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תינוגרא - תוגהנתהב תואנדס הריבעמ Æלוהינה ימוחתב םינוגראלו םיקסעל תצעויכ תשמשמ M.BA.Æ ראות תלעב ,םולב תינור
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המצעהו ישיא - חותיפ תואנדס תחנמו םיקסע - להנמל ¢יברד¢ תטיסרבינוא תחולשב הצרמ M.BA.Æ ראות תלעב ,לגיס הקבר
Æ¢יגולוכיספ ןוה¢ו                     

לגיס הקבר ¨םולב תינור ∫תאמ

רבשמ לש ומוציעב םיאצמנ ונא ולא םימיב שממו ןוגרא לכב יטמרד ןמז איה יקסיעה םלועב רבשמ תע
חורה יכלה לע רישי ןפואב םיעיפשמה - ןירוטיפו החימצב ןואפיק ,הטאה יכילהתל םידע ונא Æימלוע
øתיוושכעה הקוצמב עייסל םילוכי םה דציכ - שונא יבאשמ ילהנמ תא תוקיסעמש תולאשה Æםינוגראב
ןווכל ןתינ םאה øףולחת הרעסהש תיביסאפ הייפיצו תוצע ,ןדבוא ,תלגתסמ יתלב תוגהנתה םיענומ דציכ
אל ךרדהשכ םג הלועפל היצביטומ םירציימ ךיא øתויביטקאורפ ררועיש ןפואב בצמה לע תוננובתהל
הנומט ישוקה ךותב¢ רמא ןייטשניא טרבלא øרבשמה תורמל - החימצל םיאיבמ ךיא øהמות דע הריהב
תושעל ליכשמש ימל רבשמ יבצמ ךותמ םידלונ תוחתפתהו החימצש ,החיכוה הירוטסיהה ,ןכאו Æ¢תונמדזהה
°רגתא הביצמ וז תעש קפס ןיא °°ןוכנה ןפואב םינוכנה םירבדה תא

¢No time to lose≠ צו השעה ≠ ¢
ניהול נכון בעת משבר
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¢ינוגראה ימויקה ןוחטיב¢ה דוביא לש תוכלשהה

ימויקה ןוחטיבה¢ תא רידגנ Æ¢ימויקה ןוחטיב¢ה תא - ולש ¢תונתיאה¢ תא דבאמ ןוגראה וב בצמ אוה רבשמ
םניא ץוחבמו םינפבמ םישחרתמה םייוניש היפל ,ןוגראה לש תודדומתהה תלוכי תא גציימכ i¢ינוגראה
iiÆותמשגהו ןוזחה תמאתה ךות ,תולגתסה תלוכי ןוגראלו תינוגראהו תילכלכה תוביציה תשוחת תא םירערעמ
Æתרערועמ תינוגרא תוגהנתהל ליבוהל לולע ,רבשמ תעשב דחוימבו ¢ינוגראה ימויקה ןוחטיב¢ה דוביא ,ןכ לע
:םידממ העברא לע הכלשה הארנ ויתויווחו דבועה לש וטבמ תדוקנמ

תוחמתהל הפיאש Ø תוידוחייל ןוצרב Ø תויגשיהב תאטבתמ - תימצע המשגה ™

ןיב ,תואטבתמ רבשמה לש תוינוגראה תוכלשהה
תורמרמתה© הרוכע הריוואו חור ךלהב ,ראשה
תוקסעתה ,®¢ילג שירב¢ו תונורדסמב םירוטיקו
ורטפי øםייוכיסה המ ø¢היהי המ¢ ,ומכ© תעד יחיסמב
תשוחת תורבגתה ,תויורדעיהו םירוחיא יוביר ,®øיתוא
הדימע לע הדפקה רסוח ,תויתריצי תוחפ ,דבלה
דומעל תתחופ תונוכנו תוניפ לגעל הייטנ ,םידעיב
Æדועו םיעוציבה תוכיאב הדירי ,תויפיצבו תושירדב

ידוקפתה ישוקה םייניבה יגרדב םילהנמה רובע
עיגמ דחא דצמ Æרתויב לודגה ילוא אוה ישיאהו

םהו הריכבה הלהנההמ רתוי בר עדימ םהילא

ויהי םהיתושוחתש ,הפצנ ,ןכלו השענב םיברועמ
הלהנהה תושירד ,תאז םע דחי Æןתמצועב תותחפומ
ןה ,ךפיהל ,וז הפוקתב תותחופ ןניא םהמ הריכבה
םה Æ¢תינחה דוח¢ םתויהב תומצעתמו תוכלוה
םתקוצמ תאש םידבועהו הלהנהה ןיב רשג םיווהמ
דקפתל וכישמיש הפצמ הלהנההשכ ,םישח םה
,הטילש ולידגיו ¢ןוגראה חור¢ יגציימכ ¢ליגרכ לכה¢
Æםכותב תשחרתמ תימינפ הרעסשכ תאז לכו
ןוחטיבה¢ דמימל הנעמ תתל םיפוצמ םה ,השעמל
תעב ןוגראב ררושה יגולוכיספ - ישונאה ¢ימויקה
Æרוערע ותוא תא םיווח םמצע םהשכ ,רבשמ

i גשומל ונסחייתה םדוק רמאמב ßתינוגרא תונתיאßÆ גשומהש ונל הארנ ,רבשמה לש ורואל ßימויק ינוגריא ןוחטבß
.רבשמ תעשב תושוחתה תא רתוי ןוכנ גציימ  

ii תוביצי רסוח ןיבל יוניש ןיב רבחל איה תיעטומה תחוורה הייטנהÆ לעב ןוגראב םישחרתמה םייוניש ßימויק ןוחטב
.תוביצי רסוחל םימרוג םניא ךכיפלו ןוגראה ןעשנ וילע דסמה תא םירערעמ םניא ßינוגרא    
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iii תיבויחה תינוגראה תוגהנתהה תשיגל ךיישה יטרואית לדומ וניה יגולוכיספה ןוהה לדומÆ תועיבקהו םיאצממה
תוקהבומ תולעב ןניה ישונאה באשמל תומורתה Æתירקחמתורפס ידי לע םיכמתנ רמאמה ךשמהב ועיפויש     
Æתיטסיטטס     

תורצוויהל הנכסה תמייק ןכלו ןוגראב תישונאה הרדשה לכב ההובג תושיגר תמייק הב הפוקת יהוז ,םוכיסל
השקה ןיערגהש ,הדיעמ ,דימתמ רתוי רבשמ תעשש ,קפס ןיא Æתינוגראה תויביטקפאב עגפיש גלש רודכ
חופיט עודמ גיצנ ונא Æןוגראה תבוטל וקזחל ןמזה הזו - ולש ישונאה ןוהה היהי דימתו היה דימת ןוגראה לש
תפוקתב יביטקפא לוהינ רשפאמו ¢ינוגראה ימויקה ןוחטיב¢ב רוערעל יבטימ הנעמ ןתונ iii¢יגולוכיספה ןוה¢ה
Æרבשמ

רבשמ תעב ¢יגולוכיספה ןוה¢ה חופיט

ןסוח¢ה תא קזחת רשא ,תישונאה הרדשה לש תיבויח תינוגרא תוגהנתהל ןווכנ ¢יגולוכיספה ןוהה¢ תרזעב
הבישחב תונייפאתמה ,החלצהל תונווכמש ,תויפיצפס תויוגהנתה לסל סחייתמ ¢יגולוכיספה ןוהה¢ Æ¢ינוגראה
,היגרניס רצוי דחי םבולישו תוגהנתהה תא םיחנמה םידממ העברא לע רבודמ Æדיתעב תודקמתהבו תיבויח
ביני ¢יגולוכיספה ןוה¢ה חופיט ךילהתש תנמ לע Æןוגראב לאודיבידניאה לש םיבאשמבו תולוכיב שומיש ךות
Æםייוניש השולשב הוולמ תויהל וילע ,תוריפ
:םתאצותו םייונישה תא גיצמ אבה םישרתה

±Æ לש תימצעה הנומאה תימצע תוללוח
תא רצייל תולוכי ויתולועפש לאודיבידניאה
הווהמ וז הנומא Æףאוש אוה ןהילא תואצותה
שי יכ ,םיישק םע תודדומתהלו תולועפל ץירמת
תרצויה הנומא¢ לש החוכ והז Æדימתהל םעט
Æ¢תואיצמ

לש תונשרפהו הסיפתה ,תורחא םילימב
וילע עיפשתש איה בצמה תא לאודיבידניאה
דדומתהל רחוב ,לגוסמ שוחי םאה עבקתו
ילילש יגולוכיספ בצמב אצמנ םדאשכ Æלועפלו

םזימיספ ,םינוא רסוח תשוחתל הטונ אוה
ןוחטיבה¢ תא דביאש ןוגרא םינייפאמה ,תוקפסו

הרעקה תא םיכפוה ךיא ,ןכ םא Æ¢ינוגראה ימויקה
ךיא øהריוואה תא םירפשמ ךיא øהיפ לע
תויפיצב תוקפסה ופלחוי הבש הביבס םירציימ
לוכי ינא¢ לש תוימינפ תובשחמב øתוללוחמ
ø¢תאז תושעל

הריווא Æא
,האופרל םיטנדוטס ברקב ךרענש רקחמב
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הריהמ תיאופר הנחבא תתל םתלוכי הנחבנ
הנושארה Æתוצובק שולש וקדבנ Æהקימעמו

Æתוילארטנ תויחנה הנחבאה ינפל הלביק
רמוח הנחבאה ינפל אורקל השקבתה הינשה
תוירכוס הלביק תישילשהו יטנוולר יאופר
אל ידכ םהמ לוכאל םהל היה רוסא יכ ,םא©
תאלעה ידי לע רקחמה תואצות תא תוטהל
יכ ,וארה רקחמה תואצות Æ®םדב רכוסה תמר
תוריהמה ויה תישילשה הצובקה תונחבא
Æתוצובקה שולש ןיבמ רתויב תוקימעמהו

בצמב תוליעפ יכ ,התיה םירקוחה תנקסמ
,μ∞• דע ,תיתועמשמ תרפשמ יבויח ישגיר
Æדוקפתה תמר תא
םילולע ץחלו הדרח ,דורי חור בצמ ,ךכיפל
תוללוחבו לאודיבידניאה לש הנומאב עוגפל
יאצממ םיעיבצמש יפכ ,ןכל Æולש תימצעה
לע אקווד תיבויח הריווא חופיט ,רקחמה
יבויח בצמבש םושמ ,ינויח אוה רבשמה עקר
Æםיעוציבב ®°© μ∞• - ל דע לש רופיש גישנ
החוטבה עקרקה תא תרציימ תיבויח הריווא
,םיישקו םירגתא םע דדומתהל תונכומל
םידבועה לש היצביטומה סויגל הצוחנה
ןוויכל ןוגראה תא םדקל ידכ ץמאמ עיקשהל
Æ¢ץובהמ האיצי¢

החלצהב תוסנתה Æב
הליעיה השיגהש ,הלוע םירקחמ יאצמממ
תוסנתהלו בושל איה תוללוחה קוזיחל רתויב
תעבש אדוול שי ןכלו המישמב החלצהב
לככ תובר תויונמדזה םידבועל ויהי רבשמ
Æםלמע ירפ ןהש תוחלצה תווחל ןתינ קרש
:שי הז רואל
±Æ תומישמל ןוגראה תומישמ תא קרפל

חווטב םידעי םע הגשה תורב ,רתוי תונטק
הלודג המישמל ובלושי ךכ רחאש ,רצקה
Æתבכרומו

≤Æ סיסבה תא הליכמ המישמה תתש אדוול
,דבועל ןבומו רכומ תוליעפ הדש :החלצהל
אוה יכ ,הדובעה תא עצבל ןה עדוי אוה וב
Æונממ הפוצמה תא ןיבמ ןהו ,תולוכי לעב
תוכזל ידכב ךילהתה םייתסה אל הזב ךא
תוסנתה הקיפסמ אל - ימצע ןוחטיבב

הוולנ יביטינגוק ךילהת םג שרדנ Æהחלצהב
המישמה תת לע ןויד עמשמ ,היצקלפר לש
יוהיז ךות ,התחלצהל וליבוהש םימרוגהו
ךכב Æדבועה תמורת ויהש םימרוגה םוישו
לע דבועל עיבצמש ךילהת םילשנ
ךילהת - ¢לוכי אוהש¢ ךכ לעו ותוחמתה
Æותנומאו ותסיפת תא הנשיש

,םייביטנגוק יוניש יכילהתש ,ריכזנו עגר רוצענ
יטנרהניא קלח םה םיישגרו םייתוגהנתה
עיפומש יפכ© ¢יגולוכיספ ןוה¢ חותיפמ
אל - ושענ םייונישהש אדוונ אל םא Æ®םישרתב
הז רשקהב Æהנמאנ ונתדובע תא ונישע
היצקלפרה - יביטנגוקה טביהל סחייתהבו
םימלת םירציימה הלא םה םימרוגה םוישו

תכרעמב יונישו הבישח לש םינושØםישדח
Æהנוש תוילאטנמ תיינבהב תעייסמה תיטנמסה

תיתרבח הרכה Æג
לשב תעגפנ תימצעה תוללוחה תסיפת
,תיתסיפת ,תיחפהל םישנא לש הייטנה
Pajares F., 2002®Æ© תויעוצקמה םהיתולוכימ
ללגב רקיעב ,תמצעומ וז הייטנ רבשמ תעב
ןתינ הז הרקמב Æילילש חור ךלהו תוריהב יא
תיתרבחה הרכהה ידי לע תוללוחה תא קזחל
תועצמאב תאזו לאודיבידניאה תלוכיב
םיתימעהמ יבויח בושמו בל תמושת
שיגדהלו טילבהל בושמה ןתונ לע Æלהנמהמו

עייסמ אוה ךכב Æדבועה תוקזוח תא תושרופמ
יבגל ולש ןורוויעה חטש תא םצמצל דבועל
ולש הטילשה תשוחת תא קזחלו ויתולוכי
דבועה הווח ךכמ האצותכ Æותויחמומב
ןייצנ Æהמצוע תבר תיבויח תישגר תוררוע
ךא ךורכה ,תויולע אלל ךילהת אוה בושמש
קוזיחל דקוממו ןווכמ ,ivןכ ץמאמב קרו

יוכיסב הנומאהו תימצעה תלוכיה תסיפת

iv תואיצמב הזיחא םהל ןיאש ןכותמ םיקיר םירבד םירמאנ הבש תדוכלמל לופילמ רהזיהל שי.

רתוי םייביטקודורפ ,רבשמ תעב םג ,םיטסימיטפואהש
רתוי ההובג עוציב תלוכי ילעבו
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שורדה ןוחטיבה תא הנקמ ךכבו חילצהל
תריצי ךות בושמה תניתנ Æםיעוציב רופישל
טביהב יוניש תרציימ ,ההובג תיבויח תוררוע
תנגועמה ,ומצע תא דבועה תכרעהב ,ישגרה
ליבקמב Æויתוקזוחו ויתוחלצה ,ויתויוסנתהב
Æתוכייתשההו תוהדזהה תשוחת תמצעתמ
,תונורחאה הלועפה יכרד יתשל ףתושמה
תויוסנתה ,תומדוק תוחלצה לע תונעשנ ןהש
תויעוצקמה תולוכיב הטילש תשוחתו תויוושכע
םיקזחה העפשהה תורוקמ ןכא ולא Æ®תוקזוח©
שומישה תוכזבו תימצע תוללוח לש רתויב
Pajares F., 2002®Æ© התוא םיצענ םהב

Æ  Modelingד
איה תימצעה תוללוחה קוזיחל תפסונ ךרד
שיחמי אבה רופיסה Æיוקיחל לדומב שומיש
ששוחה דבוע עיגמ להנמה לא :אשונה תא
תתל להנמה לע Æדיתעב הרקי הממ דרטומו

שיגרמ אוה םגש ןמזב תאז ,דבועל הנעמ
- ה יפ לע Æ¢ימויקה ןוחטיבב הדירי¢ Modeling
ךרד Æףתשל טושפ אוה תושעל וילעש לכ
ןוחבל דבועה תא ןימזמ אוה ףותישה
,תודדומתה לש תיביטנרטלא תוגהנתה
טביהב םג ,בצמל הכרעהו תוסחייתה עומשל
ÆÆÆ®Æאוה השוע ינאש המו ÆÆÆשיגרמ ינא© ישגרה
אוה םא¢ - ינמיה ןמסה תא הווהמ להנמה ךכב
Æ¢ינא םג זא - לוכי
לדומ ותויהב שמתשהל לוכי להנמה ,םוכיסל
תא ןווכלו הדימלה ףונימל יעצמאכ יוקיחל
ןיא - שיגדהל בושח םלוא Æםאתהב ותוגהנתה
ךרד תא םיגדהל ,אלא ,אווש גצמ גיצהל הנווכה
לע רבדל הנימזמש הרשויו תונכ ךות תודדומתהה
Æינשה דצהמ ,םמע דדומתהלו דחא דצמ םיישקה
חופיטל םיכרדה תא גיצמ אבה םישרתה
Æתימצעה - תוללוחה

≤Æ בלב תוימיטפוא לע רבדל םאה תוימיטפוא
תיבויח הבישח °øסקודרפ אל הז ישוקה
ןעמל םירושיכהו תוחוכה תא סייגל תרשפאמ
םע תודדומתהל תעייסמ איה Æרתוי בוט דיתע
ןתינ דוע המ תוארל דדועמ המויק Æישוקה
קר הארנ ,הידעלבו בצמה תא רפשל ידכ תושעל
אוה Æטסימיטפוא היה ןוסידא סמות Æםייקה תא
תא חתיפ םרטב םייוסינ ±∞¨∞∞∞ - ל לעמ עציב
,ןולשיכ ללגב רבשיי אל טסימיטפואה Æהרונה
תיינבל ךרד ןבאו הדימלל תונמדזה וב הארי אלא
Æתידיתעה החלצהה

,הלוע ¢תיתרבחה היגולוכיספ¢ה ירקחממ
תא גישהל ידכ ותוגהנתה תא תסוומ םדאהש
& Æ©Baron ויתוסיפתמ תעפשומ איהו ויתורטמ

Byrne, 2001® הסיפת ילעבש רבתסמ
המכ רצייל םיטונ תויבויח תואצותב םידקמתמה
,םתמועל Æתורטמה תגשהל תופולח רתויש
שארמ ¢דימשהל¢ םיטונ ,תידגנה הסיפתה ילעב
דחוימב ,ןכל Æתועטל אלש דבלבו תופולח
הדותמ ץמאל םידבועה תא דדועל שי ,רבשמב
רתוי דימתו© תופסונ םיכרד איצמהל תשרודה
Æתויונמדזה ןווגמ תוארלו ®תחאמ
תא ןחוב ימיטפוא ישונא באשמש ,הלוע דוע
לעו הדימל ךילהתכ הווההו רבעה תונולשיכ
תאז Æהחלצהל םישדח תוזוחמ חתפמ הז סיסב
תויבויח תואצות סחיימ טסימיטפואהש םושמ
,תוישיא© וב םירושקה םיימינפ םימרוגל
םיינוציח םימרוגל תוילילש תואצותו ®תוקזוח
ןנובתהל ןכומ היהי אוה ,ןכ - לע Æ®בצמה ,לשמל©

ויתוקזוח לעו הדימל לש םוקממ דיתעה לא
,ותמועל Æידיתעה בצמה יונישב חתפמ םרוגכ
Æולרוג לע הטילש רסח שח ימיספה סופדה לעב
,רבשמ תעב םג ,םיטסימיטפואהש איה האצותה
ההובג עוציב תלוכי ילעבו רתוי םייביטקודורפ
השיגב לועפל םילהנמל ץלמומ ןכ - לע Æרתוי

וא עוריא חותינ יכילהתב לשמל ,תימיטפוא
יופימ לע ןוידב דקמתהל ,םיטקיורפ תובישיב
םיימינפה םימרוגה יוהיז לע שגד םע בצמה
Æותוא םדקל םילוכיש ®םיינוגראו םיישיא©
תילאטנמ המכס רצייל חוכה תא שי חישל
©Kinder, 2003® ונחנא ובש ןפואה לע העיפשמה
הפשב שומישה ןכלו בצמה תא םישרפמו םיאור
תעשבש ןאכמ Æתואיצמה תיינבה לע עיפשמ
םילימבו תיבויח הפשב שמתשהל ץלמומ רבשמ
רתוי שי¢ ,¢תויונמדזה¢ ,¢דיתע¢ ,¢תוקזוח¢ ןוגכ
תמושת תא בתנל ךכ ידי לעו ,דועו ¢תחא ךרדמ
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איה הכלשהה Æםייבויחה םירבדה לא בלה
ררועיש ןפואב בצמה תא ושרפי םידבועהש
Æתימיטפואל הנתשת הריוואהו היצביטומ
ןומיאל הלוקש תימיטפוא תולכתסה - םוכיסל
הבישחה ¢רירש¢ תא ןמאל דיפקנש לככ Æטרופס
םיכרד תאצמהל הדותמ ץומיא© תיבויחה
םיימינפ םימרוג יוהיזב דקמתמה ןויד ,תופסונ
Æימיטפוא רתוי גהנתנו בושחנ יזא ®יבויח חישו
ידכ החפטלו הב ךומתל ךרוצ שיש תוגהנתה יהוז
לאיצנטופה תא םצמצלו לגרהל התוא ךופהל
ןה תובוטה תושדחה Æתימיספ הבישחל
תוברתבו תשכרנ איה תוימיטפואל הייטנהש
הייטנה היהת וז תיבויח הבישח לש תינוגרא
Æוצמאי םישנאהש

≥Æ הווקת ≠ The will and the Way
המבוא קרב ב¢הרא אישנ לש ןוחצינה םואנמ
©∏∞∞≤®:

"...The road ahead will be long. Our climb will be
steep. We may not get there in one year or even
one term, but America - I have never been more
hopeful than I am tonight that we will get there. I
promise you - we as a people will get there. There
will be setbacks and false starts. There are many
who won“t agree with every decision or policy I
make as President, and we know that government
can“t solve every problem. But I will always be
honest with you about the challenges we face".

יטנרהניא קלח ןה הלועפ יכרדו תורטמ תרדגה
תוריהבו תואדוו לש םינמזב Æןוגראה תוניטורמ
םיעוציבה תבוטל ןוצרה חוכ תא סייגל לק
לפרע רתויב ןייפאתמ רבשמש אלא Æםישרדנה
עקר לע Æיופצהמ הבר תואדוו - יאבו תוריהבמ
ינפ ןאל :ומכ תויטירק תולאש תולוע הז
øהגשה תורב ןה םאה øתורטמה ןהמ øןוגראה
הפוצמ המ ומכ תויטקרפ תולאש ןדיצלשכ
זאו øתושרדנה הלועפה יכרד ןהמ øדבועה ינממ
תורגתאמ ןניא תומישמה עודמ תולאשה תולוע
םירחא םירבד עודמ øתושיחנה ןכיה øרתוי

לע תודמלמ ולא תולאש øעוציבהמ םיחיסמ
חוכ ביכרמו ךרדה דוביא :ןוגראב הווקתה דוביא
Æםיישקה םע דדומתהל ןוצרה
:תוינויח תולועפ שולשל תונמדזהה וז

Æתוילאיר ךא תורגתאמ תורטמ שדחמ רידגהל Æא
רצקה חווטל רקיעב הנייהת ןתיברמ םא םג

ןהש ךכב איה ןתובישח ,תואדווה - יא לשב
דחי Æ¢ןאל¢ שיו ¢ךרדה¢ תא שי יכ ,ןגוע ורציי

ידכב - תדוכלממ רהזיהל שי ,תאז םע
,תילאיר תויהל הילע הליעי היהת הווקתש
תתחפהל הליבומ אווש - תווקת ןכש
ךרואל היצביטומהו ןומאה דוביאו םיעוציבה
Æךילהתה

ךות ,תורטמה תגשהל םיכרד ןווגמ ןנכתל Æב
ןווגמ ןיב הריחבה Æםיישקב תובשחתה
,ןתגשהב יביטקא תויהל ךרוצהו םיכרדה
Æתויביטקפאו תוברועמ לש השוחת םירציימ

שדחמ סייגל שרדנ רבשמב - ןוצרה חוכ סויג Æג
תורטמה תוריהבלש ןייצנ Æןוצרה חוכ תא
,הבר תובישח דבועה ינפב תודמועה תומישמהו

תא תולעמו דבועל ןגוע תורציימ ןהש םושמ
דחי הלא Æולש תימצעה תוללוחה תסיפת
תוכיאו תומכ תא דומאל דבועל םירשפאמ
דציכו ולש העקשהה תדימ תא ,שרדנה ץמאמה
וליא םיאנת Æםינוכנ אל םידעצ ןקתל וילע
הרטמ תגשהלו ,היצביטומה תאלעהל םימרות
תשוחת© דבועל ימצעה תוסיוה תרזחה - תפסונ
לקשמ תתל ,רבשמ תעב ץלמומ ןכל Æ®הטילשה
תמר הבש ,רצקה חווטל הדובעל רתוי בר
Æרדגומו רורב הדש רציילו רתוי ההובג תואדווה
רתויב ימושייה ביכרמה אוה הווקתה ביכרמ
דומעל תלוכיה תא חיטבמ ולש ןוכנ חופיטו

Æרהמ רתויש המכ םיילגרה לע

¥Æ רבשמ תעשב ןחבמל תדמוע תודימע°
איה דגנמש הדגה Æתורהנ תוצחל ונילע ונייחב¢
טקשו עגור רהנה םיתיעל Æונלש דיתעה
שעוג רהנה תורחא םימעפבו הלק הייצחהו
םישעוג םינמז םתואב Æןיטולחל יופצ יתלבו
ונמצע םיאצומ ונא ,ותוא תוצחל םיסנמ ונאשכ
םוקמהש םיווקמו ינשה דצה לא םרזב םיפחסנ

וזמ הבוט ךרד שי ךא Æויד בוט היהי וילא עיגנש
Æ¢םיישיאה םיסכנ¢ב רזעיהל - רהנה תא תוצחל
Æוב זחאיהל המ רבד ונל ןתיי יבויחה םחוכ זא
ונל םורגלו ונתוא סופתל רהנה הסני םא םג
קחרה ונתוא תאשלו ונתזיחאמ תופרהל
ונדבלמ שיא Æזחאיהלו ךישמהל שרדינ ,ונדעימ
לכ ןיא םא םגו Æונליבשב הדובעה תא השעי אל
תא ונל עיצמ הזה לבחה ,ונדעיל עיגנש הבורע
םינכומ היהנ זא Æדיתעה לא רתויב בוטה רשקה
Æ¢רבשמה תורמל רחמה לא - ךרדה לא ץופקל
®¢ןוזח לש וחוכ¢ :טרסה ךותמ עטק©
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Æגיהנמ לכ לש ורופיסב תאצמנ תודימעה תלוכי
ךישמהלמ םתוא וסיבה אל ןולשיכ רחא ןולשיכ
םמצע ודעיי םהש תוחילשה תא גישהלו ףואשל
רשפיאש ¢ימינפ ןסוח¢ ותוא איה תודימעה Æהילא
תא ביהלהלו לועפלו ךישמהל ולא םיגיהנמל
םישולק םייוכיסו םישק םיאנת תחת ,םהיפיפכ
השירדב דומעל םידבועל תרשפאמ איה Æחילצהל
תלוכיה איה ,סואכ יבצמב ההובג םיעוציב תמר לש
אלו םיענמנ יתלב ןוכיס ימרוג םע הביבסב דקפתל
Æםמע להנתהלו םתוהזל אלא ,םהמ רתתסהל

חורה יכלהל תונריעו תושיגר תושרדנ רבשמ תעב
הדיעמ ¢ליגרכ לכה¢ תולהנתה היפל החנהה Æןוגראב
יהוז ,ךכמ הרתי Æהדוסימ היוגש איה ינוגרא ןסוח לע
םע דדומתהלמ תוענמיהל הליבומה תדוכלמ
תועיגפ רציימש המ קוידב הזו ,תונכסהו םיישקה
תירבשמה תואיצמל ןוגראה לש תונכומ רסוחו

(Luthans et al, 2007)Æ הליבומש תולהנתה וז
ןומא יאו תונמאנ רסוח ,תויביסאפ לש םיעפומל
ןכל Æולש ¢ןסוחה¢ תא דביאש ןוגרא םינייפאמה
עיבהל םידבועל חותפ ץורע לע רומשל ץלמומ
.תוגאד

ןוגראה לע םימייאמה ןוכיסה ימרוג רבשמ בצמב
םה ןוכיסה ימרוג Æםיקזחמה םימרוגהמ רתוי םיבר
תורבתסהה תא םילידגמה םייוצר אל םיעוריא
,הקיחש ,ץחל ,ןירוטיפ© ¢ינוגראה ןסוח¢ה דוביאל
םלוא Æ®םירחא םיינוציח םיעוריאו היומס הלטבא
ענמיהל ילאיר הז ןיאו תיקסעה תואיצמהמ קלח םה

הלוע ךכ םא Æ®¢ליגרכ לכה¢ הרימאה ידי לע© םהמ
ø ¢ינוגראה ןסוחה¢ תא םיקזחמ ךיא :הלאשה

לש םיסכנהו םיכרעה לע תנעשנ ןסוחה תביל
,תולוכי :ןוגכ םיימינפ םיבאשמ© ןוגראהו דיחיה
תדימב היולת םלוא Æ®תויוחמתה ,תויונמוימ ,םירשק
תאז גישהל ןתינ Æרבשמ תעב םתונתיאו םתונימז
:תואבה תויגטרטסאה תרזעב
ישונאה ןוהה קוזיחב תודקמתה - םיסכנה רופיש Æא

®בושמ ,תויטנתוא :לשמל© יתרבחה ןוההו
Æ¢דכו תואצרה ,םיסרוק :תוליגרה םיכרדב
Æישונאה ןוהה חופיטב תודקמתהה אוה בושחה

יוהיז ןושאר בלשב ללוכ - ןוכיסה ימרוג לוהינ Æב
רגאמ יוהיז ינשה בלשבו ןוכיסה ימרוג םוישו

תודדומתהל עייסל םילוכיש םייטנוולרה םיסכנה
Æתודדומתהה יכרד ןונכת ךות ,םילושכמה םע
תונכסה לוהינו vהעתפהה טנמומ םוצמצ
Æתונמדזהל ישוקה תא ךופהל חיטבמ תוידיתעה

שי םהבש םיכילהת ץומיא - תיכילהת היגטרטסא Æג
תודדומתהל הלועפ יכרד םושייו הריחב ,יוהיז
ךותמ החימצ רשפאמה ךילהת Æםיישקה םע
Æםיישקה

ןוה¢ה תמורת תא תמכסמ האבה הלבטה
:רבשמ ןמזב ןוגראל ¢יגולוכיספה

v העתפהה טנמלא ףרטצמ רבשמ לכלÆ י¢פע ßלבאה תמוקעß השחכהה בלש תא םג ללוכ רבשמ ,סור≠רלבוק טבזילא לש,
םתכיפהו םיסכנה תפישח Æקימעהל לולע רבשמה לש העתפה טנמלא ,ךראתמ הז בלשש לככ Æהבר היגרנא לזוגה בלש    
.רבשמה לש ומוציעב שחרתמה העתפהה טנמומ תא ומצמצי םינימזל   

דמימה

תוללוח
תימצע

הווקת

תוימיטפוא

תודימע

המורתה

תונכומה תא ןכלו חילצהל יוכיסב ונלש הנומאה תא רציימה ישגר סיסב הנוב
Æלועפל

ןוצרה חוכ תאו םיכרד ןווגמ תריצי תמאב ,ןגישהל ןוצרהו תורטמ תקפסמ
Æןתגשהב דימתהל

ביכרמכ םיימינפה םימרוגה תייאר ,הטילש תשוחת ,תיבויח הבישח תקפסמ
Æהדימלל תונמדזהו השימגו החותפ םלוע תייאר ,ינויח

םיישיא םיסכנ תיינב תרשפאמ ,םייוצר אל םיעוריאמ םוקישל סיסב תקפסמ
Æתינוגריא תונתיאו



Ó˘‡·È ‡Â˘ ¥≤¥≤¥≤¥≤¥≤

���
Ó¯ı ≠ ‡Ù¯ÈÏ

�

םושייו םוכיס

תונורתפ ואצמש ולא םה םילודגה םיאיצממה
אשונ אוה רבשמ ,ןכא Æתובכרומ תויעבל םיטושפ
תונורתפ ול ונכתיי ,רמאמב ונגצהש יפכ ,ךא ,בכרומ
Æ¢יגולוכיספה - ןוהה¢ חופיט תרזעב םיטושפ
תלוכי םהל שי יכ ,ךכל םיעדומ דימת אל םינוגרא
Æוינפל םידמוע אלש דע ,רבשמה םע תודדומתה
לכב םולג אוהש ¢יגולוכיספה ןוה¢ה לדומ לש ודוחיי

תא תעדל ךירצ קר - תודדומתהל ילכ אוהו ןוגרא
תרזעב תישונאה הרדשה חופיט Æותלעפה דוס
תא םיאתהל םינוגראל רשפאי ¢יגולוכיספה ןוה¢ה
וליפאו וילא לגתסהל ,וינייפאמו רבשמל םתשיג
שומימל תיתשתה תא קפסיש ךכב ,ונממ חומצל
Æלאיצנופה אולמ

ירוחאמ דמועה לנויצרה תא ןה גיצה רמאמה
ןסוחה¢ קוזיחל ותמורתו ¢יגולוכיספה ןוה¢ה לדומ
םושייהש ידכש אלא Æםיימושיי םיפיט ןהו ¢ינוגראה
יונישל ליבויש הזכ תויהל ךירצ אוה ,םורתי

םימושיי ןלהל Æישגר וא יביטנגוק ,יתוגהנתה
∫יוצרה יונישה תא רצייל םתרטמש

Æםיישיא םיסכנו תוקזוחב תודקמתה Æא
לע רובידו םויש ,יוהיז :תללוכ תודקמתהה
,םתטלבהו םהילע רובידה Æםיסכנהו תוקזוחה
תא םירציימו לדבהה תא םישועש ולא םה
שי ןכל Æרחאה םדאה לצא םישדחה םימלתה
תובישיב לשמל Æהזכ חישל תונמדזה לכ לצנל
Æבושמ ,תווצ - תובישי ,להנמ - דבוע

םיכילהתה ךותב םייפיצפס םיביכרמ בוליש Æב
לע םתכלשהל םיעדומ ונאש ךות םיינוגראה
ןונכת תבישימ קלחכ ,לשמל Æםידבועה
היהי ,המישמב תומדקתה לע חוויד וא המישמ
יופימו יוהיז תא ללוכה :םיישקה לש ןונכת םג
םהילע שיש םיימינפ םימרוג :ישוקל םימרוגה
Æהטילשב םניאש םיינוציח םימרוג וא הטילש
יכרד לע הבישח ,יטירק וניהש - אבה בלשב
,םיישקה םע תודדומתה ורשפאיש הלועפ
תטילשבש םימרוגה תטלבה - דקומבשכ
Øולש ןונכתה תלוכי :ויתוקזוח לשמל© ,דבועה
Ø ותונקדקד Ø ותויבקיע Ø תיתריציה ותבישח
הייארה רשוכ Ø ולש םירשקה Ø ולש ץמואה
םימרוג Æ®ויתוקזוחו דבוע לכ - אספוקל ץוחמ
תריחב ףוסבלו ךרדה - יבצעמ םה ולא
תוביסהמ Æהמישמה תא גישתש הביטנרטלאה

לע ,הווקתהו תוללוחה לש קרפב ונייצש
תונטק תומישמל המישמה תא קרפל להנמה
ביצהלו ®תוחלצהב תוסנתה אדוול ידכ© רתוי
Æריהבו רכומ הדש רידגהלו חווט ירצק םידעי

ךא םיבכרומ םיעמשנ ריינה לע ולא םיכילהת
םידקמתמ המ לע אוה יונישה השעמל
דצמ Æתאז םיבלשמ ךיאו תויתרגשה תוניטורב
תוניטורהש םושמ ,תוטשפ ןאכ שי דחא
המ תועדומה תשרדנ ינש דצמ Æתורכומ
תוסנתה שרודש קלחה Æחישב טילבהל
,תוקזוחב דקמתהל לגרתהל אוה המנפהו
,םיישקהמ םלעתהל אל ,םיישיא םיסכנב
,םדוק הצלמוהש בושמה תטיש תא ץמאל
Æימיטפואו יבויח חיש ץמאל

, איננו שיח של אשליותשיח חיובי ואופטימי Æג
הריוואה וז Æתיבויח הריווא בצעמש חיש אלא
הנומאהו ןוצרה חוכ תא הב סייגל ןתינש
שי םא םג ,תורקל םירבדל םורגל רשפאש
שחרתהל ךירצ ימיטפואו יבויח חיש Æםיישק
תובישי ,תויתצובק תובישי ,הרבח תובישיב
תחוראב וליפאו ןורדסמ תוחיש ,להנמ - דבוע
ינוגראה ¢םויה רדס¢ תא רגסממ אוה Æםיירהצה
,תויביטקפא ןה ויתוכלשהש חור ךלהל ליבומה
םיעוציב ךשמה ,תודדומתה תלוכי ,תויתריצי

ÆÆÆבצמה תורמל ללכב היישע תריוואו יתוכיא
:יבויחה חישה ינייפאמ
דוגינב תיבויח הייאר ליכמ יבויחה חישה

אוה היהש המ¢ - ב תנייפאתמש© תימיספל
לע הטילשה תא שי םירחאל¢ - בו ¢היהיש
םויה רדסמ םידירומ ימיטפוא חישב Æ®¢לכה
תאצוה איהש© םשא ימ לע רובידה תא
תויתרוקיב םיצעמו חיסמ ילילש רוטיק
לע רובידב ותוא םיפילחמו ®תוילילשו

יוהיז ידי לע ,¢תושעל ןתינ המ זא¢ דיתעה
םידבועהו ןוגראה ידיבש הטילשה ימרוג
בצמה תורמלש ,®םיסכנ ,תוקזוח כ¢רדב©

לשמל© לדבהה תא תושעל םילוכי ןותנה
לש ז¢ול תצאה ,םייתרבח םירשק תוכזב
.®הלועפ ףותיש תריצי ,טקייורפ

סוכה יצח תא שיגדמ טלחהב יבויח חיש
,תיתבשחמ תוריהב© םישנאה לש האלמה
הדובע ,הזועת ,המכח ,תויתפכא ,תוצירח
סיסבה תא הווהמה ,®הלועפ ףותישב
םישוע םה ןכלו םתולגוסמב הנומאל
.םייתריציו םירגתאמ םישעמ
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קזחל רשפאמה ילכ אוה בושמה יבויח חישב
Æויתולוכיל ®םיתיעל© רוויעה דבועה תא
םיסכנה תא קזחל ןתינ בושמה תרזעב
תותיעב דבועל ודמעש תולוכי© םיישיאה
םג הוולש ןירקהל ,תונשקע ומכ הקוצמ
םהילע רובידהו ®תוחיתפו תושימג ,ץחלב
אוהש רכזנ אוה Æדבועל םינימזל םתוא ךפוה
לוכי אוהשו רבעב םתוא ליעפה רבכ
.וישכע םתוא ליעפהל

רוציל חוכה םילהנמה ידיב ,רבשמה לש וביל בלב
אוה םהמ שרדנש המ ÆÆÆהיישע לש תינוגרא תוברת
Æימיטפואו יבויחל חישה ןונגס תא רגסמל

חופיטב עיקשהל יאדכ המל הלאשל רשאבו
טעמ ךכ לכ שישכ ,וישכע אקווד ¢יגולוכיספה ןוה¢ה
:תובושת שולש תוחפל ןנשי ,ןוגראל םיבאשמ
תא תיתועמשמ רפשל ,רמאמב גצוהש יפכ ,תחאה
תע םע דדומתהל וידבועו ןוגראה לש תלוכיה
¢יגולוכיספה ןוה¢ל ונתוסחייתה ,היינשה Æרבשמה
םיבאשמב תידיתע העקשה חותיפל ליבומ ,¢ןוה¢כ
,תישילשה Æןוגראה לש םיישיאהØםייגולוכיספה
¢יגולוכיספ ןוה¢ חופיטל הנדס תרזעב תוברעתה
ןטק דעצ¢כ הראתל ןתינו תדקוממו הרצק איה
Æ¢ןוגראל לודג דעצ - דבועל

:תורוקמ
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