
 תויזכרמה )רתויב ההובגה הטשפהה תמרב( תויללכה הארוהה תויוגהנתה :11 סמ טסופ
 הבוטה הארוהה סיסבבש
 וא תוכומנ הטשפה תומרב הארוה תויוגהנתה ןיאש ונמכיסו הארוה תויוגהנתה לש הטשפה תומרב ונקסע םדוקה טסופב
 םאה – איה הילע בישהל הסננש הלאשה .םיבוטה םירומה לכל תופתושמש - הבוט הארוהל תויחרכהש םייניב תומרב
 ןלוכ לש הבוט המרש ,רמולכ ,םיבוטה םירומה לכל תופתושמש - ההובג הטשפה תמרב - תויללכ הארוה תויוגהנתה שי
  .ןייטצמ הרומ תויהל ידכ תיחרכה

 םילדבה יתחתינ ךכ םשל .)2015 ,הביטח( דרופנטס ׳בינוא לש הקיטמתמל הקלחמב וז הלאש יתקדב הנש 40-כ ינפל
 דואמ הייסולכוא התוויה םיצרמה 38 תצובקשכ הקיטמתמל םיצרמ לש ׳תוינוציק׳ תוצובק יתש ןיב הארוה תויוגהנתהב
 רפסמ םע ויה םלוכש calculus ב תוריש יסרוק 49ב ודמילש םהלש 20-ה תונשב םיטנרוטקוד ויה םלוכ - תינגומוה
 GRE ירטמוכיספה ןחבמה לש יטמתמ-יתומכה קלחב וללה םיטנרוטקודה 38 לש עצוממה ןויצה .םיטנדוטס לש המוד
 5-4 תונב( תוינוציקה תוצובקה יתש .םינחבנה ינוילימ תייסולכוא לש ןוילעה ןויפלאב היה לבקתהל ידכ ונחבנ ובש
 )6.65 ו 6.40 ןיב עצוממב( הובג יכה םהידימלת י״ע וגרודש ולאכ - הארוהב תנייטצמה הצובק :ויה )תחא לכ םיצרמ
  .)3.40 ל 3.00 ןיב( ךומנ יכה וגרודש ולאכ ,הארוהב השלח הצובקו )7..1 םלוס לע( הארוההמ ןוצר תועיבש לע

 הצובקה ללכ יבגל ירטמוכיספה ןחבמה יעצוממב םילדבה ואצמנ אלש ךכמ ונלש אשונל תכייש אלש תניינעמ הנקסמ
 ירושיכו םייביטינגוק םירושיכ ןיב רשק ןיאש איה ,)ןחבמה לש ילברווה קלחב םג( תוינוציקה תוצובקה 2 ןיב םגו
 ...׳החכוה׳ שי ןאכ לבא ,יביטיאוטניא סיסב לע ונלוכל תרכומ וז הנקסמ ...הארוה

 וקדבש םיטנדוטסו םיצרמ םע תונויאר לשו םירועישב תויפצתו םימוליצ לש תוינתוכיא תוטישב יתכרעש םיחותינ
 הבוט הארוה לש תויללכ תויוגהנתהב םייזכרמה םיטביהה לש אבה לדומה בוציעל וליבוה ,תוצובקה יתש ןיב םילדבה

)Hativa, 1983; 1985; 1999; 2001(. 

  
 



 :םידממ ינשמ תבכרומ הארוהה תלוכי ,יללכ ןפואבש עיצמ לדומה

 תוירוגטק שולשמ בכרומ אוהו םידימלתל רמוחה רושקתב הרומה ירושיכ תא גציימ יתבישח-יביטינגוקה דממה
 :תוישאר הארוה תויוגהנתה לש

 לש בלש לכב עדוי אוה – רועישהו סרוקה לש תרגסמב בטיה םקוממ דימלתה – רועישהו סרוקה תא ןגראמ הרומה
 המו וישכע םידמול המ ,הכ דע ודמל המ ,רמולכ ,וישכע אצמנ ןכיהו ,ךלוה ןאל ,עיגמ הרומה ןכיהמ רועישהו סרוקה
 .הדימלל בטיה לצונמ רועישה ןמז ,ךכל ףסונב .אבה בלשב ודמלי

 תונבהל םידימלתל םירשפאמה םינבומו םירורב םירבסה גיצמ אלא ,"רמוחה תא ךפוש" וניא הרומה – ריהב רועישה
 תולטמ תא עצבלו םתנבה תא םשייל םילגוסמ ויהיש ןפואב ,רועישה רחאל ןהו רועישה ךלהמב ןה םתנבה תא םמצעב
 .דמלנש רמוחה לע תוססובמה תיבה

 לכ ךלהמב הדימלב םתוברועמ לעו םידימלתה זוכיר לע רומשל חילצמ הרומה – בשקו זוכיר קזחתמו ןיינעמ רועישה
  .רועישה

 

 ןוצרו תוחיתפ תקזחתמה המיענו תיבויח התיכ תריווא תריציב הרומה ירושיכ תא גציימ ישוגיר-יביטקפאה דממה
  .הדימל תמדקמו הדימלל

 :תוישאר הארוה תויוגהנתה לש תוירוגטק יתשמ בכרומ הז דממ

 ןפואבו ,ךכב הרזע ןתמו הדימלב וחילצי םהש ןוצר ,הדימלב םהלש םיישקל היתפמא ,םידימלתל דובכ תנגפה
 .םידימלתל דהואו םח סחי תנגפה יללכ

 .םהיתולאשל תוליעומ תובושת ןתמו תולאש תגצהל דודיע ומכ םידימלתה םע תוליעומו תויבויח תויצקארטניא םויק

 

 .רועישה ךלהמב ולאב ולא תוברועמו תורוזש הרומה לש תוישארה תויוגהנתהה לכש שיגדהל שי

 

 םירחא םירקחמב לדומה ףוקית
 םינוש םיגוסמו םירחא םיימדקא תודסומב ,תונוש רקחמ תוטישב םירחא םירקוח ידי לע ושענש םירחא םירקחמ המכ
 תומש רשאכ דואמ םימוד םילדומל ועיגה הארוה לש םינוש םיטסקטנוקבו ,םירחא ןכות ימוחתב ,תונוש תויסולכוא םעו
 :תועמשמ התוא םע לבא טעמב תונוש תויהל תויושע תויללכה הארוהה תויוגהנתה

 Addison and Stowell, 2012; d’Appolonia and Abrami, 1997; Frey, 1978; Lowman,1995 

 דממל הליבקמ( תחאה ,תוירוגטק יתשל תקלחתמ תיללכה הארוהה תלוכי םהבש םילדומל ועיגה וללה םירקוחה לכ
 )יביטקפאה דממל הליבקמ( תרחאהו ,רמוחה תרבעהו הארוה תולוכי/םייגוגדפ םירושיכב תקסוע )לדומב יביטינגוקה
 לש הברהב לודג רפסמ םיעיצמה םימוסרפו םירקחמ שיש ןייצא .םיטנדוטסה םע הרומה לש תישיא-ןיב תרושקתב
 אוה לבא ,ולאכ הארוה תויוגהנתה 28 ההיז ,לשמל ,)Feldman )2007 .הארוהה תלוכי לש תוישאר הארוה תויוגהנתה
 ויה ןהיניבמ שש קרש )הארוההמ םהלש ןוצרה תועיבש םע וא םיטנדוטסה תדימל םע תוהובג תויצלרוק יפ לע( אצמ םג
 לש ולאל תומיאתמ וללה ששה ןיבמ תונושארה הארוהה תויוגהנתה עברא .הבוט הארוהל תיתועמשמ המורת תולעב
 םודיק התועמשמש( םיטנדוטסהמ החלצה םומיסקמ תקפהו ,סרוקה ןוגרא ,ןיינע ,תוריהב :ןהו ליעלש לדומה
 .)הדימלב הרזעו היצביטומה



 )2010 ,יגיידו ינמ ,הביטח( םיתימע ינש םע ביבא לת תטיסרבינואב יתכרעש רקחמב ידי לע םג ףקות הז לדומ
 יסרוק 110 ללכ ינותנ לש םימרוג חותינ .םיוסמ רטסמסב הארוהה ירקס תואצות לש םייטסיטטס םיחותינ תועצמאב
 הלעה ,חורה יעדמל הטלוקפב ןושאר ראותל םיסרוקה 230 ללכ לש דרפנבו הסדנהל הטלוקפב ןושאר ראותל האצרהה
 תחא לכב דרפנב ,וסנכתה )הצרמהו סרוקה לש תיללכ הכרעה לש םיילבולגה םיטירפה אלל( ןולאשה יטירפ 13-ש
 םיטירפה סיסב לע ,ונארק ולא םימרוגל .םרוג לכב םיטירפ םתוא םע םימרוג העברא םתואל ,תוטלוקפה יתשמ
 יבויח סחי( הצרמה תשיג ,)ןוגראו תוריהב ,ילאוטקלטניא רגתא ,ןיינע :םיטירפה( הארוהה תוכיא :םתוא םינייפאמה
 ירועיש תמורת( סרוקה יביכרמ ,)םירועישל ץוחמ הצרמה תונימז ,תורעהו תולאשל תויבויח תובוגת ,םידימלתל
 ירמוח תמורת ,סרוקה רתא תמורת ,תיבה תולטמ תמורת ,לוגרתה ירועישו האצרהה רועיש ןיב םואיתה ,לוגרתה
 .סרוקה ישוקו )האירקה

 ילבולגה גורידל םיירקיעה םימרותכ וללה םימרוגה תעברא ןיבמ םיינש ואצמנ םינתשמ-תבר היסרגר לש ףסונ חותינב
 יתשב האצמנ וז האצות םג .הצרמה תשיגו הארוהה תוכיא םהו ,)״הצרמה לש תללוכ הכרעה״ טירפה לע( הצרמה לש
 הצרמה תא םיגרדמ םיטנדוטסה יכ קיסהל ןתינ .םיאצממה תא קזחמש המ וזב וז יולת-יתלב ןפואב ,דרפנב תוטלוקפה
 הצרמה תשיגו )ןוגראו תוריהב ,רגתא ,ןיינע( הארוהה תוכיא רשאכ ,הארוההמ ןוצר יעבש םה רמולכ ,ותארוה לע הובג
 .חורה יעדמ ומכ ׳םיכר׳הו הסדנה ומכ ׳םישק׳ה םימוחתה – םינווגמ ןכות ימוחתמ תוטלוקפל ןוכנ הזו ,םהיניעב תובוט

 רושקת לש יביטינגוקה דממה םע הז רקחמב הארוהה תוכיא םרוגה תא ליבקהל ןתינ ,םהב םילולכה םיטירפה יפ לע
 רקחמב ונלביק ,םוכיסל .תיבויח התיכ תריווא תריצי לש יביטקפאה דממה םע הצרמה תשיג תאו ,ליעלש לדומב רמוחה
 רקחממ לבקתהש לדומה ותוא תא ,תרחא ץראב וליפא - תרחא הייסולכוא לעו תרחא רקחמ תטישב ךרענש
  .םיטנרוטקודה

 תא קדב )2015 ,בוקויטרוקו ,קליפ ,רניו( ץראב םיטנדוטסה תודחאתה לש רקחמה תקלחמ י״ע ךרענש ןווקמ רקס
 תמר תא םיטנדוטסה גוריד תואצות .ץראב תוללכמו תואטיסרבינוא ןווגממ םיטנדוטס יניעב ןייטצמה הרומה ינייפאמ
 םע דחא הנקב תולוע םהל הגצוהש המישר יפ לע ןייטצמה הרומה לש הארוה תויוגהנתה לש םתדימל רובע תובישחה
 ,ןושארה םוקמב האצמנ הארוהב תוריהב ,המישר התואב וגצוהש ןייטצמה הצרמה תונוכת 36 ןיבמ .ליעלש לדומה
 סרוקה ןוגראל םיסחיימ םיטנדוטסה יכ םג אצמנ .הירחא אבה טירפהמ רכינ לדבהבו תובישחה תגרדב רתויב הובגה
 לוצינ ,קתרמו ןיינעמ ןפואב הארוה :םיאצמנ האבה תובישחה תגרדב .רתויב ההובגה תובישחה תגרד תא םירועישהו
  .הדימלל תיבויח התיכ תריווא תריציו )רועישה ןוגרא לש ביכר אוהש( הדימלו הארוהל רועישה ןמז לש ליעי

 ?הארוהה ירקסל ליעלש לדומה לש רשקה המ
 רקסה ןולאשב לולכל יחרכה ,םתדימלל הצרמה תמורת יבגל םיטנדוטסה תושיפת תא ונל וגיצי הארוהה ירקסש ידכ
 תריווא׳ו ןיינע תוריהב ,ןוגרא :תויזכרמה תויללכה הארוהה תויוגהנתה תא םיגציימש םיטירפה תעברא תא תוחפל
 ןיינועמה ימדקא דסומ ,ךכו ״הארוהה לש תללוכ הכרעה״ ומכ *דחא ׳ילבולג׳ טירפ לולכל יחרכה ,ןכ ומכ .׳התיכ
 םייפרגומדה גורידה יטירפל ףסונב - וב לולכל בייח ,םיגרדמ םתואש םיטירפ לש םומינימל ןולאשה תא םצמצל
 תועמשמ ילעב םיטירפ וא( םתוא ללוכ וניאש ןולאש .וללה םיטירפה תשמח תא תוחפל - תוחותפה תולאשלו
    .ליעומ יתלבו יוגש וניה וב שומישהו םוגפ אוה ךכ םושמו ףוקיתל ןתינ אל )המוד
 
 - סרוקה לשו הארוהה לש – םיילבולגה םיטירפה ינש גוריד לע םיסרוקה יעצוממ ןכש דיחי ילבולג טירפ קיפסמ*
 עצומממ הובג היהי הארוהה עצוממ ללכ ךרדב( תמלשומ טעמכ ,רמולכ 1 ל הבורק היצלרוקב ללכ ךרדב םיאצמנ
  .)דיחי הרומ דמלמ סרוקה תאש יאנתב( רבדה ותוא תא םידדומ םה ,ןאכמ .)סרוקה

 
 תכרעה לשו הארוה לש םיטביה תקידבב קוסעתש תישיא תוליעפ םכל עיצא םעפ ידמ :׳םכמצעב תאז ושע׳ רודמ



 .םכלש ימדקאה דסומלו םכל םייטנוולרש יפכ הארוהה
 
   ?ןולאשה תופקת תקידבל םייחרכהה םיטירפ ללוכ םכדסומ לש רקסה ןולאש םאה – םכמצעב תאז ושע
 םילבקמ יאדווב םתא ,ירוקמה ןולאשה תא םכל ןיא םא .םכלש ימדקאה דסומה לש רקסה ןולאשב ונייעתש העיצמ ינא
 .םיגרודמ םתא םהילעש רקסה יטירפ לכ תא ללוכ הזה ח״ודהו םינושה םיסרוקב םכלש גורידה לש ח״וד
 רשאמ םינוש םיחוסינב תויהל םייושע( ליעלכ הבוחה יטירפ תשמח תא תוחפל ללוכ ןולאשה םאה וקדבתש העיצמ ינא
 רסח ןכלו ףקת יתלב תויהל לולע הז ןולאשש הדבועל םירע ויה ,ךכ וניא בצמה םאו )תועמשמ התוא םע לבא הז טסופב
 םגפל בר םעט שי ןיידע ,תרחא ךרדב ןולאשה תא ופקית םכדסומב רקסה יליעפמש ואצמתש הרקמב םג .תועמשמ
 .הבוט הארוה לש תוישארה הארוהה תויוגהנתה תא ללוכ וניאש ןולאשב
 
 ?םיילבולגה םיטירפה ינש ןיב היצלרוקה יהמ – םכמצעב תאז ושע
 רקסה לש םינותנה סיסבל השיג םכל שיש יאנתב( העיצמ ינא ,םיילבולג םיטירפ ינש שי םכלצא גוהנה ןולאשב םא
 דחא לע רתוול םילוכי םתא ,0.9 מ ההובג איה םאו םהינש ןיב סרוקל םיעצוממה ןיב היצלרוק ובשחתש )םכדסומב
 .דחא טירפב ךוסחל םכנוצרב םא םהמ
 
 תומרלו ׳הרומ-תזכורמ׳ הארוה רשאמ תורחא הארוה תוטישל לדומה לש תיביטיאוטניא הללכה
 הובגה ךוניחה רשאמ תורחא הדימל
 וז קר אל - הארוה תרוצו תטיש לכל םייק הזה לדומהש - יביטיאוטניא ןפואב אלא רקחמ סיסב לע אלש - העיצמ ינא
 ,תאז .הובגה ךוניחה תמרב קר אלו ,הטיסרבינואהו הללכמה ירועיש בורב הגוהנש ׳הרומ תזכורמ׳ה וא תילטנורפה
 .המוד ךרדב עדימ םידבעמ טסקטנוק לכבו ליג לכב שונאה ינב לכו עדימ דוביע לש ךילהת איה הדימלש םושמ
 :םתוא דמליש הרומל םיקוקז םידימלתה ,ליג לכבו הטיש לכב ,ךכיפל

 הדימלב םהמ הפצמ אוה המו ,הארוהב ויתורטמ המו ,דמלמ אוהש רמוחה תא וניבי – וניבי םהש ןפואב -
  .וללה תומישמה עוציבל תשגל ךיאו ,םהילע ליטמ אוהש תומישמבו

 רבכ םהש המל רשקתמ הז ךיאו וישכע םידמול םהש המל רועישה לש בלש לכב םיעדומ ויהי םהש ןפואב -
 .םהידומיל לש תיללכה תרגסמל רשקתמ הז ךיאו ,ודמלי םהש המלו םיעדוי

 םהל םורגיש ,הדימלה ךילהתב זכרתהל םהל רוזעיש ,רועישה ךילהתל םביל תמושת תא קתרי אוהש ןפואב -
 .דומלל היצוויטומו ןיינע

 ףתתשהל חונ ושיגריש ,חותפ שארבו ןוצרב ודמליש ,הדימלה תרגסמבו ךילהתב םיענ םהל היהיש ןפואב -
 דבכמ ,דהואו םח סחי םהיפלכ ןיגפמ הרומהש ושיגריש .הרומה תולאש לע בישהל וא תולאש לואשל ,רועישב
 .הדימלב וחילציש בר ןוצר רדשמו ,הדימלב םהיישקל יתפמא ,םתוא

 
 ?אבה טסופב המ
 :הבישח רגתא בוש

 שי םאו ?ןהל םיסחיימ םיטנדוטסהש תובישחה תמרב תויללכה הארוהה תויוגהנתה עברא ןיב לדבה שי םאה -
 ?תובישחה רדסב הירחא תואבה תא רדסל ךיאו ,ןהיניבמ רתויב הבושחה איה םיטנדוטסה יניעב ימ ,לדבה

 ?םדוקה ףיעסב םיטנדוטסה תופדעה ןיב םיימוחת-ןיב םילדבה םימייק םאה -
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