
 עבראב ןושאר ראות יסרוקב הקיטמתמה תארוה לש האוושה :29 טסופ
 )הארוהל תושיגב םיימדקא תודסומ ןיב םילדבה לש ׳ב קלח( תיליע תואטיסרבינוא

 ביבא לת ׳בינוא ,הארוהה םודיקל זכרמה שאר רבעשל ,הביטח הרינ ׳פורפ י״ע

 ינויסינ סיסב לע םירואית אלא םיוסמ אשונב תיעוצקמה תורפסה לש םוכיס איבמ וניאש ךכב וימדוק לכמ הנוש הזה טסופה
 םירושקה םיאשונב ,םהל שי םא ישיאה םנויסינ לע םה ףא רפסל םיארוקה תא הנימזמ ינא .טסופה יאשונב ישיאה יעוצקמה
  .םינוש םיימדקא תודסומב םיוסמ ןכות םוחתב הארוהה תאוושהל

 ךלהמב .ימדקא םוחת ותואב הארוהה תא תודסומ המכב תוושהל ךירצ ,הארוהל תושיגב םיימדקא תודסומ ןיב םילדבה תוהזל ידכ
 ןה :תונוש תורגסמ שולשב ,הקיטמתמה אוה רתויב יביסנטניא ןפואב תברועמ יתייה )ותדימלו( ותארוהבש םוחתה ,םייעוצקמה ייח
 םודיק םשל םיצרמ םע הדובעב - ״ימדקא לגס תחתפמ״כ ןה ,)master ,bachelor( ינשו ןושאר ראות ידומילב תיטנדוטסכ
 םירועיש תואמ דעו תובר תורשע לש תויפצתב יתפתתשה וא יתכרע ,ולא תורגסמב .תימדקא הארוה לש תרקוחכ ןהו ,םתארוה
 דרופנטס ׳בינואו ,ץראב ןוינכטהו ביבא לת ׳בינוא ,תירבעה ׳בינואה – תואבה 1תיליעה תואטיסרבינוא עברא ןיבמ תחא לכב
  .םיאבה םיטסופב ראותיש יפכ ,ץראב תוללכמ יתש דועב הקיטמתמה תארוהב רתוי תמצמוצמ תרגסמב יתיפצ ,ףסונב .ב״הראב

  תונייטצמ תואטיסרבינוא עבראב ןושאר ראות יסרוקב הקיטמתמ תארוה לש האוושה

 לחה ליעל תומושרה תואטיסרבינואה עברא ןיב הארוהל תושיגו תוטישב דואמ בר ןוימד לע הארמ ל״נכ ינויסינ יפ לע האוושהה
 ,םינש 70-60 כ ךשמב – םויה דעו זאמ – ןלוכב .יל עודיה יפכ םויה דעו )ןכל םדוק דועש יאדוול בורקו( 20-ה האמה עצמאמ
  .ןכות תנווכמ/הרומ-תזכורמ איה ,27 טסופב 1 הלבטב ןוימה יפ לע ,תטלשה הארוהל היצטניירואה

 םינשה ךלהמב התנתשה תואטיסרבינואה עבראב הארוהל השיגה ,האצרהה תטישב תאטבתמש וזה היצטניירואה תרגסמב םלואו
 ,עדימה תא ריבעמ/קלוחה הרומה לש 2םיטנדוטסה ידי לע תוחפ יכה תפדעומהו תינוציק יכה השיגהמ ףצרבו הגרדהב וללה
 ריהבה הרומה לש – 2םיטנדוטסה ידי לע רתויב תפדעומה השיגל ,וז הפוקת לש תונושארה םינשה תורשע ךשמב הטלשש
 הפוקת לכב .תיליעה תואטיסרבינוא ןתואב הקיטמתמה תארוהב תטלשה השיגה יהוז םויכו ,הנבומ ןפואב עדי ריבעמה ןיינעמהו
 הרומה לש השיגל ,הפוקתה לש תונושארה םינשה תורשעבש דועבש אלא ףצרה לכ טעמכ לע תאצמנ הארוהל םתשיגש םירומ ויה
 תספתנ וז השיג אלא ךכ וניא בצמה םויכ ונתפוקתב ירה ,יבויח רואב הספתנ איהו האלמ היצמיטיגל התייה עדימ ריבעמ/קלוחה
 .םיטנדוטסה תדימלב תמגופכ ,ילילש רואב

 הארוהב וללה תושיגה יתש תומשוימ השעמל ךיא - הלאשל יטנתוא רואית גיצהל יל תורשפאמ ל״נכ הקיטמתמה יסרוקב יתויפצת
 .ולא תולאשב קסוע אבה ףיעסה ?תושיגהמ תחא לכב םידמול םידימלתה ךיאו רועישב הרומה השוע המ ?תיתתיכה

 תושיגה יתשמ תחא לכב התיכב םיצרמה םיגהנתמ ךיא :ןכות תנווכמ/הרומ-תזכורמ היצטניירוא
 ?םיטנדוטסה לש הדימלה תיווחו תולהנתהה ןהמ ,תאז תובקעבו הארוהל

 ?עדימה תרבעה/תקולח לש )תינוציק יכה( השיגב גהנתמ 3הצרמה ךיא .א

 ןקחש אוה הבש תילטנורפה האצרהה תטישב התיכב ידומילה רמוחה תא גיצמ הרומה ,4רתויב םיינוציקה היטביהב וז השיגב
 בצקב םג םימעפלו ףטשב רבדמ אוהש ידכ ךות חולה לע ןומה םשור ,טעמכ דיחיה רבודה אוה רועישה ךלהמ לכ ךרואל :ידעלב
 לע םשור וניאשכ רועישה יבלשב .חולה לע הביתכ ידכ ךות התיכל בגה םע דמועשכ םג רבדמ םימעפלו ,בקעמל השקש ריהמ
 המידק םינפומ וינפ ללכ ךרדבו חולל ליבקמ לולסמב( חולה ינפלש הפצרה וא הרדתקה חטשמ לע בושו ךולה ךלוה אוה ,חולה

                                                        
  28 טסופב ,תונייטצמה/תויתרקויה תואטיסרבינואה תמישר תאו תוניוצמה תעיבק ינפואלו תועמשמל םירבסה ואר 1
 27 טסופ 1 הלבטב ל״נכ ואר 2
 .םישנל םג םיסחייתמ ןבומכו רכז ןושלב םיבותכ םירואיתה  3
 רואיתה יפכ יתויומשרתה תא ורשיא םהו ןושאר ראותל הקיטמתמ יתפוקתב ודמלש םיתימע םע יתצעייתה םיאבה םירואיתב 4
 ...ןאכ



 םימיוסמ םידימלת םע ןיע עגמ אלל יללכ ןפואב םידימלתה תא רקוס אוה ,התיכל םינפומ וינפשכ םג .התיכל אלו )חולל ליבקמב(
 ידי לע תולאש תגצה רשפאמ אל םג םימעפלו דדועמ וניא אוה .)ותוא םיניבמ םה םא םהלש םינפה תועבה יפל תוהזל רשפאמש(
 שארמ העבקנש םידומילה תינכת יפל תשרדנה המרהו בצקה יפ לע רמוחה תגצהב םדקתמ אוה .ותוא םיניבמ םניאשכ םידימלת
 םידימלתל תובר םימעפ .גיצמ אוהש רמוחה תא רועישב םיניבמ םה םאהו םתמר המ ,התיכב םידימלתה םהימב בשחתהל ילבמ
 עדי תא ההזמ וניאו קדוב אל אוה לבא וירבסהב וא חולה לע םשור אוהש םיחותיפב םימיוסמ םיבלש ןיבהל ידכ יטמתמ עקר רסח
 ידכ שרדנה סיסבה תא םיפתתשמל שיש רועישה ךלהמב אדוומ אלו ,רועישה תא ןיכמשכ וב בשחתמ אל ,םהלש סיסבה/םדקה
 סיסב וחיניש תומגדהו תואמגוד לש בוליש אלל םייטרואית-םייטמתמ רקיעב םה גיצמ אוהש םירבסהה .גיצמש רמוחה תא ןיבהל
 אלל ,םהיניב רושיק אלל אשונל אשונמ ץפוק אוה אלא יגולו ןגרואמ ןפואב היונב הניא םירבדה תגצה .יטרואיתה רמוחה תנבהל
 אשונל םיכייש םה ךיאו םימיוסמה םיאשונה תא דמלמ המל יבגל לנויצרו םירבסה אללו רועישה תינכתב יחכונה םוקימה לע עודיי
 םג רועישה יאשונב םידימלתה תא ןיינעל לדתשמ וניא אוה .דומילה רמוחל ןיינעו היצביטומ ,הנבה קפסמ וניא ךכבו יללכה
 םייושעו םישבי יללכ ןפואב םירועישה ךכו בשקו זוכיר םימדקמש םיטנמלא לש םירבדה תגצהב בוליש ומכ תורחא םיכרדב
 יטנרהניאה יפויה יכ רועישב ןיינעל םייתוכאלמ/םיינוציח םיטנמלא םורתל ךרוצ ןיאש התייה םיצרמה תסיפת .םיממעשמכ ספתיהל
 ןיינעה תא קפסלו םיטנדוטסה תא קתרל רומאש הז אוה ,םידמולש רמוחה לש ימינפה יפויה תוהמ םצע - הקיטמתמה לש
 ןיינעתמ אל אוה ,םירועישב םיפתתשמה םהימל רשק אלל התיכב רמוחה תא גיצהל ותמישמ תא ספות הרומהש תויה .5םירועישב
 םידימלתב ךמות וניא ,םידומילב םיישק םהל שי םאה וא רמוחה תא םיניבמ םה םאה ןיינעתמ וניא – ישיא ןפואב םידימלתב
 הרומה לש וללה הארוהה תויוגהנתה לכ םע .6ישיא ןפואב םהילא סחייתמ וניאו טעמכ ללכבו ,םתוא דדועמ וניא ,םתדימלבו
 .רתויב הכומנה תופידעה תא הל םינתונו הארוהל וז השיג םיחוד םויכ םיטנדוטסה תיברמש אלפה המ ,הדימלב תומגופש

 םינייטצמה - הקיטמתמב רתויב םירשכומה םיטנדוטסה 10% כל םתארוה תא םימיאתמ וז השיגב םיטקונש םיצרמש קיסהל ןתינ
 ופרטציו הקיטמתמב ישילשו ינש םיראת ושעיש ,הקיטמתמב דיתעה ירקוח תויהל םימיאתמה ולא ,סרוקה ידימלת ןיבמ דחוימב
 לש רישע ןווגמ שי ,ינש ראות םע דוע המ ,הקיטמתמב ןושאר ראות םע וליפאש ונימיב בצמל דוגינב .הימדקאה תורושל דיתעב
 ,וז הפוקת לש תונושארה םינשה תורשעבש ירה ,ןמויק תא םיכירעמ ןיידע תואטיסרבינואב םירוספורפהש דוקפת יגוסו תורשמ
 הקוסעת תויורשפא דואמ טעמ קר ןושארה ראותה םויס רחאל ץראב ויה םינייטצמ 10% םתוא לע ונמינ אלש םיטנדוטסל
 דחוימב זא וצמאתה אל תואטיסרבינואב םיצרמהש הארנ .הקיטמתמל םירומכ רקיעבו ןוחטיבה דרשמב ,םיקנבב ומכ תויעוצקמ
  .7ילולימ ןפואב םגו תונווגמ תוילולימ יתלב םיכרדב םידימלתל תאז ורדיש םגו וזה הייסולכואה לש םיכרצה תא תרשל

 ?עדימ תרבעה/תקולח לש השיגב איה הארוההשכ םיטנדוטסה םידמול ךיא .ב

 םינייטצמה לע ונמינ אלש םיטנדוטסהמ 90% םתוא יניעב וז השיגב הארוה לש תרגסמב הדימלב היווחהו תוסנתהה וספתנ ךיא
 תירקיעה םתמישמו האצרהה ינכת תא רועישה ךלהמ ידכ ךות ןיבהל ושקתה םיטנדוטסה תיברמ ,התיכב הארוהה ןמזב ?דחוימב
 םייטמתמה םיחותיפה תא הנבה אלל קיתעהלו ,הרומה ירבדמ רתויש המ קזב תוריהמב םהיתורבחמב םושרל חילצהל התייה
 דואמ השקמ ךכבו ןושארל רזוחו והנשמל דחא חולמ ץפוק אוהשכ( רתויו תוחול 4-3 לע ינחצר בצקב םשרש םיכבוסמו םיכוראה
 תא וניבהש רתויב םינייטצמה םיטעמה קר .ומשרנו ורמאנש םירבדה תיברמ תא ןיבהל ילבמו )תוחולה לע ומוקימ רחא בוקעל
 וליפאו תוחולה לע וימושירו הצרמה ירבד רחא בוקעל םילגוסמ ויה ,םהיתורבחמב םושרל אלש םמצעל תושרהל ולכיו םינכתה
  .רועישה ךלהמב תורופס תולאש המכ ול גיצהל

 לכ ירחא ,ךכל יא .ןורחאה רועישה רמוח תא ואולמב תנבה אל םא אבה רועישל אובל םעט ןיאש םידימלתה לכל רורב הז היה
 חתפל ידכ תוירקיע הדימל תורגסמ יתשב וטקנ םיטנדוטסה .תרבחמב רועישהמ םימושירה לש חונעיפהו חוציפה ליחתה רועיש
 לע הלימב הלימ רובעל ךרוצ היה המלשהה םשל .הדימל תצובקב וא ,דבל - תישיא המלשהב – ןורחאה רועישה רמוח לש הנבה
 .םייטמתמה םיחותיפהו םירבסהה ,ןכותה לש תרבחמב םושירב ולגתהש םירוחה תא םילשהלו רועישב ומשרנש יפכ הרומה ירבד
 םלוכ ויהשו היירפסהמ ללכ ךרדב ולאשש דומיל ירפסב ורזענ םיטנדוטסה ,רועישהמ םיקלח וניבה אל רשאכ תובורק םיתיעל

                                                        
 התייה היעבה .םהבש יפויהמ לעפתהל ןתינ ןכא הקיטמתמב םיאשונה תא קמועל םיניבמשכ – תויניצב בתכנ וניא הז רבד 5

 ...ולש הארוהה ךלהמב רמוחה תא וניבה אל םידימלתה בורש
 .Hativa (1988) ב דרופנטס ׳בינואמ הקיזיפל ׳פורפ לש הארוהה רואית תא םג ואר 6
 הטלשש לגסה ישנא תבישח תא ףקשמשו הטיסרבינואב ידומילל ןושארה רועישב ןושארה סרוקב יתעמשש החיתפה טפשמ 7
 200 ןאכ םיבשוי״ :רמא אוה .ימלוע םש לעב יאקיטמתמ היהש סרוקב )ל״ז( הצרמה ידי לע רמאנ ,הקיטמתמל הקלחמב זא
 ...״100 מ תוחפ וראשיי הנשה ףוס דעש הפצמ ינא ,םיטנדוטס



 ץועייו הרזעל ונפ םיטנדוטסה ,וקיפסה אל רועישה רמוח תמלשהל םיימצעה םיצמאמהשכ דחוימב םישק םירקמב .8תילגנאב
 המכ ויהו( התיכב רועיש לש )תוקד 45 תב( העש לכ לע ,ךכו 9סרוקה לגרתמל םג תוקוחר םיתיעלו ,סרוקל םיתימע םיטנדוטסל
 תופסונ תועש 4-2 תוחפל רועישה תרגסמל ץוחמ רועישה רמוח לע דובעל שרדנ םיטנדוטסהמ דחא לכ ,)עובשב ולאכש תועש
 ולכי אל םיבר םיטנדוטס ,םידומילב העקשהל שרדנש ברה ןמזה בקע .רועיש ותואב רבעוהש ןכותה לש הריבס הנבה גישהל ידכב
 לכ תא וללכש ןושארה ראותה ידומילל תונושארה םייתנשב דחוימב ,תאז( םידומילל ףסונב םתסנרפל דובעל םמצעל תושרהל
 .)םילודגה םייסיסבה םיסרוקה

 יטמתמ ןכות לש ותעד לוקיש יפל תרדוסמ האצרהב תמכתסמ הרומה לש תוירחאהש איה וז הארוה תשיג לש הסיפתה ,םוכיסל
 םירבסה םע חולה לע ריהמ בצקב םייטמתמ םיחותיפ תביתכבו רוביד תועצמאב רישיו תצמותמ ,סוחד ןפואב גצומש יפיצפס
 יא םא הנשמ אלו רמוחה תא ןיבהל איה םיטנדוטסה לש תוירחאה .םתדימללו סרוקב םידימלתל רשק םוש אלל טעמכו םיילמינימ
 םיכרדה תא אוצמל םהילעו ,םרובע תירשפא יתלבה הארוהה תטישמ וא רועישה יאשונל סיסבה עדי רסוחמ תעבונ םתנבה
 ...הרומב תורושק ןניאש ,ךכ םשל םהל תומיאתמה

 תויה ,תאז .וזה הארוהה תשיגבו הארוהה יבגל םיצרמה לש וללה תוסיפתב לוספ לכ ואר אל הפוקת התואב םיטנדוטסהש ןייצא
 איה הדימלל תוירחאהשו הקיטמתמ דמלל היוארהו הנוכנה ךרדה יהוזש ונל ורדיש םיצרמה לכו ,םלוכ לע תלבוקמ התייה השיגהו
 קיפסמ תעקשה אלו תצמאתה אלש הארנכ – האלמה ךתמשא יהוז ,הארוההו רמוחה תא ןיבמ ךניא םא .םיטנדוטסה ,ונילע
 ץמש הלעה וליפא וא ןנולתה וא רמרמתה אל טנדוטס ףא ,יל רוכזש המכ דע ךכיפל .הקיטמתמ דומלל םיאתמ ךניאש וא םידומילב
 ןפודה יאצוי םיטעמה םירקמב .״בוט״ דמלל םיצרמהמ ופיצ אל טושפ .ותארוה בקע והשלכ הצרמ לע תיבמופ תילילש תרוקיב לש
 יתלב העתפה התייה וז ,םיטנדוטסל ישיא רתוי ןפואב וסחייתהש וא ןיינעמו ןגרואמ ןפואב ,תוריהבב ודמילש םיבוט םיצרמ לש
  .סונוב ןיעמ – הבוטל היופצ

  – הנבומ ןפואב עדי ריבעמש ןיינעמהו ריהבה הז – היינשה השיגב הרומה התיכב גהנתמ ךיא גיצא אבה טסופב

 

 .וז השיגב הארוה לש תרגסמב הדימלב היווחהו תוסנתהה תא םיטנדוטסה םיספות ךיאו
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 םיאשונ גיצמ ,הקיטמתמב םדקתמ רתויה רמוחל סיסב יסרוק םהש םילודגה אובמה יסרוקב דמלנש הקיטמתמב רמוחה 8
 יסרוקב םידמול תוחתופמה תוצראה לכב תואטיסרבינואב ןכלו תונורחאה םינשה תואמ המכ ךלהמב וחתופש הקיטמתמב
 .דומיל ירפס םתואב שמתשהל ןתינ ןכלו םולוקירוק ותואו םינכת םתוא םע יסיסב יטמתמ רמוח ותוא ןושארה ראוה לש סיסבה
 ללכ ךרדב ויה – םילגרתמה - םהבש םירומהש לוגרת ירועיש םג םיליגרה םירועישל ףסונב ומייקתה םילודגה םיסרוקב 9

 םיליגרתהמ קלח לוגרתה ירועישב ורתפ םילגרתמה .ישילשו ינש ראות ידימלת וא ןושאר ראותל תומדקתמה םינשה ידימלת
 ורזחוהשכ עובש רחאל )עובש ךות םנורתפ תא שיגהל ושרדנ םידימלתהשו עובשל תחא סרוקה ידימלת לע ולטוהש(
 ,תולאש לע ובישהו ,)םנורתפב ושקתה םידימלתה ןיבמ םיברש םיליגרת םתוא תא רועישב ורתפ םילגרתמה( םידימלתל
  .םיבר םידימלת ידי לע ןבוה אלש רועישה לש רמוח וריבסה וליפא םימעפלו ,רועישב דמלנש רמוחה לע םימעפל


