


האמון שלך בעובדים - מידות

“בחיפוש אחר אנשים לגיוס, 
חפשו שלוש תכונות: 
יושרה, תבונה ומרץ. 

בהיעדר התכונה הראשונה, 
שתי האחרות יחסלו אותך.”

וורן באפט

Ensuring Personnel Integrity
מעל 35 שנות ניסיון | ביותר מ 30 ארצות | 18 שפות

מידות, חברה ישראלית רב-לאומית, המתמחה בפיתוח ויישום פתרונות ˚360 להערכה של יושרה 
תעסוקתית במקום העבודה עבור מועמדים, עובדים וברמה הארגונית.

תחקור פרונטאלי
מומחי מידות ישוחחו עם המועמד ויבחנו באופן 
עמוק ומקיף מהו פוטנציאל הסיכון של הנבדק 
לביצוע התנהגויות לא נאותות במקום העבודה.

מבדקי מהימנות ממוחשבים 
מבחנים אינטרנטיים קצרים הבוחנים את 

מידת המהימנות והאתיקה התעסוקתית של 
הנבחן. המלצה מסכמת מיד בתום הבחינה.

למידע נוסף: www.midot.co.il      |        צרו קשר ב: 03-6161111

http://www.midot.co.il/
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∫יעדמ ץעוי
¥ππ±≠∏∞∞≤ פורפß לאומס קחצי
∫יעדמ ךרוע
∏∏π±≠≥ππ± פורפß יפסכ ןונמא

רדלא הואנ ∫תכרוע
ןדס ךונח ∫ל¢כנמ
םלושמ ןליא ’פורפ ∫יעדמ ץעוי

ןח הרואיל     ∫ח¢הנהו ןוגרא
דישיבא ברימ ∫רתאה לוהינ

קרב לגיס     ∫םיטקיורפ תלהנמ
ןח הרואיל ∫יונמ ישודיחו תונמזה

הכרב ∫סופד
רוא וידוטס ∫תיפרג הכירע
רוא וטופ ∫סופדל הנכה

∫הקפה
מ¢עב שונא ירושיכ חותיפ ≠ שויא
¥∂±∞¥ ¨הילצרה ≤≥∞≥ ÆדÆת
∞π≠∑¥∂¥≥∂∂ ∫סקפ
∞π≠∑¥∂¥≥∂¥ ∫®יוק בר© ןופלט

hrinfo@hrisrael.co.il

∫רטלזוינ

תכרעמה רבד                              

www.hrisrael.co.il
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Æקט ןליח ,םימושיי חותיפ דקומ שאר

םיניינע ןכות
פרופß אילן משולם∫

¨Talent Management ≠ תולוכי לוהינ
øןאלו ןיאמ

∫ד¢ר פנחס יחזקאלי
øלשכנ יגטרטסאה ןונכתה עודמ

פרופß אביעד רז¨ סמדר ויינשטיין∫
יגיצנ ברקב הביזעו הקיחש ¨שגר לוהינ

ידרחו ינוליח דקומב תוריש

עינת וולף גלברסון¨ ריקי גßקסון∫
םידבוע ףלא ±μ∞ םיביהלמ ךיאו המל
Æתחא תינכת תרגסמב םלועה יבחרב
DHL תא ולאשת

מיכל שמר∫
øגיהנמ התא םאה¢
םיקחוצ םה ךכ רחא ¨ךממ םימלעתמ םה הלחתהב
¢חצנמ התא זאו ≠ ךב םימחלנ םה ךכ רחא ¨ךילע
®ידנג המטהמ©

∫ד¢ר אמיר הורקין¨ פרופß ברוך מבורך
ןרמ לש תילוהינה ותשרומ ≠ ס¢ש
העושיה רחא שופיחהו

∫ד¢ר עמיר אאידה
תודימל ≠ תושיכרו םיגוזימב תרושקת
ןורקימ תשיכרמ היצרגטניאה בלש לע
לארשי

∫אסנת חזן
תיביטקפא הטילק øהפ םיטלוק ךיא
שדח דבוע לש

צחי ברונשטיין∫
קירה ץיצעה ∫Ìתינוגרא האירקב

רחל אפרים∫
תונולשיכ ≠ לע תולכתסה

ד¢ר רפי גלברט∫
∫®השירפ ליג לעמ© םירגובמ תדובע
øלטנ וא סכנ איה םאה

יעל הכהן∫
לעי לש רוטה
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םלושמ ןליא ßפורפ ∫תאמ

יתרפיס Æעוצקמה לש ודיתע לע שונא יבאשמ ילהנמ רפסמ םע חחושל תונמדזהה יל התייה רצק ןמז ינפל
יבאשמ לש יזכרמה אשונכ הרורבו הדח הרוצב הלוע  אשונה יכ ,םידיעמ ופסאנש םיבר םינותנש ידידיל
םינוגרא לש םיריכבה םהילהנממ ∑μ• יכ ,דיעמה ±±±±±יזניקמ תרבח לש הרקחמ :אמגודל Æתואבה םינשב שונא
ילהנממ ∏∑• ונעט וב רשא ≥≥≥≥≥טייולד תרבח לש הרקחמ וא Æדיתעב תומיאתמ תולוכיב רסוחמ םיגאדומ
לוהינ לש הנושארה תופידעב אוה תולוכי לוהינש ,רקחמב ופתתשהש תורבחה לש םיריכבה שונא יבאשמ
ףלאמ הלעמל ברקב ךרענש ≤≤≤≤≤סרפוק סואהרטוו סיירפ תרבח לש הרקחמ וא Æםנוגראב ישונאה באשמה
תולוכי ילעב םידבוע תאיצממ רתוי םיגאדומ םה יכ ,ונעט םהמ ∑≥• רשא ,תוימואלניב תורבח לש םיל¢כנמ
Æםהידבוע לש ילאוטקלטניאה שוכרה לע הרימש וא םירצומה רוחמת לש תולאשמ רשאמ תויזכרמ הביל
תנכהל שדקומ םנמזמ ≥μ• מ תוחפ יכ ,שונא יבאשמ ךרעמ ילהנמ ןיב וכרענש ¥¥¥¥¥םירקחמב אצמנ ,ךכמ רתוי
להנל תושרדנה תויונמוימה שונא יבאשמל יכ םינימאמ םינוגראהמ םיטעמו דיתעל םהלש הדובעה חוכ
Æההובג תונוש לעבו ילאבולג הדובע חוכ

האצותכ Æאשונל תושיגרו הנבה ,העידי רסוח וליג ידידי יכ ,יתחכונ ,ינוהמיתלו חולקל הכישמה החישה 
Æהז רמאמ בותכל יתטלחה וז החישמ

המ øאשונב קוסיעל תוררועתהל תוביסה ןהמ øוהמ ,ןוגראב תולוכי לוהינ לע ףוטח טבמ גציימ רמאמה
Æתולוכיה לוהינב שונא יבאשמ ךרעמ לש יגטרטסאה ודיקפת והמו ןוגראל ותובישח

¨Talent Management ניהול יכולות ≠ 
øמאין ולאן

1  Global Survey of Business Executives: McKinsey & co, New York, 2004
2  Aligned at the Top: Deloitte & Touche/Human Resources Magazine, London, 2007 page 1
3  Pricewaterhouse Coopers (2006) 9th Annual Global CEO Survey: Globalization and Complexity; Inevitable Forces in Changing Economy Pp. 2
4  Hewitt Associates (2004) Preparing for the Workforce of Tomorrow. Timely Topic Survey Report, February.

יבאשמ ןוחריל יעדמ ץעוי Æשונא יבאשמ תייגטרטסאלו תינוגרא היגטרטסאל החמומ Æהפיח תטיסרבינוא ,םלושמ ןליא ßפורפ
Æשונא יבאשמ חותיפו רקח ,לוהינל התומעה ר¢וי ,שונא
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øוהמ תולוכי לוהינ

ומסרפתה הרידא תומכב םירפסו םירמאמ
הימדקאב ןה ,תולוכי לוהינ אשונ לע ןורחאה רושעב
תובישח תא םישיגדמ לוכה Æהשעמה םלועב ןהו

לש יתורחתה ודמעמ רופישל אשונב לופיטה
,ןאכמ Æתבכרומהו הנתשמה הביבסה יאנתב ןוגראה
ביבס תמייקה תוריהבה יא איה רתויב האילפמ
םירקוס μμμμμ ןמקהו סיאול Æותועמשמו גשומה תרדגה
ןתוא תולוכי לוהינל תונוש תושיג שולש םהירמאמב
Æהנורחאה הפוקתה ךרואל וצמיא

לוהינ םשה הב רשא וז איה ≠ הנושארה השיגה 
םיבתוכה  Æשונא יבאשמ לוהינל הוושכ גצומ תולוכי
לש םינוש םיטביהב םידקמתמ לעופב םיקסועהו
חותיפ ,םידבוע תטילקכ שונא יבאשמ תוליעפ
ßוכו םילהנמ תפלחה תוינכת ,םיגיהנמו םילהנמ
תלבגומ וז השיג תמורת Æתולוכי לוהינל ףילחתכ
לוהינ יכ השיפתה תחנומ הדוסיבו רחאמ רתויב
יבאשמ תוינכת ץבוק וא ,תינכת דוע הניה תולוכי

Æשונא

איה השיגה לש אצומה תדוקנ ≠ היינשה השיגה
איהשכ  ,תילוהינ הדותע ןונכתו שונא יבאשמ ןונכת
תולוכיה ירגאמ חותיפ אשונ תא רקיעב השיגדמ
ןוגראה יכרצ ,סויגה יוזיחב תדקמתמו ןוגראב
שגדהב ךילהתה לוהינבו סויגה יכרדבו םידבועב
Æםיינוגראה םידיקפתה לוהינ

ילעב לוהינב תדקמתמ ≠ תישילשה השיגה
ידיקפת ,וז השיגב םילגודה תנעטל Æןוגראב תולוכיה
,םהבש םיבושחה יאדוובו ןתינש םוקמ לכב ןוגראה
ילעב וליאו תוהובג תולוכי ילעב ידי לע אלמל שי
םיקסעומ תויהל םיכירצ אל ≠ תוכומנ תולוכי
לע ףירח חוכיו תררועמ יאדווב וז השיג Æתכרעמב
ץומיא ,ךדיאמ Æהללכב הרבחל התמורתו התונוכנ
איה ףא תררועמ  םידבועה ללכל תולוכי לוהינ

Æדאמ תוהובג ןה וז תוליעפ תויולע ,תישאר Æתויהת
וז השיגב תולוכיה לוהינ תא דחיימ המ ,תינש
øללכב שונא יבאשמ לוהינמ

השיג לע םידיעמ ∂∂∂∂∂ יהלמו סנילוק ≠ תיעיבר השיג
ידיקפת יוהיז תא הינייעמ שארב המש רשא ,תפסונ

יוכיסה םהל רשא םידיקפת ,םיינוגראה חתפמה
תדוקנ Æןוגראל יתורחת ןורתי תגשה לע עיפשהל
חתפמה ידיקפת יוהיז הנושארבו שארב איה אצומה
הניחבמ וז השיג Æםייזכרמה תולוכיה ילעב יוהיז אלו
תמשיימה תיגטרטסא השיפתכ תולוכי לוהינ ןיב
יבאשמ לוהינ ןיבל תרדוסמ תיביטקאורפ הבישח
Æיתרוסמ שונא

ןיא Æגשומה תרדגהב ישוקה תא ןיבהל ןתינ ןאכמ
שונא יבאשמ תינכת דוע תולוכי לוהינב תוארל
Æהייהתש לככ השק ,תינוגרא היעב רותפל האבה
תוגיהנמ תבייחמה ,םלוע תשיפת הנה תולוכי לוהינ
,ןוגראה תוברת תא ללוכה ,ינוגראה ךרעמל המילהו

תיקסעה היגטרטסאב תובלתשהו ןוגראה ןוזח
Æתללוכה

יוהיז לש יתטיש ךילהת ,אופיא אוה תולוכי לוהינ
לדבנ ןפואב םימרות רשא םחותיפו חתפמ ידיקפת
Æןוגראה לש יתורחתה ןורתיה רופישל

םיזוח  םיקיסעמ ותועצמאב רשא ךילהת
םע המילהב ,ישונא ןוהל םהיכרצ תא םיאלממו

ןוגראה וב ךילהת Æויתורטמו ןוגראה תייגטרטסא
תויונמוימהו םדאה ןיב המילהה תא רצוי

לכל ןווכמ הז ךילה Æשרדנה דיקפתל תומיאתמה
∑∑∑∑∑Æותגשהב ישוק שי רשא דיקפת

תא תוקזחמה הדובעה חוכב יונש לש תומגמ
תולוכי לוהינב ךרוצה

תומגמב תכל יקיחרמ םייונישל םידע ונא
Æטרפב הדובעה חוכבו םלועב תויקסעה

תולוכי לוהינל תיזכרמה השיפתה μ∞ ה תונשב
יוויל לש תושיג Æןוגראה ךותמ םידבוע חותיפ התייה
,חותיפ תומישמ תריצי ךות םילהנמ חותיפ ,םילהנמ
תא וויה ≠ לוהינב םישרוי ןונכתו הכרעה יזכרמ

5  Lewis, R.E. and Heckman, R.J. (2006) ìTalent Management: A critical reviewî, Human Resource Management Review, 16, 139≠
   154.
6  Collings, D.G. and Mellahi, K. (2009) ìStrategic Talent Management: A review and research agendaî, Human Resource Management
    Review, 19: 4, 304≠313
7  Cappelli, P. (2008). Talent on Demand: Managing Talent in an Age of Uncertainty. Harvard Business Press. Boston Mass.
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לש חותיפ ובינה ולא תוינכת Æתויזכרמה תוינכתה
תורקיכ הרהמ דע וררבתה ךא תוינוגרא תולוכי
לח ,ילכלכה רבשמה ץורפ םע ,∑∞ ה תונשב Æרתויב
חותיפב תועקשהמ רבעמ לח ,האצותכו ךפהמ
רחא שופיחב ינוציחה קושל האיציל ימינפ ילוהינ
ויה םיעשתהו ∏∞ ה תונש תיברמ Æןתשיכרו תולוכי

יכ ,הרכהה המעו תילבולג תילכלכ החימצב תוולמ
התואב ,ךא ץוחבמ ןוגראל תואבומ ןכא תולוכי

Æוירחתמל תולוכי ןדבאמ דיספמ ןוגראה ,הדימ

,הדובעה חוכ ייונישב הוולמה ,הז ץורימ 
הסינכו הדוליב הדירי ,תימלועה תורחתה תורבגתה
רסוחל םרג הדובעה חוכל םיריעצ לש רתוי תרחואמ
Æתורחתה םויקל תושרדנה תולוכיב רידא

םיוולמ הדובעה חוכב תכל יקיחרמ םייוניש
םויק תויולעב הילעכ ,םיפסונ םייתביבס םייונישב
,ימואלניבה רחסה תובחרתה ,הדובע חוכ
תונשדחו ישונא ןוה תוריתע תוישעת תוחתפתה
הלא לכ Æםיריהמה םיגולונכטה םייונשה םמעו

לוהינ אשונל בלה תמושת תומצעתה  תא םיריבסמ
,ךכ לע םידיעמ םירקחמ ,תאז םע Æןוגראב תולוכי

תושיג תא םימיאתמ םניא םיבר םילודג םינוגראש
הדובעה חוכ יכרצב ולחש םייונישל תולוכיה לוהינ
∏∏∏∏∏Æרתויב תודורי םהלש תוליעפה תואצותו

יותיעב דחי ורבח הדובעה חוכב םייוניש רפסמ
רפסמ תדירי לע םיעיפשמה םהו ךבוסמו בכרומ
חוכ תונקדזה :םינוגראה תושרל םידמועה  םידבועה
םג ןאכמו ,ךדיאמ ≠ הדוליב הדיריו ,דחמ הדובעה
תוצראב Æהדובעה לגעמל םיריעצ לש הסינכב הדירי
הסינכה תייחד לש המגמה םג הזל הפסונ תובר
OECD ה תוצרא יכ איה האצותה Æהדובעה לגעמל
הדובעה חוכמ םידבוע ןוילימ ∂μ כ וידחי ודביא
כ ויה ≥∞±∞ ב תירבה תוצראב וליאו הדובעה יליגב
תוצראב Æםידבועמ ≠ תודובע רתוי ןוילימ ±∞
םצמטצמ םייניבה יליגב הדובעה חוכ תוחתפתמה
πππππÆולא םידיקפת םיאלממ רתוי םירגובמ םידבועו

רסוחה םג הלוע םידבוע תומכב רסוחל ףסונב
ףילחהל םיקיפסמה עדיו תונמוימ ילעב םידבועב
Æהדובעה חוכמ םיאצויש תולוכי ילעב אלמלו

דבב דב המוצע תוריהמב םינתשמ עדיו תונמוימ
םירעפהו תיגולונכטה תוחתפתההו םייונישה םע
≥∞±≤  ףוס דע  תירבה תוצראב ,אמגודל Æםילדג קר
יפלו תואטיסרבינוא ירגוב ןוילימ ≤∞ כ ושרדיי

תא םייסל םייופצ ןוילימ ≥≤ קר תוכרעה
±±±±±∞∞∞∞∞Æםהידומיל

םייונישה איה ולא תומגמל תיוולנה תפסונ המגמ
חוכ תודיינ ,דחא דצמ Æילבולגה הדובעה חוכב
תוצרא ןיב תודיינה תחיתפ Æהלדגו תכלוה הדובעה
ולא תוצרא יבשותל דודיע הנתנ ףתושמה קושה
חוכל רתוי הלודג השירד הנשי ןהב תוצראל רובעל
הלדג תוהובג תויונמוימ ילעב םידבוע תודיינ Æםדא
ולא םידבועב רסוחה תורצוויה Æםירכינ םיזוחאב
רסוח ןהל תוצראה ירעש תחיתפב הלקהל המרג
תרבגה תא הרשפאו תוהובג תולוכי ילעב םדא חוכב
םידדועמ םמצע םינוגראה םג ,ינש דצמ Æתודיינה
ןהב תונוש תוצראל עדיה ילעב םהידבוע לש תודיינ
תרבעה Æןמוימ םדא חוכב רסוחו םילעפמ םהל שי

הרגשבש ןיינע אוה עדי תוישעתב ל¢וחל םידבוע
Æתולוכיב רסוחה תא ןזאל ןויסינב

לש השיפתה תוחתפתה תפרטצמ םג הלא לכל
,םייגולונכטה םיעצמאה Æשימג הדובע םוקמ
דובעל תויורשפאהו הלקהו הריהמה תרושקתה
םיחתופ  רשא ,דחא הדובע םוקמ תולבגמל ץוחמ
תרגסמל ץוחמו ךותב תולוכי רבעמל חתפ םה ףא
Æהדובעה תועש וא ןוגראה לש השקונה

הדובעה חוכ ,רתוי דוע תכבוסמ ףא תואיצמה
ותוא םיחתנמ רשאכ רתוי בכרומ השענו ךלוה ומצע
םינושה םימרוגה רוזיפ לש תואר תדוקנמ
,הדולי ,תינתא תונוש ,ליג ,ןימכ ותוא םיביכרמה
Æדועו הריגה תועונת

8 Manville, Brook, and Josiah Ober, ìBeyond Empowerment,î Harvard Business Review, January 2003; and Ware, James, and
   Charles Grantham, ìThe Future of Work,î Journal of Facilities Management, September 2003.
9  Tucker, E., Kao, T., and Verma,N., (2006)
    Next-Generation Talent Management: Insights on How Workforce Trends A Changing the Face of Talent Management. Hewitt
     Associates LLC. www.hewitt.com/hr (Observed 30 August 2013)
10  Ibid

http://www.hewitt.com/hr
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ברה רפסמהמ םויה בכרומ הדובעה חוכ יכ ,הארנ
≥± ינב ¨Y ה רוד Æבר ןמז הזמ תורוד לש רתויב
∑∞• לעמ© הדובעה חוכל ובורב ףרטצה ,הלעמו
סרתמה לש ינשה ודצמ Æ±±±±±±±±±±®הפוריאו ב¢הראב
חוכל םירזוח ,ב¢הראב רקיעב ,רתוי םירגובמ
עוצקמ ילעבל תושירדה תא אלמל ידכ הדובעה
Æרסחב םיאצמנה

םישנה רפסמב ברה לודיגה אוה ףסונ יוניש
ימואלניבה הדובעה ןוגרא תכרעהל Æתודבועה
©ILO®≤≤≤≤≤±±±±± •∞¥ םישנ ידי לע גצוימ הדובעה חוכמ
תייסולכואמ ∑∞• תוחתופמה תוצראב רשאכ
Æתדבוע םישנה

לוהינ לע ןוידב וניבהל בושח רשא ףסונ יוניש
הנתשמ הדובעה חוכ ליהמת קר אלש ,אוה תולוכי

הימונוטואל הדובעה חוכ תושירד םגש ,אלא
ידבוע רפסמ Æהלדגו תכלוה הדובעה לע הטילשו

Æםידבועה תייסולכוא ברקב לדגו ךלוה  עדיה
תרושקתה יעצמאב טרפבו תיגולונכטה החימצה
םה ןהב תויונמוימ חתפל םידבועל םירשפאמ
תוטלחה תלבקו  תוירחא םמצע לע תחקל םילוכי
תורישי םידבועל תרשפאמ עדיה תלכלכ Æרתוי הבר
לבקל םיינרדומה תרושקתה ילכ תועצמאב וא
Æרתוי ההובג תוריהמבו תוטלחה רתוי ,תואמצע
רתוי הבר תואמצעל ולא םידבוע םידדועמ םינוגרא
הרישי תרזגנ Æרתוי הבר תוירחא תחיקלו תוטלחהב
םידבועל רתוי הבחר תוכמס ןתמב ךרוצה איה
Æתוטלחה תלבקל

תולוכי לוהינ ךרעמ

לוהינ ןיב רשקל תורורב תוחכוה ןנשי ףסונב

Æםיקסעה לע ןתעפשהו תולוכי

תצובק ידי לע ≥∞∞∑ ב השענש רקחמ ,אמגודל
לוהינ ךרעמ ןהל היהש תורבחש ,חיכומ ±±±±±≤≤≤≤≤טקאה
תורבחהמ ±μ• ב רתוי תוהובג תוסנכה וארה תולוכי

רקחמ וא Æהז ךרעמ ומייק אלש ןהילא תוליבקמה
תוירוביצ תורבח יכ  ,אצמש ±±±±±¥¥¥¥¥ מÆבÆי ידי לע ךרענש
וארה יביטקפאו ידוסי תולוכי ךרעמ ולהינש
ןהל תומודה תורבחמ רתוי תובוט תויסנניפ תואצות
Æהזכ ךרעמ ולהינ אל רשא ןלדוגב

תיינב שרוד תוינוגרא תולוכי ךרעמ לש ןוכנ לוהינ 
םיבלש רפסמ  וכותב ללוכה יגטרטסא ךרעמ
םישרודהו ינשב דחאה םייולתו םיבלושמה
תלהנה תוביוחמ ,ונייה Æתיתכרעמ תוסחייתה
לוהינ ,רומאכ Æועוציבו ךילהתה םויקל ןוגראה
Æתינוגרא תינכת דוע הניא תולוכי

השיפתמ דרפנ יתלב קלח איה תולוכי לוהינ
היגטרטסאב יוטיבל האבה המלש תינוגרא
Æתינוגראה

Æןהיניב רוחבל וילע רשא תופולח רפסמ ןוגראל 
איה שונא תוכרעמ שגדה תמועל יטרקוריב שגדה
הרורב הפולח±±±±±μμμμμורפסב  גיצמ רלול Æתיזכרמ הפולח
תובישח תא שיגדמה ןוגרא ,יטרקוריבה ןוגראל
ןיידעו ונעשנ וילע ,ßוכו תויוכמס ,םילהנ ,הנבמה
איה תמייקה הביטנרטלאה Æםיבר םינוגרא ≠ םינעשנ
ןוגרא והז Æישונאה ןוהה לוהינ תא שיגדמה ןוגרא
תיינב ןוויכל ולש תוכרעמה לכ תא ןווכמ רשא
םידבוע לע ורמשיו וכשמי רשא םיסחי תוכרעמ
םע חתפתהלו חומצל םהל ורשפאיו תולוכי ילעב
יזכרמ ביכרמ הווהמ תולוכיב תובשחתהה Æןוגראה
ßπ®Æמע© ולא םינוגרא לש תיקסעה היגטרטסאב

11  Weiss, Michael J., "To Be About To Be," American Demographics, September 1, 2003.; Loughlin, Catherine, and Julian Barling,
     "Young Workers' Work Values, Attitudes, and Behaviours," Journal of Occupational and Organizational
     Psychology, November 2001.
12  Facts on Women at Work, International Labour Organization, 2003.
13  Teng, A. (May 2007). Making the business case for HR: Talent management aids business earnings.
      HRO Today magazine. Retrieved from http://www.hrotoday.com/Magazine.aspøartID=1693  on April 17, 2009.
14  Integrated talent management part 1: Understanding the opportunities for success. (2008 July). IBM
      Institute for Business Value. Available online at www.ibm.com.
15  Lawler,E,E. (2008). Talent: Making People Your Competitive Advantage. Jossey-Bass San Francisco, CA.

http://www.hrotoday.com/Magazine.asp�artID=1693
http://www.ibm.com
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Æךילהתה יבלש תא הרצקב ראתמה לדומ ןלהל

ןיב בושחה רשקה תא שיגדמ הז לדומ
ןוגראה לע Æתולוכיה לוהינל תיקסעה היגטרטסאה
תומייקה תולוכיה  ןיב םירעפה תא תוהזלו  ןיבהל
תא םייקל תנמ לע ושרדי רשא תולוכיל
עוציבה תוינכת תאו וינפב ביצה התוא היגטרטסאה
שי ≠ והוז ולא םירעפש רחאל Æהנממ תורזגנה
לכ תא הפיקמה תינכת תמייק יכ חיטבהל
לחה Æםירעפה תריגסל תושרדנה תויוליעפה
ךרד ,םימיאתמ םידבוע לש ןמזבו הנוכנ הטילקמ
,החימצ© דיחיה תורטמל הנעמ ןתמ לע הרימש
תויפיצו ,דחמ ®דועו ימצע יוטיב ,תוחתפתה
תוינכת Æךדיאמ ≠ ןוגראהו הדובעה יתווצ תושירדו
ךילהמ דרפנ יתלב קלח ןנה הרשכהו בושמ ,חותיפ
Æהז

םתעקשה תורמל ,םיבר םינוגראש ,שיגדהל שי
תלאש תא קיחדהל םיטונ ךילהתה םויקב הלודגה
לע חרכה איה וז הדידמ Æתוליעפה תואצות תדידמ

קירל םיעקשומ םניא םיצמאמה יכ חיטבהל תנמ
םידבועהו ןוגראה ןהל תואצות ןתוא תא םינתונו

Æםיפצמ

תולוכי לוהינב שונא יבאשמ  ךרעמ דיקפת

לוהינמ םישרדנה םייונישה םמיעו הביבסה ייוניש
םיטושפ אל םירגתא םיביצמ ,תישונאה תכרעמה
ךרעמ תובר םינש ךשמב Æשונא יבאשמ ךרעמל
לש שגדהב לעפ ןוגראב שונא יבאשמ
,תוינכת לש יביטרפוא לוהינו היצרטסינימדא
יזכרמ םרוג תווהל ישונאה באשמה תלבוהב םוקמב
תדוקנ Æןוגראל יתורחת ןורתי תריציבו הרימשב
שונא יבאשמ לש ודיקפת רואיתב םויכ ונלש אצומה
שונא יבאשמ ךרעמ דציכ הלאשל תובושת ןתמ  איה
תויקסעה תואצותה לע  יבויח ןפואב עיפשהל לוכי

Æתולוכי לוהינב שומישה תועצמאב ןוגראה לש
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יכילהת לש רופישו היינבל בלה תמושת ןתמ ינפל
יוצימה ברימל איבהל םתרטמ רשא ,תולוכיה לוהינ

םומיסקמ גישהל הרטמב םידבועה תולוכי לש
,םיפילחמ ןונכת לש םילכב שומיש ןוגכ© םיעוציב
,תולוכי חותיפו ןונכת ,תנווכמ םידבוע תריחב
לע ,®דועו הדובעה חוכ ןונכת ,תוריירק חותיפ
תואצותל םידבועה ןיבש רשקה תא רוציל ןוגראה
ןוגראה תורטמ תא םימגרתמ דציכ Æתויקסעה
שונא יבאשמ תייגטרטסא יהמ øהדובעה חוכ יכרצל
ותחלצהל הכימת ןוגראל תתל תנמ לע תשרדנה
øתיקסעה

אוה שונא יבאשמ ךרעמ לש ןושארה ודיקפת
הרוצב ןוגראה תורטמ תרדגהב ליעפ קלח תחקל
,ךכ Æןמז ךרואל ןהב םייונישה תמאתהו ,הרורב
תולוכיה תרדגהו שונא יבאשמ ןונכתל סיסב ווהיש
םינשב ויתומישמ תא עצבל ידכ ןוגראהמ תושרדנה
תובכש לכל ןתרדחהו תורטמה תרדגה Æתובורקה
שונא יבאשמ וילע ןושארה דעצה איה לוהינה
אוה םג רשא ,ינשה בלשל רובעל תנמ לע ססבתי
ךרעמל  ותכיפה  אוהו ,לוהינה םע ףותישב השעי
תויונמוימ ,עדי ∫ונייה ,תולוכי חותיפו לוהינ
Æםירושיכו

רשא םילכ חתפל שונא יבאשמ לע ,ןאכמ
תולוכיה תא תוהזל לכוי ןוגראה םתועצמאב
ידכ ןוגראל ושרדי רשא ולא תאו ןוגראב תומייקה
וא םייקה רעפה תא רידגהלו ויתומישמב דומעל
תולוכי תיינקה יכ בל םישל שי Æדיתעב םייק היהיש
םיכילהת יכ חיטבהל שי ,ןכלו םינש תכרוא םידבועל
רפסמ םיתעל ,שארמ בר ןמז ןוגראב ועצבתי ולא
הז ןיא Æןמזב םיבאשמה םויק חיטבהל ידכ ,םינש
רשא תוידיתעה תולוכיה תא תוזחל טושפ ךילהת
Æדעומ דועב ןמויק תא חיטבהלו ןוגראל הנשרדית

עונכש אוה שונא יבאשמ ךרעמ לש ינשה ודיקפת
תולוכי לוהינ ןיבש רשקה לע יווקהו ריכבה  לוהינה
רשקב לוהינה עונכש Æןוגראה תויחוורו םידבועה
,שונא יבאשמ ינפב דמועה טושפ אל רגתא ונה הזה
דוסי תולאש רפסמ לש הנבהו חותינ בייחמה
הלילשלו בויחל םיעיפשמ םידבועה דציכ Æןוגראב
וא הנוש הז המב øםיחוור רוציל ןוגראה תלוכי לע
םהל ןוגראב ולא םה ימ øןוגראב םירחתמל המוד
ןכיה øןוגראה תויחוור לע הפיקע וא הרישי העפשה
øןורתי ול ןיא ןכיה øוירחתמ לע ןורתי ןוגראל שי
,ליעפהל לוכי ןוגראהש םיירשפאה םייונשה םהמו

רפשל וא רוציל ידכ ,שונא יבאשמ םוחתב טרפב
øולש יתורחתה ןורתיה תא

םוגרת תא ורשפאי ולא תולאשל תובושת
ןוגראב תושרדנה תולוכי יוהיזל  ובצוהש תורטמה
תכירע ורשפאיו שרדנה םוקמבו ןמזב ,תומכב
Æולא תולוכי לש חותיפו הטילקל עוציב תוינכת

םידדמה תא תונבל הז בלשב רבכ רתויב בושח
תניחבו תוינכתה עוציב תחלצה תדידמל םיינוגראה
,הטילקה יותיעו תומכ ,ונייה Æןעוציבב תומדקתהה
תוליעי ,חותיפה ךילהת תוליעי ,םידבועה תוכיא
Æדועו םידבועה רומיש

הריצי  אוה שונא יבאשמ לש ישילשה דיקפתה
הז ךרעמ Æןוגראב תולוכיה לוהינ ךרעמ לש לוהינו
,תוינידמ תושרודה תוילוהינ תוכרעמ רפסמ ללוכ
ךרעמה ןוכית רשאכ הדידמו םיכילהת ,םילכ
שונא יבאשמ תוירחאב איה תפטושה ותקזחאו
יבאשמ לש תפתושמ תוירחאב ≠ עוציבה וליאו

לוהינ לש תוכרעמה יתת ןיב Æיווקה לוהינהו שונא
:תא אצמנ תולוכי

יוהיז תא ללוכה :שונא יבאשמ ןונכת ךרעמ
,תומכה ,תומישמה עוציבל תושרדנה תולוכיה
Æולא תולוכי ושרדי וב םוקמהו יותיעה ,תוכיאה
םייוהיז ,םיפילחמ ןונכת ךרעמ תא םג ללוכ הז ךרעמ
Æםתחלצה תדידמו םתרשכה

,םיעוציב תכרעה ללוכה עוציבה לוהינ ךרעמ
Æדיקפתה ןוכיתו הדימלו חותיפל רשק ,בושמ

ךותמ םימיאתמה תולוכיה ילעב תריחב ךרעמ
תכישמ יכרד ,סויגה תורוקמ יוהיז Æןוגראל ץוחמו

Æליעי ןוימו סויג ךילהת ,םידבועה

תולוכיה ילעב לש חותיפהו הרשכהה ךרעמ
דחא דצמ ≠ תולוכיב יברמ שומישו רומישל יעצמאכ

ולא םידבוע לע הרימשל ךרדכ ≠ ינש דצמו
Æההובג תוכיאבו ןמז ךרואל תכרעמב

ןתמב םידבועה תריירק חופיטו חותיפ ךרעמ
תכרעמב םידבועה תוחתפתה תלאשל בל תמושת
לאיצנטופה לש יברמ יוצימל תויונמדזה ןתמו

Æתולוכיה ילעב ידיב אצמה רידאה
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אל שונא יבאשמ תא בייחמ ולא תוכרעמ לוהינ
םיינוגראה םילכהו םיכילהתה לש קימעמ ןוכיתל קר
םויקל ןוגראה ילהנמ םע יתימא ףותיש תריציל אלא
Æןהמ תולעותה םומיסקמ תאצוהו םיכילהתה
תנבהו קסעה לש הנבה תשרוד וז תופתוש
,רומאכ ,תולוכי לוהינ ןיב רשקה לש תועמשמה
הדידמ Æתורטמה תגשהו תויקסעה תואצותל
יחרכה ךרוצל ,אופא תכפוה תואצותה רחא בקעמו
Æולא תורטמ תגשהל

תדידמו תולוכי ךרעמ לוהינ ≠ יעיברה דיקפתה
לש יוויל ילב רתויב השק המישמל וכפהי ותחלצה
םיבכרומ םיכילהת םויק Æתוכמות עדי תוכרעמ
רשא היגולונכטב םיאתמו ןוכנ שומיש בייחמ
תוכרעמה ןיב םואתו ןמזבו תפטוש המירז חיטבת
לוהינל םירושקה םינותנהו עדימה תומכ Æתונושה
רכש ,דיקפת ינותנמ לחה רתויב הבר איה תולוכי

םינותנל דעו םודיק ,ןוימו הטילק ,חותיפו הרשכה
קפס אלל Æםינושה עוציבה ידדמ תא םיביכרמה
בשוחממ ךרעמ תונבל ןונכתו הבישח םישרדנ

תולקב להנל לוהינל ןהו שונא יבאשמל ןה רשפאיש
Æתולוכיה ךרעמ לוהינל םישרדנה םינותנה תא

אשונ Æימואלניב תולוכי לוהינ ≠ ישימחה דיקפתה
רשא הקומע  תוסחייתה שרודו רתויב בחר ונה הז
רשא יזכרמ אשונ Æהז רצק רמאמב הגשה תרב הניא
םלועב תולוכיב רסחה אוה םיבר םיבתוכ קיסעמ
םלועב תולוכי רסוח רקס אמגודל ואר© ילבולגה
שונא יבאשמ לוהינ לע ויתוכלשהו ±±±±±∂∂∂∂∂®≥∞±±
םיישקל תובר תוחכוה תומייק Æםיילבולגה םינוגראב
תולוכיב רסוחה לוהינב םילקתנ ולא םינוגרא םהב
±±±±±∑∑∑∑∑Æתילכלכה תוליעפב הדירי לש תופוקתב וליפא

לוהינב  שונא יבאשמ ךרעמ לש יזכרמה ודיקפת
ךרעמב ודיקפתל ליבקמ ,ורקיעב ,ימואלניב
םישגדהו תולאשב ,תוינידמב ,הוולמ ךא ,ימוקמה
לוהינ ךרעמ תסנכה רקיעב םה ויביכרמ Æםינוש
שונא יבאשמ ןונכת ,ונייה Æימואל בר שגדהב תולוכי

םייקסעו םיילכלכ ,םייטילופ םייוניש לש הביבסב ≠
שונא יבאשמש ךכל הנוילע תובישח ביצמה םיריהמ
הנבמ ,היפרגומדב םייונישה רחא ובקעיו וניבי

ילבולגהו ימוקמה הדובעה קוש הנבמ ,םידיקפתה
ןוגראה תושירד ןיב םירעפה תא תוהזל ידכב
ץומיא ,תינש Æולא תולוכי לש ןמויקלו תולוכיל
:ל רתויב תונוכנה ®Best Practices© תויוליעפה
תולוכיה ילעב םידבועה תריכש ≠ םידבוע תכישמ
יוצר Æםייטירק םידיקפתב םתבצהו רתויב תוהובגה
םידבוע רוכשלו םיכילהתב םינררב דאמ תויהל
אלא ,םירדגומ םידיקפתל חרכהב אל ,םיבוט
Æולוכ ןוגראה תרשעהל

תוגיהנמ חותיפל תופידע ןתמ ≠ םידבוע חותיפ  
תולוכי תרימש Æישונאה ןוהב העקשהל תונוכנו

ןתמב ,דבועה תריירק חותיפב העקשה ≠ םידבועה
רשק לע הרימשו חתפתהלו חומצל תויונמדזה
תוסחייתה תדוקנמ הז לכ Æעוצבל לומגתו תדידמל
תודיינ לש דקוממ לוהינ התועמשמש ,תימואל בר
ןוכנ שומיש ךות תונושה תוצראה ןיבו ךותב םידבוע
חותיפל תויונמדזהה יוצימו םידבועה תולוכיב
Æדבועה תולוכי

םוכיס

בכרומ אשונה Æתולוכי לוהינ אשונב תובר רבודמ
השיפת לכמ רתויו ההובג תויעוצקמ תמר בייחמו
תינכת דוע הניא תולוכי לוהינ Æהבחר תילוהינ

לוהינ לש תפתושמ השיפת אלא שונא יבאשמ
Æשונא יבאשמ ךרעמ תכימתבו ןוגראה

םלועבו רקחמב תרבוגה בלה תמושת תורמל 
,אצמנ הנורחאל עצובש רקחמב ,אשונל השעמה
תומייקמ ןניא ב¢הראב תורבחהמ שילש ינש יכ
ךרעמש איה תוביסה תחא Æתולוכי לש לוהינ ךרעמ
ךמתנ וניאו ויד רורב וניא ,ויד רדגומ וניא תולוכיה
±±±±±∏∏∏∏∏Æתורדגומו תוכמות תוכרעמבו םילכב ויד

16  Manpower Group Talent Shortage Survey 2011. Retrieved from http://us.manpower.com/us/en/multimedia/2011-Talent-Shortage-
      Survey.pdf
17  McCauley, C., & Wakefield, M. (2006). Talent Management in the 21st Century: Help Your Company Find, Develop, and Keep
      its Strongest Workers. The Journal for Quality and Participation, 29(4), 4-7,39.
18  Lewis, R. and Heckman, R. (2006) ≠Talent management: A critical reviewø, Human Resource Management Review, 16:1, 139-
      54

http://us.manpower.com/us/en/multimedia/2011-Talent-Shortage-Survey.pdf
http://us.manpower.com/us/en/multimedia/2011-Talent-Shortage-Survey.pdf
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םייונישה Æתואיצמה חרכה אוה תולוכי לוהינ
הנבמב ,היפרגומדב ,הדובעה חוכ הנבמב
,םידבועה לש תונתשמה תושירדהו םידיקפתה
םיבייחמה םישדח םיבצמ ורצי ≠ תורחתהו תוחוקלה
אוה לכמ טלובה Æהריהמו תיתטיש תינוגרא תוליעפ
םלועב םיקיפסמו םימיאתמ הדובע תוחוכ רדעה
המרב תולוכיל םינוגראה יכרצל תונעיהל תנמ לע
םהיתורטמ תגשהל תמלוה תומכבו המיאתמ
Æתרבוגו תכלוהה תורחתב הדימעו

ךרוצה Æקפואב ישעמ ןורתפ לכ הארנ אל םויה דע
לומ הלדגו תכלוה תומכבו רתוי תובכרומ תולוכיב
ךישמי קר יכ ,הארנ םצמטצמו ךלוהה הדובע חכ
תא שפחלו ךישמהל וצלאי םינוגרא Æקזחתיו

תילוהינ השיפתל רבעמ ונייה ,תיבמ ןורתפה
תיינבהו ןוגראה תולוכי לש ןוכנ לוהינ השיגדמה
תוברתהו השיפתהמ דרפנ יתלב קלחכ אשונה
.תינוגראה

לפרטים ולהרשמה: טל': 09-8639371, פקס 09-8639318  
hls-academy.co.il :אתר ,hlsm@wincol.ac.il :אבטחה מנהלים מקצ   עניםדוא"ל

קורס לניהול מהימנות עובדים בארגון
הארגון הינו מסגרת חברתית אנושית, הפועלת באופן מבוקר ומתואם, לשם 

הגשמת מטרות משותפות.
והתפקודי.  הכלכלי  חוסנו  על  המשפיעים  ומידע  בנכסים  מחזיק  ארגון  כל 
שיש  הנגישות  נוכח  ארגון,  בכל  ביותר  החשוב  הנכס  הנם  הגם שהעובדים 
ולכספים, עובד המועל בתפקידו נושא פוטנציאל נזק  להם למידע, לרכוש 
עצום עבור הארגון. יריבים עסקיים עלולים לנסות ולתקוף את נכסי המידע 
המידע  תקיפת   ממקרי  כ-70%  בפועל,  לארגון.  עובדים  החדרת  באמצעות 
תפקידו,  מתוקף  הנגיש,  עובד  ידי  על  מבוצעות  והמסחרי,  העסקי  בעולם 

לנכסי המידע של החברה ולמערכותיה.

הגורם האנושי מביא עימו ניסיון, ידע, כישורים, מוטיבציה, שאיפות וערכים. 
על ההנהלה מוטלת האחריות למיין, לבחור ולהעסיק את האנשים המתאימים 

והמהימנים אשר יובילו את הארגון להשגת היעדים.
של  או  מועמד  של  בעייתי  תעסוקתי  פוטנציאל  לחזות  אפשרות  קיימת 
עובד, אשר עשוי להתממש בעת משבר על רקע כספי, אישי או אחר, וזאת 
באמצעות כלים סובייקטיביים ואובייקטיביים שישמשו בתהליך המיון, בכללי 

המידור, בנהלי העבודה ובאמצעות כלי הבקרה והביקורת.
מענה  לבנייה של  כלים  בידי המשתתף  ייתן  עובדים,  מהימנות  לניהול  קורס 
לארגון.  העובדים  של  הגיוס  תהליכי  במסגרת  ישתלב  אשר  לאיום,  מתאים 
בתחומי  ומיומנויות  כלים   ארגז  להם  ויקנה  המשתתפים  את  יכשיר  הקורס 

תשאול וזיהוי פוטנציאל האיום במועמד לעבודה ובעובד המועסק בארגון.

ידי חדוה חזאי, מי שהייתה עד לאחרונה ראש  הקורס מרוכז מקצועית על 
החטיבה להתאמה ביטחונית ולבדיקות מהימנות בשב"כ.

מטרות הקורס
• הקורס יפגיש את החניך עם לקסיקון המונחים בתחום היושרה התעסוקתית, 
יעניק כללי בסיס  • הקורס  כללים בתשאול/תחקיר, מועמד/מועסק בארגון 

וכלים לניהול מהימנות עובדים בארגון
בנושאי הלימוד

• ניהול המהימנות בארגון – גורמי סיכון, סיווג תפקידים, כלי בדיקה 
• סדנת תשאול שתכלול יסודות התשאול וטכניקות השיחה

אוכלוסיות היעד
• מנהלי יחידות כוח אדם ויחידות גיוס בארגונים וחברות מסחריות

• מנהלי אבטחה בארגונים וחברות מסחריות מנהלים בחברות השמה
• עובדים מקצועיים העוסקים בגיוס והשמה בארגונים וחברות מסחריות

• אנשים המעוניינים לרכוש לעצמם ידע והכשרה בנושא
היקף הקורס: 70 שעות לימוד ב-9 מפגשים שבועיים

הקורס מוכר לגמול השתלמות במשרד החינוך 67.5 שעות
לבוגרים תוענק תעודת גמר.

תאריך פתיחה: 21 ינואר, 2014

היכנסו לאתר

mailto:hlsm@wincol.ac.il
http://security.wincol.ac.il/
http://security.wincol.ac.il/
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Æתותשר ךרד ינוגרא ןוחבאב תקסועה̈ TECI תרבח ל¢כנמכ שמשמ Æםינוגרא לש תויביטקפאל החמומ אוה̈ ילאקזחי סחנפ ר¢ד
שדח םרוג ≠ תובכרומה תוכרעמה תרות Æיראיניל ונניא םלועה :הלא םימוחתב םירפס העברא ®יזר ןורפע םע דחיב© רביח
;®≥∞±≥© יאבצה ןוגראה לש הימוטנאה ;®≥∞∞∑© הלועפ ףותישל תויכונאמ ≠ םיכרד תשרפ לע ירוביצ להנימ ; ®≥∞∞∂© לוהינב
Æ®≥∞±≤© ¢היתוכלשהו תויופצ יתלבה תואצותה תעפות ≠ םיצבת¢ו

ילאקזחי סחנפ ר¢ד ∫תאמ

תילוהינה תוליעפה לש אישה תדוקנכ יגטרטסאה ןונכתה תא ,ללכ ךרדב ,םיאור םיינוגרא םיצעויו םילהנמ
סברופ ןיזגמה Æתוחונ יא לש תרבוגו תכלוה השוחת הוולתמ וזה הנבותל ,םלוא ß, ∂∞∞≤®Æחאו גרבצנימ©

Forbes, 2011 ®Æ© ךכל תוירקיעה תוביסה רשע תא רידגה ףאו לשכיהל תוטונ תויגטרטסא תוינכתש ,עבק
,Ziegler© תולשכנ תויגטרטסאה תוינכתהמ ∑∞• ≠ש ,≥∞±≥ רבמבונב ,עבק תשרב עיפוהש יראלופופ טסופ

Richards, 2013 ®Æ© ןידקניל תיקסע≠תיתרבחה תשרב ךכל תוביסב םיבר םינוידל הליבוהש העיבק ≠ 2012)
øולש תויטנוולרה תא דבאמ יגטרטסאה ןונכתה םאה

ןדבואל סברופ ןיזגמה הנמש תוביסה רשע
יגטרטסאה ןונכתה לש תויטנוולרה

ךילהת רוציל ןתינ יכ ,תנעוט סברופב הבתכה
,דיתעל יתואיצמ יקסע ןוויכ תונבל ,ליעי ןונכת
םושייל םייוכיסה תא יתועמשמ ןפואב רפשלו

תוענמיה ידי לע תינוגראה היגטרטסאה לש חלצומ
:תוירשפא תודוכלמ ±∞≠מ

±Æ ןוגרא לכלש לבוקמ יכ© ןונכת םשל ןונכת
אלל ®תיגטרטסא תינכת תויהל תבייח בוט     
;עוציב תנווכ     

≤Æ תיקסעה הביבסב םייונישל בל תמושת רסוח;
;תואצות גישהל ילוהינ ץחל רסוח וא      

≥Æ תינכותל ילוהינה תווצה לש תיקלח תוביוחמ;
¥Æ םניא תינכתה עוציב לע םידקפומה הלא
;הלחתההמ םיברועמ     

μÆ ףדמה לע התראשהו תינכתה תביתכ;
∂Æ יתמא יוניש רוציל תלוכי רסוח וא ןוצר רסוח;
∑Æ תוגיהנמ תודמעב םיבצומ םינוכנ אלה םישנאה;
∏Æ קושה יאנתמ תומלעתה;
πÆ תויתוירחא רדעיה ©accountability®;
∞±Æ דוקימה רסוח וא תויתואיצמ אל תורטמ
Æםיבאשמו         

øÏ˘Î È‚Ë¯ËÒ‡‰ ÔÂÎ˙‰ ÚÂ„Ó
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,אוה הילא תובוגתהמ קלחו וזה הבתכב םיהדמה
,תובכרומב קוסיע לש טעמכ םירושע ינש ירחאש
וקלח תא ןיידע ומינפה אל םיריכבה םילהנמהמ קלח
ןולשיכב וא החלצהב תואדווה יא ביכרמ לש
םיצעויו םילהנמ לש היארה Æתילוהינה םתוליעפ
:ץוחה לא םינפהמ ,הבר הדימב ,הרתונ םיינוגרא
Æדקפומ אוה וילע ןוגראה לרוגב טלושה אוה להנמה
עוציבה ךילהת תא להניו הנובתב ןנכתי קר םא
וזה תיטננימודה הסיפתל Æוידיב החלצהה ≠ הכלהכ
םירחוב םינוגרא ובש ןפואהמ ,חווט תובחר תוכלשה
Æםתוא םילמגתמ ובש ןפואל דעו םהיטינרבק תא

ילוהינה השעמב תואדווה יא לש וקלח

ונילע התוא ןיבהל ידכו ,ןיטולחל הנוש תואיצמה
תרות¢ לש תונוכתהמ םייתשל ,הירואיתל רוזחל
:¢תובכרומה תוכרעמה

תכרעמ לע יכ ונתוא תדמלמ תחאה הנוכתה

ןטקה םקלח קרו ,םיבר םימרוג םיעיפשמ תבכרומ
יזר© תמיוסמ ןמז תדוקנבו םימיוסמ םיאנתב יטננימוד
התעפשה היהת תובר םימעפ ,ןכ לע Æ®≥∞∞∑ ,ילאקזחיו

סחיב םישישב הלטב תיגטרטסאה תינכתה לש
ךכ Æתע התואב קושה תא םיבצעמה םירחא םינותנל
דצהמ יגטרטסא ןונכת ≠ םימרוגה ינש ןיב ,לשמל
ויהי ≠ ינשה דצהמ ,ונולשיכ וא ןוגראה תחלצהו דחאה
:®± ßסמ םישרת האר© תויורשפא עברא םלועל

±Æ החילצמו הבוט תינכתה;
≤Æ תלשכנו העורג תינכתה;
≥Æ תוביס לשב תלשכנ ךא הבוט תינכתה

קושל רצומ תסינכ לשמל ומכ ,תוינוציח
;יטנוולר אלל ונלש רצומה תא ךפוהש

¥Æ תוביס לשב החילצמ ךא העורג תינכתה
,םירצומ תאציימה הרבח ,לשמל Æתוינוציח
תובקעב יתועמשמ ןפואב חוורה תא הלידגמ
הרטשמ ;ןיפילחה ירעשב םייטמרד םייוניש
לודיג לומ המצע תאצומ ןוכנו בטיה תדקפתמה

;הב םייולת םניאש םימרוג לשב העישפב
Æהמודכו

תונושארה תויורשפאה יתשש דועב
םילהנמ לש תמייקה הייארל תומיאתמ
תורתוס תורחאה םייתשה ,םיצעויו

ןתוחיכשש תורמל ,ןיטולחל התוא
Æתרבוגו תכלוה

לש תיטנוולרה היינשה הנוכתה
איה ¢תובכרומה תוכרעמה תרות¢

יבג לע בלש םיחתפתמ םיכילהתש
לע עיפשמ בלש לכו ,ול םדקש בלשה
תוינכת ,עמשמ Æהמאתהב ךשמהה
החיתפה בלשב קר תויטנוולר תוראשנ

הביגמ הביבסה ואØו ביריהש ינפל ,ןהלש
הריבסמ וזה הנוכתה ÆÆÆירמגל שדח ןונכת בייחמה ,ירמגל שדח קחשמ רבכ והז ,הבוגת התייהש עגרמ Æיונישל
Æעוציבה ליחתהש רחאל יגטרטסאה ןונכתה לש תויטנוולרה רסוח תא בטיה

שדח גוסמ יגטרטסא ןונכת שורד

Æאלש ןבומכ øןנכתל קיספהל ונילעש רמוא הז םאה øוללה םירבדה תועמשמ המ
ונרציש םייונישל םיביגמ םיפסונ םימרוגו רבוע ןמזהש לככ תדרוי ןונכתה תויביטקפאש ,ןיבהל ונילע

Æןיטולחל םינתשמ ןונכתה לש םישגדהה םג Æתיתמישמה הביבסב
Æדרפנ רמאמב הלא לכ לע

∫תורוקמ
ידרשממ לבקל ןתינ

ןוחרי תכרעמ
Æשונא יבאשמ
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ןייטשנייו רדמס                               זר דעיבא ßפורפ         

ןייטשנייו רדמס ¨זר דעיבא ßפורפ ∫תאמ

וכלהמב ,¢תושגר לוהינ¢ הנוכמה ךילהת םתדובע ךלהמב ליעפהל ןוגראה ידי לע םיחנומ תוריש ידבוע
אטובמה שגרה ןיב סננוסיד םייק רשאכ םג ,ןוגראה תושירדו ילהונל םאתהב ויתושגר תא עיבמ תורישה ןתונ
ןוצרה תועיבש לעו הקיחשה ץחלה תשוחת לע תושגרה לוהינ תוכלשה תא קדב הז רקחמ Æיטנתואה שגרל
וב זכרמה רוזאב אצמנ דחא דקומ Æלודג ןוגרא לש םינופלט תוריש יזכרמ ינשב תוריש יגיצנ לש הדובעב
םישנ תוקסעומ וב תידרח ריעב ינשהו םהייחל ≥∞ ≠ה תונשב תויטנדוטסו םיטנדוטס רקיעב םיקסעומ
לעופב אצמנ ,םידקומה ןיב הקיחשה תומרב םילדבה ואצמנ אלש םגה Æ≥∞≠≤∞ ה יאליגב דבלב תוידרח
הדובעה תוינמזל הרושק הביזעה ינוליחה דקומב Æ®ידרחה דקומה תבוטל© הביזעה יזוחאב רכינ שרפה
הביסה וליאו ,טעמכ הז גוסמ תוביס ואצמנ אל ידרחה דקומב ,תאז תמועל Æתודבועה רובע תודמע רופישלו

תא הלידגמ ®תידרחה תמועל© תינוליחה תוברתהש ,ךכמ קיסהל ןתינ Æדליב לופיטל הרושק םש החיכשה
תוידרחה תורישה תוגיצנ עודמ ןחובו הלא םילדבהב ןד רמאמה Æתוריש תודובעב תוינמזהו תוביוחמה רסוח
לכ תא טרפל לכונ אל העיריה רצוק תאפמ Æהקיחש לש ¢תורתומ¢ ןמצעל תושרהל תולוכי אל ללכ ≠ ךרדב
Æתוחוקל תורישו שונא יבאשמ ילהנמל דחוימ ןיינע םהב שיש םיירקיעה םירבדב דקמתנ ךא רקחמה יאצממ
לש תופסונ תורגסמל םג יטנבלר רקחמה דציכ קודבל וא ,ףסונ טוריפ לבקל םיניינועמה םינוגראו םילהנמ
Æםיבתוכה לא תונפל םינמזומ ,תוריש יגיצנ תקסעה

Æבגנבש ןוירוג≠ןב תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה ,תינוגרא היגולויצוסל רוספורפ ¨זר דעיבא ßפורפ

Æתורישב תוניוצמל תוצובק תחנמו Service איש ילארשיה תורישה זכרמ ל¢כנמ̈ ןייטשנייו רדמס
הקלחמב ¢תינוגרא תוברת¢ םדקתמה סרוקב רנימס תרגסמב זר דעיבא ßפורפ תייחנהב ןייטשנייו רדמס ידי≠לע עצוב רקחמה
Æהחותפה הטיסרבינואב תרושקתו הנידמה עדמ ,היגולויצוסל

 שחיקה ועזיבה בקרב,ניהול רגש
נציגי שירות במוקד חילוני וחרדי
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לוהינב םזירולייט ≠םיינופלט םידקומ
øתורישה

םלועל ילארשיה ןכרצה לש הברה תוחיתפה
ינעבותל ,תונורחאה םינשב ותוא הכפה ,בחרה
םיבר םינוגראש ,תוביסה תחא תאז Æתורישה םוחתב
םהיתוחוקלל תורישה תמר תא םיאתהל וצלאנ
תוריש יזכרמ תמקה תועצמאב הבר תוריהמב
םינוגרא וליפאו תויקסע תורבח Æםיינופלט
רוחאמ ךרתשהל םילוכי םניאש םישח ,םייטרקוריב
Æ®≥∞∞¥ רבואטש©

ןשי≠שדח ןונגסב םילהונמ םינופלטה םידקומה
לש םזירולייטה¢ אימחמ≠יתלבה יוניכל הכזש
זאמ ופלח יכ ףא Bain et al. 2002®Æ© ¢ןבלה ןוראווצה
רולייט יפ לע העונתו ןמז לש יעדמה לוהינה ימי
םויכ ץופנ םזירולייטה יכ םינעוטה שי ,םינש האמכ
Æםיינופלט תוריש יזכרמ תמגודכ תוריש ידיקפתב
הווהמה ,היגולונכטב ,ראשה ןיב ,ןומט  ךכל רבסהה
,תורישה דקומ לש ולועפתב יזכרמ ךבדנ
גיצנה תדובע לע קודה חוקיפ וילהנמל תרשפאמה
לש םירטמרפ סיסב לע ,ראשה ןיב ,תעצבתמו
תובידא לומ העשל תוחישה תומכב גיצנה תוליעי

לע םיעצובמ תוטלקההו רוטינה רשאכ ,תורישה
בושיחל םידדמה דחאכ םישמשמ ןהו עובק סיסב
,Raz & Blank© גיצנה לש ישדוחה סונובהו רכשה

2007®Æ

תורישה ינתונ תדובעב הקיחשו ץחל

תוריש ינתונ לש םתדובע יכ ,אצמנ םירקחמב
ץחל,תישגר תושישת לש תוהובג תומרב תנייפואמ
םידיקפתה ךרעמב תושירדה Æהדובעב הקיחשו

אוהו הדובעב ץחלל יתועמשמ רוקמ ןה ינוגראה
,יוארכ רדגומ וניא דיקפתה רשאכ שחרתהל לולע
דבועה לע ליטמ ,תורתוס וא תומומע תושירד ליכמ
לוכי ץחל Æדועו ידמ הטעמ וא ידמ הבר תוירחא
םייתביבסה הדובעה יאנתמ האצותכ םג רצוויהל
ילאפר© לבגומ יזיפ חטשו רוקו םוח ,קבא ,שער ןוגכ
ןוגכ קוסיע ינייפאמ לש האצותכ ,®≥∞∞μ היתימעו

,םירושיכב שומיש יא ,תוינוטונומ ,תואמצע רסוח
ץחלל תכשוממ הפישח Æיתומכו יתוכיא סמוע
הקיחשל ןמזה ךשמב ליבוהל הלולע הדובעב
הלולע ,הבר הקוצמל תמרוגו םידבוע הדירטמה
תואולחתל םרוגכ האצמנו הקופתב הדיריל םורגל
יכ ,הנעט סנייפ≠ךאלמ הלייא Æהביזע תונווכלו

≠ תינפוג תושישת :םיביכרמ השולש הקיחשל
רסוחו תודבכ ,תפלוח הניאש תופייעב תנייפואמה
רסוח ,ןואכידב תנייפואמה ≠ תישפנ תושישתב ,ץרמ
≠ תילכש תושישתבו ,דוכלמ תשוחתבו הווקת
םדאה לש תוילילש תודמע תוחתפתהב תנייפואמה
Æותדובע יפלכו ומצע יפלכ קחשנה

לש תועוצקמב הליחת הרקחנ הקיחשה תעפות
םינשב  םלוא ®helping professionals© הרזע תשגה
תורמל Æםיפסונ םיקוסיעל הטשפתה ,תונורחאה
ינתונ תקיחשל וסחייתה םימדקומ םירקחמש
תשוחתב הוולמה תילסרבינוא העפותכ תוריש
יכ ,םינעוטה םירקוח םנשי קוסיעה םצעל רוכינ
ושענ םהש הדבועה ןמ םימלעתמ םיאצממה
תיטסילאודיווידניאל תבשחנה תיאקירמא תוברתב
םצע הב ,תיביטרסא תוגהנתהב תנייפואמהו

הייפכ לש תושוחת ררועמ שגרה לוהינב קוסיעה
,ןעוט ®≥∞∞¥© זר Æהדובעב הקיחשל םיליבומה רוכינו
תומרונ םיללוכה תורביח לש םימידקמ םיסופדל  יכ
תימואלה תוברתה תא םינייפאמה תוגהנתה
םהיתובוגת לע העפשהב בושח קלח ≠ תימוקמה
וושהש םירקחמב ,ןכאו Æשגרה לוהינל םידבועה לש
ףא  יכ אצמנ  םיאקירמאו םילארשי םילהנמ תקיחש
סמוע לש תואיצמב היח תילארשיה הרבחהש יפ לע
לע םיחוודמ םילארשי םילהנמ ןוחטיב תויעבו דבכ
האוושהב יתועמשמ ןפואב הכומנ הקיחש תמר
תשרוד ןיידע ךכל הביסה Æםיאקירמא םילהנמל
תמרב םייטנבלרה םינתשמה תא ןחביש רקחמ
םילדבהב םיקסועה םירקחמ Æתילארשיה תוברתה
לומ םייתד © לארשיב תוצובק יתתב םייתוברת ןיב
םג יכ ,ואצמ ®םידרפסו םיזנכשא ,םיינוליח
הריציב הבר תובישח תויתביבסה תועפשהל
תומייק ,םירקוחה לש םתנעטל Æהקיחשה רומישבו

תקיחשכ¢ תספתנ הקיחש ןהב תוצובק יתת
ןוגכ תויורשפא ילעב םישנא תדחיימה ¢תורתומ
סנרפל  םיבייחה םישנא יבגל Æהריירק תריחב
לכ ,םמויק לע םיקבאנהו םידלי תבורמ החפשמ
לש תורתומ¢ םמצעל תושרהל םילוכי םניא הלא
Æ¢הקיחש

תוריש יגיצנ ≠ הדובעב ןוצר תועיבש

יכ ,אצמנ םיתוריש ינוגראב םיקסועה םירקחמב
,תרבגומ הקופתל םימרוג םיצורמ תוריש ינתונ

הבוטל םיעיפשמ ףאו הדובעה םוקמ םע םיהדזמ
םע דחי Æןוגראה יחוור לעו חוקלה ןוצר תועיבש לע



����

Ó˘‡·È ‡Â˘ ±∂±∂±∂±∂±∂

Â·ß ≠ „ˆÓß

דיקפתה תרגסמב תושגר תדובעל יכ ,אצמנ תאז
תישפנה ותחוור לע תוילילש תוכלשה םג תומייק
,הדובעה םוקמל הכומנ תוביוחמ לע ,דבועה לש
לע העיפשמ ,תימצעה ותכרעהב העיגפל הליבומ
ןוצר תועיבש לע ,תימצעה תולגוסמה תשוחת
Æהביזעל תונווכ לעו הדובעהמ הכומנ

ברקב רתויו ≤∞• ≠ כ לש הובג הפולחת רועיש
םיבר םינוגרא הקיסעמה היעב איה ,תורישה יגיצנ

הכלשהו תוהובג תויולע הבוחב תאשונ איהש ןוויכמ
אשונ הנורחאל ךפה ,ךכיפל Æחוורה תרוש לע הרישי
הגרדממ ילוהינ רגתאל ¢דקומב םידבועה רומיש¢
ץרמה אולמב םילעופ םיתוריש ינוגראב Æהנושאר
תטילק ןוגכ תונוש םיכרדב ¢גיצנה ייח¢ תא ךיראהל
דיקפתל םיאתמה יתוריש ליפורפב םידבוע
,ףיכ תויוליעפב היצביטומה תרבגה לש םיעצמאב
,¢ומצע אוה תויהל¢ דבועה דודיעו תויורחת
Æןבומכ דיקפתה תושירד תרגסמב

םיתוריש ינוגראב תושגר לוהינ

ליעפהל ןוגראה ידי לע םיחנומ תורישה ינתונ
תושגר לוהינ הנוכמה ךילהת םתדובע ךלהמב
©Emotion Management®, תורישה ןתונ וכלהמב

ןוגראה תושירדו ילהונל םאתהב ויתושגר תא עיבמ
אוהש תושגרה ןיב ישגר סננוסיד םייק רשאכ םג
& Rafaeli© גיצהל ץלאנ אוה םתוא תושגרל שיגרמ

Sutton, 1987®Æ צכוה ילרא תיגולויצוסהßדלי
©Hochschild 1979, 1983® הרפסב הנושארל הגיצה
ןפואב ותוא הנייפיאו חנומה תא ¢להונמה בלה¢
,רוחסמ :םיכילהת השולש תועצמאב יתרוקיב
Æםירושיכ תתחפהו ,היצזילמרופו היצזיטרדנטס

ןיעכ םנה םידבועה תושגר וב ךילהת ≠ רוחסמ
היצזיטרדנטס ,הנוק חוקלהו רכומ ןוגראהש הרוחס
תא דמלמ ןוגראה םהב םיכילהת ≠ היצזילמרופו

תועצמאב ¢ויתושגר תא אטבל וילע דציכ¢ דבועה
תתחפהו החיש יטירסת םיללוכה תוריש תואנדס
םישרדנ םידבועה וב ¢המירז םישרת¢ ≠ םירושיכ
שארל¢ דבועה תא ךפוהה הנבומ גולונומ דומלל
רתונ אוה רשאכ ןוגראה תוארוה רחא אלממה ¢ןטק
Æםיתרגיש יתלב תונורתפ רותלאב םירושיכ רסח

םיכילהת ינש םימייקתמ ,תושגרה לוהינב
קחשמהו חוטשה קחשמה ≠ דלייßצכוה יפל םייסיסב
ןייפואמ ®surface play© חוטשה קחשמה Æקומעה
¢תפיוזמ תוהז¢ תריצי ךות  שגרה לש תיחטש הגצהב

לש אצוי לעופכ ¢ךייחל¢ החנומ תורישה ןתונ וב
םיטפשמ תרימאב דיפקהלו הפה ירירש תלעפה
קחשמה Æתוהדזהו היתפמא םיאטבמה םיבידא
תוריש ינתונל דעוימה ,®deep play© קומעה
הווחנה שגרה ןיב רעפה רושיג ותרטמ  ,םימדקתמ
היצלופינמ תועצמאב עצובמ אוה Æיתימאה שגרל
ןקחשל¢ ךופהל דבועל  םרוג אוהש ךכב תישגר
ןוימדל תוקינכט¢ תוטיש תועצמאב ®≥∞∞¥ זר© ¢יפוא
לש ולבסו וידחפ לע הקומע הבישחו ¢ךרדומ
דבועה ¢חוטשה קחשמ¢ב יכ ,םינעוטה שי Æחוקלה
המאתה אלל ןצחומ ןפואב ,ויתושגר תא גיצמ
אלו  ותוא ורטפי אלש  הרטמב םיימינפה ויתושגרל
קחשמ¢ב ,ותמועל Æחוקלל רוזעל הנווכ ךותמ
םיימינפה ויתושגר תא תונשל הסנמ דבועה ¢קומעה
Grandey©  חוקלה יפלכ יטנתוא  תואריהל הרטמב

2003®Æ רשוקמ קומע קחשמ יכ וארה םירקחמ
תרבגהו ץחל תתחפה ןוגכ ,תויבויח תוכלשהל
קחשמהש דועב ,תישיא תויגשיה לש השוחת
,ץחל לש רתוי תוהובג תומרל רשוקמ חוטשה
רסוח לש השוחתלו ןואכידל ןכו ,תישגר תושישת
תוחפ עיבהל םיטונ םישתומ םידבוע Æתויטנתואב
תוביוחמ לע םידיעמ ,םתדובעמ ןוצר תועיבש
בוזעל רתוי תובר תונווכ לע ,םהינוגראל רתוי הכומנ
לש תימצעה םתכרעהב תעגופ ,םתדובע תא
תשוחתבו תימצעה תולגוסמה תשוחתב םידבועה
Æתויגשיהה

םיינעבות תוחוקל םע םידדומתמה תורישה ינתונ
ףויזל¢ ןוגראה תושירד םע דדומתהל תלוכי לכ אלל
חוקיפו רוטינ יכילהתל םינותנ םהש העשבו ¢תושגר
תושישת¢ לש בצמל  םיגיצנה  תא םיליבומ ,םיקודה
,®≥∞∞∑ היתימעו ילאפר© םיבאשמ לודלדלו ¢תישגר
הרישנל םיליבומ ןמז ךרואלו םיעוציבב העיגפל
תילולימ תונפקות םיווחה תוריש יגיצנ Æדיקפתהמ
שמתשהל םירחוב ,םויב םימעפ ±∞ ≠כ חוקלה דצמ
הנושארה Æתודדומתה תויגטרטסא יגוס ינשב
תושגרה תתחפהל תולועפ תללוכה ;שגרב תדקוממ
היינשהו תישגר הכימת שופיח תועצמאב םיילילשה
תודדומתה תללוכה ;היעבב תדקוממ היגטרטסא
ןורתיפ שופיח תועצמאב היעבה םע הרישי

םיטונ תוריש ינתונ יכ אצמנ םירקחמב Æיטרקנוק
שגר תדקוממ היגטרטסאב שומיש תושעל רתוי
ןוויכמ ,היעב תדקוממ היגטרטסאב רשאמ רתוי

יתלב רבדכ חוקלה תוגהנתה תא םיספות םהש
תושישתל ליבומ שגר תייגטרטסאב שומיש Æטלשנ
שומישב וליאו ,גיצנה לש הקיחשלו תישגר
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םישיגרמ םיגיצנה היעבב תדקוממ היגטרטסאב
Æתוכומנ ץחל תומרו תויגשיה תשוחת

תדובעל יכ ,וארה םימדקומ םירקחמש תורמל
תוילילש תועפשה רקיעב ויה תושגרה לוהינ
וד תואצות וגיצה םיפסונ םירקחמ ,תוקיזמו

,םירקוח תעדל יכו תוילילשו תויבויח תויעמשמ
לוהינ ךילהת לש םינוש תונונגסמ עבונ הז רבד
בושמלש ,ררבתמ ,אמגודל Pugliesi, 1999®Æ© שגרה
,דבועה תבוגת לע תיתועמשמ העפשה חוקלה
רחא אלממה ¢טובור¢ ונניא דבועה ,רמולכ
Rafaeli© ןוגראה לש םייוצרה םיישגרה םיטירסתה

& Sutton, 1989® יפלכ םייבויח תושגר תנגפהל
,דבועה יגשיה לע תיבויח העפשה התייה חוקלה
התייה חוקלה יפלכ םיילילש תושגר תנגפהלו

Zapf & Holz, 2006®Æ© הקיחשה לע הטעומ העפשה
םע עגמב םיאבה תוריש ינתונל יכ ,אצמנ דוע
חוקלה לש ויתושגר לע העפשה תמייק ףא חוקלה
ןתונ וב בצמ ,¢תישגר הקבדה¢ הנוכמה ךילהתב
וא© םייבויחה ויתושגר תא ריבעהל לגוסמ תורישה
וילע עיפשהל היושע רשא הדבוע ,חוקלל ®םיילילש
ףאו הרבחה יתורישב שמתשהלו ךישמהל םא
Pugh, 2001®Æ© םיפסונ תוחוקלל הילע ץילמהל

ראותש יפכ שגרה לוהינ לש ותובכרומ עקר לע
ול תובוגתהו ויתועפשה תא רוקחל ןיינעמ ,ןלהל
יגיצנ ידיב שיואמה דחא ,תוחוקל תוריש ידקומ ינשב

Æתוידרח תוריש תוגיצנ ידי≠לע ינשהו םיינוליח תוריש

לופיטה תא תובזוע תוידרחה םישנה¢
תוריש ידקומ תא תושבוכו םידליב
¢תוחוקלה

הייסולכואה ךסמ ∏• ≠כ םויכ הנומ ידרחה רזגמה
≠ילכלכה ובצמש ךכ ,ריהמ בצקב לדגו לארשיב
אלא ומצע לע קר אל םיכילשמ ≠ ודיתעו יתרבח
,Berman and Klinov© םתוללכב הרבחהו קשמה לע

1997®Æ תא בטיה ןיבהל תופיחדהו תובישחה ןאכמ
לש ותובלתשה ינפב תודמועה תויעבה לולכמ
יכרד תוותהלו ,תיקשמה היישעב ידרחה רזגמה
רזגמה לבוס ונממ בחרנה ינועה Æתותואנ הלועפ
תופתתשהה רועישמ הנושארבו שארב עבונ ידרחה
:םיידרח םירבג לש הדובעה קושב דואמ ךומנה
Æלארשיב םירבגה תייסולכואב ∑μ• תמועל ≤∏•
תופתתשהה ,תאז תמועל ,תוידרחה םישנה ברקב
¥∏•© הייסולכואה ראשל רתוי המוד הדובעה חוכב

הביס תחוודמ ןלצא םג רשאכ ,®μ∑• תמועל
םידליב לופיט איהו הדובע≠יאל הפקיהב תידוחיי
©•μ≤ תמועל תוידרח ברקב •≤Æ∂ תוידרח אל לצא;
היילע תמגמ  תמייק תונורחאה םינשב π∞∞≤®Æ ןיול
םיאב רשא הדובעה קושב תוידרח םישנ בולישב
תועצמאב תאזו תיתלשממ הכימתב םג יוטיב ידיל
הדובע תומוקמ תריציב עויסב ,תיעוצקמ הרשכהה
םיקיסעמהמ םיבר Æםיקיסעמב הכימת תועצמאב
לש םתקסעה לשב תומיוסמ תומאתה ועציב
יכ ונייצ םיקיסעמה ןמ Æ •∑Æ¥μםידרחה םידבועה
,םידבועה ללכ לש עונצ שובל לע םידיפקמ םה
•∏Æ±μ יכ ונייצ םישנ וקיסעהש הדובעה תומוקממ
לופיטו הדובע בולישל תועשב תושימג תמייק
םינמז וצקוה יכ ונייצ םיקיסעמה ןמ ¥≥Æ∑• ו םידליב
π∞∞≤®Æ  ןמרופ רפוס© Æהליפתל םידחוימ

תאצל תורחוב תוידרח םישנ יכ ,אצמנ םירקחמב
,הביבסב תולת תעינמ  לש תוביסמ הדובעה קושל
,ימצע שומימו חותיפל ,םיימויק םיכרצ יולימ םשל
Æדועו דומלל לעבל רשפאל ,החפשמה ייח רופישל
תיללכה ןוצרה תועיבש תדימב םילדבה ואצמנ אל
ץחלה תשוחתבו יתואירבה ןבצמ תכרעהב ,םייחהמ
םישנ ןיבל תודבוע תוידרח םישנ ןיב תימוימויה
תולעב ןה תודבוע םישנ ,תאז םע Æתודבוע ןניאש
תונייפאתמ ןהו ההובג תיגולוכיספ המצעה תשוחת
העידימ Æ®≥±∞≥ קילוק© רתוי בר יתקוסעת ןסוחב
התכז רשאו תילכלכה תונותיעב המסרפתהש
לופיטה תא תובזוע תוידרחה םישנה¢ תרתוכל
,הארנ ¢תוחוקלה תוריש ידקומ תא תושבוכו םידליב
ידיקפתב תוידרח םישנ תקסעה לש היצפואה יכ
תכלוה םיטנדוטס דצל תוחוקל תוריש תוגיצנ
דועו דוע רשאכ ,תונורחאה םינשב הצואת תרבוצו

םיקיסעמה תוריש יזכרמ םיקהל תוטילחמ תורבח
יכ ,םידיעמ םיקיסעמה Æדבלב תוידרח םישנ
רמאמב Æםיבר תונורתי ≠ תוידרח םישנ תקסעהל
לצא םייתנש לש עצוממה קתוו תמועל¢ ≠ בתכנ
וא םיטנדוטס© תוחוקל תורישב ינוליח דבוע
הדובעב תואור תוידרחה םישנה ®אבצ יררחושמ
תוביצי לש רוקמ תווהמ ןה Æךורא חווטל הריירק
סכנל ןמזה םע ךפהנה רבטצמ עדיו תיתקוסעת
תודבוע ןה תוידרחה תוגיצנה Æתורבח ןתוא רובע
דובעל תואבש ,ההובג היצביטומ תולעב ,תוצורח
Æ¢םירחא םירבדב תוקסעתמ אל¢ו

תא קודבל יוארה ןמ הלא תורהצה עקר לע
Æםיידרח תוריש ידקומב תינוגראה תואיצמה
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תנמוט תוריש תוגיצנכ תוידרח םישנ תקסעה
היסולכוא לש הקוסעתה יכרוצל הנעמ ןה הבוחב
תנטקה לש םיינוגרא תונורתפל הביטנרטלא ןהו ,וז

םלוא off-shoreÆ לש היגטרטסיא תועצמאב תויולע
שדחמ הרדה לעופב רוציל יושע הז יתקוסעת סופד
,Barron & Norris© ינשמ הדובע קוש לש תרגסמב

1976; Piore, 1980®, לש ןדמעמ עבקתי םא
Æתורישה ינוגרא לש םירטוזה םידיקפתב תוידרחה
שי ,הלא תולאשב תורישי קסוע וניא רמאמהש ףא
תודובעב ידרחה רזגמה בולישש ןובשחב תחקל
ידקומ ןוגכ ,ההובג הלכשה תושרוד ןניאש ,תוטושפ
יביטקפא ןורתפ חרכהב וניא ,םיינופלט תוריש
לגעמ תריבשו םירעפה םוצמצ תניחבמ ךורא חווטל
Æינועה

ידרחו ינוליח דקומב שגר לוהינל תובוגת

:תויזכרמ תולאש שולשב עגינ הז רמאמב

קחשמ¢ו ¢חוטש קחשמ¢ ןיב רשקה והמ Æא
øהדובעב הקיחשו ץחל ,תושישתל ¢קומע
תמועל יכ תילוהינה הרהצהה הנוכנ םאהו
העפשה שי ¢קומע קחשמ¢ל ,¢חוטש קחשמ¢

םג תאטבתמה ,דבועה תשגרה לע תיבויח
øהקיחשה תתחפהב

הדובעב תושגרה לוהינ ךילהת עיפשמ ךיא Æב
øתורישה גיצנ לש ןוצרה תועיבש לע

הליהקה תוברת ינייפאמ םיעיפשמ ךיא Æג
יגיצנ לש ®תינוליח תמועל תידרח© תיטנבלרה
,הדובעה םוקמב הביזעו הקיחש לע תורישה
øתילוהינ תוברת התוא תחת

,רקחמה השענ הלא תולאש לע תונעל ידכ
תטישב ,םידקומה תלהנה םע םואיתבו רושיאב
ללכו ®Mixed Method Research© בלושמה רקחמה
תוגיצנו  יגיצנ ≤∞ םע םינבומ יצח קמוע תונויאר
דקומב ±μ ≠ו  זכרמה רוזאב דקומב ±μ© תוריש
לש תיללכ הכרעהל ןולאשו  ®תידרח ריעב םקוממה
הקיחשה תמר תדידמו הדובעב ןוצר תועיבש
burnout measurement®Æ© גיצנה לש תישיאה

±Æ תורישה דקומ לש תורישה תונורקע
ינופלטה

יעוצקמו בידא תוריש חוקלל קינעהל תנמ לע
םהיפ לע ¢תורישה תונורקע תרשע¢ םיגיצנל ורדגוה
סיסב לע Æחוקלה לומ החישה תא להנל םירומא םה
שומיש השענ וב הנבומ יצח ןולאש חתופ הז להונ
תוירוגטקהו תומתה וחתופ םהמו תונויארה ךלהמב
ידיל אב תורישה להונב חוטשה קחשמה Æהז רקחמב
תלבק :םהו םירטמרפ רפסמב תורישה להונב יוטיב
,החישה תלבק ךלהמב ךויחו תויבבלו םוחב םינפ
גיצנה ,גיצנה םש תגצהו חוקלה םשב שומיש
הפשב רבדמ ,תונגוהו תונכ תופיקש לע דיפקמ
חוקלהמ תויבבלב דרפנ גיצנה ,תמדקמו תיבויח
Æהחישה םויסב

תויחנהב יוטיב ידיל אב רתוי קומע שגר לוהינ
היתפמא ,הליעפ הבשקהמ בכרומה תוריש שגפמל
תויהל רומא גיצנה Æןורתפ ןתמו חוקלה תושגרל
ול רשפאלו חוקלה לש םיישגרה םיכרצל בושק
וילע ¢אל¢ חוקלל דיגהל ץלאנ גיצנה םא ,אטבתהל
אל¢ יכ ןיבהל רומא גיצנה ,היתפמאב תאז תושעל
תא ולש הנבהה אלא ותוא ליעפמ חוקלה לע סעכה
לוכי ונניא אוה רמאנ גיצנל Æ¢חוקלה סעכל הביסה
ונממ הפוצמ ךא ,חוקלה תוגהנתה לע טולשל
Æויתובוגתב טולשל

≤Æ לש הדובעה ינייפאמו םידקומה תוליעפ
ינופלטה תורישה גיצנ

ידקומ ינש  לארשיב ליעפמ רקחנה ןוגראה
רוזאב אצמנה ®± דקומ© ןושארה דקומה Æתוריש
םבור ,תוריש תוגיצנו יגיצנ ±∏∞ ≠כ קיסעמו זכרמה
דקומה  Æםהייחל ≥∞ ≠ה תונשב םיטנדוטס לודגה
תידרחכ תרדגומה ריעב םקוה ®≥ דקומ© ינשה
,תוידרח תולהנמו תוריש תוגיצנ ±≤∞ ≠כ קיסעמו
Æתוהמיא לודגה ןבור ,ןהייחל ≥∞≠≤∞ ה תונשב
לש הרוש ןוגראהמ השרד תוידרח םישנ תקסעה
לע הרימש ךות תוירטיפק תדרפה ≠ ןוגכ תומאתה
םאתהב םדא חוכ ןנכתל ךרוצ ,תורשכה יקוח
רדח תיינב ,הדיל תושפוח לש ההובג תורידתל
,םינבר םע ףיצר רשק תרימש ,תוהמיאל דחוימ
ררוש םיינופלטה םידקומה ינשב Æדועו םילעבה
ןיגב רקיעב תוחוקל תוינפמ רתיה ןיב עבונה בר ץחל
דוע ¢סעכ םדקמ¢ ןהב םייק ןכלו תודירטמ תויעב



����

Ó˘‡·È ‡Â˘±π±π±π±π±π

Â·ß ≠ „ˆÓß

,םיכשוממ הנתמה ינמזמ ,החישה תלבק ינפל
אל ךורכה שגפמ ¢ינופלטה תורישה¢ תויה םצעמ
תא הלעמה רבד ≠ העימשו הטילק תויעבב תחא
שערה תמצוע תאו החישב חוקלה לש ותמח
תוכרעמ רפסמב שומישמ ,דקומב יתביבסה
תא ךירצמה ןווגמ תרכהב ךרוצו תובר תויגולונכט
ץחלמ ,ליבקמב תוכרעמ רפסמ לעפתל גיצנה
רוטינו םידעיב הדימעל םילהנמה דצמ יתביבס
דיקפת תרדגהמו תיניטור הדובע ,עובק תוחיש
לע תרזוחה הלטמ הנה ¢ינופלט הנעמ¢ ירק ,תלבוכ
תא בוזעל תורשפא אלל תרמשמה לכ ךשמב המצע
תוקספהב טעמל ,להנמ רושיא אלל הדמעה
גיצנה לבקמ החישה םויס רחאל רשאכ ,תורתומה
ךכ ,תוינש ∑ ≠ב םעפ  ¢הפיחדב¢ תצרפתמ החיש
Æתוחישה תלבק תומכ לע הטילש ול ןיאש

≥Æ קחשמהו חוטשה קחשמה תוכלשה
קמועה תונויאר ≠ תורישה להונב קומעה

,םידבועה בור לצא יכ ,ורשיא רקחמה יאצממ
המילהה רסוח תא לידגמו רצוי חוטשה קחשמה
®ןוגראה תשירדל© אטובמה שגרה ןיב ®סננוסיד©
יתלבה שגרה© דבועה לש יטנתואה שגרה ןיבל
רבד לש ופוסב רושק ןכלו ®גיצנה שח ותוא אטובמ
Æהקיחשל

םהיתויווחב םיראתמ םידקומה ינשב םיגיצנה
תובידאו תודמחנל ינוגראה ךרוצה ןיב טקילפנוק
הז בצמ Æחוקלה יפלכ אטובמ יתלבה סחיה ןיבו

ץחל ,תינפוגו תישפנ תושישת ,לוכסתב הוולמ
םישמתשמ םיגיצנהמ קלח ,םנמא Æהקיחש תיווחו
& Brotheridge© תודדומתהל תונווגמ תויגטרטסאב

Grandey, 2002® םש םג ךא ,היעבב תודקמתה  ןוגכ
ךלהמב הקיחשו ץחל לש תויווח  םיראתמ םיגיצנה
קחשמל יכ ,רמול ןתינ תאז רואל Æתודדומתהה
לש תוילילש תוכלשה תורישה להונב חוטשה
קחשמל רשקהב Æהקיחשו ץחל ,תושישת תשוחת
ךלהמב יכ ,םיארמ םיאצממה ,תורישב קומעה
¢יפוא ינקחש¢ל םיכפוה םיגיצנה קומעה קחשמה
ךרדומ ןוימיד לש תוקינכט תועצמאב ®≥∞∞¥ זר©
©Hochschild, 1979, 1983® םיראתמ  דקומב םיגיצנה
יפלכ עיבהל םישקבמ םה םהב םייוטיב םהיתויווחב
תועצמאב ¢ויתושגרל תוהדזה ¢ו ¢היתפמא ¢ חוקלה
חוקלה תא םיניימדמ םה םהב תונווגמ תוקינכט
םיגיצנ ויה  תאז םע דחי Æםמצע םתוא וא בורק םדאכ
םילמב ףויז שיש םתשוחת תא ואטיב תונויארבש

¢ÆÆרזועש טפשמ הזש רורב  ÆÆÆךתוא הניבמ ינא¢  ומכ
יסחי תכרעמ תא םיפקשמה םיפסונ םיאצממ
דחאכ םיגיצנה ידי לע םיספתנ ,חוקלה םע ןילמוגה
תאזו םהיתובוגתו םתשיג לע םיעיפשמה םימרוגה
,םייביסרגא תוחוקל םיתרשמ םהש העשב
םימרוגהו םייביטינגוק םיבאשמ םהמ םישרודה
Æםתדובע ךלהמב תושישתל

הבוגתב הטילש לש תויווח וראיתש םיגיצנ  םג ויה
ילככ תויעוצקמה תא םיגיצמ םהש העשב שגרב וא
םע תודדומתהל ותועצמאב ירקיעה הדובעה
,סננוסיד םיווח הלא םיגיצנ םג Æםיינעבות תוחוקל
תויגשיהו בצמב הטילש תשוחת םיעיבמ םה ךא
רשא םימדוק םירקחמב ךמות הז אצממ Æםתחלצהב
תייגטרטסאב םישמתשמ תוריש ינתונ יכ וארה
ןהילעש העשב היעב תדקוממ וא שגר תדקוממ
שומיש Æםימעוז תוחוקל םע דדומתהל
תושישתל ליבומ שגר תודקוממ תייגטרטסאב
תדקוממ תויגטרטסאב שומישו הקיחשלו תישגר
ץחל תומרו תויגשיה תשוחתל ליבומ ,היעבב
Æתוכומנ

¥Æ הדובעב ןוצר תועיבשו תושגר לוהינ

שי תוריש ידיקפת תרגסמב תושגר תדובעל
הדובעב ןוצרה תועיבש לע תוילילש תוכלשה
םיאצממ ולבקתה ,ינש דצמ ,ךא הביזע תונווכלו

םיסחי תכרעמ לש התובישח תדימ תא םישיגדמה
בוט סחי לע תססובמה ,תורישה ןתונל להנמה ןיב
רמול גוהנש יפכ וא ,להנמה דצמ הכרעהו ןוגרפ
Æ¢םינוגרא אלו םילהנמ םיבזוע םידבוע¢

םיגיצנה תורישה יגיצנ םע תונויארה ךלהמב
ששב הקיחשו ץחל לש תושוחת םהיתויווחב וראית
≠ןוגכ , וקסע תולאשה ןהב תוירוגטק עשת ךותמ
רשא םיגיצנ ללוכ© הדובעב תיללכ ןוצר תועיבש
לועיי תועצה ®הנממ תיבויח ןוצר תועיבש ועיבה
,הדובעה םוי ןוויגב ךרוצה תא תוללוכה הדובעה םוי

ןוצרב ,תוקספהה ךרואו םייתומכה םידדמה
האנהב ,דקומב אל ךא המצע הרבחב םדקתהל
םיללוכה םירוסיחו תויורדעיה ,דיקפתה םצעמ
תינפוג תושישת ,הקיחש ,ץחל יבצמ לש תויווח
םירוסיחל םיגיצנה תויווחב םירשקנהו תיביטינגוקו
ץחלל ןתינ טעומ יוטיב יכ ןייצל שי Æתויורדעיהו
ואצמנ אל יכו יפסכה לומגתל רשקהב הקיחשו
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רוטינ :םיאשונב הקיחשו ץחל אשונב םייוטיב
םירשקו תווצל סחי ,תווצה להנמ תכרעה ,תוחיש
Æהדובעה תועש ירחא םייתרבח

μÆ םידקומב הביזעה ינותנ חותינ

תא ובזע ≥∞±≤ תנש תליחתמ ןוגראה ינותנ יפ לע
רוזאב ינוליחה© ± דקוממ μ≤ ,םיגיצנ ∂≤ דקומה
Æ®ידרח ≠ישנ דקומ© ≥ דקוממ תוגיצנ ±∞ ≠ו ®זכרמה
קוידב יהמ עודי םירקמהמ קלחב קר יכ ,ןייצל שי

העיפומה החיכשה הביסה  אמגודל Æהביזעל הביסה
אל ךא ¢הניקת אל תולהנתה¢ איה ןוגראה תומושרב
םיאצממה ± דקומב Æקוידב הירוחאמ דמוע המ רורב
םירוטיפ םנה הביזעל תוירקיעה תוביסה יכ םיארמ
רעשל ןתינ הרבחהמ ףסונ עדימ ןיאב Æימינפ דוינו
עונל היושע ¢הניקת אל תולהנתה¢ הביסה יכ
,םירוסיח Ø םירוחיא תוללוכה תעמשמ תויעבמ
וא תוחוקלה לומ הדובעב הניקת אל תולהנתה
ךא Æםילהנמה לומ וא םיתימע לומ הדובעב תויעב
Æהקיחש לש האצות תויהל םייושע םה ינש דצמ
רבעמו םידומיל יצוליא ,תרחא הדובע לש תוביס
רופישו הדובעה תוינמז לש יפואל תורושק הריד
ידרשמ םג םיאצמנ ± דקומב Æםידבועה לש תודמעה
קרש ךכ םיפסונ םידקומו ןוגראה תוקלחמ ,הלהנהה
,ימינפ דוינ לש תורשפאה תמייק הלא םיגיצנל
ךלהמב גיצנה לש ¢הריירקה קפוא¢ו  קלח הווהמה
דקומ תלהנמ הנומ דקומה תווצ ,≥ דקומב Æותדובע
תושפוחב טעמל תוסופת תורשמה  Æתולהנמ ¥ דועו
תומדקתהה תורשפאש ךכ ,דבלב ינמז ןפואבו הדיל
קלח Æהז דקומב םייטנוולר תוחפ ימינפה דוינהו

הדובעל¢ םדקתהל תוניינועמ ןהש ורמא תוגיצנהמ
®הליחתכלמ ושפיח ןהמ קלחש  הרשמ© ¢תידרשמ
דקומב תוגיצנה Æינופלט תורישב ןמצע תא ואצמ ךא
תועש רתוי תשרוד תלהנמ תרשמ יכ ,ונייצ ידרחה
אל הז תלעות תולע יבושיחבש ,ךכ ההז רכשבו

הביסה םג ומכ ,החפשמה ייח תניחבמ ןהל םיאתמ
הלא ינש ≠ דליב לופיט ,דקומה תביזעל תירקיעה
Æתידרחה תוברתה יפואל קהבומ ןפואב םירושק
ינשב םינוש םיסופד הארמ ןכא הביזעה ינותנ חותינ
תוברתהש הרעשהה תא םיששואמה ,םידקומה
םוקמ תוברתב תונוש תרצוי ®≥∞∞¥ זר© תבבוסה
לוהינ לש תילוהינה תוברתה רשאכ םג הדובעה
תוביסה Æהעובק תקזחומ שגרה לוהינו תורישה
תוינמזל תורושק ± דקומב הביזעל תוחיכשה
תמועל Æםידבועה רובע תודמע רופישלו הדובעה

הדובעה ≠ טעמכ הז גוסמ תוביס ןיא ≥ דקומב תאז
הרושק החיכשה הביסהו ,תינמזכ תשפתנ הניא
תוחיכש לש וטראפ יפל חותינ Æדליב לופיטל
שיחממ ,אבה ףרגב גצומש יפכ ,הימרוגו הביזעה
Æםידקומה ינשב םילדבהה תא

∂Æ םידקומה ןיב הקיחשה תאוושה

הדובעב הקיחשה דדמב שומיש השענ הז רקחמב
©Burnout Measurement® םיטירפ ≥± ללוכה,

אל ללכ&± ≠מ© תוגרד ±≠∑ לש םלוס לע םיכרעומה
תושישתה תמר תא םיקדובהו ®דימת&∑ דעו

םיאצממה Æטרפה לש תילכשהו תישפנה ,תינפוגה
אוה זכרמב דקומה לש הקיחשה עצוממ יכ ,םיארמ
∞≥Æ± אוה ידרחה דקומה לש הקיחשה עצוממ וליאו
∑≤Æ±Æ לדבה ןיא יכ ,אצמנ תוקהבומ תקידב רחאל םג
,תאז םע דחי Æםידקומה ינש ןיב הקיחשה תומרב
שרפה םייק יכ ,הלוע הרבחהמ ולבקתנש םינותנמ
,ידרחה דקומה תבוטל םירטמרפה לכב טעמכ רכינ
לש קתוו תמועל םישדוח ≤μ לש עצוממ קתו ןוגכ
≥Æ∏± הדובעל םירוחיאה זוחאב ,זכרמב דקומב
Æתעמשמ יעוריאבו
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דדמ תואצות דחא דצמ עודמ ≠ הלאשה תלאשנ
ןתינש ךכ ,םידקומה ןיב תוהז טעמכ ®BM© הקיחשה
דצמ ךא םימוד הביזע יזוחאל ®הרואכל© תופצל היה
,הביזעה יזוחאב ≥≥μÆ• לש רכינ שרפה םייק ינש
øידרחה דקומה תבוטל

תוידרחה תוגיצנה םע םיישיאה תונויארה ךלהמב
םוקמב הריחבל תוחיכשה תוביסה שולש יכ ,אצמנ
,®הדיחי תסנרפמכ םיתיעל© הסנרפ ≠ ןה הדובע
תשפתנש הדובעו ,בר חוקיפב ידרח ישנ דקומ
תויורשפא וב םוקמב© םיבוט םיאנת תלעבכ
תוידרחה םישנהש רמול ןתינ Æ®תולבגומ הסנרפה
תושרהל תולוכי ןניאש  לארשיב תוצובק תוגציימ
Æ¢הקיחש לש תורתומ¢ םמצעל

דקומב תוגיצנ םג ונייפא הקיחשו ץחל לש תויווח
שי דימת¢ :ומכ םיטוטיצ Æןתדובע ךלהמב ידרחה
ירחא ÆÆיכבה םוסחמ תא רובעל ךירצש הנושאר םעפ
תוחוקלש יל זיזמ אל רבכ תחא םעפ הז תא םירבועש
ילש הנומאה¢ ÆÆ¢ בילעמ אלו עגופ אל ,יילע םיקעוצ
דצמ םיאטבמ ÆÆ¢םדא לכ לבקל ÆÆישפנ ןסוח יל תנתונ
,תישפנ תושישת לש תושוחתו יכב לש תויווח דחא
ןויסינ םג ינש דצמ ךא תוגיצנה לש הקיחשו ץחל
תומרונו ,םיכרע תועצמאב בצמה םע תודדומתהל
,יתד ≠ יכרעה ןמלוע לע תוססובמה תוגהנתה
קלחכו תידרחה תוברתהמ קלחכ םימנפומה םיכרע
תא םיקזחמ הלא םיאצממ Æהיצזילאיצוסה ךילהתמ
לעב אוה דבועה יכ ,ןעוטה ®≥∞∞¥© זר לש ותנעט
ינפל םימייקה ולשמ תוגהנתה תומרונו םיכרע
Æהדובעה םוקמל ואובב ¢סיטרכ םיתחמ¢ אוהש

תומרב םילדבה ואצמנ אלש יפ לע ףא ,םוכיסל
רכינ שרפה לעופב אצמנ ,םידקומה ןיב הקיחשה
תבכרומ הנומת לע דיעהל יושעה ,הביזעה יזוחאב
םירושקה םימרוג םג הקיחשה ימרוג דצל הליכמה
םינייפאמ ןכו תודמע רופישו הדובעה תוינמזל
בורש ןוויכ Æםייתוברתו םיינוגרא≠םיילרוטקורטס
ןיא ,הקיחשל רישי ןפואב תוסחייתמ ןניא תוביסה
תרשפאמ תידרחה תוברתהש הרעשהל שושיא
Æשגר לוהינמ הקיחש םע רתוי הבוט תודדומתה
ררבל ןיידע ךירצ םיטרופמ םינותנ ןיאבו ,ינש דצמ
גוסמ תוביס ירוחאמ תרתתסמ הקיחש וזיאו םאה
תוביסה Æ¢הניקת אל תולהנתה¢ו ¢תוישיא תוביס¢
תוינמזל תורושק ± דקומב הביזעל תוחיכשה
תמועל Æתודבועה רובע תודמע רופישלו הדובעה
הדובעה Æטעמכ הז גוסמ תוביס ןיא ≥ דקומב ,תאז
םש החיכשה הביסה וליאו ,תינמזכ תשפתנ הניא
תא ששואמ הז אצממ Æדליב לופיטל הרושק
®תידרחה תמועל© תינוליחה תוברתהש הרעשהה
תודובעב תוינמזהו תוביוחמה רסוח תא הלידגמ
תוחפ© רתוי ןטק ידרחה דקומהש הדבועה Æתוריש
םירוגמה םוקמל בורקו ®ימינפ דוינל תויורשפא
תוידרחה תוגיצנה דחמ Æתוראשיהה תא הלידגמ
לש תורתומ¢  ןמצעל תושרהל תולוכי אל תודבועה
הביזע תוחפב תאטבתמ הקיחש התוא ןכלו ¢הקיחש
הניא ינוליחה דקומב תרבגומה הביזעה ,ךדיאמו

םירחא םימרוג לש אלא אקווד הקיחש לש האצות
םניא םיאצממה Æוטראפה חותינב ורתואש
ךכל שרדנו וללה תויונשרפה ןיב עירכהל םירשפאמ
Æךשמה רקחמ

:תורוקמ

ןדומ תאצוה :ןמש ןב בשומ תודדומתה יכרדו ,תואצות ,םימרוג Æהדובעב הקיחש ®≥∞±±© Æא ,סנייפ≠ךאלמ

Æהחותפה הטיסרבינואה :ביבא לת ,תינוגרא תוברת ®≥∞∞¥© Æא ,זר

Hochschild, A.R. (1983). The managed heart: commercialization of human feeling. Berkeley University
of California Press.

Rafaeli, A. & Sutton, R. (1987). Expression of emotion as part of the work role. Academy of Management
Review, 12 (1), 23-37

Æל¢אודב הלבקלו תכרעמל תונפל ןתינ Æתירבעו תילגנאב תורוקמ תמישר רמאמל :םיארוקה בל תמושתל
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ÌÈ„·ÂÚ ÛÏ‡ ±μ∞ ÌÈ·È‰ÏÓ ÍÈ‡Â ‰ÓÏ
Æ˙Á‡ ˙ÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÏÂÚ‰ È·Á¯·

 ˙‡ ÂÏ‡˘˙DHL

ןוסקßג יקיר                    ןוסרבלג ףלוו תניע

Æלארשי סרפסקא  DHLשונא יבאשמ ל¢כנמס  ¨ןוסרבלג ףלוו תניע

CIS ©Certified International Specialist®DHL Æתימלועה תינכתה להנמ ¨ןוסקßג יקיר

תאז ןמז ךרואל םתוא רמשל Æהטושפ אל המישמ תאז םכלש ןוגראל םימיאתמה םידבועה תא אוצמל
μ• לש היילע יכ ,םידמלמ םירקחמ Æןוגראל קהבומ ילכלכ ךרע תלעב םג ,אלא ,תבכרומ קר אל המישמ
סרפסקאה חוליש תיקנעב Æילועפתה חוורב ±• לש היילעב תאטבתמ הרבחל םידבועה תוביוחמב
םהלש םידבועה תרשכהל תינכת הקשוה םינש ≤ ינפל Æתוניצרב הזה ןותנה תא וחקל ¨DHL הקיטסיגולהו

CIS ©Certified International Specialist®, םויכ הפיקמ איהו םלועב הגוסמ הלודגה תינכתל הכפה תינכתה
תנווכמש תימלועה DHL לש היגטרטסאהמ קלח איה תינכתה Æתונידמו םירוזא  ≥μ∞ ≠ב םידבוע ףלא ±μ∞ ≠כ
ונתיש ;היצביטומ םע םידבוע :םיירקיע םידוקימ העברא הל שיש היגטרטסא ,ףדעומ הדובע םוקמ תויהל

Æתשרה תויחוורל המורתב אטבתתש תוחוקלה תונמאנ תרבגה ;בוט תוריש
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אל ,עיתפמש המ Æםירכומ תורטמהו ןורקיעה
בלש תאש ,הדבועה תאז םוצעה הפקיהמ תוחפ
ףלא ±μ∞ לכ ורבע תינכתב ןושארה הרשכהה
םינושארה םישדוחה ±∏ ךלהמב םידבועה
דבוע הז לבא Æטלחהב øיזוידנרג עמשנ Æהתלעפהל
הרבחה תלהנהש תינכתה יכירדמ ±≥∞ תרזעב
הדימעה ®םיימוקמה םיתווצה איצוהל© תילאבולגה
הכרדה ירמוחב שומיש םישוע רשא  ,ןיינעה ךרוצל
ןוילימ ±μ∞ לש העקשהב ,תאז לכ Æתונוש תופש ¥≥≠ב
,ןטק אל רומיה Æתונושארה םינשה שולש ךשמב וריא
,רבתסמ ךכ ,המצע תא הריזחמש העקשה תאז לבא
Æרלוד דראילימ ≥ הדיספה DHL ≥∞∞∏ תנשב Æלודגב
תונידמב תורבח תריגס לש בבס ליחתה ≥∞∞π תנשב
לש חוורל הרבע הרבחה ≥∞±∞ תנשבו ,תויחוור אל
±Æ± רלוד דראילימÆ רורב קלח שי תינכתה תלעפהל
Æהחלצהב

DHL הרבחה איה ,עדוי אלש ימל ,סרפסקא
,סרפסקא יחולשמ לש תוריש ןתמב םלועב הלודגה
תרשרשל תונורתפ ,הצפהו ןוסחא ,םינעטמ תלבוה
תונידמ  ≥μ∞ ≠ב ימואלניב ראוד יתורישו הקפסאה
DHL תרבח  Æתחא גג תרוק תחת לכה ≠ םירוזאו
ףלא μ∞∞ הקיסעמה DPDHL תצובקמ קלח הניה
לש תוסנכה הצובקה הבינה ≥∞±∞ תנשב Æםידבוע
≥≥∞ מ רתויב השורפ הרבחה Æוריא דראילימ ∑∞≠כ
לש יצ הרבחל Æםלועה יבחרב תוירוטירטו תונידמ
∞μ≤ בכר ילכ ףלא ∂∞≠ו ןעטמ יסוטמÆ תרבח DHL
םוחתב החמתמו ±ππ∑ תנשמ ץראב תלעופ ,לארשי

תנשמ Æםידבוע ¥≥∞ כ הקיסעמו סרפסקאה יחולשמ
לארשיב תורדלבה קוש תא הליבומ הרבחה ≥∞±≥
.רתויב הובגה קושה חתנ הלו

CIS תרשפאמה חותיפו הדימל תינכת הניה
תרשעה דצל ,גתומהו הרבחה םע תוהדזהו המנפה
,הדובע תוטיש תריצי ךות ,תאז לכ Æיעוצקמה עדיה
ךרואל םידיחא תינוגרא תוברתו םיילועפת םילודומ
להנמו דבוע לכ Æתילבולגה תשרה לכ בחורלו
םישדח םידבועו ,תינכתב ףתתשמ הרבחב
סרוקב ,הרבחב ןושארה םמוימ לחה הב םיבלתשמ
Æהרבחה תא ריכהל ,רתיה ןיב ,דעונש יסיסב
םיפסונ םילודומ תבלשמ תינכתה ,ךשמהב
רתוי םייפיצפס םייעוצקמ םיאשונב םידקמתמה
ßÆוכו הפועת ,סכמ תולימע ,תוחוקל תוריש :ןוגכ
ינוטרס ,וידואו ואדיו יעטקב תשמתשמ תינכתה
יכירדמ Æתויתייווח תויתצובק תויוליעפו היצמינא
ורבע רשא הרבחה ידבוע ברקמ דימת םניה תינכתה

הנשי ,ףסונב Æל¢וחבו םצראב תינכתל הרשכה
.םילהנמה תרשכהל תדחוימ הכרדה תינכת

ןויער לש ותדיל

רקיב ,ןוסקßג קיר ,תימלועה תינכתה להנמ
וניסינ ותיא ונמייקש השיגפב Æלארשיב הנורחאל
המושיי ןפואו הכרדהה תינכת תא רתוי בוט ןיבהל
םיבוט םירבד הברה ומכ Æתילאבולג תנוכתמב
שממ אל ,בוט Æהרקמב הדלונ תאזה תינכתה ,םייחב
םולגה לאיצנטופ לש ןוכנ יוהיז ידי לע אלא ,הרקמב
Æםירחא םיכרצל רוקמב דעונש םצמוצמ ךלהמב
≥∞∞∏ תנשב רשאכ ליחתה לכה¢ ,ןוסקßג ירבדל
Æהרגסנ ≠ ב¢הראב ימוקמה קושל הרבחה תוליעפ
תכרעמה תא וניבה אלו וריכה אל וראשנש םידבועה
טילחה תירבה תוצראב הרבחה ל¢כנמ Æתימואלניבה
םידבועה ללכל יצחו םוי לש הדימל תינכת םייקל
םינפ תוליעפמ רבעמל םתוא רישכהל ידכ הרבחב
תא וניבי םלוכש הצר ל¢כנמה Æתילאבולגל תיצרא
תכרעמב בלתשמ אוה דציכו םהלש דיקפתה
האורל ןוכנ היה הזו ,ןוגראה לש תילאבולגה
Æ¢לארשיב רדלבל ומכ שממ האירוקב ןובשחה
תצובק לש ל¢כנמל ךפה ל¢כנמ ותואשכ ,ךשמהב

DHL EXPRESS¨ תוצרא ךלהמה תחלצה רואלו
בחור לכל ךלהמה תא םשייל טילחה אוה ,תירבה
Æןוגראה

ורחבנ ,לעופה לא התאצוהו תינכתה שוביג ךרוצל
להנמכ ןוסקßג דמעוה םשארב ,םישנא השיש
םיקרפ ישאר השיש ובש קתפ ונלביק¢ Æטקיורפה
תוצראב לעפוהש ךלהמה תיצמת תא ואטיבש
אוצמל םיכירצ ונחנאש ונעדיו¢ ,רפסמ אוה ¢תירבה
םלועב תורבחל יתינפ Æתושעל המ ןיבהל ךרד
הנטק הרבח הרחבנ ףוסבלו םוחתב תוחמתמש
Æדבלב םידבוע ±∞ הקיסעהש NKD םשב ןודנולמ
תועובש השולש ךשמב םהלש םידרשמב ונבשי
יכרצ תא םירידגמ היפ לע ךרדה תא חסנל הרטמב
לש תועמשמה תמאב איה המ ןיבהל ,תוחוקלה
ירשפאו ןיינעמ הז תא תושעלו DHL שיא תויהל
Æ¢הנש ךות םידבוע ףלא ±∞∞≠ל הרבעהל

םירבגתמ ךיא ,ןבומכ ,איה תשקבתמה הלאשה
תונידמה ןיב תוילאטנמהו תוברתה ילדבה לע
אלש הטלחה ונלביק¢ ,ןוסקßג ירבדל Æתונושה
,הנידמו הנידמ לכ לש תושירדל ונמצע תא םיאתהל



����

Ó˘‡·È ‡Â˘ ≤¥≤¥≤¥≤¥≤¥

Â·ß ≠ „ˆÓß

Æםלועה לכב םידיחא םיכילהתו הפש רוציל ,אלא
רוציל וניצרש ןוויכ ,הטמל הלעמלמ לועפל ונטלחה
תא ואטביש םידיחא םיכרעו תינוגרא תוברת
Æ¢ונלש תילאבולגה תוהמה

םדאב הנידמו הנידמ לכב םתרחב דציכ :ונלאש 
øתינכתה לוהינל םיאתמה

ךירצש ימ לש ליפורפה תא ונרדגה¢ :הבושת
≠ב דבוע תויהל בייח אוה Æטקיורפה שארב דומעל

DHL¨ הכרעהל הכוזה הובג ישיא לאיצנטופ לעב
Æ¢הרבחלו קוסיעל הקושת לעבו הרבחה תלהנהב

הדובעל ךשמנש םיוסמ סופיט שי ,וירבדל
הלא¢ Æהקיטסיגולהו סרפסקאה יחוליש םוחתב
תאיצמ םע דדומתהל םילוכיו םיצורש םישנא
קלח תויהל םיצורשו ,םיבכרומ םיבצמל תונורתפ
can doÆ לש םישנא Æימואל≠בר ,לודג ןוגראמ
,הרבחב חוקלה לש החולשה םה ונלש םידבועה
הדובעהש ידכ ןתינ קרש לככ תושעל םיבייח םהו
רשפא יא Æרתויב בוטה דצה לע עצבתת הרבחב
השוע התאש המ תא בהוא אל התא םא תאז תושעל
אוה ונלש תוהמה Æקסעל ביוחמ אל התא םאו
ביכרמ איה תוריהמה Æרחמל םויהמ לש תוליעפ
תא חורמלו םירבד תוחדל רשפא יא Æיזכרמ
Æ¢הדובעה

םיכירדמו םילהנמ

¢ןוכרד¢ לבקמ  דבוע לכ ,ןושארה סרוקה םותב
לבקמ אוה סרוק לכ ירחאו ,הרבחה לש ישיא
תופיסומ  תומתוחה¢ ,ןוסקßג ירבדל Æתפסונ תמתוח
Æתולוכילו עדיל רושיאו הרקוי לש גוס דבועל
טרופספה תא םיארמ םידבועה תומיוסמ תונידמב
ךכ ,וגא לש תוביסמ קר אל השענ רבדה Æתוחוקלל
דבועו הרבח לומ םידבוע םהש םיעדוי תוחוקלה
בושח טביה הזו ,ללכתשהלו דומלל םיקיספמ אלש
Æ¢חוקלה תונמאנ חותיפב

רסח ,עודיכ ,אוה הזכ גוסמ קומעו בחרנ ךלהמ
לש תיביטקאו תפטוש הכימתמ הנהנ וניא םא יוכיס
םע עובשב םעפ תוחפל רבדמ ינא¢ Æהדימריפה שאר
שי ול םג Æסרפסקאה תביטח ל¢כנמ ,ןלא ןק
תינכתב ליעפ ןפואב ףתתשמ אוהו ,טרופספ
לכ¢ ,ףיסומו ןוסקßג רמוא ¢החנמכ ונלש םילהנמה

םידיפקמ ונחנאו הרבחה ידבוע םה ונלש םיחנמה
תרבעה ךרוצל ץוח רוקימב שמתשהל אלש
ונלש תילאבולגה הלהנהה ירבח לכ Æםיסרוקה
הנידמל הנידממ םירבוע םהו םירוטנמכ םישמשמ
ונלש תוגיהנמה תינכת Æתוכרדהב םיפתתשמו

μ∂ םהמ ,םלועה יבחרב שיא ±≥¨∞∞∞ הפיקמ
Æ¢לארשיב

תכשמנה םילהנמה תרשכה תרגסמ ,וירבדל
לוהינל םילכ ןתמב קר אל םהל תרזוע ,םייעובשכ
םה¢ Æתובישיו מ¢ומ לוהינב םג אלא ,תינכתה
ונחנאו¢ ,רמוא אוה ¢ללכב םייחל םילכ םילבקמ
םייוניש לע וחווידש םישנא טעמ אל לע םיעדוי

םה Æהלאה תוכרדהה תובקעב ורבעש םיישיא
הדובעה תביבסל דובכ רתוי תתל ,בישקהל םידמול
ונחנא Æםהל םיפופכה םישנאל ללוכ ,®החפשמה וא©
םילהנמ ופתתשי תאזכש הכרדה לכבש םידיפקמ םג
Æ¢תונוש תוצראמ

הקיטקרפל היגטרטסאמ

םע ונשגפנ ,םוי ≠ םויב הרוק המו ךיא ןיבהל ידכ
DHL≠ב שונא יבאשמ ל¢כנמס ,ןוסרבלג ףלוו תניע
היונב תינכתה יכ ,הריבסהש ,לארשי סרפסקא
Æםילודומו םיבלש רפסמ םע הדימריפ תרוצב
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Æ¢ילש הרבחל םיאבה םיכורב¢ אוה ןושארה לודומה
תרכה דצל תויתחפשמ תשוחת םירידחמ וב
תשוחת תריציל תרזועש הרבחה לש הירוטסיהה
םע תורכיה Æהזכש ןוגראל תוכייתשה לש הוואג
םע םיטרסב הייפצ ,ןוזחה היה המו ךיא ,םידסיימה
לש היווח ≠ הלחתהב היה דציכ םירפסמש םינייאורמ
םיגרדה לכב ,הרבחב דבוע לכ Æהיישעו פא≠טרטס
לכב שיא ףלא ±Æ ∞μהזה לודומה תא רבע ,םלוכ
Æהרבחל לבקתמש שדח דבוע לכ ןבומכו ,םלועה

תאצמנ ינאש םעפ לכ¢ יכ ,המצע לע הדיעמ ףלוו
השיגרמ ינא ,הזה ןושארה לודומב םידבוע תכרדהב
אל וז Æבחרתמ בלהו םייניעל רזוח קרבה ךיא
,ךל תמרוגש הכרדה וז Æהרוק תמאב הז Æהאשילק
איה Æןויערב ,גתומב שדחמ בהאתהל קיתו דבועכ
ירשפא לכהש ןיבמ התא Æהיצביטומ ןומה הסינכמ
תרבדמ תינכתה ¢Æבצקה םישדח תונויערו תומזוי ≠
םעפב  החלצה ,תוריהמ :םיכרע העברא לע
ונחנאש DNA≠ה הז¢ Æהקושתו can do ,הנושארה
ליחנהל םיצור ונחנא הז תאו DHL≠ב םישפחמ
,¢ריכב להנמ דעו רדלבמ Æםיגרדה לכב םידבועל
הכרדההמ אצויש ימ לכ¢ :הכישממו ףלוו הריבסמ
¨DHL ומכ הרבחל תוכייתשהה לע הוואגב אלמתמ
דבועה םינוטרס תרזעב Æהלש לדוגלו תומצועל
הקירפא םורד ,הלמטאווגב ,ודוהב רדלבה יכ ,דמול
ילכ םתואב םיגהונ ,םידמ םתוא םישבול לארשיו
הז Æהיגולודותמ התוא תרגסמב םילעופו ,בכר
Æ¢תוארל םיהדמ

תכלוה המצע ףלוו ,תכשמנ החישהש לככ
סייגתמה דבועה תיווח לע בושחת¢ Æתבהלתמו
םינושארה םישדוחה תשולש ךלהמבש ,הרבחל
לש ךילהת רבוע התא Æהכרדהה תא רבוע
,היצזילבולגב תומצועה תא ןיבמ התא Æתובהאתה
תוחתפתהה תלוכיב ,תאזה הבוהצה הנוכמב
Æךלש תישיאה

Æ¢ילש הנידמל אבה ךורב¢ אוה ינשה לודומה
הרבחה תוליעפ לע םינותנ לבקמ דבועה  הז לודומב
הרבחה תוליעפ הליחתה יתמו ךיא :הנידמב
,הנידמב אוציהו אוביה ףקיה לע םינותנ ,לארשיב
ריכהל םידמול¢ Æקושה תא תוביכרמה תורבחה ימו

תרמוא ¢תויעוצקמה םייפקשמה ךרד לארשי תא
השימח לש סרוק םירבוע םידבועה ןכמ רחאל Æףלוו
לכ הז בלשב Æ¢ילש דיקפתל אבה ךורב¢ םשב םימי

תולהנתההו תושירדה ,דיקפתה תא ריכמ דבוע

ימוחת תא םיפיקמ םיסרוקה Æונממ םישרדנה
סכמ ,שונא יבאשמ ,עדימה תייגולונכט ,תוריכמה
איה DHL≠ש ןוויכמ ,ךכל ףסונב Æג¢בתנב תוליעפהו

יגיצנל דחוימ סרוק שי ,התוהמב תוריש תרבח
ךיא םידמול וב ,תועובש השולש ךשמנש תוריש
לבקתמש ליימ לע םינוע ךיא ,חוקלל ליימ בותכל
Æתויודגנתהב םילפטמ ךיאו ןופלטל םינוע ךיא ,ונממ
התואב רבעומ ,םירחאה לכ ומכ ,הז סרוק םג
ינפל ,יד אל ךכב םאו Æםלועה לכב שממ תנוכתמה
זכרמ¢ ארקנש קדבמ לארשיב ךרענ םייתנש
ל¢וחמ םיחנמ תווצ עיגה הז ךרוצל Æ¢תוניוצמה
ךיא :םידבועה לוהינו תורישה םלוע לכב קסעש
תוחוקל םע םירשקתמ ךיא ,םידבוע עינמ התא
Æהרבחה תא גציימ התא ךיא ,םיינוציחו םיימינפ
ונחנא¢ :הריבסמו ףלוו תרמוא ¢המלש הרות שממ¢

הזב איה תינכתה תמצוע לכ Æתוריש היחש הרבח
¢DHLÆ לש ישונאה ןוהה לע םינעשנ ונחנאש

תואצות שי

תא תוהזל ךרוצה דמוע תינכתה לש הזכרמב
לעיל ,ןקתל Æותוא ףנמלו חוקלה םע שגפמה תדוקנ
ירבדל Æימינפ לומ םג ינוציח חוקל לומ םג ≠ רפשלו
הנשל התסינכו תינכתה תלחתה זאמ¢ ,ףלוו

≥∞∞∏ תנשמ Æםידעיב הדימעב לודיג שי ,תיעיברה
םידבועה תפולחתב ¥∞•≠ב ונדרי םויה דעו
,םידבוע רומיש לש תיביסנטניא תוליעפ תובקעב
ונחנא םויכ Æךלהמל הקזח תיבג חור הנתנ תינכתהו

≠ לעו ,לוהינה תומרב קתו תונש μÆπ  לע םידמוע
μÆμ הרושה ןמ םידבוע ברקב םינש¢Æ הז הירבדל
ךכש ןוויכמ ¨DHL≠ל ומכ שממ ,חוקלל בושח
תכשמתמ תורכיהו ,עדי רומיש לש ךילהת םייקתמ
יסחיל רבעמ הברה תגרוחה תוחוקלל םידבועה ןיב
Æשדחמ לגלגה תא איצמהל ךירצ אל¢ Æהדובע
םייביטקא≠ורפ םה םידבועהו ,תנמושמ תכרעמה
,¢תולקתב ךסוחש המ חוקלה לומ תויעב ןורתפב
Æףלוו הריבסמ

,הדבועב אוה ,הירבדל תינכתה לש לודגה ןורתיה
המב ןתונ התא¢ DHLÆ ידבוע םה םיחנמה לכש
תלבקל ףסונב Æלודגלו חתפתהל ךלש םילהנמל
,םהלש םידבועה לומ םיפשחנ םה ,הכרדהל םילכ
,תפתושמ תוהזו תוירחא תשוחת רציימש המ
םהלש תוחתפתהה תורשפא לע םידמול םידבועהו
Æ¢הרבחה ךותב
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ףסונב Æל¢וחבו ץראב תישענ םיחנמה תרשכה
םשב תינכת םג שי ,םידבועל תודעוימה תוינכתל

CIM ©Certified International Manager®Æ הנשה
תב הרשכה לארשי DHL≠ב םילהנמה לכ ורבע
ינשה קלחה םייקתי האבה הנשבו םימי השולש
ריבעהל דומלל ידכ ןודנולל יתאצי ימצע ינא¢ Æהלש
םילהנמה ורשכוי ויתובקעבש ,הזה סרוקה תא
Æהרבחב

םינעוצקמ םידבוע רצייל איה תינושארה הרטמה
לש ןוצרל הבושח הביס דוע וז Æהיצביטומ ילעבו
לעב דבוע שגופ חוקלה Æיתיא דובעל תוחוקל
םינהנ םיימואלניב תוחוקל Æרתוי םיבחר םיקפוא
לכ יכ ,תולקתו םירבשמ לוהינו תויעב ןורתפמ
תיעוצקמ הפשב םירשקתמ םלועה לכב םידבועה
תא רעזממ רבדה Æםילודומ םתוא יפל םידבועו תחא
היצזיטרדנטס רתוי שי Æםהיניב תרושקתה תויעב
Æ¢תוילועפת תוכרעמב

רוציל אוה ןויערה øהדיחא תימואלניב הפש
,תוארל רשפא ןכש המ¢ םלועה לכב דיחא טרדנטס
תורבחה לכ ,לשמל Æרבעמ הברה םישוע ונחנאש הז
רתוי ונישע לארשיבו הכרדה טיק ולביק םלועב
הכרדהה תא ונלצינ Æתוינגורטה תוצובקב תוכרדה
םידבועל שוביג לש היצאוטיס םג הביבס רצייל ידכ
Æןופלט ךרד קר וריכה וישכע דעש םינוש םימוחתמ
אבה ןועברבß ,להנמ לכל דיגהל היה לקה ןורתפה
ונכלה לבא ,ßוזכ הכרדה ריבעמ התא תווצ תובישיב
Æ¢םינכתב תעגל ילבמ ,רתוי לודג והשמ ונינבו

הז ,תאזה המוצעה תינכתה לכב הפי יכהש המ
¢תוישיא¢ הל תתל םיחילצמ לארשי DHL≠בש
לש תויעמשמ דחה תויחנהב עוגפל ילבמ ,תימוקמ
Æתוכרדהה תודיחא לע הרימש
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,הדובעל ןידה תיבב םיקיסעמ רוביצ תגיצנו הדובע ינידב החמתמה תינטפשמ ,הסונמ שונא יבאשמ תלהנמ הניה ,רמש לכימ
Æשונא יבאשמו תינוגרא תוגהנתה ,לוהינל הימדקאב הצרמו שונא יבאשמ ילהנמלו םידמעומל ,םיריכבל תישיאו תינוגרא תצעוי

ÆÆÆÆדבלב תוחונה ךרוצל רכז ןושלב חסונמו דחאכ םירבגלו םישנל הנופ בותכה

Æתורומש תויוכזה לכ

רמש לכימ ∫תאמ

יוניש יכו הנוכנה ךרדב אוהש ןיבמ אוה וילע םיקחוצשכ Æגיהנמה לש רתויב השקה ביואה איה תומלעתה
יונישל תיעבטה תודגנתהה םע תודדומתה לש םוקמהמ קרש ןיבמ אוה וב םימחלנשכ Æללוחתהל ליחתמ
ךרוצ לכ ול ןיאו ,דקוממו יניינע אוה ,ימינפ חוכמ לעופ יתימא גיהנמ Æ¢חצנ¿¢ו ותוא עימטהל לכוי אוה
ואØו וייח לע תוירחא תחקל ידכ ויד ץימא אוה Æויתורטמ גישהל תנמ לע רחא וא הזכ יונימב וא היכרריהב
,הלק הרטמל גיהנמ לש וכרד היהת אל םלועל Æתונולשיכמ שאייתמ וניאו ויד שוחנ אוה ,םירחא ייח לע
øגיהנמ התא םאה ≠ הרושה ןמ דבוע התא םא ןיבו להנמ התא םא ןיב Æםילושכמ תיוור אלא

øהאם אתה מנהיג
 אחר כך הם צוחקים,¢בהתחלה הם מתעלמים ממך

 אחר כך הם נלחמים בך ≠ ואז אתה מנצח¢,עליך
©מהטמה גנדי®
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לוהינ ןיבל לדבהה המ¢ תלאשנ ינא תובר םימעפ
ø¢תדלומ וא תשכרנ איה תוגיהנמ םאה¢ ¢øתוגיהנמל
אוה גיהנמ לכ םאה¢ ¢øגיהנמ אוה להנמ לכ םאה¢

¢øגיהנמ ינא םאה¢ ¢øגיהנמ והימ¢ ø¢להנמ

,םיגיהנמב תיביטיאוטניא רכזיהל הסננ םא
תא ןיבהל ילבמ ףא ≠ ונשארב םילועה םינושארב
םתוח ועיבטהש ולאב רחבנ ≠ חנומה לש ושוריפ
יתוהמ יוניש וללוחש ולאב ,םירחא לע ואØו ונילע
ורחב םיברש ולאב ,®ערלו בוטל© ונייח לולסמב
,םהירבודכו םהיגיצנכ םהב ורחב ,םכרדב דועצל
ונדקפהשו םהילע ונכמסש ,םהב ונחטבש ולא
Æונייח תא ,וניתולוק תא ,וניבאשמ תא םהידיב

ונייצי םירחא ,ןוגראב םילהנמ םיגיהנמכ ונייציש שי
םיליבומ םישיא ונייציש םג ויהי ,תולשממ ישאר
םידבועה דחא תא ,טרופסהו עדמה ,תוברתה ימוחתב
ויהי ,אבצב דקפמה וא ןוכיתב הרומה תא ,םהלש
Æםמצע תא ונייציש ויהיו אמא תא וא אבס תא ונייציש

øגיהנמ והימ

תחא הדוקנמ ונתוא ליבומה ,גÆהÆנ ןושלמ ,גיהנמ
תאזכ הרטמ Æהרטמ גישהל תנמ לע תרחא הדוקנל
הוושש,¢עוסנל¢ו וטואה תא עינתהלß הרובע הוושש
ךרדבש תאזכ ,¢קלד¢ו ןמז יבאשמ עיקשהל הרובע
Æ¢ףונ¢ המ תונהיל םג רשפא הילא

ונלצא יוניש ללוחלו ליבוהל תלוכיה איה תוגיהנמ
Æםירחא לצא ואØו

רשא ולא םה וננורכיזב וטרחנ רשא םיגיהנמה
יתועמשמ ךפהמ ועציב ,האצותה ןחבמב ,דבעידב
וחילצהש ולא Æםירחא ייחב וא ונייחב ,םהייחב
רשא השוחת ,הווקת לשו ןומא לש השוחת תעטל
ךרדה םא םג ,םכרדב ןימאהל םירחא הפחס
Æתיביטקייבוסה ונטבמ תדוקנמ ,תלקולק

םתנומא םע םידעוצ רשא םיצימאה םה םיגיהנמ
,יונימ חוכמ אקווד ואל ≠ תימינפה םתריחב םעו
דגנכ ,םרזה דגנכ ≠ תינוציח הריחב וא הגרד
,םהמ םלעתהל ןתינ יתלב רשא ולא םה Æתומרונה
רכומ וניאש ,רחא רסמ םיליבומ םהש םושמ
ולא םה ,ליבוהלמ וענמנ וא וזעה אל םירחאשו

Æיונישה תא םיללוחמה

יוניש ןכלו םייוניש םידהוא םניא בורל םדא ינב
ßיונישßה ךילהת ובש הרקמב Æתודגנתה ררוג ועבטמ
ןמיס והז ≠ ישוק אלל ואØו תודגנתה אלל עצבתה
וא הרואכל לבקתנש ,יתוהמ וניא אוהש ךכל
Æדבלב רצק חווטל עמטויש

בולש קלח איה יונישל תודגנתההש ןיבמ גיהנמ
ןכ לעו ,הרטמה תמשגהל ךילהתהמ דרפנ יתלבו
תייוור אלא הלק הרטמל ךרדה היהת אל םלועל
שאייתמ וניא ,שוחנ וניה גיהנמ Æתונולשכו םילושכמ
םירחאש תעב וא חילצמ וניאש תעב וב רזוח וניאו

העמטה רשבמ ישוקהש ןיבמ גיהנמ Æודיאל םיחמש
תובזכאה לש ,הזה םוקמהמ קרשו תיתימא
Æהרטמל ליבויו ßחצניß אוה םיישקהו

שארב םשל עיגהל תנמ לעש ןיבמ גיהנמ
ינפב הווקתלו יוקיחל לדומ שמשל וילע הנושארבו

Æוירחא םיכלוהה הלא

øגיהנמ אוה להנמ לכ םאה

תא הנממ גיהנמ וליאו ינוציח יונימב הנוממ להנמ
היצביטומ ךותמו תימינפ הענה ךותמ ,הליחת ומצע
ןומאה חוכמ םילבומ גיהנמה רחא םיכלוהה Æתונשל
קלח תויהל ואØו יונישב ךומתל ןוצרהו הווקתה ,וב
םג םיתעלש ,גיהנמה תא ßםינממß םה ךכ ,ונממ
גיהנמ Æרחא וא הזכ דיקפתל תילאמרופ הנמתמ
Æהב תוכזל ןיתמהל יושע להנמ וליאו תוירחא חקול
להנמ לכ אל ,יוניש ללוחל לגוסמו הצור להנמ לכ אל
ויפיפכ תאו ןוגראה תא ßעיסהלßו ליבוהל רחוב
ששואתמ להנמ לכ אל Æתרחאל תחא הדוקנמ
,ךרדבש םיישקהמ ךכ לכ םיששוחה שיו תונולשיכמ
תויביסאפה תא םיפידעמ םהש ,ךכ ידכ דע
תילכת תא םימישגמ םניא ךכבו ,הרואכל ,ßהחוטבßה
,הנושארבו שארב ,וב םיבולש רשא ,להנמה דיקפת
הרטמל ןווכמה יוניש עוציבל תוירחא ,תישיא המגוד
םידמועה םיבאשמהו ויפיפכ תועצמאב תינוגרא
Æםידבוע חותיפל תוירחאו ,שרל

םג האור להנמ לכ םאה øגÆהÆנ אוה להנמ לכ םאה
ויד ץימא להנמ לכ םאה øהרטמל ךרדב ¢ףונ¢ה תא
תא תוצרל ,ישונאהו יעבטה ,ןוצרה לע רבגתהל ידכ
להנמ לכ םאה øתויודגנתה םע דדומתהלו הביבסה
לכוי אל ויתורטמבו וב ןומא אלל יכ ןיבהל ליכשמ
øןמז ךרואל תוחטבה םויק שרוד ןומא יכו ,ליבוהל
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,ינוציח יונימ ףקותמ קר הזככ רדגומ רשא להנמ
סכנל וילע יכו עוצקמ אוה לוהינ יכ ןיבמ וניא רשא
תילכת תא שמממ וניא ,גיהנמ לש תונוכת םג ומצעל
ויפיפכו וילהנמ ,ןוגראה תויפצ תילכת תאו ודיקפת
בורלו רצקה חווטל האור גיהנמ וניאש להנמ Æונממ
היהי ואØו ,דבלב רצק חווטב ודיקפתב שמשי םג
Æהבוט הדובע עצבי תינכט םא ףא ,היצביטומ רסח

םיגיהנמ וניניבמ םיבר

ינאש םישנאמ תעתפומ ינא םעפ רחא םעפ
םיאשונ םניאש ולאמ אקווד ,יכרדב תשגופ
ולא ,תוילוהינ תורשמב וא תוגרדב ,םיראתב
,םתחפשמב ,םמצעב ≠ םייתוהמ םייוניש םיללוחמה
םה Æםייח םה הב הליהקה ברקב ,םהירבח ברקב
םע דדומתהל םירחוב רשא ,םייתימאה םיגיהנמה
גולגלה ,לוזלזה ,תומלעתהה לש םירוסייה לולסמ
קווישß אללו םוסרפ אלל ,םעונב ≠ ßתומחלמßהו

םיעצבמו םיניינועמ םימתבו תמאב רשא ולא ßÆימצע
Æיתימא יוניש

,םירחא רובע יוקיחל לדומ םישמשמ רשא ולא
םתוירחא תא םיניבמה דחאכ םידבועו םילהנמ
ולא ,ול הצוחמו ןוגראב תיתביבסהו תיתליהקה
ישק םירענ םיוולמה ,יתליהק טקיורפ םיליבומה
,ומלוע תא םירישעמו קקזנ דלי םיכנוחה ,םוי

ןזוא םישמשמה ,עבק ךרד שישקל הרבח םיחראמה
דעווב םצרממו םנמזמ םימרותה ,םתביבסל תבשק
ולא ,לכל לעמו ,הנוכשב וא רפסה תיבב ,ןגה
ץימאה יונישה תא הנושארבו שארב םיללוחמה
יוניש ≠ רתויב יתועמשמהו רתויב השקה ,רתויב
Æםמצעב

תיעוצקמ הבסה עצבל םיזיעמה ,םיצימאה ולא
לבס לש םייח חינהל םייד םיצימא וא םייחה עצמאב
תומרונה דגנכ ,עדונ אלה לא המידק דועצלו רוחאמ
םגו םיטילחמה ולא ,םירבחהו החפשמה תעד דגנכו

םיניתממ וא וילע םימלוח אלו יונישה תא םיעצבמה
Æומצעמ הרקי אוהש

øגיהנמ התא םאה

,ךברקב ≠ יונישב ןיינועמ התא םאה ,ןכ םא
רדגומ ךנה ובש ןוגראב ,ךתליהקב ,ךתביבסב
ø¢להנמ¢ דיקפתב

םע דדומתהל ןוכנו ךייד ץימא התא םאה
דדומתהל ,ךילהתה לש תענמנ יתלבה תועמשמה
תונולשיכה םעו תויודגנתהה םע ,םיישקה םע
øהרטמה תגשהל ךרדב םיבולשה

ךותמ ,הטילשו תוירחא תחקל ןכומ התא םאה
עיגת תוירחאהש ךכל ןיתמהל אלו ימינפ חוכו הנומא
øילאמרופ יונימ חוכמ וא הגרד חוכמ ךילא

םידבוע םא ןיבו םילהנמ םא ןיב ,וניניבמ םיצימאה
םא ןיבו יונימ חוכמ הגהנהב וכז םא ןיב ,הרושהמ
רוזיא לע רתוול םינכומה ,םמצע לש ימינפ חוכמ
וא םתנומא ,םהיתומולח תמשגה רובעב תוחונה
םה ≠ עיפשהלו תמאב םייתועמשמ תויהל ידכב
Æםייתימאה םיגיהנמה

:ידנג המטהמ גיהנמה תאז םכיסש יפכו

ךממ םימלעתמ םה הלחתהב¢

ךילע םיקחוצ םה כ¢חא

ךב םימחלנ םה כ¢חא

¢חצנמ התא זאו ≠
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ךרובמ ךורב ßפורפ                            ןיקרוה רימא ר¢ד       

ש¢ס ≠ מורשתו הניהולית של מרן
והחיפוש אחר הישועה

ךרובמ ךורב ßפורפ ¨ןיקרוה רימא ר¢ד ∫תאמ

לש םיינוליחה היבשות תא םלהב התכה הנורחאה וכרדב ףסוי הידבוע ברה תא ווילש םינומהה תנומת
תמצוע תא ריבסהל וסינש ,םינווגמו םיבר תונשרפ ירמאמ הדילוה ןרמה לש םיצירעמה תומכ Æהנידמה
הייסולכואה ,ונייה ,הנידמב דחא יתועמשמ ביכרמ ברקב תוחפל ,ורודב לודגה יתדה גיהנמל הצרעהה
,יברעמה םלועב היתוליבקמל המודב ,תילארשיה תיחרזאה הרבחב היכרריההו תוכמסה ןדבוא Æתידרחה
היבשות תא הכיהש םלהה Æיתרבחהו יטילופה ,ילכלכה םלועב ויתויועמשמ יבגל שיתמו ךורא ןוידל רוקמ אוה
תרוויע הכילהו הצרעה ,דובכ לש םיכרעה תושגנתה לש רצות הבר הדימב היה הנידמה לש םיינוליחה
Æינוליחה םלועב וללה םיכרעל סחייתהב תילטוטה הייכרנאה לומל ,ידרפסה ידרחה םלועב גיהנמה ירחא

Æמ¢עב ימוחתניב ץועייו רקחמ ןוכמ ≠ תוחומ רגאמב רקחמה להנמ ,ג¢ר םיקסעו טפשמל ימדקאה זכרמב לגס רבח ,ןיקרוה רימא ר¢ד

להנמה ,ביבא לת תטיסרבינואב הרבחה יעדמל הטלוקפב הצרמ ,ג¢ר םיקסעו טפשמל ימדקאה זכרמב לגס רבח ,ךרובמ ךורב ßפורפ
Æמ¢עב לטיפק ייה תצובקמ תליפ ןוכמ לש יעדמה להנמה ,מ¢עב ימוחתניב ץועייו רקחמ ןוכמ ≠ תוחומ רגאמב יעדמה
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רמאמ הז רמאמ יבתוכ ומסרפ יצחו רושע ינפל
יפ לע לוהינב היסכודותרואו תושימג¢ :ותרתוכש
חותינ ילכב ס¢ש לש החלצהה ימרוג ונחבנ וב ≤≤≤≤≤¢ס¢ש
לוהינה יעדמב םירוגשה םיגשומב ,םייטילנא
העונת הרקיעב איה ס¢ש Æםייזכרמ לוהינ ירפסבו

רבד הל ןיא הרואכלו תיטילופ הגלפמו תיתרבח
תירקיעה חותינה תדיחי אוהש יקסע ןוגראל רושקה
דמלמ ןלהל חותינה םלואו  Æםיקסע להנמ ימוחתב
םג הפי םייקסע םינוגראב תקסועה הירואיתה יכ
יכ ררבתמ ןכש ,הרואכל םייקסע אל םינוגראל
,יקסע≠אל יטילופ≠יתרבח ןוגרא לש תוזחה ירוחאמ
Æתוחולש בר יקסע ןוגרא רתתסמ

קר אל האטבתה ן¢רמה לש ותוינואג יכ ,רבתסמ
שיß רוציל ותלוכיב םג אלא ,¥¥¥¥¥יתדה ינשרפה וקמועב
,תיקסע היגטרטסא לש תוימשגה םלועב ßןיאמ
ןפואב ,ויצירעמ להק תא ךילוהלו תילוהינו תיקוויש
סנילוק לש םרפסב תראותמה ךרדב ,ידמל עיתפמ
םוחתב תפומ תורבח לש ןכרדכ ππ±®μμμμμ∂© סארופו

Æיקסעה

תילוהינ הלכשה ונתעידי בטימל התייה אל ןרמל
יפל ,רקיעב ללכ יתקוסעתה ונויסינו תילמרופ
,הדובעב ,ויתודוא וגצוהו ובתכנש תויפרגויבה
ויבא לש הנטקה תלוכמה תונחב ,ויניעב הסואמה
Æםילשוריב

ךותמ הארנה לככ ואבש תוילוהינה ויתונבות
תא המבה זכרמל בוש תוריזחמהו ימינפה ומלוע
ואØו תשכרנ תוגיהנמ  אשונב תיפוסניאה הגאסה
תניחבמ תפומ ןוגרא רציל וחילצה ,תדלומ
טביהב ןה ,יטילופה טביהב ןה גישהש תואצותה
Æיתדה טביהב ,רקיעב ילואו , יאדוו ילכלכה

םג ומכ ,םיריכבו םירטוז םילהנמש יוארה ןמ
םג ומינפיו ודמלי ,םינהכמו םיילאיצנטופ םילהנמ
םיילוהינה םיגשומה תא םג ומכ ,החלצהה ימרוג תא
םינוש םיילוהינ ®ורוג© אכמס ילעב ירפסמ םילואשה
ונרמאמב ולא החלצה ימרוג ונרשק םהילאש
םהב תוררופתההו הגיסנה ינימסת תא םגו ,םדוקה
ווהיו ודמליש יוארה ןמ Æהז רמאמב הבחרהב קוסענ
לוהינה ילשכלו יתוכיא לוהינל תפומו אמגוד
Æיזוכיר ≠ יטמזירכ ≠ יתוכמסה

םירושעה תשולש ךלהמב הרבע ס¢ש תעונת
עשת ךרואל םידגונמ םילג ינש המויקל םינורחאה
לג¢ה ,ןושארה לגה Æתסנכל תוריחב תוכרעמ
ןכלהמב ,±πππ≠ל ±π∏¥ םינשה ןיב שחרתה ,¢הלועה
לגה Æ®ןלהל ± םישרת האר© החוכ תא העונתה העביר
≠ל ±πππ םינשה ןיב שחרתה ,¢דרויה לג¢ה ,ינשה
Æהחוכמ שילשכ העונתה הדיספה ובו ≥∞±≤

ןרמה לש וליגב הבר הדימב םירושק םילגה ינש
תא רציש רבד ,ליבומ דחא שרוי ןומיס רסוחבו

וחוכב םצעתמו לדג גיהנמהש לככ :אבה סכודרפה
שרוי תאיצמל תורבתסהה הנטק ךכ ,ותוכמסבו

Æםלוה

ריבסהל םיסנמ ונא רמאמה לש ןושארה וקלחב
רמאמה לש ינשה וקלחב וליאו ¢הלועה לג¢ה תא
∂∂∂∂∂®≥∞∞π© סנילוק לש ילנימסה ורפסב םישמתשמ ונא

לש הבצמ תא גיצהל ידכב ¢םירוביג ולפנ ךיא¢
סנילוק לש םיבלשה תעברא לומל ס¢ש תעונת
,איה תולאשה תלאש  Æםינוגרא לש םתסירקל ךרדב
ישימחה בלשל העונתה עלקית םאה

רסוחל העינכה בלש :סנילוק לש לדומב
תא בצייל ליכשת ןיפוליחל וא ,תוומ וא תויטנבלרה
Æדיתעב חורפלו תולעל ףאו המצע

Æ ©≥≤®Æ ±≤≠≤±Æביטויקזקא Æס¢ש יפ לע לוהינב היסכודותרואו תושימג Æ ©∏ππ±®Æב ,ךרובמ Æא ,ןיקרוה  ≤
Æי ,גרבנרטשו Æא ,לאפר ןב :ךותב Æתדרחתמה תיחרזמה תונברהו ףסוי הידבוע ברה Æ ©∑∞∞≤®Æנ ,ןואיל  ¥

םלועב תורומת Æ ©≥∞∞≤®Æב ,ואל  Æ  ±≤≥≠±∞≥Æםילשורי Æקילאיב דסומ Æלארשיב תושדח תוטילא Æ®םיכרוע©
ץוביקה תאצוה Æםילארשי םידרח Æ®םיכרוע© Æק ,ןלפקו Æע ,ןויס :ךותב Æתורפסל תרוסממ :ידרפסה הכלהה
Æ  ±≥≠±±Æםילשוריב ריל ןאו ןוכמ ,דחואמה

μ  גßÆ ג ,סנילוקßÆ סארופ, ©∂ππ±®Æ תפומ תורבח ±∏ :ונבנ חצנלÆ רקפ תאצוהÆ א¢תÆ
6  Collins, J.C. (2009). How The Mighty Fall: And Why Some Companies Never Give In.
    Harper Collins publishers. N.Y.
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לש החלצהה ימרוג תרשע ≠ ¢הלועה לג¢ה
®±πππ±≠¥∏π© ס¢ש

±Æ ¢חוקלל הבריק¢∑∑∑∑∑Æ םג ומכ ,יטילופ ,עצוממ ןוגרא
ףיצר רשק לע רמוש תורידנ םיתיעל ,ילכלכ
חוקלל תונפל םוקמב Æויתוחוקל להק םע רישיו

ס¢ש ,תוריחבה תפוקתל תודימצב יטילופה
לע תססבתמה קוויש תייגטרטסא החתיפ
ןיבל הניב הפוצרו הרישי תישיא תרושקת
קושב לפשו איש יבצמל רשק אלל היתוחוקל
תעצבתמ תישיאה תרושקתה תריצי Æיטילופה
ינכוס¢ו ¢הריכמ תודוקנ¢ תועצמאב רקיעב
הבחר תיפרגואיג הסירפב םיסורפה ¢הריכמ
תולעב תוחוקלל הכימת יתוריש םיקינעמו
לע יארחאה ףוגה Æתיספא ףא םימעפלו הכומנ
תתומע אוה ¢הריכמה ינכוס¢ו ¢הריכמה תודוקנ¢
ץראה יקלח לכב םיסורפ ויפינסש ,¢ןייעמה לא¢
ימוחתב הכימת יתוריש ןתמל םידקומ םיווהמו

דחא Æהקוסעתו תד ,החוור ,םילשמה ךוניחה
אוה שומיש השענ םהב םייקווישה םילכה

:תונוש תופשב וספדוהש םייעובש םינולע
המית ןיא Æתירהמאו תידוה ,תיניזורג ,תירכוב
לע ועיבצה ∏∏∏∏∏םינוש םייטסיטטס םיחותינש הפיא
תונידמה יאצוי רועיש ןיב םיהובג םימאתמ םויק
םיבושיב ס¢של העבצהה רועישל ליעלד
ואצמנש ,הדבועב םג המית ןיא Æץראב םייטנבלר
תיפרגואיגה התסירפ ןיב םיקזח םיייבויח םירשק
םיעיבצמה ףקיהל ¢ןייעמה לא¢ תתומע לש
ππ±Æ≥≠ו ±π∏∏ תוריחבב ס¢של

≤Æ ®±π∏μ© כי לפילוסופיה,טענו∞± ∞± ∞± ∞± ∞± פיטרס ווטרמן 
תיסחי ,הלודג העפשה שי ןוגראה לש תיסיסבה
,ןוגראה לש םיילכלכהו םייגולונכטה ויבאשמל
לש תמסרופמה אמסיסה Æןוגראה יגשיה לע
הכפהמהו ¢הנשויל הרטע ריזחהל¢ :ס¢ש
תיתד תואנקב הגלפמה הרמש הילעש תידרפסה
המל קוידב ועלק המויק תפוקת לכ ךרואל
רומיש¢ :םינכמ ®±ππ∂© סארופו סנילוקש
Æ¢ןוזח תולעב תורבח לש הבילה תייגולואידיא
סיסבה תא וויהש םה םיידרפסה הבילה יכרע

הבריק ≠ ∂ קרפ :ואר Æרואל האצוה תרטע Æלוהינב ןייטצהל דציכ Æ ©≤∏π±®ÆרÆה ,ןמרטוו Æת,ßג ,סרטיפ  ∑
ß ∑∏±≠±μ±Æמע Æחוקלל    

,ינש ראותל היצטרסיד ππ±≠¥∏π±Æ≥ ס¢של העבצהו תיתד תוינתא ,יטילופ סויג Æ ©≥ππ±®Æא ,ןיקרוה  ∏
ß ∞∞≤Æמע Æביבא לת תטיסרבינוא    

π  םשÆ
Æ ±∂≤≠±μ≤Æרואל האצוה תרטע Æלוהינב ןייטצהל דציכ Æ ©≤∏π±®ÆרÆה ,ןמרטוו Æת,ßג ,סרטיפ  ±∞
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לש עבצאה תועיבט Æס¢ש לש המויקל הביסהו
הירסמ לכב םירכינ ס¢ש לש הבילה יכרע
תחא לכב םיצבושמ השעמלו םיימוסריפה
ירמוש :הלש תבה ינוגרא תומשו תואמסיסהמ
ןייעמ© ¢ןייעמה לא¢ ,®ס¢ש© םידרפס הרות
רבעל םישרוש© ¢םישרוש¢ ןותיעהו ®הרותה
Æ®דרפס תודהי לש ראופמה יטנתואה

≥Æ סארופו סנילוק יפל ©∂ππ±®±±±±±±±±±±, םודיקו רומיש
תרדגה תועצמאב ושענ הבילה תייגולואידיא
זעונו לודג המ Æרתויב םיזעונו םייזויציבמא םידעי
קושב יזנכשאה לופונומה תא רובשל רשאמ רתוי

ןווגמ תריצי ידי לע ידרח≠יאמצעה ךוניחה
םודיק øםייביטנרטלא םיידרפס ךוניח יתוריש
סחיב ינדפק דוק םג ללכ הבילה תייגולואידיא
תוגהנתה תומרונלו הפשל שובלל ,הארמל
םיגיהנמ תצרעה ,ראשה ןיב ,תוללוכה תונחבומ
לגרל היילעו םישודק ינחלופ ,םייטמזירכ
,ןמדירפו ±ππ∞ ,איחי ןוד© םישודק תומוקמל
±ππ±®≤≤≤≤≤±±±±±Æ האצמאה לע בתכנו רמאנ אל רבכ המו
≠  ויתוריטסב ףסוי הידבוע ברה לש תינואגה
ידי לע שקובמ ךא ,באוכ שודיח דוע ,ויתוכרב
םעה יטושפו הטילאה ישנא ,םירטוזו םיריכב
Æדחאכ

¥Æ  םישמתשמ םיבר הכש גשומ ≠ תבצעמ תוגיהנמ
יוטיב ידיל ואיבהל םיעדוי םיטעמ הכ ךא ,וב
םמורמ אוהו ותוא ולעה םה Æישממ יביטרפוא
רואיתה תא אילפהל תמאות וז תוידדה ≠ םתוא
תוגיהנמה םוחתב םיליבומ םירקוח ידיב ןתינש
תושגר םיררועמ םיבצעמ םיגיהנמ Æתבצעמה
ףסוי הידבוע ברה Æתונתייצל םידדועמ אלו
תורצעל םינומה ףוחסל ועדי יערד הירא ול¢כנמו

,םיזע תושגר םהידיסח ברקב ררועל ,תוינומה
םתדובעב םתוא שגרלו היצביטומ םהב תעטל
Æתימוי≠םויה

μÆ וחנצוה אל ס¢שב ≠ החנצה םוקמב החמצה
יגיהנמ Æםיריכב לוהינ ידיקפתל סומידב ¢םילרנג¢
וחמצש םישנא ויה היתוחולשו העונתה
תעפות Æללכ ךרדב ללוכב םיכרבא ,הטמלמ
תנייפאמה ,החנצהה תעפותל דוגינב החמצהה
,םיבר םילארשי םינוגריא ךכ לכ הקזח הרוצב
®±ππ∂© סארופו סנילוק לש םרפסב תראותמ
Æןוזחה תורבחל תידוחייכ

∂Æ בלושמה תיסחי חוטשו טושפ יכרריה הנבמ
Æחטשה ישנאל הימונוטוא ןתמ דצל תויזוכירב
וב ירוזיבו יזוכיר אוה ס¢ש לש ינוגראה הנבמה
הבילה יכרע ,גיהנמה ביבס איה תויזוכירה Æתינמז
תרשפאמ תוירוזיבה ;תינוגראה תוברתהו

Æחטשה שיא תמרב המזויו תויתריצי ,הימונוטוא
ס¢ש     ±±±±±≤≤≤≤≤®±μ∏π© ןמרטוו סרטיפ לש םתפשב
הנווכה ןיבש םויק ודב הירבח תא הגיהנה
Æטרפל יברימ הלועפ שפוח ןיבל הקזח תיזכרמ
תוחוקלה יכרצל הבשקההו תוימוקמה תומזויה
ישנא לש תוימוקמ תומזוילו תויוסנתהל ואיבה
דחוימ רדסה ןוגרא :חטשה ¢םייחה לכל חוקל¢
רויד תוירקו םינושה תואירבה יתוריש םע
Æידרפס≠ידרחה רוביצל תודעוימה תושדח

∑Æ הדובעה ןייפאמל סחייתמה ,עודיה טפשמה תא
≠ ינפיה הדובעה קוש לש ידוחייהו ירקיעה
,(From Cradle to Grave) ¢רבקל הסירעהמ¢
ס¢ש Æרתויב הבוטה הרוצב שממל ס¢ש העדי

אלו חוקלה לש םייחה רוזחמל היצמאמ תנווכמ
ימינפה ןוגראה ואØו תורישØרצומה ייח רוזחמל
ןוגראב יולת ראשנ ¢עגפנו ץיצהש¢ חוקל Æהלש
ךכ לע תירוביצה תרוקיבה תורמל Æוייח ימי לכל
ינועה לגעמ עוביקב המויקל היולת ס¢שש
איהש ירה ,תובר תוידרפס תוחפשמ לש תולתהו
הבושק הרתונ איה Æתיניצ הרוצב תאז הלצינ אל
תושירדל םיתורישו םירצומ תמאתהב תיתריציו

.היתוחוקל להק לש תונתשמ

Æ ∞∞±≠ππÆא¢ת Æרקפ תאצוה Æתפומ תורבח ±∏ :ונבנ חצנל ππ±®Æ∂© ,סארופ ßÆג ,סנילוק ßÆג  ±±
Æ±≥≠ה תסנכל תוריחבהו תויתדה תוגלפמה :תילארשיה הקיטילופב תויתדעו תויתד Æ ©∞ππ±®Æא ,איחי ןוד  ±≥

לארשיב תידרחהו תיתדה הרבחה Æ ©±ππ±®Æמ ,ןמדירפ  Æ ©≤≥®Æ ¥μ≠±±Æםיימואלניב םיסחיו לשממ הנידמ
Æ ©∂≥®Æ ∂≥≠≤≤Æתישדוח הריקס Æםיכילהתו תומגמ :±≥≠ה תסנכל תוריחבה רחאל

Æ  μ∏≤Æרואל האצוה תרטע Æלוהינב ןייטצהל דציכ Æ ©≤∏π±®ÆרÆה ,ןמרטוו Æת,ßג ,סרטיפ  ±≤
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∏Æ לש םהיתוחוקלבו םירחתמב לוזליזו תויביסרגא
םיספתנה ,םינפי םינוגראל המודב ≠ םירחתמה
תולזלזמו תובילעמ תורימאב םעפ ידימ
הידבוע ברהו ס¢ש םג ךכ ,םייברעמ םינוגראב
תא וכפה ,היתוחוקלו הידבוע ,היגיהנמ ,ףסוי

¢ןידה םוי קשנ¢ל םהיתוחוקלבו םירחתמב לוזלזה
קושה חתנ תלדגהו היתוחוקל תונמאנ תרימשב
תיכוניחה ,תיכרעה תונוילעה תשיפת Æהלש
,התקזוחב המיהדמ היתוחוקל לש תיתוברתהו
תיתשיפתה אצומה תדוקנל סחייתהב דחוימב
רשקהב ןייצל ןיינעמ Æהגלפמה תוחוקל להק לש
¢תיתצובקה הבישח¢ה לש םיעודי םינייפאמש הז
ןאמו סינßג לש םשרדמ תיבמ ¢דחיה תבישח¢ וא
©≥∏π±®¥¥¥¥¥±±±±±     הנשה דחוימב ךכ לכ תיטנבלרה
תמגוד ,םירופיכה םוי תמחלמל הנש ¥∞ תאלמב
םיפיטואירטס¢ו ¢תועיגפה רסוח תיילשא¢

םורגל ויה םירומאש ,¢היציזופואה לש םיילילש
ללכ ועגפ אל ,היצפסנוקב יובשה ןוגראל םיקזנ
ס¢ש Æךפיהל ילוא ,ס¢ש לש דוקפיתה תוליעיב
תעפות לומל ידוחייו קתרמ ןחוב הרקמ איה
הקידבל ונתעדל הייואר איהו ¢דחיה תבישח¢

ינימאמ תא ועיתפי היתואצותש תדחוימ
Æ¢דחיה תבישח¢ו היצפסנוקה תונורסח

πÆ הדפקהה דצל ≠ םיבקוע הריירק יבצמב לוזליז
ס¢ש הנייפאתה ,הטמלמ םיגיהנמ תחמצה לע
תגרדל טושפ ßלייחß תגרדמ הישנא תצפקהב
ßלרנגß, ךלהמב םיבר םידיקפתב םקחשל ילבמ

םיבוטו םיברל םימרוגה ,הריירק תונש תורשע
וכז אלש הדבועהמ םילכסותמ ןוגראה תא בוזעל
םינש םיבכועמ םהש השוחתהמ וא יופצ םודיקב
תורשפאה Æוהשלכ ןותנ קוסיעב וא הגרדב תובר
הניה ריהמ ךלהמב לרנגל טושפ לייחמ ךופהל
ימ ןכש ,רתויב יתועמשמ היצביטומ ץיאמ
היה אל ,תוישיאה ויתולוכיב ריכמה ,ונתיאמ
הקנזהלש ןבומ øהלעמ יפלכ קנזומ תויהל הצור
דיקפת םג היה ירואטמ םודיקלו הלעמ יפלכ
לש תויטפשמהו תויתאה תויוכבתסהב יזכרמ
הלפיט  ולא תויוכבתסהב םג םלוא Æס¢ש יריכב
איה Æתיתריציו תידוחיי הרוצב ס¢ש תלפטמו

לש הלפמ דגנ תבוגתכ םיטפשמה תא הגיצמ
תונוילעל תיזנכשאהו תינוליחה תכרעמה
ךכבו הישנא לש תיתוברתהו תיכוניחה ,תיכרעה
תניחבב ,הילא היתוחוקל תונמאנ  תא תקזחמ
Æ¢ץורפנ ןכו הברנ ןכ ונונעיש לככ¢

∞±Æ תושימגו תיכרע תונרמש ≠ תעטוקמ הבישח
ןוקיסקלל רידחהל הלוכי ס¢ש Æתילועפת
תוביצי ןיבש ילילשה םאתמה תא ילוהינה
ךכב Æהתגשהל םיעצמאה תושימג ןיבל הרטמה
גשומ תא רתויב הבוטה הרוצב השמימ ס¢ש
רקורד רטיפ עיבטהש ¢תעטוקמה הבישח¢ה
ןוזחה לש רשקהב ßהרטמהßש ,ךכל וסחייתהב
דועב הביציו העובק תראשנ ינוגראה
הרטמה תגשהל תיתריציו תפחוס תומדקתהש
תריבשו ץותינ תועצמאב תושיחנב תישענ
Æרבעה ילגרה

ס¢ש לש הדיריה יבלש תעברא ≠ ¢דרויה לג¢ה
©≥±∞≤≠πππ±®

,ßונבנ חצנלß רפסה ירבחממ דחא ,סנילוק םיßג
ירחא ≥∞∞∏≠ב ילכלכה רבשמה ךלהמב בקע
םיחצונמ יתלבכ ובשחנש םינוגרא לש םתסירק
,ßםירוביג ולפנ ךיאß ורפס תא םסרפ ךכ תובקעבו

ךרדה תא תראתמה השדח הירואית גיצמ אוה ובש
ßÆחצנל ונבנß הרואכלש םינוגרא לש םתוטטומתהל
השימח ללוכה הסירק ךילהת הגיצמ הירואיתה
Æןלהל םיגצומה םיבקוע םיבלש

יפל םינוגרא לש םתליפנל ךרדב םיבלשה תשמח
±±±±±π∞∞≤®μμμμμ© סנילוק

החלצה בקע תונתוואג Æא
     ©©©©©Hubris Born of Success®®®®®

דוע ירחא תנסורמ יתלב הפידר Æב
     ©©©©©Undisciplined Pursuit of More®®®®®

Æא¢ת Æןוחטיבה דרשמ ≠ רואל האצוה Æתוטלחה תלבק ךילהת Æ ©≥∏π±®Æל ,ןאמו  ÆאÆל ,סינßג  ±¥
15  Collins, J.C. (2009). How The Mighty Fall: And Why Some Companies Never Give In. Harper
      Collins publishers. N.Y.
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הנכסל וא ןוכיסל תושחכתה Æג
    ©©©©©Denial of Risk and Peril®®®®®

העושי רחא שופיח Æד
     ©©©©©Grasping for Salvation®®®®®

תוומ וא תויטנוולר רסוחל העינכ Æה
     ©©©©©Capitulation to Irrelevance or  Death®®®®®

החלצה בקע תונתוואג Æא
    ©Hubris Born of Success®

תעונת לש הבכוכ ךרד ±πππ±≠¥∏π ןיבש הפוקתב
≠ב ±± ≠ה תסנכל הסנכנש תילוש הגלפממ Æ±±±±±∂∂∂∂∂ס¢ש
¥∏π± ב ס¢ש התשענ ,םיטדנמ העברא םע≠ πππ±
הדובעה תוגלפמ ירחא ,הלדוגב תישילשה הגלפמל
±∑ ≠ל עיגה הלש םיטדנמה חתנ רשאכ ,דוכילהו
הב היינשה תוריחבה תכרעמב Æ®± םישרת ואר©
החוכ תא הגלפמה הלידגה ,±π∏∏ ≠ב ס¢ש הפתתשה
לש היצילאוקב הפתוש התייהו םיטדנמ ∂ ≠ל ¥ ≠מ
ס¢ש הלעפ הפוקת התואב Æרימש תלשממ
®יערד הירא© םינפה ידרשמב הירש תועצמאב
קחצי© היילעהו הטילקה ®יסחנפ לאפר© תרושקתה
±ππ≥ תוריחבב Æ®רש ןגס ≠ ןרזע ףסוי© רצואהו ®ץרפ
החוכ ךא ילרוטקלאה החוכ לע ס¢ש םנמא הרמש
תושארב הרתונ איהו תצקמב שלחנ ינוטלשה
יוניבו ןוכישה דרשמבו ®יערד הירא© םינפה דרשמ
הרזח בוש ±ππ∂ תוריחבב Æ®לאילמג הירא רשה ןגס©

טעמכ הליפכהו ילרוטקלאה רושימב חומצל ס¢ש
חוכ יסיסבל ומגרות ולא Æםיטדנמ ±∞ ידכל החוכ תא
הדובעה ®הסיווס ילא© םינפה ידרשמ תושארב
תוריחבב Æ®הסיווס ילא© תותדהו ®ישי ילא© החוורהו
העיגהו םיטדנמ ±∑≠ב ס¢ש התכז ±πππ≠ב תסנכל
הפתוש התשענ ס¢ש Æתילרוטקלאה התחלצה אישל
קרב דוהא הלשממה שאר לש היצילאוקב תיזכרמ
תילרוטקלאה התחלצה תא םסקמל הלעפו
ידרשמב םירש ינגסו םירש העבש תועצמאב
הדובעה רש ,ירזינב המלש תואירבה רש :הלשממה
תוימואל תויתשתל דרשמה רש ,ישי ילא החוורהו

רש ןגס ,ןהכ קחצי תותד יניינעל רשה ,הסיווס ילא
ןגסו ,ירהנ םלושמ ךוניחה רש ןגס ,ןהד םיסינ רצואה
ימוחת תא הביחרה ס¢ש Æןינקו קחצי תרושקתה רש
®ןוכישו תותד ,םינפ© הלש םייתרוסמה העפשהה
תויתשתו תואירב ,רצוא ,ךוניח© םישדח םימוחתל
ßחוורה תרושß תא קפסל הל רשפאש רבד ®תוימואל
Æהיתוחוקלל ßהרוחסהß תאו

,חוכ :םי¢פכה תעבראמ ס¢ש התנהנ וז הפוקתב
יטילופה החוכ תא הבאש ס¢ש Æםידוביכו דובכ ,ףסכ
רקיעב הלא הלש םיטדנמה תומכמ קר אל
הל ורשפאש וללה םיטדנמה לש ילוגסה םלקשממ
היצילאוקה תבכרהב תערכמ םיינזאמ ןושל תויהל
ידרשמב ס¢ש לש םירשה ינגסו םירשה Æתטלשה
הל ורשפא ,הלש הדנßגאל םייטנוולרה הלשממה
םהילע טלתשהל ,ןומימה תורוקמ לא עיגהל
היצביטומה Æהיכרצל םאתהב םתוא תוצקהלו

תוריחבב דדומתהל ס¢ש תא הפחדש תירקיעה
ררחתשהל ןוצרה התייה ±π∏¥ ≠ב תסנכל
תעברא Æתחפקמה תיזנכשאה תידרחה הינומגההמ
תישארב תסנכה תונורדמב םנמא ונוכ הלש םי¢כחה
תוריחבב םלוא ,ßםיטואנורטסאהπ± ß∏¥ ≠ב ךרדה
∏∏π± הרחתמה לש הז תא דחא טדנמב ס¢ש הרבע
±ππ≥ ≠ב Æ®םיטדנמ μ© לארשי תדוגא תיזנכשאה
≥ ≠ל הרותה תודהי לומ רעפה תא ס¢ש הלידגה
רתוי םיטדנמ ≥μÆ ≠יפ ס¢ש הגישה ±ππ∂ ≠ב ,םיטדנמ
התייה ±πππ ≠בו ®םיטדנמ ¥© הרותה תודהי רשאמ
וזמ ךרעל ≤μÆ יפ הלודג ס¢ש לש םיטדנמה תומכ
לש וזמ ±Æ∑ יפו ®םיטדנמ μ© הרותה תודהי לש
קוניזה Æ®םיטדנמ ±∞© דחי הרותה תודהיו ל¢דפמה
לש םדובכ תאו םתמוק תא ףקז הזה ירואטמה
יניעב ןהו םמצע יניעב ןה םידרחה םידרפסה
לכתסהל םילגוסמ ס¢ש ישנא ויה ±πππ ≠ב Æםהיבירי

תוידרחה תוגלפמהמ םהיבירי לע הטמל הלעמלמ
דובכו ףסכ ,חוכ Æהוואגבו קופיסב ךייחלו תויתדהו

םינוגראו םינונגנמ םיקהל םהילעבל םירשפאמ
דוע ,חוכ דוע רצייל םרותב םירשפאמה םישדח
הפוקתב Æםידוביכ קינעהל םגו דובכ דועו ,ףסכ
םיינרות דומיל תודסומ קר אל ס¢ש המיקה הנודנה
ןוגרא ומכ םיבינמ םיילכלכ תודסומ םג אלא

תונורחא תועידי תאצוה Æתוילארשיה רגתא ≠ ס¢ש Æ®ךרוע© Æי ,דלפ :ךותב Æס¢ש המשו הדיח Æ ©±∞∞≤®Æי ,דלפ  ±∂
Æתוילארשיה לע קבאמהו ס¢ש :ø¢ארי אל ימ ,גאש הירא¢ Æ ©≤∞∞≤®Æי ,דלפ  Æ ¥∑≠≤μÆא¢ת Æדמח ירפסו
ןוכמ Æדחואמה ץוביקה תאצוה Æלארשיב םייחרזמ Æ®םיכרוע© Æפ ,רלאה≠יפצומו Æי ,בהנש Æח ,רבח :ךותב
Æ ∑∏≤≠≤∑≤Æםילשוריב ריל ןאו
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ßףסוי תראפתß ןוגרא ,ßףסוי תיבß צ¢דב תורשכה
ולא Æ±±±±±∑∑∑∑∑תומורת סויגל םיפוגו  ם¢תס ירצומ רוצייל
לש בחרנ ךרעמ םיקהל ס¢של ורשפא םרותב
לע טלחומ ןפואב טולשלו םידיקפתו תורשמ
םיחילצמ םינוגראו תוגלפמ ומכ ס¢ש ,ףסונב Æםשויא
ולאל רתויו רתוי הידוביכ תא קינעהל התטנ ,םירחא
םירטוז םיגיהנמ ,םיליעפ© םיבורקה םילגעמבש
םילגעמבש ולאל תוחפו     ±±±±±∏∏∏∏∏®םיריכב םיגיהנמו

πππππ±±±±±Æ®הצקה תוחוקל© םיקוחרה

תארקלש ךכל המרג וללה םינשב החלצהה
העונתה יכ וזחש תולוק ס¢שב ויה ≥∞∞≤ תוריחב
Æםיטדנמ ¥∞ דע ≤∞ ≠ל הכזתו החוכ תא ליפכת
דוסי תללושמכ הררבתה דבעידבש וז תיזחת
החלצה בקע תונתוואגß לע רקיעב הססבתה
Æתוניסחה תיילשא לעו ßתמדוק

דוע ירחא תנסורמ יתלב הפידר Æב
©Undisciplined Pursuit of More®

≠רותß התונכל ןתינש ßהלועה לגהß תפוקת ךלהמב
תותיחשל ינוטלשה חוכה איבה ,ס¢ש לש ßבהזה
תפישח Æ≥≥≥≥≥∞∞∞∞∞ס¢ש לש  םיכ¢חו םירש ברקב תינוטלש
π∞ ≠ה תונש ךלהמבש ךכל האיבה וזה תותיחשה
±ππ≤ ≠ב :ס¢ש יריכבמ המכ תונוש תוריבעב ועשרוה
רשה ±ππ∑ ≠ב ®המרמו ףויז ,הבינג© יול ריאי כ¢ח
≠בו ®ןידכ אלש םיפסכ תרבעה© יסחנפ לאפר כ¢חו
תרפהו המרמ ,דחוש© יערד הירא כ¢חו רשה ≥∞∞∞
,םיטדנמ ±± ס¢ש הלביק ≥∞∞≤ תוריחבב  Æ®םינומא
לכ תא הדבא איהו קמטצה ילרוטקלאה החוכ
תובקעב ,ל¢נה הלשממה ידרשמב הלש חוכה יסיסב
ןורש תלשממב היציזופואה ילספסל התכילה
≠תבכרß הכישמה םייפלאה תונשב Æהיינשה
ריאי כ¢ח עשרוה ≥∞∞μ תנשבו התריהדב ßתותיחשה
עשרוה ≥∞∞∂ ≠ב ,®ףיוזמ ימדקא ראות תלבקב© ץרפ
תוביסנב המרמ רבד תלבקב© יגוח רפוע כ¢ח

בזוכ םושירבו ףיוזמ ךמסמב שומישב ,תורימחמ
ר¢וי ןגסו  כ¢ח עשרוה ≥∞∞∏ ≠ב ,®דיגאת יכמסמב
≥∞∞π ≠בו ,®המרמב רבד תלבק© ןייד המלש תסנכה
לש תוריבעב© ירזינב המלש כ¢חו רשה עשרוה
טפשמ יכלהמ שוביש ,םינומא תרפה ,דחוש תחיקל
Æ®עשפ עוציבל רשק תרישקו

הנכסל וא ןוכיסל תושחכתה Æג
    ©Denial of Risk and Peril®

תצעומß לדומ לע ס¢ש הססבתה הכרד תליחתב
המצעל המיקהו לארשי תדוגא לש ßהרותה ילודג
ßÆהרותה ימכח תצעומß תא לדומ ותוא תארשהב
הידבוע ברה לש ותושארב הרותה ימכח תצעומ
,ינדעב ןועמש םיידרפסה םינברה תא הללכ ףסוי

ךליאו π∞ ≠ה תונש עצמאמ Æןהכ םולשו ןוטא יאתבש
הצואת ףסוי הידבוע ברה לש ותוגיהנמ הספת
הרותה ימכח תצעומ לש התוגיהנמש דועב תרכינ
םינוש םימוסרפב לשמל ךכ Æהססומתהו הכלה
ןיעמß ןולעה ,ßםישרושß ןואטיבה ומכ ס¢ש האיצוהש
,±ππ±≠¥∏π≥ םינשב ßםויל םויß ןותיעהו ßעובשה
ימכח תצעומל עגונב תובחרנ תויוסחייתה ועיפוה
ןתינ Æךליאו ±ππ≤ ≠מ וטעמתהו וכלהש הרותה
תצעומ לש לדוממ הרבע ס¢שש אופא חינהל
הטילש לעב לש לדומל ןוירוטקרידØםילהנמ
ßÆל¢כנמו ר¢ויß לש לופכ דיקפת ןונגסב דיחי יטננימוד
לעפ דיחי יטננימוד ר¢וי לש יתוגיהנמה לדומה
היעבב הקל ךא תוטעמ אל םינש בטיה םנמא
תיצחמב ןכש ,ברה לש וליגל הרושקה תיטנרהניא
,ךרעל ∑μ ןב ףסוי הידבוע ברה היה π∞ ≠ה תונש
שורפל םיטונ םיריכב םילהנמ בורל ובש ליג
ס¢ש לש התכילה Æדעוימ שרויל המבה תא ריאשהלו
ןורש לאירא לש היצנדקה ךלהמב היציזופואל
תוריחב רחאל והינתנ ןימינב לש היצנדקה ךלהמבו
,ןוגראכ ס¢ש דוקפתל ןוכיס הווהמו התוויה ,≥∞±≤
הילעפמ תא וניזיש םיביצקת רדעה לשב רקיעב

Æ ≥±∞≤Æ∞±Æ±±Æבירעמ Æתבשפסומ Æהשורי יניד Æרד≠ץיבובייל הרש  ±∑
Æ ≥±∞≤Æ∞±Æ≥±Æתונורחא תועידי Æהמחלמ :יפצה Æס¢ש לש קוש≠רטפאה Æרבה ןתיא  ±∏
π±   ר ,רלסטÆ ©±∞∞≤®Æ הכפהמה לש הריחמÆ י ,דלפ :ךותבÆ ©ךרוע®Æ תוילארשיה רגתא ≠ ס¢שÆ תועידי תאצוה
Æ μ∂≤≠∞±≤Æא¢ת Æדמח ירפסו תונורחא       

Æןלוג יתמ ,ןכו  Æ YNETÆ ∏∞∞≤Æ¥Æ±Æרסאמו תועשרה לש הירוטסיה :ס¢ש תגלפמ Æרדיינש תימע :ואר  ≥∞
∫לארשיב ןוטלשה תוכיאל העונתה לש טנרטניאה רתא ןכו ±≥Æ ≤±∞≤Æ∑Æסבולג Æס¢ש לש םיעשרומה רצח        

.http://www.mqg.org.il----
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הרע הארנה לככ התייה ס¢ש תאז םע דחי Æםינושה
Æהזה ןוכיסל

Æתיבמ תונכס המכל היד הרע התייה אל ס¢ש םרב
ברה לש םדקתמה וליג התייה הנושארה הנכסה
הנכמ תילוהינה תורפסהש המ בייחש ,ףסוי הידבוע
םלעתהל וטנ ס¢שב ßÆדעוימ שרויß תרשכהו ןומיס
קר אל ףסוי הידבוע ברה תא הגיצה ס¢ש Æרבדהמ
תחא קר עיפומה הרותב לודגכ אלא רודה לודגכ
ףסונב Æףילחת ול ןיאש םדאכ ונייה Æתורוד המכל
ןיבל ברה ןיב קומע ערק לח π∞ ≠ה תונש ךלהמב
בורעב Æ≥∞±≤ ךלהמב רטפנש ףסוי בקעי ברה ,ונב
קחצי ונב לש ותריחבל ףסוי הידבוע ברה לעפ וימי
ישארה ידרפסה ברה ,ןויצל ןושארה תרשמל ףסוי
שרוי ןומיס לש טקא ךכב תוארל ןתינו לארשיל
ס¢ש הנתנ הדימ וזיאב רורב אל ןכ יפ לע ףא Æדעוימ
ßÆשרויהß תלאשל רורב הנעמ

יופכה וקוליסב תלפוקמ התייה היינשה הנכסה
לוכי לוכה עוציבה שיאו ל¢כזמה ,יערד הירא לש
תשרפ Æ≥∞∞∞ תנשב תיטילופה המבהמ ,ס¢ש לש
הלגלגתהו π∞ ≠ה תונש לכ ךרואל הכשמנ יערד הירא
םייתסהו π∞≠ה תונש עצמאמ ךשמנש יערד טפשמל
תרפהו המרמב ,דחוש תלבקב ,יערד לש ותעשרהב
זירכה ףסוי הידבוע ברה  Æאלכל ותחילשבו םינומא
לש םינמאנה תוחוקלהו ßיאכז יערדשß יבמופ ןפואב
±πππ תוריחבב תויפלקל םהינומהב ועיגה ס¢ש
לש איש תכימת ס¢של הקינעהש האחמ תעבצהל
שולשב Æערזנ רבכ הנכסה ערז םלואו Æםיטדנמ ±∑
®≥∞∞≤ ,≥∞∞∂ ,≥∞∞π© תובקועה תוריחבה תוכרעמ
הכימתה הדרי ,≥∞±≤ ≠ב ס¢של יערד לש ותרזחל דע
םישרת ואר© םיטדנמ ±±≠ל םיטדנמ ±∑ ≠מ ס¢שב
העונתה יכמותמ קלחש םושמ הארנה לככ ,®±
ש¢מהיב י¢ע יערד לש ותעשרה ללגב הנממ רענתה
הגלפמה יריכב ראש לש םהיתועשרה ,ןוילעה
גיהנמ אוה יערד Æהגלפמה לש הילדחמ ללגבו
זכרמב תויהל ףאוש ועבט םצעמש יטמזירכ
ולש הריירקה ךרוא לכל רכינ הז רבדו ,עיפשהלו
םינפה דרשמ ל¢כנמכ ,ס¢ש ל¢כזמכ ,ס¢ש דסיימכ
רואל Æהנידמה תודלותב רתויב ריעצה םינפה רשכו

ולש חוכה תודמעמ קלוסש יערדש רורב היה הז
לש ןבומב ßהנשויל הרטעß בישהל הסני הייפכב
לש לוכי לוכה ל¢כנמהו ר¢ויה אסיכל הרזח הביש
ס¢ש יגיהנמ םע רישי תומיע לש ריחמב םג ס¢ש
ויתופיאשל זמר Æותביזע רחאל וחמצו ונומש
תוארל ןתינ יערד לש תושדוחמה תויטילופה
≠ב םילשורי תייריע תושארל דדומתהל ונויסינב
∏∞∞≤Æ ה תסנכל תוריחבה תארקל≠ π± יערד בש
שרדנש ףסוי הידבוע ברה Æס¢ש תעונת תגהנהל
הגלפמה ר¢וי אסיכב שייאל דציכ היגוסה תא רותפל
ןורתפ לע הרוה ®יערד היראו ישי ילא© םישנא ינש
רחאל דע הגלפמה ר¢וי דיקפת לוטיב Æיתריצי

תוריחבב Æךדיאמ ßתווצ תדובעßו דחמ תוריחבה
ירחא ינשה םוקמב יערד הירא גצוה ±π ≠ה תסנכל
היראו יערד הירא ,ישי ילא ס¢ש יגיהנמ Æישי ילא
תיזח גיצהל תוריחבה ןייפמק ךלהמב וסינ סאיטא
ברה תייחנהל םאתהב תווצ תדובעו תדחואמ
לע הרבד תינשקע תועומש תשורח ךא ,הידבוע
Æישי הנחמ ןיבל יערד הנחמ ןיב םיימינפ חוכ יקבאמ

ס¢ש לש החתפל הצברש תישילשה הנכסה
הישארו ס¢ש לש תורענתהה רסוח התייה
לטובמ אל רפסמב הקבדש תינוטלשה תותיחשהמ
דחוימבו ,המעטמ םירשהו תסנכה ירבח לש
רחאל Æירזינב המלשו יערד הירא םהבש םיטלובב
היה ןתינ טפשמה תיבב ועשרוה היריכבמ העבשש
הידבוע ברה לש ותושארב ס¢ש תגהנהש תופצל
ידכ ידוסי תיב קדבו יניצר שפנ ןובשח השעת ףסוי
Æהתונשיה תא עונמל ידכו העפותה תא תונגל
יערד לע ןגהל רחב ףסוי הידבוע ברה תאז םוקמב
טפשמה תיב תא תופירחב ףקתו םיעשרומה ירזינבו

תא ססיב ש¢מהיב יכ ןעט הידבוע ברה Æןוילעה
םה םיעשרומהש עבקו םירז םיעינמ לע ויתוקיספ
הידבוע ברה לש וזל תדגונמ השיג ßÆםיאכזß תניחבב
םייח ברה ס¢ש םעטמ כ¢ח הנורחאל גיצה ףסוי

יערד לש ותרזחל רשקהב ןעטש םלסמא
ברה Æ≥≥≥≥≥±±±±±¢ןולק םויה קבד ס¢שב¢ יכ הקיטילופל
תשרפב ס¢ש לש וזל תדגונמ השיג םג ץמיא םלסמא
לש תונותיקל הכזו לאונמעב רפסה תיב צ¢גב
,ßםויל םויß ס¢ש ןואטיבמ ,≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥הידבוע ברהמ תרוקיב

,ץראה רתאב ,¢הרותב הנומא רסח¢ :םלסמא םייח כ¢חה תא ףקות ףסוי הידבוע ברה ,רגניטא ריאי  ≥≥
Æ≥∞±∞ רבמבונב ≥∞       

Æ ≤±∞≤Æ≤±Æ∞±Æ∑ ץורע  ≥±
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לש ופוסבו ,תישיא החטבאב עייתסהל ץלאנ ףאו
ןיינעב ס¢ש לש התשיג Æ≥≥≥≥≥≤≤≤≤≤ס¢שמ שורפל ץלאנ רבד
הנכסל תושחכתה תניחבב התייה תותיחשה
האירקל האיבה רבעבש תושחכתה ,ךכב הכורכה
ßÆםתסאמנ םיתחשומß תמסרופמה

העושי רחא שופיח Æד
     ©Grasping for Salvation®

םייטמרד םיעוריא השולש ושחרתה ≥∞±≤ תנשב
האצמ ס¢ש ,ןושארה Æס¢ש תעונתב םייתועמשמו

ןומימה תורוקממ הקתונו היציזופואב המצע תא
יאמב ,ינשה Æרבעב הבשי םהבש הלשממה ידרשמב
לא  ולש קבמאקה תא יערד הירא םילשה ≥∞±≤
הידבוע ברה י¢ע שדחמ הנומו תיטילופה הריזה
םנמא זירכה דיקפתל ותסינכ םע Æ≥≥≥≥≥¥¥¥¥¥ס¢ש ר¢ויל ףסוי
יאקיטילופכ ךא     ≥≥≥≥≥μμμμμ¢תמחול היציזופוא היהנ¢ יערד
היציזופואה ילספסמ יכ בטיה עדוי אוה ןויסינ ריתע
רטפנ ≥∞±≤ רבוטקואב ,ישילשה Æהעושיה עיגת אל
גיהנמה תא ס¢ש הדבא ךכב Æףסוי הידבוע ברה
אוצמל ידכ Æהלש רערועמ יתלבה יטילופהו ינחורה
,הלש המצועה תורוקמל רוזחל ס¢ש תבייח העושי

תשולש Æהלשממה ידרשמב ןוטלשה תודמעל ונייה
תויסיסב תולאש המכ םילעמ ליעלד םיעוריאה
רחא ס¢ש לש הישופיחלו ס¢ש לש הדיתעל תועגונה
ריתוהש ללחה תא אלמל היהי ןתינ םאה Æהעושי

תינחורה הגהנהה רושימב ףסוי הידבוע ברה
תיגולותימה הרותה ימכח תצעומ םאה øתיטילופהו

הימיב ומכ ßהנשויל הרטעß בישת ס¢ש לש
ףילחת תווהל לכותו העונתה לש םינושארה
תצעומ ירבח ויהי ימ øהידבוע ברה לש ותוגיהנמל
ףסוי הידבוע ברה לש םידיסחה להק םאה øםימכחה
ברה לש ותוקלתסה ירחא םג ס¢של ןמאנ ראשיי

לכות תוביסנ וליאב øהעונתה תא שוטניי וא הידבוע
םאה øהלש חוכה תורוקמלו היצילאוקל רוזחל ס¢ש
להק לע רומשל לכות יערד לש ותגהנהב ס¢ש
תבשוי ס¢ש הבש הפוקתב םג היתוחוקל
øןומימהו חוכה תורוקממ תקתונמו היציזופואב
לע רומשל לכות יערד לש ותושארב ס¢ש םאה
הכותבש תונחמהמ עונמלו תימינפ תודחא
ס¢ש עדת םאב øתובירי תועונת יתשל לצפתהלמ

חכונל תמכחותמו תיתריצי ךרדב להנתהל
ריזחהלß לכות זא וא החתפל םיבצינה םירגתאה
ישימחה בלשה הל הפצמ תרחא ,ßהנשויל הרטע
וא תויטנוולר רסוחל העינכ¢ ,סנילוק≠הד אבילא
Capitulation to Irrelevance or  Death®Æ©  ¢תוומ

םוכיס

דחאל ותוינואגב איבה ףסוי הידבוע ברה
הרבעש רתויב םייתועמשמה םייתרבחה םיכפהמה
דוגינב Æהמויק תונש ∂μ ךשמב לארשי תנידמ
ונילע ופכנש וא םהילאמ ורקש ,םירחא םיכפהמל
,ןנכותמ ,םוזי היה ידרפסה יתרבחה ךפהמה ,ץוחבמ
ךותו רתויב תדפקומה הרוצב םשוימו להונמ
תוילוהינה תורטנמב ,הארנכ עדומ אל ,שומיש
םיבתוכה יריכב לש םטע ירפ ,רתויב תועודיה
לוהינה ורוג ,ןואגה לש ותומ Æלוהינה םוחתב
לש היתוחוקל להק לע תובר עיפשי ,יביטיאוטניאה
השק Æברה יחמצומ ,היגיהנמ לע םג ומכ ,ס¢ש
,ידרפסה רוביצה רבעש רבשה תואצות תא תוזחל
רזגמב  Æגיהנמה לש ותומ תא תוכבל וינומהב רהנש
לדוג רדסב םדא אוצמל השק ירוביצהו יטרפה
הרוצב עיפשהש ,ףסוי הידבוע ברל המוד ילוהינ
ךכ לכ םיבר םישנא לע ךכ לכ תיתועמשמו הקזח
הניחבמ םילדה םהייחל הוואגו תועמשמ קינעהו
Æתיביטקייבוא תילכלכ

לש הכיעדה תונש Æס¢ש תעונת תא לידגהלו
רות¢ םותל תוליבקמ יזיפה וחוכב החינצהו ותואירב
הבר הדימב ונייפוא הלא םינש Æהעונתה לש ¢בהזה
ונזוא לע םהינימל ¢םישחול¢ לש םתודימצב
וירזועל וחוכמ ילוא תינוצר יתלב הלצאהבו

הירא לש תשדוחמה ותושארב ס¢ש םאה Æםינמאנה
ריזחהלו רבעה תוחלצה תא רזחשל חילצת יערד
ןיבל גיהנמ לש וייח רוזחמ ןיב האוושה הנשויל הרטע
הרוצב גיהנה אוה ותוא ןוגראה לש וייח רוזחמ
ינש ןיב םאתמ לש ומויק לע תדמלמ רתויב תיזוכיר
,וייח לש םיעבשה תונש עצמא דע Æםירוזחמה
םעפ חימצהל ברה חילצה ,וינתומב וחוכ דועשכ
דיתעל øתיטנוולר יתלבל השעתו ךעדתש וא תפסונ

°םינורתפה

Æ±±Æμ≤Æ≥∞±∞ ,בירעמ nrg רתאב ,םלסמא ברה כ¢חל החטבא ודימצה תסנכב ,רלסט קחצי  ≥≤
Æ≥∞±≤ יאמב ≤ ,˛ynet רתאב ,¢תמחול היציזופוא היהנ¢ :ס¢ש ר¢ויל הנומ יערד ,ינושחנ יבוק  ≥¥
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הלהנהל ,רימע ץעיי לארשיו הפוריא לטניאב תינוגראה תרושקתה תצובק להנמכ Æתינוגרא תרושקתב החמוממ ,הדיאא רימע ר¢ד
,תיקסעה היגטרטסאל תוביוחמו הנבה תריציל ,םיינוגרא םייוניש םושייל תרושקת תונורתפו היגטרטסא חתיפו לטניא לש הריכבה
Æתושיכרו םיגוזימב תרושקתה לוהינלו תולעייתה יכילהת םושייל ,תובטההו רכשה תליבחב םייוניש תקשהל

הדיאא רימע ר¢ד ∫תאמ

התיה Fab 18 תריכמ Æלגעמ תריגס ןיעמ ירובע התוויה ®Intel Fab 18 רבעשל© לארשי ןורקימ לש השיכרה
תאש םירחא םיטקייורפ לעו וילע הדובעב יתשכרש עדיה סיסב לעו ילש ןושארה לודגה הריכמה טקייורפ
תינוגרא≠םינפ תרושקת לוהינב םירגתא¢ רמאמה תא יתבתכ הפוריאבו לארשיב יתלהינ םהלש תרושקתה
םיבלשב תרושקתה תכימתל ףיקמ לדומ יתגצה וב Æ®≥∞∞∏ ראוני ,≤ ,שונא יבאשמ ןוחרי© ¢תושיכרו םיגוזימב
Æגוזימ וא השיכר טקייורפ לש םינושה

יאשחה ןתמו אשמה בלש :תושיכרו םיגוזימ לוהינב םייסלקה םיבלשה תשולשל יתקליח לדומה תא
©Due diligence®, הריגס דעו העדוהמ בלשו העדוהה בלשÆ לטניא לש תונוש תושיכר לע יתדובע ךלהמב
םידבוע ±∏∞∞ קיסעמה רוציי לעפמ© לארשי ןורקימ תשיכר לש לודגה טקייורפב רקיעבו תונורחאה םינשב
הריגס דע העדוהמ בלש תחת יתסנכה ותוא היצרגטניאה בלשש ,יל ררבתה ,®הפיקעו הרישי הקסעהב
ןיב תידדה העפשה לע הפ רבודמ השעמל Æומצע ינפב בלשכ וילא סחייתהל שיו רתוי הברה יתועמשמ אוה
הלודג העפשה התוער ידי≠לע הרבח לכ תספתנ וב ןפואל רשאכ תגזמתמה וא תשכרנהו תשכורה הרבחה
Æולש יקסעה לאיצנטופה תא שממל תורבחה תלוכי לעו גוזימØהשיכרה ךילהתה תחלצה לע

Æתשכרנה הרבחה לש היצרגטניאה בלשב תרושקתה דיקפתב ,ןכ םא ,דקמתא הז רמאמב

˙˜˘Â¯˙ ·ÓÈÊÂ‚ÈÌ Â¯ÎÈ˘Â˙ ≠ ÏÓÈ„Â˙ ÚÏ
˘Ï· ‰‡ÈË‚¯ˆÈ‰ Ó¯ÎÈ˘˙ ÓÈ˜¯ÂÔ È˘¯‡Ï
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ספות ינא וב ןפואל עיגמ הז רבד לש ופוסב
השיכרה תאו רחאה תא ,ימצע תא

וב ןפואלש ,איה רמאמה לש הנותחתה הרושה
תא ,םהלש הרבחה תא םיספות ןוגרא לכ ישנא
לע הלודג העפשה ,הקסעה תאו הינשה הרבחה
לעו הקסעל םהלש תודגנתההØהכימתה תדימ
תא הרידגמ וז הסיפת Æהיצרגטניאה בלש תחלצה
וא תונמדזהכ הקסעה תאו בייוא וא דידיכ רחאה
תדימו םישנאה תוגהנתה תא ךכ תובקעבו ,הנכסכ
ךילהת רועריעב וא הכימתב םהלש הלועפה ףותיש
Æתורבחה לש תובלתשהה

תשכורש החילצמ הרבח ונחנא :הנושאר אמגוד
חלפל סנכיהל ונל רוזעתש תרחא תחלצומ הרבח
-win הז ,םיחלצומ םה ,םיחלצומ ונחנא Æשדח קוש

win לע וא ילע והשלכ םויא ןאכ ןיא ,םלוכ רובע
יפלכ השיגה הז הרקמב Æהמודכו ילש הרשמה
הלועפ ףותישל בורל הליבומו תיבויח איה הקסעה
Æהתחלצהל םישנאה לש תיביטקא הרזעלו

ךרד ץורפל תפאושש הרבח ונחנא ,הכופה אמגוד
ונלש הבילה יקסעל יטירק אוהש םייוסמ םוחתב
הרבח םישכור ונא ןכלו ®עדימ תחטבא ,אמגודל©

רוגסל ונל רשפאתו ונלש רסחה עדיה תא םילשתש
המלש םיתורישו םירצומ תליבח עיצהלו רעפה תא
ןה התוער תא הרבח לכ לש תוסיפתה ןאכ Æרתוי

רקיעב ,תשכורה הרבחה ישנא Æרתוי תובכרומ
ישנא תא סופתל םייושע ,עדימה תחטבא תביטחמ
≠ םהילע הרישי תורחתכ תשכרנה הרבחה
Æהקסעהה םצעו םימודיק ,םידיקפת ,תויועוצקמ
הרבחה תא סופתל םייושע תשכרנה הרבחה ישנא
תולוכיה לכ תא םהמ באשיש קנעכ תשכורה
תכרעמב ףסונ גרובל םתוא ךופהיו םהלש םיגשיההו

Æםישנאהמ רטפיו עדיה תא חקי ,הזמ עורג וא
-lose לש איה םידדצה ינש לש השיגה הז הרקמב

lose ̈רועריעלו הלועפ ףותיש רסוחל בורל ליבומש
Æםינושה ויבלשב ךלהמה

≠ ןוגרא לכ ישנא םישבגמ התוא הקסעה תסיפת
הקסעהמ תועפשומש תוינוגראה תודיחיה ירבח
≠ התחלצה לע העפשה שי םתלועפ ןפואלשו

יופימ Æדימ טרפאש םיאבה םידממהמ תעפשומ
תשבגתמה הסיפתה תא ןיבהל ונל רשפאמ םידממה
ןוגרא לכ ישנא דציכ ,ךכמ האצותכו הקסעה לע
סיסב לע Æהקסעל רושקה לכב וגהנתיו וסחייתי

רשפאתש תרושקת תייגטרטסא הנבית וז הנבה
תחלצהל תויוצרה תוסיפתה תא בצעלו םדקל
Æםינוגראה ינש ברקב גוזימØהשיכרה ךילהת

םיספות וב ןפואה לע םיעיפשמש םידממ
הקסעה תא ןוגראה ישנא

,ינוגרא ,ישיא טסקטנוק ךותב תמייקתמ הקסע
תא םינובש םידממה תנבה Æםייוסמ יקסע
הדמעה תא ןיבהל ונל רשפאת הזה טסקטנוקה
תאו הקסעה יפלכ ןוגרא לכ ישנא לש תינושארה
Æהקסעל םישנאה וסחיתי וב ןפואב החיתפה תדוקנ
ןפוא לע םיעיפשמש םיבר םידממ דוע םימייק
תויגולונכט ,תורבחה לדוג :ןוגכ ,הקסעה תסיפת
לכב םימייק םיאבה םידממה תשולש Æדועו תורחתמ
תשבגתמה הסיפתה ןוחבאל םיקיפסמו הקסע
Æםישנאה ברקב

גוזימהØהשיכרהש םייקסעה תונורתייה ∫± דממ
הרבח לכל םירשפאמ

וא תורבחה תחאל רשפאל דעונ גוזימØהשיכר לכ
לככ Æםייתועמשמ םייקסע תונורתיי ןהיתשל
,ןוגראה ישנאל רתוי םירורב םייקסעה תונורתייהש
תובטהלו הקסעל תוביסל עגונב םתנבה תרבוג ךכ
Æםרובע תלפקמ איהש םינוכיסל וא

םייקסע תונורתיי תרצוי הקסעהש לככ
רתוי תרדשמ איה ךכ ,תורבחה ≥ רובע םייתועמשמ
ןפואב ףא ספיתת ןכלו ידיתע ןוחטיב רתויו תוביצי

לש השיכרה ,אמגודל Æתורבחה ≥ ידי≠לע רתוי יבויח
לפאל הרשפא ®PrimeSense© סנסמיירפ תא לפא
תומדקתמ ףוג תועונת יוהיז תייגולונכט בלשל
לש תולוכיהו םיבאשמה תא סנסמיירפלו הירצומב
הבולישלו היגולונכטה חותיפ ךשמהל לפא
תמועל Æהובג קוש חתנ ילעב םיליבומ םירצומב
רקיעב הכותב תלפקמ הקסעה רשאכ ,תאז
איה ךכ ,®שכרנה וא שכורה© דחא דצל תונורתיי

תורבחה ישנא ידי≠לע win-lose ≠כ רתוי ספתת
Æהמאתהב ,תונושה

תבצעמהו הלודגה העפשהה לעב דממה והז
Æםישנאה יניעב הקסעה ספתת וב ןפואה לע רתויב

הרבח לכ לש תיקסעה התחלצה ∫≥ דממ
# ןוחטיב תשוחת # תיקסע החלצה ,עבצא ללככ

הכימתלו הלועפ ףותישל רתוי ההובג תוריבס
Æהקסיעב
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דממ ,רתוי וא תורבח ≥ תללוכ הקסע לכש ןוויכ
תורבח ≥ ,אמגודל Æתניינעמ הצירטמ רצוי הז

בצמ WazeÆ ≠ו לגוג תמגודכ ,תיקסע תוחילצמ
לכש ,שיגדהל בושח win-winÆ תסיפת לש יסאלק
,תואבל הייפיצהמ ששחהו תואדווה רסוח יביכרמ
Æןאכ םג ומייקתי ,גוזימØהשיכר יכילהת םינייפאמה
-win ≠ה תסיפת םלוא Æךילהתהמ יעבט קלח והז

win הקסעה ביבס תימינפ תיבויח הקימניד תרצוי
Æהתחלצהל לועפל םידדצה ינש לש ףתושמ ןוצרו

≠לע תשכרנØתשכורה החילצמ הרבח וב הרקמב
Æרתוי בכרומ אוה בצמה ,תוחפ החילצמ הרבח ידי
,תוחפ החילצמ הרבח תשכור החילצמ הרבח רשאכ
העישומש הרבחכ ,יבויח ןפואב ספתיהל היופצ איה
םיבאשמהו תולוכיה תא ונל תרשפאמו ונתוא
איה תשכרנה הרבחה וב הרקמב Æהמידק ץורפל
¨win-lose לש הסיפת רתוי הארנ ,רתוי החילצמה
םייושע תשכורה הרבחה ישנא lose-loseÆ ףא וא
םייושע Æםהילע םויאכ תשכרנה הרבחב תוארל
ישנאש דועב Æםהידיקפת תאו םמוקמ תא סופתל
תשכורה הרבחב תוארל םייושע תשכרנה הרבחה
תריגסל תיקסעה המצועב שמתשמה תיילוגכ
ןויסינהו עדיה תשיכר ידי≠לע םייגולונכט םירעפ
Æםהלש

End state ≠ה ∫≤ דממ
ÆגוזימØהשיכרה לש יפוסה בצמל סחייתמ הז דממ

תב תרבח היהת תשכרנה הרבחה םאה
©subsidiary® דצל יאמצע ןפואב דובעל ךישמתש

ךותב תינגרוא הביטח היהת םאה ,םאה הרבחה
ךותל האולמב גזומתו קרופת אמש וא םאה הרבחה
Æםאה הרבחה

הרבחל תתל הדעונ השיכרה ןהב תואקסע
היגולונכטØהיפרגואיגØקושב לגר תסירד תשכורה
ךישמתש תב תרבח לש איה תרושקתהה תרוצו
יבויח ןפואב תוספתנ בורל ,יאמצע ןפואב דובעל
ףותישל תוכוזו םידדצה ינש ידי≠לע win-win ≠כ
≠לע ,ייפאקמ עדימה תחטבא תרבח תשיכר Æהלועפ
,ןפוא ותואב Æךכל הבוט אמגוד איה ,לטניא ידי
תידוחיי היגולונכט האיבמ תשכרנה הרבחה רשאכ
הרבחה לש הלאל תופסוותמש תוידוחיי תולוכי וא
בוליש לש End state םג ®ןהב הרחתמ אלו© תשכורה
win-win ≠כ ספתיי תשכורה הרבחה ךותב הביטחכ
Æםידדצה ינש ידי≠לע

תורחתמ תורבח לש תואקסע תודמוע ינשה דצב
תוכזל ידכ הכותל הינשה תא תגזממ תחאה רשאכ
תיחפהל ,קוש חתנ לידגהל ,יגולונכט ןורתיב

win-lose לש איה תחוורה הסיפתה ןאכ Æתורחת
םוקמ םצע לע תורחת ¨lose-lose ףא םיתיעלו

הלועפ ףותיש רסוחב אטבתמה רבד Æהדובעה
ינש דצמ תיביטקא תודגנתהב ףא םייוסמ םירקימבו

לש Wireless ≠ה תביטח תשיכר Æךלהמל םידדצה
ינש ןיב רוביחל אמגוד איה לטניא ידי≠לע ןויניפניא
איבמ דחא דצשכ לייבומה קושב םירחתמה םינוגרא
לדוגו םיבאשמ ינשהו ®ןויניפניא© יגולונכט ןורתיי
הרצונו Wireless תביטח התיה לטניאב Æ®לטניא©

תויודגנתהו תוששח Æיסאלק win-lose לש הסיפת
תיינבלו הקסעל תמייקה הביטחה ישנא לש
תלוכי לע םויה דע םיעיפשמש ,תבלושמה הביטחה
הידעיב דומעלו היצרגטניאב דובעל הביטחה
ןיב היצרגטניאה ,השיכרה רחאל םינש ≤ Æםייקסעה
ולאל ןויניפניא תביטח לש תולוכיהו תויגולונכטה
לטניא לש תוחכונה ,רסחב הקול ןיידע לטניא לש
לוהינב םירגתאהו השלח ןיידע לייבומה קושב
Æםיבר הביטחה

םידממה ןיב בולישה ≠ תללוכה הסיפתה

תקסע תא הרבח לכ ישנא לש תללוכה הסיפתה
לש תבלושמה העפשההמ תלבקתמ גוזימØהשיכרה
Æםידממה תשולש

לבקתת הקסעה יפלכ ההובג תיבויח הסיפת
:אבה בצמב

םייתועמשמ םייקסע תונורתיי םימייק ·
תורבחה יתשל םירורב     

תיקסע תוחילצמ תורבחה ·

תדבועה תב תרבח לש אוה End state ≠ה ·
םאה הרבחה םע ףותישב     

לבקתת הקסעה יפלכ ההובג תילילש הסיפת
:אבה בצמב

םייתועמשמ םייקסע תונורתיי םימייק ·
תחא הרבחל קר םירורב     

תוחילצמ אל תורבחה יתש וא תחא הרבח ·
תיקסע     
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הרבחה לש אלמ גוזימ אוה End state ≠ה ·
תשכורה הרבחה לש ןוגראה ךותל תשכרנה     

בלשב תרושקתה דיקפת ןכ םא והמ
היצרגטניאה

ולוהינ ןפואו הקסעה בל אוה היצרגטניאה בלש
תא ושממי גוזימØהשיכרה הב הדימה תא עבקי

Æתופאוש תורבחה יתש ןהל םייקסעה תונורתיה
:םיבר םימרוגמ תעפשומ הז בלש לש ותחלצה
ינש לש תויוברתב המאתהה תדימ ,הקסיעה תסיפת
םירבד¢ וב ןפואה ,םיינוגראה םינבמה ,םינוגראה
תרושקתה תינכת לע Æדועו ןוגרא לכב ¢םישענ
קלחכ וללה םיביכרמה לכל הנעמ תתלו סחייתהל
Æטקיורפה לש תללוכה היצרגטניאה תינכתמ

ליחתמ תשכרנה הרבחה לש היצרגטניאה בלש
יפוסה הזוחה םתחנ וב בלשה רחאל ילמרופ ןפואב
תוחפל וא בלשה ליחתמ לעופב םלוא ,תורבחה ןיב
Æהקסעה לע העדוהה רחאל רבכ ,וילע הדובעה
לוכיש ןמז קרפ דמוע הקסעה תווצ ינפבש ןאכמ
םאתהב ,םישדוח רפסמ ינפ לע ערתשהל
םימיאתמה םירושיאה תלבקו הקסעה תובכרומל
םילבגהל תושרה ןוגכ© םינוש םייתלשממ םיפוגמ
Æתרושקתה תינכות שוביגל ®םייקסע

םידעי ¥ היצרגטניאה בלשב תרושקתה תינכתל
:םייזכרמ

±Æ ברקב ,הקסעב תכמותה הסיפת דודיעו םודיק
העגהב תיביטקא הכימתל םסויגו םינוגראה ישנא
End stateÆ ≠ל

הסיפתה יופימ אוה הז רשקהב ןושארה דעצה
,הקסעה תא םינוגראה ינש ברקב תמייקה
:הלעמ םינייוצמה םידממה תשולש תועצמאב

win-win, win-lose, lose-loseÆ
םאה הנבהו יופימה חותינ אוה ינשה דעצה
םינוגראה ישנא תמייקה הסיפתה תובקעב
הקסעל דגנתהלØשושחל וא ךומתל םייופצ
Æתוביס וליאמו

טקיורפה תווצ םע הדובעב אוה ישילשה דעצה
תרושקת תולועפ תרדגהל םינוגראה תולהנהו

יונישל win-win ≠ה תסיפת תא קזחל ורשפאיש
תמייק ,אמגודל© הקסעל עגונב תיעטומ הסיפת
תודיחיב הרחתי שכרנה ןוגראהש הסיפת

אל יהוזו ,שכורה ןוגראב תומייק תויקסע
תאצויה הלועפ תינכת תרדגה וא ®הנווכה
ישנא לש תודגנתהו ששח לש החנה תדוקנמ
Æהקסעה םויקל םינוגראה
איה ,לארשי ןורקימ תא לטניא לש השיכרה
תיטנלוויבמאו תבכרומ הסיפתל הבוט אמגוד
Æהקסעה תא םינוגראה ינשמ םישנאה לש
ןוגראה ישנא לש הנבהה תא שי win ≠ה תסיפתב
ךכל יבויח ןמיס איה הקסעהש ®לטניא© שכורה
חיטביש רבד ,השדח היגולונכט לבקי לעפמהש
ישנא ברקב Æתואבה םינשל יקסעה ודיתע תא
תופרטצהה תא שי ®ןורקימ© שכרנה ןוגראה
ןוחטיב םהל חיטביש ביציו לודג ןוגראל
םג תמייק ינש דצמ Æםתריגס יא תאו יתקוסעת
ידבוע ברקב Æםינוגראה ינש ברקב lose תסיפת
םהב ורחתי ןורקיממ םידבועש ששחה לטניא
רבעמה םע© םיידיתעו םימייק םידיקפת לע
ךכ לע ןורקימ ידבוע ברקב Æ®דחא ינוגרא הנבמל
לש םישויאב לטניא ידבועל הפדעה היהתש
תונדשחל תוליבומש תוסיפת Æםישדח םידיקפת
דמועה רגתאה Æהלועפ ףותישב ישוקלו הבר
תוסיפתה תרגסמב דציכ אוה הלהנהה ינפב
םירציימו win≠ה תסיפת תא םימדקמ תומייקה
תחלצהל יטירק אוהש הלועפה ףותיש תא
וגזומי םינוגראה ינש רשאכ רקיעב ,ךלהמה
Æדחאל

≤Æ תשוחת חותיפו שדחה ןוגראל םישנאה רוביח
תינוגרא תוהז

שכרנה ןוגראה ישנאב איה תודקמתהה ןאכ
ינש ישנאב וא שכורה ןוגראל םיפרטצמה
תרושקתה Æהנבנ שדח ןוגרא רשאכ םינוגראה
הדירפ לש יגולוכיספה ךילהתה ביבס תינבנ

הרבחה ≠ שדחה תיבל תופרטצהו םדוקה תיבהמ
לש ןוזחה םע תורכיה ללוכ הז קלח Æתשכורה
,תינוגראה התוברת ,םייקסעה הידעי ,הרבחה
Æדועו דועו הדובעה ינפוא ,ינוגראה הנבמה
קלח איה תרושקתה תינכת םוי לש ופוסב
ילנויצרה רשקה תיינב לש ללוכה ץמאמהמ
Æשדחה ונוגראØותיבל דבועה לש ילנויצומאהו

םיסקטו םילמסב הוולמ תרושקתה לש הז קלח
שדחל תופרטצהו םדוקהמ הדירפ לש םיבר
המיתח ,דבוע גת תלבק ,ןושארה םויה עוריא©

יכ ץלמומ Æ®המודכו שדח הקסעה הזוח לע
,הנש לש ןמז קרפ לע שרפתת תרושקתה תינכת



����

Ó˘‡·È ‡Â˘¥≥¥≥¥≥¥≥¥≥

Â·ß ≠ „ˆÓß

םייטנוולרה םיביכרמה ללכל סחייתהל ידכ
םויב דוקימ ךות ,תינוגראה תוהזה תריציב
ןושארה ןועברב ,ןושארה שדוחב ,ןושארה
Æהנושארה הנשבו

≥Æ ל העגהב בלש לכל תרושקת תינכת תיינב≠
End state

לש בצמב רקיעב ,יפוסה הדובעה לדומל העגהה
וגוזימ וא תיקסע הדיחיכ שכרנה ןוגראה תסנכה
בורל תשחרתמ ,שכורה ןוגראה ךותל אלמה
ךירצ שכרנה ןוגראה םיתיעל Æםיבלש רפסמב
בקע םיתיעל Æתוחוקלל תויובייחתה םילשהל
שרדנה ןמזה תא ןוגראלו םישנאל רשפאל ןוצרה
ההת Æדועו תויגולונכטה ןיב גוזימל ,תונגראתהל
,תורטמה תא שי בלש לכל ,ההת רשא הביסה
תינכתש בושחו ולש םירגתאהו םינייפאמה
ךומתתו םיבלשהמ דחא לכל םאתות תרושקתה
Æםיידוחיה ויכרצב
רדגוה ,אמגודל ,לארשי ןורקימ לש השיכרב
דובעת לארשי ןורקימ וב הנשכ לש םייניב בלש
ךישמתו לארשי לטניא ךותב ,יאמצע ןוגראכ
ןורקימל רשפאל ידכ שאלפ ירצומ רצייל
Æהיתוחוקלל היתויובייחתהב דומעל תימלועה
אלמ ןפואב גזמתי ןוגראה הנשה םויס םע
Fab28Æ לעפמל
תללוכ תרושקת תינכת התנבנ ךכל םאתהב
ןתמל ,תרושקת תינכת≠תת ≤ + היצרגטניאל
העגהה דע ,היצרגטניאה יבלשמ דחא לכל הנעמ
תינכתה Æדחא ןוגראל גוזימה אוהש End state ≠ל
ידבוע לש היצרגטניאב הדקמתה הנושארה
רוביחהו רשקה תיינבבו לטניא תרבחל ןורקימ
לש הדובעב הדקמתה הינשה תינכתה Fab28Æ ≠ל
תינכתה Æלטניא ךותב יאמצע ןוגראכ ןורקימ
Fab28 לש היצרגטניאב הדקמתה תישילשה
תאז Fab28Æ ≠ דחא ןוגראל לארשי ןורקימו
םינוגראה ינשמ םישנאה וב ןפואה לע ססבתהב
תוששח ,תללוכ הסיפת© הקסעה תא םיספות
Æ®תויונמדזהו

¥Æ שדחה ןוגראל תרושקתה לדומ תמאתה

רשא וינייפאמ ויהי ,גוזימØהשיכר לש ךילהת
דומלל תשכורה הרבחל זפ תונמדזה הווהמ ,ויהי

הרבחב תומייקה תרושקתה תוקיטקרפ לע
םיצורע וא םיכילהת ץמאל לוקשל ,תשכרנה

לדוממ תושרדנ תומאתה וליא ןוחבלו םישדח
היצרגטניאב ךומתל ידכ םייקה תרושקתה
ידעיב הדימעבו תשכרנה הרבחה לש תחלצומה
End stateÆ ≠ה
ןוגראל תרושקתה לדומ לש המאתהה תדימ
איה Æהקסעה ינייפאמל םאתהב הנתשמ שדחה
וב הרקמב ,ללוכ תרושקת ךרעמ תיינב ןיב הענ
םע השדח הרבח תורצויו תוגזמתמ תורבח ≥
הצקל ,שדח ינוגרא הנבמו םייקסע םידעי ,ןוזח
תשכרנה הרבחה ישנא תכרדה לש ינשה
,תשכורה הרבחב תרושקתה ינפואו יכילהתב
ךותל תגזמתמ תשכרנה הרבחה הב הקסעב
Æתשכורה הרבחה
םקוי הקסעה לע העדוהה רחאל רבכ יכ ץלמומ
תשכורה הרבחל ףתושמ תרושקת תווצ
:תואבה תומישמה יולימל תשכרנהו

הרבחה לש תרושקתה תולוכיו תויתשת יופימ Æא
תרושקתה יכרצ תרדגה ,תשכרנהו תשכורה
םירעפ יופימ ,היצרגטניאהו הריגסה יבלשל
חותיפו ורדגוהש םיכרצה לומ לא םימייק
Æהלא םירעפ תריגסל תרושקת תונורתפ

עדימהו תורושקתה ללכ רושיאו זוכיר Æב
,הקסעל עגונב תורבחה יתשב םסרופמש
ידכ הילא רושקש טביה לכו התומדקתה
הצוחהו המינפ קייודמו דיחא רסמ אדוול
Æ®תונותיעל©

לכב םידיקפתה ילעב לש תילמרופ הרדגה Æג
עגונב םינוכדע רשאל םישרומש ןוגרא
דעו העדוהה בלשמ התומדקתהלו הקסעל
הרבחמ רבעמה Æהיצרגטניאה בלש םויסל
שרוד הרבח ךותב תיקסע הדיחיל תיאמצע
תרושקת םימזוי וב ןפואב תומאתה םג
תילמרופ הרדגה Æםוסרפ ינפל התוא םירשאמו

עצבל תרשפאמ תרושקת רושיא ךילהת לש
תשרדנה הרקבה תא םישלו ליעיו ריהמ יוניש
Æשכורה ןוגראה תוברתל םאתהב
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ןזח תנסא ∫תאמ

שי תולחתהל øםכלש ןושארה הגיהנה רועיש תא øגוזה תבØןב תא םתשגפש הנושארה םעפה תא םירכוז
ונמק¢ םא תאז תמועל ,הזכ היהי ךשמהה םגש םינימאמ ונחנא  ¢ןימי לגרב ונלחתה¢ םאו ,תדחוימ תובישח
לש הארמה ומכ תצק איה שדח דיקפת לש ותליחת ÆÆÆםויה תא ליחתהל השק רתוי הברה ,¢לאמש דצ לע
הארמהה תיוזב מ¢מ ≥ לש היטס :םיקיודמ דואמ תויהלו ,היגרנא דואמ הברה עיקשהל םיכירצ ונחנא ,סוטמ
אירמהל הלוכי שדח דבוע לש הטילק ,ךכל המודב ÆÆÆדעיל העגהב מ¢ק תורשע לש יונישב אטבתהל הלוכי
השוחת ,תוביוחמ ךותמ ןוגראל םורתל ליחתמו ודיקפת תא דמול דבועהשכ ,הדובעב ליעי בולישל תוריהמב
זובזב ,לוכסת לש םיבצמל ליבוהלו קסרתהל לולע הטילקה ךילהת תאז תמועל ;ןוצר תועיבשו קופיס לש
Æםידבכ םיריחמב ,תיסחי רצק ןמז ךותב ןוגראה תביזעו ,ולוכ תווצהו דבועה לש םיבאשמו ןמז

Æיוניש םיליבומה םישנאל ץועי ,ןזח תנסא

איך קולטים פהø קליטה אפקטיבית
של עובד חדש
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דבועל חלצומ הטילק ךילהת םילהנמ ךיא זא
,יביטקודורפ דבועל ךופהל ול עייסיש ךילהת øשדח
המו øןמז ךרואל ןוגראב ראשהלו ,םזויו ברועמ
ראתנ הז רמאמב øךילהתב להנמכ ילש דיקפתה
ךילהתב רדס תושעל ךל ורזעיש םיבלש השיש
Æיביטקפא הטילק

תיביטקפא דבוע תטילקב םיבלש השיש

±Æ דבועה תעגה תארקל תונכה :םיננוכתמ

≤Æ הדובעב ןושארה םויה :םיעיגמ

≥Æ םינושאר םייעובש≠עובש :םיליחתמ

¥Æ ןושארה שדוחה :םיכישממ

μÆ הנש יצח≠ןועבר רובעכ :םיננובתמ

∂Æ ןוגראב הנש :םיגגוח°

תארקל תונכה ∫םיננוכתמ ≠ ןושאר בלש
דבועה תעגה

,ןוגראל עיגה דבועה םרטב דוע ≠ תוינכט תונכה
תדמע :ואוב תארקל םיאנתה לכ תא ןיכהל בושח
םינטקה םיטרפה ראשו ,דבוע סיטרכ ,בכר ,בשחמ
לכ ופתתשי הלאה תונכהב Æיוצר שיגרהל ול ורזעיש
,שונא יבאשמ :ןוגכ ,םייטנוולרה םידיקפתה ילעב
םישנא ובלתשי ךכבו ,עדימ תוכרעמ ,בכרה ןיצק
Æשדחה דבועל םיפצמה םיפסונ

øבושח ךכ לכ הז המל

שרודה ,יוניש לש ךילהת איה שדח ןוגראל הסינכ
לגתסהלו ,רצק ןמזב םיבר םירבד דומלל דבועהמ
םישנא ,תואדוה רסוח לומ לא Æהשדח תואיצמל
תשוחת תא םמצעל ריזחהל םיכרד םישפחמ
םיפצמ המ :תולאש ןווגמב םיקוסעו ,ןוחטיבה
דוק והמ øןאכ םידבוע ךיא øםיאתמ ינא םאה øינממ
,ורובע ןנוכתהש םוקמל עיגמש דבוע øשובלה
רסמה תא לבקמ ,חוטב רתויו ץוחל תוחפ שיגרמ
ןמז עיקשהל וחרטש ןויכ ,בושח קיפסמ אוהש
Æןוגראה לע תיבויח הסיפת שבגמו ,ורובע ץמאמו

םישנא :םייקה תווצל המוד רסמ תורדשמ תונכהה
ןורחאו Æםליבשב םיצמאתמ ונחנאו ,ונל םיבושח
םג תורשפאמ דבועה תעגה תארקל תונכהה ≠ ביבח
לע שארמ בושחל ,ןימי לגרב ליחתהל להנמכ ךל
םללגבש תונורתיה המ :דיקפתל דבועה תמאתה
אוה ןתואש תודוקנה ןהמ øהדובעל ותוא תלביק
שדחה דבועהמ ילש תויפיצה ןהמ øקזחל ךירצ
øודיקפתב םינושארה םישדוחבו תועובשב

םג סחיתהל הכירצ שדח דבועל הכינח תינכת
לש דמימל םגו ,תיעוצקמ הדימל לש דמימל
תא ריבגתש ,הדיחיב דבועה לש תיתרבחה הטילקה
ןונכתב Æןוגראל ולש תוביוחמהו תוכיישה תשוחת
ךנוחה ימ  :תולאש רפסמ לע תונעל בושח הכינחה
םוחתב יופצה הדימלה בצק והמ øרתויב םיאתמה
øשמתשהל לכונ הדימל יעצמא וליאב øיעוצקמה
ץלמומ םיילמרופ יתלבו םיילמרופ םישגפמ וליא
תא ןיכהל ךיא øתיתרבח הטילק חיטבהל ידכ םייקל
øשדחה דבועה תטילקל םייקה תווצה

הדובעב ןושארה םויה ∫םיעיגמ ≠ ינש בלש

דבועהו ,ןושארה םויה עיגה ,תונכהה לכ ירחא
הצרתש םירבד הברה ךכ לכ שי °עיגמ ףוס ףוס
ÆÆÆףיצהל אל  ≠ תוריהז ,ותוא דמלל

תתל בושח  ≠ םינטקה םיטרפל הלודגה הנומתהמ
,הרבחה לע רבסה לולכתש היצטניירוא דבועל
הדיחיה לש המוקמ ,ינוגרא הנבמ ,תורטמה ,ןוזחה
וזכ החיש Æולוכ ןוגראה ךותב ולש דיקפתהו

תללוכה תכרעמה תא ןיבהל דבועל תרשפאמ
תמאתומ דיקפת תסיפת שבגלו ,לעופ אוה הכותב
Æויתורטמלו ןוגראה לש םיכרעל

ץלמומו ,םייניע הארממ בוט ןיא ≠ הרבחב רויס
ידכ ןוגראב תויזכרמ תויוליעפ דבועל תוארהל
קר אלו ,תישיאה המרב םירבדה תא תווחל לכויש
,רויסה ךלהמב Æטנארטניאה רתאב םהילע אורקל
,הפקה תניפ תא ול תוארהל חוכשל אל השקבב
°םיירהצ םילכוא יתמו הפיא ריבסהלו

העגה תועש יבגל ןוגראה תוינידמ המ ≠ םילהנ
øתונושה תוקלחמל הינפ øשובל דוק øהדובעל
םייזכרמה םילהנה לע הריקס דבועל תתל ץלמומ
הלועפל םישרדנ םיכירדתו ,ודיקפתל םיעגונה
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םיספט ,תרושקת תוכרעמ ,תוחיטב :ןוגכ ,ןוגראב
םויב רבכ ןתינ אלו ,חיתפה קר ןבומכ והז Æםירושיאו

Æתונקתהו םיללכה לכ תא ריבסהל ןושארה

םע תושיגפ ןנכתל ץלמומ ≠ םיישיא םישגפמ
לש ודיקפתב םייזכרמ םיפתוש םעו םיריכב םילהנמ
Æםיירקיע םיקשממ וא הדיחיה ידבוע ןוגכ ,דבועה
,ילמרופ דואמ אלו רצק תויהל לוכי ישיאה שגפמה
היפיצהו ינושארה רשקה תריציל בושח אוהו
תונימז חיטבהל ידכ ,ןאכ םג בושח ןונכתה Æךשמהל
Æםייזכרמה םידיקפתה ילעב לש

לוכי הטילקה ךילהת ≠ לדבהה תא השוע הריואה
להנמכ התא °ביהלמו שגרמ וא שיתמו סומע תויהל
םימרוגש הלא ,ןוגראב םיביהלמה םידדצה תא ריכמ
תא םג ריכמ התאו ,ןאכ להנלו ליבוהל רוחבל ךל
אל Æןוגרא לכב םימייקה ,םיבבלמ תוחפה םידדצה
ןושארה םויהו ,רוחש לכה אל םג לבא ,דורו לכה
תונולת ,תינוגרא תוליכרל הבוט תונמדזה אל אוה
Æשדחה דבועה ינזואב םירוטיקו

םייעובש≠עובש ∫םיליחתמ ≠ ישילש בלש
םינושאר

:וישכע הליחתמ שארמ תנכהש הכינחה תינכת
הטילק ,תויעוצקמ תויונמוימו עדי לש הדימל
ידכ ךות תינוגרא תוברת לש העמטהו ,תיתרבח
Æהדובע

םידבוע ,עדיה ןדיעב ≠ תיעוצקמ תונמוימו עדי
רופישו תדמתמ הדימלל םישרדנ םייעוצקמ
øםכלש ןוגראב םידמול ךיא Æתויעוצקמ תויונמוימ
דבועל המיאתמה הדימלה תייגטרטסא יהמ
ביצמ להנמכ התאש תויופידעה ירדס םהמ øשדחה
תא דומלל ונממ הפצמ התא רהמ המכ øהדימלל
øםייזכרמה םירבדה

םיבר םירקחמ ≠ ¢המצע תא המישגמש האובנה¢
םילהנמשכ :לוהינב ןוילמגיפ תשיג תא םימיגדמ
םיעיקשמ םה ,דבועהמ תוהובג תויפיצ םע םיעיגמ
וליפאו ,היישעל תויונמדזה ,בושמ ,הכרדה :רתוי וב
תא םירדשמש םיילולימ יתלב םיזמר :ףוג תפש
תא םינפמ דבועהשכ Æדבועל תיבויחה היפיצה
תולגוסמה תשוחת תקזחתמ ,תוהובגה תויפיצה
תשבגתמש ,¢לוכי ינא¢ לש השגרהה ,ולש תימצעה

םג¢© םיחלצומ םילדוממ הדימלו תוחלצה תובקעב
ההובג תולגוסמ תשוחת Æ®¢ךומכ קוידב יתלחתה ינא
תובקעבו ,ץמאמ רתוי עיקשהל דבועל תמרוג
טקפא רצונ ךכו ,םירפתשמ םיעוציבה םג ץמאמה
Æומצע תא קזחמה

ןפואב םג רצווהל לוכי טקפאה ≠ הרהזא תרעה
םיכומנ םיגשהל דבועהמ הפצמ להנמהשכ ,ילילש
תויפיצה תא םינפמ דבועהו ®¢יוכיס ול ןיא אליממ¢©

טקפאה תא רוציל ידכ Æםאתהב לעופו תוכומנה
ידכ ,תוירשפאו תוהובג תויפיצ רדשל בושח ,יבויחה
Æןושארה עגרהמ רבכ החלצה תויווח דבועל רצייל
םסרופש ןוילמגיפ תשיג אשונב רמאמ תאירקל©
Æ®≥∞±≥ ראוני ,שונא יבאשמ לש רטלזוינב

םיכרדב תישענ תינוגראה תוברתה תעמטה
םילכ ,הדובע יכילהת תדימלב ןהמ תחא ,תובר
,הזה בלשב Æ¢ונלצא הז תא םישוע הככ¢ :םילהנו

תועטל לולע רחא הדובע םוקממ עיגמש דבוע
ונלצא øהככ הז תא םישוע םתא המל¢ רמולו תולקב
םירופס םימי קר ורבע Æ¢תרחא הז תא םישוע ויה
שיגרמ אל ןיידע אוה תישגרה המרבו ,עיגהש זאמ
רוזעל לכות ,להנמכ Æשדחה הדובעה םוקמל ךייש
קלח אוהש ךכל וביל תמושת תא הנפת םא ול
הבש ךרדה תא דומלל ותוא ןימזת ,הרבחהמ
םישדח תונויערב ןודל ןמז ותיא עבקתו ,ןאכ םידבוע
Æךשמהב

ןושארה שדוחה ∫םיכישממ ≠ יעיבר בלש

הארנו ,תמדקתמ הכינחה תינכת הזה בלשב
יאמצע רבכ דבועהש ןכתי Æהרגשל ונסנכנ וליאכ
תוחפ ךממ םג שרודו ,ולש תומישמהמ קלחב
בצק תא ןוחבל בוט ןמז והז Æתילוהינ בל תמושת
ןתינ םאה ≠ תושרדנ תומאתה תושעלו תומדקתהה
בצק תא øהמישמה תובכרומ תא תולעהל
לודג קיפסמ ןווגמ לבקמ דבועה םאה øתומישמה
סמוע תובקעבש וא ,דומלל ךישממו תומישמ לש
עדוי רבכ אוהש תומישמב קר דקמתמ אוה הדובעה
ךיא øתבכעתמ ולש הדימלהו יאמצע ןפואב עצבל
øתווצב ולש תיתרבחה תובלתשהה תמדקתמ

לבקל ,בושמב ךרוצ שי ונלוכל ≠ תרושקתו בושמ
םיאתה ידכ תונשלו ,ונישעש המ לע הרקוהו הרכה
תמושת ושרדי םידלי Æהביבסה תושירדל ונמצע תא
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םה ,תיבויח הרוצב אל םא ,ךרד לכב בושמו בל
רקיעה ,תילילש תרוקיב לבקלו ץרפתהל ופידעי
טולשל ונדמל םירגוב םידבועכ Æםתוא וארש תעדל
אל הכרעהבו בושמב ךרוצה לבא ,ונלש תוגהנתהב
תובישח תעדונ ןושארה שדוחה ךלהמב Æתחפ
המ דבועל רדשמה ,קיודמ בושמ תלבקל תדחוימ
Æרפשל וילע המו ,ךישמהל יאדכו בוט השוע אוה

:יביטקפא בושמ

 עוריאל רשפאה לככ ךומסב ןתינש בושמ אוה

 תמועל ¢א חוקלל תינפשכ¢© יפציפסו קיודמ
®¢תוחוקל םע רבדמ התאשכ דימת¢     

 תכלה¢© רופישל תנתינה תוגהנתהה תא ראתמ
הארנ היה אוהו ,ךתיא רביד חוקלהש ידכ ךות     
®¢ךירחא ףדור אוה וליאכ    

 רסחו הפי סחייתמ אל התא¢© יטופיש וניא
®¢תוחוקלל תונלבס     

 שיגרה ךתעדל ךיא¢© תוכלשהה תא שיגדמ
םא הטלחהה לע עיפשת ולש היוחה øחוקלה      
®¢אל וא בוש ונילא אובל     

 האבה םעפב¢© הלועפל הביטנרטלא ןתונו,
®¢וינפל םוקמב ודיצל תכלל לכות     

≠ ןועבר רובעכ :םיננובתמ ≠ ישימח בלש
הנש יצח

המרב םידקפתמ רבכ םידבועה בור הזה בלשב
אל ןיידע הטילקה ךילהת ,תאז לכבו ,תפטושה
°םייתסה

תוכיישהו תוהזה תשוחת תא שבגמ ןיידע דבועה
הארנש המ ןיב םירעפ םימייק םיתעלו ,תינוגראה
םידבוע :דבועה לש תושוחתה ןיבל ץוח יפלכ
אל תאז לכבו ,תכרעמהמ קלח רבכ םיארנש
ןיידע ןוגראהש םידבוע םתמועלו ,םיכייש םישיגרמ
רבכ םהש תורמל ,¢םיטלקנ¢ לאכ םהילא סחיתמ
Æונממ קלח םישיגרמו םיהדזמ

היצמיטיגל דבועל התיה ןושארה שדוחב םא
אוה וישכע ,¢םיליחתמ לש תולאש¢ לואשל האלמ
,תוינושאר תולאש גיצהל חונב תוחפ שיגרהל לולע
ןכל Æולש הדימלה יכילהתב עוגפל לולעש רבד
:דבועה םע רוריבו בל תמושת להנמהמ תשרדנ
םימוחת וליאב øיאמצע רבכ אוה םימוחת וליאב
øךשמהל ולש תופיאשה ןהמ øהדימלה קוזיח שרדנ

םידעי עובקלו תויפיצ םואית תחיש םייקל ץלמומ
חיטבהל ידכ ,תישיאו תיעוצקמ תוחתפתהל םירורב
Æיביטקפא הטילקו הדימל ךילהת ךשמה

°ןוגראב הנש ∫םיגגוח ≠ ישיש בלש

ןמז ,תיתועמשמ ןויצ תדוקנ וז הנש תדלומוי
ןוגראה לשו דבועה לש תולכתסהלו הכרעה תחישל
øןאכ ונל היה המ זא ≠

ךלהמב רכיה ילבל הנתשמו לדגש ,קונית ומכ
הנישו דמל דבועה םג ךכ ,וייחל הנושארה הנשה
ךל הרק המו Æהנושארה הנשה ךלהמב םיבר םירבד
øשדחה דבועה תטילקמ תדמל התא המ øלהנמה
לוכי םייוניש וליא øתווצל איבה אוה םישודיח וליא
ךילהתמו דבועהמ הדימלה תובקעב ןוגראה תושעל
øןוגראבו תווצב ,דיקפתב ולש הטילקה

°תחלצומ הטילקל
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ןייטשנורב יחצ ∫תאמ

ןיס רסיק לש ותזרכהל הנענש ,גניפ דליה לש ורופיס תא רפסמ ,יניס םע רופיס ,®≥∞∞∑ ,ימד© קירה ץיצעה
חיטבמו ,הכלממה יבחרב םידליה לכל םיערז קלחמ רסיקה iÆתוכלמה סכ תא שריי ימ עבקיש ןחבמב דומעל
חילצמ וניא גניפ Æושרוי תויהל רחביי ,רתויב םיפיה םיחרפה תא לדגלו םיערזה תא טיבנהל חילציש ימש
,ןומראל םידליה לכ םיעיגמ ,הנש רובעכ Æותדמתהו ותעקשה ,ויצמאמ לכ ףרח לביקש ערזה תא טיבנהל
תא ןחוב רסיקהש רחאל Æהשובב ושאר תא ןיכרמ ,קיר ץיצע וידיבשכ עיגמ גניפ קרו ,םהיחרפ תא םיאשונ
תא אצמש זירכמו ךייחמ אוה גניפ לש קירה ץיצעה חכונלו ,תופעוז וינפ ,םידליהמ דחא לכ לש םיחרפה
קרו ,םתוא טיבנהל היה ןתינ אלו םילשובמ ויה קליחש םיערזהש ךכב קמנמ אוה הריחבה תא Æאבה רסיקה
Æהקירה תמאה םע עיפוהל זעה גניפ

Æתירבעה הטיסרבינואב היגולוכיספל גוחב טנרוטקודו ,תינוגרא היגולוכיספל הצרמ ,ינוגראו ינילק טסיפרתוילביב  ,ןייטשנורב יחצ

i תורפסב רזוח ביטומ אוה השוריה ןחבמÆ ריפסקייש םאיליו תאמ יגרט הזחמ© ריל ךלמה ךרועש הבהאה ןחבמ לשמל ךכ®¨
ןגרו לירנג Æוילא ןהמ תחא לכ לש הבהאה תרהצהל םאתהב ,םייחב ודועב הכלמהה תומדא תא ויתונב תשולש ןיב קלחמש
שילש תחא לכ תולבקמו ®השוריה תלבק רחאל הרהמב תררקתמש© ןהיבאל הלודגהו המחה ןתבהא לע תחא לכ תוזירכמ
תא תבהוא איהש הזירכמו היתויחא תוניגפמש תונפנחב תורחתהל תוסנל תברסמ הנטקה ותב ,הילדרוק Æהכלממהמ
ןגרו לירנוג ןיב הכלממה תא קלחמו ,השוריה ןמ הילדרוק תא לשנמ ריל ,םעז תבוגתב Æחלממ רתוי אלו תוחפ אל היבא
.תמאב תבהואה ותבכ התלגתהש הילדרוקו ריל לש םתומל איבמ רבד לש ופוסב הז ךלהמ Æדבלב

העציץ הריק
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יתחכנ ,טנרטניאה רעי הבעמב ייטוטיש ךלהמב 
הסרג םג היוצמ הז םידלי רופיסל יכ ,תולגל
םיקסע שיאב ףלחוה רסיקה וז הסרגב iiÆםילהנמל
להניש שרוי שפחמה ,השירפ ליגל ברקתמה חילצמ
םיריעצה םילהנמל ארוק אוה ןכל Æקסעה תא וירחא
חילציש ימש חיטבמו םיערז םהל קלחמ ,הרבחב
םיפיה םיחרפה תא לדגלו םיערזה תא טיבנהל
Æאבה ל¢כנמה תויהל רחבי ,רתויב

 ßקירה ץיצעהß תומית רפסמ םע שגפמ ונל ןמזמ
לש© הרשויהו תונכה תואצמנ ןשארבש ,תויזכרמ
חצנל רתויב הבוטה ךרדכ תוררבתמש ≠ ®גניפ
ןהו ,®םירחאה םידליה לש תואמרה תמועל©

בושח יכרע רועיש ארוקה תא תודמלמו תולמגותמ
ןה תופסונ תומית Æתונגוהבו תויגשיהב ,תויתורחתב
,הוואגו השוב ,ןולשיכו החלצה ,הבזכאו הווקת
ורשוי Æתוומו םייח ,הכיעדו החימצ ,קופיסו תונקיר
,ערזה תא טיבנהל תונוש םיכרדב הסנמה גניפ לש
ץיצעה םע ץמואב ותובצייתהו ,החלצה אלל ךא
תצעב ,רסיקה לומ לא iiiהמוריעה תמאה םע ,קירה
היושע ,ותלוכי בטימכ השע יכ ותוא קזחמש ויבא
ivÆתיטנתוא תוגיהנמב תיתועמשמ היינב ןבא תויהל

רפסמב דקמתא רופיסה לש תינוגרא האירקב  
ןוימו סויג :דהדהמ רופיסהש םייזכרמ םיאשונ
תוברת תניחבל םינייפאמ השולש ,תונגוה ,םידבוע
םינוכיס תחיקלו תונשדח ,תונפקות ≠ תינוגרא
סויג תניחבב Æתוומה אשונו ,תואצותל תונווכמו
ידליל רסיקה ביצמש ןחבמה ,םידבוע ןוימו

,דיקפתל םידמעומל ןוימ ןחבמכ והומכ ,הכלממה
ןוויכ הרשוי רדעיהו תונגוהה רסוח ןמ וב שי

Æלושיב ורבעש םיערז םידליל קלחמ רסיקהש
םישח ובש ןפואל תילולימ תוסחייתה ןיא רופיסב
םהילע םירעה רסיקה יכ םיניבמ םהשכ םידליה
רסיקה לש הריחבל אל םגו םתשלוחב םתוא ספתו

תוארל ןתינ טסקטה תא הוולמה רויאב םלוא Æגניפב
רויאשכ ,גניפב הריחבהמ םיעתפומ םידליה תא
גניפ לש ודיאל םיחמשו םיקחוצ םיארנ םה ןכ ינפל
הז רשקהב Æרסיקה ינפב קירה ץיצעה םע בצינש
ליעפהל ןוכנ הז םאה :תיתא הלאש ןאכ הלוע
øורשוי תניחב ךרוצל דמעומ לע תירקש היצלופינמ
םיפתתשמה םהב םייוסינל דוגינב Æאלש ןימאמ ינא
תא לביק ןייסנהש רחאל© םתמכסה תא םינתונ
םיאצמנ הדובעל םידמעומ ,®הקיתאה תדעו רושיא
תוחוכ יסחי תניחבב רתוי התוחנ הדמעב שארמ
םא יכ תאז שיגדהל ונל לאו ,ןייאורמל ןייארמ ןיבש
דמעומה םע גוהנל יוארה ןמ ןכל Æתאז ךכרל
ןכ היהיש ונממ םיפצמ ונאש םשכ קוידב ,הרשויב
שמתשהל םיטונש םינייארמ שי ברה ירעצל Æונמע
םלרוג תא ץורחל םינהנ םהו םהל ןתינש חוכב הערל
הלא םינייארמ Æםיהולא ויה וליאכ םידמעומה לש
יושע ,לבקתה אלש דמעומ לכ יכ ורכזיש יואר
הצרנ אלו ,ןוגראה לש ילאיצנטופ חוקל תויהל
הנכס Æוירבח ברקב םיילילש רוביצ יסחי ונל השעיש
Æתונגוהב ונלש םידמעומה יפלכ גהננ םא ףולחת וז
ךות םימייקתמ ךנוגראב ןוימהו סויגה יכילהת םאה
øםידמעומה יפלכ תונגוה לעו הקיתאה לע הרימש

יוטיב ידיל אב ,תונגוהה רסוחו תונגוהה אשונ 
םידליה םיכרועש תואוושהב םג ßקירה ץיצעßב
תודלימ Æלדגל וחילצה םהש םיחרפל רשאב םהיניב
רתוי ימ לש¢ ,תואוושהב ןמזה לכ םיקוסע ונא
ונאו ,ב¢ויכו ¢øרתוי קורי ימ לש אשדה¢ ,¢øלודג
תנתונ אלש תויתורחת ,רובצלו גישהל ףדרמב
ונתוא עינהל ןבומכ תולוכי וללה תואוושהה Æחונמ
תויהל תולוכי םג ןה ךא ,רתויל ףואשלו רתוי גישהל
תיירואית Æהרטמל יעצמאה תא ךופהלו תוקתשמ
אשונ תא תרשוק ,®±Adams ©≥∂π לש תונגוהה
סיסב דציכ הריבסמו ,היצביטומל תונגוהה
ילש תומושתה תמועל ילש תוקופתה ןיב© האוושהה

ii  רצויה והימ תעדל ןתינ אל הז הרקמב םג ,דחא רצוי םהל ןיאש םיבר םייממע םירופיסל המודב.
iii  המוריעה תמאה ביטומב רכזיהל ןיינעמ הז רשקהבÆ ב דליה ומכßםישדחה ךלמה ידגבß יא תא ףשוחה

לכ לש םהימורעמ תא ורשויב ףשוח ®םוריעה© קירה ץיצעה םע אבש גניפ ךכ ,םוריעה ךלמה לש ורשוי
.םרשוי יאב םירחאה םידליה

iv  רופיס ידכל םילישבמה ,םדאה לצא םיקומע םיישפנ םיכילהת לש ףוקיש הווהמ תיטנתוא תוגיהנמ
וירופיסמ רפסל גיהנמה לש ותלוכי Æגיהנמ ותוא לש תישיאה הירוטסיהה תעירי תא ללוכה ,יטנתוא ימינפ
תבחרומ האירקל© Æתיטנתוא תוגיהנמ לש המויקל יחרכה יאנת איה ,תימוימויה הדובעה תרגסמב םיישיאה
Shamir & Eilam, 2005®Æ ∫המגודל
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תומושתה תמועל רחאה לש תוקופתל האוושהב
רסוח וא תונגוהה תשוחת תא עבוק ®רחאה לש
יושע םיכרד וליאב תטרפמו ,דבועה לש תונגוהה
הרקמב וא רסח לומגת לש הרקמב טוקנל דבועה
איה הירואיתה תוצלמהמ תחא Æרתי לומגת לש
,היולגו תנגוה תוקופת וא רכש תכרעמ רוציל
םידבועה ןיב םיבאשמה תקולח ןפוא תא תפשוחה
קפסה תא ריסתש ,®יתאצקה קדצ םויקל הגאד©

העקשה התוא רובע ינממ רתוי םילבקמ םירחאש
הירואיתה ירקבמ Æ®ב¢ויכו קתווה ,ןויסינה ,ץמאמה©
םיעבוק ובש ךילהתה תא םג ףושחל שי יכ ופיסוה
תונושה תוקופתה ולבקתי םינוירטירק הזיא יפל
קדצהש גואדל שי ךכ Æ®יכילהת קדצ םויקל הגאד©

Æיכילהתה קדצה סיסב לע םייקתי יתאצקהה

פ¢ע תינוגרא תוברת םינייפאמה םידממ השולש
O'Reilly, Chatman & Caldwell ©±ππ±®, ידיל םיאב

תונשדחß, ßתונפקותv: ßונינפלש רופיסב יוטיב
≠ תונפקות ßÆתואצותל תונווכמßו ßםינוכיס תחיקלו
תויתורחתב יוטיב ידיל תונפקותה האב רופיסב
גניפ לש ונולשיכ יפלכ דיאל החמשבו םידליה ןיבש
תא חצנל אוה םיבר םינוגרא לש וטומה Æחרפ לדגל
רוכזל הכירצ הלהנהה Æםהב םירחתמה םינוגראה
םג לחלחל היושע ץוח יפלכ תונפקותה תשגדה יכ
ימיטיגל הז המכ דע הלאשה תלאשנ ןכל Æםינפ יפלכ
תונפקותה המכ דעו ןוגראה ךותב ינפקות תויהל
םיכרדה תחא Æריחמ לכב םיגשומ ןוחצינהו
איה ןוגראה ךותב האירב אל תורחת םע דדומתהל
הלועפ ףותיש יבגל םג ףקת© תווצ תדובע למגתל
לקתנ התא ךנוגראב םאה Æ®םירחתמ םינוגרא ןיב
øתויגשיהו תויתורחתמ האצותכ תונפקות ייוליגב
øןיע םהמ םימילעמ אמש וא םילפוטמ םה םאה
ןוכיס גניפ חקול רופיסב ≠ םינוכיס תחיקלו תונשדח
וניאו ,קירה ץיצעה םע רסיקה לומ בצייתמו

Æרחא ערזמ חרפ לדגל םידליה ראש ומכ התפתמ
תונשדח השיגדמה הלהנה רובע יתימאה ןחבמה
הלגמ איה םאה אוה ,םינוכיס תחיקל תדדועמו

תפרוע¢ איה אמש וא םידבוע לש תויועטל תונלבס
יוסינמ ענמיהל םידבועל םורגל יושעש המ ,¢םישאר
תוברתה דציכ Æםתרשמ תא ןכסל אלש ידכ ,הייעטו

ךנוגרא םאה øתויועטל øןולשיכל הביגמ תינוגראה
תויועטל ביגמ אוהש וא הדימל לש תוברת םדקמ

םג םוקמ ןתונ ךנוגרא םאה ßøםישאר תפירעßב
שגד תמשה ≠ תואצותל תונווכמ øםירחא םיערזל
תכרעהב ךכ Æךילהתה ןובשח לע האב תואצות לע
תואצותל םיסחייתמ םאה ,הלאשה תלאשנ םידבוע
ךילהתל דבכנ םוקמ םינתונש וא דבועה לש
תואצותל איבמ דימת אלש© ץמאמה תעקשהלו

לע שגד םש היה ונרופיסב רסיקה םא Æ®תולחוימה
לש הדמתההו תוידוסיה ,העקשהה יזא תואצותה
אלו ,רחבנ היה אל אוה ,הרכהל םיכוז ויה אל גניפ
רבע ומצע אוהש החימצה ךילהת לכל ךרע היה
,תינוגרא Æחרפ חימצהל םילשוכה ויתונויסינב
יושע ךילהתה לע אלו תואצותה לע שגד תמשה
תוכיאב העיגפלו דבועה לש ךרד ירוציקל ליבוהל
וא םירומ םתוא איה ,ךכל המגוד Æתורישהו רצומה
יפל םתוא תלמגתמ ךוניחה תכרעמש רפס יתב
חתפ חתפנ ךכ Æםינחבמב םהידימלת לש םיגשיהה
הרזע ןתמב רפס יתבו םירומ לש היימר תונויסינל
תופידע ןתמ ,הזמ רומח תוחפ אלו תורגבה תוניחבב
ןובשח לע םיגשיהו םינחבמ תנווכמ הארוהל
¢טנרטניאה ידלי¢ וב עדימה ןדיעב Æךוניחב קוסיעה
ריהמ ןפואב םהל יטנוולרה עדיה תא גישהל םילוכי
ךוניח לע שגד רתוי םישל היה יוארה ןמ ,ליעיו
תא םידימלתל ריאשהלו ,םייח ירושיכ חותיפו

םהל עייסלו םייתורפס תורוקממ םוכיסה תדובע
ךנוגראב םאה Æךרוצל םאתהב הלא תורוקמ תנבהב
ילוא øךילהתה לע וא תואצותה לע שגד םימש
øםהינש ןיב םיבלשמ

תוברתה ידממ תשולשל ףתושמה הנכמה 
אוה ,ßקירה ץיצעהß לש רשקהב ,יתרכזהש תינוגראה
הלהנהה רשאכ Æ¢םיעצמאה תא תשדקמש הרטמה¢
אלו ךרדה לע אלו הרטמה לע שגד םישל תרחוב
תוברת¢ םא אלפתנ לא ,הרשויהו תמאה לע
רקש ,לוצינ ,תותיחשב תנייפאתמה ¢הניבמוקה
תוניגהה ,העקשהה לש םמוקמ תא תספות תואמרו
יכ אלפתנ לא ךכ Æרשויהו תונימאה ,תונגוההו
,ךרד ירוציקב תנייפאתמה ¢טנטסניאה תוברת¢
רבד לש ופוסב תעגופ ,תונקירו תולשב רדעיה
,ללכב הרבחה לשו טרפב ןוגראה לש ויתודוסיב
Æתוביציה תא תרערעמו ,תחופו ךלוה רוד תניחבב
תוברת¢ל ¢הניבמוקה תוברת¢ ןיב בולישה
תויוגהנתהו תויתא תויעב םדקל היושע ¢טנטסניאה

 O'Reilly, Chatman & Caldwell (1991)  vתינוגרא תוברת תניחבל םיפסונ םידממ העברא םינייצמ:
.תוביציו תווצל תונווכמ ,םיטרפל בל תמושת ,םישנאל תונווכמ     
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תמגודכ ,®ללכב הרבחבו© הדובעה םוקמב תוילילש
וא ןוגראהמ הבינג ,הדובע תועש חווידב תואמר
לש תוחלצה סוכינ ,דויצב הלבח ,הדובעל םיתימעמ
תצפהו תוליכר ,םירחאל תונולשיכ סוחייו םירחא
הדרטה ,תונוירב ,תילולימ תוללעתה ,תועומש
ילרומ קזנ הלא תוילילש תויוגהנתהל Æדועו תינימ
Æןוגראל בר ילכלכו

אשונ ,תוומה אוה קירה ץיצעב רחא יזכרמ אשונ 
זכרמבש תורמל Æוקיחדהל יושע יוצמה ארוקהש
תשרל וכרדב רבוע גניפש ךילהתה אצמנ רופיסה
לש ותנקזב חתפנ רופיסהש ירה ,הכולמה תא
בצינ ןאכ Æשרוי ומצעל רוחבל ותוא העינמש רסיקה
םידבוע© תישיא≠ןיב האירקב ריעצה לומ ןקזה
תמועל ןויסינה ,םיריעצו םישדח תמועל םיקיתוו

תונרמשה ,החמתמה תמועל החמומה ,רסובה
≠ךות האירקבו ,®תונקתפרהה וא תונשדחה תמועל
םיקלחה תמועל ונבש םינקזה םיקלחה תישיא
תודוקנ תמועל קזוחה תודוקנ© ונבש םיריעצה
,תויביטקאיר תמועל תויביטקאורפ ,השלוחה
תוומה אשונ תניחב תא Æ®תוננער תמועל הקיחש
האירק גיצא וב ,אבה ןויליגל ריאשא םינוגראב
תאז םע דחי Æתמדרנה הייפיפיה היישעמל תינוגרא
הבשחמל עיצהל ,ßקירה ץיצעהß לש רשקהב שקבא
תואנדס עיצמ ךנוגרא םאה :תואבה תולאשה תא
םאה øהיסנפל םיאצויה רובע השירפ תארקל
תריחב ךילהתב םיברועמ דיקפתהמ םיאצויה
םידבוע קיסעמ ךנוגרא םאה øםהלש םיפילחמה
םידבוע ןיב חתמ םייק םאה øםיאליגה תשק לכמ
øומע םידדומתמ דציכו םאהו תורוד ירעפ עקר לע

האור אוהש וא ¢טבשה ןקז¢ תא ריקומ ןוגראה םאה
רמשמ ןוגראה םאה øונממ רטפיהל הסנמו דרטמ וב
הרקמב øרבעה יגיהנמו ילהנמ לש םתשרומ תא
ותומל ונתנ םאה ≠ ךתדובע םוקמב דבוע רטפנש
øופילחמ רחבנ דציכ øםוקמ ®ימואתפה וא יופצה©

תופסונ תוירופטמ תולאש רפסמב םייסא 
םיערז וליא :תועדומ ליגרתל העצהבו הבשחמל
אל םיערז וליא øךלש ןוגראב וחמצו וטבנ ,וערזנ
ךיאו øרבד לש ופוסב ולבנ ךא וחמצו וטבנ וא וטבנ
תניגב עורזל ךתעדל ךירצ םיערז וליא øהרק הז
ןוגראה תניגב םיחמוצ םיטוש םיבשע וליא øןוגראה
ןשדמ תייה םירמוח וליאב øשקנל ץילממ תייהש
המ øלודיגה עצמב תויהל ךירצ המ øהניגה תא
הווקמ התא המו ךתדובעב עורזל הצרתש םיערזה
המ øלודיגל ריבס חוורמ רמשנ םאה øםהמ חמציש
וליא øךנוגראבו ךתדובעב יונישה ערז תויהל יושע
רוזעל םילוכי םירחא ®םינוגרא וא םידבוע© םיננג
øתורישה וא רצומה לש רתוי הבוט האלכה תריציב

תרתוכ ילע μ לעב חרפ רייצ :תועדומ ליגרת 
תונמוימ וא ,המישמ ,םוחת הלע לכ לע בותכ Æםיווש
הדימל םאתהב הלע לכ עבצ Æךתדובעל םייטנוולרש
השעמל הכלה ךתדובעב יוטיב ידיל אב אוה הבש
©•∞, •μ≤, •∞μ, •μ∑, •∞∞±®Æ חרפה לש ועבצ

יקלח Æךתדובעב ךלש בולבלה תדימ תא ףקשמ
םתוא תא םינמסמ עבצ אלל ורתונש םילעה
םישרדנ ונא םהבו תוקשהל ונילעש םימוחת
עצבל ןבומכ רשפא ליגרתה ותוא תא Æדוע עיקשהל
Æתינוגראה המרב םג

:תורוקמ
Æדמח ירפס ,תונורחא תועידי ,לבב :ביבא≠לת Æקירה ץיצעה Æ®≥∞∞∑© ימד
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Æרבחמל תורומש תויוכזה לכ ™
,הבשחמה תא תורגל דעונ ,אלא ,ותרגסמב תואבומה תוריציה לש יטילנאוכיספ חותינ גיצמ וניא רוטה
Æהריציה לולכמ םע הקימעמ תיפרתוילביב הדובעל ףילחת הווהמ וניאו ,יונישל יאנתה איה ≠ תועדומל איבהל
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Æתנמאמו תינוגרא תצעוי̈ שונא יבאשמ תלהנמ ,םירפא לחר

םירפא לחר ∫תאמ

םימשיימ ,ינויסינמ ,םינוגראה טעמ ,תאז םע Æרוערעל תנתינ יתלבו העודי ןולשיכהמ הדימל לש התובישח
,דיתעל םייעוצקמה םיעוציבה תא רפשל ידכ הדימלל םיביוחמש םילהנמ םנשי Æהליעי הרוצב התוא
םייונישל םיליבומ םניא וללה םיברה םיצמאמה םיתיעל ךא היישעה רחאל םיחותינל תובר תועש םישידקמ
Æםייתימא

רתיה ןיב ,םיגהונ םה ,דיתעב תומוד תויועט עונמל ידכ Æער אוה ןולשיכש םינימאמ םילהנמה תיברמ
Æםהיתויועט לע םידבועה תא חיכוהל

םימעפל ,ער אוה םימעפל תינוגראה המרב ןולשיכ ,תישאר Æתיעטומ איה  ,יתעד תוינעל ,וז המגידרפ
ווחש רחאלש ןוויכ םילהנמה תא קזחמש ןוזיא קפסמ ןולשיכ ,ךכמ הרתי Æבוט וליפא םימעפלו ענמנ יתלב
האצותכ Æןטק תונולשיכמ ששחה ,®ßוכו חלצ אלש טקייורפ ,הדובעל הלבק יא© םימעפ רפסמ תונולשיכ
Æהלדג םיקסעבו לוהינב הבושחה םינוכיס תחקל תונוכנה תמר ,ךכמ

˙ÂÂÏ˘ÈÎ ≠ ÏÚ ˙ÂÏÎ˙Ò‰
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רותיאל תושרדנה תולועפהו השיגה ,תינש
≠ םאתהב ≠ תוליעיב םיינוגרא םילשכ חותינו
םיכרדל םיקוקז םינוגרא Æתורבחה תיברמב תורדענ
,תונקסמ תקסהל רבעמ רתוי תובוטו תושדח
קושה¢ וא ¢םילהנה רחא בקעמ השענ אל¢ חסונב
,םינפהל שי Æ¢ונלש רדהנה שדחה רצומל ןכומ וניא
Æהמשאה תלטה לש ¢קחשמה¢ תא ,הליחת

םינתינ יתלב טעמכ םה המשאהו ןולשיכ
הדרפהל

םידמול ונלוכ תויוברתהו םינוגראה תיברמב 
תא תחקל ושוריפ ןולשיכב האדוהש ,םיוסמ בלשב
תילוהינה המלידה הנשי ,וזמ הרתי Æונילע המשאהה
הנוב ןפואב ביגהל םילוכי םילהנמ דציכ :תחוורה
øהרושכ השענ לכהש תוסחייתה אלל תונולשיכל
חיטבי המ ,תונולשיכב םימשאומ םניא םידבועה םא
לע םתדובע תא עצבל רשפאה לככ םיסנמ םהש
øרתויב בוטה דצה

ןוחטיב תעטונש תינוגרא תוברת ,רבד לש ופוסב
תויהל תבייח ןולשיכ לע חוודלו תודוהל םידבועב
םיעוציב לש םיהובג םיטרדנטס םע המילהב
ינפ לע םילשכה תא ןוחבל ןתינ ,ונייה Æםייעוצקמ
תויועט ןיב תוענה ןולשיכל תוביס לש םורטקפס
ושענש תויועט ןיבל ®המישרה שארב© תונווכמ
העקשה רסוח ןיב אמגודל ,ןיחבהל ןתינ Æבל םותב
דבוע לש תופייע ןיבל יעוציב לשכל האיבהש
תרמשמה ףוס תארקל ודיקפתב לשכש תרמשמ
Æתונוש תוביסמ הדימה לע רתי הכראתה רשא ,ולש
לשכל הנוממה לש תוירחאהש ,ינשה הרקמבו ןכתיי
לבקל ןתינ ,ןכ לע רתי Æדבועה לש וזמ רתוי הלודג
תכרעה ומכ ,ךרע בר עדימ וז המישר תועצמאב
םהילע םיארחא םמצעב םילהנמהש םילשכה
Æךכמ תרזגנכ לוהינה תיגטרטסא תא תונשלו

יכ ,תובורק םיתעל ¢חפוקמ¢ ןולשיכ חותינ
יומידב םסרכל ,ונתשוחתב ,םייושע תונולשיכה
חותינמ ןתינה לככ ענמינ ונבורש ,ךכ ונלש ימצעה
שרוד םיינוגרא םילשכ חותינ ,ןכ לע רתי Æתונולשיכ
תומימעל תונלבוסו תונלבס ,תוחיתפו הריקח
Æומנפוי םינוכנה םיחקלהש חיטבהלו תיתביסה

¢ונלש תומלשומה רסוח םע תמעתהל¢ ץמואה
תא דדועל םיכירצ םילהנמש ותועמשמ םירחא לשו

היתפמא תולגל ,םהיתועד תא עיבהל םידבועה
חור תרוממ וא סעכ תועבהמ ענמיהלו תושימגו

Æתוליעי רסוחכ ןושאר טבמב תואריהל יושעש הממ
עיקשהל תונוכנה לע הדיעמ תויועטב האדוה
םא ןיב ,ונשיי אל םירבדש חיטבהל ידכ םיצמאמ
לכב וא רצומ חותיפו קווישב ,תוריכמב רבודמ
לע הדיעמ איה ,וזמ הרתי Æתיקסע םיסחי תכרעמ
Æקזח גיהנמל ותוא תכפוהו להנמה לש ותוישונא
ןולשיכב האדוה יא Æםיעוט שונא ינבכ ונלוכ ≠הביסה
עוגפל ,םידבועה ברקב הרתסהכ שרפתהל היושע
תכללו וילע ךומסלב תושקהלו להנמה תונימאב
Æוירחא

הדימל תוברת קזחלו רוציל םילוכי תורבח ילהנמ
תא דדועל ,¢םשא ימ¢ קחשמ תא תלרטנמש
םינטק ,תונולשכ לע יבקע ןפואב חוודל םידבועה
Æםהמ דומללו תוירחא תחקל ,יתטיש ןפואב םילודגו

םיינוגראה םירשקההו תוביסה לש הקימעמ הנבה
הדימלל הליעי היגטרטסא גיהנהל עייסת תונולשיכל
תוכרעמב םיענמנ יתלב תונולשיכ ומכ ,ןולשיכמ
הכורכה תואדווה יא עקר לע רתיה ןיב ,תובכרומ
רופישל תויונמדזההו םהלש םירועישה Æהדובעב
החיש תמייקתמ רשאכ ינויסינמ ,םיססומתמ
Æהקונח

םהש ,הז ןבומב ¢םיבוט¢ םילשכ םנשי ,ןכ ומכ
לש קוניזל עייסל לוכיש ךרע לעב שדח עדי םיקפסמ
יוליג Æודיתע תא חיטבהלו יתורחת קושב ןוגרא
תקידב ,ינשדח רצומ בוציע ,תושדח תופורת
תומישמ ןה ßוכו שדח קושב תוחוקל לש תובוגת
¢הייעטו יוסינ¢ ןיעמ Æהז גוסמ תונולשיכ תושרודש
,הנושארבו שארב ,ינויח Æהחימצ ידדועמ ,םייחרכה
תוחלצהש יפכ© ¢םימכח¢ תונולשיכ רידגהל
תואצוהב הדירי ,תוסנכהב לודיג יפ לע תורדגומ
םילבוקמה תולובגה תא ועדיי םידבועהש ,ךכ ®ßוכו

הרבחה וז ךרדבו לשכיהל םילוכי םה םתרגסמבש
ומכ Æתוכרובמה תונשדחהו תויתריציה תא תדדועמ
לע םידבועה תא ,יתעדל ,למגתל ץלמומ ,ןכ
םהל תתל ,תוחלצהל המודב םימכחה םילשכה
ךומתל ,תואדווה רסוח םע תודדומתה יכרדל םילכ
ףותיש ךרד לשמל ,םימכח םינוכיס תחיקלב םהב
םינוכיס םוצמצב םילהנמכ תודדומתהה יכרדב
Æדועו
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,ל¢יב םימרוג םע םייתקוסעת םילדומ חתפמ אוה Æהימדקאב הצרמו רופיש ןוכמ לש ימדקא להנמ אוה ¨טרבלג יפר ר¢ד
Æהחוורהו הדובעה דרשמב ישארה ןעדמה ןגס רבעב Æהדובעב בולישה ימוחתב ץעויו הדובעה קושל החמומ

טרבלג יפר ר¢ד ∫תאמ

ילואו© רשפאל ,תירסומו תילכלכ ןוכנ םאה :הלאשב תוטבלתה שי ,לארשיב הקוסעתה תייעבב םינדשכ
Æרמאמה קוסעי וז הלאשב Æהשירפה ליג רחאל םירגובמ תדובע ®דדועל

עבודת מבוגרים ©מעל גיל פרישה®∫
øהאם היא נכס או נטל

דיון בשאלה∫ האם פעילות זו תורמת כלכלית ומוצדקת מוסרית
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היעבה תוחתפתה

תפוקתב ,≥∞≠ה האמה לש ,םימדוקה םירושעב
תיטרקומד ≠ לאיצוסה הלכלכהו ןגרואמה קשמה
םינוגראב ודבע םירגובמה בור לארשיבו ברעמב
םה Æםייתורדתסהו םייתלשממ ,םיירוביצ תודסומו
תויחלו השירפה ליגב ,ללכ ךרדב ,שורפל וגהנ

Æקשמב זא תולבוקמ ויהש תיסחי תובידנ תויסנפמ
,יוניש לח ל¢נה האמה לש םיעשתה תונש תישארב
המזי לש קשמ ןאכ חתפתהו םלועל החתפנ לארשי

תורבח וטלב וחתפתהש תורבחה ןיב Æתישפוח
יחוטיבו למג תופוק© םיקנבו תויטרפ חוטיב
ינויסנפה חוטיבה תא םמצע לע וחקלש ®םילהנמ
הלשממל ליבקמב ולעפ םה Æםידבועה לש
להנמה תונרקלו ®תויביצקת תויסנפ הקפיסש©

Æהלשממה ידי לע וחטובש ירוביצה

:הב הפוקתב הרק הז לכ

±Æ תונידמה רבחמ םילוע ןוילימכ ונילא ופרטצה,
≠ ישונא ןוה יריתע ךא שוכר ירסח םהמ םיבר
תועוצקמ ילעבו םיאמדקא ,עוצקמ ישנא
Æםייאופרו םיגולונכט

≤Æ תוחפ םע ,החמתמ קשמל ךפה קשמה
םיחמתמ םיקסע רתויו תואלקחו םילעפמ
ישנא ידי לע םילעפומש םילאנויספורפו

Æ®רקורדÆפ© עדי ידבועו עוצקמ

≥Æ םויכ© םוב יבייבה רוד ינב ידיל רבע קשמה
יריתע וינבש ,דחוימב לודג רוד ,®+∂μ יאליג
קר ועיקשהש הלאכ וא ,ילוהינ ןויסינו עדי
םייאמדקא םידומילב בר ןמז הנורחאל
Æיעוצקמ ןוכדעבו

םילאנויספורפ , μ∞ ≠ ה תונש ידילי ,הז רוד ינבל
םנמז עיגהשמ ,רבתסה ,הובג הדובע רסומ לעבו
,םיאירב םהש ןוויכ ךכל םינכומ םניא יכ ,שורפל
רבכמ אל הז ועיקשהו ,יעוצקמ עדי יריתע
ÆÆÆתועצקמתהב

,איה הדובעה חוכב ראשיהל תפסונ הביס
םידבועל ,תונידמה רבח יאצויל :ומכ ,םהמ םיברלש
וויהש ,יטרפה רוטקסה ידבועמ םיברלו םייאמצעה
,π∞ ≠ה תונש תישארב תילכלכה תוליעפה זכרמ תא
Æהשירפה תעב םויקל םיעצמא חוטיבה תונרקב ןיא

,תילכלכ הביס ןיא יכ ,םינימאמ םג םה ףסונב
םליג טעמל ,תרחא וא תירסומ ,תיתואירב ,תיתרבח
םהילע ,ןכלו Æשורפל םהילע הניגב ,יגולונורכה
Æהרבחה תאו םמצע תא ךכב תרשלו דובעל ךישמהל

תועטומ דוסי תוחנה

,תולקב רוביצב תלבקתמ הניא ליעלד השיגה
יבשותמו תוינידמה יעבוקמ ,םיריעצהמ םיברו

םליג ינבכ גוהנל םירגובמה לעש ,םינימאמ ץראה
תא תונפלו הדובעהמ שורפל ,םימדוקה תורודב
Æםיריעצל הדובעה תומוקמ

תונידמב םג Æלארשיל תידוחיי הניא וז השיג
השיגה תטלוש ןיידע תושעותמב רקיעב ,תורחאה
ןחלוש וא הנוכמ דיל הדמע אוה הדובע םוקמ יכ
רגובמהשכו ,םייפילחת םה םישנא ובש הדובע
אל ,רומאכ ,הלוע וז הלאש Æסנכיי ריעצה ,הנפתי
יואר ןכלו̈ OECD תונידמ ברימב אלא ,לארשיב קר
OECD תיתנשה ותריקסב ןוגראה יאצממ דמלנש

Employment Outlook 2013Æ הריקסה יאצממ
הנעטה≠≠≠¢    :ןלהל םיאבומ ח¢ודה לש  ¥π דומעמ
םמוקמ תונפל םירגובמ דדועל שי היפל תיתרוסמה
םירגובמה תשירפש הנומא לע תססובמ ,םיריעצל
היונב וז הנומא Æםיריעצל הדובע תומוקמ תררחשמ
:תויועט יתש לע

Æעובק קשמב תורשמה רפסמ הנושארה יפל
,יגול סיסב  OECD ≠ה ינלכלכ תעדל ןיא וז העיבקל
האצות אוה אלא עובק וניא תורשמה רפסמש ןוויכ
תא ןממנ םאה הלאשה םג תדמועו Æתוגהנתה לש
יוסימ י¢ע ,הקספוה םתדבעש םירגובמה ייח
≠ו  øםיריעצה

םיריעצו םירגובמש החנה ןאכ שי ,הינש תועט
ןדיעב ןוכנ היהש המ© תולטמ ןתוא תא םיעצבמ
ךא ,®הדובע התוא ועציב םלוכ םהב םילעפמה
לש וז תא הפילחמ הניא םיריעצה תדובעש רבתסמ
םירגובמ ,ןכלו °התוא המילשמ אלא םירגובמה
םיעצבמו םינוש םיקוסיעב םיקסוע םיריעצו

קושב בר ןויסינ םירגובמל דועב ÆÆÆתונוש תולטמ
םיסנכנ ,םייתרוסמ םידיקפתב םידבוע םהו

םישדח םידיקפתל ,ןויסינה ירסח ,םיריעצה
הנושה ליפורפה ,םוכיסלו Æקשמב םויה םיחתפתמה
ןיטקמ םירגובמה לש הלא לומ םיריעצה יקוסיע לש
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םה הלא תוצובק יתש יקוסיעש תורבתסהה תא
םימילשמ םהש יוכיסה תא לידגמ ןכלו םייפילח
Æ¢והער לש ומויקל הז םימרותו

 (OECD Employment Outlook 2013)

םניא םירגובמש קר אלש ירה הז רקחמ רואל
Æךפהה אלא ,םיריעצל הדובעה תומוקמ תא םיספות
,קשמלו רצותל תמרות םירגובמה תדובעש
רתוי תקסעה תרשפאמו ילכלכה לטנה תא הניטקמ
תא הניטקמ ךכבו Æםימילשמה םידיקפתב םיריעצ
Æםיריעצה תלטבא

:יכ עובקל ןתינ ,ןכל

±Æ רסוח וב ןיא ,הנתשה קשמב הקוסעתה יפוא
תויונמוימה גוסל שוקיב שיש אלא ,הדובע
םיריעצל רסח אוהו םירגובמל רקיעב שיש
,ךוניחה תוכרעמ ירגוב

≤Æ ךכמ תעבונ הניא קשמב םיריעצה תלטבא
תודעוימה תורשמה תא םיספות םירגובמש
יאמ ≠ Skills Shortage מ אלא םיריעצל
ברקב וחתופש תויונמוימה ןיב המאתה
הלא ןיבל ךוניחה תוכרעמב םיריעצה
,ןכלו  °°°קושב תושרדנה

≥Æ הניחבמ םינכדועמה םירגובמה תדובע
ג¢מתה תא הלידגמ ,תיעוצקמו תיתקוסעת
ויהי םירגובמה וב בצמ הפילחמו ,קשמב
ץראב הרבחהו םיריעצה לש האצוהל אשומ
Æדובעלו ךישמהל םירגובמה לע ,ןכלו

¥Æ יאצממו ל¢נה רקחמה רואל יכ OECD ו≠ ILO
תורשמב אקווד םידבוע םירגובמה
םה ךכבו םיריעצה תורשמ תא תומילשמה
םבוליש תאו םיריעצה תדובע תא םירשפאמ
Æהרבחבו הדובעב

,OECD Employment Outlook 2013 ∫רוקמ©
ILO ;2012 רדß חחחחחוווווכככככבבבבב     םםםםםיייייררררריייייעעעעעצצצצצ     לללללעעעעע :טרבלג יפר

ןויליג ¢שונא יבאשמ¢≠ב ,וווווללללל     הההההצצצצצוווווחחחחחמממממווווו     הההההדדדדדווווובבבבבעעעעעההההה
∏ ≥±∞≤®

םיריעצ תקוסעתל םירגובמה תמורת

תדובעל םירגובמה לש המורתה תמר לע
םיגצומ וב ,אבה ףרגהמ דומלל רשפא םיריעצה
תוצובקה יתש לש תידדהה היירפהה לע םינותנ
תדובע רועיש ןיב רשקה לעו ®םיריעצ Øםירגובמ©

תונידמב םיריעצה תדובע רועישל םירגובמה
Æברעמה
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OECD תריקסמו ליעל חותינהמ ,ל¢נה ףרגהמ
םיבלושמ ןהב תונידמה ברימבש דומלל ןתינ ≥∞±≤
°םיריעצ תטילקב לודיג םג שי ,הדובעב םירגובמ

םירגובמהש ןוויכ יכ בוש םכסל ןתינ ,ןאכמו
תא םיענומ םניא םה ,םימילשמ םיקוסיעב םידבוע
תא םיספות םניאש יאדובו ,םיריעצה תטילק
Æהדובעב םתטילק תא םיריבגמ םה ךפיהל Æםמוקמ
הב ונלשכ הרבחב םא :הלאשה בוש תלאשנ ןכלו
היהי ותוליעפו וייח לע טילחהל תוכז טרפ לכל שי
לשב קר הדובעהמ שורפל םישנא בייחל ןוכנו ןוגה הז
øםליג

≠ ירסומה טביההמ היעבה תניחב

יחרזא לש יוכיסה תא הגיצמ האבה הנומתה
Æינועב םייחל ,םהמ קלחכ לארשיב ונלשו ברעמה
םירבדמ ,וב ונמוקימו ®≥∞±±Øסרמ ס¢מל© אבה ףרגה
תא אקווד איצונש יואר םאה הלאשהו םמצע דעב
םה םיימואלניבה םינותנה יפלש ,לארשי ירגובמ
øהדובעה חוכמ ינוע ייחל יתועמשמ ןוכיסב

יריתע םהו קשמל ומרתיש םירגובמהמ הלאל תוחפל ,רשפאל ונילעש ,הלא םיאצממ רואל םכסל ןתינ ןכלו
Æםתסנרפל דובעלו םמויק לע האצוהה תא קשמל ךוסחל ,םמצעל רוזעל ,שונא יבאשמ

םיבוטו םייתועמשמ םייח תויחל ונירגובמ תיברמל רשפאלו ,םירחאב ךומתל ידכ ביצקת רתוי םג רתווי ךכ
Æהבישל ועיגישכ םג

øיתרבח קדצ ןאכ השעיש ידכ תושעל ןתינ המו הז בצמל ונעגה ךיא

לכל ןויוושב הנימאהו הילע הטלקש תיטסילאיצוס השיג םע הרבחמ ונרבע הז רמאמל אובמב רומאכ
,רבתסמ ךא Æהלכלכל םתמורת יפ לע רכתשהל םיטרפל תרשפאמ איהש הריהצמש הרבחל ,םיחרזאה
ליבקמב עיקשהו הנידמה לש ילכלכה סוסיבל םרתש רודה ,םייניבה רודב רבודמשכ םשוימ וניא הז ןורקיעש
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Æיוסימה תוכרעמבו ימואלה חוטיבב ורכשמ הברה
לבקל ויתויוכז ךא ותדובע תעב הברה םליש הז רוד
אלש הלאמ תונוש ןניא ותנקז תעב ל¢נהמ הרומת
םידבועה רוד ומכ וניא אוה °°°ומרת אלו ומליש
דבעש יאקירמאה ומכ אלו חטבומ ומויקש יפוריאה
Æימואל חוטיבל ותדובע תונש לכ שירפהו

לכב םיכמותה הפוריא ימעכ םיגהונ ונניא ,ןכאו 
םיגהונ ונניאו ,השירפ ליגל עיגהש בשותו טרפ
ךמס לע טרפה תא תלמגתמה תיאקירמאה השיגב
Æותדובע תונשב ימואלה חוטיבב ויתודקפה לולכמ
,םיברוקמל הגאדב םינייטצמ ונא תאז תמועל
םתנקזל  Æתוקזחה תוצובקלו ןוחטיבה תוחוכ ישנאל
יוסיממ םהל תנמממ איהו ,הברע הנידמה הלא לש
היסנפ יקנעמו םיבוט םייח ,םירחא לש םתדובע
Æםיבידנ

הנקיז קנעמ םנמא םילבקמ םירחא םירגובמ
רושק וניא הז ךא ,ימואל חוטיבל דסומהמ
ירה תאז ריאהל ידכו Æםהיתודקפהו םתעקשהל
יפ ורכתשה ,ודבעש םישנא ,םהמ זוחא םיעבראכש
ימואלה חוטיבל ומלישו םומינימה רכשמ μ וא ¥
היסנפ םויכ םילבקמ ,םאתהב סמה תוכרעמלו
םהמ םיבר Æול תחתמ וא םומינימה רכש הבוגב
תואצוה יריתע םישנאל רשפאמש רכש םילבקמ
רתוי אל םייקתהל ®ßוכו האופר ,םויק ,תואירב©

םתמורתל רשק אלל רומאכ תאזו ,שדוחב עובשמ
Æםתדובע תונש ךלהמב ימואל חוטי םהיתודקפהו

תשגרה ךותמש עובקל םג ןתינ ל¢נה ןותנה רואל
קשמל ומרתש הלא םירגובמ םידבוע יפלכ הבוח
,תוחפל השירפה ליגב תמלוה הרומת הלביק אל ךא
°°°דובעל

øל¢נה תוינידמל ,ילכלכ וא יתא קודיצ שי םאה

לש העיגפה תמרב ןודל Æא ונילע תאז עובקל ידכ
יפ לע תונושה םידבועה תוצובקב תמייקה השיגה
הניחבמ תוינידמה תא ןוחבל Æב≠ו ןתסנכה תמר
:תילכלכו תיתא

הדובעה ךשמה לש תויטנוולרל הליחת סחייתנ
תובכש :תוצובקה שולש יבגל השירפה ליג רחאל
תוהובגה תובכשהו םייניבה תובכש ,תוכומנ
Æתוססובמהו

±Æ תובכשב :תוכומנה תובכשה לע ל¢נה תעפשה
תוחפ ועיקשהש הלא ,ללכ ךרדב,םייוצמ הלא
תויעב שי םיברעו םידוהי ,םהמ םיברלו ךוניחב
תעב םג המועז התייה םתסנכהו תואירב
םיבאשמ הנידמל ןיא הלא תויסולכואל Æםתדובע
תורמל Æהמועזה תילכלכה םתמורת בקע עייסל
לש ןייע תיארמ וז הייסולכוא יפלכ הגוהנ ,תאז
,הנידמהמ תולבקמ ןהו ,תיתרבח העקשה
,ילמינימ לופיט :תותומעמו ימואלה חוטיבהמ
רויד ,םינקז ינודעומ ,םישישקל תנגומ הקוסעת
Æתואירבה יתורש לש דוסבס םג םיתעלו ירוביצ
םהל ןיא ,םמצעל רוזעל תלוכי םהל ןיא תאז םע
תוברעתה ןאכ תשרדנ ןכלו םיילכלכ םיבאשמ
Æםתנקז תעב םמייקל ידכ הנידמה לש

≤Æ תובכש :םייניבה תובכש לע השיגה תעפשה
תינגורטה הייסולכואל תוסחייתמ םייניבה
םינוגראב םידיקפו םיאמדקא תללוכש דחוימב
Æויתומרל יטרפה קושב םידבוע דצב ,לשממבו

חוטיבה תורבח ,םיקנבה ידבוע תא תללוכ איה
,עבט :ומכ ,ןתחוורב ןיינע שי הנידמלש תורבחו

Æםירחאו טניופ קßצ ,למשחה תרבח ,לטניא

םינטק םיקסע ידבועמ הברה הב םיללכנ ךדיאמ
קשמל ומרתש םייקסע םיתורישו םירשוקמ אל
ומלישש תורמלו ,ל¢נל דוגינב ,םה ךא םתדובעב
הובג קלח ושירפהו ,רצואל םיהובג םיסימ
ומכ הלמג םילבקמ ,ימואלה חוטיבל םרכשמ
דאמ םיבר לש היסנפה תמרו ,תמדוקה הצובקה
קיספהל שי ,ןכלֿו Æםויק םהל תרשפאמ הניא םהמ
רשפאלו םתדובע לכ םיהובג סמ ירועיש  ליטהל
°°°דובעלו ,קשמלו םמצעל םורתל םהל

≥Æ השפעת הגישה על המעמד הגבוה ©עשירונים
איה ךא ,הנטק תיסחי איה וז הצובק :®םינוילע
לע טלושה םישנא לש לודג אל רפסמ תללוכ
Æםאתהב איה םתסנכה םג Æהנידמה יבאשמ ברימ
כ¢דב םהל ןיאו היסנפב םיצוציקהמ ועגפנ אל םה
םהיתוסנכהבו םהב ןודנ אל םג ןכל Æםויק תויעב
Æוז תרגסמב

יפכו ,בושחש תירקיעה הצובקהש רבתסמ ןאכמ
ליגב דובעל ךישמהל הל עייסל ,יאדכ םג הארנש
הצובק ינבלש ןוויכו Æםייניבה תובכש לש וז איה רגובמה
םהילע לקהל שי ,תוסנכהה תקולחב לווע השענ וז
Æםהיתולוכי תא תוצמלו דובעל םדדועלו ,יוסימב
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תובכשמ הלאב תיתא ךרדב ונגהנ םאה
øועגפנש םייניבה

תיתאה תוסחייתהה תמר יבגל תוקפס םיברל שי
ידי לע תונגומ ןניאש םייניבה תובכש ינבל
,םייאמצעה םידבועל ,םימזיל ונייהד Æהלשממה
הלא םיקסעב םידבועל ,םינטקה םיקסעה ימיקמל
םידבועה ברימ תא דחי םיווהמה םירחאה לכלו

°°°קשמב

הנידמה לופיט תא טופשל ונאובב ,ןכאו
סחייתהל ונילע תיתא הניחבמ וז הייסולכואב
הקיתאה לש תונורקעהמ השולשל תוחפל
,תובוח לומ תויוכז ןתמ ,בורימה ןורקע :תיברעמה
:קדצה תמר תאו

±Æ הז ןורקיע יפל :בורימה ןורקע ©J.S. Mill® ירה
:קפסל השוריפ תיתא תוגהנתהש
ברימ ךרואלו ,םישנאה ברימל בוטה ברימ תא
Æ®רצק חווטל וא תוריחבל דע אל© ןמזה
דמעמב הז ןורקיע יפ לע הנידמה תגהונ םאה
ברימל םיחיטבמ ונא ןכא םאה øםייניבה
ונייהד øןמז ךרואל בוטה ברימ תא םישנאה
øםתנקז תעב םג

≤Æ לפי עיקרון זה:עקרון הזכויות מול החובות 
והשימ תוכזל הרומא תלטומש הבוח לכ¢
םישנאל רסמנ םאהו øתונגוהב השמומ םנמא
האב הניא םלשל םתבוח יכ םולשתה תעב
תוכזל אלא ושרפישכל םלוה םויקב םתוכזל
øםירחא

≥Æ  הנ¢ל שחלה בעיקר על שכבותהחובה האם
ללכ ךרדב ויה םירחאהש ןוויכ ,םייניבה
,®ßדכו לבגומ יוסימ ידי לע© םיצופמו םינגומ
םאה øםתנקז תעב ןגוה םויקל תוכזב הבוגמ
ושמשי םהימולשת יכ םתעידיל איבה והשימ
תוצובק סנרפל ידכ ,רתיה ןיב ,הנידמה תא
לופ :האר© øםיברוקמו םילודג םיקסע ,חוכ
לע¢ םירחאו הלכלכל לבונ סרפ הכוז ןמגורק
Æ®¢םיברוקמו חוכ תוצובק לש םזילטיפק

¥Æ יגוס ינשל ןאכ סחייתנ :קדצה ןורקעל ,התעו
Æ®וטסירא© ןקתמ קדצלו קלחמ קדצל :קדצ
תוריפ םאה øקלחמ קדצ ונלצא שי םאה
וא הווש ךרדב וניניב םיקלוחמ ונלש היישעה

הכוזש ימ שיש רורבש וא ,תקדוצ אוהש ךיא
øרתויל

תלאשנש ירה ,ןניקסע ןקתמ קדצב םאו
הפתוש תילארשיה הרבחה לכ םאה הלאשה
קלח קרש וא ,תוכומנה תובכשה יוציפב
Æוז הרטמל םלשמ הנממ

םאה :ללכב קדצ לש תולאש רפסמ םג ףיסונו
ולביק אלו ומלישש הלא יכ העיבקה הנוכנ

ימזיה רוטקסה ידבוע רקיעב םה הרומת
הלא ÆÆÆםינטקה םיקסעה ילעבו ידבועו

ורתונ ךא םתסנכה בטימ תא הנידמל ומלישש
תינויצרופורפה הנקז תבצק אלל םתנקזב
םינגומהו םיקזחה אקוודש øםתעקשהל
יוסיממ םינגומה ,םהש עודי ירהו øøוקמחתי

םפסכ תרבעה ואØו הלפמ הקיקח ידי לע
תונרקו ל¢וחבו ץראב םידחוימ תונובשחל
Æםתנקזב הנוגה הבצק םג םילבקמ ,תוידוחיי

øןאכ שי קדצ הזיא זא

μÆ ןאכ תוטלחהה ילוא לואשל ןתינ ,ךכ םא
תעבוקה̈ Roles לש קדצה תשיג יפל ולבקתה
הווקתב ,םימזיבו םיננוחמב עיקשהל שיש
øדיתעב הבר תלעות קשמל ואיביש הלאש
העיקשמ הניא הנידמהש רבתסמ °°°אל ךא
םינגומ ,םיברוקמ תוצובקב אלא םירשכומב
ונניא םגש ונייהד Æןונגנמ ישנאבו םיקזחהו

ונל וחיטביש הלאב בטימה תא םיעיקשמ
Æרתוי בוט דיתע

םיפסכה תאצקה יכ עובקל רשפא ,םוכיסל
ימואלה חוטיבה הנידמה ידי לע ובגנש
תססובמ הניא תרגובה הייסולכואל םישרופל
Æקדצה תונורקע לע

קדצ ןאכ ןיא ,קלחמ קדצ ןאכ ןיאש ,ונייהד
Æסלור יפל קדצ אל םגו ןקתמ

שי יתאה ןחבמה יפל ןכלו יתא וניא הז בצמ
םייניבה תובכשמ םירגובמל סחיה תא תונשל
הנלכותש ידכ דובעל םהל רשפאלו וחפוקש
אל םירגובמה תדובע םאה ,םגו Æםייקתהל
øתילכלכ הניחבמ קשמל םורתת ףאו ערגת
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םירגובמה תדובע תמורת לש תילכלכ הניחב

הקיתאב ,קדצב ןוידה ליעוי אל םיבר תעדל
:תילכלכה טבמ תדוקנמ הז אשונ ןוחבל שיו ,רבעבו

øקשמהמ ערגת וא םורתת םירגובמה תדובע םאה
םיצורו השירפ ליגל ועיגהש םירגובמ בוליש םאה וא
øקשמהמ ערוג וא םרות דובעל

:יכ עובקל רשפא םימדוקה םיקרפה רואל

±Æ םיעגופ םניאו קשמל םימרות םירגובמה
םידבוע םהש ןוויכ םיריעצה תדובעב
םירחתמ םימוחתב אל ,םימילשמ םימוחתב
םיכירדמכו םירוטנמכ דאמ םישקובמ םהשו
אקווד עייסל תלוכי םהל שי הלאככ Æםיריעצל
Æתומלוה תורשמב םתדובע עצבל םיריעצל

≤Æ םיריעצה תא ררחשת םירגובמה תדובע
חוטיבה יפסכב םירגובמ ןממל ךרוצהמ
Æימואלה

≥Æ תא ®םירקחמ יפ לע© רפשת םירגובמה תדובע
םהל ןה רשפאתו םירגובמה לש םתואירב בצמ
Æתוהובג תואירב תואצוהמ ענמיהל קשמל ןהו

¥Æ םוב≠יביבה ינב לש רקיעב ,םירגובמה תדובע
הרבחל ריזחת ,םתרשכהב הברה עקשוהש
קשמל ומרתיש ןוויכ םהב העקשהה תא
Æםתוחמתה ימוחתב

μÆ ךשמהש הנומתב םיגצומה ס¢מלה ינותנ יפל,
מ רתויב ג¢מתה תא םירגובמה תדובע לידגת
לודגל הרומא וז המורתו ,הנשל Êדראילימ ±∂
Æהנש לכב

תדובע יכ עובקל רשפא ליעל רומאה רואל
הנידמלו טרפל תמרותו תירסומ תקדצומ םירגובמה
Æתילכלכ
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.םילהנמ חותיפו תינוגרא הדימלב החמתמ .M.ED. M.A ̈̈̈̈¨ןןןןןהההההכככככההההה     לללללעעעעעייייי

לעי לש רוטה
ןהכה לעי ∫תאמ

דרבה ,םשגה ,גלשה ,תוחורה םע דחי הדימלו תונבות הברה האיבה ≥∞±≤ תנש תא םירגוס ונחנא המע הלודגה הפוסה
Æםיישקהו

תתתתתווווועעעעעייייינננננצצצצצ     אאאאאוווווההההה     ןןןןןווווושששששאאאאארררררההההה     רררררווווועעעעעייייישששששההההה

המכ תואב זאו Æםירחא ייח תאו ונייח תא םילהנמ ,םיעיפשמ ,םידבוע ונחנא Æהטילש לש הילשאב תצק םייח ונתיאמ הברה
Æתיבהמ תאצל תלוכיה לע םיטלוש אל וליפא ונחנא םואתפו הפוס תועש

Æלודגה יאב שעג רה תוצרפתה השחרתה יאווהב יתייה רשאכ Æיאווהב החילש יתייה ,ירבעבש ילוא םירכוז םיקיתווה רוטה יארוק
Æרפא לש הבע הבכשב םיבר םימי ךשמב הסוכמ התיה הלוכ ולולונוה ריעה ,ברה קחרמה תורמל

לא רשיה  םכרדמ םתוא טיסהל המגמב הבאלה יליחנ תא תירשפא ךרד לכב ףקות ב¢הרא אבצ תא תוארל היה רתויב קתרמ
Æהלודגה ריעלו םיבושיה

Æםלועב קזחה אבצה לש תולוכיהו תויתריציה ,תוריפחה ,תוצצפההמ םלעתה טושפ שעגה רה

Æםילא שממ אל ללכ ךרדב עבטה ונלצא יכ ≠ יליבשב בושח רועיש היה הז

דמלנ אל םא לבא ,גירח הזש ןוכנ Æתוגרדמ ןיאו ליבש ןיא ,וטוא ןיא ,בוחר ןיא ,גלש לש העש ךות ,םילשורי יריעב תוחפל ,הנהו
Æתוחונ יאה םע קר ראשינ ,הזמ

השק Æסוחופנ סודונ  :םילהנמ תפקותה הלחמהמ רהזיהל םיכירצ ונלוכ Æךכש בוטו ≠ הכמ ולביק הטילש לש הילשאהו הרהויה
Æתרפומ הרגישהשכ ,רבע לכל םיפע הפשא יחפו םיצעשכ ,תיבהמ תאצל רשפא יאשכ סוחופנ סודונ תויהל

תתתתתווווונננננייייייייייחחחחחדדדדד     אאאאאוווווההההה     ייייינננננשששששההההה     רררררווווועעעעעייייישששששההההה

Øלזמ¢ תואנדס המכ יתכרע לבא Æזוכירו בשק תויעבמ ,ינומכ ,םילבוסה םישנא רקיעב תפקותה הכמ תאז תונייחדש יתבשח
ןמזב יתנקית אלש לבח¢ ,ורמא םיקתקותמו םיליעי דואמ םישנא הברה Æךכ שממ אל הזש ,יתיליגו ,הפוסה ירחאש עובשב ¢לבח
תא םירבוע ונייה טלאוט ריינ תונקל תרכוז יתייה ול¢ וא ¢Æםוריח תרואתל ףרוחה תליחתב יתגאד אלש לבח¢ וא  ¢Æגגב רוחה תא
¢Æתולקב רתוי הפוסה

Æםדוק הרקי המ יולת Æאבה גלשה ירחא וא© Æהיונפ הקד יל היהתש עגרבÆÆÆןטק רוטרנגו רוטסיזנרט תונקל תכלוה ינא ,תישיא
Æ®¢תונייחד¢ :ךרע ןייע
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הההההדדדדדווווותתתתת     תתתתתרררררכככככההההה     אאאאאוווווההההה     ןןןןןווווורררררחחחחחאאאאאההההה     רררררווווועעעעעייייישששששהההההווווו

Æהמ לע שי דימת

Æהיצרופורפ תצק ונלביקו תויודדומתה לע םיתימעמ םירופיס ונעמש ¢לבחØלזמ¢ ליגרתב
םינטק םידלי ינש םעו Æםימ וא למשח אלל םימי השימח דדומתהל ץלאנש תימע לע ונעמש ,לשמל ¢הרש די¢ לש לוהינה תצובקב

Æתיבב דואמ

°זג היהש לזמ הזיא¢ רמא ורות עיגהשכ

¢ÆÆÆלמשח רונת קר םהל היהש םינכשל רוזעלו ץחרתהל ,תותשל ,לוכאל ךכו חרק םמחל ונלוכי

Æתואירב תאיצמו ןוזיא תאיצמב עייס דואמ הזו ®¢ÆÆÆםילשוריב הרג אל ינאש לזמ ¢ לשמל© Æתודוהל םהל שי המ לע ועדי םלוכ

ינא Æימשרו יעדמ הז וישכע לבא ≠ הז תא ונעדי Æקוחצ ומכ Æתואירבה לע הרימשל דואמ תעייסמ הדות תעבהש ,הליג רקחמה
Æרועישה תא דיספת לא ,דיספמ התאשכ :רמואש המל יאלדה לש תוינואגל תרזוח דימת

When you lose- don‘t lose the lesson

¢Æרועישה תא דיספת לא ,חצנמו הכוז התאשכו¢ :הפיסומ לבא ,הגילל הבורק אל ,לעי ינאו

Æםיבר תומוקמב םיבר תונוחצינ ויה

¢Æירלולסב וא ולש ךסמב היה דחא לכש םוקמב  Æונרביד¢ Æהחפשמה םע ףיכש תילגת

¢Æםיפיסומ אקווד תורנה ,למשח הכירצ אל הרטיג ≠ הלילה ךות לא הריש ,תורנ רואל תימיטניא הליכאו םיקחשמ¢

¢Æלכוא קיפסמ היה¢

¢Æהנכשל רוזעל יתחלצה¢

øרומוה øתויתריצי øםירוטיק øתונגרנø תוחוכ Æםוריח בצמ ךממ איצומ המ לכתסהל תונמדזהה היה רתויב בושחה רועישה לבא
øתונלבס

øהחמשו תוחוכ ןתנ ימÆÆÆהרעס תעשב עלקיהל םירחוב םתייה ימ םע
תלוכיו הלולצ הבישח ,לארומ ,ןוזיא לע רמוש ימ Æתינוגרא ¢הרעס¢ ןמזב תויהל ךל בוט ימ םע :תילוהינה הדימלה ליבשבו

Æםיגלשה תרשפה םע ררועתיש שקבלו ךופב ףוטעל וא גלשה לא איצוהל יאדכ ,תוברה תולוכיהו לכשה תורמל ≠ ימ תאו øדדועל

םוריח ילהנמ םע יתדבע תובר םינש Æםוריחה ידבועו ילהנמ םה הילא הוולתמש המו תיזיפ הקוצמ ןמזב םיקזח קפס אללש ימ
øהילא ץר ינא ®הנכס,רוק ,םיעוצפ ,שא©ÆÆÆמ םיחרוב םלוכשכ המל¢ :םיהות ויה םה םיתיעלו

Æםש םתאש םשה ךורב

,םוחה ,רואה תא ונל ריזחהל ידכ םיירשפא יתלב םיאנתב למעש ימל Æםה רשאב םוריחה יתווצ לכל העדצהבו הכרעהב שדקומ
ישוקהו רוקה לא ואציש םיפלא ויה םישקה םיעגרב ,תוינידמב וא ןונכתב תואיגש םיהובגה םיגרדב ויה םא םג Æןוחטיבהו תואירבה
Æונל רוזעל ידכ

°בל ברקמ םכל הדות
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