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־ יביטקאה להקהו תוריחב ירקס 
תסיפתב ךוותמ םרוגכ םירקסב ילארשיה רוביצה ןומא 

1996 תוריחבב העדה־םילקא 

** *יתפצ בירי 

אובמ 

םג ךא תונורחאה תוריחבב דחוימב ,לארשיב תוריחב תוכרעמ לש יתרושקתה רוקיסה 

לחה זאמ .להק־תעד ירקס לש תילרוטקלאה םתובישח תא שיגדמ ,ןהל ומדקש הלאב 

תרושקתב םירקסב קוסיעה הדמתהב לדג ,1969 תנשב ,לארשיב תוריחב ירקס לע חווידה 

 (1995 ,1983,1990 ,Weimann; 1998 ,ןמיו). הארנ ,רוקיסה תומכב לודיגה םע דחי ךא

םג אלא ,תיטילופה הכרעמה תא םיפקשמ קר םניא םירקסה יכ השוחתה םג הרבג יכ 

יכו ,תוטלחה םילבקמ םהש תעב םירקסב םישמתשמ םידמעומ יכ לכל רורב .התוא םיבצעמ 

רבעמ ךא .תוריחבה תכרעמ לש היכלהמ תא םיחתנמ םהש תעב םהב םישמתשמ םיאנותיע 

םירקסהמ עפשומ םירחובה רוביצ יכ תונעט םג יתרושקתהו ירוביצה חישב תולעומ ךכל 

םהש תעב םירחא לש םתעדמ םיעפשומ םישנאש ינפמ ,תיטרקומדה תוטלחהה תלבקב 

לע םירקסה תעפשה רבדב תונעטה ,עדומב אל וא עדומב .םה־ םתעבצה יבגל םיטבלתמ 

־םילקא תסיפת לש היתועפשה רבדב תונוש תוירקחמ תושיגל יוטיב תונתונ םירחובה 

תלריפס"ו (bandwagon effect)"חצנמה תלגע טקפא" ןשארבו ,להקה־תעד לע העדה 

.(Noelle-Neumann, 1974, 1976, 1984) "הקיתשה 

הצחמל־יטסיטטס שוח םיליעפמ םישנא ,"הקיתשה תלריפס" לש הירואיתה יפ־לע 

לש ירקיעה רוקמה .הייסולכואב תועדה תוגלפתה תא עובקל ידכ הביבסה תא םיקרוסו 

תא םהיחווידב םיתיעל םיתוועמש ,םינומהה־תרושקת יעצמא אוה ספתנה "העדה־מילקא" 

םיספותה הלא תקתשה לש ילריפס ךילהתל ליבומ הז תוויע .תיתימאה תועדה תוגלפתה 

תיתימאה להקה־תעדב ןוחצינל ,רבד לש ופוסב ,וז ךרדבו ,טועימל םיכייתשמכ םמצע תא 

,טועימה תקתשה לש רבסהה אלל ךא ,המוד ןפואב .תחוורב תרושקתב תגצוימה העדה לש 

ספתנ אוהש הדבועה לשב תרבוג דמעומב הכימתה ובש בצמ ראתמ "חצנמה תלגע טקפא" 

.ליבומכ 

דיקפת אלממ תרושקתה יעצמאב תוריחב ירקס לש רוקיסה יכ ונעט םיבר םירקוח 

Asher, 1995, 173; Cantril, 1991,) "חצנמה תלגע טקפא" לש םיכילהתב יתועמשמ 

 1991 ,.219; Lavrakas et al). "םירחא הבש ךרדה לע הרורב היצקידניא םיקפסמ םירקסה

Traugott,) ".העדה־םילקא יבגל טופישב עייסל םילוכיו ,םידמעומה תא םיכירעמ 

גציימה יריפמא יטסיטטס ילכל ףשחנ להקה לש "הצחמל־יטסיטטסה שוחה" .(1992, 13 

.הינווליסנפ תטיסרבינוא ,גרבננא תרושקתל רפסה־תיב * 

םיארוקה ינשלו ,םינותנב שמתשהל תושרה לע ןאירא רשא רוספורפל תודוהל שקבמ רבחמה ** 

.תוליעומה םהיתורעה לע םיימינונאה 
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לש םמוסרפל ,תוחפל וינפ לע .הייסולכואב תועדה לש תקיודמה תוגלפתהה תא הרואכל 

להקה־תעד לע ,תמכחותמ יכ םא ,הקזח תילאיצנטופ העפשה שי תרושקתב תוריחב ירקס 

.תוריחבה תואצות לעו 

תקפסמ תיתרבחה הביבסה םא הרוק המ ?םירקסל ןימאמ וניא להקה םא הרוק המ ךא 

םירקוח ?תרושקתה ירקסב תחוודמה וזמ תועדה תוגלפתה לש הנוש תופקתשה להקל 

ליעפה דיקפתה תא םיחינזמ "הבוגת־יוריג" ךילהתכ "חצנמה תלגע טקפא" תא םיספותה 

.ךילהתב אלממ להקהש 

.רפסמ םירושע הזמ תרושקתה רקחב יזכרמ קלח הווהמ "יביטקא להק" לש ןויערה 

תרושקת תועצמאב תאטבתמ להקה תוליעפש התארה תיבלש־ודה המירזה תיירואית 

Katz et) םיקופיסהו םישומישה תיירואית יפ־לע .(Katz <fe Lazarsfeid, 1955) תישיאךיב 

 1974 ,.ai), םיכרצל םימאותה תרושקת ינכות לש הריחבב תאטבתמ תויביטקאה

Vidmar :לשמל)"תיביטקלס הסיפת" יבגל תונעט .להקה לש םייתרבחהו םייגולוכיספה 

 1974 ,fe Rokeach>> וא רטליפכ תספתנ תוליעפה ןאכ - ליעפ להק ןה םג תוגיצמ

עוגפל םילולעש תרושקת ינכות ינפמ להקה לע םירמושה ,יגולוכיספ הנגה ןונגנמכ 

יכ תוסרוג (Morley, 1980; Livingstone, 1998) חונעפה תוירואית .ויתודמעבו ויכרעב 

ינכות לש םתטילק יכו ,םהלש םוימויה תויווח םע תרושקתה ינכות תא םיתמעמ םישנא 

תלוכיה ,חונעפה תוירואית יפ־לע ,להקל .הלש יתרבחה רשקההמ תעפשומ תרושקתה 

רקח ,ןכ םא ."תינויציזופוא" הרוצב םתוא אורקלו תרושקתה ינכותל "דגנתהל" 

."תירוע־תת טחמ" לש וא "םימסק רודכ" לש יביספ אשומ וניא להקה יכ הארה תרושקתה 

ךילהתב יתועמשמ דיקפת םיאלממה םיליעפו םייתרוקיב םינכוס םניה םישנא ,אוה ךופהנ 

.תרושקתה 

.תוריחב ירקס לע םיביגמ םה דציכ ןוחבל ונילע ,םייביטקא ןכא תרושקתה ילהק םא 

םע םתוא םיתמעמ םה םאה ?"ינויציזופוא" ןפואב םתוא םיארוקו םהל "םידגנתמ" םה םאה 

ויתודמע תא רוקחל ךרוצ שי ,יביטקא להקהש תורשפאב בשחתהב ?תיתרבחה םתביבס 

םימרוגכ ,םירקסה תואצות יפלכ שחור אוהש ןומאה תדימ תא רקיעבו ,םירקסה יפלכ 

.תוריחב תוכרעמ לע םירקס תעפשהב םיקסועה םירקחמב םיברעתמ 

תושארל ץורימב תוריחב ירקסב ילארשיה רוביצה לש ןומאב תדקמתמ וז הדובע 

וא תוריחבה ירקסל םינימאמ םילארשיה םאה .ויתועפשהבו ויתורוקמב ,1996 לש הלשממה 

לע העפשה םירקסל התיה םאה ?הז ןומא לע םיעיפשמה םימרוגה םהמ ?םינקפס םה אמש 

חותינ ךות הלא תולאש לע תונעל הסנת וז הדובע ?הלשממה תושארל תוריחבה תואצות 

לארשיב תוריחב ירקס לש רשקהל הרצקב סחייתא הליחת ךא .1996 תוריחבמ רקס ינותנ 
.1996 תוריחב לשו 

1996 תוריחבו לארשיב תוריחב ירקס - רשקהה 

םינשה תצורמב תיתועמשמ היילע הלח יכ וארה ןמיו לש ןכותה יחותינ ,ליעל רומאכ 

היילעה תורמל יכ םג הארמ ןמיו .תילארשיה תונותיעב תוריחב ירקס לש רוקיסה תומכב 

.רתוי יעוצקמל םהילע חווידה ךפהנ אל ,תונותיעב םימסרפתמה תוריחבה ירקס תומכב 

ואר) תירבה־תוצראב רשאמ רתוי וליפא ,תוריחבה תפוקתב תילארשיה תרושקתהש ןכתיי 
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לש םנושלב שמתשהל םא ,"חותינב היינע ךא םינותנב הרישע" ,דניה ,<1998 ,ןמיו 

 1995) Lavrakas <fe Bauman). םירחא םיבר תומוקמב ומכ קוידב ,לארשיב תוריחב ירקס,

תוגצומ תואצותה .(Rokeach, 1968)"עדימ יכרוצל רשאמ רתוי רודיב יכרוצל" םידעוימ 

חוסינו בישהל םיברסמה רועיש ,המיגדה תועט ןוגכ) םיינויח םיטרפ אלל םיתיעל 

ךרד תנתינ איהו ,(תיעוצקמ אלו) תיטילופ וא תיתכרעמ ,דניה תונשרפה בור .(תולאשה 

רשאכ .(Jamieson, 1992; Cappella <fe Jamieson, 1997) תיגטרטסאה חותינה תרגסמ 

דימת אלו ,(?ליבומ ימ)יתרושקתה יוויצל תייצל םיטונ םה תרושקתב םיעיפומ םירקוסה 

םיתיעל םינד היגולודותמב .יעוצקמה יוויצל םאתהב טרופמ יגולודותמ חוויד םיגיצמ 

החלצה־יא יבגל (םיצורית וא) םירבסה לש רשקהב ללכ־ךרדב ,השעמ רחאל אקווד 

.תוריחבה תואצות לש ןיובינב 

תואצות יוזיח לש טביההמ .רבעב הלאכ "תונולשכ" תחא־אל ויה ,עודיכ ,ןכאו 

ךא 1.רבעב רפסמ םימעפ הילהקל אווש־תואובנ תילארשיה תרושקתה הקפיס ,תוריחבה 

םתחלצה יפ־לע דדמיהל הכירצ הניא םירקסה תוכיא ,םינעוט רקחמה תוטיש ירפסש יפכ 

תונווכל סחיב ,דבלב ןותנ עגרב ,בצמ־תנומת םיגציימ םירקס .תוריחב תואצות יוזיחב 

םג אלא ,תקיודמ־אל הרוצב םירקס לע חוודל קר אל הטונ תילארשיה תרושקתה .העבצה 

םייתייעבה םיעוציבה .תוקיודמ תויזחת וקפיס אלש ךכב םירקסה תא השעמ רחאל םישאהל 

Katz 8c) םידחא םיינבמ םימרוג ידי־לע םירבסומ לארשיב להקה־תעד ירקס לש 

 1986 ,1) :(Levinson, cited in Weimann, 1995; Shamir) תת תורצויה המיגד תויעב"

רבעמ םיבשייתמ ,םיצוביק ירבח ,םידרח ,םיילארשי םיברע - תודחא תוצובק לש גוציי 

לש תולופכ תויונמאנ <2> ;רידס תורישב םילייחו םימעה־רבח תונידממ םילוע ,קוריה וקל 

םיצחל <3) ;תוגלפמה ליבשב םגו תרושקתה ליבשב םג םירקס םילהנמה םירקוס 

תוריחבב <4) ;ירשפא וניא רבדה רשאכ םג תיזחת קפסל תרושקתה דצמ םירקוסה לע 

.ךומנ המיסח־זוחא םע תינוציק תויסחי תוריחב תטיש ־ תסנכל 

ךא .םירקסל ןימאהל אל תובוט תוביס שי ילארשיה רוביצל יכ ןועטל ןתינ ,הרצקב 
הרצי הלשממה תושארל הרישיה הריחבה .יונישל תופצל תוביס המכ ויה 1996 תוריחבב 

סרפ ןועמש ליבוה תוריחבה תכרעמ לש התליחתב תוחפל .יוזיחל רתוי תנתינש תואיצמ 

,השעמל .בר ןמז הזמ ותומכ העדי אל תילארשיה הקיטילופהש ,יתועמשמ שרפהב 

תוריחבה תכרעמ ךלהמבש יפ־לע־ףא .םירקסב ןורתיה לשב סרפ ידי־לע ומדקוה תוריחבה 

ויתובקעבש ,סרמ שדוחב םיעוגיפה לג רחאל דחוימב) סרפל והינתנ ןיב רעפה םצמטצה 

חצנמכ םרפ תא גיצהל תרושקתה הכישמה ,(םירקסב ןורתיב וליפא רצק ןמזל והינתנ הכז 

ררבתהשכו 2,תיטסיטטסה תועטה חווטב םיינשה ןיב שרפהה היה רשאכ םג .חוטבה 

,םירקסה לכ וזח 1981 תנשב .ןוטלשל דוכילה תיילע תא אבנל םירקסה וחילצה אל 1977 תנשב 

םואנ תא סרפ אשנש רחאל קר .הדובעה תגלפמל ןוחצינ ,תוריחבה םויב היזיוולטה םגדמ ללוכ 

,דתיה האצותה ךא ,ךרעמל ןוחצינ םירקסה בוש וזח 1984 תנשב .דוכילה הכז בוש יכ רבתסה ןוחצינה 

עדמ שיא תא ליבוה םיחלצומ־אל םירקס לש הז ןויסינ .תודחאה תלשממ תמקהל ליבוהש ,וקית 

תוריחבה תוכרעמ לכב ריבסמ יגולוכיספ תורשקתה םרוג יכ ןועטל (1988)ןיקסיד םהרבא הנידמה 

.תוריחבה תכרעמ לש ןורחאה םויב ללכ־ךרדב ,דוכיל יעיבצמ לש "התיבה םתרזח" תא 

ורשיב יאמב 3־ב .המיגדה תועט חווטל בורק סרפל והינתנ ןיב שרפהה היה תוריחבה שדוח ךלהמב 

רקס הארה שדוחב 17יב ;44?« םע והינתנ לומ 49* םע ליבומ סרפ יכ תונורחא תועידי תורתוכ 
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ןורתי לע חוודל תרושקתה הכישמה ,היפ לע הנומתה תא ךופהל םילוכי םיפצה תולוקהש 

םותב ךא ,סרפל ןוחצינ לע רשיב תוריחבה םויב היזיוולטה םגדמ וליפא ,רוכזכ .סרפל 

3.דחא זוחאמ תוחפ לש שרפהב חצנמה אוה והינתנ יכ רבתסה תולוקה תריפס 

תוריחב ירןלס לש םתעפשה - יטרואית עקר 

לכב אלא ,לארשיב קר אל הדמתהב הלדג תוריחב ירקסל הקנעוהש בלה־תמושת 

תוהתל םירקוח הליבוה םירקס תואצות לע חוודל תרושקתה לש התוטיהל .יברעמה םלועה 

ךא ,הפיקע העפשה שי םירקסלש ךכ לע םימיכסמ םיבר .הלא םירקס לש םתעפשה לע 

ידיל םיאיבמ םירקסש ךכל תויאר שי .תוריחב תוכרעמ לש ןהיתואצות לע ,תיתועמשמ 

םג ןעטנ .(Mutz, 1995a, 1995b) "םיחצנמ םיסוס"ל תויטילופ תומורת לש לועית 

לע הטלחהה לע רקיעב ,םיירשפא םינקחש לש תויגטרטסא תוטלחה לע םיעיפשמ םירקסש 

םידקממ תוריחבה ירקס יכ ןעטנ ,ךכ לע ףסונ .(Traugott, 1992,16) םתודדומתה םצע 

רואמ םירחא םידמעומ םיקיחרמו ,םידמעומהמ קלחב רתוי הבר תיתרושקת בל־תמושת 

םיפתתשמש הלא לע םיעיפשמ םירקסהש םג ןעטנ .(Atkin Sc Gaudino, 1984) םירוקרזה 

תא ריהבהל םירקחנ דדועלו ןיינע ררועל הטונ ומצעלשכ ןויאירה" :םיבישמכ םהב 

(Lang Sc Lang, 1984,129)".םהיתודמע 

תועפשה יבגל המ ךא .םירקסה לש הפיקע העפשהל תובר תויודע תורפסב שי ,ןכ םא 

קר אלו ,רישי ןפואב םירחובה תעבצה לע עיפשהל םילוכי םירקסה םאה ?רתוי תורישי 

העבצה - תיגטרטסא העבצה לש תוטלחה לע עיפשהל םיטונ םירקסה יכ עודי ?ןיפיקעב 

ךכ לע ףסונ .(McAllister Sc Studiar, 1990) רחובה לש הנושארה הפדעההמ הגושה 

(underdog effect) "גודרדנאה טקפא" ,"חצנמה תלגע טקפא" לש תועפשהה תועצומ 

."הקיתשה תלריפס"ו 

קלח עינמ בורה תעד יבגל ץפומש עדימ ובש בצמ"ל סחייתמ "חצנמה תלגע טקפא" 

.(McAllister Sc Studiar, 1990,721)"בורה תדמעל םאתהב םתעד תא תונשל םישנאהמ 

םישנא עינמ הייסולכואב תועדה תוגלפתה רבדב עדימ ותוא יכ עיצמ "גודרדנאה טקפא" 

תויודעה יכ םינייצמ םירקוחה בור .שלחה םע תוהדזה ךותמ טועימה תעד תא אקווד ץמאל 

Asher, 1995; Cantril, 1991; McAllister Sc) תויבקע ןניא "חצנמה תלגע טקפא" יבגל 

 1992 ,Studiar, 1990; Traugott). ומכ .הז טקפא לש יופצה יותיעה יבגל המכסה םג ןיא

וארה שדוחב 23־ב םסרופש רקסבו ;4456 - והינתנלו ,5056 לש הכימת סרפל יכ תונורחא תועידי 

.4656 םע והינתנ לומ 5056 םע "ליבומ" סרפ יכ תואצותה 

ידמל הבוט הדובע ושע םירקוסה יכ ןועטל ןתינ ,תואצותה יוזיחב הרואכל ןולשיכה תורמל 

,םירקסב התיה אל היעבה .ליעל ונייוצש םיינבמה םיצוליאה תא ןובשחב םיאיבמ םא ,1996 תוריחבב 

הפידעה ,דומצ ץורימ לע וא ןויווש לע זירכהל םוקמב .תרושקתה םהל הנתנש תונשרפב אלא 

.םיטבלתמה רועישבו המיגדה תועטב בשחתהב תועמשמ־ירסח השעמל ויהש םירפסמ גיצהל תרושקתה 

הרתונ "חותפ לכה" יכ הרימאהש דועב ,גהונל הכפהנ םיססובמ־יתלב םירפסמ סיסב לע היצלוקפס 

.המרדהו חתמה יכרוצל קר 
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461 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס"שת 

תוירקחמ תויודע יד ןיא "הקיתשה תלריפס" לש הירואיתל םג ,"חצנמה תלגע טקפא"ל 

 (371 ,1990 ,4.(Price Allen תחאה :תוחפל תורעשה יתשמ השעמל תבכרומ הירואיתה

תרחאהו ,יתרבחה העדה־םילקא תא רוביצה תוסיפת לע העיפשמ תרושקתה יכ תסרוג 

תא אטבל אלו ,קותשל ורחבי טועימל םיכייתשמכ םמצע תא םיספותה םישנא יכ תסרוג 

תרושקתה תעפשהב תקסועה ,הנושארה הרעשהב תדקמתמ וז הדובע .תיתימאה םתדמע 

.להקה ברקב העדה־מילקא תסיפת לע 

םירקוחה ,תוריחבב העבצה לע םירקס תואצות לש ןתעפשהב םיקסועה םירקחמב 

,ןמיונ־הלאונ ."הקיתשה תלריפס" לש הירואיתב םישוע םהש שומישב ללכ־ךרדב םירהזנ 

היצטנזרפה לע הבחרהב תבתוכ איה רשאכ םירקסל תושרופמ תסחייתמ הניא ,לשמל 

הנומאה תא וליפא תרקבמ איה הירמאממ דחאב ,השעמל .העדה־םילקא לש תיתרושקתה 

.(Salmon 8c Kline, 1985,18 :ואר> תוריחבה תואצות לע העפשה שי םירקס םוסרפל יכ 

להקה־תעד ירקס לש םמוסרפ ןיבל העדה־מילקא לש תיתרושקתה הגצהה ןיב רשקה ךא 

םיאלממ םירקסהש יתועמשמה דיקפתה ןתניהב ,טעמכ וילאמ רורב וגיה תרושקתב 

םישמתשמ םא" .(Jamieson, 1992) תוריחב תוכרעמ לש תיתרושקתה היצטנזרפב 

טרפל חיטבמ אוהש ןוויכמ ,חצנמה תלגע טקפאל תופצל ןתינ ןמיונ־הלאונ לש התשיגב 

םיקפסמ םירקסה (Salmon Kline, 1985,18)".תיתרבח דדובמ ומצע תא אצמי אלש 

םאה ךא .הייסולכואב תועדה תוגלפתה יבגל ,הרואכל־יעדמ ,יטסיטטס חוויד להקל 

?הז ילכב שומיש תושעל םירחוב ןכא םירחובה 

תסיפת לע עיפשהל תלגוסמ תרושקתה יכ הנומאה ירוחאמ יטרואיתה לנויצרה 

תרושקתה תרקוח ידי־לע הבחרהב רקסנ הילהק ברקב הייסולכואב תועדה תוגלפתה 

םיקיודמ םיטופישל עיגהל לגוסמ טרפהש יפ־לע־ףא ,התנעטל .(Mutz, 1998)ץאמ הנאיד 

ידכ םינומהה־תרושקתל קקזנ אוה ,תידיימה ותביבס יבגלו ויתודמעו ויתויווח יבגל 

העפשהה ,רמולכ .יח אוה הבש ןומהה־תרבחב תויביטקלוק תודמעו תויווח ךירעהל 

תידיימ־אלה תואיצמה תא בצעל התלוכיב תעגונ ,ץאמ יפ־לע ,תרושקתה לש תירקיעה 

תסיפת לע עיפשהל תלגוסמ תרושקתה יכ םיארמ ןכא םידחא םירקחמ .הילהק לש 

שי ךא .(Glynn <fe McLeod, 1985; Mutz <fe Soss, 1997) הרבחב תועדה תוגלפתה 

.םיטושפ םיישאר םיטקפא אלו ,תויצקארטניא הלא םירקחמ ואצמ םירקמה בורב יכ ןייצל 

םירקמב העדה־םילקא תסיפת לע העיפשמ תרושקתה יכ וארה םה ,תורחא םילימב 

.םירחא םירקמב רשאמ רתוי םימיוסמ 

תא םיספותה םישנאש אקווד וארה םהמ קלח .הקיתשה תזיתופיהב הכ דע ודקמתה םירקחמה בור 

.(Taylor, 1982 :לשמל) םתעד תא עיבהל ,תוחפ אלו ,רתוי וטיי טועימל םיכייתשמכ םמצע 

אקווד־ואלו - תיפיצפסה תוסחייתהה תצובקב יתרבח דודיב ינפמ דחפה יכ וארה םירחא םירקוח 

Glynn <fe McLeod, 1985; Glynn Sc Park,) העדה תעבה לע עיפשמה אוה - התוללכב הרבחב 

 1996 ,1997; Krassa, 1988; Oshagan). תעפשומ העד עיבהל הטלחההש םג ונייצ םירחא

םיבר םירקחמ ,רחא דצמ ךא .(Price <fc Allen, 1990) טרפל ותובישחמו ןודינה אשונה לש ויפואמ 

השימחו םישולש לש תואצות םכיסש ,לע־חותינ .הקיתשה תזיתופיהב תוכמותה תויאר וקפיס 

ךא ,(r=0.055) דבלב עונצ טקפא הארה ,(Glynn, Hayes <fe Shanahan, 1997) םינוש םירקחמ 

םתונוכנ ןיבל םתומכ םיבשוח םירחאש םינימאמ םישנא הבש הדימה ןיב ,תיטסיטטס קהבומ תאז־לכב 

.םתעד תא עיבהל 
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יחוויד תא תויביספב םיצמאמ םניא םישנאש איה הז רמאמ לש תירקיעה הנעטה 

םה :םייביטקא םניה תרושקתה ילהק .הייסולכואב תועדה תוגלפתהל עגונב תרושקתה 

םיפוצ םה רשאכ ץורע ףילחהלו תונותיעב םיעיפומה םירקסה יחוויד לע גלדל םילוכי 

"םתיא חכוותהל"ו תינויציזופוא הרוצב םירקסה תא אורקל םג םילוכי םה :היזיוולטב 

םיתיעל ,תונוש םיכרדב םירקסה יאצממ תא שרפל םילוכי םה ,ךכ לע ףסונ :לוכיבכ 

יבגל ןקפס תויהל לוכי להקה ,רוציקב .תקפסמ תרושקתהש תונשרפל תדגונמה הרוצב 

.תרושקתב תומסרופמה םירקס תואצות 

םירקס לע רוביצה תובוגת רקחל יטרואיתה קודיצה ,תיביטינגוקה הייארה־תיווזמ 

יכ ואצמ םיגולוכיספ .(heuristics) םייביטינגוק "ךרד־ירוציק" אשונב רקחמהמ עבונ 
base rate הנוכמה - "התוללכב הייסולכואה יבגל יללכ עדימ"מ םלעתהל םיטונ םישנא 

 information תוחפ ללכ־ך־חב ךא ,תיטרקנוק רתויו תיטודקנא היצמרופניא" תבוטל ־

עדימל יכ וארה םייוסינ .(Fiske <fe Taylor, 1991, 359) exemplars הנוכמה ,"הפקת 

תודמעה תוגלפתה תא להקה תסיפת לע העפשה טעמכ ןיא היזיוולטב רסמנה יטסיטטס 

.(Brosius <fc Bathelt, 1994) הילע הבר העפשה שי תויח תומגודלש דועב ,הייסולכואב 

דגנתהל תלוכיה שי םילהקל יכ תסרוג הז רקחמ לש תיזכרמה הרעשהה ,ןכ םא 

ןומא יכ הרעשהה תעבונ ןאכמ .םירקסה תועצמאב תרייצמ תרושקתהש העדה־טילקאל 

תודמעבו םייפרגומד םינתשמב םיטלוש רשאכ ,העדה־מילקא תסיפתל רושק היהי םירקסב 

.(H1) תויטילופ 

תוינושאר תוסחייתה־תוצובקב ןומט םירקסל סחיב תונקפס ריבסהל יושעש בושח םרוג 

תרצוי תרושקתהש הזל דגונמ םשור רוציל תולוכי תוסחייתהה־תוצובק ןכש ,תוינשמו 

 (1988 ,Glynn 8c Park, 1997; Krassa). תדמוע הבורקה הביבסב תועדה תוגלפתה םא

,ךכ לע ףסונ .(H2) רתוי בר םירקסב ןומאה־רסוח היהי ,תרושקתב ץפומה עדימל דוגינב 

ךכ לע זמרמ ,(Morley, 1980,15) חונעפ ירקוח ידי־לע עצוהש ,תינשרפ הייליהק גשומה 

םירקסה תואצות יפלכ תונקפס .יביטקלוק ךילהת ,דניה תרושקתה ינכות לש תונשרפהש 

.תיתצובק תינשרפ היגטרטסא לש רצות תויהל היושע 

ןתניהבו ,םייתדהו םיברעה ןה תילארשיה הרבחב רתויב תולדבנה תוצובקהש רחאמ 

ברקב 1996 תוריחבב םירקסב ןומאה יכ רעשל שי ,הלא תוצובק לש תויטילופה תודמעה 

רשאמ רתוי הובג היה אוה םיברע לצא יכו ,(H2A) םינוליח ברקב רשאמ ךומנ היה םייתד 

,רתיה הקיטילופ לע תוחישה תומכ יכ (H2C) רעשל שי ןכ־ומכ .(H2B) םידוהי לצא 

תא וקזיח תויטילופה תוחישה יכ חינהל שי ןהבש תוצובק ןתואב קר םירקסב ןומאל הרושק 

םע חחושל םיטונ םישנא יכ עודיש ןוויכמ ,תאז .(םיברע ,סרפ יעיבצמ) םירקסה יאצממ 

Mutz, 1998,:ואר) תויטילופה תודמעה תניחבמו תיפרגומד הניחבמ םהל םימודה םישנא 

 68).

םירקחמ .טרפה לש תישיאה ותעד אוה םירקסה יפלכ תונקפסל ףסונ ירשפא רוקמ 

ןכא םירחא רשאמ רתוי הברה םתומכ םיבשוח םירחאש בושחל םיטונ םישנא יכ וארה 

projection effect) (,Fields <fe Schuman) הז "הכלשה טקפא" .תואיצמב םתומכ םיבשוח 

תוסיפת לע קר אל לועפל לוכי (Mutz, 1998, 63-65 :לצא הפיקמ הריקס :1976 
עדימה תסיפת לע םג אלא ,(Kennamer, 1990) הביבסב הרישי תוננובתה תועצמאב 

ןומאה ,1996 תוריחב לש רשקהב יכ רעשל שי ,ךכיפל .תרושקתה תועצמאב שכרנה 

.(H3)והינתנ יעיבצמ ברקב רשאמ סרפ יעיבצמ ברקב רתוי הובג היה םירקסב 
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םא ןוחבל תשקבמ וז הדובע ,הירואיתהמ תורזגנה ,הלא תויפיצפס תורעשהל רבעמ 

תולבגמ ללגב .(RQ1) תוריחבה תואצות לע העפשה ,דתיה 1996 תנשב תוריחבה ירקסל 

,הז תמועל ,ןתינ ךא ;האלמ הרוצב וז הלאש לע תונעל לכונ אל ונידיב םייוצמה םינותנה 

.םירקסה לש םתעפשה תנבהב ןיפיקעב ונל ועייסיש הירואיתב םימיוסמ םיטביה ןוחבל 

רושק היה םירקסב ןומא םא ןוחבל שי ןמיונ־הלאונ לש הירואיתה תובקעב ,לשמל 

.הקיטילופ לע תוחישו תיטילופ העפשה תשוחת ,הדמע עיבהל תונוכנ ןוגכ םינתשמל 

לע לכמ רתוי עיפשהל םייושעש הלא ,םיטבלתמה לש םתדמע תא ןוחבל שי ןכ־ומכ 

לש תשדוחמ הכרעהל ןה ליעוהל היושע וזכ הניחב .תוריחבה תכרעמ לש היתואצות 

רפוס אל אלמה ןרופיסש ,1996 תוריחב לש הרקמה לש רתוי האלמ הנבהל ןהו הירואיתה 

.ץראב הרבחה יעדמ ישנא ידי־לע הבחרהב ןיידע 

לש םיכילהתב ךוותמ םרוגכ לעופ אוהש תורשפאהו ,םירקסב ןומאהש ידמל עיתפמ 

.תירקחמ בל־תמושתב טעמכ וכז אל ,"הקיתשה תלריפס" לש וא "חצנמה תלגע טקפא" 

;Schleifer, 1986) םירקס יפלכ תויבויח תודמע שי םיאקירמאל יכ יללכ ןפואב עודי 

 1991 ,Traugott), דגנמ .הלא תויבויח תודמע לש ןהיתורוקמ םהמ טעמכ םיעדוי ןיא ךא,

רקוח .(Roper, 1986) םירקס יפלכ םיאקירמא לש תונקפס יבגל תויודע םג שי 

.םירקסל רוביצה ןיב הבהא-האנש יסחי ההיז (Asher, 1995) רשא יאקירמאה להקה־תעד 

םניא םהש םישח ונא רשאכ םירקסה תא םיפקות ונא ןכלו ,עמשיי ונלוקש םיצור ונלוכ" 
<19 'ע)".ונומכ םיחרזא לש תויטנתוא תושוחת םיאטבמ 

רוביצה ןימאה 1996 תוריחבב םאה :תואבה תולאשה תא ךשמהב ןחבא ,ןכ םא 

?םירקסב ןומאה תא ריבסמ המ ?רבעב םהיתונולשכ תורמל תוריחבה ירקסל ילארשיה 

הסנא םיאבה םידומעב ?חצנמה יבגל טרפה לש תישיאה תיזחתל רושק הז ןומא דציכ 

ןאירא לש (N=1671) תוריחבה רקסמ םינותנב שומיש ךות הלא תולאש לע בישהל 

.חפסנב אצמנ םייזכרמה םידדמהו םגדמה ,הטישה לש רואית .(1997) 

תואצות 

ןומאו הפישח 

םגדמב םיבישמהמ 55"/0־מ רתוי .תוריחבה ירקסל 1996 תנשב ופשחנ םילארשיה בור 

19.50/0 קר ."הבר" וא "תמיוסמ" הדימב םירקסה רחא םיבקוע םה יכ וחוויד ןאירא לש 

םירקסל הפישחהש יפ־לע־ףא ךא .(1 הלבט) םירקסה רחא ללכ םיבקוע םניא םה יכ ובישה 

םינימאמ םהש וחוויד םיבישמהמ 7.1»/» קר ־ ךומנ היה םירקסב ןומאה ,ההובג התיה 

םיבישמה בור .<1998 ,ןמיו ידי־לע וגצוה דואמ םימוד םינותנ) "הבר הדימב" םירקסל 

בושחל םיטונ םילארשיה ,יללכ ןפואב ."אל ללכ" וא "הטעומ הדימב" קר םירקסל ונימאה 

םירקס םוסרפ לע הרוזנצב ךומתל אל םיטונ םהו ,תוריחב ירקסמ םיעפשומ םניא םישנא יכ 

םילדבה לשב ,טעמ תיביטלוקפס הניה האוושההש יפ־לע־ףא .תוריחבה ינפלש הפוקתב 

רתוי הברה םירקס תואצותב ןימאהל אל םיטונ םילארשיה יכ הארנ ,תולאשה חוסינב 

שי םילארשילש אוה םילארשיה לש רתוי ההובגה תונקפסל ירשפא רבסה .םיאקירמאהמ 

ונייוצש םירקסה לש םהיתולבגמ חכונל ,םירקסל ןימאהל אל רתוי תובר תוביס טושפ 
.ליעל 
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יביטקאה להקהו תוריחב ירקס יתפצ בירי 464 

(N=1671)סיזוחאב ,1996 ,לארשיכ תוריחבה ירקס יבגל תודמע :1 הלבט 

...התא הדימ וזיאב אל ללכ הטעומ הדימב תמיוסמ הדימב הבר הדימב 

 20.5 34.8 25.2 19.5

 7.1 40.7 28.4 23.7

 8.7 31.1 33.7 26.6

?תוריחבה ירקס רחא בקוע 

?הלא םירקסל ןימאמ 

םיעפשומ םישנאש רובס 

םתטלחהב הלא םירקסמ 

?עיבצהל דציכ 

רוסאל טלחהב רוסאל הטונ ריתהל הטונ ריתהל טלחהב 

 29.5 41.5 17.6 11.3

םוסרפ רוסאל םיעיצמה שי 

שדוחה ךלהמב םירקס 

וליאו תוריחבה ינפלש 

.ךכל םידגנתמ םירחא 

?ךתעד המ 

?םירקסל ןימאמ ימ 

.םידחא םייפרגומד םינתשמ םע םירקסב ןומא לש (crosstabs) חוולצ הגיצמ 2 הלבט 

יפ־לע־ףאו ,םיזנכשאמ רתוי םירקסה יפלכ םיינקפס תויהל םיטונ םיהדזמש יפ־לע־ףא 

םיקהבומ םניא וללה םיפצנה םילדבהה ,םירבג רשאמ תוחפ םירקסל ונימאה םישנש 

זוחאמ רתוי הברה לודג היה םירקסל ונימאהש םיברעה זוחא יכ הארמ הלבטה .תיטסיטטס 

יפ־לע־ףא םירקסל םינימאמ םיברע ,ילסקודרפ ןפואב .(42.196 תמועל 61.396) םידוהיה 

וז הדבועל .הלא םירקס לש "גציימה םגדמ"ב יוארכ םיגצוימ םניא םה םיבר םירקמבש 

ופידעה םיברעה בורש ןוויכמש ןועטל ןתינ ,תישאר .םיירשפא םירבסה המכ עיצהל ןתינ 

םהיתואצות תא ובהא םהש םושמ םירקסל ןימאהל וטנ םה ,והינתנ לע סרפ תא רוריבב 

םירקסה תואצות ומאת 1996 תנשב יכ ןועטל ןתינ ,תינש .םשגתת םתאובנ יכ וצרו 

םתביבס ןכלו םיינמי םניא םיברעה בור :םייברעה םיבישמה בור לש "ישיאה םגדמ"ל 

ריבס הז ןיא ,ךכ לע ףסונ :הנימי הטומה העד־מילקא ףקשל היופצ הניא תיתרבחה 

רשקהב תוינמי תודמע םיברע ינפל עיבהל ורחבי םיבר םידוהיש (תיביטיאוטניא) 

רבסה .סרפ תבוטל הטומ ךכיפל התיה העדה־פילקא לש תיתביבסה הסיפתה .ישיא־ןיבה 

.יברעה רזגמב תוכומנה ךוניחה תומרל םירקסב הובגה ןומאה תא רושקל לוכי ישילש 

איהש םושמ םירקסה יפלכ תונקפסל אקווד הרושק תויהל הלוכי ההובג הלכשה ,לשמל 

.תויגולודותמה םהיתולבגמ תרכהל הרושק 

תיתדה הצובקהמ 41.396 קר .תוריחבה ירקס יפלכ תונקפסל הרושק האצמנ תויתד 

לע וחוויד ("היקודקד לכ לע תיתדה תרוסמה לע תרמוש"כ המצע התהיזש) םגדמב רתויב 

.םגדמב תורחאה תוצובקב רשאמ תוחפ הברה - "תמיוסמ" וא "הבר" הדימב םירקסב ןומא 

תרושקתב יזכרמה םרזה יפלכ ידרחה רוביצה לש יללכה ןומאה־רסוחל תאז רושקל ןתינ 

תושעל שקבתנ ידרחה רוביצהש תויצלופינמ לע םידחא םיחוויד ,ךכ לע ףסונ .תילארשיה 

םימרוג תווהל ןכ־םג םילוכי ,םירקסב הז רזגמ לש ךומנה תופתתשהה רועישו ,םירקסב 

־רסוחל ףסונ ירשפא רבסה .וז הצובקב םירקסה יפלכ ההובגה תונקפסה תא םיריבסמה 
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465 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

עדמה ןיב תכשמתמה תוביריל רושק תויהל לוכי תרוסמה ירמוש ברקב םירקסב ןומאה 

וניה ןומאה־רסוח יכ ןועטל ןתינ ןאכ םג ,ךב לע ףסונ .תוינרדומל תרוסמה ןיבו תדל 

העבצה לש רתויב בוטה אבנמה התיה תויתד .םייביטקלוקו םיישיא תונוצר לש היצקנופ 

ןכתיי ,רמולכ ,"הכלשה טקפא" םייקש ןכתיי ,בוש .(1997 ,ןאירא) 1996 תנשב והינתנל 

ובריס םייתדו ,ותמאתי םירקסה תויזחתש וצרש ןוויכמ םירקסל ןימאהל וטנ םינוליחש 

.םיעוט םירקסהש וויקש ינפמ םירקסל ןימאהל 

ירבח ברקב "תמיוסמ" וא "הבר" הדימב םירקסל םינימאמה תוחיכש :2 הלבט 

(N=1671)םיזוחאב ,1996 ,תונוש תויתרבח תוירוגיטק 

םינימאמה זוחא 

***םואל 

 42.1 םידוהי 

 61.3 םיברע 

(תימצע הרדגה)תויתדע 

 39.6 םיחרזמ 

 44.2 םיזנכשא 

 43.6 םירחא 

ןימ 

 49.8 םירבג 

 45.9 םישנ 

*...תיתדה תרוסמה לע רמוש 

 41.3 היקודקד לכ לע 

 50.1 הבר הדימב 

 48.1 תצקמב 

 47.7 אל ללכ 

**ליג 

 51.4 הטמו 30 

 47.7  60-31

 35.5 60 לעמ 

הלכשה 

 42.3 תידוסי 

 50.3 תינוכית 

 45.9 תינוכית־לע 

**תיתחפשמ הסנכה 

 55.3 עצוממה לעמ 

 47.8 עצוממה ומכ ךרעב 

 45.2 עצוממל תחתמ 

 pc.ooi *** ;p<.01 ** ;p<.05
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,םירקסה יפלכ תונקפסל הרושק התיה תיתחפשמה הסנכההש דועב ,ןיינעמ ןפואב 

יכ םג הארמ 2 הלבט 5.תיטסיטטס קהבומ היה אל תונושה הלכשהה תוירוגיטק ןיב לדבהה 

תא ריבסהל השק הז הרקמב .ליגה־תוצובק ןיב תיטסיטטס הנוש םירקסב ןומאה תמר 

ןיב שלח רשק קר םייקתה 1996 תנשבש םושמ ,תיטילופ הפדעה לש םיחנומב םילדבהה 

היה ןכ־לעו ,(1997 ,ןאירא)והינתנל אקווד עיבצהל רתוי וטנ םיריעצהו ,ליג ןיבל העבצה 

.םירקסה תואצות תא ובהאי אלש יופצ 

?םירקסב ןומא ריבסמ המ 

הייטנ תועצמאב םירקסב ןומא יוביגל םייטרדנטס היסרגר ימדקמ הגיצמ 3 הלבט 

ןב ןימי־לאמש םלוס 6.םינותיע תאירקו הקיטילופ לע תוחיש לש תחוודמ תומכ ,תיטילופ 

העבצה תונווכש םושמ ,העבצה תונווכ םוקמב יולת־יתלב הנתשמכ סנכוה תודוקנ עבש 

אטבמ ןימי-לאמש םלוס .(וילע עיפשהל םוקמב) םירקסב ןומאהמ תועפשומ תויהל תולולע 

.זכרמב םמצע תא ןמסל םיטבלתמל תורשפא ןתונו רתוי תכשמתמ תיטילופ הייטנ 

עסשל הנווכה) תוינתא יכ םידיעמ ותוללכב םגדמה יבגל םייטרדנטסה םימדקמה 

,םירקסב ןומא לש רתויב םיבוטה םיאבנמה ויה הקיטילופ לע תוחישו (יברע-ידוהיה 

הפוצמל םאתהב .קהבומ טקפא ליגו םינותיע תאירק ,תיטילופ הייטנ םג וארה םהירחאו 

םינתשמב םיטלוש רשאכ םידוהי רשאמ רתוי םירקסל ןימאהל וטנ םיברע ,H2B הרעשהב 

.םינמי רשאמ רתוי םירקסל ונימאה םינלאמש ,H3 הרעשהב הפוצמל םאתהב .םייפרגומד 

םייפרגומדה םינתשמב םיטלוש רשאכ ,H2A הרעשהב הפוצמל דוגינב ,הז תמועל 

.קהבומ היה אל םינוליחל םייתד ןיב לדבהה ,םייטילופהו 

תוירוגיטק ברקב רשאמ תינוכיתה הלכשהה תיירוגיטק ברקב רתוי ךומנ טעמ היה םינקפסה רועיש 

.(ק=.08) תיטסיטטסה תוקהבומה תמרמ קוחר היה אל הו אצממ .הזמ הובגהו הזמ ידוסיה ךוניחה 

F=3.06;) הלכשהה תוירוגיטק ןיב קהבומ יללכ לדבה שי יכ התארה תונוש חותינ תרודצורפ 

 02.=DF= 2, 1640; p), הלכשהה תוצובק ןיב אוה דיחיה קהבומה לדבהה יכ הארה יכות ןחבמ ךא

דחא ןיב אל ףא םיקהבומ םילדבה אצמ אל ,רתוי רימחמה ,הפש ןחבמ .(ק<,05) תינוכיתהו תידוסיה 

תידוסיהו תימדקאה הלכשהה תצובק ןיב לדבהה תניחב .תוצובק יתש לש םיירשפאה םיפוריצהמ 

םיטסרטנוקה ינש ןיב קהבומ לדבה התארה תינוכיתה הלכשהה תצובק תמועל טסרטנוקב וידחי 

 (01.>t=-2.68; DF=1640; p). לש יראיניליאל טקפא לש תורשפא לע םיזמרמ הלא םינותנ

םירושק הטיסרבינואב םידומיל ,דחא דצמ :תיביטיאוטניא ירשפא הז רשק .םירקסב ןומא לע הלכשה 

ןכתיי ,רחא דצמ :תונקפסל הרואכל םיליבומ ןכלו םירקסה לש תויגולודותמה םהיתולבגמ תרכהל 

,גציימ םגדמ ,המיגד תועט ןוגכ םיינכט םיגשומ םע דדומתהל םישקתמ תינוכיתה הלכשהה ירסחש 

םירושיכ קיפסמ ושכר תינוכיתה הלכשהה ילעב ,םתמועל :םיזוחא לש הרבגלא םע וליפא ילואו 

הקיגול יפ־לע יופצל דוגינב .םירקסב תוידותמה תויעבה לע עדי קיפסמ אל ךא ,םירקסה תא ןיבהל 

הארה אל יטרדאוק לדומב דיחיה אבנמכ (דומיל תונש - ףיצר הנתשמכ םעפה) הלכשהב שומיש ,וז 

ןומא לע הלכשה לש קהבומ יטסיטטס טקפא ןיא יכ השעמל הארה הז לדומ .יראיניל־אל טקפא 

.םירקסב 

הסנכה ,הלכשה ,ליג לש םייראיניל־אל םיטקפאל תונוש תויורשפא קדב *חוודמ אל)ימדקמ חותינ 

.םייראיניל־אל םירשקל םיקהבומ םינמיס וארה אל הלא תוקידב .תויתדו 
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םינתשמ לע םירקסב ןומא לש תויסרגרל םייטרדנטס היסרגר ימדקמ :3 הלבט 
1996 ,םואלו העבצה יפ־לע ,םייפרגומד 

והינתנ יעיכצמ םלוכ סרפ יעיבצמ  םידוהי  םיברע 

 -.01  -.01  -.01  -.04  .00 הלכשה 

 (.00)  (.00)  (.00)  (.01)  (.00)

 -.07  .,!0***  -.06  -.11**  -.03 ;ליג 

 (.00)  (.00)  (.00)  (.00)  (.00)

 .02  .02  .00  .01  .06 תויתד 

 (.02)  (.03)  (.04)  (.03)  (.04)

 .01  .05*  -.05  .01  .01 (םירבג - 1)ןימ 
 (.04)  (.05)  (.08)  (.06)  (.08)

 .02  .00  -.06  -.03  -.01 הסנכה 

 (.01)  (.02)  (.03)  (.02)  (.03)

תיטילופ הייטנ 

 ,12***  .00  .12**  7***  -.05 ;ןימי - 1) 
 (.01)  (.02)  (.03)  (.01)  (.02) (לאמש ־ 7 

לע תוחיש 

 .14***  .23***  -.01  .08*  .28*** הקיטילופ 

 (.02)  (.02)  (.04)  (.03)  (.04)

 .07**  .13***  -.04  .07*  .09* םינותיע תאירק 

 (.17)  (.02)  (.03)  (.02)  (.02)

 -.04 - 1> אצומ 

 (.06) (יחרזמ 

 .14***  .16***  .02 ־ 1) םואל 

 (.05)  (.02)  (.18) (יברע 

 .08  .13  .03  .06  .11  £2

.ןקתה־תויועט םביה םיירגוסב םירפסמה :תורעה 

.הובג ךרע גציימ הובג דודיקש ךכ ודדוק םינתשמה לכ 

 p<.001 *** :p<.01 ** |p<.05 *

םיגוש םימרוג יכ ררבתמ ,םגדמה לש םינוש םיקלחל םימוד םילדומ םיצירמ רשאכ ךא 

םיבישמ ,והיגתנ יעיבצמ ברקב וליפא ,ךכ 7.תונוש תוצובק לע הנוש הרוצב םיעיפשמ 

תוחיש * םיברע :התוללכב הייסולכואה יבגל תואבה תויצקארטניאה תא ןחב (חוודמ אל) ףסונ לדומ 7 

לע תוחיש * העבצהו :םינותיע תאירק * העבצה :תיטילופ הייטנ * םיברע ;הקיטילופ לע 

םילדבהה יכ קיסהל ןתינ ,םיקהבומ ויה ,דלא תויצקארטניא לש םיטקפאה לכש ןוויכמ .הקיטילופ 

םניה (סרפ יעיבצמו והינתנ יעיבצמ ,םידוהי ,םיברע) םינושה םילדומה ןיב היסרגרה ימדקמב 

.םיקהבומ 
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ברקב .םיקהבומ ןימי יכמות רשאמ רתוי םירקסל ןימאהל וטנ רתוי תילאמש הדמע ילעב 

.םירקסב ןומא לע תיטילופ הייטנ לש תקהבומ העפשה התיה אל ,הז תמועל ,םרפ יעיבצמ 

.תויטילופה תוחישה תומכ היה סרפ יעיבצמ ברקב םירקסב ןומא לש רתויב בוטה אבנמה 

םינותנב םהל םימודה םישנא םע הקיטילופ לע םירבדמ םישנאש ןובשחב םיאיבמ םא 

תויטילופה תוחישה וטנ סרפ יעיבצמ ברקב יכ הארנ יזא ,תויטילופ תודמעבו םייפרגומד 

תא ריבסהל ןתינ המוד ןפואב .םהב ןומאה תא ריבגהל ןכלו ,םירקסה יאצממ תא קזחל 

הקיטילופ לע תוחיש ויה םידיחיה םיקהבומה םיאבנמה םייברעה םיבישמה ברקבש הדבועה 

.םינותנהמ קוזיחב איה םג הכוז H2C הרעשה ,ןכ םא .םינותיע תאירקו 

בצימ וא הלכשה ידי־לע רבסומ וניא םירקסב ןומאה יכ השיחממ 3 הלבט ,יללכ ןפואב 

 (status) הקיטילופ לע תוחישב ,תיטילופ הייטנב םיטלוש רשאכ 8.ילכלכ־יתרבח

לעמ .םימלענ הסנכהו הלכשה לש םיטקפאה יכ ררבתמ ,םיפסונ םייפרגומד םינתשמבו 

דצמ ,תוסחייתה־תוצובקו תויתרבח תותשר לש תיסחיה ןתובישח לע הדיעמ 3 הלבט ,לכל 

לשו הללכב הייסולכואה ברקב תוינתא הנתשמה לש םימדקמל בל־םישל שי) דחא 

תויטילופ תויטנ לשו ,(סרפ יעיבצמ ברקבו םיברע ברקב הקיטילופ לע תוחיש הנתשמה 

םהש המ תא םיחוודמ םה רשאכ םירקסל ןימאהל םיטונ םישגא .רחא דצמ ,תוכשמתמ 

(Kennamer, 1990) םירחא לש םהיתודמע תסיפתב "ינאה־תתרשמ" היטהה .עומשל םיצור 

,הרואכל־מייביטקייבוא ,םייעדמ םייתומכ םינותנ ינפל תבצינ איה רשאכ םג תלעופ 

רשאכ םירקסל ןימאהל םיטונ םישנא ,ךכ לע ףסונ .תרושקתב םיגצומה םירקסה תומדב 

הקיטילופ לע תוחיש ידי־לע הרצונש ,םהלש םלועה־תנומת תא תומאות םירקסה תויזחת 

לש תועפשהה תא ןחבא םיאבה םידומעב 9.םהלש תוירקיעה תוכייתשהה־תוצובק ידי־לעו 

םימרוגכ םילעופ םירקסל סחיב תונקפס וא ןומא םא קודבל הסנאו ,םירקסב ןומאה תדימ 

."חצנמה תלגע טקפא"ב םיברעתמ 

.םירקסב ןומאב תונושהמ 13« דע 3« קר םיריבסמ םיחוודמה םילדומה .ךומנה R2־V בל־טישל שי 

םילוכי הלאכ םיירשפא םימרוג .יולתה הנתשמה לע עיפשהל םירומא םירחא םיבר םימרוג ,ךכיפל 

םידדמו רבעב םירקסה תחלצהל סחיב תוסיפת ,תרושקתה יפלכ תויניצ ,יטילופ םוכחת תויהל 

םירקסב ןומאה תדימ לש הרבסהב הבר הדובע .תויטילופה תוחישה ןכות יבגל רתוי םייפיצפס 

.ךשמה־ירקחמל ןכ םא תרתונ 

יכ רעשל ןתינ ךא ,םירקסב ןומא לע תויתדעו תויתד לש םיטקפא םנמוא תוארמ ןניא תויסרגרה 

אצוממ םייתד ,לשמל) רתוי תויפיצפס תוצובק ברקב ואצמייו רתוי םיבכרומ ויהי הלאכ םיטקפא 

םינותנב הלאכ תובכרומ תויצקארטניאב תופצל רשפא־יא .(חותיפ־תורייעב םיררוגתמה יחרזמ 

היצקארטניא לש תורשפאה .הלאכ תויפיצפס תוצובק לש םיכומנה םי1^-ה ללגב רקיעב ,ונינפלש 

אל> OLS לש םילדומ תועצמאב הנחבנ הלכשהו ליג ,תויתד לש תימרוג־תלת וא תימרוג־וד 

.הלאכ תויצקארטניא ואצמנ אל ךא ,(םיחוודמ 
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?םירקסב ןומאה ריבסמ המ 

חצנמה תסיפת 

םיזוחאב ,חצנמה רבדב תישיא תיזחתו םירקסב ןומא ,םירקסל הפישח :4 הלבט 

עדוי אל  סרפ  והינתנ 

םירקסל הפישח 
 12.5  69.9  17.6 הבר הדימב 

 19.0  61.1  19.9 תמיוסמ הדימב 

 18.9  57.3  23.7 הטעומ הדימב 

 21.9  52.2  25.9 אל ללכ 

םירקסב ןומא 
 17.8  72.0  10.2 הבר הדימב 

 17.2  66.7  16.0 תמיוסמ הדימב 

 17.9  58.7  23.4 הטעומ הדימב 

 20.3  47.4  32.3 אל ללכ 

םידקסה תעפשהב הנומא 
 19.7  63.4  16.9 הבר הדימב 

 16.4  67.0  16.6 תמיוסמ הדימב 

 17.8  60.8  21.4 הטעומ הדימב 

 20.4  50.5  29.1 אל ללכ 

pc.oooi לש המרב םיקהבומ םילדבהה לכ 

,םירקסל הפישח םע חצנמה רבדב תישיא תיזחת םינתשמה לש חוולצ הגיצמ 4 הלבט 

ונימאהו םירקסה תואצות רחא ובקעש הלא .םירקסה לש םתעפשה תסיפתו םירקסב ןומא 

,ולביק "הבר הדימב" םירקסל ונימאהש הלאמ 72?*, .חצנמה היהי סרפ יכ אבנל וטנ ןהב 

הצובקמ to.2% קר .תוריחבב חצני סרפ יכ ופצו םירקסה תואצות תא ,עיתפמ־אל ןפואב 

חצני סרפ יכ םינימאמה רועיש ןכ ,דרוי םירקסב ןומאהש לככ .חצני והינתנש ורבס וז 

תישיאה תיזחתה ןיב ואצמנ םימוד םירשק .הלוע והינתנ ןוחצנב םינימאמה רועישו דרוי 

ןומא ,ךכיפל .םתעפשה תדימל סחיב הסיפתהו םירקסל הפישחה ןיבל חצנמה רבדב 

.העדה*םילקא תא רוביצה תוסיפתל םירושק םהל הפישחו םירקסב 
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חצנמה תוהז רבדב םיבישמה לש תישיאה תיזחתה יובינל תיטסיגול היסרגר :5 הלבט 

(והינתנ - 0 ;םרפ - 1) 

2 לדומ  1 לדומ 

 8  8

 (3.6.)  (3.8.)

 ,39*** םירקסב ןומא 

 (.13)  (.08)

 -.01  .02 הקיטילופ לע תוחיש 

 (.12)  (.07)

 .00  .08** הלכשה 

 (.02)  (.02)

 -.22  .75*** תויתד 

 (.31)  (.08)

 .00  .02*** ליג 

 (.00)  (.00)

 .04  -.09 הסנכה 

 (.10)  (.06)

 .71*  2,79*** (םיברע - 1) םואל 

 (.36)  (.25)

 4.96***

 (.31)

(סרפ - 1) העבצה 

 .14

 (.12)

םירקסל הפישח 

 839.5***  300.25*** עובירב־יח 

 91.2394 77.59"/־  הנוכנ והוזש םירקמה זוחא 

 1166  1272 א 

 pc.OOl *** ;p<.01 ** ;p<.05 *

רבדב רקסה יבישמ לש תוישיאה םהיתויזחת תא תואבנמה ,תויטסיגול תויסרגר יתש 

הנתשמה רובע קהבומה םדקמה לש יבויחה ןמיסה .5 הלבטב תוגצומ ,תוריחבה תואצות 

רשאכ םג ,סרפל ןוחצינ תוזחל רתוי וטנ םירקסל ונימאהש םילאשנ יכ דיעמ םירקסב ןומא 

םניאש יפ־לע־ףא ,םירקסל הפישחו העבצה תונווכ .םייפרגומדה םינתשמה לכב םיטלוש 

שמשל ידכ 2 לדומל וסנכוה ,(םיעפשומ וליפא םהש רשפאו) םיעיפשמ םימרוג חרכהב 

תיזחתה לש קהבומ אבנמ רתונ םירקסב ןומא ,הארמ 5 הלבטש יפכ 10.הרקב־יגתשמכ 

יולת־יתלבה הנתשמה איה חצנמה רבדב תישיאה תיזחתהש ןכתיי :רשקה ןוויכ תא עובקל השק 10 

סחיב םתדמע תא הליחתב םיעבוק םישנאש ןכתיי ,רחא דצמ ;םירקסב ןומאה תדימ לע עיפשמה 

,תונוכנ תורעשהה יתשש םג ןכתיי ;חצנל דמוע םתעדל ימ םיטילחמ ןכמ־רחאל קרו ,םירקסל 
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םיטלוש רשאכ ,ךכ לע ףסונ .הלא םינתשמב םיטלוש רשאכ םג חצנמה רבדב תישיאה 

־רסחל ךפהנ יולתה הנתשמל םייפרגומדה םינתשמה ןיב רשקה ,הלא םינתשמ ינשב 

לש םתסיפת תא ריבסמה אוה ,םייפרגומד םינתשמ אלו ,םירקסב ןומא יכ הארנ .תוקהבומ 

הכימת ןכ םא תלבקמ (H1)וז הדובע לש תיזכרמה הרעשהה .העדה־םילקא תא םילהקה 
.םינותנהמ 

םירקסל ונימאה אלש הלא ברקב םג .ףסונ ןיינעמ אצממל בל־םישל ןתינ 4 הלבטב 

הלא ברקב וליפא .חצנל דמוע סרפ יכ ורבסש םיבישמ לש םיהובג םירועיש אוצמל ןתינ 

היהי חצנמהש םירובס םהש וחוויד 52.2"/»,םירקסה רחא ללכ םיבקוע םניא םה יכ וחווידש 

ורבס םירקסל ללכ םינימאמ םניא םה יכ וחווידש הלאמ <47.40/0> תיצחמ טעמכ .סרפ 

םירקסה תא םיארוק םניאש םישנאש ןכתיי דציכ .חצני סרפש ,םירקסה ומכ ,תאז־לכב 

רשקהב יכ סורגי ירשפא רבסה ?םהיתויזחת םע תאז־לכב םימיכסמ םהל םינימאמ םניאו 

טושפ םירקסל סחיב תיללכ תונקפס וליגש םיבר םילארשי ,1996 תוריחב לש יפיצפסה 

,תומדוקה תוריחבב רשאמ הדובעה תגלפמלו סרפל רתוי הבר הכימתב םתביבסב ופצ 

.וללגב אלו ,םירקסב םהלש ןומאה־רסוח תורמל ,תאז ;חצנל דמוע סרפ יכ וזח ןכלו 

?תוריחבה תואצות לע תועפשה 

םיטבלתמה ברקב (אל ללכ ־ 4 ;הובג - 1)םירקסב ןומאו הפישח יעצוממ :6 הלבט 
הטלחה ללכל ועיגהש הלא תמועל 

ק   1

םיטבלתמ 

(א־=125) 

םיטבלתמ אל 

(א=1419) 

םלועמ - 1) םינותיע תאירק 
 .01  2.35  3.75  4.06 <דחא ימוי ןותיעמ רתוי - 6 ;אל 

 .00 ־3.66   2.75  2.40 םירקסל הפישח 

 .03 ־2.03   2.84  2.66 םירקסב ןומא 

 .05 ־1.95   2.92  2.75 םירקסה תעפשהב ןומא 

לש םוסרפ רוסאל שיש העד 

 .47  -.71  2.95  2.89 םירקס תואצות 

תורמל .חצנמה תוהז רבדב םתיזחת תא םגו םירקסה יפלכ םתדמע תא םג תינמז־וב םיעבוק םישנאו 

הנתשמכ םירקסב ןומא םע ,תישיאה תואצותה תיזחת יובינל תיטסיגול היסרגרב שומיש השענ תאז 

,יטרואית דחא דצמ - לופכ וניח יולת־יתלב הנתשמכ םירקסב ןומאב שומישל לנויצרה .יולת־יתלב 

עדימש תונוש תוירואית לש הנעטה תא ןובשחב איבמ הז שומיש ,תיטרואית .ישעמ רחא דצמ 

ןיב םירשק רוקחל ונל תרשפאמ היסרגרה ,תישעמ .העדה־סילקא תסיפת לע עיפשמ יתרושקת 

רשקה ןוויכ תא עובקל ונל תרשפאמ הניא איהש יפ־לע־ףא .םירחא םינתשמב הטילש ךות םינתשמ 

םיברעתמ םימרוג לורטנ ךות םירשק לש םייפוא תניחבב קימעהל טלחהב תרשפאמ איה ,יתביסה 

.םיירשפא 
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רוביצה ןומא דציכ ?תוריחבה לע ןאכ דע ורקסנש םיאצממה לש תוכלשהה ןהמ 

לע תונעל ןויסינב תחא השיג ?תוריחבה תכרעמ תואצות לע ,ללכב םא ,עיפשמ םירקסב 

.ןיידע םיטבלתמש הלאל הטלחה ללכל רבכ ועיגהש הלא ןיב תוושהל איה וז הלאש 

הלאל םיבשחנ םיפצה תולוקה ,םלועב םירחא תומוקמב םג ומכ ,ילארשיה רשקהב 

לש ןומאהו הפישחה ינויצ לש םיעצוממה תא הוושמ 6 הלבט .הכרעמה תא םיעירכמש 

עצוממב וטנ םיטבלתמה .הטלחה ללכל רבכ ועיגהש םיעיבצמה לש הלא םע םיטבלתמה 

הטלחה ללכל רבכ ועיגהש םישנא רשאמ (יללכ ןפואב תרושקתלו) םירקסל תוחפ ףשחיהל 

תואצותב ןימאהל םיבישמה רתי רשאמ תוחפ וטנ םיטבלתמה ,ךכ לע ףסונ .םתעבצה יבגל 

רתוי םיריהז תויהל ונילעש ןועטל ןתינ ןאכמ .תוריחבה תכרעמ לע ןתעפשהב וא םירקסה 

ינותנ יפ־לע .תוריחבה תואצות לע םירקס לש תועפשה יבגל תונקסמ קיסהל ונאובב 

.םירקסה ינותנמ דחוימב ושגרתה אל תוריחבה תכרעמב ועירכהש הלא יכ הארנ ,1996 

.םתובישחב טיעמהל וטנו תוחפ םהילא ופשחנ םה 

תיטילופ תופתתשה 

תעבהו הקיטילופ לע תוחיש ,תיטילופ העפשה תשוחת לש םינויצה יעצוממ :7 הלבט 

םירקסב ןומא יפל ,ןימיו לאמש יכמות ברקב תיטילופ הדמע 

עיבהל תונוכנ תוחיש תומכ העפשה תשוחת 

הדמע הקיטילופ לע ;ההובג ־ 1) 
;ההובג - 1) ;ההובג - 1) (הכומנ - 4 

א (הכומנ - 4 (הכומנ ־ 4 

 2.66 2.09 2.78 187

 2.90 2.19 2.85 308

.52 ־1.12 ־2.73** 

םינימאמ ־ ןימי יכמות 

םירקסל 

םניא - ןימי יכמות 

םירקסל םינימאמ 

 1

 2.47 1.99 2.76 453

 2.84 2.36 3.09 379

 ***5.81- ***5.49- **2.64

־ לאמש יכמות 

םירקסל םינימאמ 

םניא - לאמש יכמות 

םירקסל םינימאמ 

 1

 p<.001 *** lpc.01 ** ;p<.05 *

איה תוריחבה תואצות לע םירקסה לש םתעפשה תניחבל תפסונ תירשפא השיג 

תונוכנה לע םירקסב ןומאה תעפשה תא ,ןמיונ־הלאונ לש הירואיתה תובקעב ,קודבל 

וגהנתה אל ןימיה יכמות יכ הארמ 7 הלבט .תיטילופה תופתתשהה לעו העד עיבהל 

םמצע תא וספת ךכיפלו) םירקסל ונימאהש םינמי ."הקיתשה" תרעשהל םאתהב 

תוחפ תרושקתב ןייארתהל םיכסהל וא הקיטילופ לע חחושל וטנ אל (טועימל םיכייתשמכ 

םה ,(ןמיוג־הלאונ לש תורעשהל םאתהבו) הז תמועל .םירקסל ונימאה אלש הלא רשאמ 
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473 (2)ב תילארשי היגולויצוס 2000-ס''שת 

.םירקסל ונימאה אלש םינמי רשאמ רתוי תיטילופ העפשה ירסוחמ שיגרהל וטנ ןכא 

הלא - ןמיונ־הלאונ לש היתורעשהל םאתהב ןכ־םג וגהנתה ,ז הלבט יפ־לע ,םינלאמשה 

קהבומ ןפואב וטנ ןכא (בורל םיכייתשמכ םמצע תא וספת ןכלו) םירקסל ונימאהש םהיניבמ 

רתוי םייטילופ םיאשונב ןייארתהל םיכסהלו הקיטילופב לועפל ,הקיטילופ לע חחושל 

.םירקסה תואצות יפלכ םינקפס ויהש לאמש יכמות רשאמ 

,לאמשהו ןימיה יכמות ברקב תיטילופ תוליעפב ךומנו הובג םיגרודמה זוחא :8 הלבט 

חצנמה רבדב תיזחתהו םירקסב ןומא יפ־לע 

א  ("/־)ההובג תוליעפ ("/־) הכומנ תוליעפ 

םירקסב ןומא יפ־לע 
 182  37.3  62.6 םירקסל םינימאמ ־ ןימי יכמות 
 305  35.1  64.9 םירקסל םינימאמ םניא ־ ןימי יכמות 
 444  47.1  52.9 *םירקסל םינימאמ - לאמש יכמות 

 376  35.6  64.4 *םירקסל םינימאמ םניא - לאמש יכמות 

חצנמה רבדב תיזחתה יפ ־לע 

 274  40.1  59.9 והינתנ - ןימי יכמות 
 107  32.7  67.3 סרפ ־ ןימי יכמות 

 27  44.4  55.6 והינתנ - לאמש יכמות 

 704  43.3  56.7 סרפ ־ לאמש יכמות 

 pc.Ol *

םישנאש ןובשחב האיבמ הניא איהש אלא .הגיסנ הניה הקיתש ,ןמיונ־הלאונ תעדל 

ויהי ךא (הינולאשב החיכש היצאוטיס) תבכרב רז ינפל םתעד תא עיבהלמ ענמיהל םייושע 

תוריחבב יכ הארמ 8 הלבט .םתצובק ינב תרבחב םה רשאכ לועפלו ןיגפהל ןיידע םינכומ 

םתופתתשהב קהבומ ןפואב ולדבנ אל דיספהל םידמועכ םמצע תא וספתש םינמי ,1996 
םיענכושמ ויהש םינלאמש ,הז תמועל .חצנל םידמוע םהש ורבסש םינמימ תיטילופה 

דמוע סרפ יכ ורבסש לאמש יכמות רשאמ רתוי הקיטילופב ףתתשהל וטנ ןכא םנוחצנב 

םיכמות םניא לארשיב 1996 תוריחבמ םינותנה יכ הארנ ,יללכ ןפואב .דיספהל 

.אלמ ןפואב אל יאדו ,ןמיונ־הלאונ לש היתורעשהב 

הארנ ,1996 תוריחבב עיפשה הדובעה תגלפמו סרפ תניחבמ יבויחה העדה־םילקא םא 

םיבר םיילארשי םיאנותיעו םינשרפ .ןמיונ־הלאונ העיצהש ןוויכב אקווד היה אל רבדה יכ 

לש ונולשכ תא סחייל ןתינ ןהיפלש תונעט ולעה <1996 ,ריפכו לטסירק ,תיפסכ ,לשמל) 

אלמ סויג לע חווד ,הז תמועל .תוריחבה םויב הדובעה תגלפמ לש סויגה רסוחל םרפ 

תוריחבב יהשלכ העד תלריפס התיה םא .דוכילה ידי־לע "חטשה" לש תיביטקפא הלעפהו 

םמצע תא וספתש הלא ברקב תושידא לש הלריפס !דתיה איה יכ הארנ ,לארשיב 1996 

,הז ןויער .דיספהל םידמוע םה יכ ורבסש הלא ברקב הקיתש לש הלריפס אלו ,םיחצנמכ 

םינותנה תועצמאב וב ךומתל רשפא־יאו תיביטלוקפס הרוצב ןאכ עצומ אוהש יפ־לע־ףא 

הקיתש יכ וסרגש ,(Price <fe Allen, 1990)ןלאו םיירפ לש ןועיטה תא שיחממ ,םימייקה 
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םירקסב החלצה רסוח .םיירשפא םיילריפס םיכילהת המכ ןיבמ תחא תורשפא קר הניח 

."דיספמה" דצב רתוי יביטקפא סויגל ךכיפלו ,רתוי השק דובעל ץירמת תווהל לוכי 

.ןמיונ־הלאונ לש התרעשהמ רומגה ךפיהה - תושידאל ליבוהל הלוכי םירקסב החלצה 

ןויד 

קר אל תרושקתה ינכותל "דגנתהל" תלוכי שי םילהקל .ליעפ וניה להקה - תרוכזת 

ךרעמ ינפל םידמוע םהשכ םג אלא ,ןובס־תורפואכ םיבכרומ םיטסקטל םיפשחנ םה רשאכ 

תועדה תוגלפתה לע הרואכל יביטקייבוא יתומכ חוויד וליפא .םירפסמ לש טושפ 

תא םישנא לש תומדוקה םהיתוסיפת לומ תומיעלו ןוידל ,תונשרפל חותפ הייסולכואב 

תא תוחדלו םינקפס תויהל םג ךא םירקסה יאצממ תא ץמאל םילוכי םישנא .םלועה 

לש וא הלכשה לש היצקנופ וניא םירקסב ןומא .ןהמ םלעתהל ןיפולחל וא םירקסה תואובנ 

לשו םירקסה ילהק לש תומדוקה תויטילופה םהיתודמע לש אלא ,ילכלכ־יתרבח בצימ 
.תויתרבחה םהיתוביבס 

םינלאמש רשאמ תוחפ 1996 תנשב םירקסל ןימאהל וטנ םינמי יכ הארהש אצממה ןמ 

רשאכ תויתימאכו תופקתב םירקסה תואצות תא לבקל םיטונ םישנא יכ קיסהל ןתינ 

םתניחבמ תומייאמ תואצות תוחדלו ,עומשל םיצור םהש המ תא םהל םירמוא םירקסה 

םיבשוח םישנאה בורש ונל םירמוא םה רשאכ םירקסה תא םיבהוא ונחנא .סיסב תורסחכ 

רקיעב ,םיבר םירקוח .תרחא םיארמ םינותנה רשאכ םהיפלכ ינקפס םחי םילגמו ,ונומכ 

םישנאש הדבועה לע ועיבצה ,יביטינגוק סננוסידו תויבקע לש תוירואיתב וקסעש הלא 

םישנא יכ הנעטה .םהיתונומאל דגונמה עדיממ ,תרחא וא וז ךרדב ,םלעתהל םיטונ 

םישולשה תונשב רבכ רקחמב התלעוה םתומכ םיבשוח םירחא םישנאש םיבשוח 

 (397 ,1990 ,Kennamer). רשאכ םג םייקתמ "הכלשהה" טקפאש השיחמה וז הדובע
.תרחא םיארמש םייטסיטטס םינותנ ינפל םיבצינ םישנא 

רשאכ .תויתרבחה תוסחייתהה תוצובקב אצמנ םירקסב ןומאה תדימל ףסונ רבסה 

לצא ,לשמל) תידיימה ותביבסמ לבקמ טרפהש םימשרה תא תופקשמ םירקסה תואצות 

סופתלו םירקסל ןימאהל טרפה הטיי ,(הקיטילופ לע חחושל וטנש סרפ יעיבצמו םיברע 

תשגנתמש וזכ ,תואיצמה לש הנוש הנומת םיפקשמ םירקסהשכ ,הז תמועל .םיפקתכ םתוא 

תוחדל טרפה הטיי ,(והינתנ יעיבצמ לצא וא םייתד לצא ,לשמל) טרפה לש הביבסה םע 

תוצובק ולדבנ לארשיב 1996 תוריחבב .ףקות תורסחכ ןתוא סופתלו םירקסה תואצות תא 

םירקסל ןימאהל וטנ םייברע םיבישמ .םירקס יפלכ ושחרש ןומאה תדימב תונוש תויתרבח 

יוארכ םתוא םיגציימ םניא םירקמהש הדבועה תורמל) תוצובקה רתי לכ ירבח רשאמ רתוי 

עיבצהל ,תויתרבחה תוצובקה רתי ירבחמ רתוי ,וטנש הלא םג ויה םיברע .(גציימה םגדמב 

לכמ תוחפ ונימאהש הלא ויה םיידרח םידוהי .סרפ ןועמש ־ םירקסב ליבוהש דמעומל 

.והינתנל עיבצהל תרחא הצובק לכמ רתוי וטנש הלא ויה םג םה .םירקסה תואצותב 

תיתרבחו תיזיפ הניחבמ רתויב תולדבומה תוצובקה םניה הזמ םידרחהו הזמ םיברעה 

תוצובק .רתויב ךומנה וניה רחאה הנחמהמ םישנאל ףשחיהל םיוכיס .תילארשיה הרבחב 

ןומאה תדימב תקהבומ הרוצב ולדבנ אל *םיחרזמ תמועל םיזנכשא ,לשמל) תוחפ תולדבומ 

,םירקסב ןומאל תקהבומ הרוצב הרושק התיה הקיטילופ לע תוחישה תומכ .םירקסב ןהלש 
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הארנה לככ הקפיס תידיימה ןתביבסש תוצובק) סרפ יעיבצמו םיברעה ברקב דחוימב 

־תוצובק לש ןתובישח רבדב תורפסב ולעוהש תונעט ,ךכיפל .(םירקסה יאצממב הכימת 

םג תוקדצומ תוארנ (Glynn <fe Park, 1997) "הקיתשה תלריפס" יכילהתב תוסחייתה 

.םירקס םוסרפ לש תועפשהב רבודמשכ 

םירקסב רוביצה ןומא יכ אצמנ ,תוריחב תוכרעמ לע םירקס לש םהיתועפשה יבגל 

תונווכב םיטלוש רשאכ וליפא ,העדה־סילקא תא רוביצה תסיפתב ךוותמ םרוגכ שמיש 

םיטבלתמה יכ םג אצמנ .םינווגמ םייפרגומד םינתשמבו םירקסל הפישחה תומכב ,העבצה 

העדה יונישל תוריבסהש הלא .םירקסל ןימאהל אל םירחא םיבישמ רשאמ רתוי םיטונ 

םירקסה יפלכ תונקפס תולגל םיעיבצמה רתימ רתוי םיטונ רתויב ההובגה הניה םברקב 

העדה־םילקא ןיב סחיה יבגל ןמיונ־הלאונ לש התרעשה םג .תרושקתב םימסרפתמה 

,םירקמהמ קלחב .םינותנה ידי־לע תיקלח הרוצב קר הכמתנ תיטילופ תופתתשהל ספתנה 

.הקיטילופב ףתתשהל ,תוחפ אלו ,רתוי וטנ טועימל םיכייתשמכ םמצע תא וספתש הלא 

תושוחתל רושק תויהל יושע 1996 תנשב םיינמי םיעיבצמ ברקב םירקסב ןומאה־רסוח 

־ןהכ) הלא םיעיבצמ ברקב תרושקתה יעצמא יפלכ רתוי תויללכ ןומא־רסוחו רוכינ לש 

לע ולאשנ יחכונה רקחמב םירקחנה .(Liebes <fe Ribak, 1991 ;1999 ,יקציבוניו רוגמלא 

ןוחבל ונתלוכיב ןיאש ךכ ,יללכ ןפואב תרושקתה יפלכ אלו ,םירקסה יפלכ םהיתודמע 

ברקב תרושקתה יפלכ יללכה רוכינה לחלח ,ללכב םאו ,הדימ וזיאב םינותנה ךמס־לע 

־ירקחמל החותפ תרתונ וז הלאש .םירקסה יפלכ תויפיצפסה תודמעה לא ינמיה רוביצה 

.ךשמה 

."תוקזח תועפשה" לש הירואיתל תרושקת ירקוח ברקב תבשחנ "הקיתשה תלריפס" 

איה ךא ,בושחל המ הילהקל רמול הלוכי הניא םנמוא תרושקתה ,וז הירואית יפ־לע 

הרואכל ןהל שיש תוסיפת ,םיבשוח םירחא המ יבגל םהיתוסיפת לע עיפשהל תלגוסמ 

םישנא םא םלוא .תוריחב תוכרעמ לש רשקהב דחוימב ,תויתועמשמ תויתרבח תוכלשה 

ןכאש יפכ ,וב םינימאמ םה רשאכ קר תרושקתה יעצמא לש העדה־מילקא תא םיצמאמ 

לש םיכילהת תועצמאב תרושקתה תועפשה יזא ,ליעל וגצוהש םיאצממה יפ־לע הארנ 

.תנעוט ןמיונ־הלאונש יפכמ תוחפ טעמ הארנכ תוקזח "הקיתשה תלריפס" 
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חפסנ 

ידי־לע הלהונ הדשה־תדובע .1996 יאמ ךלהמב ךרענ רימשו ןאירא לש תוריחבה רקס 

יארקאה םגדמה .תיברעבו תירבעב ,םינפ לא םינפ ועצוב תונויארה .יחרזא ןיעידומ ןוכמ 

,בשייתמו םיצוביק ירבח איצוהל ,לארשיב תרגובה הייסולכואה לש גציימ םגדמ הווהמ 

:ןלהל וראותי וז הדובעב שומיש ןהב השענש תולאשה .n=1671 היה םגדמה לדוג .ע"שי 

הבושתה תוירוגיטק  הלאשה חסונ  הנתשמ 

הבר הדימב . 1  םירקסל הפישח םירקסה ירחא בקוע התא םאה 

תמייוסמ הדימב .2  ?תוריחבה יבגל םימסרפתמה 

הטעומ הדימב .3 

אל ללכב .4 

הבר הדימב .1  ?ולא םירקסל ןימאמ התא הדימ וזיאב  םירקסב ןומא 

תמייוסמ הדימב .2 

הטעומ הדימב .3 

אל ללכב .4 

הבר הדימב .1  תעפשה תסיפת םיעפשומ םישנאש בשוח התא הדימ וזיאב 

תמייוסמ הדימב .2  ?ולא םירקסמ עיבצהל ימ רובע הטלחהב  םירקסה 

הטעומ הדימב .3 

אל ללכב .4 

םוסרפ טלחהב רוסאל .1  שדוחב םירקס םוסרפ רוסאל םיעיצמה שי  יפלכ תודמע 

םוסרפ רוסאל הטונ .2  םידגנתמ םירחא וליאו ,תוריחבה ינפלש  םירקס םוסרפ 
םוסרפ ריתהל הטונ .3  ?ךתעד המ .ךכל 

םוסרפ ריתהל טלחהב .4 

והינתנ .1  ויה הלשממה תושארל תוריחבה םא  העבצה 

םרפ ןועמש .2  והינתנ יביב ויה םידמעומהו םויה תוכרענ  תושארל) 

ןבל קתפ .3  ?עיבצמ תייה ימ רובע ,סרפ ןועמשו  (הלשממה 

עיבצא אל .4 

יתטלחה אל .5 

בישהל ברסמ .6 

והינתנ .1  תישיא תיזחת תושארל תוריחבב חצני ךתעדל ימ 

סרפ .2  ?הלשממה  חצנמה רבדב 

עדוי אל .3 

ןכ טלחהב .1  יאנותיע בוחרב ךתוא רצוע היה וליא  עיבהל תונוכנ 

ןכ .2  ידכ ןופורקימו המלצמ םע היזיולטהמ  העד 

חוטב אל .3  םיחטשה אשונב הבתכל ךתוא ןייארל 

אל .4  ,היזיולטב ברעה תושדחב רדושתש 

אל טלחהב .5  ךיתועד תא ול טרפל ןכומ תייה םאה 

?אלש וא ,הז אשונב 
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<ךשמה> 

הבושתה תוירוגיטק  הלאשה חסונ  הנתשמ 

הבר הדימב .1  העפשה תשוחת ךלש םירבחהו התא הדימ וזיאב 

תמייוסמ הדימב .2 

הטעומ הדימב .3 

אל ללכ .4 

?הלשממה תוינידמ לע עיפשהל םילוכי  תיטילופ 

הבר הדימב .1  ךירבח םע חחושל גהונ התא הדימ וזיאב  לע תוחיש 

תמייוסמ הדימב .2 

הטעומ הדימב .3 

אל ללכ .4 

?םייטילופ םיניינע לע ךתחפשמ ינב םעו  הקיטילופ 

:םיטירפ השולש לש ףוריצ  תופתתשה 

יתפתתשה אל םלועמ .1  ?הגלפמב ליעפ וא רבח התא םאה .1  תיטילופ 

וא םעפ יתפתתשה .2  הנורחאה הנשב תפתתשה םאה .2 

םיימעפ  ?םולשה ךילהת אשונב תונגפהב 

רתוי יתפתתשה .3  תורצע וא תונגפהב תפתתשה םאה .3 

םיימעפמ  ?ןיבר חצר רחאל 

ןימי .1 

 ♦ ♦ ♦

"ןימי"ו "לאמש" לע םירבדמ הברה 

ךמצע תא םקממ תייה ןכיה .הקיטילופב 

תיטילופ הייטנ 

לאמש .7  דואמ - 1 רשאכ ךימי־לאמש" ףצר לע 
ינלאמש דואמ - 7־ו ינמי 

םעפ ףא טעמכ .1 

דבלב תוקוחר םיתיעל .2 

ךרעב עובשב םעפ .3 

עובשב שולש םיימעפ .4 

םוי לכ טעמכ .4 

םוי לכב דחאמ רתוי .5 

?ימוי ןותיע אורקל גהונ התא םאה  םינותיע תאירק 

תורוקמ 

.ןתיב הרומז :ביבא־לת .היינשה תילארשיה הקילבופרה .(1997)'א ,ןאירא 

.תולוכשא תיירפס :םילשורי .לארשיב םירחובו תוריחב .(1988)'א ,ןיקסיד 

- םירקס ,(םיכרוע) בל־רב 'סו סקופ 'ק :ךותב "?קחרת רקס רבדמ" .(1998) 'ג ,ןמיו 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .(146-123 'ע> תוחפ םקלחו םיבוט םקלח 

ידוהיה רוביצה יניעב תרושקתה יעצמא דוקפת" .(1999)'י ,יקציבוניו 'ר ,רוגמלא־ןהכ 
.419-400 ,<4>טל ,תומגמ ."יוצר לומ יוצמ :לארשיב 

.ןוטלש לע תרתוומ הגלפמ - תודבאתה .(1996) 'א ,ריפכו 'ח ,לטסירק ,'ב ,תיפסכ 
.םיביבא :ביבא־לת 

 Asher, H. (1995). Polling and the Public: What Every Citizen Should Know (3rd
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