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דדא השמו קיטשירפ יכדרמ 

לע תרומשמה תעיבקב םיינברה ןידה יתב תא םיחנמה םילוקיש 
םידלי 

תרומשמה תעיבקב םיינברה ןידה יתב תא םיחנמה םילוקישה תא קודבל רקחמה תרטמ 

קר) םידלי תקזחה יקית 90 לע ססובמ רקחמה .םאה ידיב וא באה תיב :םידלי לע 
ןפואב ורחבנ רשא ,(םירחא עוצקמ ישנא לש וא דעס ידיקפ לש םיריקסת וללכש םיקית 

לדומה (א) :םילדומ 4־ל םיגווסמ רקחמה ינתשמ .לארשיב םינושה ןידה יתבמ יארקא 

:(דליה ןוצר קגכ) תיטפשמ תובישח ילעב םה םרקיעבש םינתשמ ובו ,יטפשמ־ילגלה 
 (p תא םיפקשמהו םירוהה תא םינייפאמה םינתשמ רקיעב ובו ,ילאיצוס־וכיספה לדומה

תיתדה המרה תא םיפקשמה םינתשמ ובו ,יתכלהה לדומה (ג) ;םהלש תירוהה תולגוסמה 

,ילגל־ץוחה לדומה (ד) ;ב"ויכו דליל תתל םיעוכתמ םהש ךוניחה גוס תא ,םירוהה לש 

םירשקה .גוזה ינב לשו םיניידה לש םייתדע םינתשמ ובו ,יתכלה־ץוחו ילאיצוס־וכיספ־ץוח 

.רמרק םאתמ םדקמו x2 תועצמאב וקדבנ ןידה תיב תטלחה ןיבל וללה םינתשמה לכ ץב 

ןוגכ ,רתוי תובכרומ תויטסיטטס תוטישב שמתשהל היה ןתינ אל םגדמה ןטוק ללגב 
םה ילאיצוס־וכיספה לדומה ינתשמש ךכ לע ועיבצה רקחמה יאצממ .הבורמ היסרגר 
ןוצר) ילגל־יטפשמה לדומב דחא הנתשמ קר .קדה תיב לש ותערכהב םייטננימודה 
קהבומ רשקב אצמנ (םירוהה לש תינימ תוגהנתה)יתכלהה לדומב דחא הנתשמו (דליה 

קהבומ ןפואב םירושק ויה אל יעיברה לדומה ינתשמ .קדה־תיב תטלחה םע תיטסיטטס 

רשפא ,רוביצב תחוורה העדל דוגינבש איה הנקסמה .קדה תיב תטלחהל תיטסיטטס 
תואירב לש םייעוצקמה םימרוגה רקיעב םה םיינברה קדה יתב תא םיחנמה םיווקהש 
תכרעמב רבודמש ףא תאח ,םייתד־סייתכלה םימרוג רשאמ רתוי ,דליה ךוניחו שפנה 

.ידרח קוגב תיתד 

הביסה היהת ,דרפנב םייח םירוהה רשאכ .םירוהה תיב אוה םידלי תקזחהל יעבטה םוקמה 

היהת םירוההמ ימל הלאשב עירכהל ןידה תיב וא טפשמה תיב לע םיתעל ,היהת רשא 

:איה רקחמה תלאש .לארשיב ינברה ןידה תיבב קוסענ וז הדובעב .םידליה לע הקזח 

,ןידה תיב םאה ?םידלי תקזחה יבגל ןידה תיב תא םיחנמה םייזכרמה תונורקעה םה המ 

־םייטפשמ תונורקע ידי־לע רקיעב החנומ ,לארשיב תיטפשמה תכרעמה ןמ קלח אוהש 

םייעוצקמ םיילאיצוס־וכיספ תונורקע ידי־לע רקיעב החנומ pה תיבש וא ,םיילגל 

תונורקעמ רקיעב עפשומ ,תיתד תכרעמכ ,קדה תיבש וא ,תוגהנתהה יעדמב םימולגה 

םילוקיש — הז הרקמב) םייטנוולר אל םילוקיש םיסנכנ הדימ ומאבו ?םייתכלה־סייתד 

?pה תיב תערכהל (םייתדע 

70-45 ,(2-1) אמ ,2001 ,תומגמ 
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דדא השמו קיטשירפ יכדרמ 46 

,יקאש) תונוש תויועמשמ םהל שיו ,םייעמשמ־דח םניא "תרומשמ"ו "הקזח" םיחנומה 

אוהשכ ןידה תיב ןווכתמ המל ריהבהל שי ןכלו ,(189-188 ימע ,ח"משת ,טינש ; 1983 

תא ללוכה ,בחר שוריפ שי "תרומשמ" גשומל ."תרומשמ" לע וא "הקזח" לע טילחמ 

קר ללוכה ,רצ שוריפו (188 ימע ,ח"משת ,טינש) םיסופורטופאכ םירוהה ידיקפת לולכמ 

הקזחכ תאז םישרפמה שי ,"הקזח" חנומה יבגל .םיסופורטופאכ םירוהה ידיקפתמ קלח 

תעיבק ,דליה לש וכוניחל הגאד םע דחי תיזיפ הקזחכ תאז םישרפמה שיו ,אדירג תיזיפ 

םיינברה ןידה יתבב .ב"ויכו וב יאופרה לופיטה יכרד תעיבק ,דליה דמלי ובש רפסה תיב 

.(189 ימע ,ח"משת ,טינש ;723 ימע ,2 בכ דפ ,181/68 ץ"גב)ינשה שוריפה לבוקמ 

.תופדרנ םילימכ םישמשמ "תרומשמ"ו "הקזח" םיחנומה םיינברה ןידה יתבב ,השעמל 

לש ךוניחה יכרוצל הגאדל ןהו תיזיפ הקזחל ןה איה ןידה תיב תנווכ םירקמה ינשב 

תוטלחהב תקסועה וז הדובעב גהננ םג ךכ .תרחא תושרופמ רמאנ ןכ םא אלא ,דליה 

.תופדרנ םילימבכ םיגשומה ינשב שמתשנו ,ןידה תיב 

רבדהו ,"דליה תבוט" ןורקע ידי־לע החנומ תויהל ןידה תיב רומא הכלהל יכ שגדוי 

םג ואר ;Eekeiaar, 1978, p. 221; Gottesman, 1981, p. 139) תיטפשמ הייארב ןה לבוקמ 

,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 25 ףיעסו 1951 השיאה תויוכז יוויש קוח 

.(1978 ,ןמטחוש :ונק 'ס א"ח ז"בדר) תידוהיה הכלהב ןהו תיעוצקמ הייארב ןה ,(1962 

םוקמ שיו תונוש תויונשרפל ןותנ גשומה ;"דליה תבוט" חנומל הדיחא הרדגה ןיאש אלא 

.השעמל הכלה גהונ ןידה תיב ךיא קודבל 

ןה ,אשונב הכ דע וכרענש םירקחמה ,תירקחמ הניחבמ .תישעמו תירקחמ תובישח רקחמל 

,(1989 ,ןמפיש ;ח"לשת ,תליג) לארשיב ןהו (Hamilton, 1995; Mangrum, 1991)ל"וחב 

וכרענ םייריפמא םירקחמ דואמ טעמ .תיתכלה וא תיטפשמ־תיטרואית המרב רקיעב וכרענ 

,תישעמה הניחבהמ .(ב"משת ,רטכורפ)רתויב םצמוצמ םוחתב הז ירה ושענ םאו ,ןודנב 

םא קודבל בושחו ,לארשי תנידמב בושח םוקמ ספותה ישגרו יכרע אשונ אוה תדה אשונ 

םיאבה םיניידה ילוקישב םיעירכמה הלא םה םייתד םימעטש םימעפל תולועה תונעטה 

תירקחמ הניחבמ ןה תובישח רוביחלש ןאכמ .תואיצמב תוססובמ םנמא ןה ,ידרח עקרמ 

.תישעמ הניחבמ ןהו 

םידלי תקזחה ןיינעב ינברה ןידה תיבב טופישל םילדומ 

,םינתשמ לש תוצובק עבראב שמתשנ םיינברה ןידה יתבב טופישה תונורקע חותינב 

םיפסונ םירקוח ושמיש הלא םילדומ יכ ןיוצי ."םילדומ" םשב ,תויחונה ןעמל ,ונוכיש 

;1992 ,ןורש ;220-188 ימע ,ח"משת ,טינש ;1980 ,ןמשיפו הקוריס) םהירקחמב 
 1982 ,Williams ft Pope), םיחנמ םיווק :ומכ ,םירחא תומשב םיתעל ונוכ םה יכ םא,

.דועו םילוקיש תכרעמ ,םינוירטירק ,תונורקע 
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47 םידלי לע תרומשמה תעיבקב םיינברה ןידה יתב תא םיחנמה םילוקיש 

יטפשמ־ילגלה לדומה 

ךרה ליגה ןורקע 

הכפהמה רחאל חתפתהל לחה ,"קיח ןיטלש" לש ןורקיעה לע ססובמה ,הז לדומ 

.םייטולוסבאה םיכלמה תפוקתב הררשש תיתורירשה הטיפשה דגנ היצקאירכ ,תיתפרצה 

Radzinowicz,)ילילפה קוחב םירדגומה ,םייביטקייבוא םיילמרופ םינתשמ ,הז לדומ יפל 

אל םא ,םייזכרמה םינתשמה תויהל םיכירצ ,(Watson, 1963)יתחפשמהו יחרזאה ,(1966 

.תויטפשמה תוכרעמב טופישל ,םיידעלבה 

באה :רמולכ ,patria potestas ימורה ןורקיעה תוצראה בורב טלש יתחפשמה םוחתב 

תוכז ללוכ ,(1971 ,רטסיק ;1974 ,רוא־ןב) םהילע תיטפשמ תוכז ולו וידלי לע טילש 

וכפהתה 18־ה האמהמ לחה ,םלוא .(1972 ,אריפש) דוריפ לש הרקמב םתקזחהל 

."ךרה ליגה ןורקע" אוה טפשמה תיב תא תוחנהל לחהש ילגלה ןורקיעהו תורצויה 

לש הרקמב ,רבעוי (הרבחל הרבחמ הנתשמ ותרדגהש) םינשב ךר דלי ,הז ןורקיע יפל 

עבנ הז ךפהמ .תרחא גוהנל תודחוימ תוביס תומייק ןכ םא אלא ,ומא תקזחל ,הדרפ 
הניחבמ .תיטפשמה תכרעמל הרדחש תיטילנאוכיספה היצטניירואהמו םייתרבח םייונישמ 

רבגהש המגמה תא קזיח תיתיישעת־תינוריע הרבחל תיאלקח הרבחמ רבעמה ,תיתרבח 

תראשנ השיאהו ,ותחפשמ ינב לש םיירמוח םיכרצל גואדל תיבל קחמ הדובעל אצוי 

המיאתמ השיאש הבישח וק חתפתהל לחה ןאכמ .תיב קשמבו הידליב לפטל תיבב 

תובקעב ,20־ה האמב קוזיח הלביקש הדמע .הידליב לפטל רבגמ רתוי תילטנמו תיגולויב 

"תיהמיא הקוצמ"ב ודקמתה רשא םיימניד־וכיספה םירקחמהו הזילנאוכיספה תוחתפתה 

החפשמב באה תובישחבו "תיהבא הקוצמ"ב רשאמ רתוי ,החפשמב םאה תובישחבו 

 .(Bowlby, 1944; Foster, 1974; Hetherington, Cox, Sl Cox, 1982; Rutter, 1974)

תונעטב "ךרה ליגה ןורקע" לע רערעל תוגהנתהה יעדמב עוצקמ ישנא ולחה הנורחאל 

תוחפ אל ויבאל קוקז ךרה דליה :ןורקיעב םולגה ינימה ןויוושה רסוח :ןוגכ ,תונוש 

תשפחמו הדובעל תאצויה ומאמ תוחפ אל דליב לופיטל םויכ ןימז באה :ומאל רשאמ 

Charmas, 1981; Eekelaar, 1978; Ira ä Winkler, 1976; Thompson,) תיבל ץוחמ הריירק 

ןורקע" ךישממ ,תוגהנתהה יעדמ ישנא ידי־לע רקיעב ,תועמשנה תונעטה תורמל .(1983 

ףיעס) לארשיב ללוכ ,תונושה תונידמה יקוחב ןגומה יטפשמ ןורקיע תויהל "ךרה ליגה 

,ח"משת)טינש לש ותנעטל ,ספותו (1962 ,תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל 25 

.לארשיב טפשמה יתבב טופישב בושח םוקמ ,(305-304 ימע 

"דליה ןוצר"ו "דליה תויוכז" ןורקע 

תויוכז" לע רתוי דיפקהל שורדל םינטפשמ הנורחאל ולחה "ךרה ליגה ןורקע"ל רבעמ 

.(Eekelaar, 1995; inker A Perretta, 1971)ונוצרב תובשחתהב רקיעב תואטבתמה ,"דליה 

ימכ תוגהנתהה יעדמב עוצקמ ישנא ידי־לע דליה תגצהו ,"דליה תבוט" םשבש איה הנעטה 

ישנא .היחי ןכיה עובקל דליה לש דוסיה תורכזב םיעגופ ,יהמ ותבוט ןיבהל לשב אלש 
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דדא השמו קיטשירפ יכדרמ ♦8 

רקיעבו 6 ליג ירחא — 1984 ,יקאש תנעטל) םדקתמ ליגב םידליש ,םינעוט הלא טפשמ 

רתוי םינטק םידלי יבגל .רתוי םהל בוט הרוה המא לצא ןיבהל םילגוסמ (10 ליג ירחא 

ימע ,ח"משת ,טינש) םימיאתמ םינחבמ תועצמאב יתימאה םנוצר תא תולגל תוסנל ןתינ 

 216; 1974 ,Rich). תויהל הז םרוג ךירצ ,דליה ןוצר הלגתמ רשאכ ,םינטפשמה תנעטל

לארשיב טפשמה תיב לע קוחה תניחבמ םגש שגדוי .הקזחה תעיבקב יזכרמה םרוגה 

תורשכה קוחל א 13 ףיעסל ה"כשת תנשמ תפסותב םגדומכ ,דליה ןוצרב בשחתהל 

לש תד תרמהב אלא ,תרומשמ יניינעב קסוע ונניאש ףיעס ,תוספורטופאהו תיטפשמה 

.םהירוה ידיב םיניטק 

ילאיצוס ־וכיספה לדומה 

יגולוכיספה הרוהה ןורקע 

תושיגה לע תינויער ןעשנ אוה .ךרה ליגה ןורקע דגנ תרוקיבב ורוקמ ,הז ןורקיע 

םהידלי ןיבל םירוהה ןיב םיישגרה םירשקה תובישח תא תושיגדמה תוימנידוכיספה 

Bowiby, 1944; stott, 1960; Yudkin a Holme,)ישגר ךסח ןיגב םידליל םימרגנה םיקזנלו 

אל רזגנ חנומה הז ןורקיע יפל ."דליה תבוט" חנומל הבחר תועמשמ תנתינ ןאכ .(1972 

,דליה לש תויקוח תויוכזמ אל ןכו ,דליה לש וליגל תורושקה תויללכ תויקוח תויחנהמ 

Scherrer,) עוצקמ ישנא ידיב ונחבואש יפכ ,דליה לש םיילאודיווידניאה ויכרצמ אלא 

ןחבואש ,(םייגולויבה םירוהה ינשב ללכ ךרדב רבודמ)בא וא םא הז םא ןיב ,הרוה .(1976 

,עובק םיסב לע הבהאו םוח ול קינעמ ,דליה לש םיישגרה םיכרצל רתוי גאודה םדאכ 

רדגויש הז אוה ,(Waierstein a Kelly, 1976)(ןישוריגה רשקהב קר אלו) ךשמתמו ףוצר 

דליה לש ןרומשמה תויהל ףדעומה ,"יגולוכיספה הרוה"כ ,דליה לש ירקיעה לפטמכ 

 (1973 ,Goldstein, Freud, a Soinit). תויכשמהה ןורקע" ךשמהב הנוכיש)תופיצרה אשונב

ותואב םידומילב ,םירוגמב תופיצר ןוגכ ,םייטרקנוק םיטביה םיפיסומ שי ,("תופיצרהו 

.(Thompson, 1983)ןישוריגה רחאלש םיעוזעז דליהמ ענומה רחא םרוג לכבו רפס תיב 

הייארה ירדסל םג וסחייתה (Goldstein et ai., 1973)"יגולוכיספה הרוהה ןורקע" יצולח 

Hetherington) םיבר םירקבמ ודגנתה םהיתודמעל .ןרומשמ־אלה הרוהה םע דליה לש 

 1987 ,et al., 1982; Johnston, Kinn, Jeannes, Ä Tschann, 1989; Richards), ןיאש אלא

םצע דגנ תרוקיבה רתוי הבושח ונניינעל .וז היגוסב רובידה תא ביחרהל םוקמה ןאכ 

הנתשמב הנומטה תויביטקייבוסה תלאשל רבעמ ."יגולוכיספה הרוהה" לש ןורקיעה 

ןויערה דגנ תרוקיב תמייק ,"יגולוכיספה הרוה"ה והימ עובקל יביטקייבואה ישוקבו 

רוציל לגוסמ אוה .הווש הדימב וירוה ינשל קוקז דליה יכ איה תיזכרמה הנעטה .ומצע 

תובושח הלא תוקית ,רתוי הבחרה החפשמל ףאו וירוה ינשל (Bowen, 1976)תובר תוקיז 

Framo, 1981; Waierstein) םיירוד־קב םירשקו יתחפשמ לדומ ,תינימ תוהז חותיפל ול 

 1976 ,ä Kelly). תפתושמ הקזח" לש הטיש ץמאל ועיצהש ויה הז עקר לע" (joint

 custody) תלצופמ הקזח" וא" (split custody) םירוהה ינשל תוירחאה תרסמנ היפל
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קוקז דליש הנעטה ללגב דרי וז הטיש לש הנח םגש אלא .(Grief, 1979) הווש הדימב 

.עובק הרוהל 

תירוה תולגוסמ לש םיסב לע ןוחבא תטיש 

ןורקע" לש ונרק תדירי תובקעב החמצו הנורחאל הצופנש םידלי תקזחהל ןוחבא תטיש 
לע הבר הדימב תססובמה ,וז הטישב ."תירוה תולגוסמ" הנוכמ "יגולוכיספה הרוהה 

,םימרוג ןווגמ אלא ,דחא םרוג קדוב ןחבאמה ןיא ,היגולוכיספב תיתינבתה הלוכסאה 

עיבצהל םירומאה ,הלא םימרוג ןיב היצקארטניאה תאו ,רשפאש המכ דע םייביטקייבוא 

תעב .(1992 ,ןורש) דליה לש םיינויחה ויכרצ תא קפסל הרוהו הרוה לכ לש ותלוכי לע 

תולגוסמ יובינל םייטסונגורפו םיירטאיכיספ ,םייגולוכיספ םינחבמב ןחובה רזענ ךרוצה 

ךילהתה לש ופוסב .(Hetherington et ai., 1982; Waierstein ä Kelly, 1976)תידיתע תירוה 

הז ךמס לע עבוקו םירוהה ןמ דחא לכ לש תונורסחו תונורתי לש ןזאמ ןחבאמה ךרוע 

ללקושמ ןזאמה רשאכ .(Thompson, 1983) ןרומשמה תויהל רתוי לגוסמ םירוההמ ימ 

םירוהה ןיב םכסה דדועל וא "ךרה ליגה ןורקע" יפל גוהנל םיעיצמה שי ,הווש ןפואב 

שי .(Watson, 1963) תבחס תוענומ ןהש ןוויכ דליה תבוטל ןהש תויורשפא יתש — 

.(Mnookin, 1979) הקזחה יבגל םירוהה ןיב הלרגה ,הז הרקמב ,ךורעל םיעיצמה ףא 

תולגוסמ" תקידבב םייטנוולר תויהל םייושעה םינתשמה םהמ ,איה תשקבתמה הלאשה 
?"םירוה 

:םה (1992 ,ןורש !ח"משת ,טינש) תיעוצקמה תורפסב םיטלבומה םייסיסבה םינתשמה 

היצטניירוא ילעב םינחבאמל רתוי המיאתמה ,וז הניחב :דליה לש םיישגר םיכרצ תקפסה 

לש םיישוגירה םיכרצה תא קפסל םירוהה תולגוסמ לע שגדה תא המש ,תימנידוכיספ 
.דליה 

ישגרה רשקל דדמ תויהל לוכי הז הנתשמ :םידליה יפלב תילולימו תיגולוכיספ תומילא 

עיבצהל רבדה לוכי ,תויכוניח תורטמל תומילאב רבודמשכ םגו ,דליה יפלכ הרוהה לש 

.תירוה תולגוסמ רסוח לע 

לש תיביטינגוק תלוכי םינחובה ,םייתוישיא םינייפאמ :םידוהה לש םייתוישיא םינייפאמ 

היצקידניא תווהל םייושע ,הזכ עקר אלל וא יגולוריונ עקר םע ,םיישפנ םייוקילו םירוהה 

קפסל ותלוכי תאו דליה יכרוצ תא יתואיצמ ןפואב ךירעהל הרוהה לש ותלוכי תדימל 

.(1984 ,יקאש) הלא םיכרצ 

עוגפל םילולעה םייזיפ תויוכנ וא םייוקילו םיישפנ םייוקיל תקידב :םידוהה לש תואירב 

.דליה יכרוצ תא קפסל תלוכי תניחבמ תירוהה תולגוסמכ 

לש היצקנופ קר הנניא (ב"ויכו שובל ,הנוזת)דליה לש תיזיפ הקזחה :םיילכלכ םיביכרמ 

קופיסו וז תלוכי םג תללוכ "תירוה תולגוסמ" .תילכלכ תלוכי לש םג אלא ,בוט קצר 

הייארב .(Mnookin, 1979) םהל קוקז דליהש םיילכלכה םיכרצה לש השעמל הכלה 

עורג ןישוריגה רחאל ילכלכה ןבצמש םישנב תעגופ הז םרוגב תובשחתה ,תיטסינימפ 

.(Ross Si Barcher, 1984; Weitzman, 1985) רבגה לש הזמ ללכ ךרדב 
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םיכרצב רתוי דקמתי תיכוניח השיג לעב ןחבאמ :דליה לש םייכוניח םיכרצ תקפסה 
תא ררועל םייושעה םיאשונה .םיישגר וא םיילכלכ םימרוגב רשאמ דליה לש םייכוניחה 

רשקה ןכו ,דליה לש וכוניחב הרוהה לש תוברועמה תדימ :םה ןחבאמה בל תמושת 

לדומ הווהמ הרוהה םא ןחבי אוה .תורחא תויכוניח תורגסמ םעו רפסה תיב םע ולש 

ןחובה הסני ןכ .ולש החפשמ ייחבו ותוגהנתהב ,ותוישיאב דליה רובע יבויח יכוניח 

.דיתעב דליה לש םייכוניחה םיכרצה קופיס יבגל התנגורפ ךורעל 

םירומאה םימוחתה ןווגמב תולגוסמ הלגמ הרוהה םא םג :הרוהה לש תושיעו תונימז 

(םידומיל ,הדובע תועש)יביטקייבואה ובצמש ןכתיי ,וידליב לפטל תונוכנ עיביו ,ליעל 

דליה יופצ ולצאש הרוה .ויכרצ תא ול קפסלו דליל בורק תויהל םיתעל ול רשפאמ ונניא 

םייוקיל הלגמש ימכ בשחיי ,תלפטמ/אתבס/אבס ידיב לפוטמ וא ,"חתפמ דלי" תויהל 
.ולש תירוהה תולגוסמכ 

יתפלחה לדומה 

,הס תובותכ)"ךרה ליגה ןורקע"ב רבודמ םא ןיב ,םידלי תקזחהל םינוירטירקהו תונורקעה 

א"מרו ש"ב)"דליה ןוצר"ב םא ןיב ,(בפ ע"הא ע"ושו רוט ;מ ,אכ תושיא ,ם"במר : ב 

םינואגה רצוא ,הגת תובושת)"יגולוכיספה הרוהה ןורקע"ב םא ןיב ,(בפ ע"הא ע"וש 

תושיא ,ם"במר) םירוהה לש תילכלכ תולגוסמכ םא ןיבו ,(תובושתה קלח תובותכ ,דלת 

ןניא תועדהש אלא .תידוהיה הכלהב יוטיב שי הלא לכל — (דצ ם"דשר תובושת :זכ 

(ח"לשת)תליג לש ותעדלו ,תונורקעב תושימג תמייק .וללה םיאשונהמ דחא לכב תודיחא 

היוטיבב הכלהב אלו ,תמדקומה התוחתפתהב הכלהב רתוי בושח םוקמ תונורקעה וספת 

םימרוגה תא גיצנ .הקזחהה תעיבקב יזכרמ םוקמ ספות יתדה ךוניחה אשונ ובש ,ונימיב 
.םייזכרמה םייתד־םייכוניחה 

יתד ךוניחל תונמדזה ןתמ 

תירוה תולגוסמ ,הכלהה יפל ,ךכב הלגמ דליל תיתד תיכוניח תונמדזה ןתונה הרוה 

דליה תא ןווכמ אוהש וא ,הכלהו הרות דליה תא דמלל תישיא רסמתמה הרוה ץגכ) 

תופידע םג הכלהב שי ליבקמב .(תיתד הנוכשב ררוגתמ אוהש וא ,יתד רפס תיבב דומלל 

הנכס רתוי וב שיש םוקמ ,ל"וחב ררוגתמה הרוה ינפ לע לארשי pאב ררוגתמה הרוהל 
.תוללובתהל 

ויבא לצא 6 ליג לעמ ןב ,המא לצא םלועל תב — החנמ וק 

ע"הא רוט ח"ב) תועינצ ייחל תבה תא — םידליה ךוניח תא חיטבהל אב הז החנמ וק 

תובותכ) הכאלמלו pא ךרדל ,תווצמל ,הרותל ךנחתיש ןבה תאו ("בתכש המו" ה"ד 

ךנחל לגוסמ ימ הלאשב יולתו ,שימג הז החנמ וק םלוא .(ז :גפ ע"הא ע"וש ;ב ,בק 

.(365 0) חל דפ 1/81 ר"ע ,ןולא) דליה תא רתוי בוט 
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תיתד הניחבמ הרוהה לש לדומ 

לגוסמ בשחיי ,תיתד הניחבמ וידליל לדומ ךכב הווהמו יתד םדא ומצע אוהש הרוה 
.יתד תוחפ וא יתד ונניאש הרוהל האוושהב וידלי תא לדגל רתוי 

ץמה ייח םוחתב הרוהה לש תתסומ תוגהנתה 

תד לע תונוש תורבע עציבש הרוהל תדחוימ בל תמושת שידקהל םייושע ןידה יתב 

סופתל יושעה אשונ םלוא .םייחרזא ןיאושינב השורג אשונה ןהוכ הרוה ןוגכ ,לארשי 

רקיעב ,השיא .ץמה ייח םוחתב םתוהה תוגהנתה אוה ןידה תיבב רתוי בושח םוקמ 

העור" רדגומ) םישנ םע עעורתהל הברמה רבג המודבו ,רז רבג םע היחה ,שיא תשא 

ילילש םגד ,הכלהה יפל ,ךכב םיווהמו ,ה/ידוהי ה/ונניא ה/ףתושהשכ רקיעב ,("תונוז 

םירקמ ןידה תיבל ואריי רתוי דוע רומח .הקזחה תוכז םהמ ללשיהל הלולע ,םידליל 

.דליה לע הקזח םישקבמה תויבסלו םילאוסקסומוה לש 

תכנ הדוה תמועל תוהי הרוה 

תכל תוכייתשה ללוכ) םתוהה דחא לש תד תרמה וא םיברועמ םיאושינ לש הרקמב 

.רתויב םישולק וידלי לע הקזחהה תא לבקל ירכנה הרוהה לש וייוכיס ,(תיחישמ 

םשאה ןורקע 

הליע שי ,(תדרומו דרומ ןוגכ)יתחפשמה אתה קוריפל םרגש הרוה ,ליעל רומאל ףסונ 

יתחפשמה אתה םויק .(בפ ע"הא ר"וט ;ד ,דכ תובותכ שאר ואר)הקזחה תא ונממ לולשל 

החפשמה לש הקוריפו ,(ג ,טיק ע"הא ע"וש :ב ,צ ןיטיג) תודהיב בושח םוקמ ספות 

הקידצמה הניקת־יתלב תוגהנתהכ ןידה תיבב בשחיהל לולע תדרומ וא דרומ ותוא ידי־לע 
.תרומשמה תלילש תא 

יתכלה ־ץוחו ילאיצוס ־וכיספ־ץוח ,ילגל־ץוח לדומ 

Williams)ל"וחב ןהו (1976 ,בהר ; 1980 ,ןמשיפו הקוריס)לארשיב ןה וכרענש םירקחמ 

 1982 ,1& Pope אל םימרוגש םיארמ (ד"משת ,קיטשירפ ואר אשונב הבחר הריקסל

טופישה לע םיעיפשמ ,ןידל םידמועה לש וא טפושה לש יתדעה םאצומ ומכ ,םייטנוולר 

ןידה יתבב טופישה לע םג ועיפשי הלא םימרוגש איה הז לדומב החנהה .טפשמה תיבב 
.םיינברה 

רקחמה תטיש 

המיגדה ךילהתו םגדמה 

ינב יקיתמו (םיברב םימסרפתמה םינבר ןיד יקספ)ם"ירדפהמ ופסאנ םירקמ 90 לע םינותנ 

םניינעב קדה קספשו םידלי תקזחה אוה םנויד אשונש לארשיב םינושה ןידה יתבב גוזה 
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ידיב םיילאיצוס־וכיספ םיריקסת ושגוה םהבש םיקית קר ונקדב .1996-1993 םינשב ןתינ 

םיוולמ םהו םידליהו גוזה יט לע םיבר םיטרפ םהב םירקסנש ,םיגולוכיספ וא דעס ידיקפ 

ןידה תיבש תדחוימ הייסולכוא תצובקב רבודמ .םידליה תקזח יבגל הצלמהב ללכ ךרדב 

ישנאל תונפל ןוכנל אצומו ,ומצע תעד לע תרומשמה אשומ היבגל טילחהלמ ענמנ 

המכסה םהב התייה אלש םירקמב רבודמ בורל .ןודנב הצלמהו ריקסת ושיגיש עוצקמ 

םהבש םירחא םירקמב .הקזחה תא שרד ,םאה ומכ ,באהו ,הקזחה יבגל םירוהה ןיב 

אצמו םכסהה לע ןידה תיב ךמס אל ,הקזחה אשומ םירוהה קב המכסה התייה ןכ 

ונניא םגדמהש ןאכמ .ןודנב םתעד תווח תא ושיגיש ידכ עוצקמה ישנאל תונפל ןוכנל 

תמצמוצמ הייסולכוא אלא ,ןידה תיב ןד םהבש םידלי תקזח לש םירקמה ללכ תא גציימ 

ידיב דליה תקזחה לש תוטלחהב קרו ךא קסוע רקחמה ,דועו תאז .ליעל ראותמכ רתוי 

.(דסומל דליה תרבעה וא תפתושמ הקזח pגכ)תורחא תוטלחהב אלו ,באה ידיב וא םאה 

תויטסיטטס תוביסמ ךא ,תורחאה תוטלחהה תא םג קודבל ונתנווכ התייה הליחת ,םנמא 

.וז הנווכ לע רתוול ונצלאנ םיאצממה קרפב ונודייש 

יתב ,ןוילעה ןידה תיב :תוצובק עבראל םינושה ןידה יתב תא ונקליח רקחמה ךרוצל 

,ביבא לת ,םילשורי םהב) םינייד לש םיבכרה ינשמ הלעמל שי םהבש םילודגה ןידה 

הינתנ ,עבש ראב םהב) םיבכרה ינש שי םהבש ,םלדומ םיינוניב ןיד יתב ,(הפיח 
,הירבט ,תפצ ,תובוחר םהב) דחא בכרה קר שי םהבש ,םינטק קד יתבו (הווקת חתפו 

הנומש) ם"ירדפב םייוצמה םיקיתה לכ ורחבנ ןוילעה ןידה תיב יבגל .(ןולקשאו דודשא 

ןויכראב םייוצמה םמצע םיקיתב ןהו ם"ירדפב ןה ונייע .הז ןיד תיב ןד םהבש (רפסמב 

יוצמה ישימח קית לכ)יארקא ןפואב םיקיתה ורחבנ קדה יתב ראשב .קילעה ןידה תיב 

הקידבה .(ילאיצוס־וכיספ חוד וב יוצמו םידלי תקזח ןיינעב ןדה ןידה תיב קיכראב 

וצבוק ןכו ,דחי וצבוק םינטקה ןידה יתב לכ :תולוכשא םגדמל הבורקה הרוצב התשענ 

.דרפנב ןיד תיב לכל ונסחייתה םילודגה ןידה יתב יבגל .םיינוניבה קדה יתב לכ דחי 

.ןידה יתב לש הצובק לכמ ורחבנש םיקיתה רפסמ גצומ 1 חולב 

(N = 90) pn יתב יפל םגדמכ םיקיתה תוגלפתה : 1 חול 

םגדמב םיקיתה רועיש  םיקיתה רפסמ 

 8.996  8 ןוילעה ןידה תיב 
 16.796  15 ביבא לתב ןידה תיב 
 28.996  26 םילשוריב ןידה תיב 
 16.796  15 הפיחב ןידה תיב 
 13.396  12 ינוניב לדוגב ןיד יתב 
 15.596  14 ןטק לדוגב ןיד יחב 
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רקחמה ךרעמ 

םינתשמהמ קלחש ןוויכ .חפסנב םיגצומ ,םילדומה תעברא יפ־לע ,םהיכרעו רקחמה ינתשמ 

תגצהמ ענמינ ,תילוש וא תינשמ תובישח תמרב יכ םא ,דחא לדוממ רתויל םייטנוולר 
השענ חפסנב םינתשמה גוויס .רחא וא הז לדומ לש הכרפה וא שושיא יבגל תורעשה 

.רתויב יזכרמהו טלובה הארנ הנתשמה ובש לדומה יפל 

ןוידו םיאצממ 

םייטסיטטסה םיחותינה 

תטלחה)יולתה הנתשמה ןיבל םינושה םילדומבש םייולת־יתלבה םינתשמה ןיב םתשק 

םינתשמ ןיב םירשק תניחבל םימיאתמה ,רמרק םאתמו x2 תועצמאב ונחבנ (ןידה תיב 

(34) םרפסמו םייולת־יתלבה םינתשמה יפוא תאפמ .רדוס וא ימש םלוס לע םתדמנה 

תחקולה ,הבורמ היסרגר חותינ עצבל תועמשמ רסח הז היה ,(90) םגדמה לדוגל תיסחי 

.םמצע ןיבל םייולת־יתלבה םינתשמה ןיבש םימאתמה תא ןובשחב 

היופצה תיטרואית תוגלפתה ןיבל םגדמב תיפצנ תוגלפתה ןיב המאתה קדוב x2 ןחבמ 

את לכב יופצה םירקמה רפסמש אוה הז ןחבמב שומישל םיאנתה דחא .יארקא בצמב 

המכ ונכרע וז הלבגמ םע דדומתהל ידכ .(Wright, 1976, p. 435) 5־מ ןטק ויהי אל 

.שרדנה יאנתב דומעל ונידיב הלע אלו ,תוירוגטקה רפסמ םוצמצ ךות ,חותינ תונויסינ 

תטלחה)יולתה הנתשמב "רחא" הירוגטקה לע רותיו התייה ךכב דומעל הדיחיה ךרדה 

םירקמ הנומש וללכנ תאז הירוגטקב .םיקיר־טעמכה םיאתה בור ואצמנ הבש ,(ןידה תיב 

ןידה תיב טילחה םהבש םידקמ הנומשו תפתושמ הקזח לע ןידה תיב טילחה םהבש 

םגדמה לדוג םצמוצ ךכמ האצותכ .תנמוא החפשמל וא דסומל םידליה תא ריבעהל 

טילחה ןידה תיבש םידקמ קר אופא םיללוכ ןלהל םיחוודמה םיאצממה .74־ל 90־מ 

םייולת־יתלב םינתשמ קר םיעיפומ וגצויש תוחולב .םאל וא באל הקזח תקנעה לע םהב 

,15־ו 14 תוחול טעמל ,תיטסיטטס קהבומ היה pה תיב תטלחה ןיבל םניב רשקהש 

'.ךשמהב רבסויש יפכ 

תיב תטלחה ץבל םייולת־יתלבה םינתשמה ץב תיטסיטטס םיקהבומה םירשקה תמצוע 

הכומנ המצועב םירשקש אצמנ ,הז םגדמב .(רמרק םאתמ) .54 ןיבל .25 ןיב הענ ץרה 

תמצע לע ,אצממה תועמשמ לע p ךרעמ דומלל ץא יכ םיארוקל תאמ רבחמ :תכרעמה תרעה 
האצותה תלבקל p(R\ H0) העוומה תורבתסהה תא אטבמ p ךרע :טקפאה לדוג לע וא רשקה 
 R ספאה תרעשהש יאנתב "H, רשק וא לדבה לכש ,ונייהד) רשק רדעה לע וא לדבה רדעה לע

ונניא ,תיטסיטטס (תוקהבומ רסוחל וא) תוקהבומל היצקידניאכ ,p ךרע :הנוכנ איה ,(ירקמ אוה 

אצממה ןתניהב ספאה תרעשה לש התונוכנל P(H01 R) הכופהה הנתומה תורבתסהה תא אטבמ 

תא אטבמ ונניאו "הרקמב" הלבקתה האצותהש תורבתסהה תא אטבמ ונניא רמולכ ,לבקתהש 
.אצממה רוזחשל דכיסה 
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םיכומנ םירשקש ךכמ קיסהל ןיאש ףא !.05 לש המרב תיטסיטטס םיקהבומ םניא .25־מ 

קזח םירושק ויהש םינתשמה םיעיפומ ןלהלש תוחולבש ירה ,תובישח ירסח םה הלא 
.יולת הנתשמל תיסחי 

יטפשמ־ילגלה לדומה ינתשמ 

.ןידה תיב תטלחה ןיבל דליה לש וליג ןיב תיטסיטטס קהבומ רשק אצמנ אל הז לדומב 

,הטלחהה ןיבל "דליה ןוצר" הנתשמה ןיב תיטסיטטס קהבומ רשק אצמנ תאז תמועל 
.2 חולב גצומכ 

(םיירגוסב םיזוחאבו) םירפסמב ,ץרה תיב תטלחה ןיבל דליה ץצר ןיב רשקה : 2 חול 

pn תיב תטלחה 

ב''הס  באל הקזח  םאל הקזח  דליה ץצר 

 11 ד   4 זיבא תקזחב תויהל הצור דליה 

 (100.0)  (63.6)  (36.4)

 21  3  18 ומא תקזחב תויהל הצור דליה 

 (100.0)  (14.3)  (85.7)

 42  14  28 (םיטרפ ץא .ילרטינ דליה) רחא 
 (100.0)  (33.3)  (66.7)

 74  24  50 כ"הם 

 (100.0)  (32.4)  (67.6)

לע תרומשמה תא באה לביק ,יללכה עצוממב יכ הלוע 2 חולב הנותחתה הרושה ןמ 

ךשמהב שמתשנ רשאכ) םירקמהמ םישילש ינשכב — םאהו םירקמהמ שילשכב םידליה 

.(2 חולב הנותחתה הרושב םיניוצמה םינותנל איה הנווכה "יללכה עצוממה" חנומב 

תנתינ הקזחה ,םירקמה בורב :דליה ץצרב בשחתמ ןידה תיבש 2 חולמ הלוע דוע 

:תיטסיטטס קהבומ ץרה תיב תטלחה ץבל דליה ץצר ץב רשקה .וב הצור דליהש הרוהל 

 .X2 (2, N = 74) = 8.06, p < .05

ילאיצוס ־וכיספה לדומה ינתשמ 

תיב תטלחהל תיטסיטטס קהבומ ןפואב םירושק ויה םינתשמה תיצחמכ ,הז לדומב 

יוריג ,תיגולוקא תויכשמה ,הקזחב תויכשמה ,(דליל ישגר רשק)תיגולוכיספ תורוה :ןידה 

,דליה לש םיילכלכ םיכרצ קופיס ,יכוניח לדומכ שומיש ,דפסה תיב םע עגמ ,יכועח 
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אלש םינתשמה .12-3 תוחולב טרופמכ ,םירוהה ןוצרו עוצקמ ישנא תצלמה ,הזונגורפ 

תומילא ,תילולימ תומילא :םה ןידה תיב תטלחה םע תיטסיטטס קהבומ רשקב ואצמנ 

לדומ ,תיזיפ תואירב ,םייתוישיא ,םייביטינגוק םייוקיל ,תויחאו םיחא ןיב לוציפ ,תיחפ 
.תונימזו תושיגנ ,יתחפשמ 

"ןרומשמ־אלה הרוהה תחפשמל רשק"ו "ןרומשמ־אלה הרוהל רשק" םינתשמה יבגל 

הירוגטקה תאצוה רחאל ךא ,ןידה תיב תטלחה םע תיטסיטטס קהבומ רשק הליחת אצמנ 

תוששואתה" הנתשמה ינותנ .תיטסיטטס קהבומ דוע ונניא רשקה ,חותינהמ "רחא" 

םיירקיעה םיאצממה םוכיס ןלהל .קיפסמ עדימ רדעה תאפמ וחתונ אל "ןישוריגה ךילהתמ 
:הז לדומל םיעגונה 

תיגולוכיספ תורוה 

רשאכ ,ןכא יכ הארנ .יגולוכיספה הרוהה ןורקע םא דחא הנקב םילוע 3 חולב םיאצממה 

לבקי הז הרוהש םה םייוכיסה תיברמ ,םיוסמ הרוה םע אוה דליה לש ישגרה רשקה רקיע 

.יללכה עצוממל הבורק ןידה תיב תוטלחה תוגלפתה ,הפדעה ןיא רשאכ .דליה לע הקזח 

.X2 (2, N = 74) = 15.189, p < .05 :תיטסיטטס קהבומ אוה 3 חולב גצומה רשקה 

,ץרה תיב תטלחה ןיבל (דליה ןיבל הרוהה ןיב ישגר רשק) "תיגולוכיספ תורוה" p רשקה :3 חול 
(םיירגוסב םיזוחאבו) םירפסמב 

pn תיב תטלחה 

כ"הס באל הקזח םאל הקזח 

 14  9  5 באה םע רשקה רקיע 
 (100.0)  (64.3)  (35.7)

 29  5  24 םאה םע רשקה רקיע 

 (100.0)  (17.2)  (82.8)

 31  10  21 םיטרפ ץא/םירוהה ינש םע המוד רשק 

 (100.0)  (32.3)  (67.7)

תויכשמההו תופיצרה ןורקע 

תופיצרו הקזחה תופיצרב םינדה םינתשמה ןיב רשק םייק יכ הלוע 5־ו 4 תוחולמ 

הקזחב תופיצר לש התובישח :דועו תאז .דליה תקזחה יבגל הטלחהה ץבל תיגולוקא 

יללכה עצוממב באל הקזחה תקנעה ייוכיס ןיב לדבהה ןכש ,באה רובע רתוי הבר 

הברה לודג אוה (66.7) קידל דע ולצא היה דליהשכ הקזח לבקל וייוכיס ץבל (32.4) 

אוה 4 חולב גצומה רשקה .(המאתהב ,71.8־ו 67.6)םאה לצא ליבקמה לדבהה ןמ רתוי 

•X2 (2, N = 74) = 7.79, p < .05 :תיטסיטטס קהבומ 
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םוקמ רבעמ השוריפ םירוהה דחא לצא הקזח תלבק רשאכ — תיגולוקא תופיצרל רשא 

רשקה .תרומשמה תלבקל הרוהה ייוכיס םידרוי — דליה רובע ב"ויכו רפס תיב ,םירוגמ 

x2 (2, n = 74) = 12.41, p < .05 :תיטסיטטס קהבומ אוה 5 חולב גצומה 

.תופיצרהו תויכשמהה ןורקע םע דחא הנקב אופא םילוע םיאצממה 

(םיירגוסב םיזוחאבו) םירפסמב ,ץרה תיב תטלחה ןיבל הקזחהב תופיצר ןיב רשקה :4 חול 

ץדה תיב תטלחה 

ב"הס באל הקזח םאל הקזח 

 12  8  4 'ה דליה ןוידל דע באה תקזחב הי 

 (100.0)  (66.7)  (33.3)

 39  11  28 'ה דליה קידל דע םאה תקזחב הי 
 (100.0)  (28.2)  (71.8)

 23  5  18 (םיטרפ ץא/דסומב/םירוהה ינש לצא) רחא 
 (100.0)  (21.7)  (78.3)

(םיירגוסב םיזוחאבו) םירפסמב ,ץרה תיב תטלחה ןיבל תיגולוקא תופיצר p רשקה : 5 חול 

ןידה תיב תטלחה 

ב''הס באל הקזח םאל הקזח 

 25  5  20 דליל יגולוקא יוניש תבייחמ באל הקזח 
 (100.0)  (20.0)  (80.0)

 16  11  5 דליל יגולוקא יוניש תבייחמ םאל הקזח 
 (100.0)  (68.7)  (31.3)

 33  8  25 םיטרפ ץא/םירוהה ינש לצא בייחתמ יגולוקא יוניש 
 (100.0)  (24.2)  (75.8)

דליה לש וכוניחל הגאד 

הכלהו דליל יכוניח לדומ שמשמ ,יכוניח יוריג ןתונה הרוהש םיארמ 8,7,6 תוחול יאצממ 

דליה תא לבקל םילדג וייוכיס ,דליה לש תיכוניחה תרגסמה םע רשק םייקמ השעמל 

ינברה ץדה תיבש ךכל תודע הווהמ וללה םינתשמה תשולש לע יללכ טבמ .ותקזחהל 

.הקזחה ןתמ יבגל תיטופישה ותערכהב דליה לש ידיתעה וכוניחל לקשמ ןתונ 
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(םיירגוסב םיזוחאבו) םירפסמב ,ןידה תיב תטלחה ןיבל דליל יכוניח יוריג ןתמ ןיב רשקה :6 חול 

ןידה תיב תטלחה 

ב''הס באל הקזח םאל הקזח 

 15  8  7 יוריג ןתונ בא 

 (100.0)  (53.3)  (46.7)

 17  2  15 רדיג תנתונ םא 

 (100.0)  (11.8)  (88.2)

 42  14  28 םיטרפ ץא/םימוד םהינש 

 (100.0)  (33.3)  (66.7)

.x2 (2, n = 74) = 6.32, p < .05 :תיטסיטטס קהבומ אוה 6 חולב גצומה רשקה 

םירפסמב ,ןידה תיב תטלחה ןיבל דליה לש תיכוניחה תרגסמה םע עגמ ןיב רשקה : 7 חול 
(םיירגוסב םיזוחאבו) 

ןידה תיב תטלחה 

כ"ה0 באל הקזח םאל הקזח 

 10  6  4 רשק םייקמ בא 

 (100.0)  (60.0)  (40.0)

 17  2 1ג  רשק תמייקמ םא 
 (100.0)  (11.8)  (88.2)

 47  16  31 םיטרפ ץא/המוד רשק םימייקמ םירוהה ינש 

 (100.0)  (34.0)  (66.0)

•x2 (2, n = 74) = 6.84, p < .05 :תיטסיטטס קהבומ אוה 7 חולב גצומה רשקה 
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(םיירגוסב םיזוחאבו) םירפסמב ,ץרה תיב תטלחה ןיבל יבויח לדומ םירוהה תויה ןיב רשקה : 8 חול 

ץדה תיב תטלחה 

ב''הס  באל הקזח  םאל הקזח 

 18  11  7 יבויח לדומ שמשמ באה 

 (100.0)  (61.1)  (38.9)

 12  1  11 יבויח לדומ תשמשמ םאה 

 (100.0)  (8.3)  (91.7)

 44  12  32 םיטרפ ץא/הלילשל וא בויחל םימוד םירוהה ינש 

 (100.0)  (27.3)  (72.7)

.x2 (2, N = 74) = 10.74, p < .05 :תיטסיטטס קהבומ אוה 8 חולב גצומה רשקה 

דליה לש םילכלכ םיכרצ קופיס 

םיילכלכה ויכרצ תא קפסל החלצה רתיב לגוסמ םירוהה דחא רשאכש הלוע 9 חולמ 

,הז טביהב םהיניב ןויווש שי רשאכ םלוא .הקזחה תא לבקל וייוכיס םירבוג ,דליה לש 

אוה 9 חולב גצומה רשקה .הקזח לבקל רתוי םיבר םייוכיס םאל — יופצכ — יזא 

•x2 (2, n = 74) = 6.57, p < .05 :תיטסיטטס קהבומ 

םירפסמב ,ןידה תיב תטלחה ןיבל דליה יכרוצ תא קפסל תילכלכ תלוכי ןיב רשקה : 9 חול 
(םיירגוסב םיזוחאבו) 

ןידה תיב תטלחה 

כ"הס  באל הקזח  םאל הקזח 

 is  9  6 רתוי לגוסמ באה 

 (100.0)  (60.0)  (40.0)

 9  2  7 רתוי תלגוסמ םאה 

 (100.0)  (22,2)  (77.8)

 50  13  37 םיטרפ ץא/הדימ התואב םילגוסמ םירוהה ינש 

 (100.0)  (26.0)  (74.0)

עוצקמ ישנא תצלמהו הזונגורפ 

לקשמ שי םתצלמהו עוצקמ ישנא לש הזונגורפל יכ םידמל ונא 11־ו 10 תוחולמ 

־דח התנגורפ ןיא רשאכ :הצלמהל החנגורפ ןיב לדבה שי םלוא .ןידה תיב תטלחהב 
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הל קינעמו) םאל תופידע קינעהל קדה תיב הטונ ,םירוהה דחא תופידעל רשא תיעמשמ 

הנניא עוצקמה שיא תצלמה רשאכ ,תאז תמועל .(םירקמה ןמ םיעבר השולשכב הקזח 

וא תפתושמ הקזח) םירוהה תניחבמ "תילרטיינ" הצלמה אלא ,באל וא םאל הקזח לע 

ילרטיינ בצמב ןכש ,ותטלחהב םירחא םימרוג לע ךמתסהל יושע ןידה תיב ,(לשמל ,דסומ 

הקזח — דחא לכל) רחא וא הז הרוהל קדה תיב תניחבמ הרורב תופידע קא הזכש 

רועיש ןיב לדבה קאש (10 חולב ילאמש רוט ואר)ונאצמ דוע .(םירקמהמ תיצחמכב 

םירקמה רועיש ןיבל באה לצא רתוי חוטב דיתעל איה החנגורפה םהבש םירקמה 

קינעהל הצלמה ,תאז תמועל ;םאה לצא רתוי חוטב דיתעל איה הזונגורפה םהבש 

קינעהל ץלמוה םהבש םירקמה רפסממ השימח יפ ןטק םירקמ רפסמב הנתינ באל הקזח 

םיקהבומ םה 11 ־ו 10 תוחולב םיגצומה םירשקה .(11 חולב ילאמש רוט ואר)םאל הקזח 

,x2 (2, n = 74) = 21.21, p < .05 ,x2 (2, n = 14) = 16.88, p < .05 :תיטסיטטס 
.המאתהב 

(םיירגוסב םיזוחאבו) םירפסמב ,ןידה תיב תטלחה ןיבל הזונגורפ ןיב רשקה : 10 חול 

ץרה תיב תטלחה 

כ"הס  באל הקזח  םאל הקזח 

 17  12  5 באה לצא רתוי חטבומ דליה ™ע 

 (100.0)  (70.6)  (29.4)

 16  1  15 םאה לצא רתוי חטבומ דליה דיתע 

 (100.0)  (6.3)  (93.7)

 41  11  30 םיטרפ קא/אשונב םימוד םירוהה ינש 
 (100.0)  (26.8)  (73.3)

(םיירגוסב םיזוחאבו) םירפסמב ,ץרה תיב תטלחה ןיבל עוצקמ ישנא תצלמה ןיב רשקה :11 חול 

ןידה תיב תטלחה 

כ"ה0 באל הקזח םאל הקזח 
 7  6  1 באל הקזח קינעהל הצלמה 

 (100.0)  (85.7)  (14.3)

 35  3  32 םאל הקזח קינעהל הצלמה 

 (100.0)  (8.6)  (91.4)

 32  15  17 (דסומ/תפתושמ הקזח) תרחא הצלמה 

 (100.0)  (46.9)  (53.1)
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קיסהל ןתינ ,ןידה תיב תטלחה ןיבל עוצקמה ישנא תצלמה ןיב תיסחי קזחה רשקה עקר לע 

תווח לבקל הנפ םהילאש םיחמומה תצלמה לע הבר הדימב ךומסל הטונ ןידה תיבש 

לש תוכרעה תא הבר תוניצרב לבקמ ןידה תיב םא םגש המוד ,תאז םע .תיעוצקמ תעד 

יכו תרוויע הרוצב םתצלמה תא לבקמ אוהש ןועטל ץכנ הז היהי אל ,עוצקמה ישנא 

עפשומ ןידה תיב ,רקחמה יאצמממ ררבתמש יפכ .םיפסונ םימרוג לע ךמתסמ אוה ןיא 

םינתשמה) עוצקמה ישנא לצא ינשמ םוקמ םיספות םקלחש ,םינתשמ ןווגממ ותטלחהב 

םגש ךכ .(םייתכלהה םינתשמה)תילאיצוס־וכיספ היצטניירואל םירז ףא םקלחו (םיילגלה 

העפשהב רבודמ ןיא ,ןידה תיב תטלחה לע הבר העפשה שי םייעוצקמה םידבועל םא 
.תידעלב 

יתבל ההז הדמע ןיא םאה ידיב דליה תקזחה תפדעה אשונבש דוע הלוע םיאצממה ןמ 

תקזחל דליה תא ריבעהל הייטנה םייעוצקמה םיתורישבש המוד .החוורה יתורישלו ןידה 

םידבועה יכ הדבועה רואל ררבתמ הז רבד .ןידה תיבב רשאמ רתוי הקזח איה ומא 

תקזחל דליה תא ריבעהל ,לבקל הטנ קדה תיבש הממ ,עיצהל רתוי וטנ םייעוצקמה 

םיינש יפ ךרעב ההובג תוחיכשב םאל הקזח ןידה תיב קינעה יחכונה םגדמב .םאה 

םידבועה תצלמה ,תאז תמועל .(2 חולב הנותחת הרוש ואר) באל הקזח קינעהש וזמ 

לע ץלמוה הבש וזמ השימח יפ ההובג תוחיכשב הנתינ םאל הקזח קינעהל םייעוצקמה 

תקזחב תויהל ומוקמ דליש םיספות עוצקמה ישנאש המוד .(11 חול ואר) באל הקזח 

םג ,הרואכל ,תמייק וז הדמע .ויבא תקזחל וריבעהל שי םירידנ םירקמב קרו ,ומא 

םייעוצקמה םידבועהש ךכמ עבונ רבדהש ןכתיי .רתוי הכומנ תוחיכשב ךא ,ןידה תיבב 

סקודרפ ןאכ םייק תמיוסמ הניחבמ ךא .םירבג דימת םה ןידה יתב יניידו םישנ בורל םה 

אשונב םינימה ןיב םיסחי קיווש לש םייטסינימפ תונורקע יפל םילעופ ןידה יתבש ךכב 

.םישנ םבורש ,םייעוצקמה םידבועה רשאמ רתוי הקזחה 

םידוהה ןוצר 

שרד הרוה לכו ,םכסהל םירוהה ועיגה אל םירקמהמ םישילש ינשכב יכ הלוע 12 חולמ 

לביק אוהו ,לבגומ יכ םא ,ירפ אשנ דליה תא לבקל באה לש וקבאמ .קומשמה תויהל 

רשאכ .(יללכה עצוממב םירקמהמ שילשכל האוושהב) הלא םירקממ 409ן>־ב דליה תא 

תא םאות רבדהו ,םירקמה לש עירכמ בורב םאל הקנעוה הקזח ,המכסהל ועיגה םירוהה 

םירקמ העברא וללכנ אל הז חותינב .ךפהל רשאמ רתוי הברה םאל רתוומ באהש הדבועה 

קהבומ אוה 12 חולב גצומה רשקה .תועמשמ תרסח םתללכה ןכש ,םיטרפ ץא םדובעש 

.Yates ןוקית רחאל ,x2 (1, n = 70) = 4.49, p < .05 :תיטסיטטס 

םילוע ,םכסהב םימייתסמ תיללכה םיקיתה תייסולכואב תרומשמה יקית בורש ץויכ 

ונרכזהש יפכ ,הז רקחמב אטבתמש הממ רתוי הברה הקזחה תא לבקל םאה ייוכיס 

הלבקל וייוכיס ץירע ,הקזחה לע קבאנ באה רשאכ םגש םיאור הז רקחממ ךא .ליעל 

הקזח שורדל תובא לש םתייטנ תרבוג םינורחאה םירושעב .םאה לש הלאמ םיתוחפ 

םינרומשמה תויהל תובאה ייוכיס תא לידגמה רבד ,(Charmas, 1981) םהידלי לע 
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(םיירגוסב םיזוחאבו) םירפסמב ,ץרה תיב תטלחה ןיבל םירוהה pn ןיב רשקה :12 חול 

ןידה תיב תטלחה 

ב"הס באל הקזח םאל הקזח 

 45  18  27 הקזח שרוד הרוה לכ 

 (100.0)  (40.0)  (60.0)

 25  4  21 םכסהל ועיגה םירוהה 

 (100.0)  (16.0)  (84.0)

Mnookin, 1979;) םינוש םירקוח וסחייתה ןהילאש ,תוניינעמה תולאשה .םהידלי לש 

 1982 ,Pearsons, Thoennes, Ä Vanderkooi), קבאמל םיאצויה תובא םתוא םה ימ :ןה

רושיג תרזעב ,הקזחה אשונב םכסהל עיגהל םיחילצמה םירוהה םה ימ ?הקזחה אשונב 

רקחמל תויואר ןהו ,הז רקחמב הנעמל תונתינ ןניא הלא תולאש ?םהידעלב וא ץועייו 
.דרפנ 

יתכלמה לדומה 

— ןידה־תיב תטלחה םע תיטסיטטס קהבומ רשקב אצמנ דחא קר ,הז לדומ ינתשמ לכמ 

•x2 (2, n = 74) = 6.56, p < .05 :(תוצירפ ייח) הרוהה לש תינימ־תירסומ תוגהנתה 

םידפסמב ,ןידה תיב תטלחה ןיבל םירוהה לש תושיאה ייחב תוצירפ רדעה/םויק p רשקה : 13 חול 
(םיירגוסב םיזוחאבו) 

ןידה תיב תטלחה 

ב''הס  באל הקזח  םאל הקזח 

 7  2  5 תוצירפ ייח גהונ באה 

 (100.0)  (28.6)  (71.4)

 15  9  6 תוצירפ ייח תגהונ םאה 

 (100.0)  (60.0)  (40.0)

 52  13  39 םיטרפ ץא/תיממה םתוגהנתהב םימוד םירוהה ינש 

 (100.0)  (25.0)  (75.0)

םע רשאמ תוצירפ ייח תגהונה השיא םע רתוי רימחמ טפשמה תיבש הלוע 13 חולמ 

תגהונ השיאה דשאכ רתוי לודג יונישה ,יללכה עצוממל האוושהב ,רמולכ .הזכ רבג 
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.דיספהל המ רתוי שי השיאל ,הכלהה תונורקעל המאתהב ,תורחא םילימב .תוצירפ ייח 

םירוהה ןיב לדבה ןיא רשאכ .םינטקה םירפסמה תאפמ ,תוגייתסהב תנתינ תאז הנקסמ 

.יללכה עצוממה ןמ יתועמשמ ןפואב הקוחר הניא תוגלפתהה ,(םיטרפ ןיאשכ וא) 

תטלחהל תיטסיטטס קהבומ ןפואב םירושק ואצמנ אל יתכלהה לדומה ינתשמ רתי ,רומאכ 

יבגל םינותנ תגצהב ןיינע שי ,תאז םע .יעיברה לדומה ינתשמ יבגל םג ךכ .ןידה תיב 

ךוניחה גוסו םירוהה לש תיתדה םתמר :יתכלהה לדומה לש םיפסונ םינתשמ ינש 

ןידה תיב תטלחה ןיבל הלא םינתשמ ןיב רשקה םנמא .ודליל קינעהל ןיינועמ הרוההש 

ךומנ רמרק םאתמ ,םירקמה ינשב) דואמ שלח היה םגו תיטסיטטס קהבומ היה אל 

לש תיתדה המרלש איה תחוורה העדה יכ ,םגיצהל יואר ךכ םושמ אקווד ךא ,(.10־מ 

רקחמ יאצממב הכימת ול ןיאש רבד ,ןידה תיב תטלחהב עירכמ לקשמ שי הרוהה 
.הז 

(םיירגוסב םיזוחאבו) םירפסמב ,ץרה תיב תטלחה ןיבל הרוהה לש תיתדה המרה ןיב רשקה : 14 חול 

ןידה  תיב תטלחה 

כ"הס  באל הקזח  םאל הקזח 

 27  10  17 םאהמ יתד רתוי באה 

 (100.0)  (37.0)  (63.0)

 22  7  15 תיתד הניחבמ םימוד םירוהה ינש 

 (100.0)  (31.8)  (68.2)

 25  7  18 (םיטרפ ץא/באהמ הייתד רתוי םאה) רחא 
 (100.0)  (28.0)  (72.0)

,ץרה תיב תטלחה ןיבל ודליל תתל ןיינועמ הרוההש ךוניחה גוס ןיב רשקה : 15 חול 
(םיירגוסב םיזוחאבו) םירפסמב 

 pn תיב תטלחה 

ב"הס  באל הקזח  םאל הקזח 

 17  6  11 םאהמ רתוי יתד ךותח תתל ןיינועמ באה 

 (100.0)  (35.3)  (64.3)

 32  10  22 תתל םנוצרבש ךותחה גוסב םימוד םירוהה ינש 

 (100.0)  (31.3)  (68.7)

 25  8  17 (םיטרפ ץא/יתד ךותח רתוי הצור םאה)רחא 

 (100.0)  (32.0)  (68.0)
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ךוניח קינעהל ןיינועמ אוה רשאכו םאהמ רתוי יתד באה רשאכש הלוע 15-14 תוחולמ 

דליה תא לבקל יללכה עצוממהמ טעמב םילודג וייוכיס ,םאה רשאמ רתוי דליל יתד 

תניינועמ וא באהמ רתוי הייתד םאה רשאכ .םיחינז םילדבהב רבודמ ךא ,ותקזחל 

ןכלו םירידנ ויה הלא םירקמש אלא ,הקזחה תלבקל הייוכיס ולע ,רתוי יתד ךוניחב 

שקיבש ךוניחה גוסו באה לש ותויתדש אוה ןאכ ןיינעמה אצממה .םהילע ךמתסהל השק 

תחוורה העדל דוגינב תאה ,ןידה תיב ילוקישב עירכמ דיקפת ואלימ אל ונבל קינעהל 

.תרומשמ ינוידב םיינברה ןידה יתב תוטלחה תא םיחנמה םילוקישה לע 

אלל םג םייטסיטטסה םיחותינה תא ונעציב ,םינוש ןיד יתב ןיב לדבהל סחייתהב ,ףוסבל 

םינתשמה ןיב םירשקה סופד תא הניש אל רבדהו ,ןוילעה ןידה תיב לש םיקיתה תנומש 

.ליעל חוודש יפכ יולתה הנתשמה ןיבל םייולת־יתלבה 

תוצלמהו תונקסמ ,םוכיס 

ידיל רשאמ רתוי םאה ידיל םידליה לע תרומשמה תא ריבעהל םיטונ ןידה יתב יכ ונאצמ 

באל שי הבש הייסולכוא גציי יחכונה םיקיתה םגדמ םלוא .1:2 ךרעב לש סחיב ,באה 

יקית ללכל האוושהב ,וידלי לע תרומשמה תא לבקל הליחתכלמ רתוי םיבר םייוכיס 

ןידה תיב יכ אצמנ ,םוסרפל אבוה אלו ,ןושארה רבחמה ךרעש רחא רקסב .תרומשמה 

.דליה תקזחל קית וחתפ גוזה ינב םהבש םירקמהמ 59'0־מ תוחפב באל הקזח קינעה 

Charmas,) םירקמהמ 1096 ־כב באל תרומשמ תקנעה לע חווד ל"וחב ושענש םירקחמב 

 1983 ,1981; Thompson). רבד ,הקזח תלבק לע וקבאנ תובאה בור יחכונה םגדמבש אלא

.באל הקזח קינעהל תוטלחה לש תיסחי הובגה רועישה תא ריבסמה 

םייוניש ללגב ראשה ןיב ,םהידלי תקזח לע קבאיהל ,רבעבמ רתוי ,םויה םיטונ תובא 

הארנכ שי הלא םיקבאמל .(Charmas, 1981) תינרדומה הרבחב השיאה ידיקפתב ולחש 

.ןידה תיב תטלחה לע — ףכה תא הטמה וזכ אל יכ םא — העפשה 

ןידה תיב יכ רקחמה יאצממ םילגמ ,באה ינפ לע םאה תפדעה לש תיללכה המגמל רבעמ 
םינייפאמה םיילאיצוס־וכיספ םימרוגמ םידליה לע תרומשמה אשונב ויתוטלחהב עפשומ 

רשק םייקמ רשא הרוהה תקזחל דליה תא רוסמל איה ןידה תיב תמגמ .םירוהה תא 

דליה רובע הווהמ ,תיגולוקא תויכשמהו הקזחב תויכשמה חיטבמ ,דליה םע קזח ישגר 

שי ,דליה לש תיכוניחה תרגסמה םע רשקב אצמנו םידומילל ותוא הרגמ ,יכוניח לדומ 

,תיכוניחו תישגר ,תירמוח הניחבמ דליה לש ודיתע תא חיטבמו הבוט תילכלכ תלוכי ול 

יבגל .דליה לש ןרומשמה היהיש וילע וצילמה (דעסה ידיקפ רקיעב)עוצקמה ישנא רשאו 

רבד ,ןידה תיב תטלחה ןיבל וניב הובגה םאתמה תא שיגדהל שי ןורחאה הנתשמה 

םיגציימ םהש תילאיצוס־וכיספה היצטניירואלו םייעוצקמה םיחמומלש ךכ לע עיבצמה 

.ןידה תיב תטלחה לע הבר העפשה שי 

םייתוישיאהו םייביטינגוקה םינתשמה קב שממ לש יתועמשמ רשק אצמנ אל םיאצממב 

םידקפתמה םירוהש אצמנ אל .ןידה תיב תטלחה ןיבל (חפסנב 13 ,12 םיטירפ) 
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תא םילבקמ ,םידחוימ םייתוישיא םייוקילמ םילבוס םניאש וא תילכש הניחבמ בטיה 

םירקמה בורב יכ ןייצל שי ,םרב .הלא םימוחתב םיקולה םירוה רשאמ רתוי הקזחה 

אשונב תיעמשמ־דח הנקסמל עיגהל ןתינ אלש ךכ ,הלא םינתשמ ינש יבגל עדימ רסח 

ינפב ץילמהל קר רשפא .ןידה תיב תטלחה לע םיעיפשמ םניא הלא םינתשמש ןועטלו 

בייחמ רבדה םא םג ,אשונב רתוי חוודל ודיפקיש ,דעסה ידיקפ רקיעב ,דעסה תויושר 
.היגולוכיספהו היירטאיכיספה םוחתב םיחמומל גוזה ינב תיינפה 

תוגהנתהב (תיחפו תישגר/תילולימ) תומילא ןיב יתועמשמ רשק אצמנ אל םג םיאצממב 

תיב יכ הארנ .ןידה ןיב תטלחה ןיבל (חפסנב 6 ,5 םיטירפ) דליה יפלכ הרוהה 

ךוניח יכרוצל תוכמב רבודמש ןכתיי .םילא הרוה תקזחל דלי רוסמלמ ענמנ וניא ןידה 

הרקמב .("אכדמה ךוניחה" תטיש)המשל תומילאב אלו תושקונ ךוניח תוטישב שומישבו 

תטיש וזש ךכב הרוהה לש המילאה תוגהנתההמ םיניידה תומלעתה תא ריבסהל ןתינ הז 

,םלוא .ןידה יתב יניידמ םיבר ואב ונממ ,(1992 ,קיטשירפ)"ןשיה רדחב" תלבוקמ ךוניח 

תינרדומה תיכוניחה הבישחה םע דחא הנקב הלוע רבדה ןיא ,םיאצממל רבסהה הז םא 

אל יאדווב ,אכדמה ךוניחה תטיש תלבוקמ אל םהבש שפנה תואירב תונורקע םעו 

םילבוקמ ילאיצוס־וכיספה לדומהו שפנה תואירב תונורקע םנמא םא .םילא אוה רשאכ 

לש המילאה תוגהנתהב רתוי ובשחתי םהש יואר ,הז רקחממ הלועש יפכ ,ןידה תיב לע 

.היהת רשא תומילאה תרטמ היהת ,םילא הרוה תקזחל דלי רוסמלמ וענמייו ,הרוהה 

אצמנ ,(ד"נשת־ג"נשת ,קיטשירפ) רחא רקחמ יאצממ יפל ,יכ ןייצל שי םיירגוס תרעהב 

,טג תייפכ לע הטלחה ןתמ תעב םישנ יפלכ תומילאב םג בשחתמ ונניא ןידה תיבש 

םוחתב עוצקמה ישנא תא םיחנמה תונורקע םע דחא הנקב הלוע וניא אוה םגש רבד 
.שפנה תואירבו תוגהנתהה יעדמ 

,אצמנ םהמ דחא לכ יבגל .יתכלההו ילגל־יטפשמה — םירחא םילדומ ינשל התע רובענ 

:ןידה תיב תטלחה םע תיטסיטטס קהבומו הובג תיסחי םאתמב היה דחא הנתשה קר יכ 

תינימ תוגהנתה" הנתשמה — ינשה לדומבו "דליה ןוצר" הנתשמה — ןושארה לדומב 

־וכיספה לדומה יבגל םג םייטנוולר תויהל םילוכי הלא םינתשמ יכ ןיוצי ."םירוהה לש 

שיש ומיכסי שפנה תואירב םוחתב עוצקמ ישנא םג .תינשמ תובישחב יכ םא ,ילאיצוס 

.וליגבו דליה לש תילכשה המרב יולת רבדהו ,לבגומ ןפואב יכ םא ,דליה קצרב בשחתהל 

שיש יטנוולר םרוג הווהמ הרוה לש תינימ תורקפה יכ ומיכסיש עוצקמ ישנא ויהי ןכ 

.דליה לע הקזחה תעיבקב וב בשחתהל 

םילוקישה ,רוביצב תחוורה העדל דוגינב ,יכ איה הז רקחממ הלועה תירקיעה הנקסמה 

,היירטאיכיספה םוחתב םיחמומה תצלמהו דליה לש שפנה תואירבל םירושקה םייעוצקמה 

רשאמ רתוי ןידה תיבב בושח םוקמ הארנכ םיספות ,תילאיצוסה הדובעהו היגולוכיספה 

אוהש ךוניחה גוס תא וא הרוהה לש תיתדה המרה תא םינחובה םייתד־טייתכלה םילוקיש 

הטלחה לבקלמ ענמנ ןידה תיבש עמתשמ םיאצממהמ ,ךכל רבעמ .דליל תתל ןיינועמ 

קוחהש יפכו הכלההמ בייחתמכ)דליה לש וליג ומכ — םייטרדנטס םינוירטירק ךמס לע 

,החוורה ידבוע ומכ ,ןידה תיבש המוד .(הכלההמ בייחתמכ) דליה לש ונימו (החנמ 
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םילבוקמה םייטרדנטס תונורקע לע רשאמ הרקמו הרקמ לכ ינותנ לע רתוי ךמתסמ 
.תיתכלההו תיטפשמה תכרעמב 

םיטעמ אל םירקחמ :יתכלה־ץוחו ילאיצוס־וכיםפ־ץוח ,ילגל־ץוחה לדומה יבגל ,ףוסבל 

ואצמ (1976 ,בהר :ד"משת ,קיטשירפ : 1980 ,ןמשיפו הקוריס)ל"וחבו לארשיב וכרענש 

.הז רקחמב ואצמנ אל הלא ןיעמ םיאצממ .טפשמה יתבב תיתדע הילפא 

.אשונב םיפסונ םירקחמ ןווגמ םויקב ךרוצה תאו רקחמה תולבגמ תא שיגדהל שי 

תויטסיטטס תוטישב שומיש רשפא אלש רבד ,ןטקה םגדמה איה תירקיעה הלבגמה 

לכ ןיב םיבכרומה םירשקה יפוא לע תוקצומ רתוי תונקסמל עיגהל ידכ .תובכרומ 

םע ףסונ רקחמב ךרוצ שי םיינברה ןידה יתב תוטלחה ןיבל ןאכ וגצוהש םינתשמה 
.וינותנ לש רתוי םימכחותמ םיחותינ רשפאיש רתוי לודג םגדמ 

לע םיעיפשמה םימרוגה וקדביי ובש המוד רקחמ עוציב לע םיצילממ ונא ,ךכל ףסונ 

אלא תיטפשמה תכרעמה תא קר אל קודבל ןתינ ןכ .החפשמ יניינעל ןידה תיב תוטלחה 

תרומשמה אשונב םינוש םימרוג ידי־לע תולבקתמה תוטלחהה לש אלמה ךילהה תא 

םיצעויהו םירשגמה תעפשה ,םירוהה ןיב ןישוריגה םכסה :ללוכ הז ךילה .דליה לע 

־לע תולבקתמה תוטלחה ,םיינברה םינעוטהו ןידה יכרוע תעפשה ,אשונב םייתחפשמה 

םהילא ונפ טפשמה תיב וא ןידה תיבש םירחא םייעוצקמ םיתורישו דעסה ידיקפ ידי 

רקחמ .טפשמה תיבב וא ןידה תיבב הלבקתהש הטלחהה תא ףוסבלו ,הצלמה לבקל 

.הז בושח אשונב ונתנבה תא קימעהל לכוי הז ןיעמ ףיקמ 

תורוקמ 

.622-608 ,טכ ,טילקרפה .דליה תבוט גשומה תועמשמ לע .(1974)'י ,רוא־ןב 
.םכוניחו םידלי תרומשמ יניינעב תינברהו תיחרזאה הקיספב דליה תבוט ילוקיש .(ת''לשת) ד"י ,תליג 

.ןליא רב תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל רוביח 

הרבח .םיטפוש תוטלחה לע םיילגל־הרטסקאו םיילגל םימרוג תעפשה .(1980) 'ג ,ןמשיפו 'י ,הקוריס 
.161-147 ,ג ,החוורו 

.םיניטק תקזחה יניינעב טפשמה יתב תוטלחהב דעסה ידיקפ ריקסת לש ולקשמ .(ב''משת)'ש ,רטכורפ 

.ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל רוביח 

יאליג םיניירבע לש טופישב םייביטנרטלא םילדומ העברא לש תיסחיה םתובישח .(ד''משת)'מ ,קיטשירפ 

תטיסרבינוא ,היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח .לארשיב םירגובמל טפשמה יתבב 21-18 

.ןג תמר ,ןליא רב 

םיצבק :רודל רוד .תידוהיה הירוטסיהב יכוניח יעצמאכ םידלי לש תינפוג השינע .(1992)'מ ,קיטשירפ 

.134-109 ,ה ,תוצופתבו לארשיב ידוהיה ךוניחה תודלות דועיתלו רקחל 

טופישבו תידוהיה הכלהב טג תייפכל הליעכ םילעב לש תיויפ תומילא.(ד"נשת-ג"נשת) 'מ ,קיטשירפ 

.חיק-גצ ,מ ,לארשי יניד .ינברה 

הטיסרבינואה :םילשורי .םלועה תומוא יטפשמבו ירבעה טפשמב םהידליב םידוה תויוכז .(1971)'י ,רטסיק 
.תירבעה 

.38-33 ,ד ,תיתרבח הייטסו תוניירבע .רעונ יניירבע תשינעב םרוגכ יתדע אצומ .(1976)'ג ,בהר 

,ט ,טפשמ ינויע .םיניטקה םהידלי תרומשמל םירוהה תוכז לש הביטב שדחמ קיע .(1983)'א ,יקאש 
 120-59.
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,טפשמ ינויע .דליה תבוט ןורקע םושיי לע שגד ךות םיניטק תרומשמ ינידב םינויפא .(1984)'א ,יקאש 
.35-5 ,י 

,ה ,ירבעה טפשמה ןותנש .םידליה תקזחה תייגוסב הכלהה יללכ לש םתוהמל .(1978) 'א ,ןמטחוש 
 285-230.

.תירבעה הטיסרבינואה תאצוה :םילשורי .(ב ךרכ) לארשיב החפשמה יניד .(1989)'פ ,ןמפיש 

.סנגמ :םילשורי .החוורה יתורישו טרפה ,קוחה .(ח"משת)'ד ,טינש 

.370-291 ,ד ,םיטפשמ .ץוח יקספב הרכהו דליה תבוט ,םיניטק תרומשמ .(1972)'ע ,אריפש 

תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל רוביח .היאר ירדסבו תרומשמב םיחנמ םילוקיש .(1992)'ד ,ןורש 
.ביבא־לת 
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 of relationship on divorce. International Journal of Law and the Family, 1, 295-317.

 Ross, S.D., St Barcher, N. (1984). The rights of women. New York: Banton Books.
 Rutter, M. (1974). The quality of mothering: Maternal deprivation reassessed. England: Penguin

 Books.

 Scherrer, J. L. (1976). How social workers help lawyers. Social Work, 21, 279-283.

 Stott, D. H. (1960). Delinquency and human nature. United Kingdom: Carnegie.
 Thompson, R. A. (1983). The father^ case in child custody dispute: The contribution of

 psychological research. In M.E. Lamb St A. Sagi (Eds.), Fatherhood and family policy (pp.
 53-100). New York: Hillsdolle.

 Walerstein, J., St Kelly, J. (1976). The effect of parental divorce: Experience of the child in later

 latency. American Journal of Orthopsychiatry, 46, 256-269.

 Watson, A. S. (1963). Teaching mental health concepts in the law school. American Journal of
 Orthopsychiatry, 33, 115-122.

 Weitzman, L. J. (1985). The divorce revolution: The unexpected social and economic consequences

 for women and children in America. New York: The Free Press.
 Williams, E. F., St Pope, C. E. (1982). Legal, extralegal and organizational factors in disposition

 of juveniles. International Journal of Comparative and Applied Justice, 6, 1-12.

 Wright, R. L. D. (1976). Understanding statistics. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
 Yudkin, S., St Holme, H. (1972). Working mothers and delinquent children. In B. J. Ways (Ed.),

 Juvenile delinquency, the family and social groups (pp. 183-187). London: Longman.

(אבה דומעב חפסנ ואר) 

This content downloaded from 147.233.250.200 on Wed, 06 Jul 2016 04:42:23 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



דדא השמו קיטשירפ יכדרמ 68 

רקחמה ינמשמ :חפסנ 

.םילדומה תעברא יפל םיקלוחמ ,םהיכרעו רקחמה ינתשמ לכ םימושר הז ןולאשב 

,םלדוגב םיינוניב ןיד יתב .ה ,הפיח .ד ,םילשורי .ג ,ביבא לת .ב ,ןוילעה .א :ןתה תיב .1 

.םינטק ןיד יתב .ו 

ילגלה לדומה ינתשמ 

םיליגב םידלי המכ)רחא .ד ,10 ליג לעמ .ג ,10-6 ליג .ב ,6 ליג תחתמ .א :דליה ליג .2 

.םיטרפ ןיא .ה ,(םינוש 

.םיטרפ ןיא .ד ,רחא .ג ,ויבא תקזחב תויהל .ב ,ומא תקזחב תויהל .א :דליה ןוצר .3 

ילאיצוס ־וכיספה לדומה ינתשמ 

.ג ,באה םע אוה רשקה רקיע .ב ,םאה םע אוה רשקה רקיע .א :דליל ישגדה רשקה .4 

ןיא .ה ,םירוהה ינש םע ילילש הווש רשק .ד ,םירוהה ינש םע יבויח הווש רשק 
.םיטרפ 

.ד ,רחא .ג ,םאה ידי־לע .ב ,באה ידי־לע .א :רליה יפלכ תישגר/תילולימ תומילא .5 

.םיטרפ ןיא 

.םיטרפ ןיא .ד ,רחא .ג ,םאה ידי־לע .ב ,באה ידי־לע .א :דליה יפלכ תיזיפ תומילא .6 

ןוידל דע .ב ,באה תקזחב היה דליה ןידה תיבב ןוידל דע .א :הקזחהב תויכשמה .7 

ינש תקזחב היה דליה ןידה תיבב ןוידל דע .ג ,םאה תקזחב היה דליה ןידה תיבב 

.םיטרפ ןיא .ו ,רחא .ה ,תיבל ץוחמ דליה היה ןידה תיבב קירל דע .ד ,םירוהה 

,רפס תיב) דליל יגולוקא יוניש השוריפ באה ידיל הרבעה .א :תיגולוקא תויכשמה .8 

,(הנוכש ,רפס תיב) דליל יגולוקא יוניש השוריפ םאה ידיל הרבעה .ב ,(הנוכש 

,םירוהה ינש יבגל יגולוקא יוניש שי .ד ,םירוהה ינש יבגל יגולוקא יוניש ןיא .ג 

.םיטרפ ץא .ה 

היה באה .ב ,רשק הענמו תינרומשמה התייה םאה .א :קומשמ אלה הדוהל רשק .9 

היה באה .ד ,רשק הרשפאו תינרומשמה התייה םאה .ג ,רשק ענמו קומשמה 

.םיטרפ ץא .ו ,רחא .ה ,רשק רשפאו קומשמה 

.ב ,רשק הענמו תינרומשמה התייה םאה .א :קומשמ אלה הרוהה תחפשמל רשק .10 

.ד ,רשק הרשפאו תינרומשמה התייה םאה .ג ,רשק ענמו קומשמה היה באה 

.םיטרפ ץא .ו ,רחא .ה ,רשק רשפאו קומשמה היה באה 

ידיב תרומשמ .ב ,לועפ םורגת םאה ידיב תרומשמ .א :תויחא/מיחא ןיב לוציפ .11 

.םיטרפ ץא וא רחא .ד ,לוציפ תייעב ץא .ג ,לוציפ םורגת באה 
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לצא ונחבוא .ג ,םאה לצא ונחבוא .ב ,באה לצא ונחבוא .א :םייביטינגוק םייוקיל .12 

.םיטרפ ןיא וא ונחבוא אל .ד ,םהינש 

ונחבוא .ג םאה לצא ונחבוא .ב באה לצא ונחבוא .א :םייגולותפ םייתוישיא םייוקיל .13 

.םיטרפ ןיא / םייוקיל ונחבוא אל .ד םהינש לצא 

.ג ,םאה לצא יוקיל םייק .ב ,באה לצא יוקיל םייק .א :םירוהה לש תיזיפ תואירב .14 

.םיטרפ ןיא וא יוקיל ןיא .ד ,םהינש לצא יוקיל םייק 

.ה ,םינתונ אל םהינש .ד ,םהינש .ג ,םאה .ב ,באה .א :דליל יכוניח יוריג ןתונ ימ .15 

.םיטרפ ןיא 

םהינש .ג ,תמייקמ םאה .ב ,םייקמ באה .א :דליה לש תידומילה תרגסמה םע םירשק.16 

.םיטרפ ןיא וא רחא .ה ,םימייקמ אל םהינש .ד ,םימייקמ 

.ג ,יבויח לדומ תשמשמ םאה .ב ,יבויח לדומ שמשמ באה .א :יכוניח תסומ לדומ .17 

.םיטרפ ןיא .ד ,(הלילשלו בויחל) םימוד םירוהה ינש 

.ב ,באה לצא םייק .א :(םתוהה דחא לש םיחלצומ םיינש ןיאושינ)יתחפשמ םגד .18 

.םיטרפ ןיא .ה ,רחא .ד ,םהינש לצא םייק .ג ,םאה לצא םייק 

.ג ,רתוי תלגוסמ םאה .ב ,רתוי לגוסמ באה .א :דליה לש םילכלכ םיכרצ קופיס .19 

.םיטרפ ןיא .ה ,םילגוסמ םניא םהינש .ד ,םילגוסמ םהינש 

החילצה םאה .ב ,רתוי חילצה באה .א :הדרפהה / ןישוריגה ךילהמ תוששואתה .20 

.םיטרפ ןיא .ה ,וחילצה אל םהינש .ד ,וחילצה םהינש .ג ,רתוי 
,םהינש לצא הבוט .ג ,םאה לצא רתוי הבוט .ב ,באה לצא רתוי הבוט .א :הזונגורפ .21 

.םיטרפ ןיא .ה ,םהינש לצא תילילש .ד 

.ג ,םאה ידיב היהת הקזחה .ב ,באה ידיב היהת הקזחה .א :עוצקמ ישנא תצלמה .22 

.םיטרפ ןיא .ה ,םירוהה ינש תקזחמ האצוה .ד ,תלצופמ / תפתושמ היהת הקזחה 

ןיא .ה ,םינימז םניא םהינש .ד ,םינימז םהינש .ג ,םאה .ב ,באה .א :םתוהה תונימז .23 
.םיטרפ 

ועיגה םירוהה .ב ,ולצא היהת הקזחהש שרוד הרוה לכ .א :םכסה / םתוחה ןוצר .24 

לצא היהת הקזחהש םכסהל ועיגה םירוהה .ג ,םאה לצא היהת הקזחהש םכסהל 

.םיטרפ ןיא .ה ,רחא .ד ,באה 

יתפלחה לדומה ינתשמ 

,6 ליג לעמ ןבב רבודמ .ג ,6 ליגל תחתמ ןבב רבודמ .ב ,תבב רבודמ .א :ליגו ןימ .25 
.םינוש םיליגב םידלי רפסמ .ד 

.ג ,באהמ תיתד רתוי םאה .ב ,םאהמ יתד רתוי באה .א :םתוחה לש תיתדה המדה .26 

.םיטרפ ןיא .ה ,הווש הדימב םינוליח םהינש .ד ,הווש הדימב םייתד םהינש 

ךוניחב םאה .ב ,םאהמ רתוי יתד ךוניחב באה .א :דליל תתל ץנועמ הרוההש ךוניחה .27 

ךוניחב םינינועמ םהינש .ד ,יתד ךוניחב םיניינועמ םהינש .ג ,באהמ רתוי יתד 
.םיטרפ ןיא .ה ,ינוליח 
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,תברועמ וא תינוליח הנוכשב םאהו תיתד הנוכשב ררוגתמ באה .א :םירוגמ תנוכש .28 

םהינש .ג ,תברועמ וא תינוליח הנוכשב באהו תיתד הנוכשב תררוגתמ םאה .ב 

.ה ,תברועמ וא תינוליח הנוכשב םיררוגתמ םהינש .ד ,תיתד הנוכשב םיררוגתמ 

.םיטרפ ןיא 

.ב ,ל"וחב םאהו לארשי ץראב רוגל ןנוכתמ וא רג באה .א :לארשי ץראב םירוגמ .29 

וא םירג םהינש .ג ,ל"וחב באהו לארשי pאב רוגל תננוכתמ וא הרג םאה 
.ל"וחב רוגל םיננוכתמ םהינש .ד ,םיטרפ ןיא וא לארשי pאב רוגל םיננוכתמ 

ייח היח השיאה .ב ,("תונוז העור" רדגב) תוצירפ ייח יח לעבה .א :תוצירפ ייח .30 

ינש .ד ,םיטרפ ןיא וא םייביטמרונ םיינימ םייח םילהנמ םירוהה ינש .ג ,תוצירפ 
.תוצירפ ייח םייח םירוהה 

,הווש הדימב םהינש .ג ,םאה .ב ,באה .א :יתחפשמה אתה קוריפב ירקיעה םשאה .31 

.םיטרפ ןיא .ד 

.אל .ב ,ןכ .א :ושרגתה גוזה ינב .32 

יתכלה ־ץוחו ילאיצוס ־וכיספ ־ץוח ,ילגל־ץוחה לדומה ינתשמ 

השיאהו ידרפס רבגה .ב ,היידרפס השיאהו יזנכשא רבגה .א :גוזה ינב לש הדעה .33 

.םיטרפ ןיא .ה ,םיזנכשא םהינש .ד ,םידרפס םהינש .ג ,הייזנכשא 

,םידרפס םיניידה בור .א :(בכרהב השולשה ךותמ םיינש) םיניידה בור לש הדעה .34 

.םיטרפ ןיא .ג ,םיזנכשא םיניידה בור .ב 

ןידה תיב תטלחה — יולתה הנתשמה 

תפתושמ הקזחה .ג ,םאה ידיב הקזחה .ב ,באה ידיב הקזחה .א :ןידה תיב תטלחה .35 

.(תנמוא החפשמ ,דסומ) תיבהמ האצוה .ד ,תלצופמ / 
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