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 תיצמת
 םייחה יבלש תעבראל תוסחייתה ךות חתמל המאתהו הבוגת לש השדח הירואית גיצמ הז רמאמ
 ,תונגראתה ,םויא( ףירח חתמ לש םיבלשה העברא ,)היפרהו תוצווכתה ,תובחרתה ,תוררוע(
 ,תודגנתה ,הקעזא( ינורכ חתמ לש םיבלש העברא ,)םלה וא תוששואתהו ,החירבו המיחל
 חתמ לש בלש לכ .)המיאו הקינאפ ,דחפ ,הדרח( דחפ לש תוגרד עבראו )תושישתו תולגתסה
 יוריגה תמצוע ןיב ןוזיאה ידי לע תועבקנ דחפה תוגרד .דחפ לש הליבקמ הגרדל רושק ףירח
 ,רקיעב ךא םינוש םימרוגב היולת תיביטקייבוסה תלוכיה .ומיע דדומתהל תיביטקייבוסה תלוכיל
 חתמה יבלש ,ןכמ רחאל .םדאה לש יגולוכיספה ןסוחה תא םיעבוקה תיטגרנאה תונימזבו ןויסינב
 םוסח רתונ דחפה ,רותפ וניא יטמוארט רבשמ רשאכ .םייחה יבלש תעברא םע םימאותמ ינורכה
 ונל שי עודמ ריבסהל היושע וז המיסח .םייחה יבלשמ דחאל םיאתמה ,תיטגרנאה תכרעמב
 רשפאמה ןסוחה תא ריבסהל ידכ גצומ תוינויח גשומה ,ןכ לע רתי .רביא ותואב תונוש תולחמ
 רעש חתופ הז שדח לדומ .סיזטסואמוה לע רומשל ידכ ליעי ןפואב חתמ םע דדומתהל םדאל
 םדאה לש תוינויחה תמר תא לידגהל התרטמש השדח )תיטיופרת( תילופיט היגטרטסא תמקהל
 הדימלה ךילהת תמלשה ,תיגולוכיספה המוארטל הפישח ידי לע תויטגרנא תומיסח ררחשלו
 .החוורלו תואירבל האיבמה תינחור החימצ תגשה ןכו תילאוטקלטניא החימצ גישהל הרטמב

 חתפמ תולימ
 תיבלש ברה הבוגתה ,ףירח חתמ לש םיבלש העברא ,םייח יבלש העברא ,דחפ תוגרד עברא
 .חתמ ,GAS = General Adaptation Syndrome)( תללכומה
 
 אובמ
 
 בצמ לע תיזכרמ העפשה שי םיחתמל .הבחר הרכהל הכוז םדאה תואירב לע חתמו ץחל תעפשה
 תויתביבס תושירד וב ךילהת אוה חתמ .ונלש תואירבהו תוגהנתהה ,החוורה תשוחת ,ונלש חורה
 םייוניש ןהו תויגולוכיספ תושירד ןה ,ךכמ האצותכו ,םזינגרואה לש תולגתסהה תלוכי לע תועיפשמ
 םידמוע ונא רשאכ .]1[ הלחמ לש תוחתפתהב ןוכיסה לומ םזינגרואה תא ביצהל םילולע םייגולויב
 המיע דדומתהל םיבאשמה ונרובע םינימז םאה םיעבוקו התמצוע תא םיכירעמ ונא ,היעב ינפב
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 תא סופתנ ונא ,המיע דדומתהל םיבאשמה תא ונל ןיאו הרומח היעבהש םינימאמ ונא םא .אל וא
 .]2[ ץחל תחתכ ונמצע

 חתמ לש םימייק םילדומ

 לדומכ )1956( הילס סנאה ר"ד ידנק-ירטסוא גולונירקודנא אפור ידי לע עבקנ "קחד״ גשומה
 ףוגה לש תיפיצפס אל הבוגת" וא ,תיגולויזיפ הבוגת תינבת אוה קחד ,הילס ירבדל .]3[ הבוגת
 תוכרעמה לש תוביציה איהש ,סיזטסואמוה לע הרימש וא תגשהב תדקמתמה ,"השירד לכל
 בחרומ הז ןויער .)זוקולג תומר ,בלה בצק ,ףוגה תרוטרפמט ,לשמל( םייח תורמשמה תויגולויזיפה
 תללכומה תיבלש ברה הבוגתה לדומ GAS( ]. [4( ולש תללכומה תיבלש ברה הבוגתה לדומב
 ההזו ,תיסיסב הבוגת תינבתכ סרטסל םיביגמ םייחה םימזינגרואה לכ יכ תיפצתה לע ססובמ
  .ץחלה רוצייל שמשמה ״ןכוס״ל רשק אלל ,דימת
 :םיירקיע םיגשומ השולש ריבסמ לדומה

 .הנגה ןונגנמ אוה ץחל .1
 וא חתמל תולגתסה רסוחמ האצותכ תולחמל םורגל לולע הז ,רומח וא ךשוממ ץחל םא .2

 .תוומ וליפא
 ]5,6[ :הדמתהב םישדחתמה םיינוציח ץחל ימרוגל תיבלש-תלת תולגתסה םה םייחה .3

 סרטסל תינושאר הבוגת / הקעזא .א
 ...ו ,תודדומתהל תולגתסה / תודגנתה .ב
 .תושישת – רבד לש ופוסב .ג

 .ןלהל ףסונ טוריפב םיראותמ תולגתסהה יבלש תשולש

 
 הבוגת / הקעזא

 ךכ ,יטמרד ןפואב הלוע תימונוטואה םיבצעה תכרעמ לש םיינפוגה םידוקפתה לכ לש םידדמה
 תתל ידכב תאזו ,״החירב וא הפיקת״ ןונגנמכ םג עודי – תונכומו תוכירד לש בצמל סנכנ ףוגהש
 .בר ןמז ךשמנ וניא הקעזאל הבוגתה בלש ,תוליגר תוביסנב .םיימינפ תוחוכ סייגלו יזיפ חוכ
 בר ןמז ךשמיהל יושע אוה יכ םא ,דבלב תוינש רפסמ תויהל יושע ןמזה ךשמ ,םימיוסמ םירקמב
 .רתוי

 תולגתסה / תודגנתה

 .ומצע תא שדחל ליחתמ ףוגה ,החירב וא הפיקת תבוגתו ץיחלמ עוריא לש ינושארה םלהה רחאל
 דעומ עגפנה ,העיגר לש תופוקת אלל ךשוממ ןמז קרפל ךישממ תולגתסהה / תודגנתהה בלש םא
 .תושישתה בלשל ליבוהל לולעש המ ,תושישתו לוכסת ,תונבצע ,יוקל זוכיר ,תופייעל

 
 תושישת

 םיבאשמה תא זקנל לוכי תוכורא תופוקת ךרואל חתמה םע קבאמ ,תינורכ איה ץחלה תביבס םא
 .חתמב תאשל לוכי אל רבכ ףוגהש ךכ ידכ דע םזינגרואה לש םיישפנהו םיישגרה ,םייזיפה
 תויהל ךפוה םדאהו ,קרפתהל וליחתי תוכרעמ .תולגתסה ןולשיכ ינמיס תוארהל ליחתי םזינגרואה
 ,ןואכיד ,הקיחש ,תופייע םיללוכ תושישת ינמיס .םייגולוכיספ-ויב םינימסת לש ןווגמל רתוי שיגר
 .תוומל ליבוהל וליפא יושע הז .חתמל תודימעב הדיריו הדרח
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 תוילילש וא תויבויח תואצותל םורגל הלוכי קחד תבוגתש ןויערה תא הילס גיצה ,ךשמהב
 .]7[ תיגולויזיפה תוסנתהה וא םיינפוגה םימוטפמיסה לש תויביטינגוק תויונשרפ לע תוססובמה
 ,יבויח אוה ץחלה ,םיעוציב רפשל וא תופייע לע רבגתהל ידכ וב שמתשמו ץחלב אשונ םדא רשאכ
 הלוע אוה רשאכ ילילש ךפוה ץחל ,ינש דצמ .]eustress( ]8( בוט חתמ ארקנ הז ;רגתאמו אירב
 בצמ .תויזיפ וא תויתוגהנתה תויעבל םרוגו ףוגה תוכרעמ תא ףייעמ ,דדומתהל ונלש תלוכיה לע
 .הקוצמ ארקנ הז

 יוניש וא עוריא אוה חתמ וז הירואיתב .]9,10[ יוריגכ ץחלה תיירואית הגצוה 1967 תנשב
 םירבדה תא החינמ יוריגכ ץחלה תיירואת .תולגתסה וא המאתה ,הבוגת בייחמה יתועמשמ
 :םיאבה

 .ץיחלמ ועבטמ אוה יוניש •
  .הייסולכואה ןווגמ רובע תולגתסה תומר ןתוא תא םישרוד םייחה יעוריא •
 .הלחמ רצווית ול רבעמש ףתושמ המאתה ףס שי •

 
 תותשר ,הביבס ,תמדוק הדימל ומכ םיבושח םינתשממ תמלעתמ יוריגכ ץחלה תיירואית ,תאז םע
 זמרמש המ ,תישיאה תונשרפה גשומ גצוה ,1978 תנשב ,ךשמהב .םייח ןויסינו תוישיא ,הכימת
 םייביטינגוק םימרוג לע תססובמה תילילש וא תיבויח היווחכ םייח עוריא וא יוניש שרפל ןתינ יכ
 לדומ חתיפ ,ימניד ךילהתכ חתמ ריבסהל ןויסינב ,)1988 ,1966( סורזל דרא׳ציר .]11[ םיישגרו
 )transactional theory of stress and coping( חתמל )יביטינגוק לדומ וא( היצקאסנרט
)TTSC(, םדאה ןיב םיבאשמו תושירד לוהינ לש רצותכ חתמ גיצמה )תובורמ תוכרעמ ללוכ: 
 .ולש תבכרומה הביבסה ןיבל )תיגולוריונו תיגולוכיספ ,תישגר ,תיגולויזיפ ,תיביטינגוק
 
 רמאמה תורטמ

 יוטיב ידיל אבה ילסרבינוא קוח לע תססובמה קחד / חתמ תנבהל השדח הירואית גיצמ הז רמאמ
 םרות ףא הז לדומ .םייח יבלש תעברא קוח :ותוללכב םוקיל דעו םידדוב םיאתמ ,םוקמ לכב
 לש םיבלשה תעבראל תוסחייתהו הקעזאה בלש לש שדח רואית ידי לע תורפסל תידוחיי המורת
 ליבומש המ ,םייחה יבלש תעבראו דחפה תוגרד תעברא ןיב רשקב ןד רמאמה דוע .ינורכ חתמ
 .רביא ותואב תונוש תולחמ ריבסהל לוכי הז רשק היפל השדח השיפתל
 
 חתמל םימרוגה
 
 הבוגתכ םישחרתמה םייגולוכיספו םייתוגהנתה ,םייגולויזיפ םייונישמ תבכרומ חתמל הבוגתה
 .ותחוורל וא םדאה לש ותואירבל בצומה רגתאל
 
 תישפנ ,תינפוג החוור לש בצמכ תואירב לש בצמ רידגמ )WHO( ימלועה תואירבה ןוגרא
 וב ישפנ בצמ אוה החוור לש בצמ .]13[ הלחמ רדעיה לש בצמכ קר אלו ,תטלחומ תיתרבחו
 דוע .שפוחו רשוא ,הבהא תשוחתב םייחב ויתופיאש תא םישגהל לגוסמ אוהש שיגרמ םדאה
 תא רפשלו לע הטילשה תא ריבגהל םישנאל רשפאמה ךילהת אוה תואירב םודיק" ,הרדגהב
 תוהזל םילגוסמ תויהל םיכירצ הצובק וא םדא ,החוור לש בצמל עיגהל ידכ ]...[ .םתואירב בצמ
 ״.]14[ הביבסה םע דדומתהל וא תונשלו ,םהיכרצ תא קפסל ,םהיתופיאש תא שממלו
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 הדימל לאיצנטופ רתתסמ ןהמ תחא לכ ירוחאמש ,םייח תוירוגטק 12-ל תורושק הלא תופיאש
 :ןמקלדכ ןה תוירוגטקה .החימצו

 הירוטירט .1
 םיירמוח תונוצרו תויפיצ .2
 תוינימ .3
 הייבר רשוכו תוירופ .4
 יתרבח דמעמ .5
 תויצקארטניאו ןילמוג יסחי יססובמ םייתרבח םירשק .6
 :םייתחפשמ םיסחי .7

 תויחאו םיחא ,םירוה .א
 תויגוז ייח .ב
 םידליה םע רשקו תירוה תוליעפ .ג

 םייעוצקמ םיגשיהו תילאוטקלטניא החימצכ תישיא תוחתפתה .8
 תישיא ךרדו םיטקיורפ .9

 תינחור העפשהו תינחור החימצ .10
 תרוסמו תד .11
 הראהו םיהולאב הנומא .12

 
 ,ישגר ,ינפוג :רתוי וא דחא בצמב יוטיב ידיל אובל תולוכי ליעל ורכזוהש תוירוגטקהמ תחא לכ
 ,ינפוג ןסוחו יתואירב בצמ ומכ ,תוחיטבו ןוחטיב לש השוחת הקינעמ תינפוגה המרה .ינחורו ישפנ
 םיאצאצל ומכ םיצפחלו םייחב תויומדל תורשקתה ,יתרבח םוקימ ,ירמוחו ילאירוטירט סוכינ וא
 .םיילאיצנטופ םיינימ םיפתושו ,)תירוה תוליעפ(
 
 המרב .החלצה וא לכוא ,ןימ ,ןוממ תגשהל הבוגתכ האנה תשוחת קינעמ ישגרה דבורה
 תינחורה המרב .תיעוצקמ החלצה וא תילאוטקלטניא החימצ שפחמ םדאה ,תילאוטקלטניאה
 .הראה גישהל ידכ ישיא קופיסו תינחור תוחתפתה לש השוחת תלבקתמ
 
 םילוכי םירגתאש ץחלהו חתמה תורמל .החימצלו יונישל םיעונמ םה םייחב םיבצינה םילושכמה
 הרושקה תילאוטקלטניא החימצל ליבוי רבדה ,יונישל וליבויו ולבקתי םיעוריאהו הדימב ,םורגל
 ,תאז תמועל .eustress  / בוט חתמ הנוכמ הז יבויח ץחל .רשואו החימצ ,תואלמ לש השוחתל
 ,לושכמה םע דדומתהל לגוסמ וניא םדאהש וא ,םינענ םניאש םיכרצ ,תורדגומ תופיאש ןיא רשאכ
 .הקוצמ רמולכ ,ילילש ץחל הווחי אוה
 
 וא ישוקב ,ותמצועבו םדאל ץחל םרוג לש ותובישחב היולת עוריא לכב תאטובמה ץחלה תמר
 :םימרוג העבשב היולת ץחלה תגרד ןכל .ומע דדומתהל ןתינ הב תולקה

  יוצרה רבדה לש תובישחה תמר •
  םתגשהל םילושכמה תגרד •
 ץחלה תכרעהב תודח •
 םייח ןויסינ •
 םיישק ינפב דומעל תשרדנה תוינויחה תמר •
 ץחלה ךשמ •
 חתמל םירחא םימרוג לש תוחכונ •
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 תויתוגהנתה תוינבתו ,םתמצועב ןהו )יתוכיא טביה( םביטב ןה םינוש ץחל ימרוג ,ךכיפל
 .חתמה תמצוע וא/ו ביטב לדבהל וא/ו ולא םינתשמל תורושק תויהל תויושע תונוש תויגולויזיפו
 יזיפ ןוחטבו ,םיבהוא םירוה םע לדגש דלי .תודליל קודה רשק םירושק תוישיא תונוכתו ינתשמ
 םע לדגש דלי ,תאז תמועל .רתי תוגאדו םידחפ אלל ומצע תא לביקש רגובמ תויהל לדגי ,ישגרו
 .וייח ךרואל רבטציש דחפ חתפי הדימה לע רתי ול םיגאודה םירוה
 
 םע תודדומתהה תלוכיבו חתמה תמצועב היולתו יביטקייבוס ןפואב תספתנ יוריגה תמצוע
 .היעבה
 .סיזטסואמוה לש בצמ לע רומשל החילצמ אל )תוינויח( הנגהה תכרעמ רשאכ תאטבתמ הקוצמ
 :תוביס יתשמ עיפוהל לוכי הז
 וא ;סיזטסואמוהה לע רומשל הנגהה תכרעמ לש התלוכימ רתוי לודג ץחלה םרוג •
 אוה ,יביסנטניא וניא סרטסה םא םג ,ךכיפל ;הכומנ )תוינויח( הנגהה תכרעמ לש היגרנאה •

 .תועמשמ לעבכ ספתיי
 
 םייגולויב ,םייגולוכיספ ,םיבאשמ השולשב םייולת ץחלל הבוגתהו היעבה םע דדומתהל תלוכיה
 .ןלהל םירבסומ הלא .םייטגרנאו
 
 םע דדומתהל תלוכי לעו םיישפנו םיישגר םיבצמ תכרעה לע העיבצמ תיגולוכיספה השיגה
 יביטקייבוא ןפואב תורושקה תומיוסמ תויווחו תויצאוטיס ידי לע ולא םיבצמ ינפב תולועה תושירד
 .תיתועמשמ תולגתסה תלוכיל
 
 תוכרעמ ומכ ףוגב תומיוסמ תויגולויזיפ תוכרעמ לש ןדוקפת תא השיגדמ תיגולויבה טבמה תדוקנ
 ,לוזיטרוק .םיינעבות םייזיפו םייגולוכיספ םיאנת ידי לע תותסוומה ןוסיחה תוכרעמ וא תוינירקודנא
 הזו ,לוזיטרוקה לודלדל םרוג ינורכ ץחל ךא ,חתמ לש יגולויב ןמסכ ירוטסיה ןפואב שמיש ,לשמל
 .היגלאימורביפכ יוטיב ידיל אובל לוכי
 
 הנימזה תינויחה היגרנאל יוטיב אוהש תוינויחה בצמ לש הכרעה השיגדמ תיטגרנאה השיגה
 םיעדומ םניא םילפטמה תיברמ .סיזטסואמוה לע רומשל הרטמב חתמה םרוג םע תודדומתהל
 יסיסב גשומ איה היגרנא ,תאז םע .תואירבו חתמ םע םידדומתמ ונא רשאכ היגרנאה גשומל
 תכרעמה וב ימניד לקשמ יווישכ סיזטסואמוה םירידגמ ונא .סיזטסואמוהו תואירב תרדגהב
 .היגרנאב שומיש םומינימ םע בטיה תדקפתמ
 
 :חתמל התושיגר לע ךכבו תכרעמב תוינויחה תמר לע םיעיפשמה םימרוגהמ קלח ןלהל
 ,ינפוג בצמו תיטנג תושיגר •
 ,)תינימו תינפוג תוליעפ ,הנוזת ,הניש( םייח ןונגסו ליג •
 ,תודדומתה ןונגס •
 ,תוישיא גוס •
 .תיתרבח הכימת •
 
 תויהל תויושע תוינויח יאלמו םיאירבו םיריעצ םישנא ברקב תופירח חתמ תובוגת ,המגודל
 ,קסופ וניא םויאה םא ,תאז םע .יתואירב לטנל תואיבמ ןניא ללכ ךרדבו )תויביטפדא( תוינלגתס
 תוכורא תוכלשה ,הכומנ תוינויח םע םיאירב אל וא דואמ םיריעצ וא םירגובמ םישנא לצא טרפב
 .תואירבל קזנ םורגל םילוכי חתמ ימרוג לש ךוותה
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 :תונוש תורוצב תועיפומ םיילילש םייוריגל תובוגת
 תוישיא תופיאש לש םרדעיה וא/ל תושחכתהמ האצותכ םילוכסת •
 תינחור וא תישפנ ,תישגר ,תינפוג תומלש ןדבוא לש םידחפ •
 .ירסומ וא ישגר ,ינפוג קזנמ םיעבונה םיבאכ •
 
 תמר תא רתוי דוע תוריבגמה תויביסרגא תובוגתל וא תוענמיהל ליבוהל תולוכי ולא תושוחת
 .םיינפוג םיבאכו עוציב תדרח ,יוקל זוכיר ,לובלב ,רתי תבוגת תרציימ הקוצמ .תיסיסבה חתמה
 
  ]15,16[ חתמה יבלש תעבראו םייחה יבלש תעברא
 
 תווחל ןתינ .םייחה ילעב לכ לש םייחה רוזחמ לש םיבלשה תעברא םה תוומו הייבר ,החימצ ,הדיל
 םיפסונו םיבר םידוקפת דועבו ,ןויריה ,ןימ יסחי םויק ,בלה תומיעפ ,המישנב םדאה ףוגב וז העפות
 תוארל ןתינש ,םייחה חוכ לש םייוטיב םג ןה ולא תומיעפ .האנהו תויח תשוחת םישנאל םיקינעמה
 .םיינכמהו םיילמשחה וידיקפתב

 העודיה ,ינכמ דוקפתל תיטנגמורטקלא תוליעפ ןיב רשקל תינייפוא המגוד איה בל את תוליעפ
 ,המרגאידב אטבתהלו םשריהל הלוכי את לש תילמשחה תוליעפה .תוצווכתהל רוריע ןיב דומיצכ
  )1 רויא( ;)action potential( הלועפ לאיצנטופכ העודיה

 

 רשקה ידי לע עבקנ ילאיצנטופה ףסה .םייח יבלש העבראו הלועפה לאיצנטופ תמוקע :1 רויא
 .תויטתפמיסאראפהו תויטתפמיסה תוכרעמה ןיב
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 .היפרה - תוצווכתה - תובחרתה - )רוריע( יוריג :םיבלשה תעברא ךרד רבוע הלועפה לאיצנטופ
 בלה רירש אתב םיאור ונא םא .בלבו םינוריונב רתוי םיטלוב ךא םייחה םיאתה לכב םימייק הלא
 .םיבלש העברא םירבוע םיאתה ,תיאתה המרב יכ תוארל םילוכי ונא ,תילנויצקנופ הדיחיכ
 תוליעפה תא תעבוקש םינוש םיטילורטקלא לש תקיודמ העונת הנשי וללה םיבלשהמ דחא לכב
 ןיב רשק שי ןכל ;ץחל תבוגת לע םימשוימ וללה םיבלשה תעברא .אתה לש תינכמהו תילמשחה
 .ינורכ חתמ לש םיבלשה תעבראו ףירח חתמ וא קחד לש םיבלשה תעבראל םייחה יבלש תעברא
 תורישי םירושקש ,העיגרו תוצווכתה ,תונגראתה ,הנכס וא םויא םהש םיבלש םנשי ףירח חתמב
 .2 רויאב ראותמ הז .םייחה יבלש תעבראל
 

 
 
 

 חתמה לש םינושארה םיבלשה ינש .םייחה יבלש תעבראו חתמה יבלש תעברא :2 רויא
 בלשב םלה הווחנ וא עיפוהל הליחתמ תופייעה רשאכ ,זאו .eustress יבויח חתמל םיאיבמ

 .הקוצמ עיפות ,יעיברה

 

 םויא

 ,תומר שולשב תשחרתמ הבוגתה .תלעפומ תיטתפמיסה תכרעמהו ,הלוע ישגרה חתמה
 תועצמאב תלעפומ תימונוטואה םיבצעה תכרעמ ,הז בלשב .תויגולוכיספו תויזיפ ,תויגולויב
 .םילוע םדה ץחלו בלה תומיעפ .םינוש םירביאל יבצע רוביח ךרד תיזכרמה םיבצעה תכרעמ
 תטולב תא ץירממש המ ,חומהו םירירשה ומכ םיינויח םירביאל םד לש תרבגומ תומכ םג תמרזומ
 .לוזיטרוקו ןילנרדארונ ,ןילנרדא שירפהל הילכה תרתוי
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 תונגראתה

 לע תויגרנא סויג לש יללכ ךילהת ליחתמ ,תימונוטואה םיבצעה תכרעמ תלעפה רחאלו הז בלשב
 םדה ילכ .םויאה םע דדומתהל ידכב תוינויח תוכרעמו םירביאל היגרנאה תא ריבעהל תנמ
 תונופמיסהו הלוע המישנה בצק .תואירהו םירירשה ,חומה ,בלה ומכ םיינויח םירביאב םיבחרתמ
 .םירירשלו חומל עיגהל ןצמח לש רתוי הלודג תומכל תורשפאמו ,תובחרתמ

 חרב וא םחלה

 תנמ לע םילעפומ ״חרב וא םחלה״ לש בלשב הבוגתה ךלהמב םישחרתמה םייגולויזיפ םייוניש
 תיטתפמיסה תכרעמה הז בלשב .החירב וא המיחל תארקל םירבגומ תוריהמו חוכ ףוגל תתל
 םייגולויזיפה םייונישהמ קלח .ףוגב םיינויחה םירביאל היגרנאה תונימזב הריהמ היילעל תמרוג
 .]17,18[ תואבה תועפותה תא םיללוכ םהידיקפתו םידחוימה

 תרתוי תבילמ םיררחתשמ - ״חרב וא םחלה״ תבוגת תוסיווב עירכמ דיקפת ילעב ,םינימלוכטקה
 ידכב תימונוטואה םיבצעה תכרעמ םע הלועפ ףותישב םילעופו תיטתפמיס הבוגתב הילכה
 .ןוסיחה תכרעמו דלשה ,דבכה ,האירה ,םדה ילכו בלה תוכרעמ לע תוירוטלוגר תולועפ ליעפהל

 ,םדב םינמושה תמר .הלוע םדב רכוסה תמר ןכלו ,רכוסל ןגוקילגו ןמוש תוצמוח ריממ ןילנרדאה
 בצק תא הלעמ לוזיטרוקה ;היגרנא רתוי רצייל תנמ לע תרבגתמ ,םידירצילגירטו לורטסלוכ ללוכ
 ןרתנה חפנ ,ןכ ומכ .ףוגב םיטפסופה תשרפה הלוע ךכו הילכהמ םדה תמירז תאו ,יתיילכה ןוניסה
 ,תוהובג תויומכב( ןורטסודלאכ תולעופה תוהובג תויומכב ןגלשא תשרפה ,ןכו הלוע ףוגב םילזונהו
 לש טקאה תא הקחמה םידיאוקיטרוק-ואלרנימ רוטפצר לע לעופה ,ןוזיטרוקל רמומ לוזיטרוק
 תנמ לע יעמב ןגלשאה תשרפה תאו םילזונהו ןרתנה תגיפס תא ריבגמ ,הרומתב הז .)ןורטסודלא
 .]19[ הובג םד ץחל לע רומשל

 לש רכינ סרה שי ;םירירשלו חומל ותוא הריבעמו תומצעהמ ןדיס רתוי הריסמ סירתה תטולב
 .ןוסיחה תכרעמ דוקפתב הדיריו סומיתבו הפמילה תוטולבב ןובלח

 םרגתש העיצפ לש הרקמב בר םד ןדבוא עונמל ידכב תצאומ ףוגה לש םדה תשירק דוקפת
 תכרעמב םימיזנאה תשרפה תא התיחפמ לוכיעה ירבאב םדה ילכ תוצווכתה .הבוגתה ךלהמב
 ןתש ררחשלו ,םירגוסה לע הטילש ןדבואל םורגל לולע םימעפל דחפ .רועהו ןימה ירבא ,לוכיעה
 .ותועיגפ םוצמצו היחה תחירב לע לקמש המ ,הטילש אלל האוצו

 איבהל לולע ,הז בלש .עוריאל ביגהל םייחה לעב לש ותלוכיבו יוריגה תמצועב יולת יעיברה בלשה
 לש תונווגמ תוגרד תועיפומ םירקמה ינשב .םלה וא תוששואתהו ןורתפ :תונוש תובוגת יתשל
 ידכ דע תטלחומ הטקשה ידכ דע תושישת לש הקומע היפרה ךרד הנהמ העיגרמ לחה ,היפרה
 .קותישו םלה
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 )תוששואתה( ןורתפ

 ליחתמו ,הנהמ העיגרל רזוח ףוגו חתמה תחפומ ,ומלענ םויאהו ישגרה יוטיבהש רחאל ,הז בלשב
 םוקישל תסיוגמ ןוסיחה תכרעמ .ונקורתהש היגרנאה ירגאמ יולימו קזנה םוקיש לש ךילהתל
 .םייאמה םרוגה ידי לע הרישי העיגפמ וא תומקרה לש רתי תוצווכתהמ האצותכ ומרגנש םיקזנה

 םלה

 תדוקנמ .ירוטומו ישוח קותיש םיעיפומ ,הבוגתה תלוכיל רבעמ איה ינוציחה םויאה תמצוע רשאכ
 הביקה ללחב םדה ילכש ינפל בחרתהל םילוכי םיינויחה םירביאב םדה ילכ ,תיגולויזיפה טבמה
 הבוגתכ ,םיבחרתמ ףוגב םדה ילכ רשאכ םלה תבוגתכ העודי וז הבוגת .ץווכתהל םילוכי רועבו
 ןדבואל םורגלו םישוחה תא םידרהלו שטשטל הלולעש םדה ץחלב תיתועמשמ הדירי שי ךכל
 .תוומה ינפל םרגיהל לולע רשא לבסה לע לקהל הדעונ וז הבוגת .קותיש וא הרכה

 דחפה תוגרד תעבראו חתמ

 םישנא לע הנגהב ינויח דיקפת שמשמ אוהו ,הלועפ ררועל דעונש חתמל תיעבט הבוגת אוה דחפ
 לש תוגרד עבראכ תאטבתמ הבוגתה תלוכיל חתמה תמצוע ןיב תויתדימ .םימייאמ םיבצמ ינפמ
 רושק חתמ לש בלש לכ .טלחומ קותישל איבמ אוהשכ ילילש םרוגל םג ךופהל לוכי דחפ .דחפ
  :חתמ לש תוגרד עבראמ תחאל
 הנישו תרבגומ תועדומ ,רתי תונרע ,חתמ לש בצמל תמרוגו הנטק איה דחפה תדימ :הדרח
 .תערפומש
 .תוננוכ לש בצמל האיבמו תילנויצרופורפ איה חתמל הבוגתה תדימ :דחפ .1
 המ ,הנגהה תכרעמ לש הלכהה רשוכ לע הלוע ינוציחה וא ימינפה יוריגה תדימ :הקינאפ .2

 PSTD).( תיטמוארט-טסופ הערפהל ליבומש
 תרצוי ,ביגהל הנגהה תכרעמ לש תלוכיה לע הלוע ינוציחה וא ימינפה חתמה תמצוע :המיא .3

 המ ,יללכ יתשוחתו ירוטומ קותיש םע םלהב תאטבתמו ,םינוא רסוחו דחפ לש תוזע תושוחת
 .)PSTD( תיטמוארט-טסופ הערפהל ליבומש
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 .םייחה יבלש תעבראו חתמה יבלש תעברא ,דחפה תוגרד עברא ןיב רשקה :3 רויא

 דחפבו הדרחב םירושקה םיעוריא .המוארט ןיבו רבשמ ןיב םיניחבמ ונא וז השדח הרדגהב
 הארמ 3 רויא .תומוארט םה המיאו הקינאפל םירושקה םיזע םיעוריא וליאו ,םירבשמל םיבשחנ
 .םייחה יבלש תעבראלו דחפה תוגרד תעבראל םירושק חתמה יבלש דציכ

 דחפ תגרד לכ .תוישפנו תוינפוג תולחמל חתמ ןיב תרשקמהו הבושחה האלולה איה וז הרדגה
 רביאה ,המוארטה רתפית וא רבשמה רתפיי אל םא ;חתמה יבלש תעבראמ דחאל הרושק
 .ליבקמה בלשב םסחיי רושקה

 תטולב לש רתי תוליעפכ העיפומ )רוריע( יוריגה בלשב סירתה תטולב לש המיסח ,אמגודל
 תוירשקכ העיפומ תוצווכתהה בלשב המיסחו ,קפזכ העיפומ תובחרתהה בלשב המיסח ,סירתה
 וא סירתה תטולב לש תוליעפ תתכ העיפומ היפרהה בלשב המיסח וליאו ,סירתה תטולבב
 .ןטרסכ

 לש השוחת שי תרגבתמל םא ,המגודל .םירביאהו תוכרעמה לכ לע הזה לדומה תא םשייל ןתינ
 .ןוסיחה תכרעמ לע תיארחאה ,סומיתה תטולבב הבוגת עיפוהל הלוכי ,הירוה דצמ הנגה רדעה
 .המישנה יכרדב היגרלא עיפותו ,יוריג לש בלשב םסחיי סומיתה ,הדרח ררועמ רזוחה חתמה םא
 .המומית עיפותו ,תובחרתהה בלשב םסחיי אוה ,דחפל רושק חתמה םא
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 .סומיתה לש היפורטא חתפתתו ,תוצווכתהה בלשב םסחיי סומיתה ,הקינאפל איבמ חתמה םא
 תכרעמ לש תינויחה היגרנאה ,היגרנאה לודלדל ליבומה רזוח חתמ וא םלהל איבמ חתמה םא
 .סדייאה תלחמל איבהל הלולעה דואמ הכומנ היהת ןוסיחה

  ינורכ חתמ לש םיבלשה תעברא

 תשמוממ הנימזה היגרנאה ,ןוקיתל קזנ ןיב ןיב שגפמ לש רצות אוה חתמ ,יגולויבה ןבומב
 ומכ קוידב ,ןזואמ סיזטסואמוה לש בצמל איבהל הרטמב תופיצרב תלעופה הנגהה תכרעמכ
 .תודגנתהל חוכ ןיב ןילמוגה יסחי תא םיגציימ ץחל וא חתמ הקיזיפבש

 היגרנאהו המלחהל עיגי אוה ,ףירח חתמ לש םיבלשה תעברא תא םייסמ םדא רשאכ ,ללכ ךרדב
 לע הרימשל תכרעמה תולגתסה תלוכי תא ליעפמ אוה ,ינורכ ךפוה חתמה םא ,תאז םע .רזחות
 )היצנמד םע גוז ינבב לופיט ,לשמל(  ןמז ךרואל םיכשמנש םיחתמ ,םיללוכ ,ולא םיבצמ .הדוקפת
 היווח ,לשמל( ומייתסה םהש ירחא םג םיריבכמכ ספתיהל םיכישממש םירצק דקומ יעוריא וא
 .]20[ )תינימ הפיקת לש

 .היגרנאמ ןקורתת תכרעמהו םינימזה היגרנאה ירגאמ תא ןקורי הז ךילהת ,ךוראה חווטב

 ידי לע וראותש םיבלשה תשולש םוקמב ,םיבלש העבראב תולגתסהה תבוגת תא ראתל ןתינ
 םיבלשה תעברא תא ראתמ 4 רויא .תושישת .4- ו תולגתסה .3 ,תודגנתה .2 ,הקעזא .1 :הילס
 .םייחה יבלש תעבראל םירושק םה דציכו וללה

 

 .םייחה יבלש תעבראל םהלש רשקהו ינורכ חתמ לש םיבלשה תעברא :4 רויא
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 הקעזאל הבוגתה בלש ,תוליגר תוביסנב .ףירח חתמ לש םיבלש העברא םנשי הקעזאה בלשב
 ךשמיהל לוכי הז יכ םא ,דבלב תוינש רפסמ ופלחיו ןכתי םימיוסמ םירקמב ,ןכא .בר ןמז ךשמנ וניא
 תבוטל היגרנא תסייגמ תכרעמה וב ,תודגנתהה בלשל רבעמ השענ ,הז הרקמב .רתוי בר ןמז
 םיבצעה תכרעמ הז בלשב .ינורכה חתמל לגתסהל ידכ הנתשמ הדוקפתו ,ףקותל תודגנתה
 ףוגה דועב ,ילמרונה בצמל םריזחהלו תובר תויגולויזיפ תויצקנופ תסוול הסנמ תיטתפמיסאראפה
 ,םיעגר המכל עיפוהל היושע וז תודגנתה .תוננוכב ראשנו חתמה םרוג דגנכ ויבאשמ תא דקממ
 .םינש וליפא וא םישדוח ,םימי

 תובוגת ץמאמה תולגתסה ןונגנמ לעפומ ,היפרה לש תופוקת אלל ךשוממ ןמזל ךישממ חתמה םא
 תויגולוכיספ-ויזיפ תובוגת וא תתוועמ הסיפת ומכ תויגולוכיספ תוערפה .תונווגמו תונווכמ הנגה
 לוצינל םיעגונה םיינוציק םיכרעל העיגמ תינפוגה תולגתסהה ,יגולויבה רושימב .עיפוהל תולולע
 ,תופייעכ םיעיפומה ,היגרנאב ןוכסיחל םינונגנמ םילעפומו תילאמיסקמה םתוליעפו םיבאשמה
  ;תלבגומ הניה תולגתסהה תייגרנא ,תאז םע .תושישתו תונבצע ,ןמז ךרואל זכרתהל תלוכי רסוח
 .םזינגרואה ןסוח תא תעבוקה תינויחה היגרנאב הבר הדימב היולת התומכ

 תורשפאמ ןניא תולעפומה תובלושמה תויתרבחהו תויגולוכיספה ,תויגולויבה תובוגתה םא
 ותלוכי תא שיתמ רבד לש ופוסב אוה ויפל ,ינורכ םויאה םא וא יביטקא ןפואב םויאה םע דדומתהל
 דבאמ םזינגרואהו םילכתמ ףוגה יבאשמ ,יוארכ ומיע דדומתהל וא םויאל דגנתהל םזינגרואה לש
 .תוומלו תולחמל שיגר ךפוה ףוגה הז בלשב .דגנתהל ותלוכי תא

 הדימלה ךילהתו ,יביטקא ןפואב לפוט םייאמה חתמה רוקמש רחאל ,ןמזה ךשמל רשק אלל
 .שדחמ תוששואתהה בלשל רוזחל לגוסמ םזינגרואה ,םירזחושמ היגרנאה יבאשמו םלשוה

 םוכיס

 תנבהל הנוילע תובישח הנשי ,תאז םע .תימוימויה תיאופרה הקיטקרפב חנזוה ,םרוגכ ,חתמ
 רדגוהש יפכ תואירב לש בצמל איבהלו םשייל תנמ לע יזיפה ףוגל הלש רשקהו חתמה תעפות
 .הלחמ רדעיה קר רשאמ רתוי ,תיתרבחו תישפנ ,תינפוג החוורכ ימלועה תואירבה ןוגרא  ידי לע
 ,ףוגה לע חתמה תעפשה תא ריבסהל ידכ ימיכויבה לדומה לע תכמתסמ הירואיתה ,תאז םע
 יללכ רבסה והז .ףוגל שפנה ןיב םיעיפשמו םירבחמה םינומרוה תשרפהו קשמ רואית ךרד רקיעב
 תונושה תולחמה תאו םינוש םישנא לצא םינושה םירביאה לע תונושה תועפשהה תא טרפמ וניאש
 .רביא ותואב

 םישמתשמ ונא ,םמוד וא יחה םלועב ,תכרעמ לכב םימייקה םייחה יבלש תעברא לע ססבתהב
 העברא ןיב תרבועה תכשמתמ המיעפב םייולת םייחה .חתמ יבלש ראתל ידכ הירואית התואב
 ,)רוריע( יוריג םה הלא םיבלש .המשנה תחוורו ףוגב תואירבכו שפנל האנהכ םיאטבתמה םיבלש
 .תמרוז םייחה תייגרנאו החותפ םייחה תכרעמש ךכל םינמיס םהו היפרהו ץוויכ ,תובחרתה
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 תמר .דחפ לש תחא הגרדל רושק םהמ דחא לכש ,םיבלש העברא אוה םג רבוע ףירח חתמ
 תלוכיל יוריגה תמצוע ןיב היצקארטניאה לש יפוס רצות איה חתמ ךלהמב הווחנש דחפה
 .םייחה יבלש תעבראמ דחאל הרושק דחפ תגרד לכ .ומיע דדומתהל תכרעמה

 המיחל וא החירב ,תונגראתה ,םויא :םיבלש העבראמ בכרומ הילס ידי לע ראותש הקעזאה בלש
 םה ,ףסונב .המיאו הלהב ,דחפ ,הדרח :דחפה תוגרד עבראל םירושק הלא .םלה / תוששואתהו
 .היפרהו תוצווכתה ,תובחרתה ,)רוריע( יוריג :םייחה יבלש תעברא םע תורישי םימאותמ

 ןיב רשקה תא שיגדמ ינורכו ףירח חתמ לש םיבלשה תעבראל םייחה יבלש תעברא ןיב םאתמה
 .רביא ותואב םיעיפומ תולחמ לש םינוש םיגוס עודמ הנבהל ןושארה דעצה והז .יזיפה ףוגל שפנה
 עגרב התייהש דחפה תגרדב יולת ,רביאה םסחיי םייחה יבלש תעבראמ הזיאב עבוקה םרוגה
 תושישתלו םייטגרנאה םיבאשמה לודלדל הליבוהו בושו בוש התווחנש דחפה תגרדב וא ,חתמה
 .תוחוכה

 םיבלשה ינשב .חתמה יבלשל הרושק המוארטו רבשמ ןיב הנחבהו תפסונ השדח הרדגה
 ידכ ,המיע דדומתהל הלוכי הנגהה תכרעמו הנטק תיסחי יוריגה תמצוע ,חתמ לש םינושארה
 ידכ קיפסמ ההובג חתמה תמצוע ,יעיברהו ישילשה םיבלשבש דועב ,סיזטסואמוה רמשל
 .לופיטהו ןוחבאה לע תובושח תוכלשה תויהל תולוכי וז הנחבהל .המוארטכ ספתיי עוריאהש
 הלחמה גוסל חתמה תגרד ןיבש רשקה לע רוא תכפוש וז הירואית ,ןוחבא לש טבמ תדוקנמ
 .הז רשק רוקחל ידכ םיפסונ םירקחמ עצבל שי ,תאז םע .רביא ותואב

 ,תללכומה תיבלש ברה הבוגתה רואיתל הילס לש קחדה יבלש תשולש תא םשייל ןתינש תורמל
 .םייפיצפס םירביאב תוידוחיי תולחמל חתמ ןיב רשקהו ףירח חתמ רואיתל םיקפסמ םניא םה

 םרוג םע תודדומתהל היגרנאה תונימזו הנגהה תכרעמ אוהו חתמה אשונב ןוידל ףסונ בושח טביה
 ןיבל ןסוח ןיב םייקש יתועמשמה רשקל הצצה םיקפסמ וגצוהש הירואיתהו לדומה .חתמה
  .םינוש םייתואירב םיבצמ לע ורדעה וא ןסוח לש תוכלשהה יוליג ךות תינפוגו תישפנ תואירב

 תולועפה עוציב ידי לע תוינויחה תמר תא ריבגהו חתמ תיחפהל איה תילופיטה תוברעתהה תרטמ
 :תואבה

 ;הדימלה ךילהת תמלשהל םיגולוכיספ תומוארטו םירבשמ לש הבחרהו רואית טוריפ •
 תינימ תוליעפ ,תינפוג תוליעפ ,תקפסמ הניש ומכ תוינויחה תא ריבגמה םייח ןונגס ץומיא •

 ;ןוצמח ידגונ ןוזמ יפסותב שומישו חתמ תתחפה ,היגרנאה לע הרימשל תלעותמ
 .)תישגר תיטגרנא הפיטשב שומיש ךרד( תויטגרנא תומיסחמ יזיפה ףוגה רורחש •

 ידי לע קר אל ,תומוארטו םירבשמ רותפל הרטמל הל המש תיגולוכיספה תוברעתהה ,ךכיפל
 עונמל תנמ לע הדימלה ךילהת תמלשה ךרד רקיעב אלא ,ושוריפו יגולוכיספה רבשמה יוהיז
 עיפות םייחה יבלש תעברא תמיעפ ,ףוגל היגרנאה רזחושת וז ךרדב .רבשמ ותוא לש תונשיה
 תונורשיכה תא ,ונבש םילאיצנטופה אולמ תא םיליעפמ ונא ,ךכיפל .האלמ החוור גשותו ,בוש
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 ,םמצע ףוגהו שפנה לע הלעתמה ונלש יתימאה ימצעה םע םירבוחמ תויהל ,םדא לש תולוכיהו
 .ישיא קופיס תגשהו תינחור תוחתפתהו תילאוטקלטניא החימצ רשפאמו

 רקחמ .תויזיפו תוישפנ תולחמ תעינמל הנוילע תובישח תלעב תויהל היושע הז גוסמ תוברעתה
 לש תושיגרה יוהיזל ךרדב בושח דעצ היהי םיינויחה םיחתמהו היגרנאה תומר תא דדומה ידיתע
 .תולחמ תוחתפתהלו חתמל םדאה
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