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לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 
!םיינכטה היגשיה יפ לע 

ןונרא לכימ ,דידיל ינור 

דיצקת 
רודכ יקחשמב םינקחש ידי לע תגצומה תויונמוימב הטילשה תמר 

הצובקה יגשיה ,תורחא םילימב .הלוכ הצובקה תויגשיה לע העיפשמ 

רחאל יפוסה הגוריד לע עיפשהל םייושע קחשמה לש םיינכטה םינתשמב 

סינמאמהש הביסה יהוז .(המגודל ,תופילא וא רינרוט)םיקחשמ לש הרדס 

םינומיאה תינכתב םיכורא ןמז יקרפ םישידקמ םינוש רודכ יקחשמב 

,הלאשה הלוע הז רשקהב .סהינקחש לש תינכטה תלוכיה רופישל םהלש 

תוירוגיטקב היגשיה יפ לע הצובק לש יפוס םוקימ אבנל ןתינ םא 
לש ותרטמ .רודכה קחשמ לש ןכותה םלוע תא תונייפאמה ,תומיוסמ 

יפ לע ,לסרודכ תוצובק לש תויגשיה ןיב רשקה תא ןוחבל איה הז רקחמ 

תוצובקב רבודמה .רינרוטב יפוסה ןגוריד ןיבל ,םימיוסמ םיינכט םינתשמ 

םינתשמ 12-בו 22 ליג דע (םירבג)תורחבנל הפוריא תופילאב קלח ולטנש 

ידוביא רפסמ ,תוריבעה רפסמ ,תופיטחה רפסמ ןוגכ)קחשמה לש םיינכט 

וארה ןוסריפ ימאתמ לע וססבתהש םייטסיטטס םיחותינ .(המודכו רודכה 

חרכהב ויה אל ,תופילאה םותב םינושארה תומוקמב וגרודש תוצובקהש 

ךלהמב ודדמנש תונושה תוירוגיטקב םג תויבקעב וחילצהש הלא 
תחא לכ ,תאזמ הריתי .(הצובק לכל םיקחשמ העבש) תופילאה 
ךותמ תוחפל תחא הירוגיטקב הנייטצה תופילאב קלח ולטנש תוצובקהמ 

םה םג ונחבנ ןמצע ןיבל תונושה תוירוגיטקה ןיב םירשקה .הרשע-סיתשה 

עיגהל ידכש קיסהל ןתינ רקחמה יאצממ לע ססבתהב .הז רקחמב 
ןוגכ) םיפסונ םימרוגב ןייטצהל שי לסרודכ תופילאב םיהובג םיגשיהל 

.ינכטה םרוגה דבלמ ,(הפקתהו הנגה תורוצ ,ןומיא תוטיש ,תילטנמ הנכה 

,וינקחש לש תינכטה תלוכיה תא חתפל לסרודכה ןמאמל ץלמומ םנמא 

,רודכ יקחשמל םירושקה םיפסונ םימרוג ןובשחב איבהל וילע ךא 
.הצובקה תויגשיה לע הבר םתעפשהש 

.(טרופס)הצובק !החלצה !תוירוטומ תויונמוימ !תירוטומ תלוכי !יובינ !לסרודכ !הקינכט :סימאת 
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?םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 

םייביטרופס-םיירוטומ םיעוציבב תינכטה תלוכיה תובישח 

Christina &J ויבלש לכ לע ירוטומה עוציבה זכרמב תדמוע עצבמה לש תינכטה ותלוכי 

 1986 ,Corcos, 1988; Schmidt, 1991; Singer). רופישו עוציבה לש הקינכטה תוכיא

ןמאל ןתינו ,ןומיא/הדימלה ךילהת לש וזכרמב םידמוע עצבמה לש תישיאה ותלוכי 

ןומיא גוס לכ .(Magill, 1993) תונוש ןומיא תורוצב דמולה לש ותלוכי תא רפשלו 

blocked)יתרדסה ןומיאה ,המגודל .עוציבה תקינכט לש םיידוחיי םיטביהב דקמתמ 

 practice) ןוגכ) תונוש תוירוטומ תויונמוימ לש םימוד םינייפאמ לוגרתב דקמתמ

שמתשהל עצבמה לש תלוכיה רופישבו (די-רודכב ףתכ תקירז ,לסרודכב ףתכ תריסמ 

עצבמה ינפב ףשוח יתרדסה ןומיאה .תחא עוציב תביבסב רשאמ רתוי שכרש עדיב 

Schmidt,) םימוד הביבס ינייפאמו עוציב ינייפאמ תולעב ,תינמז-וב תודחא תויונמוימ 

תויונמוימ המכב רפתשהל היושע עוציבה תקינכט יתרדסה ןומיאבש אופא אצוי . (1991 

ךרוצה תא טילבמ ,(variable practice) ןווגמה ןומיאה ,ףסונ ןומיא גוס .תוירוטומ 

תונמוימה .עצבמה לש תינכטה ותלוכי רופישב דקמתמו תונמוימה תקינכט רופישב 

וא ,לסרודכב רותינ תקירז לש םינוש םיקחרמ ןוגכ ,םינוש םיאנתב תעצובמ המצע 

.(Schmidt, 1988) די-רודכב רעשל הקירז לש תונוש תויווז 

תוקינכטה יוביר םג ומכ ,ינפוג ךוניחבו תירוטומ הדימלב םינומיאה יגוס יוביר 

רופישב םידקמתמ םינמאמו םירומש םידמלמ ,ןומיאה וא רועישה ךלהמב תומשוימה 

יפ לע ,הנושארבו שארב ,תדדמנ עוציבב החלצהש םושמ ,עצבמה לש תינכטה ותלוכי 

םיעצבמ וז השיגמ האצותכ .תדמלנה תונמוימה תא הכלהכ עצבל דיחיה לש ותלוכי 

.םינומיאה תפוקת ךלהמב ףאו ןומיא לכב םינווגמו םיבר םיינכט םילוגרת םינקחשה 

תודחא תולאשל ליבוהל היושע ןקחשה לש תינכטה ותלוכי רופישב תודקמתה 

לש ףסוא)ירוטומ ליפורפ חתפל ןתינ םאה :םייביטרופס-םיירוטומ םיגשיהב תורושקה 

אבנל ןתינ סאה ,וא ?תינכטה םתלוכי לע ססבתהב םיאטרופס לש (תוידוחיי תונוכת 

דחא לכ לש םיינכטה םהיגשיה יפ לע תורחתב טרופס תצובק לש יפוס םוקימ 
לעיל ידכ הדש ישנאו רקחמ ישנא ידי לע תולעומ הלא ןוגכ תולאש זהיאטרופסמ 

יושע הלאכ תולאשל הנעמ .ינפוגה םוחתב תוצובקו םידיחי לש הנכהו ןומיא יכילהת 

.ותוכיאו ירוטומה עוציבה ןפוא לע ידוחייו ףסונ עדימ טרופסה ןמאמל וא הרומל קפסל 

םורגת תומיוסמ תוירוטומ תויונמוימ לש הקינכטה רופישב תודקמתהש ןכתיי ,המגודל 

האוושהב תאזו ,הצובקה לש וא דיחיה לש ללוכה עוציבה תוכיא לש רופישל 

תולאשה יתשב ןויד .תורחא תוירוטומ תויונמוימ לש םיינכט םיטביהב תודקמתהל 

.רמאמה לש םיאבה םיקלחב אבומ וללה 
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ןוכרא לכימ ,רודיל ינור 

םיאטרופס לש יתעונת־ירוטומ ליפורפ חותיפ 

:םינתשמ לש םיגוס ינש יבגל עדימ קפסל דעונ יתעונת-ירוטומ ליפורפ תיינב 

,הבוג ןוגכ ,םינושה וירביאו ףוגה לדוג לע עדימ םיקפסמה - םיינפוג םינתשמ ★ 

המודכו עורז ךרוא ,לקשמ 

ןוגכ ,יאטרופסה לש תיתעונתה תלוכיה תא םיראתמה - םייתעונת םינתשמ ★ 
.(המודכו תלובס ,ץרפתמ חוכ ,תוריהמ ,תוזירז 

וינקחש לש העונתה תלוכי לש האוושה תעב ןמאמה תדובע לע לקהל יושע הז ליפורפ 

יושע הזכ ליפורפ ,ןכ ומכ .רחא טרופס ףנעב םיאטרופס לש וא ,םירחא םינקחש לש וזל 

םיגשיהל עדומ אוה ןכש ,ךורא חווטל ףאו רצק חווטל תורטמ עובקל ןמאמל עייסל 

.וינקחשמ םיפצנה סייתעונת-סיינפוגה 

תונויסינ לע תדמלמ ינפוגה רשוכהו תירוטומה תוחתפתהה ,תירוטומה הדימלה תורפס 

סינט ןוגכ םיישיא טרופס יפנעב םיאטרופס לש יתעונת-ירוטומ ליפורפ בצעל םיבר 

 (1992 ,.Roetert et ai) ףערודכו לסרודכ ןוגכ םייתצובק טרופס יפנעבו (,.Kansai et ai

 1991 ,1983; Thissen-Milder ä Mayhew). (םירבגו םישנ) לסרודכ ינקחש לע םירקחמה

,םימיוסמ םיירוטומ םינחבמ עצבל םתלוכיבו תינפוגה םתלוכיב ודקמתה םינוש םיליגב 

Busko, 1989; Parr et ai.,) לסרודכה קחשמב תיפצנה תיתעונתה תוליעפב םירושקה 

 1980 ,1978; Piechaczek, 1990; Spurgeon, Spurgeon 8■ Giess).

.(םישנו םירבג) לסרודכ ינקחש לש םיליפורפ םיגצומ םירחאב ףאו ולא םירקחמב 

לש רואית ךרוצל ,םייתעונת םיינפוג םינתשמ לש תודידמ לע םיססובמ םיליפורפה 

לסרודכ תוינקחש לש יתעונת ליפורפ ראותמ םירקחמה דחאב .םינקחשה תויסולכוא 

ינקחש לש ליפורפ ןחבנ רחא רקחמבו ,(Busko, 1989)ןהייחל םירשעה תונש תליחתב 

.(Parr et ai., 1978)םינעוצקמ לסרודכ 

,לסרודכ ינקחש לש תירוטומה םתלוכי רבדב עדימ לבקל ןתינ ולא םירקחמ ךותמ 

וא םיוסמ ןמז-קרפ ךלהמב רמולכ ,םידחוימ םירינרוטב וא הגיל יקחשמב ופתתשהש 

םהינותנ לע ססבתהב ,ולא םינלסרודכ לש םהיגשיה יוזיח וא יובינ תלאש .םיוסמ עוריא 

,ירשפא יתלב אל םא ,היה השק ןכל .ולא םירקחמב התלעוה אל ,םייתעונתהו םיינפוגה 

ןיבל םירקחמב וגצוהש יפכ םינקחשה לש םיינכטה םיגשיהה ןיב רשקה תא אוצמל 

.רינרוטב וא הגילב הצובקה לש יפוסה המוקימ 
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ן תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 

ירוטומה םוחתב םירומו םיאטרופס ,םינמאמ תוקיסעמה תוניינעמה תולאשה תחא 

םהיגשיה תדידמ ךמס לע (יפוסה המוקימ ןוגכ) הצובק יגשיה תוזחל ןתינ םא ,איה 

.הנותנ תורחתב הצובקה ירבח לש םיינכטה 

םיגשיה יפ לע יתצובק טרופס ףנעב יפוס םוקימ אבנל ןתינ םאה 
!םיינכט םינייפאמב 

,ראשה ןיב ,תופקשמ קחשמ ךלהמב םימגדומה םיינכט םיעוציב לש תודידמה תואצות 

.(Martin ä Lumsden, 1987; Wissel, 1994) ןקחשה לש תישיאה הקינכטה תוכיא תא 

םימיוסמ םיגשיהל עיגהל הצובקה לש התלוכי תא אבנל ןתינ םא ,הלאשה הלוע ןאכמ 

.תורחת וא קחשמ ךלהמב יוטיב ידיל םיאבש יפכ ,ולא םינתשמ לש תואצות ךמס לע 

םידיחיכ םינקחשה לש םיינכטה םהינייפאמ תא םיללוכ הצובקה לש םיינכטה הינייפאמ 

םתלוכי רחא בוקעל ןתינש החנהב .יתצובקה ץמאמל דיחיה לש ותמורת תא םיאטבמו 

קיסהל ןתינש ןכתיי ,התמכל ףאו וז תלוכי דודמלו קחשמ ךלהמב םינקחש לש תינכטה 

םיגשיה יכ ,ןכתיי .הלוכ הצובקה תלוכי יבגל (דיחיה)ןקחשה לש תינכטה ותלוכימ 

ועייסי ,תעצובמה תירוטומה תוליעפל םירושקה ,םימיוסמ םיינכט םינתשמב םיהובג 

.ןותנ עוריאב יפוסה המוקימ תא אבנלו הצובקה תלוכי תא ךירעהל ןמאמל 

טרופס יפנעב רקיעב ,יוזיחו יובינ לש תונויסינ לע תחוודמ תירוטומה הדימלה תורפס 

רודיל) םייתצובק טרופס יפנעב טעמו (Roetert et ai., 1992 :לשמל) סינט ןוגכ םיישיא 

ישיא טרופסב יאטרופס לש תינכטה ותלוכי .(Fisher ä Borms, 1990 ;1996 ,גיטסולו 

Martin &J יתצובק ךרעממ קלח הווהמה יאטריפס לש ותלוכיל הווש הדימב הבושח 

 1987 ,Lumsden). תויגשיה ןיבל םיינכט םינתשמ ןיב רשקה תא ןיבהל ךרוצה ןאכמ

לגרודכ ,לסרודכ ןוגכ םייתצובק םיפנעב ףא ,תורחתב יפוסה המוקימ ,ירק ,הצובקה 
.די-רודכו 

רקחמה תרטמ 

טרופס)לסרודכ קחשמב םיינכט םינתשמ ןיבש רשקה תא ןוחבל איה הז רקחמ תרטמ 

תונעל הסנמ רקחמה ,טוריפ רתיב .תורחתב הצובקה לש יפוסה המוקימ ןיבל (יתצובק 

הצובקה תחלצהב ףא אטבתת םימיוסמ םיינכט םינתשמב החלצה סא ,הלאשה לע 

.תורחתב וא רינרוטב הובג םוקמל עיגהל 
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ןונרא לכימ ,רודיל ינור 

רקחמה תטיש 

סיפתתשמה 

הרשע-סיתש לש תוימואל תורחבנב וללכנ םה .הז רקחמב ופתתשה לסרודכ ינקחש 144 

ויה םינקחשה .(1994 ילויב) 22 ליג דע תורחבנל הפוריא תופילאב קלח ולטנש ,תונידמ 

לע םוי ידמ ופסאנ לסרודכה קחשמל םירושקה םייטסיטטס םינותנש הדבועל םיעדומ 

לש םקחשמ תוכיא רחא בקעמ לש הז להונ .דחוימב ךכל רשכוהש ןמוימ תווצ ידי 

ברקב ןה תויעבטב לבקתמו חיכש אוה ,תוהובג קחשמ תומרב רקיעב ,םינלסרודכ 

.סהינמאמ ברקב ןהו םינקחשה 

רקחמה ךילה 

לכב הזח ןמוימ תווצ ,רומאכ .םימי הנומש ךשמב םיקחשמ העבש הקחיש תרחבנ לכ 

םיינכט םינותנ רשע-סינש דדמ תווצה .םינקחשה לש םהיעוציב רחא בקעו םיקחשמה 

.דרפנב הצובק לכל וסחייתה םהו ,לסרודכה קחשמב םירושקה ,םימיוסמ 

:ןלהלדכ ויה םינותנה 

הצובק לכ העלקש תודוקנה רפסמ ★ 

ןישנוע תוקירזב קוידה זוחא ★ 

תודוקנ יתש לש חווטמ לסל תוקירזב קוידה זוחא ★ 

תודוקנ שולש לש חווטמ לסל תוקירזב קוידה זוחא ★ 

הצובק לכ העציבש תוריבעה רפסמ ★ 

הצובק לכ דגנכ ועצובש תוריבעה רפסמ ★ 
הנגהב םירזוחה םירודכה רפסמ ★ 

הפקתהב םירזוחה םירודכה רפסמ ★ 

רודכה ידוביא רפסמ ★ 

תופיטחה רפסמ ★ 

(םיטסיסא) לסל תוריסמה רפסמ ★ 

.(ביריה לש הקירז תונויסינל)תומיסחה רפסמ ★ 

ןיבש הקספהב .וז תופילאל הנכוהש תדחוימ בשחמ תנכות תרזעב ופסאנ ולא םינותנ 

טוריפ םהבו ,םינותנה יספוט תוצובקה ינמאמל ושגוה קחשמ לכ םויסבו תויצחמה 

ונייע םינמאמהש חינהל ריבס .קחשמה ךלהמב ופסאנש םינותנה 12 לש יטסיטטס 

,קחשמה לש היינשה תיצחמה תארקל םתצובק תנכה םשל םהב ורזענו ולא םיספטב 

לכמ םינותנה יספוט ופסאנ תופילאה ימי תנומש םותב .אבה קחשמה תארקל וא 
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?םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 

לש ןקחשמ תוכיא תא השעמל םיפקשמ הייפצה יפדב ופסאנש םינותנה .םיקחשמה 

.תונושה תוצובקה 

יטסיטטסה חותינה 

ופסאנש יפכ םיאבומ םה ןכלו תיתצובק תלוכי םיגציימ הז רמאמב םיגצומה םינותנה 

תרחבנ לכל ינכט הנתשמ לכ רובע ובשוח ןקת תויטסו םיעצוממ .תופילאה ךלהמב 

ןוסריפ ימאתמ לש םיבושיח וכרענ םינושה םינתשמה ןיב רשקה תא ןוחבל ידכ .דרפנב 

 (Pearson Product-Moment Correlation) לכ ןיב םג ומכ ,םינתשמ לש ירשפא דמצ לכל

.הצובקה לש יפוסה םוקימה ןיבל הנתשמ 

.ולא םימאתמ יבושיח לע ססבתהב יתצובקה טרופסב יובינה תייגוס תא ןוחבל ןתינ 

םיאצממה 

:תומר יתשב םיגצומ הז רקחמ יאצממ 

ופסאנש יפכ םינותנה לש ןקתה תויטסו םיעצוממה תא תללוכ הנושארה המרה * 

םיידוחיי םירויאבו (1 חול)תמכסמ הלבטב םיגצומ ולא םינותנ .תופילאה ךלהמב 

.(12 דע 1 םירויא)הנתשמ לכל 

ולא םיאצממ .םימאתמה יבושיח לש םיאצממה תגצה תא תללוכ היינשה המרה * 

םירשק העבש םיגציימה ,םיפרג העבשבו ,(2 חול) תמכסמ הלבטב םה ףא םיגצומ 

.(19 דע 13 םירויא)םינוש םיינכט םינתשמ ןיב 

םיינכטה םיננושמה רואית 

גצומ רקחמב ופסאנש םינתשמה 12-מ דחא לכב תונושה תורחבנה לש םיגשיהה םוכיס 

.1 חולב 
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ןמרא לכימ ,רודיל ינור 

:1 חול 

תורחבנה לכל ודדמנש םינושה םינתשמב םיגשיהה םוכיס 

(1994 ילוי ,22 ליג דע םירבגל הפוריא תופילאב) 
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?םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 

םוקמב התכזש תרחבנה ינותנ .תופילאב תורחבנה םוקימל םאתהב םיגצומ םיאצממה 

התכזש תרחבנה ינותנ וליאו ,הלבטב הנושארה הרושב םיגצומ (היסורולב)ןושארה 
םינתשמה רשע-סינש .הלבטב הנורחאה הרושב םיגצומ (היקבולס)ןורחאה םוקמב 

.12 דע 1 םירויאב םיגצומ תוצובקה לש הנגההו הפקתהה תלוכיב םירושקה םינושה 

 628

 610

:1 רויא 

תונושה תורחבנה לש הפקתהב תודוקנה רפסמ תוגלפתה 

 850/0

:2 רויא 

ןישנועה וקמ החלצהה יזוחא תוגלפתה 
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ןונרא לכימ ,רודיל ינור 

 650/0 -

:3 רויא 

תודוקנ 2 חווטמ לסל תוקירז לש החלצהה יזוחא תוגלפתה 
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תודוקנ 3 חווטמ לסל תוקירז לש החלצהה יזוחא תוגלפתה 
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;םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 
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רינרוטה ןלהמב תרחבנ לכ דגנ ועצובש תוריבעה רפסמ תוגלפתה 

1997 - ז"נשת 1 תרבוח ,ד ךרכ ,העונתג 

 39

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 06 Oct 2021 11:35:08 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



ןונרא לכימ ,רודיל ינור 

 n
ס 
 a
 c

 fz
 n
 t

 P
 n
 c

 r־

 p
 rl
 C

:7 רויא 
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הפקתהב םירזוחה םירודכה רפסמ תוגלפתה 
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:םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 
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:10 רויא 

רודכה תופיטח רפסמ תוגלפתה 
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ןונרא לכימ ,רודיל ינור 
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:11 רויא 

(םיטסיסא)לסל תוריסמה רפסמ תוגלפתה 

:12 רויא 

תומיסחה רפסמ תוגלפתה 
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וםיינבטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 

לצא יוטיב ידיל האבש יפכ ,הנתשמ לכ לש תוגלפתהה תא םיגיצמ ולא םירויא 

תורחבנה שולש תא תוגציימה ,תודומעה שולש וטלבוה רויא לכב .תונושה תורחבנה 

תוגלפתה תא גיצמ 1 רויא ,המגודל .ןותנה הנתשמב רתויב םיבוטה םיגשיהה תולעב 

(תודוקנ 610) הילטיא ,(תודוקנ 628) הינבולס תורחבנ .תורחבנה לש תודוקנה רפסמ 

תודומעה ךכיפלו ,תופילאב רתויב ברה תודוקנה רפסמ תא ועלק (תודוקנ 585) לארשיו 

לע לקהל ידכ התשענ וז הלועפ .תורחאל האוושהב תוטלבומ ןהיגשיה תא תונייצמה 

הנתשמ לכב רתויב םיבוטה םיגשיהל ועיגהש תורחבנה תא תוריהמב ראתל ארוקה 

.ינכט 

ןיב תוגרודמ תופילאב קלח ולטנש תורחבנה לכש אצמנ םינושה םירויאב ןויע ךותמ 

תטלובה תחא תרחבנ ןיאש הארנ .רחא וא הז הנתשמב םינושארה תומוקמה תשולש 

.ופצנש תוירוגיטקה 12-מ תחא לכב תורחבנה ראש לעמ 

:הירוגיטק לכב רתויב תובוטה תורחבנה שולש לש טוריפ ןלהל 

ברה תודוקנה רפסמ תא ועלק (585) לארשיו (610) הילטיא ,(628) הינבולס תורחבנ - 

.(1 רויא)תופילאה ךלהמב רתויב 

החלצהה יזוחא תא ורבצ (תחא לכ 73־/0) ןוויו הינמרג ,(800/0) לארשי תורחבנ - 

.(2 רויא)ןישנועה וקמ לסל תוקירזב םיהובגה 

םיהובגה קוידה יזוחאל ועיגה (550/0)ןוויו (580/0) הילטיא ,(610/0) הינבולס תורחבנ - 

.(3 רויא)תודוקנ יתש לש הקירז חווטמ רתויב 

םיהובגה קוידה יזוחאל ועיגה (תחא לכ 40"/0)דנלניפו דרפס ,(480/0)לארשי תורחבנ - 

.(4 רויא)תודוקנ שולש לש הקירז חווטמ רתויב 

רתויב ךומנה תוריבעה רפסמ תא ועציב (160)ןוויו (154)תפרצ ,(149)דנלניפ תורחבנ - 

.(5 רויא) 

וגפס (תחא לכ תוריבע 174) היסורו הינבולס ,(178) דרפס ,(190) הילטיא תורחבנ - 

.(6 רויא)תופילאב תרחא תרחבנ לכמ תוריבע רתוי תורחא תוצובקמ 

לש רתויב הובגה רפסמה תא וחקל (147)הינמרגו (160)הינבולס ,(176)דרפס תורחבנ - 

.(7 רויא)הנגהב םירזוח םירודכ 

לש רתויב הובגה רפסמה תא וחקל (68) תפרצו (71) דרפס ,(81) היסור תורחבנ - 

.(8 רויא)הפקתהב םירזוח םירודכ 

תרחא תרחבנ לכמ םירודכ תוחפ ודביא (84) תפרצו (76) לארשי ,(72)ןווי תורחבנ - 

.(9 רויא)תופילאה ךלהמב 
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ןונרא לכימ ,רודיל ינור 

תורחבנמ םירודכ רתוי ופטח (75) היקרוטו (80) היסורולב ,(81) הילטיא תורחבנ - 
.(10 רויא)תורחא 

לש רתויב ברה רפסמה תא ורסמ (69) היסורו (74) הינמרג ,(79) דרפס תורחבנ - 
.(11 רויא)תורחבנה ראשל האוושהב לסל תוריסמ 

תונויסינל תומיסח הברה יכה ורבצ (20)היקבולסו (22)תפרצ ,(34)היסורולב תורחבנ - 

.(12 רויא)ביריה לש העילקה 

תוחפל םינושארה תומוקמה תשולשמ דחאל העיגה תורחבנה 12-מ תחא לכ ,ךכ סא 

תרחבנ קרש ןייצל שי .תופילאה ךלהמב ודדמנש םיינכטה םינתשמה 12-מ דחאב 

.תחא תיבויח הירוגיטקב אל ףא הנייטצה אל (רודכ ידוביאב ןושאר םוקמ)היקבולס 

הבורע הגיא קחשמה לש םיינכטה ויביכרמב תונייטצהש קיסהל ןתינ הז בלשב 

,קחשמה לש םיינכטה תודוסיה לש ליעי עוציבב הברה תובישחה תורמל .החלצהל 

לע םיעיפשמש םיפסונ םימרוג שי לסרודכ קחשמ ןוגכ יתצובק טרופסכש ררבתמ 

הנכה ,הנגה תורוצ ,ןומיא תוטיש ומכ םימרוג .הצובק לש תיפוסה החלצהה 

תחלצה לע לוכמ רתוי עיפשהל םייושע םירחאו תיתצובק תודיכל ,ישפנ ןסוח ,תילאטנמ 

.(Martin Ä Lumsden, 1987) הצובקה 

םימאתמה תגצה 

12-ש אצמנ הז חולב ןויעמ .2 חולב םיגצומ םינושה םינתשמה לש םאתמה ימדקמ 

.םיקהבומ אל ואצמנ (66)םאתמה ימדקמ ראשו ,םיקהבומ ויה םאתמה ימדקמ 
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;םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 

:2 חול 
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ןונרא לכימ ,־ונדיל ינור 

העלקש תודוקנה רפסמ ןיב םימאתמה :לשמל םה םיקהבומ ואצמנש םאתמה ימדקמ 

תוריבעה רפסמ ןיב ;(r=0.57, ß<0.05) הדגנכ ועצובש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובקה 

רפסמ ןיב וא ;(r=0.59, ß<0.05) הדגנכ ועצובש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובקה העציבש 

.(r=0.69, e<0.01) הצובקה הרסמש לסל תוריסמה רפסמ ןיבל הצובקה לש רודכה ידוביא 

ןיב םירשק רחא קלחו ,םינוש םינתשמ ןיב םירשק גיצמ 19 דע 13 םירויאמ קלח 

ואצמנ םהלש םימאתמה ימדקמש םינתשמ ןיבל הצובקה לש יפוסה םוקימה 
לכ העציבש תוריבעה רפסמ ןיב יראינילה רשקה תא גיצמ 13 רויא ,המגודל .םיקהבומ 

תא גיצמ 17 רויא .תורחבנה ראש ידי לע הדגנכ ועצובש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובק 

ןתינש ןייצל שי .הלש רודכה תופיטח רפסמ ןיבל הצובקה לש יפוסה םוקימה ןיב רשקה 

ךא ,םינושה םינתשמה ןיב םיקהבומה םירשקה רשע-סינש לכ תא תיפרג גיצהל היה 

םינוש םיינכט םינתשמ ןיב רשקה תשחמה םשל ,ןלהל םיגצומה ,םהמ העבש קר ורחבנ 

.לסרודכה קחשמב 

רמוח קפסל םייושע (2 חולב םיזכורמהו) הז רמאמב םיגצומה םירשקה 12 לכ 
לשו וינקחש תלוכי לש חותינ יכילהתל רושקה לכב ,לסרודכה ןמאמל רקיעב ,הבשחמל 

.ותצובק תלוכי 

 200 180 160

הצובקה העציבש תוריבעה רפסמ 

:13 רויא 

הדגנכ ועצובש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובק לכ העציבש תוריבעה רפסמ ןיב סחיה 
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;םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 

:14 רויא 

הדגנכ ועצובש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובק לכ םוקימ ןיב סחיה 

:15 רויא 

העציבש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובק לכ םוקימ ןיב סחיה 
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ןונרא לכימ ,רודיל ינור 

 210 200 190 180 170 160 150 140

הצובקה העציבש תוריבעה רפסמ 

מ 
ס 
 a
 r

 n
<י 

חל. 

 c

 n.
 T\

 r
 rz
 a
 rt

 51
 n

:16 רויא 

העציבש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובק לכ העלקש תודוקנה רפסמ ןיב סחיה 

 85 80 75 70 65 60 55 50

הצובקה העציבש רודכה תוריטה רפסמ 

:17 רויא 

העציבש רודכה תופיטה רפסמ ןיבל הצובקה םוקימ ןיב סחיה 
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;םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ □אה 

 190 180 170 160 150 140

הצובקה דגנכ ועצובש תוריבעה רפסמ 

:18 רויא 

רפסמ ןיגל הצוגק לכ הגישהש הפקתהב םירזוחה םירודכה רפסמ ןיב סחיה 
הדגנכ ועצובש תוריבעה 

 r=(0.57)
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הצובקה העציבש תוריבעה רפסמ 

:19 רויא 

רודכה תופיטח רפסמ ןיבל הצובק לכ העציבש תוריבעה רפסמ ןיב סחיה 
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ןונרא לכימ ,־וידיל ינור 

הדגנכ ועצובש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובק לכ העציבש תוריבעה רפסמ ןיב רשקה ★ 

תוארל ןתינ וז תיפרג הגוצתמ .13 רויאב ,רומאכ ,גצומ (תוצובקה ראש ידי לע) 

.תוצובקה ראש ידי לע תובר תוריבע הגפס םג תובר תוריבע העציבש הצובקש 

.14 רויאב גצומ הדגנכ ועצובש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובקה םוקימ ןיב רשקה ★ 

.רינרוטב רתוי הובג וגרודש תוצובקה דגנכ ועצוב תוריבע רתויש תוארל ןתינ 

רתוי הובג יפוס םוקימ) רתוי הבוט התיה הצובקהש לככ ,תורחא םילימב 
.רתוי תובר תוריבע הדגנכ ועצוב ךכ ,(תורחתב 

ויפלו ,15 רויאב גצומ העציבש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובקה םוקימ ןיב סחיה ★ 

תוצובקהמ תוריבע רתוי ועציב רינרוטב םינושארה תומוקמב וגרודש תוצובקה 

ןטק אוה (r=-.49) הז יטסיטטס חותינב םאתמה .םינורחאה תומוקמב וגרודש 

רפסמו םוקימה ינותנ לש יטסיטטסה חותינב אצמנש םאתמל האוושהב םנמא 

קהבומ אצמנ תאז לכב ךא ,(14 רויא) (r=-.64) הצובקה דגנכ ועצובש תוריבעה 

.ידמל רורב יווק רשק ראתמו 

גצומ העציבש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובקה העלקש תודוקנה רפסמ ןיב סחיה ★ 

רתוי םג העציב תודוקנ רתוי העלקש הצובקש ןיחבהל ןתינ הז ףרגב .16 רויאב 
.תוריבע 

.העציבש רודכה תופיטח רפסמ ןיבל הצובקה םוקימ ןיב רשקה תא גיצמ 17 רויא ★ 

האוושהב ,וכלהמב םירודכ רתוי ופטח רינרוטב םינוילע תומוקמב וגרודש תוצובק 

.רתוי םיכומנ תומוקמב וגרודש תוצובקל 

רפסמ ןיבל הצובק לכ הגישהש הפקתהב םירזוחה םירודכה רפסמ ןיב רשקה ★ 

הצובקש קיסהל ןתינ וז תיפרג הגוצתמ .18 רויאב גצומ הדגנכ ועצובש תוריבעה 

.הדגנכ רתוי תובר תוריבע ועצוב סג ךכ ,הפקתהב םירזוח םירודכ רתוי הגישהש 

רפסמ ןיבל הצובקה העציבש תוריבעה רפסמ ןיב רשקה תא גיצמ 19 רויא ★ 

תובר םימעפ רודכה תא הפטחש הצובקש קיסהל ןתינ הז ףרגמ .רודכה תופיטח 

.רתוי תובר תוריבע םג העציב רתוי 

םינתשמב םיינכט םיגשיה ןיבש רשקה תא ןוחבל ןתינ ולא םינותנ לע ססבתהב 

םיינכט םינתשמ ןיבש רשקה תא ףאו רינרוטב הצובקה לש יפוסה הגוריד ןיבל ודדמנש 

.םירחא םיינכט םינתשמל םימיוסמ 
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;םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 

ןויד 

ולטנש ,לסרודכ ינקחש 144 לצא םיינכט םינתשמ 12 יבגל םינותנ ופסאנ הז רקחמב 

לכ הקחיש הבש ,תופילאה ךלהמב .22 ליג דע תוימואל תורחבנל הפוריא תופילאב קלח 

רפסמ ,תרחבנ לכ העלקש תודוקנה רפסמ ןוגכ םינתשמ ודדמנ ,םיקחשמ העבש תרחבנ 

תופיטחה רפסמ ,תודוקנ יתש חווטמ לסל תוקירזב החלצהה יזוחא ,העציבש תוריבעה 

העבשב ומגדוהש יפכ םינקחשה לש םיגשיה לע אופא ססובמ יתצובקה ליפורפה .דועו 

ןיבו יפוסה םוקימה ןיבו םינוש םינתשמ ןיב םירשקה תקידבל ןוסריפ ינחבמ .םיקחשמ 

.םינתשמה 12 יבגל וכרענ םמצע ןיבל םיינכטה םינתשמהמ קלח 

יפוס םוקימו םיינכט םינייפאמ 

םינושה םינתשמה ןיב םירשקה 78 ךותמש ,יטסיטטסה חותינב תוארל ןתינ יללכ ןפואב 

שיגדהל שי הז רשקהב .םיקהבומ ואצמנ דבלב םירשק רשע-מינש ,וקדבנש 
:ןלהלדכ םירשקה תא םיראתמ םינושה םימאתמהש 

ודדמנש םיינכטה םינתשמה רשע-סינש ןיבל הצובקה לש יפוסה המוקימ ןיב ★ 

(דבלב םיקהבומ םירשק השולש)רינרוטה ךלהמב 

רודכה ידוביא רפסמ ןיב רשקה :ןוגכ) םמצע ןיבל ודדמנש םינושה םינתשמה ןיב ★ 

תוארל ןתינש יפכ ,דבלב םיקהבומ םירשק העשת)(לסל תוריסמה רפסמ ןיבל 
.(2 חולב 

:יטסיטטסה חותינה ךותמ תולוע תוירקיע תונחבה יתש 

םיהובג םיגשיהב תויבקע ומיגדה אל םינושארה תומוקמב וגרודש תוצובקה (1 
.םינושה םיינכטה םינתשמב 

םיגשיהל םירחאמ רתוי םימרותה ,םידחא םיינכט םינתשמ םימייקש הארנ (2 
.םיוסמ רינרוטב תמיוסמ הצובק לש 

םיבוט םיגשיהל העיגה ,תופילאב ןושארה םוקמב התכזש ,ה'סורולב תרחבנ ,המגודל 

תופיטח :םינתשמ ינשב (םינושה םינתשמב םינושארה םיגורידה תשולשמ דחא) 

תומיסחו (קחשמל תופיטח 11.4 לש עצוממ ,לוכה ךסב תופיטח 80 קנש םוקמ) םירודכ 

,םינתשמה ראש לכב .(קחשמל תומיסח 4.8 ,לוכה ךסב תומיסח 34 •,ןושאר םוקמ) 

.םינושארה תומוקמה תשולשמ דחאל העיגה אל היסורולב תרחבנ 

םינושארה תומוקמה תשולשמ דחאל העיגה ,ינשה םוקמב התכזש ,הילטיא תרחבנ סג 
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ןונרא לכימ ,רודיל ינור 

תודוקנ 87.1 ,לוכה ךסב תודוקנ 610 ;ינש םוקמ) תודוקנה רפסמ :םינתשמ המכב 

רפסמ ;(החלצה 580/0 קנש םוקמ) תודוקנ יתש חווטמ לסל תועילק ;(קחשמל 
תוריבע 27 ,לכה ךסב תוריבע 190 קושאר םוקמ) הצובקה דגנכ ועצובש תוריבעה 

תופיטח 11.5 ,לוכה ךסב תופיטח 81 קושאר םוקמ) םירודכה תופיטח רפסמו (קחשמל 

.(קחשמל 

העפותה תא ומיגדה םיהובג תומוקמל ועיגהו רינרוטב קלח ולטנש תורחא תורחבנ 

תוירוגיטקה לכב ןייטצהל חרכה ןיא :הילטיאו היסורולב תורחבנ ינקחש לצא התפצנש 

אופא ןתינ .יתצובקה גורידב הובג םוקימל עיגהל ידכ ןתיברמב אל ףאו קחשמה לש 

ביכרמה הניא תויורחתה תפוקתב םידדמנש םיינכט םינתשמב תויגשיהש ,עובקל 

,דועו תאז .(12 דע 1 םירויא האר)תורחתב הצובקה לש יפוסה המוקימ יוזיחל ידעלבה 

יפוסה םוקימה יוזיחל םירחאמ רתוי הבר ותמורתש ,םיוסמ הנתשמ לע עיבצהל השק 

רינרוטה לש יפוסה גורידב םיהובג תומוקמב וגרודש תוצובקהמ קלח .הצובקה לש 

םא .םירחא םיינכט םינתשמב ונייטצה רחא קלחו ,םימיוסמ םיינכט םינתשמב ונייטצה 

המיגדמ הניא תופילאב ודדמנש םיינכטה םינתשמב תונושה תורחבנה תוגלפתה ,ךכ 

.תוצובקה לש יפוסה ןמוקימ תא אבנל תעייסמה ,תידוחיי העפות 

םימרוג :הצובק לש היגשיה לע עיפשהל םייושע םירחא םימרוגש ןייצל ןתינ הז רשקהב 

Murphy, 1995;) תוגיהנמו תיתצובק תודיכל ,הדרח תמר ,היצביטומ ןוגכ ,םייגולוכיספ 

 1995 ,Weinberg 8l Gould), לש ינפוגה ורשוכב םירושקה םימרוגו םייתואירב םימרוג

.(1996 ,גיטסולו רודיל)תיטקטה ותלוכיבו ןקחשה 

לע ךמתסהל דואמ השק קחשמה לש םיינכטה םיביכרמה לש תובישחה תורמל ,ןכ םא 

.דיתעב הצובק לש החלצה אבנל ידכ דבלב ולא םיביכרמ 

יפוסה גורידה ןיבל םהיניבו םמצע ןיבל םיינכטה םינייפאמה ןיב רשקה 

םייושעש ,םידחא םירשק לע םיעיבצמ םינושה םינתשמה לע ועצובש םימאתמה יחותינ 

רשע-סינש ךותמ .הז גוסמ תופילאל ותצובק תא ןיכמה ןמאמל ינויח עדימ קפסל 

םידקמתמה ,םהמ העבש ןלהל םיראותמ רקחמב םיקהבומ ואצמנש םירשקה 
.לסרודכה קחשמ לש םינוש םיטביהב 

ועצובש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובקה העציבש תוריבעה רפסמ ןיב ןושארה רשקה ★ 

הגפס איה ךכ תוריבע רתוי העציב הצובקש לככ ,רמולכ ,יבויח רשק אוה הדגנכ 
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;םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 

התנגהב רתוי תינפקות הצובקה רשאכש ,רבד לש ושוריפ .(13 רויא) תוריבע רתוי 

הצובק .איה ףא הלוע ביריה תונפקות ,ביריה תפקתה לע רתוי דבכ ץחל הליעפמו 

ךלהמב ןישנוע תוקירז לש םיבר תונויסינל יאדווב הכזת תובר תוריבע תגפוסה 

,ולא םיעוציב תארקל תילטנמו תינכט ןנוכתהל ,ןכ סא ,יוארה ןמ .קחשמה 

.םינומיאה ךלהמב ןישנועה וקמ קוידה רופיש תועצמאב 

אוה יפוסה הגוריד ןיבל הצובקה דגנכ ועצובש תוריבעה רפסמ ןיב ינשה רשקה 

תובר תוריבע הדגנכ ועצוב ךכ רתוי בוט היה הצובקה םוקימש לככ :ילילש רשק 

רינרוטב םיכומנה תומוקמב וגרודש תוצובקהש דמלמ הז אצממ .(14 רויא) רתוי 

רתוי םיהובג תומוקמב ומקומש תוצובקה דגנכ רתוי תובר תוריבע ועציב 

תוריבע רתוי עצבל שי תנמוימ הצובק דגנכ דדומתהל ידכש חינהל ריבס .רינרוטב 

.הנגהב תונפקותה תמר תא ריבגהלו 

ףא היה יפוסה המוקימ ןיבל הצובקה העציבש תוריבעה רפסמ ןיב ישילשה רשקה 

תוריבע הינקחש ועציב ךכ רתוי הובג היה הצובקה םוקימש לככ :ילילש אוה 

ןפ אטבמ םלוא ,ינשה רשקה תא הרואכל רתוס הז אצממ .(15 רויא) רתוי תובר 

.תיפוסה הלבטה לש ןוילעה קלחב ומקומש תוצובקה לש הנגהה קחשמ לש ףסונ 

תונפקות ומיגדה תורחתב םיהובגה תומוקמב תוגרודמה תוצובקהש חינהל ריבס 

היה ועציבש תוריבעה רפסמ ןכלו ,תוצובקה ראשל האוושהב הנגהב רתוי הבר 

ההובג תויגשיהל תמרוג הנגהה קחשמב תונפקותש דמלמ הז אצממ .רתוי הובג 

.לסרודכה קחשמב 

העציבש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובקה העלקש תודוקנה רפסמ ןיב יעיברה רשקה 

.(16 רויא) רתוי תובר תוריבע העציב תודוקנ רתוי העלקש הצובק :יגויח היה 

םינמאמ לש קחשמה תייפוסוליפל הרושקה תניינעמ העפות לע דמלמ הז רשק 

הכירצ תובר תודוקנ עולקל הצורש הצובק :תומיוסמ תוצובק לשו םימיוסמ 

ריבגמ ביריהמ רודכה תא ףוטחל ןוצרה .היתובירי ידימ רודכה תא ףוטחל תוסנל 

רפסמ תא סג הלעמ ךא ,תודוקנ רתוי עולקלו וב תוכזל םייוכיסה תא םנמא 

תוריבעה תא ףא ללוכ תוריבעה רפסמש ןובשחב איבהל שי .הצובקה לש תוריבעה 

האוושהב ןטק ןרפסמש רעשל שי ךא ,(ףקות תוריבע ,ירק) הפקתהב ועצובש 
.הנגה תולועפ תעב תועצובמש תוריבעה רפסמל 

רשק היה יפוסה המוקימ ןיבו הצובקה לש תופיטחה רפסמ ןיב ישימחה רשקה 

םירודכ ופטח הצובקה ינקחש ךכ רתוי הובג היה הצובקה םוקימש לככ :יבויח 

ךלהמב תופיטח לש עוציבב החלצהש דמלמ הז אצממ .(17 רויא) רתוי םיבר 

תרזעב ןכש ,הצובקה לש יפוסה המוקימ תא רפשל טלחהב היושע קחשמה 
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ןונרא לכימ ,רודיל ינור 

םניא ביריה לש הנגהה ינקחשש םושמ ,תיסחי תולקב םילס עולקל ןתינ תופיטח 

תללוכ הפיטחה תלועפ ,ןכ ומכ .(Wooden, 1980) םהיתודמעב בטיה םינגרואמ 

ףועמ לש יובינ םירשפאמש םיכילהת ,תוטלחה תלבק לש תלוכיו היפיצ תלוכי 

.(Abemethy, 1993) הריהמו תמלוה הבוגתו רודכה 

דגנכ תוריבעה רפסמ ןיבל הפקתהב םירזוחה םירודכה רפסמ ןיב ישישה רשקה 

רתוי םיבר םירזוח םירודכ החקל הצובקהש לככ :יבויח רשק היה הצובקה 

הז רבד .(18 רויא) רתוי הובג היה הדגנכ ועצובש תוריבעה רפסמ ךכ ,הפקתהב 

ןתמב קר אל אטבתהל היושע הפקתהב םירזוח םירודכ תטילקב החלצהש דמלמ 

תובר תויונמדזה לש הריבצב ףא אלא ,ביריה לסל עולקל הצובקל תפסונ תונמדזה 

ךלהמב רתוי רהמ וליבוי תוריבע לש בר רפסמש החנהב .ןישנועה וקמ עולקל רתוי 

ירה ,(תויתצובק תוריבע עבש לש עוציב רחאל)ןישנוע תוקירז לש עוציבל קחשמה 

תידיימ קר אל ,תרכשנ תאצוי הפקתהב םירזוח םירודכ רתויל הכוזש הצובקה 

לש ןויסינ עונמל ידכ ,תאז תמועל .תודדומתהה לש םירחואמ םיבלשב ףא אלא 

עצבל הנגהב תאצמנה הצובקה תצלאנ תעבטל םיבורקה םיחווטב לסל העילק 

םינקחשה תא ךירדהל יוארה ןמ תוריבע לש הריבצ עונמל ידכ ,ןכל .תוריבע 

םירזוח םירודכ טולקל ביריה ינקחשמ תענומה ,"לסל הריגס" לש הקינכטב 

.הפקתהב 

תופיטחה רפסמ ןיבל הצובקה העציבש תוריבעה רפסמ ןיב יעיבשה רשקה 

תוריבע רתוי העציב םג ךכ םירודכ רתוי הפטח הצובקהש לככ :יבויח היה הגישהש 

העלקש תודוקנה רפסמ ןיב - יעיברה רשקה תא קזחמ הז רשק .(19 רויא) 

ףוטחל ןוצרהש ,רומאכ ,דמלמ הז אצממ .העציבש תוריבעה רפסמ ןיבל הצובקה 

לש יובירל םורגל לולע תצרפתמ הפקתה לש בצמל עיגהל ידכ ביריהמ רודכה תא 

,דחא דצמ .רודכה תא ףוטחל ןויסינה תעב ,השעמל ,רמהמ הנגהה ןקחש .תוריבע 

,ינש דצמ .ויבירי ינפ לע יתועמשמ ןורתי גישהלו "הפוקה לכב תוכזל" יושע אוה 

לכב .הריבעה עוציב ידי לע (לוכה תא טעמכ וא)"לוכה תא דיספהל" לולע אוה 

.תוריבע עוציבב ןכתסהל ךרוצ שי רודכה תא ףוטחל ידכש ררבתמ ןפוא 

םג ומכ ,לסרודכה ןמאמל הבשחמל רמוח קפסל םייושע ולא םיקהבומ םירשק העבש 

םינושה םינתשמה ןיב םירשקה חותינב .2 חולב םיראותמה םיפסונה םירשקה השימח 

לש רכינ קלחב קימעמ ןויע םלוא ,ןחתנלו ןריבסהל השקש תואצות םג ולבקתה 

םירושקה םינוש םיטביהל ןמאמה לש ובל תמושת תא דקמל ,תאז לכב ,יושע םירשקה 

םירקמב עייסל םייושע םימאתמה יחותינ לש םיאצממהש חינהל ריבס .ומצע קחשמב 

.עוריא תארקל הצובקה לש הנכהה תעב רקיעב ,םימיוסמ 
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;םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 

תצובק לש ירוטומ-יתצובק ליפורפ בצעל ןתינ םיינכטה םינתשמה לש תירואיתה המרב 

ןמאמל עייסל םייושע הז חולב םיעיפומה םינותנה .3 חולב ראותמש יפב ,לסרודכ 
לש םיינכטה םינתשמב םיעצוממ םיגשיה וליאל :הלאשל הבושת תתל לסרודכה 

םינומיאה תינכת ךלהמב ולא םיביכרמב תודקמתה .עיגהל הצובק תשרדנ קחשמה 

.תוחפל הלא םיעצוממ םיגשיהל עיגהל הצובקל רוזעל היושע 

:3 חול 

22 ליג דע הפוריא תופילאב דיחי קחשמב תרחבנמ םיפוצמ םיגשיה לש ליפורפ 

תוקירז  תוקירז 

תוקירז  חווטמ  חווטמ  תוריבע  תוריבע  םירודכ  םירודכ  ידוביא  תופיטח  תוריטמ 

תודוקנ  ןישנוע  'קנ2  'קנ3  ידי-לע  דגנכ  :םירזוח  :םירזוח  רודכ  רודכ  לטל  תומיסח 

יזוחא)  יזוחא)  יזוחא)  הנגה  הפקתה 
(החלצה  (החלצה  (החלצה 

 80.04  69.500/0  52.580/0  33.750/0  24.68  23.02  19.68  8.9  14.80  9.2  8.65  231

תיעוצקמה תורפסב תובר םיראותמ םתובישחו לסרודכה קחשמ לש םיינכטה ויביכרמ 

טעמכ תקסוע הניא וז תורפס םלוא .(Krause, 1991; Wissel, 1994; Wootten, 1992 :ןוגכ) 

תצובק לש התויגשיה ןיבל קחשמה לש םיינכטה םיביכרמה ןיבש רשקה תדימלב 

אצוי) ללכב םיאטרופסמ םיפוצמ םיגשיה ןיבל םיינכטה םיביכרמה ןיב וא ,לסרודכ 

.(Fisher s Borms, 1990 אוה ןפוד 

לש עוציבב החלצה ןיב (ילילשכ יבויח) םיוסמ רשק לע דומלל ןתינ דימת אל ,םנמא 

לבקל ןתינ תאז לכב ךא ,(Roetert et ai., 1992) טרופסב החלצה ןיבל םיינכט םינתשמ 

תועפותל רשאב םיינכטה םינתשמה ןיב םימאתמ יחותינ לש תואצותהמ עדימ 
ןונכתב ולא תועפותל הבר תובישח תמייק .קחשמה ךלהמב תושחרתמה תומיוסמ 

.רינרוטב וא םיוסמ קחשמב ןולשיכ וא החלצה רבדב רבסהב םג ומכ ,םינומיא תינכת 

.ינפוגה ךוניחהו טרופסה יעדמב םיקסועל םג הבושח וז תירקחמ המורת 

םוכיס 

םירושקה םיינכט םינתשמב םיאטרופס יגשיה ןיב רשקה תוהמ רבדב הלאשה 

רקחמ לש וזכרמב תדמוע םתצובק לש יפוסה המוקימ ןיבל תיביטרופסה םתוליעפל 

לסרודכ תצובק לש יפוס םוקימ אבנל ןתינ םאה :איה רקחמב תילעומש הלאשה .הז 
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ןונרא לכימ ,רודיל ינור 

רשע-סינשב הינקחש לש םיינכטה םהיגשיה יפ לע םיוסמ רינרוטב קלח תלטונה 

,המודכו די-רודכ ,ףערודכ ,לסרודכ ןוגכ ,רודכ יקחשמב םינמאמ ?םינוש םיינכט םינתשמ 

.םהינקחש לש תינכטה תלוכיה תא רפשל ידכ םינומיאה תינכתב בר ןמז םיעיקשמ 

לש קחשמה תמר תא תולעהל היושע קחשמה לש םיינכטה םיביכרמב תויגשיה 

םינווגמו םיבר םימרוגש ןוויכמ .הלוכ הצובקה תלוכי תא ךכב רפשלו יאטרופסה 

תויגשיה ןיב רשקה תא ןוחבל ןיינעמ היה ,תורחתל טרופס תצובק לש הנכהב םיברועמ 

.הצובקה לש יפוסה הגוריד ןיבל קחשמה לש םיינכטה םיביכרמב 

קחשמ לש םיינכט םיביכרמ רשע-סינשב תויגשיה ןיב םירשקה וקדבנ ךכ םשל 
הפוריא תופילאב קלח ולטנש ,לסרודכ תוצובק לש יפוסה םוקימה ןיבל לסרודכה 

ןיבל םינושה םיינכטה םינתשמה ןיב סחיה םג חתונ ךכל ףסונב .22 ליג דע תורחבנל 

ולא םייטסיטטס םיחותינ .ןוסריפ ימאתמ תרזעב וקדבנ םירשקה לכ .םמצע 
קחשמב תוצובקו םינקחש ידי לע תומשוימה ,תונוש תויגטרטסא ןוחבל םירשפאמ 

.ךשוממ רינרוט ךלהמב וא דיחי 

היגשיה יפ לע הצובקה םוקימ תא תוזחל תורשפא ןיא יכ םיארמ רקחמה יאצממ 

טביהב םירושקה ,םיפסונ םימרוג םימייקש חינהל ריבס .דבלב םיינכט םינתשמב 

הצובקה לש יפוסה המוקימ לע םיעיפשמה ,קחשמה לש יתרבחה טביהבו ילטנמה 

וא ,הצובקה םוקימ ןיבל םימיוסמ םיינכט םינתשמ ןיב םירשק ,תאז םע .תורחתב 

לע דמלל םייושע םירחא םיינכט םינתשמל םימיוסמ םיינכט םינתשמ ןיב םירשק 

םיינכטה םינתשמה חותינ לע ססבתהב ,דיתעב הצובקה יגשיהב תמיוסמ תויתמגמ 

עדימ לבקל ןתינ םימיוסמ םינתשמ ןיב םירשק ריבסהל ירשפאה ישוקה תורמל 
ךלהמב תושחרתמה תועפות רבדב םינושה םימאתמה לש םיחותינה תואצותמ 

תוכיא תאו ןומיאה ךילהת ןונכת לש תוכיאה תא רפשל יושע הז עדימ .קחשמה 

.לסרודכה ןקחש לש קחשמה 
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?םיינכטה היגשיה יפ לע לסרודכ תצובק לש םוקימ אבנל ןתינ םאה 

תורוקמה תמישר 

!טרופסב םיריעצ תונורשכ תולגל ןתינ דציכ .(1996).(םיכרוע) .ג גיטסולו .ר ,רודיל 

ש"ע םירפס תאצוה :טייגניו ןוכמ ,הינתנ .םיישעמו םייטרואית םיטביה 
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ןונרא לכימ ,רודיל ינור 
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