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 םאהו דציכ תיפרגוילביב הביטקפסרפמ חתנל ןויסינב םידקמתמ םייח ךלהמו תוינימל סחיב םירקחמ

 הז םוחתב םירקחמ סיסב לע .ולאכש םייוניש לע םיעיפשמה םימרוגה םהמו ,תורומת תורבוע תוימיטניא תויוגהנתה

 תוינימ תויוגהנתה םירענלו םינבל ,יפיצפס ןפואב תונקהל ןתינ ךיא ררבל ךוניחו רדגמ תורקוחו ירקוח םויכ םישקבמ

 ,ירדגמ ןויווש יבגל תיביטקלוקה הבשחמב תויוחתפתה תורמל יכ ופשח וללה רקחמה ימוחת ינש ?תוחוטבו תואירב

 תויומס םיכרדב םירמשמ ,הידמהו ךוניחה תוכרעמו םיוושה תוצובק ,םירוהה :ירק םייביטמרונה תורבחה ימרוג ןיידע

 לשמל ואר( תויטסיניבושו תויניגוזימ ,תויטסיסקס תויוגהנתה ץמאל םידדועמ םירענו םינב ויפל רסמה תא תויולגו

 הארה םימוד םירשקהב .)Temple-smith, Moore & Rosenthal, 2016; Delamater & Crapenter, 2012 :לצא

 ולאל שיש אלא ,תורענו תונבב קר אל תועגופ תויטסיסקס תויוגהנתה דציכ ,תויורבגו םירבג לע יתרוקיבה רקחמה

 ,Kimmel, 2009; Connell :לצא לשמל ואר( םיעגופה םירבגה לעו םירענה םתוא לש םהייח לע תילילש העפשה

2011; Flood, 2014(. יפכ ךא ,תויביסרגאו תומילאל הייטנב תאטבתמ העיגפה רקיע יכ בושחל גוהנ היה הכ דע 

 םיקפסמ ןימ ייחמ םתאנה תלוכי תדימ לע םג םתורגבב תועיפשמ םירענ דצמ תוילילש-תוינימ תויוגהנתה ,הארנש

  .םינהמו

 עגונב יתועמשמכ םיספות םירבגש עדיה רקיע ןיידע םויכו הפישחל הכ דע וכז אלו טעמכ הלאכש תורוקיב

 תא 'קילדהל' דציכ" ןוגכ תורתוכ תחת המצע תינימה תוליעפל עגונב תולאשלו ,רוזיח תוקינכטל סחייתמ תוינימל

 ;Lorentzen, 2007; Moony-Somers & Ussher, 2015( "?תי/רנטרפה תא קפסל דציכ" וא "?תי/רנטרפה

Korobov; 2006(. ןיאש הזככ וא ,יטנוולר אלכ בשחנ םמצע-םהלש תוינימה יבגל עדי ,וללה ןיינעה ימוחתמ קלחכ 

 םהש דקוממ והשמ ןיא ,ךכל רבעמו ,ןקרופל עיגהל ועדיי דימת םירבגש איה תחוורה הסיפתה .גישהל ךרוצ לכ

 ןהו םישנו תורענ יפלכ ןה םירבגו םירענ דצמ תוינימ תופיקת לש םיעפומב יוביר ,לבא .תעדל וא דומלל םירומא

 הדירי ,תמדקומ תונוא-ןיא ,היפרגונרופב תיביסנטניא הייפצ ,שגרו ןימ ןיב רשקה קותינ לע תויודע דצל ,םירענ יפלכ

 תינימה תא רוקחל שי יכ םינמסמ ולא לכ ,)Garlick, 2009; Wright et al., 2017( ינפוגה יומידבו ימצעה ךרעב הדח

 .השדח הביטקפסרפמ תירבגה

 תוירבגו םירבג לע יתרוקיבה רקחמהו "ךוניחו רדגמ" ,םייחה ךלהמ תביטקפסרפ :רקחמה ימוחת תשולש

 תודליה יאליגב שחרתמ ןבוציע בל יכו תושכרנ הבר הדימב ןה תוירבגה תוינימה תוגהנתהה יכ ךכ לע םיעיבצמ

 ,וללה תויוגהנתהל הביטנרטלא עיצהל ןוצר ונשי םא ,ןכל .) Coles, 2008; Kimmel, 2008; Haste, 2013( תורגבהו

 הינטירבב תירבה תוצראב םימיוסמ םירוזאבו ,תוידרונ תונידמבש דועב .םדקומה םירוענה ליגמ לחה המשייל שי

 דע לארשיב ,תויבויח תוינימ תויוגהנתה לש אשונב םירענל תוברעתהו ךוניח תוינכות םוזיל ולחה רבכ הילרטסואבו

 םינוכיתב הלעפ 2011-ל 2004 םינשה ןיב .ירקחמה טביהב אלו ,יגוגדפה טביהב אל .ןודנב רבד השענ אלו טעמכ הכ

 היהש עדיה ךא ,תירבג תוינימב וקסע הישגפממ קלחש )2006 ,ןוזדיודו רטפא( )יוניש ליבומ רעונ( .ש.מ.נ תינכות

 תונורחאה םינשב .)Moor, 2011 ;2016 ,ץרווש( דואמ םצמוצמ היה ,אשונב תינכותה יחנמ לש םדי גשיהב זא

 )י"פש( יצועיי-יגולוכיספה תורישה םעטמ תוצעוי תוירחאב איה תוינימ תויוגהנתה לש םוחתב תיכוניחה תוליעפה
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 ללכל תועיגמ ןניא וללה תויונגראתהה .םהימודו י"גיא ,עויס זכרמ ןוגכ םינוגרא םילעופ םדצלו ,ךוניחה דרשמ לש

 רפוק :לשמל י/האר( םתדובעל סחיב הכ דע ושענש םירקחמהמ תוחפל ןכ ומכו ,םירזגמה לכלו לארשיב רפסה יתב

 םירענ דמלל םיצור רשאכ – הלאשל הבושת תתל חרכהב חילצמ ןתרגסמב עצומה עדיה ןיא ,)2010 ,ןלפקו

  ?דמלל ךירצ םצעב המ ,תוחוטבו תויבויח תוינימ תויוגהנתה

 לש יופימ סיסב לע ,וז הלאשל תדקוממ רשפאש המכ דע הבושת גיצהל איה ,ןכ םא הז רמאמ לש ותרטמ

 תויעב לש ןנורתפל תועצה לש הרוש ודצלו ,םירבגו םירענ לש תוינימ תויוגהנתהל עגונב רקחמל תועודיה תויעבה

 יפולח-ינימ תוגהנתה לדומ עיצהל שקבא וללה םירמוחה תרזעב .אשונב תיוושכעה תירקחמה תורפסה ךותמ ולא

 תינימ תוגהנתה חתפל ,םייח ךלהמ לש הביטקפסרפב םהל רשפאל ותרטמש "תינימ תויביטקייבוס" הנוכמה םירענל

 ינימ םייח ךלהמל םדא לכ לש ותוכזב הרכהו ירדגמ ןויווש לש תוסיפת לע תנעשנ רשא ,תיטסיסקס-א ,תיטפמא

  .חוטבו אירב ,קפסמ

 

 םייחה ךלהמ תביטקפסרפב תירבג תינימ תוגהנתה

 תוינימ-תויגליבירפ ןתואב עוגפלו "שילחהל" ןויסינכ תובר םימעפ תספתנ תיטסינימפ תרוקיב יחכונה ןדיעב

 תירבג תינימ-תוליעפ דימת טעמכש ךכב רקיעב תורכינ וללה תויגליבירפה .תויתוברת תומרונל וכפהש תוירבג

 תופדעהה ,ףסונב .)Flood, 2011( יתרבחה סוטטסה תאלעהל רוקמכו ,היוצרו תיבויחכ ,יחרכה יגולויב ךרוצכ תבשחנ

 טרפב תיפרגונרופה הידמהו ללכב הידמה ,םוסרפה םלועמ בחרה רוביצל תופקשנה ולא ןה םירבג לש תוינימה

)Bergqvist et al., 2016; Case, 2007;(. תורענ ביצמו ,תוירבגל תוינימ ןיב יטנרהניאה רוביחה תא רמשמ הז בצמ 

 ,Fine( העיגפ תנכסלו המשאל ,לוצינל ,יתרבח סוטטס ןדבואל תרשקנ םרובע תוינימ היפל תשלחומ הדמעב םישנו

1998(.   

 תוחפ שוחל םהל םרג ינימ-יגליבירפה םדמעמב יוניש לכ דציכ וראית םירבג םינוש םירקחמב ,ןיידע

 ;Calder-Dawe & Gavey, 2016( ימיטניא שגפמל גוז תונב תאיצמב םהילע השקהו םייטנוולר תוחפ ,םיקשחנ

Pleasants, ,2011; Grindstaff & McCaughey, 1998(.  

 םירבגל ישוק ונשי םא יכ ררבתהו תוירבג ירקחמ תרגסמב ולא תונעט שדחמ וקדבנ תונורחאה םינשב

 לש םתוגהנתה אקווד אלא ,תירבגה תוינימה לע תיטסינימפה תרוקיבה וא םישנה אל איה ךכל הביסה ינימה םוחתב

 תוגהנתהה לע המוד ןפואב .)Korobov, 2006( התוא תרקבמו הירבח לש הישעמ תא תטפוש רשא הצובקכ םירבגה

 ותורענ ךלהמב ץמיאש םילאידיאה לומ לא ומצע לע ליעפמ רבג לכש טופישה הערל עיפשמ תילאודיבידניאה תינימה

 אל ןיידע וז תידוחיי תיתרוקיב תולכתסה .)Sandberg, 2016( ינימה םוחתב ותוליעפ תא דדומ אוה םלומ ,ותורגבו

  .)Marion, et el., 2013( תובר תויודגנתה ןיגפהל םירבג םיטונ היפלכ םגשכ תירלופופל הכפה

 ףאו םירוענה ליגל תודלימ רבעמב תחתפתמ וז דציכו םירבג לש םתוינימ תא רוקחל חילצהל ידכ ,ךכיפל

 עדי ימוחתל תושיגנ תועצמאב וז הפוקת לש תויועמשמה לכ ךרד אשונב ןודל ונילע ,תענכשמ תינועיט המכס גיצהל

 תויוגהנתה חתנל ןתינ התרזעבש ןוויכמ תיטנוולרל הכפה םייח ךלהמ תביטקפסרפ הזכש ךלהמ ךרוצל .ליבקמב םיבר

 היפל ,הנורחאל דע הצופנ התייהש השיגה תא תללוש וז הסיפת .)Carpenter, 2010( דחוימב בחר טסקטנוקב תוינימ

 היולתכ תוינימה תא תואור ןניא םייח ךלהמ תוביטקפסרפ .45-ל 15 םיאליגה ןיב רקיעב הרוקש ךילהת איה תוינימה

 םירוטקפ תוללוכ אלא ,אדירג תוירדגמ-תויתרוקיב םייניעב אל םגו ,דבלב םייגולויצוס םיכילהתב וא ,יגולויב ליגב קר
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 ,עזג ,םיינפוג םייוליג ,יתחפשמ בצמ ,ילכלכ דמעמ :ןוגכ ,תירבג-תינימה תוגהנתהה לע םיעיפשמה םיפסונ םיבר

 הדוקנ לכ וזכ היארב .)Hearn, 2007( תוירוטסיה תופוקתו םייתרבח םיכילהת ,תינימ הייטנ ,יתרבח דמעמ ,תוינתא

 תסחייתמה תיפרגויב האירקכ וא ,ירנילפיסיד-סנרט ןפואב רוקחל ןתינ התוא תמוצ השעמל איה תינימ תוגהנתה לש

 הפוקתבו תוברתב ותוא םיננוכמש םירטמרפה ברימ תריקס ךות ,וייח לש תיפיצפס הדוקנב רבגל תוידבור-ברב

  .תמיוסמ

 ליגמ רוקמ שי תינימ תוגהנתה לכל יכ ךכב הרכהכ והומכ תירבגה תוינימה לש יפרגויב םייח ךלהמ רקח

 ךירצ ןכלו רענ ךכ רחאו דלי היה רבג לכ ,רבד לש ותישארב .רחא ליגל דחא ליגמ תויכשמה הנשי יכו רתוי םודק

 הידמה ,וירומ ,וירוה ,םיוושה תצובק תעפשהב וללה םינושארה םיבלשב שכרש תוינימה תויוגהנתהה תא ןוחבל

 ייח לע ,ולש תונושה גוזה תונב לע ,וייח ךשמה לע תוכילשמ וללה תועפשהה דציכו ןמע היהש תורענה ,ךרצש

 תוארל לוכי וזכ הרוצב ולש היפרגויבב ןנובתיש רבג לכ .םמצעב םירבגל וכפהי ולאש דע וידלי ךוניח לעו ןיאושינה

 לש היתועפשה הדימ התואבו ,םויכ תוינימה ויתויוגהנתהב יוטיב ידיל האב םימדקומ םיעוריא לש םתובישח דציכ

 ,ילאודיבידניא ןפואב םתוינימ תא םיגהנתמ םירבג הרואכל .וייח ךשמהב םתסה ןמ ררבתת תיחכונה תינימה ותוגהנתה

 יכ רמול ףא רשפאו תוינימל עגונב הלוכ הרבחה לש תוסיפתה לע םיעיפשמ וידחי םירבגה ,הצובקכ השעמל ךא

 לכב םימלוגמש תוירבגל םיכרעהו תושיגה ןווגמ תא דומלל רשפא וכרד ,סומסוקורקימ ןה תוינימ תוירבג תויוגהנתה

 לע םיעיפשמה םימרוגה יוביר תא הרסח היהתש ,רתוי הרצ הביטקפסרפ עיצת ,תרחא תוסחייתה לכ .תוברתו תוברת

 םייחה תויצאוטיסל םאתהב תונתשהל הלוכי לאיצנטופב רשא היווחב רבודמ יכ הנבהה תאו תינימה תוגהנתהה

  .תונושה

  םירבג לצא תויביטמרונ-תוירבג-תוינימ תויוגהנתהל עגונב םייפרגויב םירקחמ ליעל רומאה לכ תורמל

 לכב ,תיתרבחהו תימצעה הייפיצב הצוענ ךכל הביסה .תויתועמשמ תורומת תורבוע ןניא ולא יכ וליג םילאוסקסורטה

 וללה תונוכתה .הטילשו שוביכ ,תויתורחת ,תוינחוכ :ןוגכ תויוגהנתה ,ינימה שגפמה ךרד םג שממל םייחה יבלש

 הז ךילהת .םתורגבו םתורענב ךשמהבו ,םדקומה םירוענה ליגמ לחה םינב ינפב תוירבגה תחכוהל השירדכ תובצומ

 ןותנ עבטכ רוטשמה תא הגיצמ הרבחהשכ ,הנקזבו תורגבב םג םיבר םירבג רובע םייקתהל ךישממ "רוטשמ" הנוכמה

 ;Halpern, 2010( תישיא םילאידיא תכרעמב יוטיב ידיל אובל רומאש ימינפ לוקל ותוא ךופהלו ץמאל רבגה לעש

Sandberg, 2016(. 

 םירקוח קלח איבה תרטשוממ תינימ תוגהנתה לש תויביטמרונ תוסיפת ץמאלו רהמל םויכ םירענ לש ךרוצה

 ,תירסומו תיתרבח ,תיגולוכיספ הניחבמ תיתייעבו תינוכיס היהת דימתש תוליעפ איה רעונ ינב ברקב תוינימ יכ ןועטל

 רפס יתב .)Harden, 2014( תוילילפ תויוגהנתה וא םידומילב תויעב ,ןואכיד ומכ םימוטפמיסל חרכהב ליבות רשא

 םיאשונב םנמא וקסעש ינימ ךוניחל תוירלוגר תוינכות ךרד השרשוה וז הסיפת םהב תומוקמהמ דחא םה ,לשמל

 תגצה ,ולא דצלו תיגולוכיספ המוארט ,תינימ תונברוק ,ןימ תולחמו תוינימ תועיגפ ,ןנכותמ אל ןוירה :ןוגכ ,םיבושח

 ןודלמ תוענמנ תויוסחייתהה ךא .)Kohler, Manhart, & Lafferty, 2008( םיסחיל רתויב היוארה תרגסמכ ןיאושינה

   .םגישהל ןתינ דציכו ,תינימה תוליעפה תרגסמב םילאיצנטופ םייבויח םירצות לש תורשפאב

 לש םייסיסב םיגשומ תנבהל םירענ ךוניח יבגל תינורטקלאה תרושקתב שיגנו יוושכע עדימ הברה ונשי

 "שרוש לופיט" הכ דע ועיצה אל ולא ךא ,םייטנמור םיסופדו תוישגר תולוכי חותיפ ,המכסה ,תינימ הדרטה

 אלמלא יכ ודוה םירבגו םירענ םיבר םירקסב .תובהלה תא ךימנהל תונויסינ וויה רקיעב אלא ,תוינימה תויוגהנתהב
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 תינימ הדרטהב םיברועמ םמצע םיאצומ ויה יכ הבר תונכתה הנשי תויתרבחה תותשרב שויבהו הדבכה השינעה

 תויוגהנתהה תשיכר יבלש לש תשדוחמ הניחבב ידיימה ךרוצה לע דיעמ הז בצמ .)Moor, 2010( סנואב וליפאו

 תירבגה תינימה תוגהנתהה לש תיביטקלוקה היפרגויבה תא ןוחבל ונילע ןכ תושעלו חילצהל ידכ .תונושארה תוינימה

 םירבגו םירענ לצא תינימה האנהה דציכ ררבל ןכמ רחאלו ,היפרגונרופב הייפצו תוננוא ומכ סיסב תויוגהנתה ביבס

 תחת תושדח תוינימ תויוגהנתה ץמאל רשפא דציכו םאה קודבל רשפאי הזכש חותינ .הרדעיהב תטלובל תכפוה

  .תינימ תויביטקייבוס לש תרתוכה

 

 היפרגונרופו תוננוא

 תניחבמ תוננואה תלועפ לע תולאש תונורחאה םינשב תולעהל ולחה תוינימו תוירבג לש םוחתב םירקחמ

 ןימ יסחי רגובה רענה םייקמ הב ךרדה לע ךשמהבו ,םיינימ םישגפממ םירענ לש תויפיצה לע היתועפשה

)Colarusso. 2012; Gill, 2012(. תולשבל ןמיס איה תוננוא היפל תיעמשמ דח העד הנשי תיאופרה המרב יכ עודי 

 םג וז .)Shapiro, 2008( ילמרונו יעבט השעמב רבודמ יכו תורגבתהה ליג לש רתוי יתועמשמ בלשל רבעמלו תינימ

 אוה תיתייעבל תאז לכב הלועפה תא ךפהש המ לבא .םילפטמו םיגולוסקס ,םיינימ םיצעוי ברקב תלבוקמה הסיפתה

 םעפש תוננואה הכפה ,וללה םינכתל תושיגנה תולק לשב .תיפרגונרופ הידמב הייפצל תונורחאה םינשב הלש רושיקה

 ונניינע בלל סחיב ,רקיעב ךא ,תויתרבח תוינימ-תויוגהנתה לש רשקהב תויעב לש דקומל ,ןוימדה לע רקיעב הכמתסה

  . "תינימ האנה" גשומה תא םיניבמ םה הב ךרדלו םירענה לש תינימ םייחה תוכיאל עגונב –

 םה ,רשע ליג תארקל ,םירקמה בורבו ,םימדקומה תודליה יאליגמ רבכ תוינימ לע עדימ םיפסוא םירענ

 תישממה הלועפל וא הקושתל חרכהב תרשוקמ היהת אל וז הלועפ ךא ,ינימ טקא םיאור םה רשאכ ןיטולחל םיעדומ

 םע ,םדקומה תורגבתהה ליגב ,ךשמהב .)Temple-smith, Moore & Rosenthal, 2016( םיאלמ ןימ יסחי לש

 ףוגה יבגל תינוציק תונרקס לש היווח העיפומ ,ןימה תוטולב לש תימואתפה תוצרפתההו תילנומרוהה תוחתפתהה

 .)Sharp, 2003( תוננואהו תוינימה תויזטנפה תליחת לש בלשה בורל והז .םינבו תונב ,םביבסש ולא לשו םהלש

 ,קר אל ךא ,תיפרגונרופ הידמב םנמא םישמתשמ ויה םירענ ,טנרטניאה רקיעבו בשחמה ןדיע םורט לש הפוקתב

 הנעמ ןתונש ילכ תויהל החמצ איה השיגנל היפרגונרופה הכלהו הכפהש לככ .תוננואל יזכרמ ילכ היה ןוימדהשכ

 לכמ ,וז הידמל תידיימה תושיגנה םצעמ ,םויכ .ותוחתפתה תליחתב רענה הווחש תיעבט תינושאר תונרקס התואל

 ,.Beyens et al( ינימ ךוניחל ףאו ,תוננואל יזכרמה ילכל היפרגונרופה הכפה ,טנרטניאה תשרל רבוחמש רישכמ

2015(.  

 .היפרגונרופב יביסנטניא שומיש ןיבל תוננוא ןיב רוביחהמ תורצונ רשא תועיגפ תוררבתמ תונורחאה םינשב

 לגרה תרצוי תיפרגונרופ הידמב הייפצ בולישב תוננוא יכ ןעט )Lorentzen, 2007( ןצנרול .ןהירקיע תא תעכ רוקסנ

 תורכיהל תונמדזהה תצמחה ךות דבלב ןימה רביאב אוה זוכירהשכ ,יוריג םומיסקמב שומיש ךות ריהמ קופיס לש

 לש יפואב ״ןמאתמ״ השעמל אוה ,םוי ידימ טעמכ וזכ הלועפ עצבמ רענ רשאכ .ףוגב גנועה ירוזא לכ םע האלמ

 תכפוה וז תוננוא ךרד ותנעטל .השיא םע ישממ עגמ ידיל אובי אוה רשאכ תונשל השק דואמ היהיש תינימ תוגהנתה

 .תושלחיהו ,ןקרופ ,הלועפ ,יוריג ,יותיפ לש יטסילמינימ-יטמכס תולועפ רדסל םירוענה ליג לש תינימה היווחה תא

 לדומ תא םירמשמ ףא םבורשכ ,ןימ יסחי םימייקמ םיריעצ םירענ הב ךרדה תא הווהמ ףוסבלו לגרהל ךפוה הז ךלהמ
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 תויהת היבגל ויהיש ילבמ ןימ יסחי לש רתויב תלבוקמהו תיביטמרונה הרוצל תכפוה וזש דע םתורגבב הזה תוגהנתהה

 .תירבגה תינימה האנהה תלועפל רתויב תקפסמה ךרדה חרכהב וז םאה ההת ןצנרול ךכ בקע .רוערע וא

 ועגפ היפרגונרופב יביסנטניא ןפואב ריעצ ליגמ ושמתשהש םירענהמ םיבר יכ ונעט רתוי םישדח םירקחמ

 םהייח לש םירשעה יאליגב רבכ תונוא-ןיא לש םיבצמל ועיגהו ינפוגה-גנועה תריצי לע םיארחא ויהש חומב םירוזאב

)Temple-Smith, Moore & Rosenthal, 2016(. ןוויכמ םירגובה םהייחב תויגוז אוצמל ושקתה םירענ םתוא ,ףסונב 

 הזל המוד ןפואב הבהאה השעמב גוהנל התמכסהלו םינוטרסב לבוקמה הזל המוד ףוג תלעב תויהל גוזה תבמ ופיצש

 ,םייפרגונרופ םיטרסב תופצל םתורענב וטעימש םירבג לש גוז תונב יכ אצמנ ,דגנמ .)Ibid( וב תופצל םיליגר םהש

 ןפואב היפרגונרופב םתורענב ופצ רשא םירבג לש גוז תונב תמועל ,ןהלש תויגוזב רתוי ההובג ינפוגו ימצע ייומיד ווח

 ינפוג יומידו ךומנ ימצע יומיד לש םיהובג םידדמ ואצמנ יביסנטניא ןפואב ופצש םירענ לצא םג ,המאתהב .יביסנטניא

  .)Stewart, 2012( ללכב ופצ אל וא ,הטעמ הדימב ופצש םירענ לצא רשאמ ,ךומנ

 עגונב םירבג לצא תושידא הרציי ,םייפרגונרופ םינוטרסב תיביסנטניא הייפצ ,השיאה דמעמל סחיב

 יאצמה .)Wishnant, 2016( ןדגנ תלעפומה תמלוה אל תוגהנתה לכלו תיזיפ תומילאל ,םישנ יפלכ תוינימ תודרטהל

 ינש ןיידעו .םהב תגצומ תירשפא תירנויזטנפ הלועפ לכ טעמכש ךכ םויכ בחר ךכ לכ אוה םייפרגונרופ םינוטרס לש

 ךא ,תניינועמ הנניא איהש ,ינשהו ,ןימ יסחי םויקב תניינועמ השיאהש ,דחא :םה היפרגונרופב םייזכרמה םיגצמה

 ,תניינועמ הנניא השיאה ובש רנא'זהמ םיטרסהמ םיברב .ןימ יסחי םויקל האיבהל חילצמ הלומש רבגה רבד לש ופוסב

 לוכי רבגה םימיוסמ םירקמב .ימיטיגל אוה המילא חוכ תלעפה ףאו לוצינ ,היצלופינמ ,תובשחתה רסוח לש טקא לכ

 ףורצב וא ,ופגב ,התוא סונאל ,םיינפוג םיקזנ הל םורגל ,קשנב הילע םייאל ,התוא ליפשהל ,הרענ וא השיא תוכהל

    .)Galatzer-Levy, 2012 ( ןיינעהמ התנהנ איהש התליג איה יכ םיפוצל ררבתי ,הנצסה םויסב רשאכ ,םיפסונ םירבג

 םיפסונ תולוק ועיצה תוירבג ירקוח תיפרגונרופ הידמל עגונב תורכומה תויטסינימפה תורוקיבל רבעמ

 םהירבדל .תיביסנטניאה הייפצה לשב "הברחה" לש ךלהמ תרבועש תינימ-תירבגה היווחל םיסחייתמה ,הז רשקהב

 ללגב רקיעב ,ינימה שגפמה ךלהמב םהלש דיקפתה יבגל םישידאל ךופהל םירבגל ךשמהבו םירענל המרג וזכש הייפצ

 םוקמב .הבהא לע חיש לכ ןיאש ןבומכו תושגר םיגצומ אל ,ישונא רשק גצומ אל .וללה םינוטרסב גצומ וניאש המ

 ןגפומ אל ןוטרס ףאב טעמכ ,ףסונב .דבלב םיטקייבואכ םמצע תא םיאורו םיגהנתמ רשא םישנא ןיב שגפמ שי תאז

 .)Gail, 2010( ןימ יסחי לש האצותכ ,יוצר אל וא ,יוצר ןויריה לש תורשפאה לע ןויד ןיאו העינמ יעצמאב שומיש

 יתועמשמ ןויד םוש ןיאו השעמלו ןימה יסחי ךלהמב הריצע ,םייקלח ןימ יסחי לש תורשפאה העיפומ אל ,ןכ ומכ

 ,Lorentzen( ןצנרול רידגה הב ךרדה תא הריכזמה תיפוס ןיא תויתרזח תגצומ תאז םוקמב .ירבג גנוע והמ לע םלוצמ

 תגצומ הדצלו ,ןיינעה בל איה הרידחה .תושלחיה-ןקרופ-הלועפ-יוריג-יותיפ :לש ךלהמה יפל תוננואה תא )2007

  .המודכו ,תוחונת רתויש המכ ,ןמז רתויש המכב ,םישנ רתויש המכ םע ןימ יסחי םויק לע תססובמה תילאידיא תוירבג

 ,הרבחכ וב םייח ונאש ירבג-ינימה םילקאל עגונב איה הז רשקהב ריכזהל שיש הבושח הנורחא תרוקיב

 םיפוצ םוי ידמכש הדבועה תא תיתומכ הניחבמ סופתל ןתינ יתלב )Kimmel, 2005( למיק יפל .תושונאכ ףא ילואו

 ינימ טקאב תומייתסמ ןלוכש תומילאו סנוא ,תועיגפ ,םייוניע לש תונצסב םלועה יבחרב םירבגו םירענ ינוילימ תואמ

 רובע ןכש ,םישנו םירבג ןיב רציימ הז ךלהמש תירדגמה הימוטוכידהמ שממ לש עוזעז עיבה למיק .ירבג ןקרופבו

 רובע יכ ראתל ןתינ אל ,וירבדל .השיאה לש התודגנתה לע ןוחצינו תומילא לש ביטרנב רשקנ ינימ קופיס םירבג

 יפלכ תומילאל רשקיי ינימ קופיס היפל המוד הסיפת םייקתת ,םישנו תורענ תונב :ירק ,היינשה תושונאה תיצחמ
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-ירבגה ןורתיל עגונב היפרגונרופב םילבוקמה םיסופדה תא תוצמאמ םישנ ,ןכ לע רתי .םתודגנתה לע ןוחצינו םירבג

 ,דבלב דחא רדגמ לש תוינימה תוסיפת תללוכ רשא וזכל רמולכ ,תרדגוממל תינימה תוליעפה תא ךפוהש המ ינימ

 לכב ןהיפל תוסיפתה םיאבה תורודל האלה תוקתעושמ םג ךכ .ישממ ישנ-ינימ יוטיבל םוקמ תנתונ הנניאו ,ירבגה

 ,םישנמ רתוי הפוכת הרוצב ןימ יסחי םייקל םיכירצ םירבג ןכלו םישנ לש הזמ רתוי לודג ינימ ךרוצ םירבגל שי הרבח

 ינכוס םג אלא ,היפרגונרופה קר אל קידצת וללה םירסמה תא .תוירנטרפ רתויש המכב םהלש ןוצרה עבונ םג ךכמו

 דממ איה ,תוינימה יכ םירשאמ םלוכשכ ,ללכב הידמהו םיוושה תצובק ,םירומה ,םירוהה – םירחא םייזכרמ תוברת

 תוניינעתה ומכ תויוגהנתה ןהל וכייוש ,הידמב תינימ תואמצע תולעבכ וגצוה םישנ םהב םירקמ םתואב םג .ירבג

 "וקתעוה" ןלוכש ,המזגרואב דוקימו תושגרל ןימ ןיב קותינ ,םירנטרפ יוביר ,תובורמ תוינימ תויוסנתהב תנצחומ

 הדוסחכ גוהנל הילע "תינימ" הנניא השיא םאש יתרבחה רסמה רמשיהל ךישממ דבב דב .)Kimmel, Ibid( םירבגמ

 יסחי םייקל הרוצ לכב התוא ענכשל ,יפרגונרופה טרסב ומכ ,רבגה לש ודיקפתשכ ,ןימ יסחיב תניינועמ הנניאש וזככו

 .ךכב חילצהל ,ןבומכו ,ןימ

 תא םיאיבמ םה םהבש םיימיטניאהו םישיגרה םיעגרב ףיקעו רישי ןפואב םירענל םירבעומש וללה םירסמה

 חרכהב תתשומ תירבג תוינימו ,תוינימל הווש תוירבגש הדבועה יבגל הנבהה תא םלצא םימיצעמ ,ןקרופ ידיל םמצע

 .םישנו תורענ הערל םילפמה חוכ יסחי לע

 

  הרדעיהב תטלוב תינימ האנהה

 יפכ הירצותו תיפרגונרופה הייפצה רואלו תינימה תוגהנתהה לע תיתרוקיב הבישח לש תולוכי חותיפ אלל

 ןמע םייקל םישקבמ םה רשאכ תורענ לומ םירענ לש לעופב םתוגהנתה תא תעכ ןוחבל ונילע ,םדוקה קלחב וגצוהש

 לכב ."תינימ האנה" גשומלו תירבגה תוהזה בוציעל סחיב הלא םישגפמ לש תוכלשהה תאו םיינושאר םיינימ םישגפמ

 ;Kimmel, 2008; Connell, 2011( םיצרענלו םיליבומל םיבשחנ "םרציי תא םישמממה" םירענה םיווש תרבח

Okun, 2014(. וא "רעש" לש גוסל תורענ םע תופתושמה תוינימה תויוגהנתהה תוכפוה םירוענה ליגבש הרוק ךכ 

 םידוק תרפה :תימיטיגל איה הלועפ לכ הזה ךרעב תוכזל ידכ .םיוושה תצובק ךותב תוירבגה דדמ תעיבקל "ךרע"

 פראש יפל .)Matthew & Chen, 2015( לוהוכלאבו םימסב שומישו םייארפ הרבח יקחשמ לש המזוי ,םייתרבח

)Sharp, 2003( עבש-ששב תוחפל רבודמש ךכ ,רחואמה תורגבה ליגל דע םייקתהל תוכישממ הלאכש תויוגהנתה 

 ךשמהב .םירגובה וייחב םג םייקל ךישמי רענה התוא תינימה תוליעפה יפוא תעבקתמו תבצעתמ ןהבש תויטירק םינש

 ,תוינימ תודרטה יפלכ תושידא לש ילילש חותיפל תמרות תיפרגונרופה הידמב תיביסנטניאה הייפצה ,םדוק בתכנל

 תבשחנ ,םיוסמ ינימ עגמל האיבה ,רמולכ "תחלצומ" הדרטה לכש דחוימב ,הלאככ ןתוהזל םירענל השק טעמכש דע

  .רענה לש תוירבגה ךרעל תמרותכ דימ

 תירבג תוהז תיינבהב יחרכה בלשל הכפה תינימ הדרטה דציכ הראית )Robinson, 2005( ןוסניבור

 רשע ךשמב תונויאר הכרע םמע םירענ תואמ לש םהירבד ךותמ העיגה איה וז הנקסמל .םירענ לצא תילאוסקסורטה

 ,עונכש :תימיטיגל םהיניעב התייה הייפכ לש הרוצ לכ ינימה עגמה תגשה ןעמל .תורענ לומ םתוגהנתהל עגונב םינש

 ,יאנג תומשב יוניכ ,ילאברו םויא ,יזיפ םויא ,תיזיפ המיסח ,אווש-תוחטבה ,דיב הסיפת ,םירקש ,תועיגנ ,תושקעתה

 היתפמא הינייאורמ לצא האצמ אל )Ibid( ןוסניבור .םימויאו הטיחס ,קיספהל תושקבמ תומלעתה ,ינפוג עגמ תייפכ

 לש התרבחב ומצע תא אצמ יכ רפיס םירענה דחא ,אמגודל .לובלב אלא ,תורענה לש דצהמ תינימה היווחל סחי וא
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 ליעפה אוה ךא ,רוסא וא רתומ המע עגמה םא ול רורב היה אל ךא ,ןופליע לש בצמל העיגהו לוהוכלא התתשש הרענ

 ותניחבמ .הב תובשחתה אלל ,ונוצרכ לועפל ול רתומ היה ,היפל ,תיפרגונרופה הידמב הארש המ רואל תעד לוקיש

  .תודגנתה רסוח לש בצמל התמזויב המצע תא האיבה ףאו תינימה תוליעפה תא עונמל ידכ רבד התשע אל איה

 תומלעתה לע ןכו תורענ לש ינפשוח שובלל סחיב "ןברוקה תומשאה" לע םירחא םירענ ורפיס המוד ןפואב

 וחילצה םינייאורמהמ דואמ ןטק קלח קר ."'אל' הרמא איהש חוטב יתייה אל" ןונגסב תורהצה תחת המכסהה גשוממ

 ךותב תוגהנתהה יללכמ קלח ויה ושגפש הרענ לכב ינימ ןיינע ןיגפהל ךרוצה וא הדרטהה יכ שרופמ ןפואב ןחבאל

 תוירבגל רוגתאה תא ונייצו ורזח ,תוינימ תופיקתב העשרה סיסב לע ונייאורש רעונ ינב ,רשקה ותואב .םיוושה תצובק

 וא יתרבחה םבצמ לשב ,ריעצה םליג לשב ולכוי אלש הכרעה ךותמ ,םהישעמל םתוא ליבוהש יזכרמ רגירטכ התיכב

 .Livingston, et al., 2013; Messerdshmidt,2000; Quinn, et al( ןימ יסחי םייקל תוכזל ,םהלש ינוציחה הארמה

2016(.  

 תייארמ תומלעתההו םיוושה תצובק יניעב ירבגה ךרעה תאלעהל ״תוינמ״כ תוינימה תויווחב שומישה

 תישיא היווחכ תינימ האנה לש תורשפאל םיעדומ ללכב םירענ םאה ןוחבל ונתוא םיבייחמ ,תוינימ תועיגפכ תודרטהה

  .יתרבח לוקיש לכמ תקתונמ

 ליג תא ומייסש םיריעצ םירבג ובשח המ תונויאר סיסב לע ונחב )Lamb, et al., 2017( םירחאו במאל

 לש הדמעה תא ללכ םמצע םע ולהינ םהש ימינפה חישה רקיע יכ ררבתהו ,םיאלמ ןימ יסחי ומייקש ןמזב תורגבתהה

 תירבג תוינימ ךיאל סחיב תויפרגונרופו תוירוטסיה ,תויתרבח תוסיפת דצל ,םתורענב וכייתשה הילא םיוושה תצובק

 לכ םמצע תא וושה םירבג םתוא ומצע טקאה ןמזב יכ אוה הלגתהש ףסונ ןותנ .עצבתהלו תווחיהל ,תואריהל הכירצ

 לש "העפוה" לכ םדוק היה םרובע ינימה טקאה ."תובוט"ו ,"תונוכנ"ל םהיניעב תובשחנש תוינימ תוסיפתל ןמזה

 יפל העבקנ רבדה תועמשמו םיבוט יכה ,רשפא םאו ,םיבוט תויהל םמצעמ ופיצ םה וזה העפוהה תרגסמבו תוירבג

 םא ךא ,קשחנו יביטקרטא ימצע יומיד םלצא הרצי וזכש החלצה .קופיסל תירנטרפה תא איבהל םתחלצה תדימ

 .השלוחו העגפנש הוואג לע וחוויד םה ,תירנטרפה קופיס תמישמב וחילצה אל םה ,רמולכ ,יוארכ התשענ אל םתדובע

 ילבמ הצור השיאה המ "שחנל" תלוכיה היה ינימה טקאב הוואגל םהל םרגש ונייצ ונייאורש םירבגהש םיאישה דחא

 השלוח לע םהיניעב הדיעה ,תושעל הצור התייה איה המ שרופמ ןפואב התוא לואשל תורשפאה .תאז דיגת איהש

  .ןויסינ רסוחו

 לככ .תויוסנתהה רפסמו םישנ/תורענה ןווגמ ,תינימה תוליעפה ידי לע ינוציק ןפואב תרדגומ ןכ םא תוירבג

 ןכיה ךא .)Jackson & Scott, 2007( ומצע רבגה יניעב ףאו םיוושה תצובק יניעב תוירבגה "ךרע" הלוע ,רתוי שיש

 תואמב םיפוצ םירענ .ןודנב םירסמ םילוע אל הנממ ףא יכ הארנ ,הידמה תא לשמל םינחוב ונא רשאכ ?תינימה האנהה

 תיבב וא ןודעומב ,בוחרב יארקא ןפואב םיריכמ םה העשמ תוחפ לש ןמז חווטבשכ "גניטייד"ב םישנא יפלא ילואו

 וא ,רשק לע םירמוש ,תוינימ תויוגהנתה ןווגמ םיעצבמ ,םיקשנתמ ,םיאצוי ,תאצל םיעבוק ,חחושל םיליחתמ ,הפק

 המכסה רסוח הנשי רשאכ םגו םיבר םיצמאמ אלל "ןיינעלו רשי" םיארנ וללה םיכלהמה לכ .הלילח רזוחו םידרפנ

-תוישגרה תויווחה םג .תינימ האנה לע ישממ חיש םכותב ןיא ךא .דואמ רהמ םירתפנ םירבדה ,הבירמ וליפא וא

 רשקה יפואב תונומט ןלוכ רשא ,תוימיטניאו רשוא ,החמש לש תויבויחה תויווחה וא ,הגאדו דחפ הדרח :תוילילש

 היווח לש תורשפאל עגונב הנבה חתפתהל לכות אלו טעמכ ,ןהידעלב .תוראותמ ןניאו טעמכ ,ינימ עגמהו

  .תינימ-תיביטקייבוס
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 רומשל םינכומ תוירבגה רושיא ןעמל םירבג יכ הארנ הידמה תעפשהב טעמ אל ילואו תואיצמב םגש אלא

 יכ ילקידר ןפואב ןעט )Lorentzen, 2007( ןצנרול .)Brubaker & Johnson, 2008( םומינימב םהלש האנהה תא

 תישגר הבוגתב הוולמה ןקרופ"כ המזגרואה תא רידגה אוה .המזגרוא םהייחב ווח אל םירבגהו םירענה בורש ןכתיי

 תידותמ איה ,הגיסנ-ןקרופ-הלועפ-יוריג-יותיפ לש תוליעפה התמועל ,"חומהו ףוגה לכ תא תפתשמש הפיקמו הקומע

 הבחרהב ראותמו רבודמ ,דמלנ אשונ איה תישנה המזגרואהש דועב יכ ןייצ אוה .האנהל דבלב תילמינימ תודע הב שיו

 לכב יכ םיכירעמ וירבדל םירבג .תויחמומ לכ החתפתה אל תירבגה המזגרואה יפלכ ,ללכב הידמבו הרישב ,תורפסב

 עגר רואיתל הב םישמתשמ םירבגש הפשה םג .דבלב "ןקרופ" םיווח םה השעמלשכ ,המזגרואל ועיגי םה הרקמ

 יפל .הלש םיישגרה םידממל אל דחוימבו תילוכ היווחל תסחייתמ הנניא "יתרמג" ,"יתקריפ" ,"יתצצופתה" :אישה

 דועו דוע רובצל םהל רשפאי אל רבדה תינימה היווחה לש ישגרה דממל סחייתהל וזעי םירבג םא )Ibid( ןצנרול

 רחא שפחל רהמי אל תושגר הילא שוחל לחהו השיא םע הליבש רבג ,ותנעטל .םישנ לש בר רפסמ םע תוינימ תויווח

 היווחה קותינ .השיאל השיאמ רובעל רבגה לגוסמ תישגר היווח רדעיהב קר ןכש תורחא םישנ םע תפסונ תינימ היווח

 רתונ רבגהש דועב המויק תא לטבמ ףא ילואו תיתוכיא תוחפ תויהל המזגרואל םג םרוג ,תינימה היווחהמ תישגרה

 םיעבשה תונשב ןוסנהו'גו רסטאמ םירקוחה לצא דוע הנושארל ובתכנ ולאכש תוילקידר תונעט .דבלב "ןקרופ" םע

)Masters & Johnson, 1970( םירענ תימזגרואה היווחה לש ילכשה קלחה תא יכ רשקה ותואב ,זא רבכ ואצמש 

 איה ףוגה לש םירחא םירביאב תוקסעתה לכ דועב ,דבלב ןימה רבאב בושו בוש םידקמתמ םהשכ םילטבמ םירבגו

 תוברש תורמל( תינימ תוררועתהל תודע איה הפקז לכ יכ םויכ םג םירובס םירבגהמ לודג קלח .םתניחבמ ןמז זובזב

 לש םירואיתה וליפא .ומצע תושרב ינפב דקפתמה חומ השעמל אוה ירבגה ןימה רביא יכו )יארקאב תועיפומ ןהמ

 םיעיבצמו שגר לכ םירדענ ,"םעופ" ,"לזרב ומכ השק" ,"םדב אלמ" ,"השקו לודג" ,"קזח" :םיסחיה ןמזב ןימה רביא

  .טקייבואל ותכיפה לע

 תינימ היווחל ליבומ תויביטמרונ תוינימ תויוגהנתה לש םייח ךלהמ דציכ גצוה רמאמה לש הז קלחב 

 לש ץומיא ללכ תיפרגונרופ הידמב הייפצ ידכ ךות תוננואב ליחתהש ךילהתה .םירבגו םירענ לצא תיטסילמינימ

 וז רשאכ ,תוירבג תרצונ וכרד ךרעכ ןימל תוסחייתמ הלא תויוגהנתה .םירגובה םייחב ינימ יפואל וכפהש תויוגהנתה

 "בוט" תויהל חילצמ רבגהש לככו ,הלדג וללה םישגפמה םיווחנ ןמע םישנהו םיינימה םישגפמה תומכש לככ תרדאומ

 ינחורה ףא ילואו ילכשהו ישגרה קופיסה םג ומכ ,רבגה וא רענה לש תישיאה האנהה ,הזה ךלהמה ךרואל .וז תוליעפב

 ,םייתרבח םיסותימל םמצע תא םיאתהל םיסנמ םירבגו םירענ .יתועמשמ לוקישכ םימייקתמ םניא ,ינימה שגפמהמ

 ךכ-לכה דוקימה יכ רמול ןתינ .םתוא רגתאל וא םלומ דדומתהל םיזיעמ םניאו ,ולא םיסותימ לומ םמצע תא רשאל

 ,ןקרופב זוכירה ,הטילשב ראשיהל ןויסינה ,ינימה עגמה ןמזב תילולימ תרושקתל ןוצרה רסוח ,"תומכ"ב שקיע

 םתוא םיכפוה וידחי ולא לכ ,ץפחכ ןימה רביאל סחיה ,םהלש תושגרהמו תושיגרהמ ,םהלש ףוגהמ תומלעתההו

  .ינימ םזילמינימב םילהנתמו םיווחה םיינימ םיטקייבואל השעמל

 תרחא הרוצ לכב תמייקתמה וזכ וא ,הנותחה רחאלש )תילאוסקסורטה בורל( תירבג תוינימב וקסעש םירקוח

 וצמואש תוינימה תויוגהנתהה תא הניש וא עטק אל םיכשוממ םייגוז םייחל רבעמה יכ ןייצל ודיפקה ,היצטיבהוק לש

 ,תיפרגונרופ הידמב שומיש אוצמל ןתינ היה דקוממ ןפואב .)Diefendorf, 2015; Farvid & Brown, 2006( תודליב

 םינייפאמכ עובש ידימ םיינימ םישגפמ לש עובק רפסמל הגאדו ,רבעב ויהש םיינימ םירשק רפסמ יפל תוירבגה תרדגה

 ןיינעמ .)Tylka, 2015; Bertone & Camoletto, 2009( םירזגמ הצוח ןפואב ורקסנש םירבגה בורל םיפתושמ
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 םירבג תצובק לש ןימה ייח רחא הקחתה רשא ,)Diefendorf, 2015( ףרודנפאיד לש הרקחמ אוה הז רשקהב דחוימב

 יכ האצמ איה ,וז הטלחה תורמל .הנותחה ינפל ןהלש גוזה תונב םע סקס לש גוס לכמ ענמיהל ועבשנש םיטסילגנווא

 רמאמב הכ דע וראותש םירבגה ראש ומכ תויביטמרונ ויה תוינימה םהיתויוגהנתה ,םפגב ויה וללה םינימאמה רשאכ

 .תיתרגש תירבג תויניממ קלח ךכב ואר םהו ,היפרגונרופ תועצמאב תוננוא התייה תינימה םתוליעפ רקיע ,רמולכ ,הז

 הקושתהו יותיפה יכ תולגל ואלפתה ,לכמ רתויו וללה תויוגהנתהב וכישמה הנותחה רחאל םג ררבתה ךכ ,םירבג םתוא

  )Ibid( ףרודנפניאד .תחא השיאל ןיאושינב תובייחתהה ירחא םג םייקתהל ךישמה ,םישנ לש בר רפסמ םע תויהל

 "תוכיא" תמועל "תומכ" לש תיפרגונרופה תוברתהמ םייביטמרונ םילאידיא ץומיא לש האצותכ הזה בצמה תא החתנ

 .וילע םיזטנפמ קרש ולאכ ןיבל ,לעופב הזה לאידיאה תא םימישגמש םירבג ןיב לדבה ןיא השעמלש ךכב המכיסו

  .םירבג לש םהיניעמ שארב תאצמנ הנניא ,תישגר תינימ האנה ןיידע

 לש תועדומ חותיפל איבהל לוכי ,ןצומיא דציכ האראו תוינימ לש תושדח תוסיפת תא גיצא אבה קלחב 

 םיקתשמה םידדמל תוכרטצה אלל ןימ ייח להנל םירבגו םירענל ךשמהב ילוא רשפאתש ,תינימ תויביטקייבוס

  .הז קלחב וגצוהש יפכ ,"תוירבג" לש םירטשוממהו

 
  תינימ-תויביטקייבוסל רבעמה

 תוגהנתה לע תירקחמה הבשחמב ולחש םייתועמשמ םייוניש לש רצות אוה תינימ-תויביטקייבוס גשומה

 תינימ החוור יהמ ,תיבויח תוינימ יהמ תיגשומ הניחבמ רידגהל תונויסינ ללכ הז ךלהמ .ללכב תוינימ לעו תירבג-תינימ

 רעונ ינב םע יתדובעמ ולעש תונקסמ ףוריצב הזה עדיה לולכמ ךותמ .תיביטקייבוס היווחל ליבוהל תולוכי ולא דציכו

 הנכא התוא הביטימ תויגוז לש תירשפא השדח הרדגהל ליבוהל הלוכי תינימ-תויביטקייבוס יכ הנבהה החתפתה

 וליבוהש תוירקיעה תוירקחמה תושיגה תא גיצא הז קלחב .טקייבוס-טקייבוס יסחיכ רמאמב םינועיטה םוכיסל

 תוינימה תא רוקחלו ךישמהל שרדנ םהב םיפסונ םיטביה לע עיבצאו "תינימ תויביטקייבוס" גשומה תוחתפתהל

 .םירבג ברקב םירוענה תפוקת לע שגדב ,םייח ךלהמכ

 

 תינימ החוורו תיבויח תוינימ ,תינימ תואירב

 לשב רצוויהל הלולעש תונעגופה תאו תרדגוממ תוינימהש ךכמ תעבונה תויתייעבה הגצוה םדוקה קלחב

 תונריתמל ורשקנ ןוכיס תויוגהנתהש ךכל ליבוה הז בצמ .םירענ רובע ןהו תורענו תונב רובע ןה ,וז תוגהנתה ךרד

 אשונב חישה ,השעמל .רעונ ינב לש תוינימ תויוגהנתה לע םירבדמשכ דחוימב םויה דע תחוור הרתונ וז הסיפתו תינימ

 "ת×ועיגפל" םיסחייתמ םהיבגל םיירקחמה םיחותינהו ,"םיינוכיס" םיבשחנ דימת טעמכ רעונ ינבש דע ןיצקה ךכ לכ

 .)Fine, 2003; McCauley, 2013( המודכו ינפוגה ,יתרבחה ,יגולוכיספה טביהב

 ״ינוכיסה״ חישה המכ דע בושו בוש הפשח תוינימ תויוגהנתהל עגונב תותיכב רעונ ינב םע תישעמ הדובע

 ,ענמיהל קר םוקמב עצבל םהל עיצהל ושקב ךוניחה ישנא המ ןיבהל ושקתה רקיעב םהשכ ,אשונהמ םתוא קיחרה

 ,.Fine, 1998; moor, 2011 ; lamb et al( םדצמ תימיטיגלכ הלבקתה אל םלועמ דבלב רדעיה לש השיגה ןכש

2017(.  

 העייס אל וז השיג יכ ואצמ ,תינוכיסכ תוינימה תסיפת לש תויביטקפאה תא ונחבש םירקחמה תצקמ ,ןכאו

 תוינימה םהיתויוגהנתה לע העפשה תורסחכ טעמכ ואצמנ םהינפב וגצוהש תונכס לע תורהזאש ןוויכמ ,רעונה ינבל
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 אצמיש עדי תתל ןוצר ךותמ אב תיבויח תוינימ לש תוסיפת חתפל ךרוצה ,רמולכ .)Schalet, 2011( םוי-םויב

 תינימה תוגהנתהה תייארב אוה הזה עדיה לש סיסבה .)םירגוב רובע ןבומכו( רעונ ינב רובע ךרע לעבו יטנוולרכ

 לש רקחמה הדשב הצוענ הלא תוסיפת לש היצזילאוטפסנוקה .תיבויח תישונא תוגהנתהמ דרפנ יתלב קלחכ

 ,תוימיטפואו הכרעה ,ןוצר תועיבש ,תואירב ,החוור ,החמש :לש תורשפאב הרכה רחא רתה ,תיבויח היגולוכיספ

 .)Linley, et al., 2006; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000( דוקפת רסוחו תוערפה ,תולחמב זכרתהל םוקמב

 ידי לע תרדגומ הנניא רשא "תינימ תואירב" לש הסיפתה תישאר החתפתה וזה הביתכה תרגסמב 

 לש םיילנויצרהו םייביטינגוקה ,םיישגרה םיטנמלאב תודקמתה סיסב לע אלא ,ןהב םיברועמ רעונ ינבש תויוגהנתהה

 לש תורשפאל תוסחייתה ,ףוגל הכרעה חותיפ הללכ וז הסיפת .ערל וא בוטל םיחתפתמ ולא דציכו תינימה תוסנתהה

 תויוארו תדבוכמ םיכרדבו יתועמשמ ןפואב םיישיאניבה םיסחיה רומישל תולוכי םודיקבו ,האירב תינימ תוחתפתה

  .)Haffner, 1995( יפיצפס םדא לש םיכרעה תא תמאותש ךרדב תוימיטניאו ,הבהא ,הביח תעבה תוללוכה

 ,גנועה לע שגד המש רשא "תיבויח תוינימ" הארקנש רתוי תדקוממ השיג ךשמהב החתפתה רשקה ותואב

 תויוהזו ,תוינימ תויוהז םג ךא ,תוינימ תויוגהנתה לש ןווגמ לש הלבקו ,ףוגהו שפנה תואירב ,המכסהה ,האנהה

 תוינימה לש תירשפא היצאיראווכ תויב"טהלה תא לשמל האור תיבויח תוינימ .)Santelli et al., 2006( תוירדגמ

 האור איהש ךכב תיתואירבה וא תינוכיסה השיגהמ הנוש וז הסיפת ,ףסונב .תוסנתהב ןהו היצטניירואב ןה ,תישונאה

 ןה תוינימ תויוגהנתה תחימצ יכ הנבהה תחת ,תישונאה תוחתפתהל תינויחו תיביטמרונ תוגהנתהכ תינימ תוליעפב

 תולוכי המוקמבו ,אירבה ןורתפה אקווד-ואל איה הנותחל דע תוענמיה לשמל ןכל .)(Ibid םירוענה ליג לש יזכרמ קלח

 םע תוימיטניא לעו םפוג לע ,םמצע לע דומלל תורענו םירענל ץלמומ ןכרד תויגטרטסא לש בחר ןווגמ םייקתהל

   .)Tolman & McClelland, 2011( םיפתוש

 איה תינימ תוגהנתה לכ יכ ןועטל האב הנניא תיבויח תוינימ לש השיגה ,וללה תורהצהה דצל יכ ןייצל בושח

 תויושחרתה תעינמש אלא ,תוינימל סחיב םינוכיס לוהינ לש תוגהנתהב ךרוצה תא לטבל שי יכו היוצר חרכהב

 עגממ תוענמיה לש תורשפאה תא תלטבמ הניא תיבויח תוינימ המוד ןפואב .וז הסיפתמ דרפנ יתלב קלח ןה תוילילש

  .יפיצפס ןמזב ,לאודיבידניא לכ רובע תימיטיגלכ תספתנ וזכ הריחבש אלא ,ינימ

 סחי תועבותו ,הרידחו ןילותב לש תיאכראה הסיפתהמ תוינימה תא תוקתנמ וללה תורדגהה ,לכמ רתוי ילוא

 "תוינימ תויוכז" שומימל תורשפאל איה וללה תורדגהה ירוחאמ תדמועה השירדה .םידדצה ינש רובע אשונל דבכמ

  .)WHO, 2006( "תינימ-תימצע תועדומ חותיפ" םשב תאז וניכש וליפא שיו

 תויביטקייבוס לש השיגה לא ונתוא םימדקמו וללה תונקסמב ןיפיקעב םיכמותש םירקחמ לש ףסונ ףסוא

 יכורא םייטנמור םיסחי יכ ררבתה .קלח וב םיחקולש רעונה ינב לע ינימה רשקה יפוא לש העפשהה רבדב קסע תינימ

 עגמ לכ וא ״םיצוטס״ יכו )Connolly & McIsaac, 2011( ישפנ טקשו הכימת ירשפאמכ רעונ ינב ברקב וספתנ חווט

 ,לוהוכלא תייתשל ורשקנ ,ןואכד ומכ םימוטפמיסב היילעל ומרג ,םיישגר וא םייטנמור םיסחיב הבוגמ וניאש ינימ

 .Mendle et al., 2013; Rosin( ףוגה תואירב יבגל הגאדו ,תונכומ רסוח ,המשא לש תושגר וררועו ,םימסב שומישל

 תוקושתה תא ,גוזה ינבמ דחא לש תופדעהה תא רשקתל תלוכיה ,רמולכ – םיסחיב תויטנתואה יכ אצמנ דוע .)2012

  .)Shulman, et al., 2009( ןואכיד לש תוכומנ תומר ואבינ רנטרפל תושגרה תאו
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 לע םיעיפשמכ ואצמנ תיבויח תוינימ לש תונורקעה תא וללכש רעונ ינב ןיב םייטנמור םיסחי ,ךכל רבעמ

 ופוסב וללוחש ולאככו )Vrangalova & Savin-Williams, 2011; Shrier, et al., 2007( תימצעה הכרעהב רופיש

 תויבויחה תושיגה לכמ רתויב בחרה גשומה איה תינימ החוור .)Sexual well being( תינימ החוור לש רבד לש

 החמש ךותמ תיבויח היווח תריצי איה ותרטמ .תילטנמו תישגר ,תיזיפ תואירבל תינימ תוגהנתה ןיב רשוק אוהשכ

 תב/ןב םע תונוש תוינימ תויצאוטיסב דדומתהל םתלוכי דצל םהיתוקושת תא םיאטבמ רעונ ינב הב ךרדהמ הוואגו

 קופיס תושגרמ תוניהל ,ללכב ןיממ ענמיהל דגנמו העינמ יעצמאב שמתשהל רוחבל ,תוקושתה תא להנל ןללכבו גוזה

 ,Deutsch, et al., 2013; Harden( תוינימל רשקנה רחא ילילש טקפא לכ וא הדרח ,באכמ םיישפוח תויהלו גנועו

2014; Rostosky, et al., 2008(.  

 ףאו תטלחומ הריתסב םיאצמנ תינימ החוורו תיבויח תוינימ ,תינימ תואירב לש וללה םילאידיאה יכ הארנ

 םירבג לש ךכ רחאו םירענ לש םתוגהנתה תא תנייפאמה תרדגוממ תוינימ לש תיחכונה היצאוטיסה לומ לא תינוציק

 הידמ לומ תוננואה תלועפ דומילמ לחהש ,תויוגהנתה םיצמאמ םירענ םדקומה תורגבתהה ליגב רבכ .םהייח ךשמהב

-יא לש תוסיפת בושו בוש חיצנמש המ ,תינימ החוור לש ביתנה לע תויהל תורשפאהמ םתוא הטיסמ היפרגונרופ

   .לעופב תוינימה םהיתויוגהנתהב תומייקו תוחכונכ ירדגמ ןויווש

 לע רובגל השעמל ןתינ תינימ תויביטקייבוס חותיפל תונורקע ץומיא תועצמאב דציכ הארא אבה קלחב

 תשרדנ ןיידע םיישעמל וללה תונויערה תא ךופהל ידכ ,הארנש יפכ ,ןבומכ .ינימ םזילמינימ לש תויביטמרונ תוינבה

 ךרדה הכ דע ויהש םיינימ תוגהנתה יסופד תונשל םירענל ץילמהל ךוניח ישנא וחילצי הב ךרדה לע הבחר הבישח

    .תוינימל תוירבג ןיב יטנרהניאה רשקה ןבוה הב תלבוקמה

 

 "טקייבוס-טקייבוס" יסחילו תינימ תויביטקייבוסל ךוניח
 לש תורשפאל עדומ תויהל תלוכיה איה )Tolman, 2002( ןמלוט לש הרדגהה יפל תינימ תויביטקייבוס

 לכ םדוק םמצע תא תוארל םיכירצ םירענ ,וזכ תלוכי חתפל ידכ .תישיאה תוגהנתהה לע התוא ליכהלו תינימ החוור

 רענה לש תיביטקייבוס תוסחייתה ,הז רמאמ לש ןושארה קלחה םויסב יתרעהש יפכ .םיטקייבואכ אלו םיטקייבוסכ

-ירבג ינימה פיטואירטסל ומצע תא םיאתהל חילצהל ידכ קיחדהש תושגר םתוא לכב ריכהל ותוא תבייחמ ומצע יפלכ

 רבכש תוינימה תויוגהנתהל סחיב םישרוש תדובע עצבל םירענמ שרדנ ,הזכש ישגר רוביחל רוזחל ידכ .יביטמרונ

 רחא לדומ לכ וא ,םיכירדמ ,םירומ ,םירוה :היהנ רשאב ,םירגובכ ,ונילע םג .)Halpern,  2010( םמצעל ושכר

 לצא רוציל ךשמהב לכונש תנמ לע המוד תיביטקפסורטניא םישרוש רוריב תדובע עצבל הכאלמה תלטומ ,יוקיחל

 תינימה םתוחתפתה תייטה לע עיפשהלו תוסנלו וז השדח ךרדב לועפל םתוא ךירדהל חילצהל ילוא ךכו תוהדזה םירענ

 תורשפאל םיעדומל םיכפוה םירענ לש תוינימ תויוגהנתהב קוסעל םישקבמה ולאש עגרב ,לכמ בושח .יבויח קיפאל

 תירקיעה היעבה הכ דע .הילא עיגהל ףואשל רשפאש הרטמכ םרובע שמשל הלוכי איה ,תינימ תויביטקייבוס לש

 ינימ-יתוגהנתה יונישל העצה לכו תיביטמרונ-תינימה םתוגהנתהל רורב ףילחת עצוה אלש התייה םירענ םע הדובעב

  .)Temple-Smith, Moore & Rosenthal, 2016( רקע ןויערכ וא ,השלחהכ םדצמ הספתנ
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 ידיימה רשקה תא תישאר רותפל שי תיביטמרונה תינימה תוגהנתהל תוישעמה תוביטנרטלאב ןודל ידכ

 תינימ תויביטקייבוס לש הינבהה יכרד תא ריבסהל ןתינ היהי ןכמ רחאל קר .היפרגונרופל תוננוא ןיב םויכ םייקתמה

   .ת/פסונ תי/רנטרפ םע םישגפמב ןכ-ומכו יאמצע ןפואב

 םייבויחו םיבר םידדצ הלועפל יכ  רוכזל שי תוננואל עגונב הכרדה לכב יכ בתכ )Shapiro, 2008( וריפש

 תשגרהב תרזוע ,ופוגה לע רענה תא תדמלמ ,ישפנ חתמ התיחפמ ,ינימ חתמ תררחשמ תוננוא :רמשל ןתינ םתוא

 השעמהש בל םישל םיכירצ םירענ יכ שיגדהל גאד אוה ךא .תוישיא תויזטנפ חותיפל יאנפ תרשפאמו ,ומע תוחונינ

 האנהה תומוקמ ראש םע תורכיהל תונמדזהכ םג שמשל רומא ימצע שגפמש אלא ,דבלב ןימה רביא רוזאב דקוממ וניא

 בושח - םירקחמ לש בר רפסמ םימיכסמ ךכ לעו ,וזכש תולוכי חתפל ידכ .םייצלחה רוזאל רבעמ םהש יוריגהו

 ;Temple-Smith, Moore & Rosenthal, 2016( תיפרגונרופ הידמ לומ קר םמצע תא קפסל ולגרתי אל םירענש

Walker et al., 2015; Dines, 2010(. הייפצ םורגל הלולעש המוצעה םיקזנה תמישר תא ןושארה קלחב וניאר 

 םמצע םקמל םאה – םהלש ןימה ייח לש הרטמה המ – םמצע תא לואשל םיכירצ םירבגו םירענ ןכל .היפרגונרופב

 םיינימ םישגפממ תונהיל תלוכיה תא תמאב חתפל איה םתנווכש וא ,םיוושה תצובק לש פיטואירטסה יפ לע ״םירבג״כ

)Halpern, 2010(. הנניא וא ,לוצינ לע תססבתמ הנניאש ,תיתמא האנה ,ינימ שגפממ האנה אוה ןוצרה םא יכ הארנ 

 ןוימדב ,רתויש המכ שמתשהלו רוזחל םירענלו םירבגל ץלמומ יזא ,תניימודמ תוירבגל ףקות ירושיא לע תכמסנ

)Sullivan & McKee, 2015(.  

 )Browning, 2017( גנינוארב לש ורמאמ תא הז רשקהב ריכזהל בושח רורב ןפואב תאז הדוקנ ראבל ידכ

 ינב יכ אצמ ןגרבניט .)Dewsbury, 2003 :לצא האר ,Tinbergen( ןגרבניט לש ןוטרקה תירפרפ יוסינ לע ןעשנש

 ויהש םיירוקמה יוריגה תורוקמ תא ןללגב םישטונו ,תויצלומיטס-הרטסקאל ידיימ ןפואב םיכשמנ תויחל המודב םדא

 ,לדוג תניחבמ םירכז םירפרפ לצא יוריגה ימרוג לכ תא ההיז אוה ןודנב ךרעש םסרופמה יוסינב .םתוא קפסל םירומא

 הקהלב םירפרפה ,ותעתפהל .יתועמשמ ןפואב םימזגומ ךא םימוד םינממס תלעב ןוטרק תירפרפ רציו ןונגסו עבצ

 )Browning, 2017( גנינוארב יפל .ןמע גוודזהלמ וענמנו תובקנ-תוירפרפה תא ושטנ ,ןוטרקה תירפרפ תא ופידעה

 הלוכיש השיאב ושגפי דחא םוי היפל היזטנפ םיחתפמ םה .תיפרגונרופה הייפצה ןמזב םירענל הרוק המוד ךלהמ

 תורענ םע תויהל רשאמ ,ךסמהמ םהילא ףקשנש יוריג יטלומ תרבחב תולבל םיפידעמ םייתניבו ,יוריג-יטלומ קינעהל

 עגמ יעגרב ,הריוואב ,תויצאוטיסב ,םדא ינבב תדקוממכ היזטנפה תא ריאשמ ,ןכ םא ןוימדב שומיש .םדו רשב םישנו

  .תוינעגופ ןהיתואצותש רתויו רתוי תוקזח תויצלומיטס בייחמ ונניאו םיילמינימ

 לש בצמל עיגהל אל תנמ לע ,וז תוליעפל הנוכנ הדימ רחא רותל םירענל וצילמה םוחתב םיבתוכהמ קלח

 תרציימ וזש רתי יוריגהו היפרגונרופב תיביסנטניא הייפצ בקע ,םירענ טעמ-אלל הרוקש ,תיתייפכ תוננוא

)Langford, 2015; Levkoff, 2007(. רלימס ץילממ 21-ה האמב םירענל תוינימ תויוגהנתהל הכרדהכ איצוהש רפסב 

)Smiller, 2016( ףוגה תא ריכהל דומלל תונמדזהל התוא ךופהל תנמ לע "תימצע תוינימ"-כ תוננואה תא תוארל, 

 תינימה היווחל תיביטקייבוס הסיפת חתפל וירבדל רשפאת וזכש תוסחייתה .ןימה רבא תא קר אלו גנועה ירוזא לכ תא

 ,וזכש תימצע תינימ תועדומ .ימצעה ינימה השעמה ןמזב תולוע רשא תובשחמהו תושוחתה ,תושגרה תרכהו יוהיז ךרד

 עיגי רשאכש ךכ רענה תא תרשת ,ףוגה תויווח תאו תינימה היצטניירואה ,שגרה ,העדותה לש הרכה תללוכ רשא

 ,קיספהלו ומצע תא גנעל עדי אוה םא .טקייבוס רותב ומצע לאו הילא סחייתהל לכוי אוה הרענ םע ינימה םישגפמל

 אלל םידדצה ינשל חונ היהיש בצקל םאתהב תוינימה תא להנל לכוי אוה ,םיימצעה םיינימה וינומיא ודקמתי ךכב םא
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 תינימ תוגהנתה לש תיביטמרונה הסיפתהמ םירבג ךשמהבו םירענ ררחשל תורומא ולא תויסיסב תולועפ .הייפכ

 לאידיא םישגהל ולכוי םה הזכ בצמב ,הזמ רתוי ךא ,״השלוח-ןקרופ-הלועפ-יוריג-יותיפ״ לש םיבלשה לע תססובמה

-טקייבוס יסחי" גשומה תועצמאב גיצהל שקבא ותוא ת/ףסונ תי/רנטרפ םע םהלש תפתושמה תוינימב יתוגהנתה

  ."טקייבוס

 ,)Geravias et al., 2011( טקייבוא-טקייבוא יסחיל תיכפוה תוגהנתהל העצה איה טקייבוס-טקייבוס יסחי

 המכסה תחת ,הרואכל ,ךכו ,יוריג טקייבוא ותויה לש המזירפה ךרד גוזה ינבמ דחא לכ לש הייאר לע םיססובמה

 תומוסרפב רקיעב עיפומ הזכש ביטרנ .ינימ קופיסל עיגהל תנמ לע ינשב דחא שמתשהל ,םידדצה ינש לש תפתושמ

 ,לעופב ךא .)Aubrey & Frisby, 2011( ללכב הידמב םיסחי תגצה תרגסמבו טרפב םיילקיזומ ואדיו ינוטרסבו

 תויטסינימפ תורקוח יניעב ררבתה ,םיימיטיגל טקייבוא-טקייבוא יסחיכ םירבג יניעב רקיעב ספתנש המ לש םיחותינ

 .)Ramsey and Hoyt, 2015( לצונמ דחא דצו לצנמ דחא דצ םהב היהש םיסחי ,רמולכ .טקייבוס-טקייבוא יסחיכ

 תכירצ םוצמצ ,תוננואב שומישה ןותימל הכינחה תחת ,םיטקייבוסכ ינשה תא דחא םידדצה תייאר

 תויוגהנתהל ךוניחו הארוה – 'ךרע'כ םישנב שומישה תקספהו ,הטילשל תוינימ ןיב רשקה לע רותיו ,היפרגונרופה

 ןווכמ היהיש םוקמב ,תוימיטיגל תויוסנתה לש בחר רככ ינימה שגפמה לש השדח הסיפתל איבהל תולוכי ,וללה

 קופיסל םוקמב תידדה המצעהל איבהל םילוכי טקייבוס-טקייבוס יסחי .שממ לש ןימ יסחיל דיחיה רושיאכ הרידחל

 יופיר רוציל לוכי גוז ינב ןיב הזכש עגמ ,תועיגפ םירצוי טקייבוא-טקייבוס יסחיש דועב .ותרדאהלו ישיאה וגאה

)Geravis et al., 2011(. תישממ תוימיטניא לש תורשפאה רתוי בחר שומימ ידיל עיגת ,העיגפה תנכס תחפתש לככ 

  .םידדצה ןיב

 םימסו לוהוכלא לש העפשה תחת רצוויהל הלוכי הנניאש תישפנ תוינפ םיבייחמ הלאכש םיסחי

)Livingston, et al. 2013( הייפכו לוצינ לש תרחא ךרד לכב וא )Hirschman et al., 2006(. תינימה היישעה 

 ךילהת תויהל רומא ומצע שגפמהשכ ,שגפמב תילולימ-אהו תילולימה תרושקתל הבשקה ךות שחרתהל הרומא תיגוזה

 הז רמאמ לש דוקימה בלל סחייתהב .םיינפוג םיצחל לש ןקרופ ודצלו שוביכ לש ךילהת אלו הבהאו הביח ,סויפ לש

 ,תמצמוצמה תינימה םתוגהנתה ךותמ םמצעב םירבג לש העיגפב אלא ,םישנו תורענב העיגפב קר אל תעגל שקיבש

 םתבוחמ םנוימדבש ינימ-ירבג לאידיא לש ותוצירעמ ררחתשהל םרובע תונמדזה ווהי טקייבוס-טקייבוס יסחי יכ ןכתיי

 תוידותמ תועונת תקתעה אלל ,ןקרופ יעגר תריפס אלל ,תוכיא םוקמב "תומכ" רחא הפידר אלל .ןמזה לכ ומישגהל

 םיינימה םיכרצהו תויוכיאה רחא רותלו תונפתהל םירבגו םירענ ולכוי "ןוקיר"ב דוקימ אללו תיפרגונרופה הידמהמ

  .יביטקייבוס ןפואב דחאו דחא לכ לש םיישפנהו םיישגרה ,םיינפוגה םיכרצל המאתהב םהל םידוחייה

 אוה .טקייבוס-טקייבוס יסחי לש הזכ שגפמ תואריהל לוכי ילוא ךיא םיגדה )Lorentzen, 2007( ןצנרול

 הרידחל ותנווכ ןיא .וילא "רודחל" השיאל ןתיי אוה רשאכ קר רבגה לש ותושרל רוזחת תימזגרוא האנה יכ בתוכ

 םאו ,הכותב סמניהל ול רשפאלו ותוא עינכהל ,ותוא קבחל השיאל רשפאל ךירצ רבגה .תישגר הרידחל אלא ,תינפוג

 רודחי אל אוה ,ותוירבג תא חיכוי אוה הבש הרוצב תאז השעי אל אוה ,ןקרופל ,אישל עיגמ אוהש שוחי אוה רשאכו

 טושפ אלא ,הלועפ ףאב טוקני אל אוה הב ןומא ךותמש אלא ,״רתוי קזח״ וא ״רתוי רהמ״ אל ןכ םאו ,חרכהב הפוגל

 הנוש ךכ לכ וזכש תוגהנתה .תיביטקייבוס תינימ האנה יהמ יבגל הנבהה תליחת תא רשפאיש הז אוה ,רותיווה .רתווי

  .ונל תועודי ןניא ןיידע היתואצות – )Ibid( ןצנרול יפלש ךכ ,תיביטמרונ תינימה תירבגה היווהב לבוקמהמ
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 דוע ןבומכ ךירצ )Ibid( ןצנרול עיצמש וז ןוגכ ,ולש תוקיטקרפה תאו טקייבוס-טקייבוס יסחי גשומה תא

 ויתונורקע תא סינכהל ךוניח ישנא לש ןויסינה ךותמ עיגת וילא הבושחה תוסחייתהה רקיע רשאכ ,רקבלו ןוחבל

  .םירענ םע חישל

 ,ינש דצמ הארוה תושנו ישנא םעו דחא דצמ םירענ םע םייכוניח תודסומב יתדבע ןהב םינשה הרשע-שמחב

 תאז רואל דחוימב ,יטנוולר ונניאש קירכ וספתנ תוינימ תויוגהנתה ״רדעיה״ וא ״תוענמיה״ לש תונויער דציכ יתיאר

  יבגל םירסמ םהינפב וגצוה רשאכ םג .תורגבתהה ליג תרגסמב הבוח לש גוסכ תוינימ תויוגהנתהב ואר םירענש

 לשב .םביבסש הרבחהו תוברתה איהש המוצע תינויווש אל תכרעמב תודידב תוסיפתכ ולבקתה םה תיבויח תוינימ

 הטושפ הלועפ דציכ ןיבהל ובריסו היפרגונרופו תוננואל סחיב ילילש רשקה לכ ליכהל וא דומלל וחילצה אל םה ךכ

 םהש המ לעו ,םהלש תידיתעה גוזה תב תריחב ימ לע ,םהלש האנהה לע אובל דיתעל עיפשהל הלכי ,וזכש תיעבטו

  .ינימה שגפמב ונממ ופציו ,המע ועצבי

 הבחר הכימת דצל ,"טקייבוס-טקייבוס יסחי" לש הגשמהה תועצמאב "תינימ החוור"ל תוסחייתה תגצה

 תינימה תוגהנתהל ףילחת עיצהל תנמ לע עצבל תוסנל שיש שדחה ךלהמה איה ,הז ןויערל יכוניחה תווצהמ

 תמאב איה םא תעדל לכונ וז השיג תארוהב יטקרפ ןויסינ רבצייש לככ .םויכ םג תוקחל םיסנמ םירענש תיביטמרונה

 ,םייכוניח-םייפרגונתא םירקחמב ןחביהל הכירצ וזכש הדובע .תוחוטבו תואירב תוינימ תוסיפתל ןפצמכ שמשל הלוכי

 לבקל םינכומ םירענ המכ דע :ןוגכ תולאש ןוחבל ךרטצנ םתרגסמב ״םייח ךלהמ תוביטקפסרפ״ ירקחמ ךרד רקיעבו

 תינימה תיביטקייבוסה היווהה תא שומימ ידיל איבהל םיחילצמ םה םאה ,תוינימה םהיתויוגהנתה יפלכ תרוקיבה תא

 םינשמ רשא ולאכ ,הכ דע רקחמל םירכומ ויהש ולאמ םינוש םיינימ םייח יכלהמ תרציימ וזה השדחה תוסנתהה םאהו

  .תוירבג לש תויביטמרונ תוסיפת

 לש סומסוקורקימ גציימ ינימ םייח ךלהמ םא .ילארשיה רשקהב דחוימב ןחביתש בושח וז הנורחא הלאש

 תיטילופה היצאוטיסה לש תוכלשהה תא ןוחבל ושגיי םיימוקמ םירקחמש תעה עיגה ,יטילופ-יתרבחה סומסורקאמה

 תכרעמ :ןוגכ ,תיכילהת-תיגולונורכ הביטקפסרפב םירבגו םירענ לש םייזכרמ תורבח ידקומ לע היתועפשהו תימוקמה

 תויוגהנתה לע םויכ םיעיפשמ ולא לכ דציכ – םיאולימהו םייחרזאה םייחב תובלתשהה ,יאבצה תורישה ,ךוניחה

 רמולכ ,ךופהה ןוויכהמ םירבדה תא ןוחבל בושח ףסונב .םירגוב םירבגו םירבג ,םירענ לע ךשמהבו םינב לש תוינימ

 שגפמה לע קר אל עיפשיש יוניש שחרתי םילארשי םירבגו םירענ לש תויביטקייבוס-תוינימ תויווח תובקעב םאה

  .םישנו םירבג ןיבו םירענו תורענ ןיב ירדגמ ןויווש לש תוימוקמ תויתרבח תוסיפת לע םג אלא ,ינימה
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