
 לש הנוילעה תובישחהו ,תויללכה הארוהה תויוגהנתה לש תובישחב םילדבה :12 סמ טסופ
 הארוהב תוריהבה
 םיסחיימ םיטנדוטסהש תובישחה תגרדב תונוש שי םאה ,11 טסופבש לדומה יפל תוישארה הארוהה תויוגהנתה ןיבמ
 ,תוישארה הארוהה תויוגהנתה לש תילאיצנרפידה תובישחה תדימ יהמ - תורחא םילימב ?םתדימל םודיק םשל ןהל
 ?םיטנדוטסה יניעב
 ללכל םימיוסמ םירטסמס ינשמ דחא לכב ךרענש הארוהה רקס לש םינותנה סיסבב ונשמתשה הלאשה לע בישהל ידכ
 לכ ןיב תויצלרוק רטסמס לכל ונבשיח .רטסמס לכב םינולאש 100,000 מ הלעמל לש ,ביבא לת תטיסרבינואב סופמקה
 תואצותה .הצרמה לש תיללכ הכרעה ילבולגה טירפה ןיבל הארוה תויוגהנתהב םיקסועש ןולאשה יטירפ תעבשמ דחא
 טירפה ןיב רשקה רתוי קזח ךכ ,רתוי הובג טירפה לש היצלרוקה םדקמש לככ ,רויאה תונשרפל .אבה רויאב תומכוסמ
 .הארוההמ םיטנדוטסה לש ןוצרה תועיבש תא גציימש ילבולגה טירפה ןיבל
 לש הארוהה רקס ןולאשב הארוהה יטירפ תעבש ןיבל הצרמה לש תיללכ הכרעה ילבולגה טירפה ןיב תויצלרוק :רויא
 םיבקוע םירטסמס ינשב ,ביבא לת תטיסרבינוא

 תוריהב רובע אוה ,הארוההמ םיטנדוטסה לש רתויב ההובגה ןוצרה תועיבש רמולכ ,רתויב הובגה היצלרוקה םדקמ 
 ידי לע תיבויח התיכ תריווא תריציו רועישה ןוגרא – ישילשה םוקמב .םירועישב ןיינע תריצי רובע ינש םוקמבו
 הגרוד םירועישל ץוחמ הצרמה תונימזו ,יעיברה םוקמב גרודמ ילאוטקלטניא רגתא .םידימלתה םע תויבויח תויצקארטניא
 .הארוההמ ןוצרה תועיבשל התמורת תניחבמ םיטירפה ראש יבגל לודג לדבהבו ןורחאה םוקמב
 תריציב דרוי רדסב ךכ רחאו ,תוריהבב דחוימב ןייטצהל ךירצ םיטנדוטסה יניעב ןייטצמ הרומ תויהל ידכ – הנקסמ
 .תיבויח התיכ תריווא תריציבו רועישה ןוגראב ,רועישב ןיינע
 .םירחא םירקחמב םג ולבקתה ולאל תומוד תואצות
 קיפסמ( ןולאשה יטירפ ראשו ילבולגה טירפה ןיב םכדסומבש ןולאשב תויצלרוקה תא וקדב – םכמצעב תאז ושע
 םיצרמהמ ןוצרה תועיבש תא םיגרדמ םהשכ תוחפ המו רתוי םיטנדוטסה לע עיפשמ המ ואצמו )דיחי רטסמסב
 םהלש
 
 הארוהב תוריהבה תובישח
 תועיבש לע הצרמה תא םיגרדמ םהשכ םיטנדוטסל רתויב הבושחה הנוכתה איה הארוהה תוריהבש שיגדהל בושח
 ינויסינמ ,ןכאו .םיטנדוטסה יניעב הבוט הארוהל )קיפסמ אל ךא( יחרכה יאנת הווהמ איה ,ינויסינ יפל .ותארוהמ םנוצר



 יתיאר .םהלש םיצרמה תא םיטנדוטס יגוריד לש תואצות יפלא יתרקס הארוהה םודיקל זכרמה שארכ םינשה ךורא
 ףא לע )ללוכ ןפואב ותארוהמ דואמ םיצורמ ויה םיטנדוטסה ,רמולכ( ילבולגה טירפה לע הובג גרוד לגס שיאש םירקמ
 המודב וא .הבוט הארוה לש תויללכה תויוגהנתהה ראשב הובג היה לבא םירועישב ןיינע תריצי לע גורידב ךומנ היהש
 גרודש וא ,תיבויח הדימל תריווא תריציבו םיטנדוטסל סחיב ךומנ גרודש ףא לע ילבולגה טירפה לע הובג גרודש ,ךכל
 אל םלועמ לבא .תובושחה תויוגהנתהה ראש לע הובג גרוד וללה םירקמה ינשבש לבא ,רועישהו סרוקה ןוגראב ךומנ
 ראש לע הובג גרוד םא וליפא ,תוריהב לע ךומנ גרוד תינמז ובש לגס שיא לש ילבולגה טירפה לע הובג גוריד יתיאר
  !!!תובושחה הארוהה תויוגהנתה
 י״ע תספתנ םתוריהבש לגס ישנא דמלל דואמ השק – לפרועמו ךבוסמ ,בכרומ דואמ אשונ איה הארוהב תוריהב תגשה
 לע לגס ישנא לש תובר תורשע םע ישיא ןפואב יתדבע ,רבעב יתבתכש יפכ .בצמה תא רפשל ךיא הכומנכ םיטנדוטסה
 סחיהו ןיינעה ,ןוגראה רופישב תוטעמ אל תויטקרפ תוחלצה )ינומכ םירחאלו( יל ויה וז תרגסמב .םתארוה רופיש
 לש המגוד ואר( רתוי תוטעמ תוחלצה םע ,השק רתוי הברה המישמ איה הארוהב תוריהב לש רופיש לבא .םידימלתל
  . Hativa, 1998) ללוהמ יאקיזיפ לש ותארוהב תוריהבה תא רפשל ילש ןויסינב ,הז אשונב הרקמ רקח
 םיעיקשמ םה םתעדלש םושמ ,תאז .ךומנה םגוריד תא ןיבהל םיחילצמ אל ךומנ ןפואב םיגרודמש םיטעמ אל לגס ישנא
 ןוכנ םיכירעמ אלש םיטנדוטסה תא םימישאמ םה תאז תובקעב .בטיה םידמלמ םהש םהל הארנו הארוהב דואמ הברה
 .הילע רבגתהל ךיאו תוריהב יניינעב היעב םהל שיש תוהזל םילגוסמ םניא ולא םיצרמ ,רומאכ לבא .םתארוה תא
 
 םיפיט״ ירפסב ,ןימזו יטרקנוק רתויו  Hativa (2001) ואר אנ ,תוריהבל תויגטרטסא/תוקינכטו תויחנה שפחמש ימל
 זא .ץראב תוללכמבו תואטיסרבינואב הארוהה יזכרממ דחא לכל ונממ םיקתוע המכ יתמרתש ״הבוט הארוהל
  .םכלש דסומב הארוהה זכרמל ונפ אנ – םיניינועמה
 
 םירטסמסה ינשב תויצלרוקה ימדקמ לש הפיפחהש איה ,ונלש אשונל תכייש הניאש ,ליעלש רויאהמ תפסונ הנקסמ
 .א״ת ׳בינוא לש הארוהה רקס לש דואמ ההובג תונמיהמ לע הדיעמ
 הכרבב
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