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35-54 יע 1 .סמ ,21 ךרב ,םוקישבו דחוימ ךוניחב תויגוס 
2006 רואל האצוה הלחא© 

ב י?®' מא מל??ט'ד תו ?ש ;'דימ® יפמ 
;דימומיככ סיזדזימד 0יכדנ?'ד י?עב 0ידיפ7מד 

ינועמש ,דרש ,שיבג הינב 

םידחוימה םיכרצה ילעב םידימלתה בוליש תא תוללוכה תורומה תוסיפת תא ןחוב הז רמאמ :ריצקת 
ןלוק עימשהל ןהל רשפאל אלא ,תורומה לש ןהיתוסיפת תא רקבל שקבמ וניא רקחמה .ןהיתותיכב 
"תוניוצמ" לולסמב םיטנדוטס תצובק ידי לע עצובו ןנכות רקחמה .תברעמה יניע תא חוקפל תנמ לע 
תרקוח לשו סרוקה תחנמ לש התכרדהב ,בולישב קסועה ןוירנימס תרגסמב ,םירומ תרשכהל הללכמב 
ופתתשה תוללוכ תורומ 25 .תיטסיביטקורטסנוק חורב ,תינתוכיא תנוכתמב ךרענ רקחמה .הפתוש 
לע יתטישו ססובמ עדי רדעה לע הדיעמ רקחמה יאצמממ הלועה הנומתה .םינבומ-יצח קמוע תונויארב 
,תיטואכ תכרעמכ תורומה ידי לע הדשה תסיפתל םיאיבמה ,תננכותמ תיתכרעמ הנכה רסוח לעו בולישה 

ןולשיכ ,תונגוה רסוח לש תושוחתל תמרות וז הסיפת .תונוש ץחל תוצובקל עבק ךרדב תופושח ןה הבש 
תורומה תושוע ,ןהידימלתלו ןהל םיקזנ רעזמל תנמ לעו ,ולא תושוחת םע תודדומתה ךרדכ .הקיחשו 
ךלהמ .דחוימה ךוניחה ישנאל ךכל רבעמש תוירחא לכ תוריבעמו בולישה תבוטל בייחתמה םומינימה תא 

רבעמ יבצמב תוקסועה תוירואית תועיצמש היארה תויווז ךותמ הז רמאמב חתונמ בולישב ךורכה יונישה 
.ינוגרא יונישו 

םידימלת לש בולישה תמרופר 

תותיכב םידחוימ םיכרצ ילעב 
לארשיב תוללוכה 

םיכמתנ םהשכ ,תונורחאה םינשה 30 ךלהמב 
תועונתו תויטפשמ תועיבת ,הקיחת ידי לע 
לש הדרפהמ ךוניח ישנא םיענ ,הכימת 
יתבו תותיכל םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת 

ךוניחה תותיכב םבוליש יפלכ ,םידחוימ רפס 
Daane, Beirne־Smith, Sc Latham,) תוללוכה 

 2000).

תיפוסוליפ־תיכרע היארל יוטיב ונה בולישה 

ןויער דוסיב .תיכרע הרהצה ומע אשונה 
טרפה תוכזב הריכמה הסיפתה תחנומ בולישה 

תיתרבחה ותביבסמ דרפנ יתלב קלח תויהל 
לעב דלי דירפהלו תולפהל ןיאש ךכבו ,תיעבטה 

תריצי ידי לע הרבחה ןמ םידחוימ םיכרצ 
תיכוניחה תכרעמל תיפולח תיכוניח תכרעמ 

בלושמ תויהל'' .(Emanuelsson, 1998) תללוכה 
תנתינה תוכז אל ,חיוורהל שיש תוכז וניא 
- רתויב בושחהו תישאר - אוה בוליש .םיטרפל 

,ךתיבב :ךייש שח התא סאה .הבישח תרוצ 
,םירוהה תופיסאב ,היסנכב ,התיכב ,הדובעב 

.(Snow, 2001, p 391)''!רודכה יקחשמב 

לב םידמול ןהבש תותיכ ןה תובלשמ תותיכ 
לבל .תוקלל וא תלוכיל רשק אלב ,םידימלתה 

התיכהו ,תויוקלו תולוכי לש ןווגמ םידימלתה 
לבקלו תווחל םידימלתל תרשפאמ תבלשמה 
ונתוא םיכפוה רשא ףתושמהו תונושה תא 

.(Dixon, 2005) תנווגמ הרבחל 

ילעב םידימלת לש בולישה תלחה ךילהת 
ןוזינ לארשיב ךוניחה תכרעמב םידחוימ םיכרצ 
תיתרבחהו תיתקיחתה תוחתפתההמ הבר הדימב 

רשא ,בולישה תעונת .תיאקירמאה הרבחב 
םיעבשה תונשב ב''הראב התוליעפב הטלב 

םידליל םירוה לע העיפשה ,םינומשהו 

,לארשיב דחוימה ךוניחה תורגסמב םידמולה 
תואכז םהידלי רובע שורדל םתוא הדדועו 

תנשב הלבקתנ םתשירד .קוחה ינפב ןויוושל 
.דחוימה ךוניחה קוח תקיקח תועצמאב ,1988 
דחוימה ךוניחה תורטמ תא שדחמ רידגמ קוחה 
גירחה דליה לש תויתוהמה תויוכזה תאו 

תברעמ תובוח תא חיטבמ אוה .ותחפשמו 

.םיבייחמ המשה יכילה עבוקו ,דליה יפלב ךוניחה 

יבגל םילוקישב יב שיגדמ דחוימה ךוניחה קוח 

הנושאר תומידק תתל שי ,םיגירח םידלי תמשה 

,רטייר ;1999 ,לפמוג) תוליגר ךוניח תורגסמל 
ילוימ דחוימה ךוניחה קוחל ןוקיתה .(1989 
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ולא םידימלת לש םתואכז תא ןגעמ 2002 
,הצלמה תמרב אלו קוח ףקותמ בוליש תינכותל 

הרושב לאכ הז ןוקיתל סחייתהל שי ךכבו 
םיצעה ,ךכל ףסונב .דחאכ תיתרבח הרימאו 
עובקל יכוניחה גרדה תוכמס תא קוחב ןוקיתה 
םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת לש םבוליש תא 

,ל''כנמ רזוח ;2002 ,לגיא) ליגרה רפסה תיבב 
 2003).

םושייל תשרדנה תוכרעהה 
בולישה תמרופר 

,םייתסיפת םייוניש תשרוד בולישה תמרופר 
רפסה יתבב םיבחרנ םיינבמו םיינוגרא 

יוניש ךורעל ךירצ רפסה תיב .םיללוכה 
ויפל ,תיתרבח־תיכוניחה םיכרעה תכרעמב 

חימצהל וילע .חפטל שיש ךרעכ תספתנ תונושה 
םיכרצל ומיאתיש ,תושדח דומיל תוביבס 
םהל ורשפאיו ,םידימלתה לולכמ לש םיידוחייה 

לש םייביטקייבואה םיישקה תא ףוקעל 
.(Barnett Si Monda'Amaya, 1998) תויוקלה 

רובעב רצוי םיתוריש קופיסל שדחה רדסהה 
Praisner,) שדח רגתא רפסה תיבב תווצה ישנא 
ילגלג תא םיעינמה ולא םה תווצה ירבח .(2003 

Conway, 1989; Fuchs,) םייונישה לש םיינישה 
 1999 ,Fuchs, Si Norris), םהיתושיג ןכ לעו
לע עיפשהל תויושע בולישה יפלכ םהיתונומאו 

תונימז לעו רפסה תיבב הדימלה תביבס 
םידימלתה לכל תונגוהה תויכוניחה תויונמדזהה 

 Gartner Si Lipskey, 1987; Goodlad Si)
 Oakes, 1988; Jones, Thorn, Chow,

 .(Thompson Si Wilde, 2002

םיכרצ ילעב םידימלת בולישל העונתה 

תולאש התלעה ןכא תללוכה התיכב םידחוימ 
לש תוירחאה ימוחתו םידיקפתה רבדב תובר 

ךוניח לש קופיסב ,רפסה תיבב תווצה ירבח 
םיבר םירקחמו ,םידימלתה לכל םיאתמ 
םילדומ םושיילו חותיפל סתונכומב םידקמתמ 
םיידומילה םיכרצל םינענה ,בוליש לש 
תותיכב םידמולה םידימלתה לכ לש םייתרבחהו 

 Brownell Si Parjares, 1999;) תוללוכה
 .(Cook, Semmel, Si Gerber, 1999;

תא םיבר םירקחמ ונחב בולישה תומרופר זאמ 
םיאשונה םיללוכה םידומה לש םדיקפת 

Baneiji) בולישה השעמל תירקיעה תוירחאב 
 1996 ,Shevin8־c Dai ley, 1995; Sapon}.
.םדיקפתב יתוהמ יונישל הליבוה בולישה תלחה 
לש םינוש םיגוסה תא ריכהל םישרדנ םה 

תומאתה ךורעל דציכ תעדל ,הדימלה תויוקל 
תתל ידב ,הארוההו םידומילה תוינכותב 
,םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלתל הנעמ 

סמע םיסחיה תוכרעמ תא להנל דציכ דומללו 

 (1997 ,Sabornie 8c DeBettencourt). םידומה
םע הלועפ ףותישב לועפל םישרדנ םיללוכה 
תוינכות קפסל תנמ לע ,דחוימה ךוניחה תווצ 
.(Praisner, 2003) םידימלתה לכל תויתוכיא 
תורומת סג םישרוד וללה דיקפתה ייוניש 

ללכב םדיקפת תא םירומה תסיפתב תויניצר 
.טרפב בולישה השעמ תאו 

בולישה יפלכ םירומה תודמע 

םיכרצ ילעב םידימלת לש 
תוללוכה תותיכב םידחוימ 

תחלצהל םירומה לש הברה םתוירחא חכונ 

יכ חינהל שי ,רפסה יתבב בולישה אשונ 
תויניצר תוכלשה ויהי בולישה תא סהיתוסיפתל 

לש ןויסינה ביט לעו ךילהתה יפוא לע 
.(Daane et al, 2000) םיבלושמה םידימלתה 

םירומה תושיג לע ושענש םירקחמה יאצממ 
ןמ קלח .סייעמשמ־דח םניא בולישל םיללוכה 
םיללוכה םירומה ברקב ואצמ םירקחמה 
 Vaughn, Schümm, Jallad,) בולישל תודגנתה
Slusher, 8c Saumeil, 1996), םירקחמ דועב 
 Smith 8c Smith)וב הכימת לע םיעיבצמ םירחא

 2000; Villa, Thousand, Meyers, 8c Nevin,
 .(1996;

יפלב םירומה תודמע תא תנגעמ תורפסה 
:םימרוג רפסמב בולישה 

רפסה תיב תוכרעיהב םירושקה םימרוג 

םיבאשמ תאצקהל רקיעב םיסחייתמ בולישל 
תפסות לש האצקהב ,לשמל ,רבודמ .םימיאתמ 

 Barton, 1992; Myles 8c Simpson,) הארוהל ןמז
ישנא רפסמ תלדגהו תותיכה לדוג םוצמצ ,(1992 

 ,(Soodak, Podell, 8c Lehman, 1998) תווצה
םימאתומה םינקתמהו םיעצמאה דופיש ןכו 

םידימלתל (Vaughn et aL, 1996). היתימעו קנימ 
(Mink, Bear, Deemer, 8c Griffin, 1996) ואצמ 

םוקישבו דחוימ ךוניחב תויגוס 36 
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ילעב םידימלת ודמיל רשא םיללוב םירומש 

םיבאשמ וצקוה ןהב תותיכב םידחוימ םיכרצ 

דחוימ ךוניח תרומ ללוב ,םבולישל םימיאתמ 
ויה ,תללוכה הרומה םע ףתושמב הדמיל רשא 

רשאמ בולישה לע רתוי תויבויח תופקשה ילעב 
.םידחוימ םיאנת רדעהב ודמילש םיללוב םירומ 

םירומב הכימתו םידומ ןיב הלועפ ףותיש 
םירומ תודמע לע תיבויח העפשה ילעבב ואצמנ 

Smith 81) 'תימסו 'תימס לצא בולישה יפלכ 
 2000 ,Smith). קדוס לש םרקחמב ,תאז תמועל
יב ,אצמנ (Soodak et aL, 1998) ויתימעו 
דיקפת האלמ אל םילהנמ ידי לע הכימת 

.בולישה יפלב םירומה תודמע לש הינבהב 

םיבלושמה םידימלתה לש תוקלה תרמוחו יפוא 
בלשל םירומה תונכומב סה ףא םירושק 
.םהיתותיכב םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת 

םע םידימלת לש בולישב רתוי םיכמות םירומ 

םידימלתב תוחפו ,תויתרבח וא תויסיפ תויוקל 
תויתוגהנתה וא תויביטינגוק תויוקל םע 

 .(Soodak et aL, 1998; Wilczenski, 1993)

םיעיפשמהו םמצע םירומב םירושקה םימרוג 

תשוחת רקיעב סה בולישה יפלכ םהיתודמע לע 
תיתארוה תולגוסמ תשוחתו תישיא תולגוסמ 

 (1998 ,Soodak et aL), לע םירומה עדי
הארוה תויונמוימו תולוכי לש ןמויקו ,בולישה 
םידחוימ סיבדצ םע םידימלתל תוידוחיי 

 Schümm 8c Vaughn, 1995; Shoho,)
;Katims, 81 Wilks, 1997). םירומ לש ןויסינ 
לש שוביגב עייסמב םירקחמה ןמ קלחב אצמנ 
 Sack, 1998;) בולישה לע תויבויח תודמע

 ,(Taylor, Richards Goldstein8 'c Schilit 1997
תוילילש תודמעל םרותב אצמנ אוה םירחאבו 

 .(Soodak et aL, 1998)

םירקחמ לש רכינ רפסמ הנורחאב וכרענ ץראב 
- ךוניחה תכרעמב בולישה תוסיפתב םיקסועה 
ולא םירקחמ .תיטסיביטיזופ הייארב םבור 
בולישה יפלב תודמעה יב םה ףא םיארמ 
,תוקלה גוסב םימרוגב תורושק תויהל תויושע 
.רפסה תיבב ינוגרא םילקאו הרומה ןויסינ 
רבב ליחתמ תוקלה גוסל הדמעה ןיב רשקה 

.הארוהל תורשכתהב 

ונחב רשא ,(2001) רואנו ץישפיל לש ןרקחמב 
תולגוסמ לש תושוחתו בולישה יפלב תודמע 

םיטנדוטס ברקב בולישה םע תודדומתהל 
הבר הדימב היולת הדמעה" יב אצמנ ,הארוהל 

תולגוסמו תיבויח הדמע האצמנ .תוקלה גוסב 
הדימל תויוקל ילעב םידימלת בולישל ההובג 

ייוקלו םייזיפ םיכנ ,תולק תוישגר תוערפהו 
םידימלת בוליש יבגל ךכמ תוחפ ךא ,םישוח 
,תויתוגהנתהו תוישפנ תוערפה ילעב הדימל ייוקל 

"ילבש רוגיפ ילעבו ,השקו תינוניב הגרדב 
רתוי רחואמ רקחמ .(1'מע ,2001 ,רואנו ץישפיל) 

לע ךרענ רשא ,(2004) ץישפילו ןמבולג לש 
יכ הארה ,ידרחה רזגמב "םידמלמ"ו תורומ 
בוליש יפלב תויבויח תורומהו םידמלמה תודמע 

רשאב בויחל וטנו ,תיזיפ תוכנ םע םידימלת 

הדמעה .הדימל תויוקל ילעב םידימלת בולישל 

ילעב ,םישוח ייוקל םידימלת בוליש יפלב 
.תילילש האצמנ ילכש רוגיפו תוישגר תוערפה 

תויבויח בולישה יפלב תודמעה יכ ףא אצמנ 
.םיקיתו רשאמ ,םישדח םירומ ברקב רתוי 

לש תוגירחה תסיפת יב וקיסה תורקוחה 
תועדו םיפיטואירטסמ הנוזינ ןיידע םירקחנה 

.(2004 ,ץישפילו ןמבולג) תומודק 

םירומ 202 ברקב ,האצמ (1991) ןמטבש 
תויבויח תודמע לש בורע ,הפיח רוזאמ םיללוב 

םאה" :הלאשה לע .בולישה יפלכ תוילילשו 

םירומה ןמ שילש ינש וביגה "!בוליש דעב התא 

סיגשיהשכ ,םויכ" דגיהה לע םג ךא .בויחב 
לכמ ענמיהל בושח ,םייזכרמ הב סה םיימדקא 
שילש ינש וביגה ־"גירחה בוליש ללוכ ,הערפה 

ורבס םירומה ןמ שילש ינש .בויחב םירומה ןמ 
ותוחכונמ תונהיל הלובי הליגרה התיבה" יב 

יב ורבס םתיצחממ רתויו ,"גירח דלי לש 

םהיגשיה בכעל לובי הדימל ייוקיל םע דימלת" 

ברקב יב היה הארנ ."םידימלתה ללב לש 
דליה בוליש תייגוסב תוטבלתה שי םירומה 

הדלות ןה תויבויחה תובוגתהש ןכתיי .גירחה 
וניא ךוניח שיאש השוחתו תיתרבח הייצר לש 
תיטסינמוה השיג ,ץוח יפלב ,גיצהל אלש לובי 

תובוגתה לב ,ןתמועל .בולישה יפלב תילרבילו 

יבאשמו תעמשמה ,םיגשיהה ןיינעל וסחייתהש 

תחקופמ היאר לע תועיבצמב וארנ ,הרומה 
רואל תככרתמ הניאש ,תכרעמה לש תיתואיצמו 
םרוגכ ספתנ "םיגירח"ה בוליש .היגולואידיאה 

תעמשמ תויעב רצוי ,םיידומיל םיגשיה בכעמ 

שומישהש ןכתיי) הרומה יבאשממ הברה שרודו 

לעב דלי"ב אלו הז רקחמב "גירח" חנומב 
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לע אוה םג עיפשה "םידחוימ םיכרצ 

.(םיאצממב תויטנלוויבמאה 

17 ב תורומ 139 ברקב ואצמ (2003) לזיוו רורד 
ידוהיה רזגמב םייתכלממ םיידוסי רפס יתב 

תיבב ינוגרא םילקא לש םידממ השש יכ ,ינוליח 

ףותיש יסחי ,םישודיח ,תכמות תוגיהנמ - רפסה 

23X וריבסה - הרקויו הימונוטוא ,סמוע ,הלועפ 

אל .בולישה יפלכ םירומה תודמעב תונושה ןמ 
םרוג לכל תידוחיי המורת ,םנמא ,האצמנ 
- םידממל םלוא ,תונושה רבסהל דרפנב 

,הלועפ ףותישו הימונוטוא ,תכמות תוגיהנמ 
לכ ךס ךותמ ,ההובג תיסחי תועמשמ התייה 
תודמעב תונושה לש רבסהב ,םילקאה ידממ 
תשוחתש אצמנ ןכ ומכ .בולישה יפלכ םירומה 
תונושל 24X הפיסוה םירומה לש תולגוסמה 

,בוליש יפלכ םירומה תודמע לש תרבסומה 

תופתתשהו קתוו לש המורתל רבעמ 
םע ךומנ יבויח םאתמ ילעב ויהש) תויומלתשהב 
לש המורתל רבעמו ,(בולישה יפלכ תודמע 

.ינוגרא םילקא 

723S ועיבצה (2002) רשיבא הכרעש רקחמב 
בולישה תונורתי לע תורומ 50 לש םגדמ ךותמ 
לשמל) בלושמה דימלתל ־ יתרבחה םוחתב 
םידימלתה ראשלו (המגיטס תורצוויה תעינמ 
לעו ,(תונושל תונלבוס חותיפו תועדומ חותיפ) 
בלושמה דימלתל - ידומילה םוחתב תונורתי 

דומלל תונמדזהו תונייטצהל תונמדזה לשמל) 

יכ אצמנ ןכ ומכ .(הליגרה םידומילה תינכותב 
סהו רתוי הובג היה םירומה קתווש לככ 
ואר םה ךכ ,רתוי תובר תויומלתשהב ופתתשה 
םדוק ןויסינ אלל םירומ .בולישב תונורתי רתוי 
בוליש ורידגהו תונורתי לע תוחפ ורבד בולישב 

.יסיפה טביהב רקיעב 

לש ההובג תונכומ ואצמ (2004) רזיילו ןהכ 
םע םידימלת לש םבולישלו םתטילקל םירומ 
םידימלת לש הייחדו םילק םייכוניח םיכרצ 
,תויביטינגוק תויוקל םע םידימלתו םישדח 
ןיב הובג יבויח םאתמ ןכו ,תויתוגהנתהו תוישגר 

תוירוגטקב םידימלת לש םבוליש יבגל תודמעה 

דמלל םירושיכה תסיפת ןיבל תונוש תוגירח 
לע םירומה וחווד ןכ ומכ .התיכב ולא םידימלת 
הכימתו תווצב הדובע לש םימוחתב םירושיכ 

תומלתשה יכרוצו םירושיכ טועימו דימלתב 

לוהינ ,םידומיל תינכות תמאתה לש םימוחתב 

תוגירח םע תודדומתה ,בולישה תונורקע ,התיב 

.םידימלת ןוחבאו רותיאו הכומנ תוחיכשב 

ובש רקחמב ואצמ (2004) טסלו הדוהי ןב 
,תינתוכיאו תיתומכ - רקח תוטיש יתש ובלוש 
תולעב ןה יתרבח בולישב תוחילצמה תורומש 
האוושהב ,בוליש יפלב רתוי תויבויח הדמע 
.יתרבח בולישב תוחילצמ אלב וגווסש תודומל 

העפשהל תודע האצמנ ,תורחא םילמב 

תודמעב ןייפואמה ,הרומה לש הביטימה 
לש ותלוכי תדימ לע ,בוליש יפלב תויבויח 
בלתשהל םידחוימה םיכרצה לעב דימלתה 

.הליגר התיכ לש תרגסמב 

עוציבב ולחש תומדקתההו תוחתפתהה םע 
םיכרצ םע םידימלת לש בולישה תוינידמ 

יואר ,ץראב הליגרה ךוניחה תכרעמב םידחוימ 

.אשונב םיפיקמ םירוריב בושו בוש ךורעל 
תא עימשהל תוללוכה תורומל תתל בושח 

,בולישה תייגוסל סחיב םייטנתואה ןהיתולוק 
,ןברקב ללוחתמ המ קמועל ןיבהל תנמ לע 
רקחמה .בולישה הדשב תולעופ ןה דציכו 
תוללוכה תורומה לש תוסיפתה תא ןחב יחכונה 
םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת לש בולישה תא 

.ןהיתותיכב 

תורומה לש תוסיפתה ןהמ :איה רקחמה תלאש 
םיכרצה ילעב םידימלתה בוליש תא תוללוכה 

!ןהיתותיכב םידחוימה 

רקחמה תטיש 

רקחמה ךרעמ 

חורב ,תינתוביא תנוכתמב ךרענ רקחמה 

לע דומלל ןתינ היפל ,תיטסיביטקורטסנוק 
םיסנתמה םישנאה תליאשמ תורקחנה תועפותה 

.(Hutchinson 1988; Guba Sc Lincoln 1998)ןהב 

םיטנדוטס תצובק ידי לע הנבנ רקחמה ךרעמ 
םירומ תרשכהל הללכמב "תוניוצמ'' לולסמב 

קסעש ןוירנימס תרגסמב ,ץראה זכרממב 
הרומ ידי לע וחנוה םיטנדוטסה .בולישה אשונב 

אשונבו דחוימה ךוניחה םוחתב תיחמומ 

תיינב לש תנוכתמב ךרענ ןוירנימסה .בולישה 
רשא הלוכ הצובקה תרגסמב ,יפותיש רקחמ 
תדמול הייליהקל ,ןיינעה ךרוצל ,הכפה 
תולאש לולכמ ולעה הצובקה ירבח .תרקוחו 

םוקישבו דחוימ ךוניחב תויגוס 38 
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תולאשה תא ,ףתושמב ,ןכותמ ורחבו אשונב 
וניכהו ושפח םה .רקחמל דקומכ ושמש רשא 
תולאש בוש ורדגוה וסיסב לעש יטרואית עקר 

םינותנה ףוסיאל תוטישה ורחבנו רקחמה 
.םחותינלו 

רקחמה יפתתשמ 

רוגמה ןמ תוללוכ תורומ 25 ונייאור רקחמב 
תורומ 12 ןהמ ,ץראה זכרמב יתכלממה 
רפס יתבמ 17 ,תויעוצקמ תורומ 13־ו תוכנחמ 
וחקלנ .םייניבה תוביטחמ 8־ו םיידוסי 
דחא דימלת ןיב ןהיתותיכבש תונייאורמ 
קתו תולעב ןהו ,םיבלושמ םידימלת העבראל 

.הנש 30־1 לש 

רקחמה ילכ 

,הנבומ יצח ,קמוע ןויאר הנבנ רקחמה ךרוצל 
תוסחייתמה ,דוסי תולאש דפסמ וזכרמבש 

לעו דחוימה ךוניחה קוח לע הדומה עדיל 
;םיבלושמה םידליה ינייפאמ /'בוליש'' גשומה 

תוכרעמ ;בולישל תירפס תיבה תוכרעהה 

דוקפת ;בולישה תרגסמב התיכב םיסחיה 
.בולישה תרגסמב התיכב הרומה 

רקחמה ךילה 

ידי לע וכרענ רקחמה יפתתשמ םע תונויארה 
.םינייאורמה לש הדובעה תומוקמב ,םיטנדוטסה 

ךרוצל םיכרענ תונויארה יכ םינייאורמל רמאנ 
ןוירנימס תרגסמב ,בולישה תיגוסב דומילו רקחמ 

םג ,רקחמה יאצממ תגצהב יכו ,בולישב קסועה 

רפסה יתב תומש וניוצי אל ,הללכמל ץוחמ 
וטלקוה תונויאדה .םינייאורמה תומש וטמשויו 
.העשכ ךרא ןויאר לכ .ובתכות ךכ רחאו 
לע תונויארה עוציבל בטיה ונכוה םיטנדוטסה 

.רשפאה לככ יטרדנטס ךילה רוציל תנמ 

םינותנה חותינ ךרד 

הירואית''ה תטיש יפ לע וחתונ תונויארה 

,(Strauss 8i Corbin, 1990)"םיאצממב תנגועמה 

ינש בלשבו ,םיטנדוטסה ידי לע ןושאר בלשב 
השענ הז חותינ .תורקוחה ידי לע שדחמ וחתונ 

לכ לש תיטסילוה האירק (1) :תומר שולשב 
;םייזכרמ םיאשונו תונויער תקפהו תונויארה 

ןויארו ןויאר לכ לש תבקוע תינטרפ האירק (2) 

תא ביחרהל ,ולעש םינכתה תא תוצמל הרטמב 

•םיאשונה ןיב םירשק תוהזלו תונויערה לגעמ 
,םהיניב םירשקהו םיאשונה לש יופימ (3) 

.הדשב תנגועמה הירואיתה תריציו 

ןמ התלע רשא ,הדשב תנגועמה הירואיתה 
יתלב הנומת התארה ,רקחמב ופסאנש םינותנה 
ונב הררוע הנומתה .יתכרעמ יוניש לש היופצ 

,ונינפלש הירואיתה יקלח תא ןוחבל ךרוצה תא 

לש םיבצמב םישנאב תוקסועה תוירואית לומ 
Lewin, 1936;) רבעמ יבצמבו ינוגרא יוניש 

 ,Schein, 2003; Turner, 1969; Van Gennep
 1999 ,I960; Williams). תוירואיתה תניחב

הפיכב תוטלוש ןיידע יכ התארה ולא םימוחתב 

ולא ומכ ,60־30־ה תונשמ תויסאלק תוירואית 

ןיול טרוקו םיששה תונשמ רנרטו פנג ןו לש 
םעפ ידימ רשאכ ,םיעבראהו םישולשה תונשמ 

לע תונעשנה תושדח תוירואית תוחמוצ 

"ןמוגרת''ב ללכ ךרדב תוקסועהו ולא תוירואית 

.יביטרפוא שומיש ךרוצל תיוושכע תינוגרא הפשל 

רשא ,הדשב תנגועמה הירואיתב תוננובתהה 

,יחכונה רקחמב ופסאנש םינותנה ןמ התלע 
דדחל הדעונ ,וללה תוירואיתה "יפקשמ" ךרד 

םירשקה תאו ונינפלש הירואיתה יקלח תא 
םקרמה לש "תוקצומ"ה תא ריבגהלו ,םהיניב 

.הווהתהש 

רקחמה תולבגמ 

הקזוח ותונימאש ףאו ,יתוכיא ונה רקחמה 

לש חותינה תדותמב שומישה תועצמאב 

תכירע תועצמאב ,"הדשב תנגועמה הירואיתה" 

ףתושמבו ליבקמב תורקוח יתש ידיב חותינה 

ןמ החמצש הירואיתה ןיב תומיע תועצמאבו 

גייסל שי ,רבעמו יוניש תוירואית ןיבל הדשה 
בצוממ תויה בקע ויאצמממ תוללכהה תא 

.םיוסמ ןמזבו םיוסמ הדשב 

םיאצממ 

אל אוה םא .התיבב הובג דאמ ףר שי יל" 
ילעב םידלי בוליש - "היעב וו ,הזב דמוע 

תדוקנמ הליגרה התיכב םידחוימ םיכרצ 
ןמ תויעוצקמ תורומו תוכנחמ לש ןטבמ 

ללוכה ךוניחה 
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רשא ,תויעוצקמה תורומהו תוכנחמה ירבדמ 

סלוע הלוע ,דחוימ ךוניחב הרשכה תולעב ןניא 
לכב ,תומלידבו םיישקב יוור ,בכרומ תוסנתה 
םיכרצה ילעב םידליה בולישל רושקה 

.ןהיתותיכב םידחוימה 

קוחל עגונש המ לכב עדי רסוח תולגמ תורומה 

לש בצמ תוראתמ ןה .ויביכרמו דחוימה ךוניחה 
ןדיקפת עוציבל המיאתמ הרשכהו הנכה רדעה 
םיכרצה ילעב םידליה תלכהבו בולישב 

תכרעמה יכ תושח ןה .ןהיתותיכב םידחוימה 

השירד תבצהב תונגוה רסוחב ןהיפלכ תגהנתמ 
,תוליגר תותיכב הלא םידלי בלשל ,תאזכש 

.הנכהו עודייב השירדה תא תובגל ילבמ 

םידליה םיבלושמ םהב ,רפסה תיבו התיכה 
יניעב םירייטצמ ,םידחוימה םיכרצה ילעב 

םימרוג ןהבש ,תויטואכ תוכרעמכ תורומה 

ילבקמו םירוהה ,םיבלושמה םידליה - םינוש 
,םינוש םינמזב ,ןהילע םיליעפמ - תוטלחהה 
דע םיתעל ,ןהילע םידיבכמ רשא םיצחל 
םיצחלה ,תונכומה יא ,עדיה רסוח .ןקותישל 
תורומל םימרוג תונגוהה רסוח תשוחתו םינושה 

,בולישה תבוטל בייחתמה םומינימה תא תושעל 

ןמצעל םיקזנ רעזמלו דורשל תנמ לע 
ךכל רבעמש תוירחא לכ ףודהלו ,ןהידימלתלו 
עדיה ילעבכ םיספתנה ,דחוימה ךוניחה ישנאל 

.תוביוחמהו 

תרגש לע הרימש השוריפ תילאמינימ היישע 

,בולישה ךילהת לחה םרט ,תרכומה הדובעה 
קוח ביצמש שדחה רגתאל תינענ הניא רשא 
יוניש הב ןיאו טעמכ רשאו ,דחוימה ךוניחה 
הרומה .הכרעההו הארוהה יכרדב יתוהמ 

,היישעה יכרדו תוסיפתה ,עדיה יפ לע תלעופ 

החלצהל חוטב ליבש ,התע דע ,ווה רשא 

בולישה אשונב תלפטמו ,תכרעמב תודרשיהו 
םהבש - םיישעמהו םיינויערה - םילכה םתואב 

תספתנ התיכה .בולישה תפוקת ינפל השמתשה 
,םיידומיל םיגשיהל תנווכמ ,תינגומוה תושיכ 

,בולישה שומימל השענש ילאמינימה ץמאמהו 
תגשהל םיבלושמה םידליה תא םדקל רתוח 
וז הפקשה .םירחאה לכמ םישרדנה םיגשיהה 
ברקב תורחאו הלא םילימב המצע לע תרזוח 
ךירצ (בלושמה) דליה'' :לשמל ומכ ,תורומה 
קלח תויהל ,הלועפ ףתשלו בלתשהל תעדל 
תויראטנמלא תושירדב דומעל ,הצובק ךותמ 

תונעל"תיב ירועיש תנבה לשמל ומב 

אוה םא .התיכב הובג דאמ ףר שי יל~תובושת 
."היעב וז ,הזב דמוע אל 

תוכרעמ יכ ןעט (Lewiii, 1936) ןיול טרוק 
רומשל תופאוש ,שונא תוברעמ ללכבו ,תוינוגרא 

ללוחל היהי ןתינש ידכ ,ןבל .לקשמ יוויש לע 

םהב ןושארהש ,םיבלש השולש רובעל שי ,יוניש 

תדימל אוה ינשה ,לקשמה יווישמ האצוה אוה 

לקשמ יווישל הרזח - ישילשהו ,שדחה "ןכות"ה 
:שדחה בצמב 

יא לש השגרהמ חומצל ךירצ יוניש ."הרשפה" .1 

בצמבו תונשל ןוצר היהיש תנמ לע ,תחנ 
תקפסמ "יגולוכיספ ןוחטיב תשוחת" וב שיש 
.חתפתהל לכות יונישל תונכומהש תנמ לע 

היארה לש שדחמ בוציע ."יוניש־העונת" .2 

ןומיא ,תומגדה ידי לע שחרתמ תינוגראה 
.המצעהו 

רובע םיבושמ ןתמו לומגת ."שדחמ האפקה" .3 
תושרדנה תושדחה תויוגהנתהה עוציב 

םישענ תויחוויד לש םישדח םידדמ בוציעו 

תושדחה תויוגהנתהה סוסיבל הגאד ךותמ 
.תושרדנה 

,1988 תנשב רבכ לחה רשא ,ןודינה יונישה 
ידי לע שבוג ,דחוימה ךוניחה קוח תובקעב 
ועפשוהש ,ךוניחה דרשמב תוטלחהה ילבקמ 
תוצראבו תירבה תוצראב תומוד תומגממ 

םירזוח םייתליהק םיצחלל ונענ רשאו ,תורחא 
ילעב םידליל םיקדוצ תונורתפ תאיצמל םינשנו 

בצמה ןמ תחנה יא תשוחת .םידחוימ םיכרצ 

ברקב ןיידע החתפתה אל (יונישה םרט) סייקה 

חמצ אל בולישה ןויער סג ןבלו ,םירומה 
ידי לע הלעמלמ יופכ יוניש הז היה .וז הצובקמ 

אל רשא ,ךוניחה תכרעמב תוטלחהה ילבקמ 

ןוחטיבה תשוחת תא םירומה ברקב רוציל וחרט 

תא ונתנ אלו ,יונישל תשרדנה יגולוכיספה 

יכילהת ,ךב .םיקפסמ הכרדהו עודיי לע תעדה 

םיקפסמ ויה אל "יוניש־העונת"הו "הרשפה"ה 
ןייש .תשקבתמה השדחה היישעל וליבוה אלו 

 (2003 ,Schein) ןיול לש ויתוסיפת תא ביחרמ
 (1936 ,Lewin), םישנאה לש םבצמ תא ויחותינו

יקלח תא וולי יונישב תויוצמה תוברעמ ךותב 
.םיאבה הירואיתה 
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רדעה ־ "...הקורי תרגוח התייה תאז..." 
וינכת ,ותוהמ ,בולישה קוח לע ,ססובמ עדי 

ויתוכלשהו 

ףיקמו רדוסמ עדי רדעה טלוב תורומה ירבדב 

.ויתוכלשהו ויביכרמ ,דחוימה ךוניחה קוח לע 
קוחל תורומה לש ןהיתויוסחייתה 
ולא .תוריהב תורסחו תומומע ויתויועמתשהלו 

תויועטב תורוזשה ,תויביטיאוטניא תורימא 

דוסיה תויוהמ רבדב המכסה רדעהבו תויגשומ 

.םיישעמה ןהייוטיבו קוחה לש 

ךוניחה קוח לע תועדוי ןה המ ולאשנ רשאב 
תוריהזב וחסנתה ,סוסיהב ונע תורומה ,דחוימה 

עטוקמ רובידב ונייפאתה תובושתה .הבר 
:לצנתמו 

 V "19 קיח .תרכוז אל ינאש איה תמאה
.תרכוז אל .ב38 המרופר וא ,38 המרופרב 

".הארוה תצובקב הז תא יתדמל 

 S "אל ינא .אל ,קמועל ידמ רתוי אל ,אל
.תרכוז אל ינא ולש חוסינה תא םג .הריכמ 

איה ולש הרטמהש יוניש לחש תעדוי ינא 

םה זאו ,הליגר תרגסמב םתוא בלשל 
תא לבקל ידכ המשה תדעוו רובעל םיכירצ 

".בולישה 

יל שי ,םיספט ינימ לכ יולימ שרוד קוחה" ✓' 
וב תטלוש אל ינא"ותוא יתארק אל .ותוא 
,יל רמאנש הממ יתנבה לבא ,בוט ךכ לכ 

".םיספט אלמל ינממ שרדנ רתיה ןיבש 

 s "תבשוח ינא ,םצעב .הריכמ אל ינא ,אל ,אל

אל ינא ,אשונב הקד תרבוח יתארק םעפש 
".הקורי תרבוח התייה תאז ,תרכוז 

אל" - תורכזיהב ישוק לש םירזוחה םייוטיבה 

תטלוש אל" ,"יתארק אל" ,"הריכמ אל ,"תרכוז 

םידיעמ - "קמועל ידימ רתוי אל" ,"בוט ךכ לכ 
לב עדי ןהל שי סא יב תורומה תשוחת לע 
השקו ,לפרועמ ,ריהב וניא אוה ,קוחה לע אוהש 

,"הקורי תרבוח" םע ההוזמ קוחה .הפילשל 
־ ב"ויבו םיירודיס םירפסמ ,םיספט יולימ 

תוהמ אלל םייטסיגול־סייטרקורויב םיביכר 
.תיגוגדפ 

ינויפאלו ,קוחב בולישה גשומל תוסחייתהה 
איה ףא תנייפואמ ,םיבלושמה םידליה 

:תויוגש תוסיפתב "הלוהמ"ו תומימעב 

רפסמ בלשל ותועמשמ בוליש גשומה" ✓' 
יאו תולוכיה תא בלשל...דחי םירבד 

תודוקנ תא בלשל...דליה לש תולוכיה 
רבודמ ןבו...קוזיחל תודוקנה םע דחי קזוחה 
יניב ףותיש"דחוימל ליגרה ןיב בוליש לע 

".בולישה תרומ ןיבל 

 s "היצרגטניא איה קוחה לש תועמשמה.
ויצוס דמעמ ילעב םידלי תחקל טושפ 
תובכשב לכמו ,תומרה לכמ הנוש ימונוקא 

".דחי םתוא בלשלו 

םידלי לש םיכרצה לע הנוע בולישה קוח" ■/ 
לע םירבדמ ונחנא .םינוחבא ורבעש 

,תוקל וזיא םהל שיש םידלי תייסולכוא 
בלתשהל םילוכי םה לבא ,ישוק הזיא 
םה .תוליגרה תוידומילה םייחה תוכרעמב 

.רבד לש ופוסב תויורגבל עיגהל םיכירצ 

קוח אוה דחוימה ךוניחה קוח ,ותמועל 
םידלי ,תושלח רתויה תויסולכואה לע ןגמש 
םהו ,םהב עגפ וא םהילא רזכאתה לרוגהש 

"תוניגמ תורגסמל וקקדזי ,דימת ,םלועל 

 s "בורקב ,תעדוי אל ,םג אוהש ,דלי יל שי
".והשמ וא ןילטיר ול היהיו ןחבואי 

ןנויסינב רזעיהל תוסנמכ תומדנ תורומה 
תא ןייפאל תנמ לע ןהלש תויציאוטניאבו 
רבודמש ןהל רמוא ןנויגה .םיבלושמה םידליה 

םיישקה תא תולות ןהו ,םיישק םע םידליב 
םיתעל ,ימונוקא־ויצוס בצמב םיתעל 
תויסולכוא''ל ךוישב ,לרוגה תורזכאתהב 
העיפומו ןוחבאה ןיינע רכזומ .דועו "תושלח 
תועפות יתש ,ןילטיר ןתמ לש היצאיצוסאה 
,םידחוימ םיכרצ ילעב םידלי םע תורשקתמה 
םידליה סה ימ רורבב רידגהל תלוכי ןיא ךא 

ןויסינ ןיא ,בולישה גשומל רשאב .םיבלושמה 
תא וא ,בולישה תילכת תא ריבסהלו ןיבהל 
.ךוניחה תכרעמב ונוניכל םילוקישהו תוביסה 

םלועה ןמ םיגשומב שמתשהל תוברמ תורומה 

,"תוקל ,"םינוחבא" ,"היצרגטניא" ומכ ,יגוגדפה 

הארנ םהיניב רוביחהש ,ב"ויכו "ימונוקא ויצוס" 
תוהמ יבגל תורומה לש עדיה םלוע .יתוכאלמ 

קמונמ וניא םיבלושמה םידליהו בולישה 
.ססובמו 

תודיעמ בלשל ןתינ ימ תא - הלאשל תובושתה 
:סוזנצנוק רדעה לע 
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 y "םישק דאמ דאמ הדימל יישק םע םידלי,
"...בלשל ןוכנ הז םא תעדוי אל ינא 

לאיצנטופ םע םידלי םיהזמ ונחנאשכ" •/ 

עצוממה לעמ בוט וא עצוממ יביטינגוק 
"...םיבלשמ ונחנא 

 y "...בלשל רשפא יא ילבש רוגיפ םע דלי."

 y "ןכ - שרח .ןכ - רוויע לבא ,אל - םזיטוא,
תבשוח ינא .ןכ - קותיש,ןכ - םייבק םע דלי 
יכ ,םזיטוא םע דלי אל קר ,תויוכנה לכש 

".תויחמומ ךירצ םזיטואב לופיטל 

ןיא סא ,רשפאה תדימב םיבלשמ ונחנא-" ,/ 
".תוגהנתה תויעב 

תרבדמ הרומ לכש השוחת תוררועמ תובושתה 

עדיה ןמ תעבונה ,הטבמ תדוקנמ 

הייחבו הארוהב הנויסינמ ,הלש יביטיאוטניאה 
טעמכ תוללוכ הז אשונב תורימאה .םייטרפה 

תנעטל ,אוה ןרדעהש ,ולוכ תויוקלה חווט תא 
רוגיפ םע םידימלת :בולישל יאנת ,תובישמה 

תויתוגהנתה תוערפה םע םידימלת ,ילכש 

,תוישוח תויוקל םע םידימלת ,תוישגרו 
םע םידימלת ,תויסיפ תויוקל םע םידימלת 

.םזיטוא םע םידימלתו תושק הדימל תויוקל 

הלועה ,סוזנצנוק רדעהו לופרע לש הז בצמ 
,ליעל וגצוה רשא ,תודומה לש ןהיתובושתמ 
תוירואית לש ןרשקהב רבסומ תויהל לוכי 
רבעמ יבצמב םישנאב תוקסועה תויגולויצוס 
 (1960 ,Turner, 1969; Van Gennep). רשאכ
בצממ רובעל הישנאמ תשרוד תיתרבח תכרעמ 

םילעופה ,רחא ינללוכ בצמל דחא ינללוכ 

תוטלחהה ילבקמ ידי לע םיארקנ תכרעמב 
םידוקה ,םיללכה ,תומרונהש ךכב ןיחבהל 
םידמוע תכרעמב םויקהו הבישחה יסופדו 

םהיתוסיפת תונשל םהילע יכו ,תונתשהל 
םירבוע םישנאה הזכ בצמב .םאתהב םהיכרדו 

:םיבלש העבראל השולש ןיב ללכ ךרדב 
רנרט יפ לע ,םה םינושארה םיבלשה ינש 

 (1969 ,Turner), םישנאה וב ,"ערק"ה בלש
,היהשכ דוע היהי אלו "ךתחנ" םמלוע יכ םישח 
בקע רבשמב םייוצמ םה וב ,"רבשמ"ה בלשו 
פנג ןו לצא .לבקל םהל השק ותוא ,יונישה 
 (1960 ,Van Gennep), וללה םיבלשה ינש
ןמ הדירפה :"הדירפ"ה בלש - דחאל םילושמ 
,הדירמ ,תודגנתה ,באכב הוולמה ןשיה בצמה 
רנרט יפ לע ,אבה בלשה .ב"ויכו םירבשמ 

 (1969 ,Turner), ובש ,"רבעמ"ה בלש אוה
בצמה זכע תודדומתה לש תולועב תוליחתמ 

והז ,(Van Gennep, 1960) בנג ןו לצא .שדחה 
יסקט םיללוחתמ וב /'ףסה לע הדימע''ה בלש 
םתוהז תא ףילחהל םישנאל םיעייסמה ,רבעמה 

,השדח תוהז לבקלו תברעמה ךותב תמדוקה 
םייקתמ ףוסבל .שדחה םבצמ תא תמאותה 
Turner,) רנרט יפ לע "שדחמ ןוגרא"ה בלש 
Van) בנג ןו יפ לע "המנפה"ה בלש וא ,(1969 
 1960 ,Gennep), תא םישנאה םילבקמ ובש
.םתוא םימינפמו תכרעמה לש םישדחה הירדס 

("ףסה לע הדימע"ה וא "רבעמ"ה) םייניבה בלש 
הניאש ,תויוהזה תפלחה תישענ ובש בלשה אוה 

אלא ,תיטקרפה המרב קר שחרתהל הלוכי 
בלש .הבישחבו הסיפתב םייוניש לולבל הכירצ 

לופרע לש םיפלחתמ םיבצמב ןייפואמ הז 
לש בצמב ןתוא םימקממ תורומה ירבד .תוריהבו 

רבודמשכ עיתפמ ןיינע ,"ףסה לע הדימע" 
ינפל דבכ ליחתה רשא יוניש ךילהתב ותואצמיהב 

.רושעמ רתוי 

תוהמ לע ,יפיצפס ןפואב ,תורומה ולאשנ רשאכ 
בוש ודיעה ,ונוניכל תורטמה/תוביסהו קוחה 
יתלב בורע לעו סוזנצנוק רדעה לע תובושתה 

:עדימ יטרפ םע תוישיא תועד לש ןחבומ 

 S "לש ימצעת ןוחטיבל םרות בולישה
".ןומא םהב העיבמ תכרעמהש ךכל ...םידליה 

 V "תכרעמהש המל זא ,הצרי אל דליה םא

".'ול ןתית 

 V "רשפא יא יכ ,םינוירטירק עובקל ךירצ
לבקלו רפסה תיב ירעש תא חותפל טושפ 

תא דיספהל םילולע ונא ךכ יכ ,םלוכ תא 
םירבדל ליבוי בולישהש םוקמבו ,הרטמה 
.הכופהה הרטמה תא גישנ ונחנא ,םיבוט 

םגו םיבלושמה םידליה םג בולישהמ ועגפיי 
".םיבלשמה 

הסיפת לע תודיעמ ןהל תומודו הלאב תורימא 

םידליה םע "דסח תיישע"כ קוחה תילכת לש 
שומימכ ,םהמיע "קדצ תיישע"כ אלו ,םיבלושמה 

קוחה תסיפת םע דחי ."םדא תויוכז" לש 
ןיא יב העדה םיתעל האב ,"דסח תיישע"כ 
רשפא יא" :הנחבה אלל הזה דסחה תא קינעהל 

".םלוכ תא לבקלו רפסה תיב ירעש תא חותפל 

רשפא יא טושפ רבכש תומיוסמ תומר שי" ■/ 
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תויהל םיכירצ תמאבש תבשוח ינא...בלשל 

םוחת לבל םייפיצפס דאמ דאמ םינחבמ 

ןוחבאל םידליה תא חולשל ךירצ...םיקדובש 

ןוחבאל ,יטקדיד ןוחבאל ,יגולוריונ 
ןתינה לבב הבחר הנומת לבקל...'תוחתמתה 
שי םאה תוארל תוסנלו אובל... תולוכיה לע 

"...בלתשהל לובי דליהש הנטק יבה תורשפא 

 s "ךילהתמ יונב הלאה םידימלתה לש בולישה
תותיכב םיצבושמ םידליה הליחת ובש 

רובגתו הרשעה ירועיש םילבקמו תונטק 
יטקדיד ןוחבא םירבוע םה ,ןב ומב .םיפיצר 

םויסב...םהיתויעב תא ראתמש ,ףיקמ 

תנבהב רבעמ תניחב םירבוע םה ךילהתה 
םימדקתמ םהו הדימבו ,ןובשחבו ארקנה 

םירבעומ םה,תשרדנה החלצהה תא םירצוקו 
".הליגר התיבל 

"סוקמ"ב בולישה לש הסיפת תעבומ ןאכ 
קר וילא לבקתהל לובי םיכרצה לעב דליהש 

.ינדפק ןוימו "הסינכ תניחב" רבעש רחאל 
ותוכז - בולישה ןויער דוסיב תדמועה הסיפתה 

הביבסב ךנחתהל דליה לש תיקוחהו תיעבטה 
.םירומה ידי לע העבוה אלו טעמכ - תללוכה 

התיבב אוה ולש םוקמהש תבשוח אל ינא..." •/ 
"...םלוב ומב היהי אל םעפ ףא אוה .הליגרה 

 s "תולטמב דומעל לובי אוהש הז בוליש
".תיתרבח הניחבמו תידומיל הניחבמ התיבה 

םע וק ורש"ו ומדקתה ןב םידליהמ קלח" •/ 
ולא ,קוזיחה םצעב הזש ,התיבה לב 

"...ןיינעבש תונורתיה 

דדומתהל םילגוסמש םידלי בלשל שי" •/ 

".הליגר הרבחב תמאב 

 V "...התיבה תמרב תויהל ךירצ דליה
".ידומילה רמוחה תניחבמ 

םע םידימלתל רוזעל לובי בולישה" ■/ 

םהל שיש םושמ...הניקת היצנגילטניא 
דומעלו דומלל תלוכיה םהל שיו תולגוסמ 

הניחבמ םג ,ליגרה ךוניחה לש תושירדב 
"..תיתרבח הניחבמ םגו תידומיל 

 s "...ואל םידחוימ םיכרצ םע םהש םידלי שי

םיליבגמש הלאב לבא ,תילבש הניחבמ אקווד 

תויעבו העימש תויעב ומב ,םידליה תא 
התא...ישיא רשק םיכירצש םידלי שיו...היאר 

"...הזה הנעמה תא תתל לובי אל 

תמאב דדומתהל םילגוסמש םידלי" / 

אצמנ המר וזיאב יולת...הליגרה הרבחב 

אצמנ דלי םא .ולש תולוכיה המ ,דליה 
תיבש תבשוח אל ינא ,תמיוסמ רוגיפ תמרב 

".היעבל הנעמ תתל לוכי רפסה 

םייק בולישה יב הסיפתה רורבב תעבומ ןאכ 
התיבה םע "וק רשייל" םילגוסמה םידליה רובע 
,תורומה ירבדל ,בולישה תילכת רמולכ .הליגרה 

שיש םישקתמ םתוא התיבל סינכהל איה 
.הליגרה התיבב םהירבח בצמל עיגהל םתלוכיב 

 V "ןוצרה לב םדוק...בולישל םינוירטירקה
תויהל ךירצ אוה...תוצרל ךירצ אוה .ולש 
.לודג והשמל ךלוה אוה 'כ ,היצביטומ לעב 

אוה .הרומל דלי ןיב רשק קר אל רבכ הז 
תויהל ,הלועפ ףתשלו בלתשהל תעדל ךירצ 

תושירדב דומעל ,הצובק ךותמ קלח 
.תיב ירועיש תנכה לשמל ומכ ,תוירטנמלא 

תא חקול דליה...רשאב תורוק תוחלצה" 
אל אוה ,שייבתמ אל אוה .תוניצרב ןיינעה 

אוהש ןיבמ אוה ,הזל חותפ אוה ,ברסמ 
".הז תא ךירצ 

ילאמיסקמ זוכיר...הז בולישל ילש הרדגהה" •/ 

ןוצרהו ול המיאתמ תמאבש התיכ,דליה לש 
קר אל אוה בולישה...התיכל אובל דליה לש 

".דליה לש יפואב יולת אלא התיכ יולת 

הלאל דעונ בולישה יב הסיפתה הלוע ,ףוסבל 
איה בולישה תרטמ רמולכ .בלתשהל םיצורה 

חילצהל העינה םהל שיש םידלי םתואל עייסל 
.הליגרה התיכב 

,דחוימה ךוניחה קוח לע ססובמה עדי רדעהב 
תולוע ,ונממ תורזגנה תוקיטקרפהו ותוהמ 
יפלכ תויומסה ןהיתודמע תורומה ירבדמ 
"תויומס" תודמעה תא תונבמ ונא .בולישה 

ושקב רשא תולאשל הבושתכ ולע ןהש רחאמ 
ךוניחה קוח והמ" ומב ,"יתרהצה עדי" 
ןהמ" ,"!םיבלושמה םידליה סה ימ" ,"!דחוימה 
רהבומו ראותמ קוחהש ןוויב ."!קוחה תורטמ 
לש רוכזאו רבסהל התייה הייפיצה ,בטיה 

תונויסינ ושענ תובושתה ןתמ תעב .ויקלח 
אל םבורבש ,שורדה יתרהצהה עדיב תורבזיהל 

־ קוחה יפלב תודמעה ולע ןב ומב .הפי ולע 
תחא הלאשנ רשאכ ,לשמל .תודבוע לש הטעמב 

ךוניחה קוח לע תעדוי איה המ תורומה 
:התנע ,דחוימה 
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 V "יכ ,תרחא הטישל ■ןעיגה תירבה תוצראב

.םידליל םרות אל בולישהש הנקסמל ועיגה 
דועב ,לארשיב .הדרפה םש תושעל וליחתה 

םצעבש המוד הנקסמל עיגנ םינש המב 
...בוט אל הזשו ,הז םע קיספהל ךירצ 
,וקדב ,בולישה בלש היה תירבה תוצראב 
הנקסמל ועיגה יתעדל .הז תא ולטבו ,ואר 
םיכרצה םע םידליל םרות אל ילוא הזש 
".הביבסל םרות אל ילוא הזש וא ,םידחוימה 

ששח לש תודמע תולוע תורומה תובושתמ 

.התיכל םידחוימ םיכרצ םע םידימלת תסנכהמ 

יליבומ רשאכ יכ ןעוט (Schein, 2003) ןייש 
,הב םילעופה רובע ,םירצוי םניא תכרעמב יוניש 

ךורכה עדימה ,"יגולוכיספ ןוחטיב" לש השוחת 

שחכוי םדוקה בצמה יביכר תא דגונהו יונישב 

רצווית אלו ,הריבע יתלב תודגנתהב לקתי וא 

ףחדה תא הווהמה "תודרשיה תדרח" התוא 
רצוויי אל ,תורחא םילימב .יונישה תדימלל 

שורדה יגולוכיספ ןוחטיב ותוא רוציל ידכ .יוניש 

Schein,) ןייש יפ לע ,קפסל שי ,יונישה תלבוהל 
לע ,יונישה תדימל תא קרפל ,יבויח ןוזח ,(2003 

טולשלו םניבהל ןתינש םיקלחל ,ויתויובכרומ 
תוברהלו ,ךוויתו הכרדה קפסל ,תולקב םהב 
.יונישה ידעצ ןובילל םיתימע תוצובקב הדובעב 

לע ונוקית לע אובל היה לוכי םיאתמ עדי רדעה 

,תודומה ירבד יפל ךא ,יווילו הכרדה ןתמ ידי 

ידי לע ןנכותמ עויסל תוכוז ןהמ תוטעמ 
.בולישה תדובעב תכרעמה 

תולועו הדימב איה תלבקמ ינאש הכרדהה" 
תיתכרעמ הנכה רדעה - "תולאש יל 

בולישל תננכותמ 

תוכרעיה רדעה לש בצמ תוראתמ תורומה 

טעמכ .בולישה אשונל תללוכ תיתכרעמ הנכהו 

,ןיינעב תוירפס תיב תויומלתשה אצמנב ןיאו 
ידי לע ,תורומה לש םיפטוש יווילו הכרדה וא/ו 

לע ורפס תורומ טעמ .םוחתב םיחמומ 

התשענש תופתתשה ,תויומלתשהב ןתופתתשה 
תובוחה ןמ קלחכ אלו ,ןהלש תימצע המזויב 
ףא .רפסה תיב תלהנה ידי לע ןהילע תולטומה 
תרגסמב האירק הראת אל תורומה ןמ תחא אל 
ףאו וינכתבו קוחב הקמעה ךרוצל ,רפסה תיב 
םושייב ךשמתמ עויס לע החווד אל תחא אל 
הלבק יכ הרפסש תחאה הרומה .התתיכב קוחה 

ןיאש השח הכירדמה יב הנעט ,הטעמ הכרדה 
.(הרומה תא) התוא דמלל המ הברה הל 

תכלל הלוכי תחא לכ ,ידומילה םוחתב" •/ 

המ יפל ,ילאודיבידניא ןפואב תומלתשהל 
".הבירצ איהש 

הדימב איה תלבקמ ינאש הכרדהה" ■/ 
אבש ינללוכ והשמ אל ,תולאש יל תולועו 

ןויסינה םעו יל שיש המ םע ,ינא ...הלעמלמ 
הבירצ ינא .דדומתהל הסנמ ,יל שיש 

".ךרד אוצמלו ימצע םע טילחהל 

 s "דמלל הלובי תא' יל הרמא הכירדמה

ךשמב רבוצ התאש ןויסינה ,טושפ .'יתוא 
ךותמ דבוע התא הברהו ,ךל רזוע םינשה 

הנובנ ללב ךרדב איה ןטבה תשוחתו .ןטבה 
תויביטיאוטניאה .הלאה םידליה םע הבוטו 

הרזעה איה היציאוטניא .ילצא ןומה תדבוע 
".ילש הלודג יבה 

רצונ ,בולישה אשונל תיתכרעמ הנכה רדעהב 

הרומה וכותלש ,יטקרפו ינויער םוקאוו ןיעמ 
לע עדימ תוסיפ .המצע תוחוכב ,ןתינש המ הנוב 

היינפה ךות ,תועומש ךותמ תושכרנ בולישה 
העשב ,עוצקמ ילעבל תולאש לש תיארקא 

ךותמ ,יתונמדזה חרואב ,םיישק םיררועתמש 

רקיעבו ,םירומה רדחב תואצמנש תונוש תורבוח 

,"היציאוטניא") המצע הקיטקרפה ךותמ 
.("ןויסינ" ,"ןטב תושוחת" 

תוננכותמ הנכהו הכרדה רדעהב קר אל רבודמ 
תיתכרעמ תוסייגתה רסוחב םג אלא ,םירומל 

יתבב ,לעופב קוחה םושייל תלכשומו תנגרואמ 
םיכרצה לעב דליה יניינע .םמצע רפסה 

התיכה יניינע םע ףתושמב םינודנ םידחוימה 

תישארב תומייקתמה תובישיב רקיעב ,הלוב 
רשאו ,יטרקורויב ללכ ךרדב ןייפואש ,הנשה 

.םידליל "תולקה תקולחמל ודעונ 

 v 'ונחנא ,הבישי ונל שי הנשה תליחתצ

לב לע םירבדמ .קזב תבישי הזל םיארוק 
תויוקל ללוב ,דליו דלי לב לעו התיב 
ףד תצעויהמ םילבקמ ונחנא זאו...הדימל 
"...ול ונתינש תולקהה םעו דליה לש םש םע 

ןה זאו ,להנמה םע תובשוי תוצעויה..." ■/ 
תוצעויה .תותיכה ןיב םידליה תא תורזפמ 

".היעב שישב ןוחבאל תונפמ 
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םידליה תא תוקלחמ תוצעויה ולא תובישיב 
תועדיימו תותיכה ןיב םידחוימה םיכרצה ילעב 

יפל ,רייטצמ ךילהתה .םירומה תא ךכ לע 
,ורקיעב ינכט ךילהתב ,תורומה לש ןהירואית 

.םייגוגדפ םילוקיש רדענ 

תישענ בולישה אשונב תירפס תיבה תולהנתהה 

םידיקפתה ילעב יכ הארנ .רחבמ ןפואב 
תרומ ומב ,בולישה תחלצהל םייטנבלרה 

תצעויה ,דפסה תיב תלהנמ ,בולישה 

םיקרפל תוצע ינתונב םישמשמ ,תיגולוכיספהו 
.הזמ הז דרפנב םילעופו ,תוליגרה תורומל 

 V "םיקסעתמ זא ,תעמשמ לש היעב וז םא
תלהנמה .תלהנמה לש המרב לב םדוק 
םילוע ,רזוע אל הז םא לבא,ךבו ךב העיצמ 
אל רבד םוששב םימעפלו ,תיגולוכיספל 
".הזש ומב הז םע דדומתהל הסנמ תא,רזוע 

,הרומ'תלהנמ לש םה ילש םירשקה" •/ 
לכב תצעויה םע ץעייתהל ןתינ .הרומיתצעוי 
לבב תכמות תלהנמה ,תררועתמש היעב 

".תושדה תוינכותו םישדח תונויער ינימ 

יתמזיב הבירצ ינא ,בלושמ דלי יל שי םא" •/ 

דימלתל תגאוד תחא לב .לואשל ,ררבל 
".תדבוע איה ותאש 

"יעוצקמ דודיב" לש בצמ תוראתמ תורומה 
תויעוצקמה תויצקארטניאה .בולישה םוחתב 
תיבב םירחאה תווצה ישנא םע תומייקמ ןהש 

תמזויב תושענ ,תויתביסנו תויתדוקנ ןה רפסה 

ףותיש .דבלב הקוצמ תועשבו ,ןמצע תורומה 
,הרגש ךרדבב השענ וניא יעוצקמ־ןיבה הלועפה 

.בולישה תכאלמב הנבומ קלח הווהמ וניאו 
ןיב תרושקת רסוח לשב תמצעתמ ףא תודידבה 

לכ" :ידה יב ,בולישה אשונב ןמצע ןיבל תורומה 
."תדבוע איה ותאש דימלתל תגאוד תחא 

תיב תא ריתומ הרודס תיתכרעמ תוברעה רדעה 

תוצובק" לש ןחוכל םיפושח תורומה תאו רפסה 

דחא לכ דשא ,"חונמ ירסח" םידיחיו "ץחל 
התדובע תושעל הרומה לע השקמ ,ורותב 

.ןיקת חרואב 

הז" ;"..."דמלל ךל ןתונ אל טושפ אוה" 
- "םירוהה ןיבל רפסה תיב ןיב תומחלמ 
רידת תולעופ הבש תיטואכ תכרעמכ הדשה 

.תונוש ץחל תוצובק 

תושרדנ ןה וב "הדש''ה תא תוראתמ תורומה 

,ןותנ עגר לבב הב ,תיטואכ תכרעמב דקפתל 
ילעבו ,םידליה ,םירוהה ידי לע םילעפומ 

לע םישקמ רשא ,םינוש םיצחל םידיקפתה 

יפב ,םיירקיעה ץחלה תורוקמ .הדובעה עוציב 
םידוהה סה ,תורומה ידי לע םיספתנש 

.םידימלתהו 

,םירוהה תושקיעש איה תחוורה השוחתה 

תעגופ ףאו םידליה יכרוצב תבשחתמ הניאש 
םיכרצ ילעב םידלי בולישל האיבהש איה ,םהב 

תרגשב שובישלו תללוכה התיכב םידחוימ 

םיצחלה .ךכמ אצוי לעופב ,הרומה לש הדובעה 
םהידלי בולישל םידוהה ידי לע םילעפומה 

תורומה ידי לע םיספתנ תללוכה התיבב 

םילוקיש תורדענה ,בל תורירשבו תונמחגכ 
חוכה ,תורומה יחווד יפ לע .םייניצר םייעוצקמ 

לעפומה ץחלה ירוחאמ דמועה ירקיעה עינמה 

עונמל ןוצרה אוה םירוהה ידי לע ןהילע 
םירוהה .םהידליל תילילש תיוות "תדמצה'' 

,םהידליל בוט המ םיעדוי םניאש ימב םיספתנ 

םימילשמ םניאו םהיישק תא םיניבמ םניא 
םיליטמו םכוניחל תוירחא םיחקול םניא ,םמע 

.רפסה תיב לע הלקשמ דבוכ תא 

 s "םידוהה ןיבל רפסה תיב ןיב תומחלמ הז."

 S■ "תובר תוביס לשב םישקעתמ םיבר םירוה -
םהידלי תא בלשל - וגא ,יתרבהה ןיינעה 
תא תוארל םיצור □ירוהה...ליג רה ךוניחב 
םהל תפכא אל .הליגרה התיבב םהלש דליה 

אלש ,םלוב ומב אוהש רקיעה ,שלח אוהש 
היעב םע דלי...דחוימ דלי םהל שיש ודיגי 

קר ותוא בלשל ךירצ זא... .רתוי הרומח 
דיגהל ולכויו םיצורמ ויהי םירוההש ידב 

יב ,תבשוח אל ינא ?ליגר דלי םהל שיש 
"...עגפנ דליה רבד לש ופוסב 

האורה הסיפתה הלוע תורומה יחווד ךותמ 
תוארל ךרוצל יוטיב םירוהה "תומחלמ"ב 
ואצמנ אל .רבד לכל םיליגר םידלי םהידליב 

ןיב בייחמ רשק לב רדעה לע םידיעמה םיחוויד 

(םירוהה ידי לע הז הרקמב) בולישה תפדעה 
.דליה בצמ לש תחכופמ היאר ןיבל 

 V "רפסה תיבמ ידמ רתויל םיפצמ םירוהה."

".דליל קיזמ הזו םיצחול םירוהה" / 
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 S "דיקפתה הז זא ,דלי קזחל הצור ינא םא
םיכירצ םירוהה םגש והשמ הז .הרוהה לש 

.לכל הנעמ תתל הלוכי אל תכרעמה .תושעל 

,לוכה השעת תכרעמהש םיכחמש םירוה שי 
הלאה םיבאשמה םצעבש םיניבמ אלו 
םידלי םהל תדלל םילובי אל ונחנא .םילבגומ 

".םידחוימ םיכרצ ילבו תויעב ילב םישדח 

לע קסופ יתלב ץחל תווהמ םירוהה תויפיצ 
תויפיצ ןה ולא יכ תושח תודומה .תורומה 
תדלל תולוכי אל ונחנא")תוילאיר יתלב ,תומזגומ 

.הנעמ ןהל תתל ןתינ אלש ,("...םישדח םידלי םהל 
בולישה תוכזבש ,הווקת העיבמ תורומה תחא 
,הנוש םדלי המכ דע וניבי םירוהה ,הליגרה התיכב 

:הנטק התיכל וריבעהל ומיכסי זאו 

אל םירוהה יכ ,םירוהל םג רזוע בולישה" י/ 
םתניחבמ .םיאור םירומהש המ תא םיאור 

התיכל ךלי אוהו ,ליגר דלי אוה םהלש דליה 

תיבב בולישה תרזעבש תויהל לוכי ,ןכל .הליגר 

םירעפל תמאב םיעדוותמ םה ,ליגר רפס 
רתוי לק זאו ,דליה לש תולבגומה תולוכילו 
התיכב דמלי םהלש דליהש הז תא לבקל 

".הנטק 

,תורומה יבגל ,םיווהמ םיבלושמה םידליה םג 

םבלשל ךרוצה יכ תובשוח תורומה .ץחל תצובק 
תא ןהמ םיענומ ,ךכל תשרדנה היגרנאהו 
,םיבושחה םירבדב ןתדובעב דקמתהל תלוכיה 
םיגשיהה תגשהל םירחאה םידליה תלבוה ומכ 

.התיכב תעמשמה לע הרימש וא ,םיידומילה 

ןמ םילזוגש ימכ םיספתנ םיבלושמה םידליה 
תא םילכמו ,ץרמו ןמז לש םיבאשמ הרומה 
וז איה רתויב הלודגה ץחלה תצובק .היתוחוכ 
רשא ,תוישגרהו תויתוגהנתהה תוערפהה םע 

בל תמושת תעבותהו ,םיקופיס תוחדל הל השק 
קר םהל תתל" ךירצש םידלי תללוכה וז ,הבר 
".הרוחא הגיסנ םהל שי" תרחא ,"...החלצה תויווח 

שי דימת אל...קיודמ הנעמ ונל שי דימת אל" •/ 
40 םע התיכב תבשוי ינאשכ יכ...םילכה ונל 

עגרב םיוסמ הנעמ תתל יל השק ,םידלי 
אוהו ,והשלכ ךרוצ שיגרמ הזה דליה ובש 

".ולש םיקופיסה תא תוחדל עדוי אל 

לע דבל טלתשהל הלובי אל הרומב תא" ■/ 

,ךלש בלה תמושת לכ תא ךירצש ,הזב דלי 
הרקמב םידימלת 34 ,32 דוע ךל שישכ 
םידליהש המ תא רתוי האור ינא"בוטה 

םידלי שיש הזמ םידיספמ םיליגרה 

התיכב דומלל ישפנה טקשה תא...םיגירח 
תתל הכירצ הרומה ןמזה לכ יכ ,העוגר 
תותיכ שי .הטושפ אמגוד תאז .בל תמושת 

,םייתייעב רתוי הברה םידלי ןהב שיש 
זא .םירחא םידלי יפלכ םימילא םהש םידלי 

דלימ תומילא וזכ לובסל ךירצ דליה המל 
"?אירב אל אוהש 

תוכנחמ לש תוחיש עומשל יל אצי" ✓' 

םהל תתל ךירצש איה היעבהש תורמואש 
היווח תרצונש עגרבו ,החלצה לש תויווח קר 

הגיסנ םהל שי דאמ רהמ ,ןולשיכ לש 
".ןמזב הז תא רוצעל תעדל ךירצ זא .הרוחא 

אל אוה .דמלל ךל ןתונ אל טושפ אוה" ■/ 
םידימלת םיעבראל ,םידימלתה ראשל ןתונ 
דלי שי...תויביטקארפיהה ללגב דומלל 
".בכעמ הזו ןמז הברה ול ושידקיש ךירצש 

ץחלה תוצובק ןיב ןרמתל דימתמה ןויסינה 
םיתעל תוספתנה תועיבתו תושירדל הנעמ תתלו 

תושוחתל ליבומ ,תומזגומכו תוילאנויצר אלב 

רושימבו ,תכרעמה דצמ תונגוה רסוח לש תודבכ 

.הקיחשו ןולשכ לש היווחל - ישיאה 

תושוחת - "...ילש ןולשיכ הזב האור ינא" 
הקיחשו ןולשכ ,תונגוה רסוח 

תורומה ורפס הילע תויזכרמה תויווחה תחא 

תונגוה רסוח לש תרבוגו תכלוהה השוחתה איה 

תויהל ודמלש ימכ .ןהיפלכ תברעמה דצמ 
תוחמתמה ,תויעוצקמ וא/ו תוללוכ תורומ 
תושרדנ ןה ,םימיוסמ תעד ימוחת תארוהב 

םוחת ,וילא ורשבתה אלש םוחתל סנכיהל 

תנגוה יתלבכ תספתנ תברעמה .דחוימה ךוניחה 
םוחתב דקפתל ןהמ הפצמ איהש הז ןבומב 
ליבוהל ןהמ ופיצ ללכ ךרדב סא .ןהלש וניאש 

,םידומילב םיהובג םיגשיהל ןהידימלת תא 
תוינכות רוציל ,תינמז־וב ,ןהמ םיפצמ התע 
השוחתה .התיכב םידדוב םידימלתל תוידוחיי 

דב תושעיהל םינתינ אל םירבדה ינש יכ איה 

ךרוצה .םידימלת םיעבראב תונב תותיכב דבב 

םידימלתה תלבוה דצב ,בולישב קוסעל 
.ירשפא יתלב טעמכ סמוע רצוי ,םיגשיהל 
רסוח ,תודירמ לש תושוחת לע תוחוודמ תורומה 

תושיגרמ ןה .הקיחשו ןולשיכ ,בר לוכסת ,עשי 

ןהל רשפאמ וניא בולישה עצבתמ ובש ןפואהש 
תא עצבלו ,שרדנה תא ןהידימלתל קינעהל 

.יוארה ןפואב ןדיקפת 
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 S 'םילפט תורקל םע םידימלתש תבשוח ינא
םיבישומשב יב ,תובר םימעפ תואסיכה ןיב 

השק ,םירחא םידימלת 40 םע דחי םתוא 
,םיכירצ םהש המ תא םהל תתל דאמ 
לב לע םהל תונעלו בל תמושת םהל קינעהל 
,ילש ןולשיכ הזכ האור ינא .הלאשו הלאש 

".ילש התיכהמ קלח םה יב 

 v "...םירוהה לבא...תלמגתמ אל תברעמה

אל הזו ,דמלנו ונתבוח תא אלמנש םישרוד 

"...םתוא ןיינעמ 

 S "הז ,לוכי אל טושפ ,לוכי אל דחא םדא ןכ

הלוכיש תחא הרומ ןיא .ותורשפאב אל 
םכותמ ,םידימלת 36 לש התיב יל שי' רמול 

םלוכל יתעגהו ,הדימל תויוקל םע 10 
השוחתה...ילאיר אל הז :םלוב תא יתמדיקו 

תא תמאב םילבקמ אל םידליהש איה ילש 
אוה לוכסתה ,הרומבו ,םיכירצ םהש המ 
השוחת םימעפ הברה יל שי ...לודג 

דאמ השוחתה...םידימלתה םע יתלשכנש 

,םיבאשמ רתוי יל ויה וליא יב ,תלכסתמ 
"...רחא וא הז דליל עיגהל החילצמ יתייה 

לב םע ,רשפא קרש המב םיעיקשמ ונחנא" ■/ 
...דורשל םילדתשמו ,רשפא קרש תונלבסה 

".קחוש דואמ דאמ ,קחוש דאמ הז 

רסוח תא תושחה ,תורומל רתונ אל סיתעל 

לככ םצמצל אלא ,הקיחשהו ןולשיכה ,תונגוהה 
ףודהלו בולישה השעמב ןתוברועמ תא רשפאה 

ישנא ןוויכל בורל ,האלהו ןהמ תוירחאה תא 
.דחוימה ךוניחה 

ילוכ ינא ,תנקתמ הארוה יתדמל אל ינא" 
תישיאה תוירחאה םוצמצ - "...תכנחמ 

ךוניחה ישנא ןוויכל "התפידה"ו ,בולישל 
דחוימה 

םע תודדומתהל תוחיכשה םיכרדה תחא 

,הקיחשהו ןולשיכה ,תונגוהה רסוח תושוחת 
איה ,בושו בוש תודומה ירבדב וראות רשא 

בולישל תוירחאה ןמ "רענתהל" הייטנה 
,דחוימה ךוניחה ישנא רבעל "הפדהל"ו 
תורומה .ןיינעה ךרוצל "םיחמומ"כ םיספתנה 
םימיאתמה "םילכ"ה אל ןהל ןיא יכ תונעוט 
תלוכיה אל ,("דדומתהל םילבה ןיא יל") 
אלו ,("...הזל תרשכומ אל ינא") המיאתמה 
הארוה יתדמל אל ינא") המיאתמה הלכשהה 

תויהל ןהמ שורדל רשפא יא ןכל .("תנקתמ 
.בולישה השעמל תויארחאה 

ךותחל אל ,ליגרה ךוניחל הרומ ינא" ■/ 
דליל אורקל ףידע .בולישה דגנ ינא .דחוימה 

םירועיש תרגסמ ,התיב ול םיאתהלו ומשב 
תדחוימ הרומו ולש םיכרצל המיאתמש 

ןיא יל .היעבב לפטל םילכה הל שיו הדמלש 
".הלאה םידליה םע דדומתהל םילכה 

םישולשל תוירחא שי הליגרה הרומל" •/ 

אל תא...ריבעהל רמוח הל שי .םידימלת 

".הנממ הז תא שקבל הלוכי 

רשפא ךיא זא ,התיכב םידימלת 40 יל שי" ■/ 
"?תינדיחי הדובע תושעל 

.תכנחמ אל ינא יכ ,תברועמ אל ימצע ינא" •/ 
".תעדוי שממ אל ינא זא 

םוחתה הז .דחוימ ךוניחל תורומה הז" ■/ 
אל ינא .הדובעה תא תושוע ןה ,ןהלש 
תבשוח ינא .תעדוי אל ינא ,הזל תרשכומ 

תוחמתה םוחת לש םוקמ הזיא ןאכ שיש 
".םימיוסמ םירומ לש 

 V "ילוכ ינא ,תנקתמ הארוה יתדמל אל ינא
"-.תכנחמ 

אל ינא ,תובתוכ דחוימ ךוניחל תורומה" ✓ 
".תעדוי 

 Y "לש אשונ הז .י"חת תבתוכ אל ינא

".א"יתמ 

 y "םייתכרעמ םימרוג ינימ לכ שיש החינמ ינא

יכ ,הזל תעדומ ךכ לכ אל ינאש ,םירושקש 

".הז ךותב אל ינא 

תולגוסמ ןה ןיאש התייה תורומה לש ןתשוחת 
םידימלתה יכרוצל קפסמ הנעמ תתל 
ישנא ידיב היהת וזש ףידע יכו ,םיבלושמה 
שומישל םיתעל הליבומ וז .דחוימה ךוניחה 
ימצע ינא" ,"הז ךותב אל ינא" :השחכה ינונגנמב 

.המודכו "תעדוי שממ אל ינא" ,"תברועמ אל 
:תודגנתה לש תויולג תועבהב הוולמ השחכהה 

,"י"חת תבתוכ אל ינא" ,"בולישה דגנ ינא" 

הז תא שקבל הלוכי אל הא...הליגרה הרומה" 
.ב"ויכו "הנממ 

,תותיכב הרוק תאז לכב המ הלאשה תלאשנ 
םידליה םע הליגרה הרומה השוע תאז לכב המ 

!התתיכב םייוצמה םידחוימה םיכרצה ילעב 
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תונבל השק...תופרש יוביכ הז שיש המ" 
היישע _ "הקימעמו תישרוש הדובע תינכות 
רועזמ ךרוצל /'תופרש יוביכ" לש המרב 

התיכלו םידליל םיקזנ 

םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלתל ןתינה הנעמה 

יפ לע ,ןייפואמ תוללוכה תותיכה תרגסמב 
תעב חווט ירצק תונורתפ ןתמב ,תורומה יחווד 

הלועפ ןונכתב רבודמ ןיא .תויעב תוררועתה 
תולוכי ןווגמ תא ןובשחב חקולה ,יתטישו ףיקמ 

לש הקיטקטב שומישב אלא ,ויישקו דליה 
יכ תוחוודמ תורומה .דבלב "תופרש יוביכ" 

ןמצע תודמלמ ןה ,תוצעויה תצעב ,םיתעל 
םיבלושמה םידליה ןמ ןהיתויפיצ תא ךימנהל 
סג .עגרל עגרמ תולועה תויעבה םע "םורזל"ו 

תעה לכ םיקוקז וללה םידליה יכ רורבשכ 
,רחא גוסמ הדימלב ךוותלו עויס רתויל 
ןהש רחאמ שארמ תורומה ךכ לע תורתוומ 
תויונפ ןניא וא ךכל תולגוסמ ןניאש תושח 
ילש תויפיצה תמר תא הדירומ ינא".ןכ תושעל 
,םינחבמ טעמב םהל השוע אל ינא .םהמ 

".םהל המיאתמש המרב םתוא תדמלמ 

דימלת לב יבגל שארמ תנכדעמ הרומה" ■/ 

הממ רתויל ונממ ופצי אלש ידכ ,דימלתו 
".ולש תלוכיה יפל ודמליו ,לגוסמ אוהש 

.שארמ תומישמ םידליל תוניבמ אל ונחנא" •/ 

תא םא םג...תובשוח ונחנא,רועישה ידב ךות 
תא עגרה ותואב ,בצמה תא הניבמ אל 

"...רחא והשמ ול תנתונ 

 S "תונבל השק...תופרש יוביכ הז שיש המ
אלא ,הקימעמו תישרוש הדובע תינכות 
.רחמל םויהמ םימרוז ובש הזב אוה בצמה 

רוזעל הלוכיש קמוע תינכות םינוב אל 
םירתוומ ונחנאש םירבד שי...דימלתל 

אוה יב השעי אל אוה הז תא,שארמ םהילע 

זא ,ותא הז תא השעיש ימ ץאו ,לגוסמ אל 
".םירתוומ ונחנא 

יתלב טעמכ הזו ,התיבב םידלי 40 יל שי" •/ 
םידליה לא בלה תמושת תא זכרל ירשפא 

,התיבל הדובע תנתונ ינא םימעפל .הלאה 
תרזועו הלאה םידליה םע תבשוי ינא זאו 

".םהל 

תונבל תלוכיה יא ,רותיווה ,תויפיצה תדרוה 

םיעצמאב הטיקנו ,בולישל תיסיסב תינכות 

ןהב םיברד הלא לכ - "תופרש יוביכ" םיללוכה 

ףטושה ןדוקפת תא ראתל תורומה ורחב 
היה ןתינ ,הלא לכ תורמל .בולישה תרגסמב 
תויבויח תודמע ועיבה רשא תורומ טעמ אוצמל 

הברהב תונוש ויה אל יכ ףא ,בולישה יפלכ 
םע תודדומתהל םיכרדל רשאב ,ןהיתורבחמ 
תושוחתל רשאבו התיבב םיבלושמה םידליה 

.וז תודדומתה םיוולמה לוכסתהו ישוקה 

אל הז .ונתא אוהו ונילא אב םשמ דלי הנה" 

בולישה יפלכ תויבויח תודמע - "...תצלפמ 

תועד עיבה תוללוכה תורומה לש ןטועימ 
תנעשנ בולישה תקדצה .בולישה יפלכ תויבויח 

םייתרבח םירושיכ חותיפ :םיאבה םיקומינה לע 
תיוות לש העינמ ,םיבלושמה םידימלתה לש 

לש חותיפו הנושה תלבקל ךוניח ,תילילש 
ילעב םניאש םידימלתה ברקב תויבויח תודמע 
םיבלושמה םידימלתה יפלכ םידחוימ םיכרצ 

:םיבלושמה םידימלתה לש םתמר תאלעהו 

 y "םייחל ואציש ידפ ,בלשל בושח יתעדל
םירחא םידלי םע תויורכיה םע םיליגרה 

.םייחל םינוט םיגהנמו הרבח ירשק חותיפו 
סיסבה תא םידליל ןתונ ידוסיה רפסה תיב 
םיבלשמ...םידומילה ףוסב םייחה לא תאצל 
לש תידומילה המרה תא תולעהל ידב 

ןיב יתרבח רשק רוציל ידב...םידליה 
".םידליה 

,תיתרבח הניחבמ לכ םדוק...בלשל בושח" ■/ 
םיבלשמש עגרב...םייתרבח םירושיכ תניחבמ 

תונמדזהה תא םהל תתל רשפא ,םתוא 

בושח םג הז ,הזמ ץוח .הנוכנה תיתרבחה 

ףותישו תונרע תולגל םיליגרה םידליל 
".םינושה םיכרצה תא תוארלו הלועפ 

 y "הנטקה התיכהמ דלי הז ,םיעדוי םידליה,
,םהילע םימיענ אל םייוטיב םהל שי 
אב םשמ דלי הנה' :םיאור םה םואתפו 

אל הז .תצלפמ אל הז .ונתא אוהו ונילא 

וא ערפומ ,המגיטס וילע שיש דלי הזיא 

".הפי דאמ ותוא םילבקמ םה .הזכ והשמ 

תיבויחה הדמעה תולעבמ קלח ,תאז םע דחי 
אלש לולע בולישהש ךכב התוא תוגייסמ 
םיכרצה ילעב םידליה לב םע ביטיהל 

.םידחוימה 
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טלוקה דליהו...ידדע־וד הזש הנימאמ ינא..." ^ 

דליל בוט רנדויש יתארק...תיחפ אל לבקמ 
םידלי לש םתרבחב תויהל אל גירחה 

הליגר הרבחב תויהל אלא ,םיגירח 

חוב ןומה םק תויהל ץייצ איה...האירבו 
הז ,הלעמל ותוא ץושמל ץירע סא...ןוצר 

".דליב לב םדוק יולת 

תדמול איה יכ חיוורת הביבסה םג..." ■/ 

לש טועימ שי"תונושה הז המ תוארל 

יא .םלועב םידחוימ םיכרע ילעב םישנא 

יא םג לבא ,העובב םתוא םישל רשפא 
ויהי אלש הלאב שי ,הללכה תושעל רשפא 

".הליגר הרבהב תויהל םילגוסמ 

,בושחו ןוכנ יכ הלוע וללה תורומה ירבדמ 
םישל ןיאו תונושל תולגתסהל ךנחל ,םנמא 
ךא ,"העוב''ב םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת 

ןכא םידחוימ םיכרצ לעב אוהש דלי לכ אל 
.בלתשהל לגוסמ 

ןויד 

"ןהיתולוק'' ךותמ וחקלנ ליעל ואבוהש םירבדה 

ושרדנ אל ןה ןאב .תורומה לש םייטנתואה 
המינב םיבותכ סהידגיהש םינולאש לע בישהל 

ךוניחה תכרעמ םעטמ םישגומ רשאו ,"תיכוניח" 
םירייטצמה ,םיינוציח םירקוח םעטמ וא 

הסיפת ילעבב וא תכרעמה ידדצמב םיתעל 

תורומה ולאשנ ןאב .הב השענה יבגל תיטופיש 
,תוריעצו םיריעצ ידי לע תובקונ תולאש 
וסנכי םייתנש דועב רשא ,הארוהל םיטנדוטס 

ןכתיי .םירומ םה ףא ויהיו ךוניחה תכרעמל 
םדיקפתל םתוא ןיבהל ושקב תורומהש 
ןהש יפכ ,תמאה תרימא ידי לע ,ידיתעה 

.קרסו לחב אלל ,התוא תוספות 

תוללוכה תורומה ידי לע תספתנה בצמה תנומת 

םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת תובלשמה 

קרפב טורטורפב הראות רשא ,ןהיתותיכב 

.1 םישרתב תגצומ ,םדוקה 

הנכה רדעה \ / ססובמ עדי רדעה 
תיתכרעמ הגאדו \ / ךוניחה קוח לע 

תפטוש ] 1 דחוימה 
קוחה םושייל / \ "ינינ עמתשמהו 

.יטואככ תורומה ידי לע הדשה תסיפת 

םידיקפתה ילעב ,םירוהה רשאכ 
,ץחל תוצובק וב םיווהמ םידימלתהו 
רידת הנתשמ ןהיניב תוחוכה ךרעמש 

הקיחשו ןולשיכ ,תונגוה רסוח לש תושוחת 

תוירחאה תפידה ,התיכב תילאמינימ היישע 

ישנא ןוויכל תודרשיה ךרוצל 
דחוימה ךוניחה םיקזנ רועזמו 

ילעב םידימלת תובלשמה תוללוכ תורומ ידי לע תספתנה בצמה תנומת :1 םישרת 

ןהיתותיבב םידחוימ םיכרצ 
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הלועה הנומתה יכ דומלל ןתינ 1 םישרתמ 
הגיצמו דאמ תבכרומ איה תונויארה ךותמ 

ךוניחה קוח לע יתטישו ססובמ עדי רדעה 
ברקב - ויתוכלשהו וינכת ,ותוהמ - דחוימה 
תננכותמ תיתכרעמ הנכה רסוח ןכו ,תורומה 
ידי לע הדשה תסיפתל םיאיבמ וללה .בולישל 

תופושח ןה הבש ,תיטואכ תכרעמכ תורומה 

.תונוש ץחל תוצובק לש ןחוכל עבק ךרדב 
תושוחת הבינמ תיטואכ תכרעמכ הדשה תסיפת 

ךרדכ .הקיחשו ןולשיכ ,תונגוה רסוח לש 
תומצמצמ ,דורשל ךרוצה ךותמו תודדומתה 
ןה :ןתינש המכ דע ןתוברועמ תא תורומה 

עוצקמ ילעבל םינוש תוירחא ימוחת תפדוה 
לע ,תופרש יוביכ לש ךרדב תולעופו ,םירחא 

.תכרעמלו ןהל םיקזנ רעזמל תנמ 

רבעמהש ,ךכ לע דיעהל היושע וז הנומת 
םידחוימ םיכרצ ילעב םידלי לש בולישל 

,יארקא ןפואב טעמכ שחרתה תוללוכה תותיכב 
םינבומו םיגרודמ םיכלהמ רדענ אוהשכ 

םייוניש תסנכה לש תואנ ךלהמל םישרדנה 
הלעמלמ הפכנ יונישה .תוינוגרא תוכרעמב 

רשפאל ידכ שרדנה ישפנה ךרעמה רצוויש ילבמ 

ןיול טרוק ידי לע עצומכ ,יונישל תונכומ 
 (1936 ,Lewin), ןומיא ,תומגדה רדעהב
היארה לש שדחמ בוציע ךרוצל המצעהו 
תושרדנה תולועפה אלב - ףוסבלו ,תינוגראה 

.תושדחה תויוגהנתהה סוסיבל 

תויוכרעיה לש רדעהה טלב תורומה ירבדב 

השעמל תונגרואמו תולכשומ תויתכרעמ 

םינושה םידיקפתה ילעב .רפסה יתבב בולישה 
םידקפתמו ,וזמ וז תוקתונמה תוילוחכ םילעופ 
לש תונגראתה הרסח .הרומל םינמדזמ םיצעויכ 

לנויצרה תא הנבי רשא ,ימוחת בר תווצ 

בולישה אשונב .ףתושמב בולישל תוקיטקדפהו 

ךותב תדדובמ הרומה ,אופא ,המצע תאצומ 

ןילמוגה ירשק לש בכרומהו ףעוסמה ךרעמה 
תויפותיש ובש ןדיעבש אילפמ .תלעופ איה ובש 

דוקפתל ןחוב ןבא סה תווצ תדובעו םירומ ןיב 
בולישב רושקה לכב םירומה םילעופ ,ליעי 
םירחא םימוחתבש העשב .הזמ הז דדובמב 

ןיב תוציחמה (הכרעהו םידומיל ןונכת ומכ) 
לא םיענ םירומו הגרדהב תורסומ תותיכה 

אשונבש ירה ,תיביטרגטניא ,תילאיגלוק הדובע 

הרומה לע םירגוס אקווד תוריקה ,בולישה 
.הכרעמב הדדוב התוא םיריתומו 

המצע לע ןעשיהל הרומה תצלאנ וז תואיצמב 
איה .בולישל םישרדנה הכימתהו עדיה רוקמכ 
הקיטקרפה םע המצע תוחוכב תדדומתמ 

םיישקל ןורתפ יכרד תאצומ ,חטשב 
הנוב - רקיעבו ,ןותנ עגר לכב םיררועתמה 
םילמב .בולישה לע המלוע תפקשה תא דבל 
תרזוחו המצע ךותמ תאצוי" הרומה - תורחא 
ישנא ידי לע לגעמה לש הצירפ אלב ,"המצע לא 

היאר תויווז ריאהל םייושעה ,םירחא עוצקמ 
תושיג ,ךכ .בולישה יבגל תונכדועמו תונוש 
הדובע תוטישו ,תועבוקמ תונשוימ תויכוניח 
הרומה .הרגשבש רבדל תוכפוה תוליעי יתלב 

האיבהש הדובעה תרגשב קובדל הכישממ 
:בולישה ךילהת לחהש ינפל תיעוצקמ החלצהל 
,הל תועודיה הארוהה תוטישב תשמתשמ איה 

ףקיה םוצמצ אוה ןהב השענש ירקיעה יונישהו 
תדרוהו ,םידימלתה לע תולטומה תומישמה 

לע הז רקחמב חווד אל .ןהב תשרדנה המרה 
,םידימלתל תוידוחיי הארוה תוטיש לש המאתה 
תומיאתמה הארוה תויגטרטסאב שומיש לע וא 

דומילה תונונגסו םיישקה ,םיכרצה ןווגמל 
יאצממ ידי לע םיכמתנ ולא םיאצממ .םינושה 

הלע םהמ ,(2004) ןמטכשו גומלא לש רקחמה 
המוד ןפואב םתארוהב םיסחייתמ םירומש 
םיכרצ אלל םידימלתלו םיבלושמ םידימלתל 

תונווכמה תויוליעפ רתוי םיעצבמו ,םידחוימ 
תויוליעפ רשאמ (תודיחא תומישמ) התיכה לולכמל 

.(תוילאיצנרפיד תומישמ) דיחיל תונווכמה 

ךילהת לחה םרט הדובעה תרגש לע תונעשיהה 
אלב ,"יתתיכה עצוממה" לא הנופה ,בולישה 

תויטנוולר ןהש הארוה תוטישב תונכדעתה 
םודיקב תעייסמ הניאש קר אל ,דימלתל 
וגיסהלו ובצמ תא ערהל ,הלולע אלא ,דימלתה 

םילבקמ םניא ויכרצש הדבועה לשב ,רוחאל 
.םלוה הנעמ 

הרומה ןיב רשקה הבש תואיצמה ,ךכל ףסונב 
רשאכ קר השענ בולישה אשונב היפתושל 
לטנכ בולישה תא הגיצמ ,םיישק םיררועתמ 
תררועמו הרומה לש ףטושה דוקפתב עגופה 
תעדותב רשקנ בולישה .ויפלכ תוילילש תודמע 
ונבומב ספתנ וניאו ,"םיצחל"ו "תויעב"כ הרומה 

־ םייבויחה ויטביה לע ,יקנהו רוהטה 
.רגתאה יררועמו םיניינעמה ,םירישעמה 

ךוניחה קוח תובקעב ,לחש יונישה תורמל 
םידימלת לש בוליש - יתתיכה ךרעמב ,דחוימה 
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הסיפתב הרומה הקבד - םידחוימ םיכרצ ילעב 
תאבה''ל תרתוח ,הידימלת לש תינגומוה 
,"יזכרמה םרזה" לא "םייתתיכה םיילושה 
אלו ומצמצל שיש בצמ תיתתיכה תונושב האורו 

,התשיגל ,ןב לע .וכירעהל אלש יאדוו ,ולבקל 
התואנ תוגהנתה ,םיעצוממ םייתתיכ םיגשיה 

סה"־ טפשמה .בולישל יאנת סה ,ולאב אצויכו 

דמלי ןכלו ,ליגר דלי אוהש םיבשוח (םירוהה) 
,םינוש םינפואב ומצע לע רזחש ,"הליגר התיכמ 
בולישה אשונ לש הנבהב ללוכ שוביש לע דיעמ 

וב תוהשהש םוקמכ "הליגר"ה התיכה תסיפתו 
."ליגר" ןבא דליה המב דע הלאשב תינתומ 
לעו דימלתה לע בולשל תוירחאה דבוכ תלטה 
תנמוט "םלוב ומכ תויהל" ותלוכיו ותונוכנ 

ךילהת בולישב האורה הסיפת הבוחב 
,הדיחא תישונא תושיל רתוחה יביטרגטניא 

."רבעמ ןחבמ" הילא הסינכה רובעב שרודהו 
בולישה תוהמ תא תמלוה הניא וז הסיפת 

טרפה תוכזב הרכהה וסיסבבש ךילהתב 
לב תא הליכמה ,תיביטמרונה הביבסב ךנחתהל 

.תחא גג תרוק תחת םידימלתה 

בולישל תוירחאה השעמל תלטומ הז ךילהתב 
לע ,ולש "ןוצרה חוכ" לע - ומצע דליה לע 
ימכ תכרעמה תא הריתומו ,התואנה ותוגהנתה 

דימלתה הבש הדימה רמולכ .ןיינעב דצ הניאש 
,תללוכה התיבב עמטיהל חילצמ בלושמה 

תא "ריתסהל" השעמלו הילא ומצע םיאתהל 
- ומכ טפשמ .התיכב ובולישל יאנת איה ותונוש 

לש היוגש הנבה לע דיעמ ,"תוצרל ךירצ אוה" 
קתושמ םדאמ םישקבמ ונייה לשמ ,דליה יישק 
לע ללוגה תא םותסל הלולעה ,"תכלל תוצרל" 

.בולישה ךילהת לש ןובנו ליעי עוציב 

תוכזמ תמלעתמ ץחל תצובקב םירוה תסיפת 
םוקמב .קוחה חוכמ םהידלי בולישל םירוהה 
לש תיתימא תיכוניח תופתוש תשרדנ ובש 

ימכ םיספתנ םה ,םהידלי בולישב םירוהה 

.הרומה לש הדובעה תרגשב ףגנ ןבא םיווהמש 

ןתמ ידי לע) ךילהתל "רוזעל" םישרדנ םירוהה 
השעמל םיבצומ םהשכ ,(יוכו דליל תיבב הרזע 

םייתימא םיפתוש םניאו תכרעמל ץוחמ 
עובנל ונתכרעהל יושע רבדה .יכוניחה השעמב 

אשונ לש תרזובמה תולהנתהה ךותמ ןה 
םירוהה דיקפת תסיפת ךותמ ןהו ,בולישה 
לבגומכ םהידלי יבגל תויזכרמ תוערכה תלבקב 

.(1999 ,לפמוג) רתויב 

תורומה לש הקיחשהו לוכסתה תושוחת 
,ןהילע לטומה סמועה ןמ תועבונכ תוראותמ 
לעופל האצוהל םישרדנה םיבאשמה רדעהמו 

לש ןרקחמ ידי לע ךמתנ הז אצממ .בולישה לש 

דועב יב אצמנ וב ,(H)20) ןיגייפו רטייר ,רומלט 

תושיגרמ תוכומנ הקיחש תומר םע תורומש 

,בולישה יישק םע דדומתהל תוחילצמ ןהש 
ןהל ןיאש תושח תוהובג הקיחש תומר םע תורומ 
םידחוימה םיכרצה ילעב םידליל רוזעל תלוכיה 

.הליגר התיכ לש תרגסמב םהילא עיגהלו 

םינומט תישפנה הקיחשה ישרוש ,ונתכרעהל 
העיגפה חבונ ,ןולשיכ לש הקומע היווחב 
,הרושק וז .הרומה לש תויעוצקמה תשוחתב 
תורטמה ןיב ספתנה רעפב ,הארנה לבב 
,התדובעב הרומה תא םיעינמה םילאידיאהו 

םילכ רדעהב םשממל תלוכיה רסוח ןיבל 
תרבה .םייטקרפו םיינויער - ךכל םימיאתמ 
הנעמ תתל תולגוסמ ןניאש ךכב תורומה 
תביל אוהש ןיינע ,ןהידימלת לש םיכרצל 
עוגפל הלולע תידוסיה התוהמו הארוהה 

.ןהלש יעוצקמה־ימצעה ךרעה תשוחתב 

הרומת רדעה לע דומלל ןתינ וללה םירבדה ןמ 
יונישה תמנפהל תשרדנה הקומע תיתסיפת 
בלש .בולישל רבעמה ךילהתב ךורבה ינוגראה 
רנרט יפ לע "רבעמה בלש" - םייניבה 

 (1969 ,Turner) יפ לע "ףסה לע הדימעה" וא
ףא ,םייתסנ םרט - (Van Gennep, 1960) פג ןו 
םייוצמ םירומו ,רושעמ רתוי ינפל לחה יונישהש 

.יעוצקמ סואכו תוריהב יא ,לופרע לש בצמב 
בלשב םינשה תכורא תואצמיהה תאצות 

תנוכתמ"ב הדובעב היתואצות תנתונ םייניבה 

הסיפתה לע תנעשנה ,בוליש לש "הרואכל 

.ךוניחה לש תיביטגרגסה ,תמדקומה 

ןוגרא"ה לש יפוסה בלשה לא רבעמהש הארנ 
םיכרצ ילעב םידלי םע הדובע - "שדחמ 

לש הלעפה ךות ,תללוכה התיבב םידחוימ 
הקומע הלבק ךותמו תוידוחיי הארוה תוטיש 
וניא ־ בולישה ירוחאמ דמועה לאנויצרה לש 

ידי לע ילאודיבידניא ןפואב שחרתהל לובי 
תיתכרעמ תוברעתה שרוד אוהו ,ןמצע תורומה 

.תללוכו תידוסי ,תיניצר 

רקחמה ינותנ חותינמ הלועה בצמה תנומת 
לשב אל ןידעש יוניש לש ךילהת לע העיבצמ 
הרדגהה יפ לע "ינש רדסמ יוניש" ארקיהל 
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שיפו דנלקיו ,קיולצוו לש תיסאלקה 
 ,(Watzlawick, Weak land, 81 Fisch, 1974)
דבורה ןיב םואית הכותב תרצואה 

לע יטקרפה דבורה ןיבל ינויער־יגולואידיאה 
ילעבו םידומה ןמ קלח .םינושה וידממ 
רסוחו תורוב ןיידע םילגמ םינושה םידיקפתה 
"םידחוימ םיכרצ" גשומה תועמשמל רשאב עדי 

בולישהו ללכב ךוניחה תכרעמ לש רשקהב 
םוגרת לע השקמ עדיה רסוח .טרפב 
.םרוזו יתימא חרואב השעמל היגולואידיאה 

ידכש ןייצמ (Williams, 1999) סמאיליו 
ךילהתב שרדנה רבעמה תא ושעי םישנאש 
תללוכה "ןוחטיב תשר" תונביהל הכירצ ,יוניש 
םדוק ןויסינ ,םימיאתמ םיבאשמ תאצקה 
תביבס לש הריצי ,בטיה "ודבע"ש םירבעמב 

הדובע תדדועמה ,תדבכמו תכמות הדובע 

המירז תקפסמה ,הובג לרומ תררועמו םיתווצב 
,ףטוש ץועייו יונישל סחיב עדימ לש המיאתמ 

ךותב םמצע עיבהל םישנאל תרשפאמהו 
תעב יטנתואה םלוקל יוטיב תתלו ךילהתה 

.יונישה םע תודדומתהה 

"ןוחטיב תשד" התוא יכ םידיעמ תורומה ירבד 

"תועוקת" וראשנ ןה ןכלו הרצונ אל תיגולוכיספ 

סמאיליוש /'ףסה לע הדימע"ה בלשב 
 (1999 ,Williams) םידוגינ אלמכ וראתמ

.םיישיא םירבשמו םיימינפ 

הניחבב ךרוצה תא םילעמ רקחמה יאצממ 
יואר .דחוימה ךוניחה קוח םושיי לש תשדוחמ 

תכרעמ ןכא סאה ,הלאשל תעדה תא תתל 
םידימלת לש בולישל יוארכ הכרענ ךוניחה 
תעמטה תניחבמ ןה םידחוימ םיכרצ ילעב 
תניחבמ ןהו קוחה ירוחאמש היגולואידיאה 
םיינוגראהו םייגולוקאה ,םייגוגדפה םייונישה 

.ךכב םיכורכה 

היפרגוילביב 

:בוליש לע םיחחושמ םירומ .(2002) .ג ,ישיבא 
ךוניחב תויגוס.ס''שת - ח''נשת ,בצמ תנומת 

.15־24 ,(1)17 ,םוקישב! דחוימ 

תובקעב םישגדהו תויועמשמ .(2002) .כ ,לגיא 
.דחוימה ךוניחה קוחב הקיקחה ינוקית 
.תוברתהו ךוניחה דרשמ ,דחוימ ךוניחל ףגאה 

ןיב םירשק .(2004) .צ ,ןמטכשו .א ,גומלא 
ןיבל םירומ לש הארוה תויוגהנתה 
םיכרצ ילעב םידימלת לש םידוקפת 
תויגוס.תוליגר תותיכב םיבלושמה םידחוימ 

.79־94 ,(2)19,םוקישבו דחוימ ךוניחב 

לש תודמע .(2004) .א ,טסלו .ש ,הדוהי ןב 
לש יתרבח בולישב םיחילצמה םירומ 

התיכב םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת 

,םוקישבו דחוימ ךוניחב תויגוס .הליגר 
 19(2), 78*65.

לארשיב דחוימה ךוניחה .(1999) .ת ,לפמוג 
ונא ןאלו ונאב ןיאמ :.2000 תונש תארקל 
,םוקישבו דחוימ ךוניחב תויגוס !םירתוח 

 24(2), 71-82.

לש םהיתודמע .(2004).ח ,ץישפילו .ר ,ןמבולג 
בוליש יפלכ ידרחה רזגמהמ םירומ 

ךוניחב םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת 
.329־346 ,(2) גמ ,תומגמ .ליגרה 

,ינוגרא םילקא .(2003) .א ,לזיוו .א ,רורד 
יפלכ תודמעו םירומ לש תימצע תוללוח 
תויגוס .םידחוימ םיכרצ םע םידימלת בוליש 

.5־18 ,(1)18 ,םוקישב! דחוימ ךוניחב 

.2003 יללכה להנמה רזוח .(2003) ל"כנמ רזוח 
עגונב ליגרה ךוניחה תרגסמב בולישה תינכות 
.תוברתהו ךוניחה דרשמ .םידימלתב לופיטל 

,םיקוחה רפס .(1988) דחוימה ךוניחה קוח 
.ח'ימשתה ,באב 'ז ,1256 

המ .(2004) .נ ,ןיגייפו .ש ,רטייר ,.ר ,רומלט 
ןיבל ההובג הקיחש תמר םע תוכנחמ ןיב 
רשקהב הכומנ הקיחש תמר םע תוכנחמ 
!םידחוימ םיכרצ ילעב םידימלת בוליש לש 

.17-31,(1)19,םוקישבו דחוימ ךוניחב תויגוס 

יפלכ םירומ תודמע .(2004) .י ,רזיילו .א ,ןהכ 
תוגירחה תוירוגטק יפ לע םידימלת בוליש 
תודדומתהל םירושיכה תסיפתו ןתרמוחו 
תליג וס .תבלשמה התיכב הלא םידימלת םע 

.95־109 ,(2)19 ,םוקישבו דחוימ ךוניחב 

תודמע .(2001) .מ ,רואנו .ח ,ץישפיל 
םידימלת בוליש יפלכ הארוהל םיטנדוטס 

ליגרה ךוניחב םידחוימ םיכרצ ילעב 
הלא םידימלת דמלל םתולגוסמ תשוחתו 

.תוגירחה גוסלו דומילה תמגמל הקיזב 
.373־394 ,(3) אמ ,תומגמ 
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יתבב םיגירח םידלי בוליש .(1989) .ש ,רטייר 

תליג לס .90 - ה תונשל רגתא - םיליגר רפס 

.25־38 ,6,םוקישבו דחוימ ךוניחב 

ךוניחב םירומ תודמע יוניש .(1991) .צ ,עבטבש 
תורגסמב גירחה דליה בוליש יפלב ליגרה 

תינכותו םייריפמא םיאצממ ;תוליגר 

.55־59 ,13 ,םיפד .תוברעתה 

 Banerji, ML, 8c Dailey, R. (1995). A study
 of the effects of an inclusion model on

 students with specific learning disabili
 ties. Journal of Learning Disabilities,
 28(8), 511-522.

 Barnett, C., 8c Monda-Amaya, L.E.
 (1998). Principals' knowledge of and
 attitudes toward inclusion. Remedial and

 Special Education, 3, 181-192.

 Barton, M.L. (1992). Teachers' Opinions on
 the Implementation and Effects of Main
 streaming. Chicago: Chicago Public
 Schools, II. (ERIC Document Repro
 duction Service No. ED 350 802).

 Brownell, M.T., 8c Parjares, F. (1999).
 Teacher efficacy and perceived success
 in mainstreaming students with learning
 and behavior problems. Teacher Educa
 tion and Special Education, 22, 154-164.

 Conway, A. (1989). Teachers' explanations
 for children with learning disabilities.
 Early Child Development and Care,
 53(1), 53-61.

 Cook, B.C., Semmel, M.I., 8c Gerber,
 M.M. (1999). Attitudes of principals and
 special education teachers toward the
 inclusion of students with mild disabili

 ties - Critical differences of opinion.
 Remedial and Special Education, 20,
 199-209.

 Daane, C.J., Beirne-Smith, M., 81 Latham,
 D. (2000). Administrators' and teachers'
 perceptions of the collaborative efforts of
 inclusion in the elementary grades.
 Education, 121, 331-339.

 Dixon, S. (2005). Inclusion - not segregation
 or integration is where a student with
 special needs belongs. The Journal of
 Educational Thoughts, 39( 1), 33-54.

 Emanuelsson, I. (1998). Integration and
 segregation - inclusion and exclusion.

 International Journal of Educational
 Research, 29, 95-105.

 Fuchs, D., Fuchs, L., 8c Norris, P. (1994).
 The relation between teacher's beliefs

 about the importance of good students
 work habits, teacher planning, and stu
 dent achievement. Elementary School
 Journal, 94, 331-345.

 Gartner, A., 8c Lipskey, D. (1987). Beyond
 special education: Toward a quality sys
 tern for all students. Harvard Education

 Review, 57, 367-395.

 Goodlad, J.L., 8c Oakes, J. (1988). We
 must offer equal access to knowledge.
 Educational Leadership, 45(5), 16-22.

 Guba, E.G., 8t Lincoln, Y.S. (1998).
 Competing paradigms in qualitative
 research. In N.K. Denzin, 8c Y.S. Lincoln

 (Eds.), The Landscape of Qualitative
 Research (pp 195-220) London: Sage
 Publications.

 Hutchinson, S.A. (1988). Grounded theory.
 In R.R. Sherman 8c R.B. Webb (Eds.),
 Qualitative Research in Education: Focus
 and Methods, (pp. 123-140). London:
 Falmer

 Jones, M.N., Thorn, C.R., Chow, P.,
 Thompson, I.S., 8c Wilde, C. (2002).
 Equifinality: Parents' and students' atti
 tudes towards a student-centered approach

 to integration. Education, 122, 624-636.

 Lewin, K. (1936). Principles of Topological
 Psychology. New York: McGraw-Hill.

 Mink, K.M., Bear, G.G., Deemer, S.A., 81
 Griffin, S.M. (1996). Teachers" experi
 ences with inclusive classrooms:

 Implications for special education
 reform. The Journal of Special Educa
 tion, 30(2/1), 152-186.
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 Myles, B.S., 8c Simpson, R.L. (1992).
 General educators' mainstreaming prefer
 ences that facilitate acceptance of stu
 dents with behavioral disorders and learn

 ing disabilities. Behavioral Disorders, 17,
 305-317.

 Praisner, C.L. (2003). Attitudes of elemen
 tary school principals toward the inclu
 sion of students with disabilities.

 Exceptional Children, 69, 135-146.

 Sabornie, E.J., 8i DeBettencourt, L.U.
 (1997). Teaching Students With Mild Dis
 abilities at the Secondary Level.
 Columbus, OH: Prentice Hall.

 Sack, J.L. (1998). Side by side. Education,
 77(28), 34-36.

 Sapon-Shevin, M. (1996). Full inclusion as
 disclosing tablet: Revealing the flaws in
 our present system. Theory Into Practice,
 35(1), 35-41.

 Schein, E.D. (2003). Kurt Lewin's Change
 Theory in the field and in the classroom:
 Note toward a Model of Managed
 Learning:
 ttp:/www.sololine.org/res/wp/10006.html

 Schümm, J.S., 8c Vaughn, S. (1995).
 Getting ready for inclusion: Is the stage
 set? Learning Disabilities Research Sc
 Practice, 10(3), 169-179.

 Shoho, A.R., Katims, D.S., 8i Wilks, D.
 (1997). Perceptions of alienation among
 students with learning disabilities in
 inclusive and resource settings. The High
 School Journal, 8/(1), 28-36.

 Smith, M.K., Sc Smith, K.E. (2000). "I
 believe in inclusion, But...": Regular
 education early childhood teachers' per
 ceptions of successful inclusion. Journal
 of Research in Children, 14, 161-185.

 Snow, K. (2001). Disability is Natural:
 Revolusionary Common Sense for Raising

 Successful Children With Disabilities.
 Woodland Park, CO: Braveheart Press.

 Soodak, L.C., Podell, D.M., St Lehman,
 L.R. (1998). Teacher, student, and school
 attributes as predictors of teachers'
 responses to inclusion. The Journal of
 Special Education, 31(4), 480-497.

 Strauss, A., St Corbin, J. (1990). Basics of
 Qualitative Research: Grounded Theory
 Procedures and Techniques. London:
 Sage Publications.

 Taylor, R.L., Richards, S.B., Goldstein,
 P.A., St Schilit, J. (1997). Teacher per
 ceptions of inclusive settings. Teaching
 Exceptional Children, 29(3), 50-54.

 Turner, V. (1969). The Ritual Process:
 Structure and Anti-structure. Chicago:
 Aldine Publishing Co.

 Van Gennep, A. (1960). The Rites of Passage.
 Chicago: University of Chicago Press.

 Vaughn, S., Schümm, J.S., Jallad, B.,
 Slusher, J., St Saumeil, L. (1996).
 Teachers' views of inclusion. Learning
 Disabilities Practice, 11(2), 96-106.

 Villa, R., Thousand, J.S., Meyers, H., St
 Nevin, A. (1996). Teacher and administra
 tor perceptions of heterogeneous educa
 tion. Exceptional Children, 63(1), 29-45.

 Watzlawick, P., Weakland, J.H., St Fisch,
 R. (1974). Change. New York: Norton.

 Wilczenski, F.L. (1993). Changes in atti
 tudes toward mainstreaming among
 undergraduate education students. Edu
 cational Research Quarterly, 17, 5-17.

 Williams, D. (January, 1999). Life events
 and career change: Transition psychology
 in practice: Paper Presented to British
 Psychological Society's Occupational
 Psychology Conference.

:תורבחמה 

ךוניחל יקסניול תללכמ דחוימ ךוניחל לולסמה ,שיבג הלב ר"ד 

ת''פומ ןוכמ ,רקחמב תילנויספורפ תוחמתה תזכרמ ,ינועמש הרש ד"ד 
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