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“Construir mi relación con mi mujer.
Desarrollar simplemente una relación calma 
y placentera en todo lo que vivimos”
Personas casadas con discapacidad
intelectual presentan la esencia de su vida 
matrimonial

Erella Hamilton
She is pursuing a PhD degree at Ben Gurion
University, and has an MA in public administration and a BA in 
social work from the University of Tel Aviv.

She is a senior researcher at ‘Alei-Siach’, an organisation
providing solutions for the intellectually and physically
impaired; a lecturer at Ono Academic College; and, serves as a 
field instructor in youth development.

Her current research interest is in the influence spatial policy 
has on the daily life of the individual, with a view towards ba-
lancing top-down policy by the empowerment of  the voice of 
marginalised individuals.

Abstract

Este artículo presenta cómo las personas con 

discapacidad intelectual que viven en el mar-

co del sistema de vivienda Ofek de la Asocia-

ción Alei Sheikh perciben su vida matrimonial. 

Este sistema de alojamiento está destinado a 

The current article shows how people with 
intellectual disabilities living within the 
framework of the Ofek housing system of 
the Alei Sheikh Association perceive their 
married life. This housing system is intend-
ed for religious couples with intellectual dis-
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parejas religiosas con discapacidad intelectu-

al que están casadas en el rabinato y quieren 

vivir como cualquier otra pareja. Desde el en-

foque de incidencia que sostiene que la propia 

percepción de la realidad debe ser escucha-

da (“nada se trata de nosotros sin nosotros”) 
y utilizando medios cualitativos, el artículo 

presentará la percepción de los entrevista-

dos sobre la naturaleza del matrimonio y la 

relación interpersonal entre los cónyuges. Los 

hallazgos del estudio muestran claramente 

que, contrariamente al concepto rector de una 

gran parte de los cuidadores en el campo, las 

personas con discapacidad intelectual son ca-

paces y están dispuestas a crear la comuni-

cación interpersonal y las relaciones íntimas 

requeridas entre los cónyuges. Además, las 

personas con discapacidad del sector religio-

so y observante de la tradición judía, le con-

ceden una  gran importancia construir un ho-

gar y una vida familiar judía, tanto como parte 

de un proceso de rehabilitación e integración 

como pares dentro de la  sociedad, como para 

su propia seguridad emocional y personal.

abilities who are married in the rabbinate 
and who want to live like any other couple. 
From the advocacy approach which holds 
that one’s perception of reality should be 
heard (“nothing is about us without us”) 
and using qualitative means, the article 
will present the interviewees’ perception 
of the nature of marriage and the interper-
sonal relationship between spouses. The 
findings of the study clearly show that con-
trary to the guiding concept of a large part 
of the caregivers in the field, people with 
intellectual disabilities are able and willing 
to create interpersonal communication and 
intimate relationships as required between 
spouses. Moreover, as will be shown, in 
people with disabilities from the religious 
and observant sector, there is great impor-
tance in building a Jewish home and life, 
both as part of their rehabilitation and in-
tegration process as equals in the society 
to which they belong, and in terms of their 
own personal and emotional security.
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  ריצקת

 לש "קפוא" רוידה ךרעמ תרגסמב םייחה תילכש תולבגומ םע םישנא דציכ גיצמ יחכונה רמאמה

 תולבגומ םע םייתד תוגוזל דעוימ הז רויד ךרעמ .םהלש םיאושינה ייח תא םיספות חיש ילע תתומע

 תא עומשל שי יכ תסרוגה רוגניסה תשיג ךותמ .רחא גוז לככ תויחל םיצורו תונברב ואשינ רשא תילכש

 איבא ,םיינתוכיא םיעצמאב שומיש ךותו )"ונידעלב ונילע םולכ"( תואיצמה תא םדא לש ותסיפת

 .גוזה־ינב ןיב ישיא־ןיבה רשקה יבגלו םיאושינה תוהמ יבגל םינייאורמה לש םתסיפת תא רמאמב

 םישנא ,םוחתב לופיטה ישנאמ לודג קלח החנמה הסיפתהמ הנושב יכ רוריבב םיארמ רקחמה יאצממ

 .גוז־ינב ןיב שרדנכ םיימיטניא םיסחיו תישיא־ןיב תרושקת רוציל םיצורו םילגוסמ תילכש תולבגומ םע

 הבר תובישח הנשי ,תווצמו תד ירמוש לש רזגמהמ תולבגומ םע םישנא לצא ,גצויש יפכ ,ךכמ הרתי

 הילאש הרבחב םיוושכ םהלש תובלתשההו םוקישה ךילהתמ קלחכ ןה ,םיאושינ ייחו ידוהי תיב תיינבל

   .םמצע םהלש ישגרהו ישיאה ןוחטיבה תניחבמ ןהו ,םיכייתשמ םה

 

  אובמ

 קלחב םג ומכ ,םיילופיטה תועוצקמה ישנאמ לודג קלח ברקב תמייקה הנעט ללוש יחכונה רקחמה

 רקחמה םלועבש ףא לע .םיישגר םירשקל םיקוקז םניא תילכש תולבגומ םע םישנא יכ ,תורפסהמ

 םיאושינל  םימסחה דחא ,תושגר תווחל תילכש תולבגומ םע םישנא לש םתלוכי רבדב הנבה תמייק

 יכ תחא אל החינמה עוצקמה ישנא לש הסיפתה אוה תילכש תולבגומ םע םישנא ברקב תויגוז ייחלו

 בהו-ץישפיל( תויאדיחי יבצמ םיפידעמ ןכלו תושגר תעבהב םישקתמ תילכש תולבגומ םע םישנא

 .)Hebblethwaite, Jahoda & Dagnan, 2011;   Vos et al, 2010 ;2017 ,רטיירו ןמיונ ;2015 ,לאגוחו

 תולבגומ םע םישנא לש תולגוסמה תמרל תעגונ וז תוסחייתה .לעופב םינעמה לע םג הכילשמ וז החנה

 .היגוסל עגונב םהיתושגר תאו םנוצר תא עיבהל םוקמה תא םהמ תענומ םג ךא ,תויגוז ייח תויחל

 ייחו םיאושינה תייגוסל עגונב תילכש תולבגומ םע םישנא לומ חיש ןיאש טעמכ ,םירקמה תיברמב

 םהיתוסיפת תא גיצא  יחכונה רמאמב .אשונב םתדמע תא עיבהל תונמדזהה םהל הרסח ןכלו ,תויגוזה

 םיסחייתמ םיאצממה .חיש ילע תתומע לש קפוא ךרעמב םייחה תילכש תולבגומ םע םיאושנ תוגוז לש

 רקחמה יאצממ .גוזה־ינב ןיב  םילהנתמה םייגוזה םירשקה יבגלו םהלש םיאושינה ייח יבגל תוסיפתל

 הרושק םיסחיה תכרעמ תובישח .םינייאורמל תיגוזה םיסחיה תכרעמ הבושח המכ דע םיארמ

 לע ףסונ .םהיניב םיסחיה תכרעמב רחאה תסיפתלו גוזה־ינב ןיב תמייקתמה תימיטניאה תרושקתל

 תיב תמקהו םיאושינ ,תווצמו תד ירמוש לש רזגמהמ םהש םיפתתשמה רובע יכ רקחמב אצמנ ,ךכ
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 תוירחא לוטיל םתלוכי לע תוכלשה םהל שי ןכ לעו ,הרבחב םיווש םישנאכ םתופתתשהל למס םה ידוהי

 .הרבחב םתובלתשה יכילהתל

 

  תילכש תולבגומ תרדגה

 ידיל האב תילכש תולבגומ ,DSM-V (American Psychiatric Association, 2013)־ה תרדגה יפ לע

 :םיביכרמ ינשל תולבגומה תא קלחל ןתינ .תוישעמו תויתרבח ,תויתסיפת תויונמוימב יוטיב

 ןיב ,ללוכ הז ביכר - ילכשה דוקפתב תיתועמשמ תולבגומ וא ילאוטקלטניאה דוקפתב תולבגומ ●

 ,תטשפומ הבישח ,תויעב ןורתפ ,תונקסמ תקסהב רמולכ ,יביטינגוקה דוקפתב םיישק ,רתיה

  .ןויסינהמ הדימלו תימדקא הדימל

 םייתוחתפתהה םיטרדנטסבו יתולגתסהה דוקפתב םיישק - יתולגתסהה דוקפתב תולבגומ ●

 .עוצקמ ישנא לש תכשמתמ הכימת אלל ,ליגה ינב תצובקמ םישרדנה םייתרבחהו

 ,תימוימוי תוליעפבו ימצע לופיטב תוידוקפת תויונמוימ שוכרל תלוכי תמייק יכ איה הרדגהה תועמשמ

 תטשפומ הבישחב םיישק םנשי .תבכרומ תוליעפב הכימתו תיקלח הנווכה םיתיעל תשרדנ ךא

 תמגוד םיילוהינ םידוקפתב םיישק םנשי ,ןכ ומכ .ישחומ יפוא תלעב איה תואיצמל תוסחייתההו

 לע םג רבודמ ,םיבר םירקמב .המודכו תושימג ,תויופידע רדס תעיבק ,ימצע לוהינ ,תויעב ןורתפ ,ןונכת

 טופישה .םייתרבח םיבצמ לש הנבהבו תונשרפב ישוקב בור יפ לעו ,םילשב םניאש םיישיא־ןיב םירשק

 אוהו ,םימוחתהמ קלחב הנווכהבו הכימתב ךרוצ ונשי .םיאלמ םניא תימצע הרימשל תלוכיהו יתרבחה

 הרזעל םיקקזנ תילכש תולבגומ ילעב ,בור יפ לע .הרגשהמ קלח ןניאו ,תובכרומ תושירדהש לככ הלוע

   .)2015 ,ןועמשו ירדק( םליג ינבמ הפוצמש יפכ דקפתל ידכ רתוי וא דחא םוחתב

 תושגר םיווחו םילגוסמ תילכש תולבגומ םע םישנא יכ הנבה תמייק תורפסב ,ישגרה םוחתל סחייתהב

 ןמיונ ;2015 ,לאגוחו בהו-ץישפיל( םתוא אטבל םילגוסמ ףאו ,םימיאתמ השגנהו ךווית תועצמאב

 יכ הנבהה ,תאז םע .)Hebblethwaite, Jahoda & Dagnan, 2011; Vos et al, 2010 ;2017 ,רטיירו

 תא םיבר םירקמב הנשמ הניא תואיצמה תא תווחל תלוכי־יאב אלו תואיצמה שוריפב ישוקב רבודמ

 םע םישנאו ,גויתל הטונ תיתרבחה תוסחייתהה ,םויכ םג .תילכש תולבגומ םע םישנא יפלכ השיגה

 ,ינרק-רזיירו רטייר( תיתרבח םידירטמו םיכיבמ ,תישגר םירקעכ בור יפ לע םיספתנ תילכש תולבגומ

  .)2009 ,יולרבו ריורב ,רודיל-סדה ;2009

 

 

 



COACT International Journal · 3 · Tikun Olam     ·    55

“Construir mi relación con mi mujer. Desarrollar simplemente una relación
calma y placentera en todo lo que vivimos” Personas casadas con discapacidad intelectual

presentan la esencia de su vida matrimonial

  םוקישה ךילהתמ קלחכ הליהקב םדאה בוליש

 םוקיש וא לופיט תינכות לכ תוחנהל ךירצש יתוהמ ביכרמ אוה הליהקב בוליש יכ סרוג יתרבחה לדומה

 ,)2013( לגסו )2016( ןיקביר בלרב יפ לע .)2016 ,םירחאו רומ ךותב ,רפסקייש( תולבגומ םע םדא לש

  :תונורקע השולש לע ססבתהל ךירצ הליהקב תולבגומ םע םישנא לש - אלמ וא יקלח - בוליש

 ירבח רתיל המוד ןפואב םיתורישב שומיש ךות הליהקב טרפה בוליש :היצרגטניאה ןורקע ●

 ;הליהקה

 םישנאל המודב םייחה יטביה לכב ףתתשהל םיאכז תולבגומ םע םישנא :היצזילמרונה ןורקע ●

 לככ םייביטמרונ םייח תויחל תורשפאה תא םהל קפסל שי ,הז ןורקיע יפ לע ."םייביטמרונ"

 םיפתוש םה תולבגומ םע םישנא יכ חינמ היצזילמרונה ןורקע .םיינויגה םיבאשמ עויסב ןתינה

 תודמע ,תושגר ילעב םישנא  םהב תוארל שי ןכ לעו ,םייח םה הבש הליהקבו החפשמב םיאלמ

 .עיבהל םילגוסמ םהש תוסיפתו

 וייח יבגל תוטלחה תלבקל רושקה לכב טרפה לש ויתונוצר לע שגד :היצאודיבידניאה ןורקע ●

 .)2006 ,בדנימעו בבוח( םידוחייה ויכרצלו ויתונוצרל תומאתומה תוישיא תוינכות תיינב ךות

 ילופיט חישמ רבעמהו )Swain & Frenc, 2000 ;2016 ,ילשו םהש ,ליג( תיביטמרפמיאה השיגה

 ,וליא תושיג יפ לע .יתרבחה לדומה לע ךבדנ םיפיסומ ,)2020 ,יאמולשו בולוט( תויוכז חישל

 יכילהת .תיתוכאלמ איה תולבגומ אלל םישנאל תולבגומ םע םישנא ןיב תמייקה הדרפהה

 וז השיג יפ לע .םימחר תשוחת ךותמ אלו תינויווש הדמע ךותמ תורקל םיכירצ הרבחב תובלתשה

 ונממ תענומ הניא ךא ,תואיצמה תא שרפלו תווחל ולש תלוכיה לע העיפשמ םדא לכ לש תוקלה

 תויוכזה תאו תויוריחה ברימ תא תולבגומה םע םדאל רשפאל אוה הרבחכ ונדיקפת .הב ףתתשהל

  .שרדנש ןכיה יווילו הכימת ןתמ ךות ןהל יאכז אוהש

 

 םדא ייחב יביטמרונ קלחכ םיאושינלו תויגוזל  תוכזה

 ייחל תוכזה ,ךכ ךותב .םדאה ינב תיברמ לש םהייחב יביטמרונ קלח םה תיגוז תכרעמו תיב תיינב

 ךלהמב ןיאושינה תובישח תורמל .הרבחב תולבגומה םע םדאה לש בולישה ךילהתמ קלח איה םיאושינ

 ;2017 ,רטיירו ןמיונ( אשניהל תילכש תולבגומ םע םישנא לש םנוצרל תוברה תויודעה תורמלו םייחה

Cuskelly & Bryde, 2004(, תוכזה תא שמממ תילכש תולבגומ םע םישנא לש תיסחי טעומ רפסמ 

 15% קר יכ אצמנ ,21 ליג לעמ תילכש תולבגומ םע םישנא ברקב לארשיב ךרענש רקסב .םיאושינל

 תוגוז טועימל תוביסה .)2017 ,בולוטו ןרטש ,ףל-רלדנב ,רוגמ( גוז־תב/ןב םע םיררוגתמ םיפתתשמהמ

 ףא לע יכ איה תוטלובה תואמגודה תחא .ךילהתב םייטרקוריב םימסח המכ תונמל ןתינ .תובר ןה ולא
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 תוכזל סחייתמה ,23 ףיעס ,לארשי תנידמב הרשוא תולבגומ םע םישנא לש תויוכז רבדב הנמאהש

  .)2018 ,ינושרג( םייטנוולרה תדה תודסומ לש המכסהב הנתומ ,ןיאושינל

 ישנא - ףסה ירמוש לש םתסיפת אוה תויגוז תיינבל תילכש תולבגומ םע םישנא לש םכרדב ףסונ םסח

 ישנאל סחייתהב .)Reiter & Bryen, 2012 ;2020 ,ןמייה-יקסבודנורב( םתוא םיוולמה עוצקמה

 תילכש תולבגומ םע םישנא לש םבוליש לע םינומאש החוורו ךוניח ישנאל רקיעב איה הנווכה ,עוצקמה

  .תיתרבחה תכרעמב

 ייחב תונוש תולטמ עוציבב םירחא לש עויסל םיקקזנ תילכש תולבגומ םע םישנא ,הרדגהה םצעמ

 תויונמדזה לש הריציב ,תויונמוימ תשיכרב הרזע םהל תשרדנ ,םעפ אל ,רתיה ןיב .םוימויה

 ;Burgen & bigby, 2007; Crane, 2002( םרומישבו םירשק תמיקרב ,תויתרבח תויצקארטניאל

McVilly et al, 2006(. םע םישנא ןיב םיישיא־ןיבו םיימיטניא םיסחי סוסיב ךילהתב םירגתאה דחא 

 ,Lesseilers & Van Hove ( ךילהתל יוויל רדעהו תיעוצקמה הכימתה רדעה אוה תילכש תולבגומ

 עוצקמה ישנאב תונד )2020( ןמייה-יקסבודנורבו )2018 ,ןיטשריופ ךותב( רודיל-סדהו ןורוד .)2002

 ,תואיצמב ,רורב םסח ןיא לעופבש ףא לע יכ איה רבדה תועמשמ .ףיקע םסחכ םתוסחייתה תא תואורו

 םע םישנא לש תורשפאה תא םיעבוק - םהלש הבוגתה רסוח וא עוצקמה ישנא לש הבוגתה םצע

  .תיגוז םיסחי תכרעממ תונהיל תילכש תולבגומ

 ומכ םירחא םימוחתבש דועב .הז ךרוצל תוסחייתה רסוחלו ןיינעב הכרדה רסוחל רושק הכימתה רסוח

 םוחתב יכ הארנ ,תולבגומ םע םישנאל תרדסומ הכרדה תמייק ,תוינימ וליפא וא הדובע ,םידומיל

 ןיאש טעמכ ,תותומע לש ןטק רפסמ טעמל .וזכ הכימת הרסח םייגוזהו םיישיא־ןיבה םיסחיה

 אוה הכימתה רסוח לש ינשה וקלח .)2018 ,ןייטשריופ( םוחתב הרשכהל ןכש לכ אלו היגוסל תוסחייתה

 )Glazemakers & Deboutte, 2013( ובאדו רקמזאלג .אשונה לע רוביד רדעה וליפא וא קוסיע רסוח

 םירקמב ,םתנעטל .תילכש תולבגומ םע םישנא לצא םיתרבח םירושיכ לש הדימלה תלוכי תא ונחב

 תילאמרופ־יתלב הדימל תורשפאמה תויתרבחה תותשרה תא םירסח תילכש תולבגומ םע םישנא ,םיבר

 םישנאהמ לודג קלח רובע םיירשפא־אלכ םיספתנ םיאושינ םיתיעל ,ךכ ךותמ .םייתרבח םידיקפת לש

  .)2015 ,לאגוחו בהו-ץישפיל( תילכש תולבגומ םע

 םירוגמה יאנת אוה םייגוז םירשק רוציל תילכש תולבגומ םע םישנא לש םתלוכי לע עיפשמה ףסונ םרוג

 עגממ ענמיהל היחנה תחא אל הנשי ,תולבגומ םע םישנאל החוורהו לופיטה יתורישמ קלחב .םהלש

 ,ךכ ךותמ .הדרטהכ וליפא וא המכסהב אלש עגמכ שרופי הז עגמ אמש ששחמ םיריידה ןיבו םע ללכב

 תורשפאה םג .)2020 ,ןמייה-יקסבודנורב( עגמ לכמ ענמיהל ךרוצה תולבגומ םע םישנאל רדושמ

 תובר םימעפ ,ולא תורגסמב .רוידה יכרעמ תיברמב תמייק הניאש טעמכ הערפה אלל תודחייתהל

 תויגוז םויק םשל תיחרכהה תויטרפה דוביא ךות ,רתוי ףא םיתיעלו ,םישנא ינש דחא רדחב םיררוגתמ
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)Hollomotz, 2009(. םהיפתוש תא רוחבל םיאשר םניא םיריידה ,םירקמהמ רכינ קלחב ,ךכמ הרתי 

 .ן/םגוז־תו/ינב םע רדחה תאו הרידה תא קולחל תורשפאה םהמ תענמנ םג ךכל ךשמהבו ,רדחלו הרידל

-הטיול( םיעובק םידעומב םירדחב רבעמב עצבתמש ךירדמ לש חוקיפ םייק ,תורגסמהמ קלחב

  .)2012 ,היוסו ןייטשנרב

 תולבוקמה תוסיפתה דגנכ רגית תאירקב אצוי ,תיביטמרפמיאה השיגה לא ררפרמה ,יחכונה רמאמה

 תילכש תולבגומ םע םישנא לש םהיתונוצר תאו םהיתושגר תא תולטבמ תחא אלש לופיט ישנא ברקב

 םע םישנא לש תוסיפת ןאכ תוגצומ ,ךכ ךותב .)Swain & French, 2000 ;2016 ,ילשו םהש ,ליג(

 םימרוגב םיוולמ םהש ךות יושנ גוזכ םייחלו םיאושינל תוכזה תא שממל וחילצה רשא תילכש תולבגומ

 תא עונמל ןיא ,םימיוסמ םירקמ טעמלש הווצמ םה םיאושינה ,תווצמהו תדה ירמוש רזגמב .םיילופיט

 ךות םיפתושמ םירוגמ םיאושנ תוגוזל םירשפאמש יתד יפוא ילעב רויד יכרעמ המכ םימייק .המויק

 איה וללה םיכרעמה ילהנמ לש הכרעהה .םהבש קיתווה אוה קפוא ךרעמ .עוצקמ ישנא לש הרזעו יוויל

 יווילו הכימת םילבקמו ,תילכש תולבגומ םע םיאושנ תוגוז םירשעכ לארשיב םייח םויהל ןוכנ יכ

 .יטנוולר רויד ךרעמ ךרד םימיאתמ

 

  םיאושינה תובישח

 הז ךילהתב האור "ןיאושינה קוש" תיירואית .בכרומו ךשוממ ךילהת איה הרבח לכב גוז־ןב תאיצמ

 לכוי אוה רשא גוז־ןב דיחיה רחבי ,וז הירואית יפל .םיישיא־ןיבו םיילכלכ םיסכנ לש ןיפילח תכרעמ

 ,Ahuvia & Adelman ( ישגרו יתרבח ,ילכלכ חוור לש תיברמ הדימ ותכרעהל ונממ קיפהל

1992;Becker, 1974 (. תלעותה ףקיהב אטבתמ "ןיאושינה קוש"ב םדא לש וכרע ,וז טבמ תדוקנמ 

 ןהכ-קקוב ;2011 ,גרבצלזו ןהכ-קקוב( דעוימה יתחפשמה אתלו דעוימה וגוז־ןבל םורתל לוכי אוהש

 תוסיפתמ רומאכ אוה םג עבונ יתחפשמה אתל איבהל םדא לכ רומאש תלעותה גוס  .)2006 ,סרפו

 תויטסיביטקלוק תורבח ןיב טלוב לדבה םייק הז םוחתב .אתה תוהמ רבדב תויתרבחו תויתוברת

 הרבחב םיאושינה  (Buss, 1992; Shalev, Baum & Itzhaki, 2012).תויטסילאודיבידניא תורבחל

 תניחבמ יטרפה םדאה לש חוורה רמולכ ,םיידדה הכישמו הביח סיסב לע םישענ תיטסילאודיבידניאה

 הרבחב .)Dion & Dion, 1993( גוזה־ןב שופיחל סיסבה אוה ישגרו ישיא חותיפו הכישמ

 לש סיסבה םה םיאושינה - תינבמ תיתרבח תועמשמ איה םיאושינה תועמשמ ,תיטסיביטקלוקה

 ומצע גוזה לש ןיינע הניא גוזה־תב/ןב תריחב ,ךכ ךותב .הרבחה תבכרומ השעמל הנממ רשא הליהקה

 תיסיסבה תיתרבחה הדיחיל תבשחנ החפשמה .)2017 ,ןמרסו( הלוכ הרבחה לשו תוחפשמה לש אלא

 תקולח הנשי תיבה ךותב .תיב תיינב אוה הרבחב םיטרפה לש םדיקפת .יתרבחה רדסה ססבתמ הילעש

  .םידלי ןיבל םירוה ןיב םגו םישנו םירבג ןיב הרורב םידיקפת
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 ןכלו ,הליהקב םדא לש ובוליש לע תוכלשה שי תדו תווצמ ירמוש תרבחב גוזה־תב/ןב תריחבל

 םניא תידרחה הרבחב םיאושינו גוז־ינב תריחב .םדא לש תודידבה תעינמל רבעמ הבר התועמשמ

 לש המויק תרימש ותרטמש ןוילע ךרע לעב וצ - ךכמ רתויו ,יתרבח הנבממ קלח אלא ,םיילאודיבידניא

 ינפל בלשכ ספתנ יתדה רזגמב תויאדיחיה וא תוקוורה דמעמ .)2014 ,ירא ןבו טראב( הליהקה

 תולבגומ םע םישנא לש בוליש וא םוקיש לכ ,ךכיפל .)2015 ,ירא ןבו טראב ;2017 ,ןמרסו( תורגבתהה

  .וז היגוסל סחייתהל םיכירצ תידרח הליהקב תויוכז יוושכ

 ןעוט ,רבד לש ופוסב ,תיטסיביטקלוקה הרבחה ןיבו תיטסילאודיבידניאה הרבחה ןיב תונושה תורמל

 הרבחב .הנהמו קפסמ ,ןגומו חוטב םיסחי בחרמ רוציל איה תויגוזה תיינב לש התרטמ ,)2018( רצלמ

 דובכ לעו הניתנ לע תססבתמ םיסחיה תכרעמ ,לארשיב תיב םיקהל ידכ ודעונ םיאושינה הבש ,תידרחה

 ,תובשחמב ףותיש ,תוימיטניא ,הביח ומייקתי הזכ הרקמב .תושגר תרעס לעו תובהאתה לע אלו ידדה

 םה ךא ,םייקתהל םה םג םייושע ףתושמ יוליבמ האנהו הכימת ,תודידי .םיסומכ תושגרב וא תונויערב

  .)2017 ,ןמרסו( וז הרבחב תיגוז תכרעמ רוציל ידכ חרכה םניא

 

  תויגוזהו ןיאושינה תא םיספות תילכש תולבגומ םע םישנא ךיא

 וא תושגר ירסח םה יכ תובורק םיתיעל החינמ תילכש תולבגומ םע םישנא יבגל תיתרבחה הסיפתה

 תויגוז ינפ לע םתוא םיפידעמו ,תויאדיחי יבצמב רוחבל םיטונ םה ןכ לעו ,םיסחי תוכרעמב ןיינע ירסח

 ,םישנא םתוא לש תודידב אוה וז הסיפת לש רצותה .)2015 ,לאגוחו ץישפיל ;1982 ,רטיירו ירא ןב(

  .תיתרבח תודידבל תישגר תודידב ןיב ןיחבהל ןתינ ,)2004( רטיירו )2010( סייו תנעטלו

 לש תושוחתב תאטבתמ איהו ,םיימיטניא םיישגר םיסחיב רסוח םייק רשאכ העיפומ :תישגר תודידב

 תישגר תודידבב םישחה םישנא .הדרחו ןוחטיב רסוח ,תונקיר ,םירקע םייח ,תוללמוא ,תוחנזומ

 .םיתמ-םייח - םינקורמכו םילולחכ םמצע םיראתמ

 ןתינ ןאכ .תועמשמ ילעב םייתרבח םיישיא־ןיב םיסחיב רסוח םייק רשאכ העיפומ :תיתרבח תודידב

 לש השוחתו יתרבח רוכינ ,סעכ ,ןואכיד ןכו םייחב ןוויכ רסוחו ןיינע רסוח ,םומעש לש תושוחת אוצמל

  .םיילושב שודשד

 תוימינפ תושוחתמ םילבוס בורל םה ,ךכמ הרתי .תודידבה יגוס ינשמ םילבוס תולבגומ םע םישנא

  ץישפיל ;2020 ,ןמיה-יקסבורדנוב( יגוז רשקל הז ללכבו ,םיישונא םירשקל ההימכמ תועבונה תושק

 .)Drew & Hardman, 2004 ;2015 ,לאגוחו

 תאו תויגוזה תא םיספות תולבגומ םע םישנא ךיא לע םיססובמ תורפסב םיגצומה םיאצממה

 עדימה םג לעופבש ירה ,םיאושינ ייח םייחה תולבגומ םע םישנא תאיצמב ברה ישוקה לשב .םיאושינה

  .םיאדיחיכ םייחש תולבגומ םע םישנאמ ףסאנ אשונב םייקה
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  רקחמה תלאש

  ?םהיניב םיסחיה תכרעמ תאו םבצמ תא םיספות תולבגומ םע תוגוז דציכ

־ב םקוה קפוא ךרעמ .חיש ילע תתומע לש קפוא ךרעמ לש ותוליעפ תכרעה תרגסמב ךרענ הז רקחמ

 תילכש תולבגומ םע םישנאל הנעמ תנתונ חיש ילע תתומע .חיש ילע תתומע לש םיתורישהמ קלחכ 2010

 םישנא לש תוגוזל הנעמ תתל דעוימ קפוא ךרעמ .לארשיב תווצמו תד ירמוש לש רוביצהמ קלח םהש

 תובקעב חטשהמ הלעש ךרוצ ךותמ רצונ ךרעמה .תונברב ואשינ רשא הז רזגממ תילכש תולבגומ םע

 לופיטהו ,םידלי לודיגל תורשפא ךרעמב ןיא םויכ .הז גוסמ תוריש תלבקל חיש ילע לא םירוה תיינפ

  .ומצע יושנה גוזב קר אוה

־ינבל ,תיטפשמ הניחבמ .תווצמו תד ירמוש לש רזגמהמ תילכש תולבגומ םע םישנא לש תוגוזב רבודמ

 םג ומכ אשניהל הטלחהה .רחא החפשמ בורק וא הרוה םירקמה תיברמב - סופורטופא רדגומ גוזה

 ידוחייה הרקמב .םיספורטפואה םילבקמש תוילאמרופ תוטלחה ןה רוידה ךרעמב בלתשהל הטלחהה

  .ולא לרוג תורה תוטלחהל םיאלמ םיפתוש ויה תולבגומה םע םישנאה ,ןלהל גצומש

 השימחל יוויל קפסמ ךרעמה ,רקחמה עוציב תעל ןוכנ .תוגוז םירשע ךרעמה הוויל ,ומויק רושע ךרואל

־ינבמ דחא לש םירוהה דיל רוגל ורבעו ךרעמה תא ובזע השולש דועו ושרגתה תוגוז ינש .תוגוז רשע

 הכירדמ .םפגב םייח םה הבו ,םילשוריב המיאתמה הליהקב הריד תרכשנ תוגוזהמ דחא לכ רובע .גוזה

 םעטמ תזכר ,ןכ ומכ .תוימויה תולטמב םהל תעייסמו עובק ןפואב םתוא הוולמ חיש ילע םעטמ

 רובע תינכות  ןכו תישיא תינכות תועבקנ גוזה־ינבמ דחא לכל .גוזה םע ףיצר רשקב תאצמנ התומעה

 לוהינב ,הדמתהבו הדובע םוקמב תובלתשהב ,םוימויה ייח לוהינב תקסוע תינכותה .דחי גוזה־ינב

 ךותו גוזה םע  םישענ ולא לכ .הליהקה ןיבל םניבו גוזה־ינב ןיב תרושקתב ,תיבה קשמ לש יסנניפ

  .ויתונוצרב תובשחתה

 םתוכייתשהב םהיניב םילדבנ םה לבא ,תווצמהו תדה ירמוש רזגמל םנמוא םיכייתשמ תוגוזה לכ

 םהירוה תוברועמב וכדושש ןוויכמ םרז ותואמ דימת ויהי םמצע גוזה־ינב ,דגנמ .םינוש םימרז־יתתל

 קלחב ,תאז םע .הנותחה תארקל ךרעמל ועיגה תוגוזה תיברמ .םיכייתשמ םה הילאש הליהקה ךותב

 רחאל ךרעמל ורבחו ,םמצע תוחוכב הליהקב המ תפוקת ויח רשא םיאושנ תוגוזב רבודמ םירקמהמ

 תא ובזע תוגוז ינש ,רומאכ .םייאמצע םייחב םיכורכה םיישקה םע דדומתהל םישקתמ םה יכ וניבהש

  .םויכ םבצמ יבגל התומעב עדימ ןיא .םירוהה דיל רוגל ורבעו ךרעמה

 םיסחיה תכרעמ תאו םיאושינה תא םיספות תילכש תולבגומ םע םיאושנ תוגוז דציכ ןחב רקחמה

 תושגר אטבל תילכש תולבגומ םע םישנא לש תלוכיה תלאשל רקחמה סחייתה ךכמ קלחכ .םהיניב

 םישנאל םידעוימכ רוידה יכרעמ תא הרידגמ החוורה דרשמ תוינידמ .םהיסחיב הברקו םיימיטניא
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 תכרעמב קר קסוע יחכונה רקחמה ,ךכ ךותב .ךרעמב םידלי לודיגלו הדוליל תורשפא אלל ,םירגוב

 .גוזה־ינב ןיב םיסחיה

 

 

  רקחמה לע

 תולבגומ םע םישנאב רבודמ .תוגוז 7 רקחמב ופתתשה ,חיש ילע ךרעמב םיאצמנה תוגוזה 15 ךותמ

 גוס .)קיתווה גוזה( םינש רשע דעו )רתויב ריעצה גוזה( םינש שולש ןיבש ןמז יקרפ םיאושנש תילכש

 תילכש תולבגומ םירחאלו ,םזיטוא יבצמ לש ןווגמ קלחל - םינושה םינייאורמה ןיב הנוש תולבגומה

 דעוימ ךרעמה .דבלב הלק תילכש תולבגומ ,ךרעמב םיאצמנה לכל ומכ ,םינייאורמה לכל .תיתוחתפתה

 גוזה־ינב ןיב ךודישה .םימרז ןוגממ ידרח וא ימואל יתד עקרמ םה םינייאורמה ;תווצמו תד ירמושל

 אוה תוגזה ברקב םיאושינה ליג .םרז ותואמ דימת םה גוזה־ינב ינש ךכ ךותבו ,החפשמה ידי לע השענ

 התשענ תוגוזה לא הנושארה היינפה .םהייחל םירשעה תונש ףוסב ואשינ םתיברמ .רזגמל תיסחי רגובמ

 הריבסה ,המיע ןושארה שגפמב .ךילהתב גוזה תא הוולמה תזכרה בור יפ לע - חיש ילעמ תווצ שיא ידיב

 םויקל םרושיא תא השקיבו ךילהתה תוהמ תא ,םיסופורטופאה ירק ,תוחפשמה ינבלו תוגוזל תזכרה

 לשבו םירוהה לש תוששח לשב ךילהתהמ ופונ תוגוזהמ קלח .ןויאיר עבקנ ,המכסה הנתינ םא .ןויאירה

 וא ,ןבומ אל רוביד רמולכ ,ילברו ישוק ויה תופתתשה־יאל תורחא תוביס .רקחמב ףתתשהל ןוצר רסוח

 הרקמבו ,ךילהתב קלח לוטיל אלש רחב דחא גוז .)הנשמ תוחפ( ויאושינ לש יתלחתה בלשב גוזה תויה

 גוזה תונוצר וללה םירקמה ינשב .רקחמב תופתתשהמ תוששח ועיבה )םיסופורטופא( םירוהה רחא

  .ודבוכ החפשמהו

 העשבו גוזה תיבב הכרענ החישה ,בור יפ לע .םינפ לא םינפ החיש העבקנ ומיכסהש תוגוזה םע

 ךרוצל םידרשמל םיעיגמ םה ובש םויב חיש ילעב ןויאירה תא םייקל ורחב תוגוז ינש .םהל המיאתהש

 תילכש תולבגומ םע םישנא םה ,ךרעמב םיאצמנש תוגוזה לכ השעמלו ,םינייאורמה לכ .תורחא תושיגפ

   .דואמ הלק ףא םיתיעלו הלק

 

  רקחמה תטיש

 יביטמרפמיאה לדומה ,תיגולונמונפה תרוסמה לש דוסיה תחנה איה רקחמה לש תיטרואיתה תיתשתה

 בייח תושלחומ תוצובק לע רקחמ יכ תוסרוג ולא תוסיפת ."ונידעלב ונילע םולכ" לש רוגניסה תשיגו

 יכו ;םהייחל םינתונ םישנאש תועמשמב ןומט עדיה יכ ;רקחמה ךילהתב םינייאורמה תא ףתשל

 .הל רשקהב םישנא ןיב תויצקארטניאבו תויתרבחה תוינבהב ,התוהמב דקמתהל שי העפות תריקחב
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 הצובקהו טרפה התוא םיווחו םיספותש יפכ התוא רוקחל שי העפותה תא ןיבהל ידכ ,ךכמ הרתי

)Patton, 2002; 2016 ,ילאיראו יקסלש(.  

 תועמשמה לשו העפותה תא םיווח םירקחנה ךיא לש דומיל ךותמ םינבנ הירואיתהו עדיה ,וז השיגב

 Lincoln( הרבחב תולבוקמהו תונבומה תוסיפתה לש קוריפ השענ ךילהתה ידכ ךות .הל םיקינעמ םהש

& Denzin, 1994; רקחמב השענ ,ךכ ךותמ .)2016 ,ילאיראו יקסלש ;2004 ,ידקש ;2001 ,עשוהי ןב רבצ 

 השענ ובש רקחמה ילכ .הבחרו תיטנתוא הרוצב וז הסיפת םיגציימה םיינתוכיא םיעצמאב שומיש

 ועגנ תולאשה .תוחותפ תולאש ךותמ החישכ חתפתמש ןויאיר ונייהד ,הנבומ יצח ןויאיר היה שומיש

 תודוקנ ויה םא .ךילהתה תאו םמצע תא םיאור םינייאורמה דציכלו םיאושינל תוביסל ,תויגוזה ייחל

 תא לבקל ידכ ןהיבגל תולאש ןויאירה ךלהמב ולעוה ,ןהיתובושתב ןהילא וסחייתה אל םינייאורמהש

 םיפתתשמהמ דחא לכ לש ימצעה ביטרנב דקמתה ןויאירה .ולא םיניינעל םינייאורמה תוסחייתה

 ראתל רחב םיפתתשמהמ דחא לכ ךא ,םיאושינה תייגוס הדמע ביטרנה זכרמב .)2008 ,לזרמ-רוטקפס(

 הנטק הכ םיפתתשמ תצובקב רבודמש הדבועה .התוא הווח אוהש יפכ תואיצמה תאו ךילהתה תא

 רשא תולאשה דצל .החיש תרוצב ךרענ ומצע ןויאירה .הצובקה ךותמ םיבר םיגיצנ ןייארל הרשפיא

 ולא תולאש .הייח לע תולאש התוא ולאשש םינייאורמ ויה ,םהייח לע םינייאורמה תא הלאש תרקוחה

 תסיפת יבגל תונבות חותיפל םרת תונושה תולאשה ביבס ךרענש ןוידה .האלמו הנכ הבושתל וכז

 .תוקדבנה תויגוסל רשאב םינייאורמה

־יתלב תווחמל רשקהב דחוימב ,ןייארמה תומשרתה הניוצ ובו רקחמ ןמוי ךרענ ,ומצע ןויאירה לע ףסונ

  .םינושה תוגוזה לצא תוילולימ

 תולבגומ םע םישנאהמ לודג קלח .יתפשה ישוקה אוה תולבגומ םע םישנא לע םירקחמב םיישקה דחא

 תרושקתההו רובידב םיינכט םיישק ללוכ רבדה םירקמהמ קלחב .ילברו יוטיבב םג השקתמ תילכש

 המירז םישרת תריציב וא הטושפ הפשב ךרוצ שי ,םירחא םירקמב .תובתכתהב וא תונומת ךרד תישענ

 תולבגומ תמרב ויה םינייאורמה  יחכונה רקחמב .הרואכל יביטאיצוסאה החישה םרז רחא בוקעל ידכ

 הטושפ התייה תונויארב השמישש הפשה ,תאז םע .הביתכב וא םירויצב שומיש שרדנ אל ןכלו ,הלק

 םיחנומה תא םיניבמ ןכא םינייאורמהש תוחישה ךלהמב םעפ אל הקדב תינייארמה .רשפאה לככ

 הדבועה .רחא וא הז גשומב הנווכה המל  וריבסיש םהמ השקיב ,תחא אל ,ךכ .השמתשה םהבש

 תנייארמה לש ישוקהמ קלח ,םינייאורמה תניחבמ  .ךילהתה תא הלקה ,ינוליח עקרמ העיגמ תרקוחהש

 תא שרפלו ריבסהל ךרוצ ושיגרה םה ןכ לעו ,תדה תא התנבה רסוחמ עבנ םהיתובושת תא ןיבהל

 ושקבתה םינייאורמה ,תלוזה תייאר וא תובשחתה  ומכ םיטשפומ םיגשומ לע רבוד רשאכ .םהירבד

 תודוקנה תחא .םתניחבמ גשומה תועמשמ המ ןיבהל היהי ןתינש ידכ תויטרקנוק תואמגוד תתל
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 .רחאהמ רתוי ילברו דחא דצ היה םיתיעל גוזה־ינב ןיב םג יכ הדבועה התייה רקחמב תוניינעמה

  .תנבומ הרוצב ומצע תא אטבל ול עייסו גוזה־תב וא ןב רובע רשיג ילברווה דצה ,ולא םירקמב

 

 

  םינותנה חותינ

 ;לבות ,ךילביל( ינרוצ חותינ לש םיקלח םע ןכות חותינ לש תילאירוגטק הטישב השענ תונויארה חותינ

 ;2010 ,עשוהי ןב רבצ( הדשב תנגועמה הירואיתה תשיגל םאתהב וחתונ תונויארה .)2010 ,רבליזו חישמ

 תריזג ,רמוחה תאירק אלא ,שארמ תונכומ תוינבת אלל רמוחל תוסחייתה ךות רמולכ ,)2016 ,ינועמש

 .)2010 ,רבליזו חישמ-לבות ,ךילביל ;Stauss & Corbin, 1998( ןדודיקו תוירוגטקה ךותמ תומת

 רמולכ ."ימצעה רופיס"כ הנכמ )2008( לזרמ-רוטקפסש המ ךותמ עבונ הז רקחמב גצומה ביטרנה

 גיצהל םיפתתשמל רשפיא ןויאירה .םהייחב ותוהמלו יגוזה רשקל םיסחייתמ םינייאורמה ובש ןפואה

 לש ילאירוגטק חותינ ךותמ ורצונ תונושה תומתה .רשקב תויהל הריחבל עגונב םהיתודמע תא

 ירבדמ םיטוטיצ םג חותינב ובלוש ,רתויב תיטנתואה הרוצב םירבדה תא איבהל ןוצר ךותמ .תונויארה

  .)1995 ,עשוהי ןב רבצ ;2010 ,עשוהי ןב רבצו ןולייא( םתסיפת תא םישיחממה םינייאורמה

 

  רקחמה יאצממ

 םהיסחיל תילכש תולבגומ םע םישנא לש םתוסחייתה תא םיארמ ןלהל גיצאש יפכ רקחמה יאצממ

 םע םישנא םילקתנ םהבש הליהקב המלש תובלתשהל םימוסחמה דחא .םהלש גוזה־תונב/ינב םע

 תושגר םיווח םניא םה יכ םתוא םיוולמה לופיטה ישנא ברקב םג תחוורה החנהה אוה תילכש תולבגומ

 ,תושגר םיווח תילכש תולבגומ םע םישנא יכ תוארל ןתינ ,גיצא רשא םיאצממה ךותמ .םדאה ינב רתיכ

 קלחב ,רומאכ .םיטשפומ תונויער יוטיבב ישוק היה םיתיעל .רחא םדא לכ ומכ תומולחו םייוואמ

 םירבסהב שומיש השענ ,םירחאב .ילברווה ישוקה לע ורשיגש גוזה־תב/ןב הז היה םירקמהמ

  .טשפומה ןויערה תא גיצהל ידכ םייטרקנוק

 םנמוא דחא ןייאורמ .םהיאושינל דע רחא החפשמ בורק לצא וא םירוהה תיבב ויח םינייאורמה תיברמ

 רבודמש ןוויכמ .החפשמה םע קודה רשקב אצמנ אוהש ןייצ ךא ,הליהקב םיאדיחיל רוידב רג

 היה םיחאה לש םיאושינה אשונו םינתחתמ םהיתויחא תאו םהיחא תא ואר םיריידה ןהבש תוחפשמב

 ןוצרה .הנתחתת ןה יתמ הלאשה התלע ,תוריידה רקיעבו םיריידהמ קלח לצא ,החפשמב רבודמ

  .םלועמו זאמ םש היה ןתחתהל

 ."ילש םולחה היה הז ...יתעדי ןמזה לכ ינא"
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 םירומא םצעב המ רמולכ ,הז םולח תועמשמל הבחרהו תונשרפ רקחמה ךלהמב יתשקיב רשאכ

 ךכמ רתוי ךא ,תיב תמקה לש הווצמהמ קלחכ ןה ךילהתה תא םינייאורמה וריבסה ,תווהל םיאושנה

 תורעסב חוטב םוקמכ רומאה תיבהו םיאושינה תייארלו םהלש יטרפה ישגרה קלחל רקיעב וסחייתה

  .םהייח

  ;"דחיב בוט ונל היהישו לארשיב תיב םיקהל"
 םישועש המ לכב תומיענב עגורב רשק תונבל טושפ .השיאה ןיבו יניב רשקה תא תונבל"
  ."םייחב

 רבעמ סקטכ םיספתנ םיאושינה ,הז רקחמב םינייארומה רובע םג ,תויתדה תוליהקה ינבמ םיבר ומכ

   .הרבחב םיאמצעו םירגוב לש דמעמל תודלי ייחמ

 ."ילש החפשמה לכ ומכ תויהל ...תואמצע יתיצר"
  :הראיתו ,תוקוורה ייחו םיאושינה ייח ןיב םילדבהה לע הרפיס תרחא תנייאורמ

 תא לואשל הלוכי תא והשמ הצור תא .הצור תאש המ הטילחמ תא .ירמגל םירחא םייח"
 .םירוהה תא לואשל הכירצ יתייה רבד לכ הרוחב יתייהשכ ...ותיא דחי טילחהלו ךלעב
 ."ןכ םויהו יל ומיכסה אל הנותחה ינפל םירבד הברהו ,ילעב תא םויה

 םה םויכ ,םינייאורמה תסיפתל .םתוגהנתהל םהלש תוירחאה תדימב יוניש לח יכ ונייצ ףא תוגוזה

 םוקישה יכילהתב ומדקתה םהש הדבועל רושק רבדה יכ וריבסה ףא תוגוזה .רבעבמ רתוי םייאמצע

  .םירגוב םישנאל םתוא הכפה הנותחה םצע ,םתנעטל .תיתליהק-תיתרבחה היצרגטניאהו

 המו הצור תאש הפיאל הצור תאש המ ...םקתשמ התא ךיא לע ךמצעל תוירחא ןתונ הז"
 הז ךל םיאתמ אל והשמ םא ...ךל םיאתמ אלש רבד םוש ןיא .בוט לוכה - ךל םיאתמש
 ."הרקש המ ךל םיאתה אלש וא ךירצש ומכ ותוא ונרדיס אלש ןמיס

 גוז־תב/ןב אוצמל ןוצרה איה אשניהל הטלחהב םרובע תיתועמשמכ ונייצ םיפתתשמהש היינש הביס

 סחייתהב .חוטב םוקמכ תיבהו םיאושינה ייח תא םתסיפתל תרשקתמ וז היגוס .םייחל ףתוש הווהיש

 .םתוא ןיבישו  ותיא רבדל ולכויש והשימ םע תויהל ךרוצה תא םינייאורמהמ םיבר ושיגדה ,וז הדוקנל

 :התיא אקווד ןתחתהל הצור אוהש טילחה עודמו ותשא םע תורכיהה לע רפיס םינייאורמה דחא

 ונייה ונתוא םיאצומו םיקיספמ ויה אל םאו ,םייתעש ונרבידו ונבשי הנושארה השיגפב"
  ."דמחנ דואמ היה הז ...ינפל תרושקתה ...רקובה דע רבדל םיכישממ

 תחא  .ינשה טוחכ תונויארה תא התוויל רשא תומתה תחא איה גוזה־ינב ןיב תרושקתה לש התובישח

 םיפתוש ןיב םיסחיה תכרעמב לדבה שי םא הלאשל סחייתהב התייה ולעש תויתועמשמה תודוקנה

 הלאשנ וז הלאש .גוזה־תב/ןב םע רשקה תוידוחייל ןאכ וסחייתה םינייאורמה .יושנ גוז ןיבו הרידל

 תניחבמ .וללה םיסחיה תוכרעמ ןיב לדבה ןיא יכ איה עוצקמה ישנאמ םיבר לש אצומ תחנהש רחאמ
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 הנניאו תיטנוולר התייה אל םיפתוש תרידב םירוגמ לש היצפואה ,םיאושנה תוגוזה ברקמ םינייאורמה

 תוביוחמ לע אלו חקו ןת יסחי לע םיססובמ םתנעטל הז גוסמ תורידב םיסחיה .םהלש םיכרצה לע הנוע

  .הז ןעמל הז תידדה

 איה .תממהמ תדחוימ תחא הפתוש יל שי ...ףתוש דוע לש םייח תונבל הצור אל ינא"
 .התא םעפ ינא םעפ .םיקסע יל להניש ףתוש יל שפחמ אל ...ןומה תלגוסמו הברה הלוכי
 ילב .דבל םייח תונבל םייח תושעלו הנוב תרושקת תושעלו םקתשהל ונאב ,סאלח
  ."הככ השעת ,הככ השעת דיגיש והשימ

 תושגר יוטיבבו תונשרפב ישוק שי תילכש תולבגומ םע םישנאל יכ איה תורפסב תולועה תונעטה תחא

 ישוקב רבודמ ךא ,תושגר יוטיבב ישוק םייק ןכא יכ איה חיש ילע תתומע לש אצומה תחנה .םיימיטניא

 םיכילהת ריבסהלו  טשפל ןויסינ השענ ,תוגוזה לש יווילה ךילהתמ קלחכ .תולבגומהמ קלח אוהש

 הבהא לש םיחנומב םירבדמ םניא תוגוזהש ףא לע יכ םיארמ רקחמה יאצממ .םיבכרומ םיישגר

 ךלהמב .תויתפכאלו תיגוז תוסחייתהל תומיוסמ תויוגהנתה םירשקמ םה לעופבש ירה ,תוימיטניאו

  .םהיפלכ גוזה־תב וא ןב לש תונושה תווחמה לע תוגוזה ורפיס ןויאירה

 "...ליעמ ילב תאצל יל תנתונ אל ףרוחב איה .יילא השיגר דואמ איה"
 יל רבוע ךיא לואשל ידכ רשקתמ אוה הדובעלו ונדרפנ דיגנ ,תואמחמ יל ןתונ אוה"
 וליפא ...השיגרמ תא המ תעגה ךיא הרוק המ תעדל ידכ רתוי רשקתמ אוה ...םויה
 'ץיוודנס ול הניכמ ינא ...הפק סוכה תא רקובב יל ןיכמ אוה ...גאוד אוה קוחרמ
  ."הדובעל
 השוע אוה ...תונתשהל ול תרזוע ינא לשמל ,םייחה תא הניש אוהש םירבד המכ ויה"
  ."ןועשה תא יל רדיס אוה .יליבשב לוכה

 םיעגרב רחאל די גוזה־ינבמ דחא טישוה םיבר םירקמב .תילולימ דימת הניא תוגוזה ןיב תרושקתה

 הגאדב הינפ תא ןחב רבגה .םידליב םישנה תחא לש הנוצר לע ונחחוש רשאכ לשמל ,החישה לש םישק

  .םמצע תוגוזהמ םג התלע תוילולימ אל תווחמל תוסחייתהה .בשחש תא רמאש ינפל
 םינושאר םימי ויה .הנורוקה ןמזב יתוא עיגרמ אוה ...יתוא ןיבמ אוה .יל רזועש חטב"
  ."יתוא קבחמ ,יל רזוע אוה .יבטימב אל ינאש םיבצמ שי ...יתיכב תמאב ,יתיכבש

 לעבה תא השגפו ,גוזה תא ןייארל ידכ ףרוחה תפוקתב ברע תעשב הרידל תרקוחה העיגה רחא הרקמב

 רחאל קרו ,וליעמ תא החקל ,תלדה תא החתפ וידעצ עמשמלו ,ול הניתמה ותשא .םידומילהמ רזח רשא

  .ימיע החישל התנפתה ,ולש םחה התה סוכ םע אסיכ לע בשוי אוה יכ הגאדש
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 תא תוגוזהמ דחא לכ לצא תורצוי תויטרפה תווחמהו תילולימ־יתלבה תרושקתה ךרד יכ הארנ

 קומע ישיא רשק לע תזמרמ ,ךכמ רתוי לבא .גוזה־ינב ינשל המיאתמה ,ולש תיטרפה תוימיטניאה

  .םהיניב

 אל תא ךל שיש םיישיא םירבד ,ןכ השיאלו םירפסמ אל םירחאלש םירבדו טקש שי"
 ."הז תא עדוי אל דחא ףא .וניניב הז .םירפסמ השיאל .דחא לכל רפסל הלוכי

  .ולש תולוכיה תא םרות גוזה־ינבמ דחא לכ .הזל הז עייסל ןוצרה אוה יגוזה ךילהתהמ קלח

 התוא אורקל הלוכי אל איהש יל תרמוא איהו ,תאזה תרבוחה תא הלביק איה הניה"
  .הל םגרתמ ,הל ריבסמו אירקמ ינא זא ,)שידיאב(

 ןווכתמ אוהו םילימ תפילשב היעב שי ילעבלש תורמל ינשל דחא םיבישקמ ונחנא
  ."ותוא ןיבהל הז לע דובעל הכירצ ינאו ,רחא והשמ רמואו דחא והשמל

 .תווצה תוכרדהב םירזענ םה תויגוזה לע דובעל ידכ יכו ,דחי תויחל לק דימת אל יכ ונייצ םינייאורמה

 החישב טעמ אל הלעש םיאשונה דחא .םיצעייתמ םה התיאש תרחא וא וז תווצ תשא ונייצ תחא אל םה

 .תויגוזב הזל הז םוקמ תתל ךרוצה תובישח אוה

 עוסיל תרמוא איה .יתיא דחיב תויחל הצור איה יכ )תושעל המ( יל תרמוא )יתשא( איה"
 לומתא איה .יעסית זא עוסיל הצור תא םא ,דבכמ ינא ...הל בישקמ ינאו עוסיל אל וא
  ."די הטישומ די דימת הז ונלצא ...רבח לש הווצמ־רבל ינאו סנכל העסנ
  ."תויתפכא ,תוסחייתה ...לגרתל הז 'א םע אצמנ ינאש םוי לכש יתעדי ינאו"

 םיענש ינומרה תיב תונבל תלוכי שי התוכזבו ,גוזה־ינב ןיב תרושקתה אוה תיבה סיסב ,תוגוזה תניחבמ

  .דחי וב רוגל םהל

 .ןיינע אצויש דע םירבדמ תרושקת ?תרושקת הז המ תעדוי תא .תרושקת הזכ רבד שי"
 ...םישרגתמ ףוסבו ,ינשה תא דחא םיניבמ אל יכ םיאושינ אל הז םירוביד ןיא םא יכ
 ונל היהיש רוביד ,המכסהל עיגהלו ינשה םע רבדל תעדל הז רתיה ןיב םיאושנ תויהל
  ."הנבהל ...רבדה ותוא ףוסב

 הגאדה תא רומאכ תללוכ וז הקולח .םהיניב הדובעה תקולח אוה גוזה־ינב ושיגדהש םירבדה דחא

   .תיב לש הריווא תריציל םג הרושק איהו ,תיבב לופיטה תא םג ךא ,תידדהה

  :תונייאורמה תחא הנייצ ,תיבב םידיקפתה תקולחל סחייתהב

  ."אוה םג םימעפלו תלשבמ ינא ...הנוכמב המש ינאו תלפקמ ינא ,תיבב הקולח ונל שי"
 יפכ תרוסמהו ידוהיה תיבה יללכ יפ לע להנתי רשא ידוהי תיב היהי תיבה יכ בושח תוגוזל יכ הארנ

  .םירבגו םישנ ןיב תיתרוסמ םידיקפת תקולחל הייפיצ הגיצמ וז תרוסמ .םהירוה לצא ודמל םהש
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 רדסמ ,שישה תא הקנמ ישיש םוי לכ .יל רזוע אוה .האושנ השיאכ ןיוצמ תרדתסמ ינא"
 ."השוע אוה ךירצש המ ...תבש תורנ
 תבשל םג ...תרחא הז תונבה םעו ,תושעל ךירצ רבגש םירבדל ,שודיקל גאוד אוה"
  ."תיבב תושעל ךירצ רבגש םירבדלו

 ,ןחלושל הפי והשמ וא הייפאב והשמ ...םירבד ינימ לכ הניכמ ,ברע תחורא הניכמ איה
  "...תיבה לש יוטיבה

 

 תולבגומ םע גוז־ינב לש םיסחי תוכרעמ אשונב תורפסב הבר תוסחייתה תלבקמש תויגוסה תחא

 רזגמהמ תוגוזב רבודמ יכ הדבועה םצעמ ,הז רקחמב .םהיניב תינימה םיסחיה תכרעמ איה ,תילכש

 םע .םירבג תנייארמ השיא רשאכ ןכש לכ אל ,החישל חותפ תוחפ היה אשונה ,תווצמו תד ירמוש לש

 יכ הארנ .םהיניבש תיגוז־ןיבה תרושקתהו תוימיטניאה לש קלחל טעמ אל וסחייתה גוזה־ינב ,תאז

 םיפתתשמה תא הליבוה ,הרבחב החישל תולבוקמ ןניאש תויגוסל סנכיהל ןוצרה רסוח אקווד

 תוימיטניא לע ורביד םיאושנה תוגוזה לכ .םהלש תישיא־ןיבה תרושקתה יקלח לע חחושל תונויארב

 תרושקתה תובישח תא ונייצ םלוכ ךא ,הנוש הרוצב םיסחיה תכרעמ תא ראית םהמ דחא לכ .תיגוז

  .גוז־ינב ןיב רשקב

 הכרדהו לופיט לש ךילהת םג םייקתמ ,ךרעמב תוגוזה לש יווילה ךילהתמ קלחכ רומאכ :יווילו הכרדה

 רוידה ךרעמ לש תונורתיה דחא ,תוגוזה תסיפתל .לופיטה תייגוסל תוסחייתה התייה תונויארב .תיגוז

 תיגוז תרושקת תריציב ןהל תועייסמש ימכ ןיאושינה ייח תוצעוי תא ונייצ תוגוז .הכרדהה אוה רומאה

 םה ,תצעויה לש יווילה דצל רדחב תמייקתמה הנבהה ,םתסיפתל .ךילהתב רחאה לש ומוקמ תנבהלו

 יכ ונייצ םנייאורמהמ קלח .םדא לכל םיאתמ וניא רבדה ,םתסיפתל ,תאז םע .םהל םיעייסמ רשא

  .יווילהמ תונהיל  ידכ דומלל תלוכיו ,ךרעמל סנכיהל ידכ תורגב לש תמיוסמ הדימ תשרדנ

 

 

  םיאצממב ןויד

 יתועמשמ ןפ לע הטילש תילכש תולבגומ םע םישנאל רשפאמ רשא ידוחיי ךרעמ אוה קפוא ךרעמ

 םע םדאל ובש ילופיט חישמ רבעמ תנייצמ ךרעמה תוליעפ .החפשמ תמקהו םיאושינ ייח – םהייחב

 םע םדאב לופיטה ובש ,תויוכז ןווכומ ילופיט חיש ןיבל ,וייח לע הטילש טעמכ ןיא תילכש תולבגומ

 םיבחרנ םיקלחב הטילש ול רשפאמ אוהש ךות ,וייח לש םימיוסמ םיטביהב דקמתמ תילכש תולבגומ

 .)2020 ,בולוט( םהב
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 תילכש תולבגומ םע םישנא לצא תומייק תויביטקייבוס תוסיפתו תושוחת וליא רומאכ ןחוב רקחמה

 ייח םייקל הלא םישנא לש תולגוסמה תדימ לש היגוסל הנעמ ןתונ וניא אוה הזככ .םיאושינ ייח יבגל

 תילכש תולבגומ םע םישנא יכ תוארל ןתינ ,ישגרה רשקה תדימל סחייתהב ,תאז תורמל .םיאושינ

 םימייקה הביחה ייוטיב ,םירקמהמ קלחב יכ תוארל ןתינ רקחמה יאצמממ .ישגר רשק םייקל םילגוסמ

 תידוחייה תימיטניאה תרושקתה תא םירצויו גוזה־ינב ינשל םימיאתמ תילכש תולבגומ םע םישנא ןיב

 יפכ תוהזה תא ןוחבל שי יכ תסרוגה תיביטמרפמיאה השיגה םע דחא הנקב הלוע וז הדבוע .םרובע

 םיבר יכ תוארל  ןתינ רקחמה יאצממ ךותמ .ויניע ךרדו תילכשה תולבגומה םע םדאה התוא רידגמש

־ןיב תרושקת ,רחאל םוקמ  ןתמ ומכ ,תיגוז םיסחי תכרעמ תססבתמ םהילעש םיטשפומה תונויערהמ

 .תילכשה תולבגומה םע םינייאורמה לצא תיטרקנוק המר ידכל טושיפל םיכוז - תובשחתה וא תישיא

 ,הבהא ומכ םיחנומב םישמתשמ םניא ,החמש תועבהב הזל הז םיסחייתמ םניא םנמוא םינייאורמה

 תוסחייתהה .הלאכ תווחמ םיניגפמ ףאו הזל הז הגאד לשו תוימיטניא לש תווחמ לע םירפסמ ךא

 םיישגר םיכילהתל יוטיב ןתמב ישוקהה ךותמ עובנל היושע םיגיצמ םינייאורמהש תילטנמורטסניאה

 ינבכ .םיאב םינייאורמה ונממש יתוברתה עקרה אוה רחא רבסה .תילכש תולבגומ ןייפאמש םיטשפומ

 הגאדה תווחמ .תידרחה הרבחב גוהנכ יבמופב הביח תושגר עיבהל םיגהונ םניא םה ,תידרחה הליהקה

  .תידרחה הליהקב "םייביטמרונ" םירחא תוגוז ידי לע םג תוגצומ תויהל ולכי םינייאורמה וגיצהש

 ןורקע .הרבחב םבוליש לע םיאושינה תעפשה איה םינייאורמה וסחייתה הילאש תפסונ היגוס

 המודה ןפואב תושעיהל ךירצ הרבחב תילכש תולבגומ םע םישנא לש םבוליש יכ סרוג היצזילמרונה

 לש  הסיפתה .)2006 ,בדנימעו בבוח( הרבח התואב םירחאה םליגו םנימ ינב לש םדוקפתל ןתינש לככ

 יפ לע םבוליש בושח המכ דע השיגדמ ,םהיתווחמבו םהיתובושתב האטבתהש יפכ אשונב םינייאורמה

 םיאור םינייאורמה יכ הארנ ,םירגוב ייחל רבעמב .םייח םה הבש הרבחב תולבוקמה הדימה תומא

 לע .םיקוור ויהשכ רשאמ הנוש ןפואב םמצע תא םדקל ידכ םילעופו רתוי םירגובכו םיארחאכ םמצע

 תא תילכש תולבגומ םע םישנא םישמממ ,דחי םיפתושמה םהייח תא תויחלו אשניהל תורשפאב ,ןכ

  .םימחר לש תיתרבח השיג ךותמ אלו ןויווש לש הדמע ךותמ ,יתרבח דמעמל םתוכז

 יכ העינמ ןיא הרואכלש ףא לע .תולבגומ םע םישנא יאושינ אשונב תוינידמה רסוחל הרושק וז הדוקנ

 .ולאכ תוגוז רובע הליהקב רויד לש םינעמ ןיאש טעמכ ,לעופבש ירה ,ואשניי תילכש תולבגומ םע םישנא

 ידרשמ ידי לע םוסרפל הכוז וניא וז הייסולכוא רובע תויגוז ייחב הכימת יכרעמ לש םמויק ,ךכמ הרתי

 םתחפשמ ינב וא תילכש תולבגומ םע םישנאה תיברמ יכ חינהל ןתינ ,ךכ ךותב .םייטנוולרה הלשממה

 םייח םה םישנא םתוא ידיב תונותנה תורירבהש ירה הזכ הרקמב .וזכ תורשפא םויקל םיעדומ םניא

 אשונב תיתלשממ תוינידמ רסוח .הנידמהמ המיאתמה הכימתה אלל םיאושינ וא םיקוורכ רויד ךרעמב
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 םהיכרוצלו םליגל םימאתומ םייח תויחלו אשניהל תילכש תולבגומ םע םישנא לש תורשפאה תא םסוח

   .םהל תועיגמה תויוכזה תא דבאל ילב

 םע םיאושנ תוגוז רובע רויד ךרעמב םייחה תילכש תולבגומ םע םישנא תצובק ברקב ךרענ רקחמה

 תזכר הנומה תווצ ידי לע םיוולמ םיריידה ,ךרעמב םינתינה םיתורישהמ קלחכ .תילכש תולבגומ

 תוירחא ומכ םיטשפומ םיגשומ לש םושייה תא ןיבהל םהל תעייסמה תיגוז תצעוי ידי לע ןכו תוכירדמו

 םישנא לש םתולגוסמ תא וא םתסיפת תא ןוחבל רמייתמ וניא רקחמה ,ךכ ךותב .ב"ויכו תויגוז ,תידדה

  .הזכ יוויל אלל םילהנתמש תילכש תולבגומ םע

 

  םוכיס

 יבגלו םהלש םיאושינה ייח יבגל תילכש תולבגומ םע םיאושנ תוגוז לש םהיתוסיפת תא גיצמ הז רמאמ

 תיגוזה םיסחיה תכרעמ הבושח המכ דע םיארמ רקחמה יאצממ .םהיניב םילהנתמה םייגוזה םירשקה

  :םיטביה השולשל תסחייתמ תאז תובישח .םינייאורמל

 תוהמ תא ןיבהל תלוכי לעב גוז־ןב תאיצמ לש תובישחהו תישיא־ןיבה תרושקתה תובישח – ןושארה

  ;תויגוזה

 תופתתשה תלמסמ ידוהי תיב תמקה ,תווצמו תד ירמוש רזגמל םיכייתשמש םישנא רובע – ינשה

 ךילהת תא םיספות םהש ךיאב יתועמשמ ךבדנ םה םיאושינה ,ךכ ךותב .הב םיוושכ םתלבקו הרבחב

  .םייח םה הבש הליהקב םתובלתשה תאו םמוקמ תא ,םהלש םוקישה

 תא םיספות םינייאורמה ובש ןפואל הבושח הכרדהו יוויל תחת יגוז רשק םויקל תורשפאה - ישילשה

  .םייח םה הבש הליהקב םתובלתשה תאו םמוקמ תא ,םהלש םוקישה ךילהת

 רזגמבו ,ללכב תולבגומ םע םישנא רובע םיאושינל תורשפאה תניחב לש תובישחה לע םיעיבצמ ולא לכ

 ףותיש ךות ,ופוגל הרקמ לכ תניחבב ךרוצה לע םיעיבצמ ולא םיאצממ ,ךכמ הרתי .טרפב ידרחה

  .םיטבלב תולבגומה םע םישנאה

 תובישח תא הארמו םהיאושינ תא םיספות תילכש תולבגומ םע םישנא הבש ךרדה תא ןחב רקחמה

 תולבגומ םע םישנא לש תולגוסמה תמר תא רידגהל וא ןוחבל הסינ אל רקחמה ,תאז םע .םרובע אשונה

  .םיאושינ ייח תויחל
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 תולבגומ םע םישנא םה גוזה־ינב ינש םהבש םיאושנ תוגוזל ןושארה ךרעמה אוה קפוא רוידה ךרעמ

 יפ לע רומאכ .הדוליה תייגוס ,תישאר :םירושימ ינשב ךרעמה תוליעפ לע העיפשמ וז הדבוע .תילכש

 םיביוחמ תדלל םירחובש תוגוז ןכל .םידלי לודיגל םאתומ וניא רוידה ךרעמ ,החוורה דרשמ תוינידמ

 תופצל ןתינ .םיפתושמה םהייחב םיבלשו תוגוזה לש םתונקדזה אוה ינשה רושימה .ךרעמה תא בוזעל

 רע םוקמ וספתיו וכלי – םימיאתמ םינעמל השירדהו ולא תויגוסל תוסחייתהה ,תובורקה םינשב יכ

  .ילופיטהו ירוביצה חישב רתוי
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  .ןורמושב לאירא תטיסרבינוא .]תילאיצוס
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  .החוורה דרשמ
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