושת וב ןיא .תיכוניח תרגסמב 

הקידב עיצמ רמאמה .וזה תובכרומה תא טשפל תיתוכאלמ ךרד ןיאו ,בכרומ אוה הלא 

המיאתמש הרוצב םתוהז תא בצעלו תונבל רעונה ינבל תרשפאמש ,תיתגרדהו תיטא 

םה הבש תיתרבחה הביבסה תניחבמ ןהו תישיאה תוחתפתהה תניחבמ ןה ,םהל 

ןודנ ,תיטסילרולפ הרוצב תויוהז בוליש לש םיכרד ןווגמ עיצמש ,הזכ לדומ .םייוצמ 

Coyle Se Rafalin, 2000; Halbertal Se Koren, 2006; Schnoor,) תיגולויצוס תורפסב 

הרטמב ,םינוש תוהזו תוברת תומלוע ןיב גולאידל הפיאש תמייק וז תואיצמב .(2006 

ןורומיסקואמ ךפוהו ךלוה םויכ "םיבסל-ומוה םייתד"בולישה .םהיניב רשקה תא ססבל 

"?ןכתיי הזה בולישה םאה"הלאשהו ,תרקחנו תרכומ תיתוברת העפותל ירשפא יתלב 

םורתי ירמאמש הווקת ינא "?םירבדה ןיב בלשל יואר דציכ" הלאשל הכרד תא הנפמ 

.שופיחב קימעהלו ךישמהל וצרי ויארוקשו ,אשונב ןוויכ תייוותהל 

תוצלמהו תולבגמ 

בושח .יתד-ינויצה רוביצב ילאוסקסומוה יתד רעונ ינבב דקמתה יחכונה רמאמה 

,תויבסלה ברקב תופקת ויתונקסמ הדימ וזיאבו םאה ,וקדבי ךשמהה ירקחמש 

וארה רבכ םירחא םירקחמ .יתד-ינויצה רוביצב םירדנ'גסנרטהו םילאוסקסיבה 

תינימה הייטנל תויתד ןיב הייצקארטניאה תורוצל יתועמשמ אוה רדגמ יכ ןכתייש 

 (2006 ,.Rosarîo et. al). םילאוסקסומוהל םינוכנה םירבדהש שארמ חינהל ןיא ןכ לע

ןוויכ .םירדנ'גסנארסו םילאוסקסיב ,תויבסלל םג םיפקת ויהי יתד-ינויצה רוביצב 

חותינו הנבהל םיווק לש היוותה אלא ,םירקמ ירואית לש ףסוא וניא יחכונה רמאמהש 

תוינגומוה חיטבהל תנמ לע רחבנ רקחמה תייסולכוא דוקימ ,תיתרבח העפות לש 

תירקחמ בל תמושת שדקות ךשמהבש יואר .תדקוממ הרוצב העפות רואית רשפאלו 

תוהזל תויתד ןיב הייצקארטניא תמייקתמ ןהבש תופסונ תויסולכוא-תתל םג 
,תיטסינויצקורטסנוקרהו תימרופרה ,תיביטברסנוקה תועונתה ןוגכ ,תיבסל-ומוה 

רתויב תויטננימוד תוידוהי תועונת ןה ולא ןכש ,ןהב ןד וניא יחכונה רמאמהש 

תירוביצהו תיתומכה ןתעפשהו ןתוחכונ ךא ,תירבה תוצראב דחוימב ,תוצופתב 

םמוקמב םג קוסעי רקחמה ךשמהבש בושח ,אסיג ךדיאמ .רתוי תמצמוצמ ןה לארשיב 

.לארשיב ידרחה רוביצב םילאוסקסומוה לש 

תורוקמ 

.ארפוש :ביבא לת .ךל רפסל והשמ יל שי ,אמיא .(2000)'ד ,זולו 'נ ,ינבא 

.תונורחא תועידי :ביבא לת .םייתד תויבסלו םיאומוה לש םירופיס :ןווא ךותב ןווא .(2003)'ע ,ןרוק 

:ביבא לת .תויברק תודיחיב תוינימו תוירבג ,תוהז :םירחא םילייחו ןתנוי ,דוד .(1999)'ד ,ןלפק 

.דחואמה ץוביקה 

,תומדקא .תיתדה הרבחב םייבסל-ומוה םייתד לש םמוקמ לע - ונכותב םי(ר)חא .(2006)'ז ,לדייבש 

.110-81 ,ת 

.רתכ :םילשורי .םישרחה טייתרה .(2000)'י ,גלש 
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