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דומיל ימוחת תריחבב םירבגו םישנ ןיב םילדבה 
הטיסרבינואב 

*ןולייא הנח 

לש םיסיסב השולשב דקמתהל םיטונ ההובגה הלכשהב ןויווש־יאב םיקסועה םירקחמ 

םימוחתה תשולש תא דחי ךורכל לבוקמש יפ־לע־ףא .ירדגמו ידמעמ ,ינתא :ןויוושה־יא 

ןויוושה־יאמ הנוש יפוא אשונ ההובגה הלכשהב ירדגמה ןויוושה־יאש קפס ןיא ,וללה 

רושקה לכב ידמעמ וא ינתא סיסב לע תוחפוקמה תוצובק לש ןתותיחנ .ידמעמה וא ינתאה 

םישנ .םיכומנ תופתתשה ירועישב ,הנושארבו שארב ,יוטיב ידיל האב ההובגה הלכשהל 

לש ןתופתתשה ירועיש ,תויברעמה תורבחה בורב .הז טביהב תוחפוקמ תויהלמ תוקוחר 

Baker <fc) םהילע םילוע ףא םיתיעלו ,םירבגה לש הלאל םימוד ההובגה הלכשהב םישנ 

 1996 ,Velez). ־ הנוש טביהב יוטיב ידיל אב ההובגה הלכשהב ירדגמה ןויוושה־יא

תרגסמב םיעדמבו הסדנהב ,הקיטמתמב תוחמתהל םישנ לש ןתייטנ .דומיל ימוחת תריחב 

חורה יעדמב זכרתהל תוטונ ןהו ,םירבג לש וזמ יתועמשמ ןפואב הכומנ םיהובגה ןהידומיל 

Oakes, 1990; Sonnert, 1995;) תיסחי ךומנ םהב םירבגה רועישש םימוחת ,הרבחהו 

 1999 ,Beyer).
תותיחנל יוטיב לאכ ההובגה הלכשהב םיכומנה תופתתשהה ירועיש לא תוסחייתהה 

סחייתהל הייטנה םלוא ;הילאמ תנבומ הניה םיכומנ תודמעמ ינב לשו םיינתא םיטועימ לש 

ןהידומיל תרגסמב םיעדמבו הסדנהב ,הקיטמתמב תוחמתמה םישנ לש ךומנה ןרועישל 

תוסחייתה לע העיבצמ וז הייטנ .תוחפ הילאמ תנבומ הניה תותיחנל רוקמ לאכ םיהובגה 

"םיירבג"ה םימוחתה - םהב םיזכרתמ םירבגו םישנש םינושה דומילה ימוחת לא תיגרדמ 

הבר הדימב ץוענ םיגושה דומילה ימוחת לא הנושה סחיה ."םיישנ"ה לע םיפידעל םיבשחנ 

.הדובעה קושב םידימלתה לש ידיתעה םדמעמ לע םיהובגה םידומילה גוס לש תוכלשהב 

הריירק חותיפ ןהמ םיענומ םיהובגה ןהידומיל תרגסמב תופידעמ םישנש דומילה ימוחת 

םישנה תא ריתומ הלא םימוחתב הריירק חתפל ןתלוכי־יא .םיעדמהו היגולונכטה ימוחתב 

Pedro et al., 1981; Hearn <fe) תילכלכ תוחפ תולמגתמו תוילוש תודמעב תודבועה 

 1981 ,Olzak). ןתריחב יסופד תא תונשל םישנ רודיעש הפקשהל םיליבומ הלא םילוקיש

ירדגמה רעפה תתחפהל הליעי היגטרטסא הווהמ ההובגה הלכשהב תוחמתהה ימוחתב 

.(Oakes, 1990) רכשב 

ןויוושה־יא לע הטיסרבינואב דומיל ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה לש ויתוכלשה 

יעבוק ברקב ררועמ הז אשונש ןיינעל הביסה ,יאדוול בורק ,ןניה הדובעה קושב ירדגמה 

ןיבהל ,רתיה ןיב ,הסנמ הז םוחתב רקחמה .וללכב רוביצהו םירקוח ,ךוניח ישנא ,תוינידמ 

תרגסמב היגולונכטלו םיעדמל ,הקיטמתמל היינפמ םישנ לש ןתעיתרל םימרוגה תא 

םידרטומ ,אשונב םיקסועה םיפסונ םימרוג םג ומכ ,םירקוחהש ןיינעמ .םיהובגה ןהידומיל 

"םיישג"ה םימוחתה - הרבחהו חורה יעדמב םילגמ םירבגש ןיינעה רסוחמ תוחפ הברה 

,ילוא ,ןכלו ,תילכלכ הניחבמ תילנויצרכ תספתנ הלא םימוחת ינפמ העיתרה .םיקהבומה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאלו היגולויצוסל גוחהו ךוניחל רפסה־תיב 
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ןוה תשיכר ןוגכ ,םהלשמ תונורתי םנמוא םיאשונ "םיישנ"ה םימוחתה .תוחפ תניינעמכ 

ךא ,(Bloom, 1987; AAUM, 1999 ;1995 ,בגויו ןולייא)יוטיבה תלוכי חותיפו יתוברת 

.םיעדמבו היגולונכטב םיכורכה םיילכלכה תונורתיל ךרע־יוושכ םיספתנ םניא הלא 

םיהובגה ןהידומיל תרגסמב הרבחהו חורה יעדמב םישנה לש ןתודקמתה ,ךכמ האצותכ 

תבשחנ הניא הלא םימוחתמ םירבגה לש םתעיתר וליאו ,ןורתפ תשרודה היעבכ תספתנ 

.ןורתיכ תספתנ ףא איה םיתיעלו ,היעבל 

ההובגה הלכשהב ירדגמה לודיבב םיקסועה םינוידב הלועש תויזכרמה תונעטה תחא 

לש תידומילה הריירקב רתוי םימדקומ םיבלשב םיצוענ הז לודיב לש וישרושש איה 

Oakes, 1990; Wilson <fe Boldizar, 1990;) ןוכיתה רפסה־תיבב דחוימב ,םיטנדוטסה 

 1999 ,Boli, Allen 8c Payne, 1985; Pedro et al., 1981; Ma 8c Willms). ןניא תונב

םיינוכיתה ןהידומיל ךלהמב םיעדמבו הקיטמתמב םימדקתמ םירועישב ףתתשהל תוטונ 

םקלחו הלא דומיל ימוחת יפלכ ןהיתודמעל םירושק םקלחש ,םימרוג לש לולכמ ללגב 

תא םישיגדמ תונבה לש ןהיתודמעב םידקמתמה םירבסהה .רפסה־תיב תעפשהל םירושק 

םניא הלא םימוחתש ןתשוחת תא ,םיעדמו הקיטמתמ יפלכ תואטבמ ןהש ןיינעה רסוח 

Adenika-Morrow,) םמיע תודדומתה ינפמ ןששח תאו (Tamir, 1988)ןהל םייטנוולר 

דצמ םיילילשה םירסמה תא םישיגדמ רפסה־תיב תעפשהב םיזכרתמה םירבסהה .(1996 

םירבגומ תועוצקמכ םיעדמב וא הקיטמתמב תודימלת לש הריחבל סחיב םיצעויו םירומ 

 (1991 ,Maple Stage), םיעדמבו הקיטמתמב םידומילה תוינכות לש ןתמאתה תא

שמשל תולוכיש תורומ לש ךומנה ןרועיש תא ,(Tamir, 1988) םינבה לש ןיינעה ימוחתל 

תיינפהב רפסה־יתב לש הנושה תוינידמה תאו (Oakes, 1990) תונבל ידיקפת םגד 
Burkam, Lee ä) הלא םימוחתב םימדקתמ םידומילל םירדגמה ינש ינב םידימלת 

 1997 ,Smerdan).

םיעדמבו הקיטמתמב םימדקתמ םירועישב תונב לש םיכומנה תופתתשהה ירועיש 

וצרי םא םג ,דיתעב הלא םימוחתב בלתשהל ןהייוכיס תא םיתיחפמ ןוכיתה רפסה־תיבב 

הקיטמתמב עדי םישרוד םיעדמלו היגולונכטל םיגוחהמ קלח ,תישאר .תוביס המכמ ,ךכב 

Oakes, 1990; Ma 81) ןוכיתה דפסה־תיב ירגובמ שרדנה םומינימל רבעמ םיעדמבו 

 1999 ,Wilims), םיקפסמ םירחא םיגוח .תונבהמ רכינ קלח שארמ תלסופש השירד

יגשיה ,הלא םירועישב .םידמעומה תרירבל םג םישמשמה ,הקיטמתמב אובמ ירועיש 

לש םהיגשיהמ רתוי םיהובג ןוכיתה רפסה־תיבב םימדקתמ םיסרוק ודמלש םידימלתה 

ןוכיתה רפסה־תיבב םירבגומ הקיטמתמ ירועיש ודמלש םינבה רועישש ןוויכמ .םירחאה 

ירועישב רתוי םיבוט םיגשיהל עצוממב םיעיגמ םינבה ,תונבה רועיש רשאמ רתוי הובג 

Boli, Allen 8c) רתוי םילודג ןיינמה ןמ םידימלתכ לבקתהל םהייוכיס ךכיפלו ,אובמה 

 1985 ,Payne). עייסל םייושע םיעדמבו הקיטמתמב םירבגומ םידומיל ,ןכ לע רתי

דחוימב תנייפאמה ךא םיבר םידימלתל תפתושמה ,הקיטמתממ הדרחה לע תורבגתהב 

ןוכיתה רפסה־תיבב הקיטמתמב םימדקתמ םירועישמ תוענמיה .(Levine, 1995) תונב 

םימוחתל תונפל יוכיסה תא תיחפהל ךכ בקעו ,הקיטמתמה תדרח תא םיצעהל היושע 

.(Ma <fe Wilims, 1999) דיתעב הקיטמתמ־ייולת 

בייח הריירק יסופדב ירדגמה רעפה םוצמצש הנקסמל םיליבומ ליעלש םינועיטה 

םיהובג םירועישב ונפי ןוכיתה רפסה־תיבב תודימלת םא .ןוכיתה רפסה־תיבב ליחתהל 

םימוחתב ורחבי ןהש יוכיסה לדגי ,"םיירבג" דומיל תועוצקמב םימדקתמ םיסרוקל רתוי 
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.הדובעה קושב "םיירבג" די־יחלשמב ובלתשי הז תובקעבו ,הטיסרבינואב "םיירבג" 

תופתתשהה יסופד יונישש םירובס םוחתב םיקסועה םירקוחו ךוניח ישנא ,תורחא םילימב 

םיירדגמה םירעפה םוצמצ ידיל איבי ןוכיתה רפסה־תיבב םימדקתמ םירועישב תונב לש 

.תילכלכ תוחפ םילמגתמש די־יחלשמב םישנה זוכיר תא תיחפיו ,הדובעה קושב םילגתמה 

הלכשהב םיקסועה םירקחמב תיריפמא הקדבנ אל ,התובישחב זירפהל השקש ,וז הנקסמ 

םירקחמב יזכרמ םרוג הווהמ הלכשה ,עודיכ .הדובעה קושב םיקסועה הלאב וא ההובגה 

רפסמל רקיעב םיסחייתמ הלא םירקחמ ךא ,הדובעה קושב ירדגמ ןויווש־יאב םיקסועה 

־תיבב םירבגומ םירועישב תופתתשה יסופדל אלו ,ושכרנש תודועתל וא דומיל תונש 

םינוש םירועישב תופתתשהו םידומיל תוינכות חותינ ,רחאה ןוויכה ןמ .ןוכיתה רפסה 

תופתתשהה יסופד לש רשקהב אל ךא ,יכוניחה רקחמב לבוקמו חיכש ןוכיתה רפסה־תיבב 

רפסה־תיבב תידומילה הירוטסיהה תעפשה אשונב םייקה רקחמה .ההובגה הלכשהב 

תופיאשבו םיגשיהב רקיעב דקמתמ ההובגה הלכשהב תופתתשהה יסופד לע ןוכיתה 

 (1990 ,Wilson 8c Boldizar). םגו םיגשיהל םג ןבומכ תורושק םידומיל תוינכות

.תורישי הרקחנ אל הובגה ךוניחב תוחמתהה ימוחת תריחב לע ןתעפשה ךא ,תופיאשל 

םיעדמבו הקיטמתמב םידומילה תמר לש התעפשה תקידב איה יחכונה רקחמה תרטמ 

.םישנו םירבג ברקב הטיסרבינואב דומיל ימוחת תריחב לע לארשיב ןוכיתה רפסה־תיבב 

םירבגומ םידומילב תונב לש תופתתשה םאה :איה רקחמה תא החנמה תיזכרמה הלאשה 

דומיל ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה תא הניטקמ ןוכיתה רפסה־תיבב םיעדמבו הקיטמתמב 

?הטיסרבינואב 

לארשיב ןוכיתה ךוניחב םיעדמהו הקיטמתמה דמעמ 

םייקש ,הטיסרבינואבו ןוכיתה רפסה־תיבב תוחמתהה תועוצקמ ןיבל רדגמ ןיב רשקה 

ידומיל לש תוכלשהה תלאש ,הז םע .לארשיב םג םייק ,תובר ךוניח תוכרעמב רומאכ 

תניינעמ הטיסרבינואב דומיל ימוחת תריחב לע ןוכיתה רפסה־תיבב םיעדמהו הקיטמתמה 

ךוניחה תכרעמב הלא עדי ימוחת ינש לש דחוימה דמעמה בקע ,ילארשיה רשקהב תידוחייו 

.תילארשיה 

הבוח־תועוצקממ תובכרומ לארשיב ןוכיתה רפסה־תיבב םידומילה תוינכות 

־תודיחי שולש לש המדב ודמולל שיש הבוח־עוצקמ הווהמ הקיטמתמה .הריחב־תועוצקממו 

וא ,םינש שולש ךשמב תחא תיעובש דומיל תעש .דניה תחא דומיל־תדיחי) תוחפל דומיל 

וא עברא לש תרבגומ המרב .<ל"חי :ןלהל :תחא הנש ךשמב תויעובש דומיל תועש שולש 

הכומנ המרב הבוח־עוצקמ םיווהמ םיעדמה .הריחב־עוצקמ הווהמ הקיטמתמה ,ל"חי שמח 

ןויצ וניה וז המרב םיעדמ ודמלש םידימלתה לש ןויצהו ,(םייתש וא תחא דומיל־תדיחי) 

.עצוממה בושיחב ןובשחב אבומ וניא ךא תורגבה־תדועתב עיפומה ,רפסה;תיב לש ימינפ 

־ךרדב ,דבלב הריחב־תועוצקמכ םיעצומ םיעדמה ,תוינוציחה תורגבה־תוניחב תרגסמב 
.ל"חי שמח לש המרב ללכ 

Ayaion) תילארשיה ךוניחה תכרעמב דחוימ דמעמ שי םיעדמלו הקיטמתמל ,רומאכ 

 1997 ,fe Yogev>). רורבל םיטונ רפסה־יתבו ,םיינעבותכו םישקכ םיספתנ הלא תועוצקמ

םיעדמבו הקיטמתמב םירבגומ םירועיש םילטונה .םהב םיחמתמה םידימלתה תא הדיפקב 
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.ףידע ילכלכ־יתרבח עקר ילעבו םירשכומ םידימלת ,רתוי תובורק םיתיעל ,םביה 

הגוהנה םיסונובה תטישב הקיטמתמה לש ףידעה דמעמל תומרות לארשיב תוטיסרבינואה 

לכו ,תודוקנ רשע לש סונובב הכוז ל"חי עברא לש המרב דמלנש עוצקמ לכש דועב .ןהב 

ןתינש סונובה ,תודוקנ םירשע לש סונובב הכוז ל"חי שמח לש המרב דמלנש עוצקמ 

שמחו םירשעו ,ל"חי עבראל יצחו תודוקנ הרשע־סיתש אוה <תילגנאלו> הקיטמתמל 

ךכ ידיל איבמ םיעדמהו הקיטמתמה לש הובגה (status) בצימה .ל"חי שמחל תודוקנ 

תוחמתהש ,קדצב אל הבר הדימב ,םינימאמ ,םירומ םג םיתיעלו ,םירוה ,םידימלתש 

־ייולת םניאש םימוחתב םג הטיסרבינואל לבקתהל םייוכיסה תא הלידגמ הלא םימוחתב 

.(Ayaion 8c Yogev, 1997) הז עדי םוחתל ללכ םירושק םניאשו הקיטמתמ 

םהב תוחמתהש תויורשפאה רבדב הנומאהו ,םיעדמהו הקיטמתמה לש דחוימה דמעמה 

םהלש הכישמה חוכ תא םיריבגמ ,הקלחב סותימ הניהש הנומא ,םידימלתה ינפל תחתופ 

תסחייתמה תיאקירמאה תורפסה .דחי־םג תונבו םינב ,םיינתפאשה םידימלתה לכ ברקב 

תוענמנ תונבש ךכל תוביסה תחאש תעבוק ןוכיתה רפסה־תיבב דומיל ימוחת תריחבל 

Pedro)ןהלש תידיתעה הריירקל םייטנוולר־אל םהש ןתסיפת איה הלא םימוחת דומללמ 

 1993 ,et al., 1981; Baker <fc Perkins Jones). בצימה .לארשיל המיאתמ הניא וז הנעט

תוחפל וא ,לעופב םייטנוולרל הלא םימוחת ךפוה םיעדמהו הקיטמתמה לש הובגה 

םהלש ןיינעה תדימל רשק ילב ,םיהובג םידומילל םיפאושה םידימלתה לכל ,הסיפתב 

תונבה רועיש ,ךכמ האצותכ .םמצעל םיננכתמ םהש הריירקה יפואלו הלא םימוחתב 

תנשל ךוניחה דרשמ ינותנ יפ־לע ,המגודל .תיסחי הובג םיעדמבו הקיטמתמב תוחמתמה 

הקיטמתמב תורגבה־תוניחב תרגסמב ונחבנ ינויעה ךוניחב תונבה ללכמ 450/« ,1992 

הקיזיפ ידומילל םיליבקמה םירועישה .םינבה ללכמ 590/0־ל האוושהב ,תרבגומ המרב 

ןכ םא רבודמ .המאתהב ,370/0־ו 20"/־ םה ,הקיטמתמה־ייולת םיעדמה םניהש ,הימיכו 

."םיירבג"ל םיבשחנה םימוחתב ןוכיתה רפסה־תיבב תוחמתמה תונב לש יתועמשמ טועימב 

הקיטמתמב תוחמתמה תונב לש תיסחי הובגה רועישה םא לואשל ןתינ הז עקר לע 
.הטיסרבינואב דומיל ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה םוצמצ לע עיפשמ םיעדמבו 

רקחמה 

םגדמה 

םישולש האמ םיפלא תשש ,הנושאר תופידעב ,ורחבש דומילה ימוחת תא חתנמ רקחמה 

לש ןטקה םרפסמ ללגב .1994 תנשב ביבא־לת תטיסרבינואל םיידוהיה םימשרנה העשתו 

היה אל ,ךשמהב טרופיש ,חותינה יפוא ללגבו (דחאו םישימח םייתאמ) םייברעה םימשרנה 

םימשרנה תצובק לש הדוחיי ללגבו ,תאז הביסמ .םואלה הנתשמ לע חקפל יתלוכיב 

.חותינב התוא לולכלמ יתענמנ ,םייברעה 

לכ תא חרכהב תגציימ הניא ,לארשיב הלודגה םויכ הניהש ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

שולשכ ןוינכטה תאו תירבעה הטיסרבינואה תא ,התוא רידגמ (2000) בגוי .תוטיסרבינואה 

- ןליא־רבו ןוירוג־ןב ,הפיח - תופסונה תוטיסרבינואה תמועל ,תיליעה־תוטיסרבינוא 

־תוטיסרבינוא םג ומכ ,ביבא־לת תטיסרבינוא .תוידועיי תוטיסרבינואב ןרידגמ אוהש 
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םיראתל םידומילב בר שגדב ,תורישע םידומיל תוינכותב תונייפאתמ ,תורחאה תיליעה 

יזנכשא אצומ ,ףידע ילכלכ־יתרבח עקר ילעב םידימלת לש תיסחי הובג זוחאבו םימדקתמ 

תורחאה תוטיסרבינואה תא תגציימ הניא ביבא־לת תטיסרבינוא ,רמולכ .ריעצ ליגו 

ימוחת לש תירדגמה הספטההש ןוויכמ ,הז םע .תיתרבח הניחבמ םג ומכ תימדקא הניחבמ 

ןמ הברה שיש חינהל ןתינ ,םלועבו לארשיב ,ללכב תוטיסרבינואל תפתושמ דומילה 

תוטיסרבינואב םישחרתמה הלאלו ביבא־לת תטיסרבינואב םישחרתמה םיכילהתל ףתושמה 

.תורחא 

םינתשמ 

יולתה הנתשמה 

ימוחת וגווס רקחמה ךרוצל .הנושאר תופידעב םימשרנה ונייצ ותואש דומילה םוחת 

ןה הבש הדימב וזמ וז תולדבנה ,ןלהל תוטרופמה תוירוגיטקה הנומשל םינושה דומילה 

יעדמ (3) ;םיקיודמ םיעדמ <2) ;הסדנה (1) :ןהל תסחוימה הרקויבו הקיטמתמ־תויולת 
חורה יעדמ (8) ;הלכלכו לוהינ (7) ;היגולוכיספ (6) ;םיטפשמ (5) ;האופר <4) ;םייחה 

.הרבחהו 

.רורב ןפואב הקיטמתמ־ייולת םניה ,םיקיודמ םיעדמו הסדנה ,םינושארה םימוחתה ינש 

־יולת יעדמ עוצקמו תרבגומ המרב הקיטמתמ םימשרנהמ תושרוד תוטלוקפה יתש 

תונהנ תוטלוקפה יתש .תרבגומ המרב ןכ־ םג ,(הימיכ וא הקיזיפ) תוחפל דחא הקיטמתמ 

הניא הטלוקפה .הקיטמתמ־יולת וניאש יעדמ םוחת וניה םייחה יעדמ .ההובג הרקוימ 

םיאבה םימוחתה תעברא לכ .הקיטמתמ יבגל תודחוימ תושירד לכ םימשרנה ינפב הביצמ 

םינוש םה ךא ,דואמ הבר הרקויב םיכוז (הלכלכו לוהינו היגולוכיספ ,םיטפשמ ,האופר) 

ינפב םיביצמ םניא היגולוכיספו םיטפשמ ,האופר .הקיטמתמב םהלש תולתה תמרב 

הלכלכל גוחהו לוהינל הטלוקפה ,הז תמועל .הקיטמתמ יבגל תושירד לכ םידמעומה 

יעדמ) תינימשה הירוגיטקה .תוחפל ל"חי עברא לש המרב הקיטמתמ םידמעומהמ םישרוד 

,ךוניח ,הנידמה יעדמ ,היגולויצוס ,חורה יעדמ :דומיל ימוחת המכ תללוכ (הרבחהו חורה 

םהש ןוויכמ תחא הירוגיטקל וצבוק הלא םימוחת .תואירבה תועוצקמו תילאיצוס הדובע 

תמרבו "ישנ"ה םיומידב ,הקיטמתמב םתולת־יאב ,תיסחי הטעומה םתרקויב םימוד 

.תורחאה תוירוגיטקה לכב הגוהנש וזמ הכומנ הניהש תונרירבה 

םייולת־יתלכ םינתשמ 

.םירבגל 0 ,םישנל 1 דדוקמ ־ רדגמ 

־תוניחבב םימשרנה ונחבנ ןהבש הקיטמתמב דומילה־תודיחי רפסמ ־ הקיטמתמ 
.תורגבה 

המרב םימשרנה ונחבנ םהבש הקיטמתמה־ייולת םייעדמה תועוצקמה רפסמ - םיעדמ 

תועוצקמה םניהש ,הימיכלו הקיזיפל ןאכ תסחייתמ ינא .תורגבה־תוניחבב תרבגומ 

.2־ל 0 ןיב ענ הנתשמה .הקיטמתמה־ייולת םיגוחב םדקומ יאנת םיווהמה 

.800־ל 300 ןיב ענ ןויצה .ירטמוכיספה ןחבמב םימשרנה ולביקש ןויצה - ירטמוכיספ 

רעפ .(1997 ,בגויו ןולייא) םירבגה לש הזמ עצוממב ךומנ םישנה לש ירטמוכיספה ןויצה 

שי ,רומאכ ,םישנלו ,הקיטמתמ־יולת וניה ירטמוכיספה ןחבמהש הדבועהמ וקלחב עבונ הז 
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העפשה לאכ ירטמוכיספה ןויצל סחייתהל ןכ םא ןתינ .םירבגה לש הזמ לד יטמתמ עקר 

.הטיסרבינואב םידומילה לע ןוכיתה רפסה־תיבב םידומילה לש הפיקע 

,הניה הקיטמתמב החלצה .הקיטמתמב תורגבה־תניחבב ןויצה - הקיטמתמ ןויצ 

יתפדעה .הקיטמתמ־ייולת םימוחתל היינפה לע עיפשהל יושעש יתועמשמ םרוג ,ןבומכ 

ללגב ,עצוממה תורגבה ןויצ תא אלו ,הקיטמתמב תורגבה ןויצ תא חותינב לולכל 

עצוממה תורגבה ןויצש ןוויכמ .רקחמב תקדבנה הלאשל ןושארה לש הרישיה תויטנוולרה 

,הקיטמתמב תורגבה ןויצ תאו םיעדמבו הקיטמתמב דומילה־תודיחי רפסמ תא ללוכ 

אל ,(.80) דואמ הובג םיפסונה םיריבסמה םינתשמה ןיבל וניב הבורמה םאתמהש ןוויכמו 

.חותינ ותואב עצוממה תורגבה ןויצ תאו הקיטמתמב תורגבה ןויצ תא לולכל םעט יתיאר 

יתדע ןויווש־יאלו ילכלכ־יתרבח ןויווש־יאל םיסחייתמה ,םיפסונ םינתשמ יגש 

:חוקיפ תורטמל חותינב םיללכנ ,ההובג הלכשהב 

דחא תוחפל םא "1" ךרעה תא לבקמה המד־הנתשמ :םירוה לש תינוכית־לע הלכשה 

הלכשה ילעב םניא םירוהה ינש םא "0"־ו ,תינוכית־לע הלכשה לעב וניה םירוהה 

.תינוכית־לע 

םילבקמ הקירפא ןופצמ וא היסאמ םאצומש םימשרנה :המד־הנתשמ - יחרזמ אצומ 

."0" - םירחאה לכ ;"!" ךרעה תא 

חותינה תטיש 

ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה לע ןוכיתב הקיטמתמב םידומילה תמר לש העפשהה 

multinomial) תוירוגיטק־תבר תיטסיגול היסרגר תועצמאב תנחבנ הטיסרבינואב דומיל 

 Maddala, 1983) (logit). םינתשמ תרדס לש העפשהה תא דומאל ןתינ וז הטיש תועצמאב

יולתה הנתשמה .יולתה הנתשמה לש תונושה תוירוגיטקל ךייתשהל יוכיסה לע םיריבסמ 

םיווהמ הרבחהו חורה יעדמ ;םינושה דומילה ימוחת תא תוגציימה תוירוגיטק עבש ללוכ 

־תבר תיטסיגול היסרגר תואוושמ עברא ללוכ חותינה .האוושהה תיירוגיטק תא 

יולת־יתלב הנתשמ תללוכה תמצמוצמ האוושמ איה הנושארה האוושמה .תוירוגיטק 

הקיטמתמ - םייולת־יתלב םינתשמ ינש םיפסונ היינשה האוושמב .רדגמ - דחא 

םינתשמב הקיטמתמ ןויצו ירטמוכיספ םינתשמה םיפסונ תישילשה האוושמב .םיעדמו 
תאוושה .םייולת־יתלבה םינתשמה לכ תא תללוכ תיעיברה האוושמה .םייולת־יתלב 

תשמשמ היינשה האוושמב ליבקמה םדקמל הנושארה האוושמב רדגמל סחייתמה םדקמה 

תריחבב ירדגמה רעפה לע ןוכיתב םיעדמהו הקיטמתמה ידומיל לש העפשהה ןדמואל 

םדקמל היינשה האוושמב רדגמל סחייתמה םדקמה תאוושה .הטיסרבינואב דומיל ימוחת 

הקיטמתמ ןויצו ירטמוכיספ םינתשמה לש םתעפשה תכרעהל תשמשמ תישילשה האוושמב 

האוושמב רדגמה םדקמ תאוושה .םיעדמו הקיטמתמ תעפשהל רבעמ ,ירדגמה רעפה לע 

הלכשה לש תילושה העפשהה תכרעהל תשמשמ תיעיברה האוושמב םדקמל תישילשה 

.ירדגמה רעפה לע יחרזמ אצומ לשו םירוה לש תינוכית־לע 
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םיאצממ 

דומילה ימוחתל םימשרנה לש םינייפאמ 

רפסמה ,ירדגמה בכרהה תניחבמ םינושה דומילה ימוחתל םימשרנה רואיתב ליחתא 

עצוממה רפסמה ,תורגבה־תוניחבב ונחבנ ןהבש הקיטמתמב דומילה־תודיחי לש עצוממה 

ןויצו עצוממה ירטמוכיספה ןויצה ,תורגבה־תוניחבב ונחבנ םהבש םייעדמה תועוצקמה לש 

.1 חולב גצומ הז עדימ .עצוממ הקיטמתמ 

(םיירגוסב ןקת־תויטס)םינושה דומילה ימוחתל םימשרנה לש םינייפאמ :1 חול 

א  ןויצ  ןויצ  רפסמ  ל"חי רפסמ  םישנ "/"  דומיל סוחת 

הקיטמתמ 
עצוממ 

ירטמוכיספ 

עצוממ 

תועוצקמ 
םייעדמ 

הקיטמתמב 

 442  86.68  653.31  .94  4.75  13 הסדנה 

 <9.77)  (56.48)  (.49)  (.48)

 568  87.47  657.32  .87  4.71  34 םיעדמ 

 (9.98)  (62.47)  (.60)  (.52) םיקיודמ 

 241  82.75  609.67  .41  4.06  69 םייחה יעדמ 

 (10.14)  (61.23)  (.54)  (.70)

 377  88.12  679.51  .79  4.62  48 האופר 

 (9.70)  (51.11)  (.63)  (.59)

 862  88.87  675.03  .67  4.42  50 םיטפשמ 

 (9.45)  (57.11)  (.61)  (.83)

 297  86.25  655.48  .45  4.07  76 היגולוכיספ 

 (10.70)  (63.31)  (.58)  (.82)

 638  85.82  645.96  .67  4.48  41 לוהינו הלכלכ 

 (10.08)  (64.27)  (.60)  (.72)

 2714  81.68  568.73  .18  3.58  78 חורה יעדמ 

 (11.84)  (76.72)  (.40)  (.76) הרבחהו 

 6139  84.67  618.58  .48  4.09  59 כ"הס 

 (11.18)  (82.00)  (.59)  (.87)

 3642  84.23  596.40  .36  3.89 םישנ 

 (11.23)  (81.90)  (.54)  (.85)

 2497  85.33  651.95  .66  4.37 םירבג 

 (11.08)  (70.55)  (.61)  (.81)
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םיקיודמ םיעדמל ,הסדנהל םימשרנה ןיב דחוימב ךומנ גוציי שי םישנלש דמלמ חולה 

םוחתב רתי־גוציי שי םישנל .הקיטמתמה־ייולת םימוחתה תשולש - הלכלכו לוהינלו 

םיאצממ םע המילהב אצמנ הז אצממ .םייחה יעדמ - הקיטמתמ־יולת וניאש יעדמה 

;Croxford, 1994 :לשמל)"ישנ"ה יעדמה םוחתכ שבגתמ םייחה יעדמש םידמלמה ,םימדוק 

 1990 ,Ayaion, 1995; Wilson 8c Boldizar). האופרב םיוסמ רסח־גוציי שי םישנל

,תיטמתמ תונווכמ תורדענו תויתרקוי ,תושקובמ ןניהש ,הלא תוטלוקפ יתש .םיטפשמבו 

תוקהבומ "תוירבג" תוטלוקפמ וכפהנו םינורחאה םירושעב יתועמשמ יוניש ורבע 

ןיב רורב רתי־גוציי שי םישנל .ירדגמה ןבכרה תניחבמ טעמכ תונזואמ תוטלוקפל 

חורה יעדמלו - תיטמתמ תונווכמ רדענש יתרקוי םוחת - היגולוכיספל םימשרנה 
.הרבחהו 

לש וכרע תא שיחממ םינושה םימוחתל םימשרנה לש הקיטמתמב דומילה־תודיחי רפסמ 

םימשרנה ברקב הקיטמתמ לש הובגה ךרעה .תילארשיה ךוניחה תכרעמב הז דומיל עוצקמ 

וניה ,לוהינו הלכלכל םימשרנה ברקב םג תמיוסמ הדימבו ,םיקיודמ םיעדמלו הסדנהל 

םייתרקוי םימוחת - םיטפשמלו האופרל םימשרנה םגש תולגל רתוי ןיינעמ .וילאמ ןבומ 

רפסה־תיבב הקיטמתמב ההובג םידומיל תמרב םינייפאתמ - תיטמתמ תונווכמ םירדענה 

ברקב ךא ,הקיטמתמה ידומיל יבגל םימדקומ םיאנת תוביצמ ןניא הלא תוטלוקפ .ןוכיתה 

הריירקה םא םג תרבגומ המרב הקיטמתמ דומלל לבוקמ תוהובג תופיאש ילעב םידימלת 

תוקינעמ תוטיסרבינואהש הובגה סונובה .הז םוחתל הרושק הניא הילא םיפאוש םהש 

,ירטמוכיספה ןחבמב הז דומיל עוצקמ לש ותובישח ,תרבגומ המרב הקיטמתמ ידומילל 

יניעב ולש הכישמה חוכ תא יאדוול בורק םיריבגמ ,וילא םירושקה םיסותימה ,רומאכו 

הלאל םימוד םיעדמב םירבגומ םידומילל םיסחייתמה םיאצממה .םיינתפאש ןוכית ידימלת 

המרב םיעדמ ודמלש םיבר םידימלתש ךכ לע םיעיבצמ םהו ,הקיטמתמה יבגל ואצמנש 

עקר םישרוד םניאש דומיל יגוחל ,רבד לש ופוסב ,ומשרנ ןוכיתה רפסה־תיבב תרבגומ 

טרפ ,תונושה תוטלוקפב ידמל המוד הקיטמתמב עצוממה תורגבה ןויצ .הז םוחתב דחוימ 

םה רתויב םיהובגה םיעצוממה .(81.68) תיסחי ךומנ אוה םש ,הרבחהו חורה יעדמל 

רוכזל שי .דחוימב םיבוט םידימלת תוטלוקה תוטלוקפ יתש ־ םיטפשמבו האופרב 

־תודיחי רפסמל תוסחייתה וב ןיאש םושמ ידמל תלבגומ הקיטמתמה ןויצ לש ותועמשמש 

.הז עוצקמב דומילה 

תונריךבה תמר לע דמלמ םינושה םימוחתל םימשרנה לש עצוממה ירטמוכיספה ןויצה 

םהו ,תונושה תוטלוקפה לש תונרי־ובה תמרל בטיה םיעדומ םיילארשיה םיריעצה .םהלש 

תא רובעל םתלוכיב שיש םינימאמ םה ןכ םא אלא תוינרי־וב תוטלוקפל תונפל םיטונ םניא 

האצות ,רבד לש ורקיעב ,הניה תותירבה תגרד .(Guri-Rosenblit, 1996) הלבקה ףס 

םוחת - םיטפשמל הטלוקפה ,לשמל .םוחתב ךורכה ישוקה לש אלו ,עציהו שוקיב לש 

םיקיודמ םיעדמל הטלוקפהמ רתוי תינרירב - םיילארשי םיריעצ ברקב דואמ שקובמ 

.תילאוטקלטניא הניחבמ רתוי תינעבות לאכ הנורחאה לא סחייתהל גוהנש יפ־לע־ףא 

תוחפ הקיטמתמ־יולת וניה ־ "ישנ"ה יעדמה םוחתה - םייחה יעדמש דמלמ חולה 

יטמתמה עקרה םהבש הרבחהו חורה יעדמל טרפ ,םירחאה םימוחתה לכמ תוחפ ינריךבו 

םוחת - היגולוכיספ .דחוימב םיכומנ םהלש עצוממה ירטמוכיספה ןויצהו םימשרנה לש 

יטמתמ עקר םירסחה הובג ירטמוכיספ ןויצ ילעב םיריעצ ךשומ - ףסונ קהבומ "ישנ" 

.יתועמשמ 
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,םיעדמ ,הקיטמתמב ירדגמה לדבהה תא תוגיצמ חולה לש תונורחאה תורושה יתש 

םג ומכ ,ביבא־לת תטיסרבינואל םימשרנה ברקב ,הפוצמכ .הקיטמתמ ןויצו ירטמוכיספ 

4.37) םישנל רשאמ הקיטמתמב ל"חי רתוי שי םירבגל ,לארשיב ןוכיתה ירגוב לכ ברקב 

ןחבמב םהינויצ ,(.36 תמועל .66) תרבגומ המרב םייעדמ תועוצקמ רתוי ,(3.89 תמועל 

85.33) הקיטמתמב םהינויצ םג ךכו ,(596.40 תמועל 651.95) רתוי םיהובג ירטמוכיספה 

.<84.23 תמועל 

דומיל ימוחתו רדגמ 

,תללוכ הנושארה האוושמה .2 חולב םיגצומ תוירוגיטקה־בר יטסיגולה חותינה יאצממ 

סחי תא גציימ רדגמל סחייתמה םדקמה .רדגמ - דחא יולת־יתלב הנתשמ ,רומאכ 
םייוכיסה סחיל האוושהב םיוסמ םוחתל םשריהל ,םירבג תמועל ,םישנ לש םייוכיסה 

םדקמה .האוושהה תיירוגיטק תא רומאכ הווהמה ,הרבחהו חורה יעדמל םשריהל ליבקמה 

לע עיבצמ 0־מ לודגש םדקמ ,ךכל־יא .תימתירגולה ותרוצב םייוכיסה סחי תא גיצמ 

בורק וא 0־ל הוושש םדקמו ,םירבגל תופידע לע עיבצמ 0־מ ךומנש םדקמ ,םישנל תופידע 

לש ילילשה ןמיסה .הרבחהו חורה יעדמב םייקש הזל המודה ירדגמ סחי לע עיבצמ 0־ל 

טרפ ,דומילה ימוחת לכש ןכ םא דמלמ ,תוירוגיטקה עבש לכב עיפומה ,רדגמה םדקמ 

"םיישנ" ,(תיטסיטטס תוקהבומ רסח ילילשה םדקמה ובש דיחיה םוחתה) היגולוכיספל 

רעפהש דמלמ היגולוכיספל סחייתמה יספאה םדקמה .הרבחהו חורה יעדמ רשאמ תוחפ 

תשקובמ־תוחפה הטלוקפה .הרבחהו חורה יעדמב םייקה רעפל ההז הז םוחתב ירדגמה 

םדקמה ךא ,םיקיודמ םיעדמל םג םשריהל תוטונ ןניא םישנ .הסדנה איה םישנ ברקב 

.(־3.15 תמועל -1.92) הסדנהל סחייתמה הזמ תיתועמשמ ךומנ הז םוחתל סחייתמה 

רפסה־תיבב םידומילה תעפשה לע תדמלמ תונושארה תואוושמה יתש ןיב האוושהה 

לע חוקיפה רחאל .הטיסרבינואב דומיל ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה לע ןוכיתה 

בורב םייונישה ,הז םע .תוירוגיטקה עבש לכב רדגמה םדקמ ןטק ,םיעדמו הקיטמתמ 

העפשה שי ןוכיתב םיעדמו הקיטמתמ ידומיללש ךכ לע םיעיבצמו ידמל םיכומנ םימדקמה 

לע חוקיפה ויבגלש םוחתה .דומילה ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה לע דבלב תילוש 

םחייתמה םדקמה .היגולוכיספ אוה יתועמשמ יוניש לכ בינמ וניא םיעדמו הקיטמתמ 

.וירחא םג הזכ רתונ ,חוקיפה ינפל תיטסיטטס תוקהבומ רסחו ךומנ היהש ,הז םוחתל 

סחיב תועמשמ לכ ןיא ןוכיתה רפסה־תיבב תידומילה הירוטסיהלש דמלמ הז אצממ 
.היגולוכיספה ידומילל תונפל םירבגו םישנ לש םתייטנל 

וניא הז םוחת .הסדנהל סחייתמה םדקמב הלגתמ <10"/0) רתויב ךומנ התחפה רועיש 

תומשרנה לש יטמתמה עקרה ,הרורבה תיטמתמה ותונווכמ תורמלו ,םישנ ךשומ 

התחפהה ירועיש .םירבגה לש הלאל ןהלש היינפה ירועיש תא ברקמ וניא הטיסרבינואל 

דואמ םיכומנ ןיידע םה ךא ,הסדנהה םוחתב רשאמ טעמ םילודג םירחאה דומילה ימוחתב 

תונווכמה ילעב םימוחתב התחפהה ירועיש ,ילסקודרפ ןפואב .<22"/0־ל m ןיב) 

םימוחתה לש הלא לע םילוע םניא - הלכלכו לוהינ ,םיקיודמ םיעדמ ,הסדנה - תיטמתמה 

דבלב ילוש דיקפת אלממ יטמתמה עקרהש עבונ ךכמ .םהמ םילפונ ףא םימעפלו ,םירחאה 

.הקיטמתמה־ייולת םימוחתל היינפ ינפמ ,םירבגל האוושהב ,םישנ לש ןתעיתרב 
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דומיל ימוחתב הריחבה תרבסהל תוירוגיטק־בר יטסיגול חותינ ימדקמ :2 חול 

(םיירגוסב ןקת־תויועט) 

הלכלכ  היגולוכיספ  םיטפשמ  האופר  יעדמ  םיעדמ  הסדנה 

לוהינו  םייחה  םיקיודמ 

1 האוושמ 

־1.66*   -.10 ־1.29*  ־1.34*   -.46* ־1.92*  ־3.15*  רדגמ 

 (.10)  (.14)  (.08)  (.11)  (.14)  (.10)  (.15)

־.44  ־2.13   -.31  -1.11 ־2.07   -.46  -.43 עובק 

 06.=2)! 10)15611

2 האוושמ 

־1.44*   .01 ־1.08*  ־1.09*   -.36* ־1.64*  ־2.85*  רדגמ 

 (.10)  (.14)  (.14)  (.15)  (.15)  (.11)  (.15)

 1.10*  .56*  .95*  1.34*  .59*  1.50*  1.50* הקיטמתמ 

 (.08)  (.09)  (.07)  (.10)  (.10)  (.09)  (.11)

 .79*  .62*  .93*  1.01*  .45*  1.17*  1.32* םיעדמ 

 (.10)  (.14)  (.09)  (.12)  (.15)  (.11)  (.12)

־5.34  ־4.55  ־4.62  ־7.24  ־4.55  ־7.52  ־7.63  עובק 
ר 

ק8611(10 א =. 15 

3 האוושמ 

־1.33*   .42*  -.74*  -.76*  -.26 ־1.55*  ־2.84*  רדגמ 

 (.10)  (.15)  (.10)  (.13)  (.15)  (.11)  (.16)

 .91*  -.06  .42*  .81*  .43*  1.36*  1.46* הקיטמתמ 

 (.09)  (.10)  (.11)  (.11)  (.11)  (.10)  (.12)

 .60*  .32*  .56*  .68*  .38*  .93*  1.15* םיעדמ 

 (.10)  (.14)  (.10)  (.12)  (.15)  (.11)  (.12)

 .52*  1.73*  1.67*  1.61*  .35*  .44*  .09 **ירטמוכיספ 

 (.09)  (.12)  (.09)  (.13)  (.11)  (.10)  (.11)

 2.39*  1.03*  4.16*  3.27*  -.02  3.81*  3.28* ןויצ 

 (.49)  (.63)  (.49)  (.65)  (.63)  (.56)  (.61) **הקיטמתמ 

־9.71  ־13.91  ־16.63  ־18.14  ־6.06  ־12.80  ־10.70  עובק 

ק86ט<10 א2=.19 
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(ךשמה) 2 חול 

הלכלכ  היגולוכיספ  םיטפשמ  האופר  יעדמ  םיעדמ  הסדנה 

לוהינו  םייחה  םיקיודמ 

4 האוושמ 

־1.27*   .41*  -.66*  -.76*  -.17 ־1.55*  ־2.87*  רדגמ 

 (.11>  (.16)  (.10)  (.13)  (.16)  (.12)  (.16)

 .97* ־.05   .43*  .83*  .45*  1.40*  1.45* הקיטמתמ 

 (.09)  (.10)  (.08)  (.12)  (.12)  (.11)  (.13)

 .62*  .35*  .57*  .69*  .40*  .96*  1.19* םיעדמ 

 (.11)  (.14)  (.11)  (.13)  (.16)  (.11)  (.13)

 .58*  1.74*  1.81*  1.59*  .37*  .40*  .13 **ירטמוכיספ 

 (.09)  (.13)  (.10)  (.13)  (.12)  (.10)  (.11)

 2.30*  .98  3.84*  3.15*  -.14  3.66*  3.20* ןויצ 

 (.50)  (.66)  (.51)  (.67)  (.65)  (.58)  (.63) **הקיטמתמ 

 .38*  -.24  .61*  .48*  .03  .33*  .36* יחרזמ אצומ 

 (.13)  (.20)  (.12)  (.16)  (.18)  (.14)  (.16)

 -.26*  -.16  -.19  .11  -.14  .02 .25 םירוה תלכשה 

 (.11)  (.15)  (.11)  (.14)  (.15)  (.12)  (.13) תינוכית־לע 

־10.24  ־13.90  ־17.37  ־18.08  ־6.10  ־12.71  ־10.75  עובק 

 pseudo R2=.19

 .p < .05 *

.100־ב לפכומ םדקמה ** 

הלח (3 האוושמ) חותינב הקיטמתמב תורגבה ןויצו ירטמוכיספה ןויצה תללכה רחאל 

סתוקהבומ לע רומשל םיכישממ םה ךא ,םימדקמה בור לש םלדוגב תפסונ התחפה 

רעפה לע העפשה לכ רסח הקיטמתמ ןויצ לעו ירטמוכיספ לע חוקיפה .תיטסיטטסה 

םיקיודמ םיעדמב רעפה לע הכומנ העפשה לעב אוהו ,הסדנה ידומילל היינפב ירדגמה 

םימדקמה יגש .רתוי הברה תיתועמשמ םיטפשמו האופר יבגל התחפהה .לוהינו הלכלכבו 

הללכש ,הנושארה האוושמב םימדקמהמ 43"/0־ב םינטק םהו ,םלדוגמ םיפסונ 30»/» םידבאמ 

.דבלב רדגמה הנתשמ תא רוכזכ 

.היגולוכיספו םייחה יעדמ - "םיישנ"ה םימוחתה ינשב םילגתמ םיידוחיי םיסופד 

,ולדוגמ 400/0־מ רתוי דבאמ ,הליחתכלמ הובג היה אלש ,םייחה יעדמל סחייתמה םדקמה 

הדמיל הנושארה האוושמה .תיטסיטטסה ותוקהבומ תא םגו ,הנושארה האוושמל האוושהב 

ןתייטנמ הכומנ ,םירבגל האוושהב ,םייחה יעדמב רוחבל םישנ לש תיסחיה ןתייטנש 

עבונ הז אצממש תדמלמ תישילשה האוושמה .הרבחהו חורה יעדמב רוחבל הליבקמה 

רעפה ,תורחא םילימב .ירטמוכיספה ןויצהמו ןוכיתה רפסה־תיבב תידומילה הירוטסיההמ 

הירוטסיהה קרו ,הרבחהו חורה יעדמבש הזמ הנוש וניא םייחה יעדמ תפדעהב ירדגמה 
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םימרוג ירטמוכיספה ןויצה ןכו םיעדמו הקיטמתמ יבגל ןוכיתה רפסה־תיבב תידומילה 

לעופ ירטמוכיספה ןויצה - יתרקויה "ישנ"ה םוחתה ־ היגולוכיספ יבגל .הנושה סופדל 

- הקיטמתמב תורגבה ןויצ ־ תישילשה האוושמב ףסונש רחאה הנתשמה) אכדמ םרוגכ 

םדקמל םרג ירטמוכיספה ןויצה לע חוקיפה .(תיטסיטטס תוקהבומ רסחו ולדוגב יספא 

יבויחל ךפהיל ,תונושארה תואוושמה יתשב תיטסיטטס תוקהבומ רסחו יספא היהש ,רדגמה 

ידומילל תונפל םישנ לש תיסחיה ןתייטנש דמלמ יבויחה םדקמה .תיטסיטטס קהבומלו 

תוהובגה תושירדהש אלא ,הרבחהו חורה יעדמ דומלל תיסחיה ןתייטנמ הלודג היגולוכיספ 

םירועישב וילא תונפלמ ןתוא תוענומ ירטמוכיספה ןויצה יבגל ביצמ היגולוכיספל גוחהש 
.רתוי םיהובג 

לכונ ,1 חולב גצומה ,םינושה םימוחתל םימשרנה לש ירדגמה בכרהה לא רוזחנ םא 

לע ,יטמתמה עקרל רושקה ,ירטמוכיספה ןויצה לשו יטמתמה עקרה לש םתעפשהש תוארל 

םימוחתה לש "תוירבג"ה תמרל םאתהב הנתשמ דומיל ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה 

םוחתב הלגתמ ירדגמה רעפה לע יטמתמה עקרה לש רתויב הכומנה העפשהה .םינושה 

יבגל האצמנ ,ןיידע תילוש ךא ,רתוי טעמ הלודג העפשה .הסדנה - רתויב "ירבג"ה 

,הקיטמתמ תעפשה ."םיירבג" םימוחת םה םג ,לוהינו הלכלכ יבגל ןכו םיקיודמ םיעדמ 

תניחבמ םינזואמ־טעמכה םימוחתב רתוי תיתועמשמ הקיטמתמ ןויצו ירטמוכיספ ,םיעדמ 

יעדמ - "םיישנ"ה םימוחתב דחוימב הקזח העפשהה .םיטפשמו האופר - ירדגמה בכרהה 

םישנ דדועמ םיעדמבו הקיטמתמב ףידע עקרש ,ןכ םא ,קיסהל ןתינ .היגולוכיספו םייחה 

."תוירבג"כ תוספתנ ןניא הלא םא דחוימב ,רתוי תוינעבותה תוטלוקפל םשריהל 

תריחב לע הקיטמתמ ןויצו ירטמוכיספ ,םיעדמ ,הקיטמתמ לש תורישיה תועפשהה 

לש םתעפשה .הפוצמה ןוויכב םניה םיאצממה .תישילשה האוושמב תגצומ דומילה ימוחת 

תיתועמשמו הקזח הניה הז עוצקמב תורגבה ןויצ לשו הקיטמתמב דומילה־תודיחי רפסמ 

תעפשה .םיקיודמ םיעדמו הסדנה - תקהבומה תיטמתמה תונווכמה ילעב םימוחתב 

םיטפשמב ,לוהינו הלכלכב ,האופרב ,ןיידע תיתועמשמ ךא ,רתוי הכומנ הקיטמתמ 

האופרב ,םיטפשמב םג תיתועמשמו הקזח הקיטמתמ ןויצ תעפשה .םייחה יעדמבו 

עקרה תעפשה .םייחה יעדמב תיטסיטטס תוקהבומ תרסחו הכומנ איה ךא ,לוהינו הלכלכבו 

םיעדמ תעפשה .היגולוכיספב תיטסיטטס תוקהבומ תרסחו דחוימב הכומנ יטמתמה 

יתש - םיקיודמ םיעדמבו הסדנהב דחוימב הקזח איה .תוירוגיטקה עבש לכב תקהבומ 

,האופרב רתוי השלח איה .םדקומ יאנתכ םיעדמב םירבגומ םידומיל תוביצמה תוטלוקפ 

.היגולוכיספבו םייחה יעדמב תיסחי הכומנ איהו ,לוהינו הלכלכבו םיטפשמב 

רקיעב חותינב םיללכנ ,תיעיברה האוושמב םיגצומה ,םירוהה תלכשהו יתדעה אצומה 

לע הרישיה םתעפשה ךא ,ירדגמה רעפה לע העפשה ןיא הלא םינתשמל .חוקיפ תרטמל 

לע תיתועמשמ העפשה תרסחכ הלגתמ םירוהה תלכשה :תניינעמ דומיל ימוחתב הריחבה 

ןויצה לע ,תידומילה הירוטסיהה לע חוקיפ רחאלש הלגתמ ןכ־ומכ :דומילה ימוחת תריחב 

חורה יעדמב רוחבל םיטונ םייחרזמ םיריעצ ,הקיטמתמב תורגבה ןויצ לעו ירטמוכיספה 
.םייזנכשאה םהירבח רשאמ תוחפ הרבחהו 
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ידומילה עקרהו רדגמ ןיב היצקארטניא 

,הטיסרבינואב דומילה ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה לדוגב חותינה קסע הז בלשל דע 

תעפשה ,ילסקודרפ ןפואבש וניאר ,רומאכ .הז רעפ לע םינוש םימרוג לש םהיתועפשהבו 

־ייולת םניאש םימוחתב תיתועמשמ ,דניה ןוכיתה רפסה־תיבב יטמתמה ידומילה עקרה 

איה הז בלשב הלועה הלאשה .הז עדי םוחתל םירושקה םימוחתב רשאמ רתוי הקיטמתמ 

,אצמנש יפכ) ירדגמה רעפב יתועמשמ יוניש רדעה .הלא םיסופד לש םתווהתה יבגל 

הירוטסיהה לש העפשה רדעה לע חרכהב עיבצמ וניא (םיקיודמ םיעדמבו הסדנהב ,לשמל 

־תיבב יטמתמה עקרה .דומיל ימוחתב הריחבה יסופד לע ןוכיתה רפסה־תיבב תידומילה 

.םירדגמה ינש לע ,התמצועב המוד ךא ,תרכינ העפשה לעב תויהל יושע ןוכיתה רפסה 

םניא םה םא םג ,דומיל ימוחתב הריחבה יסופדב םייוניש .וניעב רעפה רתוויי הזכ הרקמב 

םה ןכש ,ןבומכ ,יחכונה ונניינעל רתויב םייתועמשמ םניה ,ירדגמה רעפב יונישב םיוולמ 

ימוחת תריחבב ירדגמה רעפה תא ןיטקמ וניא יעדמו יטמתמ עקר םא םגש ךכ לע םיעיבצמ 

דומיל ימוחתל םישנה תיינפ תא לידגמו הפוצמה ןוויכב תאז־לכב לעופ אוה ,דומיל 

יבגל ,רוכזכ ,האצמנש)ירדגמה רעפה לש תיתועמשמ הנטקה ,רחאה דצה ןמ ."םיירבג" 

תולעב תועפשה שי ידומילה עקרלש ךכ לע עיבצהל היושע (םייחה יעדמו םיטפשמ ,האופר 

םינוויכ תולעב תועפשה םויק לע וא ,רדגמ לכ יבגל ,תונוש תומצועב ךא ,המוד ןוויכ 
םיאצממה סיסבב םידמועה םיכילהתה לש םייפוא לע דומעל ידכ .םירבגלו םישנל םינוש 

הלא םיחותינ .םירבגלו םישנל םידרפנ םיחותינ יתעציב ,ירדגמה רעפל םיסחייתמה 

.3 חולב םיגצומ 

,דומיל ימוחתב הריחבה תרבסהל תוידוגיטק־בר יטסיגול חותינ ימדקמ :3 חול 

(םיירגוסב ןקת־תויועט)רדגמ יפ־לע 

יעדמ 

חורה 

הרבחהו 

הלכלכ היגולוכיספ 

לוהינו 

םיטפשמ  האופר  יעדמ 

םייחה 

םיעדמ 

םיקיודמ 

הסדנה 

םישנ 

 1.04*  .01  .59*  .96*  .60*  1.66*  2.28* הקיטמתמ 

 (.13)  (.12)  (.11)  (.17)  (.14)  (.17)  (.49)

 .72*  .44*  .46*  .58*  .44*  .86*  1.53* םיעדמ 

 (.15)  (.16)  (.13)  (.17)  (.19)  (.17)  (.28)

 .57*  1.69*  1.97*  2.15*  .38*  .25  1.38* **ירטמוכיספ 

 (.31)  (.14)  (.13)  (.19)  (.14)  (.15)  (.32)

 3.43*  1.01  4.44*  2.94*  .33  4.09*  6.09* ןויצ 

 (.79)  (.77)  (.72)  (.99)  (.81)  (.95)  (1.93) **הקיטמתמ 

 .47*  -.32  .59*  .41  .12  .43*  .16 יחרזמ אצומ 

 (.18)  (.24)  (.17)  (.24)  (.22)  (.22)  (.40)
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(ךשמה) 3 חול 

יעדמ 

חורה 

הרבחהו 

הלכלכ היגולוכיספ 

לוהינו 

םיטפשמ  האופר  יעדמ םיעדמ 

םייחה םיקיודמ 

הסדנה 

 -.15  -.14  -.04  .15  -.04  .16  -.55 םירוה תלכשה 

 (.16)  (.17)  (.14)  (.21)  (.18)  (.19)  (.33) תינוכית־לע 

־12.88  ־13.36  ־20.88  ־22.82  ־7.39  ־14.80  ־28.33  עובק 

 pseudo R^=. 19

תורבתסה 

םוחתל םשריהל 

 .58  .07  .06  .12  .05  .05  .05  .02 תומשרנה ללכ 

 (.30)  (.05)  (.05)  (.12)  (.06)  (.02)  (.06)  (.03)

 .18  .15  .07  .22  .12  .05  .15  .06 עקר תולעב 

 (.12)  (.04)  (.03)  (.10)  (.06)  (.02)  (.05) (.N) (04=785)יטמתמ 

םירבג 

 .85*  -.15  .24*  .65*  .16  1.17*  1.31* הקיטמתמ 

 (.12)  (.19)  (.12)  (.16)  (.19)  (.15)  (.14)

 .54*  .10  .69*  .82*  .27  1.01*  1.12* םיעדמ 

 (.16)  (.28)  (.16)  (.19)  (.30)  (.16)  (.16)

 .53*  2.12*  1.61*  1.06*  .33  .43* ־.12  **ירטמוכיספ 

 (.13)  (.29)  (.15)  (.18)  (.22)  (.14)  (.14)

 1.43*  1.12  3.16*  3.15*  -.89  3.13*  2.56* ןויצ 

 (.68)  (1.27)  (.72)  (.92)  (1.13)  (.75)  (.72) **הקיטמתמ 

 .35  .00  .66*  .56* ־.14   .31  .37 יחרזמ אצומ 

 (.19)  (.40)  (.19)  (.23)  (.36)  (.20)  (.20)

 -.42*  -.19  -.40*  -.02  -.36  -.15  -.32* םירוה תלכשה 

 (.16)  (.29)  (.16)  (.20)  (.28)  (.17)  (.16) תינוכית־לע 

־8.63  ־16.18  ־14.71   -13.86 ־3.96  ־11.50  ־7.94  עובק 
ל 

 pseudo R =.11

תורבתסה 

םוחתל םשריהל 

 .25  .15  .03  .16  .08  .03  .15  .16 םימשרנה ללכ 

 (.23)  (.04)  (.03)  (.10)  (.04)  (.02)  (.08)  (.10)
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(ךשמה) 3 חול 

יעדמ 

חורה 

הרבחהו 

הלכלכ היגולוכיספ 

לוהינו 

םיטפשמ  האופר  יעדמ 

םייחה 

םיעדמ 

םיקיודמ 

הסדנה 

 .08  .17  .02  .17  .10  .02  .22  .23 עקר ילעב 

 (.04)  (.03)  (.01)  (.08)  (.03)  (.01)  (.03)  (.08) יטמתמ 

 (N=l 185)

 * 05. > Jp ** 100־ב לפכומ םדקמה.

רוחבל יוכיסה לע םיריבסמה םינתשמה תעפשה תא ,רדגמ לכל דרפנב ,גיצמ חולה 

תועצוממה תויורבתסהה ובשוח חולב תוגצומה תואוושמה לע ךמתסהב .דומיל ימוחתב 

םישנהו םירבגה ברקב ןכו ,םירבגה ללכ ברקב ,םישנה ללכ ברקב םוחת לכל םשריהל 

:ןלהל) המוד המרב תוחפל דחא יעדמ עוצקמבו ל"חי שמח לש המרב הקיטמתמב ונחבנש 

ןיב םילדבהה תא דדחל דעונ יטמתמ עקר ילעבל תויורבתסהה בושיח .(יטמתמ עקר ילעב 

תריחב לע ןוכיתה רפסה־תיבב יעדמהו יטמתמה עקרה תעפשהל רושקה לכב םירבגו םישנ 

,וז הייסולכוא ברקב םג העפשהה יסופדב םייתועמשמ םילדבה אצמנ םא .דומיל ימוחת 

ידכ .רתוי עונצ יטמתמ עקר ילעב םימשרנ ברקב רתוי םיפירח םילדבה אצמנש רורב 
.1 םישרתב תגצומה תיתוזח הנומתל תויורבתסהה ומגרות הנומתה תא שיחמהל 

יטמתמ עקרו רדגמ יפ־לע דומיל ימוחתל םשריהל תורבתסה :1 םישרת 

כ"הס - םישנ "! 

יטמתמ עקר - םישנ ■ 
ם"הס - םירבג ם 

יטמתמ עקר - םירבג ם 

 6 5 4

דומיל םוחת 

םיטפשמ - 5 הסדנה - 1 :ארקמ 

היגולוכיספ - 6 םיקיודמ םיעדמ ־ 2 
לוהינו הלכלכ - 7 םייחה יעדמ - 3 

הרבחהו חורה יעדמ - 8 האופר - 4 
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תונפל יטמתמה עקרה ילעב לכ לש םתייטנש ,הנושארבו שארב ,דמלמ םישרתה 

םוחתל תונפל םימשרנה ללכ לש םתייטנמ יתועמשמ ןפואב הכומנ הרבחהו חורה יעדמל 

ילעב םימשרנה ברקבש דמלמ םישרתה ,ןכ־ומכ .םישנה ברקב דחוימב טלוב הז לדבה .הז 

םגיה רתויב םייתועמשמה םיירדגמה םירעפה ,םימשרנה לכ ברקב םג ומכ ,יטמתמה עקרה 

האוושהב ,יטמתמ עקר תולעב םישנ ,ךכ לע ףסונ .הרבחהו חורה יעדמבו הסדנהב 

יעדמלו רתוי טעמ םיהובג םירועישב הסדנה ידומילל תונופ ,הז עקר תורסחה ןהיתורבחל 

שקובמ םוחת םיווהמ הרבחהו חורה יעדמ ,הז םע .הברהב םיכומנ םירועישב הרבחהו חורה 

.יטמתמ עקר תולעב םישנ ברקב וליפא טעמכ שקובמ וניאש םוחת הווהמ הסדנההו ,תיסחי 

עקרה ילעב ברקב םג לוהינו הלכלכבו םיקיודמ םיעדמב תופידע לע םירמוש םירבגה 

עקר תולעב םישנ ברקב םג הלא םימוחתל הייגפב תיתועמשמ היילע תמייק ךא ,יטמתמה 

ירועיש תא לידגמ ןכא יטמתמה עקרהש ררבתמ .הז עקר תורסחה םישנל האוושהב יטמתמ 

םג המוד חרואב עיפשמ אוהש אלא ,לוהינו הלכלכלו םיקיודמ םיעדמל םישנ לש היינפה 

.םירבגה תבוטל ירדגמ רעפ רתונ ןכלו ,םירבג לע 

הלגמ - "ישג"ה יעדמה םוחתה ־ םייחה יעדמל היינפה לע יטמתמה עקרה תעפשה 

לש היינפה ירועיש תא דירומ אוה ךא ,םישנ לע עיפשמ וניא יטמתמ עקר .תניינעמ הנומת 

רדגמה םדקמ דביא םיריבסמה םינתשמה לע חוקיפ רחאל ,רוכזכ .הז םוחתל םירבג 

יחכונה אצממה .(3 האוושמ ,2 חול) תיטסיטטסה ותוקהבומ תא םייחה יעדמל סחייתמה 

וליאו ,הז םוחתב רוחבל םיטונ םניא יטמתמ עקר ילעב םירבג :ךכל ירשפא םרוג ריהבמ 

ירדגמה סחיה ,חוקיפה רחאל ,ןכלו ,יטמתמה עקרל רשק אלב וב רוחבל תוכישממ םישנ 

.הרבחהו חורה יעדמב םייקה הזל המודל ךפהנ םייחה יעדמ יבגל 

תלעבכ הלגתמ ידומילה עקרה תעפשה - ףסונ קהבומ "ישג" םוחת ־ היגולוכיספב 

רוחבל םישנה תייטנ תא המ־תדימב לידגמ יטמתמ עקר .םירדגמה ינשל םיגוש םינוויכ 

.וב רוחבל םירבגה תייטנ תא המ־תדימב ןיטקמו ,הז םוחתב 

־ הלא םימוחת ינשב .םיטפשמלו האופרל היינפב שחרתמ רתויב ןיינעמה יונישה 

ילעב לצא ירדגמה רעפה ןוויכ ־ תיטמתמ תונווכמ ירסח ךא םייגריךב ,רומאכ ,םניהש 

תופידע הלגתמ םימשרנה ללכ ברקבש דועב .םימשרנה ללכ לש הזמ ךופה יטמתמה עקרה 

םישנל תופידע תמייק יטמתמה עקרה ילעב ברקב ,םיטפשמלו האופרל היינפב םירבגל 

יטמתמה עקרה לש תונושה תועפשההמ עבונ רעפה ןוויכב יונישה .הלא םימוחתל היינפב 

דואמ הנותמ היילע ידיל איבמ יטמתמה עקרה .הלא םימוחתל םישנו םירבג לש םתיינפ לע 

םימוחתל םישנה תיינפב דואמ תיתועמשמ היילעלו םיטפשמלו האופרל םירבגה תיינפב 

.הלא 

ינב לע תרבגומ המרב הקיטמתמ ידומילל שיש תונושה תוכלשהה תא שיחממ םישרתה 

םייטמתמה םימוחתל םירבגה תיינפ תא יתועמשמ ןפואב ריבגמ יטמתמ עקר :רדגמ לכ 

םישנה לצא רתוי םייתועמשמה םייונישה וליאו ;םיקיודמ םיעדמו הסדנה - םיקהבומה 

םימוחת ינשבו ,לוהינו הלכלכו םיקיודמ םיעדמ - הקיטמתמ־ייולת םימוחת ינשב םניה 

הנושה תוסחייתהה תא שיחממו רזוח םישרתה .םיטפשמו האופר - הקיטמתמ־ייולת םניאש 

רורב יוטיב ידיל אב רבדה .יטמתמה עקרה לאו םינושה עדיה ימוחת לא רדגמ לכ ינב לש 

ללכש םימוחתה .םישרתב תוגצומה תוצובקה לש תוחיכשה תופדעהב םיננובתמשכ 
הרבחהו חורה יעדמ םה רתויב םיהובגה םירועישב םהילא םינופ םירבגה םימשרנה 

תיסחי םיהובג םירועישב היינפ תמייק יטמתמה עקרה ילעב םירבגה ברקב .םיטפשמו 
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,ןיררוע אלל ,אוה תומשרנה םישנה ללכ ברקב חיכשה םוחתה .םיקיודמ םיעדמלו הסדנהל 

,הז םוחתל היינפה תא רתויב יתועמשמ ןפואב דירומ יטמתמה עקרה .הרבחהו חורה יעדמ 

יטמתמה עקרהש ןכ םא ררבתמ .רתויב החיכשה הירוגיטקל תכפהנ םיטפשמל היינפהו 

םירסחה םירבגה ידי־לע דחוימב ףדעומש םוחתה תא ףידעהל םישנה תא ליבומ יעדמהו 

.הז עקר 

הברה העפשהה לע םידמלמ ,ןהילע םסובמה םישרתהו ,3 חולב תוגצומה תויורבתסהה 

ןפואב דומעל ידכ .םישנ לש הריחבה יסופד לע ןוכיתה רפסה־תיבב ידומילה עקרה לש 

ינב לש הריחבה יסופד לע תידומילה הירוטסיהה לש תונושה תועפשהה לע רתוי קיודמ 

.3 חולב םיגצומה םימדקמל הנפנ רדגמ לכ 

.םירבג רשאמ רתוי ןהירושיכ לע תוכמתסמ םישנ ,דומיל ימוחת תריחבבש דמלמ חולה 

םיהובג םישנל םיסחייתמה הקיטמתמ ןויצו ירטמוכיספ ,םיעדמ ,הקיטמתמ לש םימדקמה 

דומילה ימוחת ןיב םילדבה םילגתמ ,הפוצמכ ,הז םע .תואוושמה בורב םירבגה לש הלאמ 

.םירבגה לש הלאמ םיהובג םישנל םיסחייתמה םימדקמה תעברא לכ ,הסדנה יבגל .םינושה 

םיסחייתמה םימדקמה תעברא ןיבמ השולש ,לוהינו הלכלכבו םיטפשמב ,םייחה יעדמב 

,האופרבו םיקיודמ םיעדמב רתוי תנזואמ הנומתה .םירבגל האוושהב רתוי םיהובג םישנל 

.םירחאב תופידע שי םירבגלו ,םימדקמהמ קלחב תופידע שי םישנל םש 

םיאנתה לכשכ .םייחה יעדמב דחוימב טלוב םימדקמה תמצועב םישנו םירבג ןיב רעפה 

ברקב הז םוחתב רוחבל יוכיסה תא (exp. .60)טעמכ הליפכמ הקיטמתמב ל"חי לכ ,םיווש 

רוחבל םירבג לש םיוכיס לע העפשה לכ תרסחכ הלגתמ הקיטמתמב הליבקמ היילע .םישנ 

תקהבומ םייחה יעדמב רוחבל יוכיסה לע םיעדמ תעפשה ,ןכל המודב .םייחה יעדמב 

יעדמ ,םישנה יניעבש דמלמ הז סופד .םירבגה ברקב אל ךא ,םישנה ברקב תיטסיטטס 

יניעב וליאו ,יטמתמ עקר שרוד הרבחהו חורה יעדמל דוגינבש יעדמ םוחת וניה םייחה 

.יטמתמה עקרל רושקה לכב הרבחהו חורה יעדממ הנוש וניא םייחה יעדמ ,םירבגה 

לע העיבצמו תרזוח תונושה תואוושמב ירטמוכיספה ןויצה לש ויתועפשה ןיב האוושה 

השולשב .םיפידע םינייפאמב תודיוצמ ןהשכ קר םיינרירבה םימוחתל תונפל םישנה תייטנ 

ןויצה תועמשמ םהבש ,םיטפשמו הסדנה ,האופר - רתויב םיינריךבה םימוחתה ןיבמ 

םיהובג םישנל םיסחייתמה ירטמוכיספ לש םימדקמה - דחוימב תיזכרמ ירטמוכיספה 

,הז םוחתב .היגולוכיספ אוה הז סופדמ הטוסש דיחיה ינרירבה םוחתה .םירבגה לש הלאמ 

הזמ טעמ הובג םירבגל םחייתמה םדקמה ,תיזכרמ תובישח ירטמוכיספה ןויצל שי וב םגש 

םיפידע םינייפאמב םישנ לש ךרוצהש שיחממו רזוח היגולוכיספה לש דוחייה .םישנה לש 

בשחנה ינריךב םוחתב .דבלב "םיירבג" םימוחתל ןוכנ םיינריךבה םימוחתל תונפל ידכ 

תוחפ וליפא ירטמוכיספה ןויצה לע תונעשנ םישנה ,קהבומה ישנה ויומיד לשב ,ךהלש"ל 

.םירבגה רשאמ 

עבונה ןוחטיבל תוקוקז םישנש תדמלמ רדגמ לכל תוסחייתמה תואוושמה ןיב האוושה 

"םיישנ"ה םימוחתל הייגפהמ תוטסל ידכ הובג ירטמוכיספ ןויצמו ףידע יטמתמ עקרמ 

הלאל םג ומכ ,הקיטמתמה־ייולת םימוחתל ןוכנ רבדה .הרבחהו חורה יעדמ - םייתרוסמה 

ל"חי רפסמל .היגולוכיספל הנוכנ הניא הנקסמה ,ןאכ םג .הז םוחתל ללכ םירושק םניאש 

םישנ ברקב הז םוחתב רוחבל יוכיסה לע העפשה לכ ןיא הקיטמתמב ןויצלו הקיטמתמב 

ןהשכ םיינרירב םימוחתל תונפל םישנ לש ןתייטנש ררבתמ ,ןכ םא .דחאכ םירבגו 

.יעדמ יומיד ילעב וא/ו "םיירבג" םימוחתל תלבגומ רבגומ יטמתמ עקרב תודיוצמ 
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יטמתמ עקר לש יוביגל תוקוקז ןניא םישנה ,יעדמ יומיד רסחו "ישג" םוחתב רבודמשכ 

.וילא היינפה ךרוצל 

ןויד 

רעפה לע העפשה שי םיעדמבו הקיטמתמב םירבגומ םידומילב תופתתשהל םאה 

ךא ,תמייק ןכא העפשהש םידמלמ םיאצממה ?הטיסרבינואב דומיל ימוחת תריחבב ירדגמה 

תא דואמ םילידגמ םיעדמבו הקיטמתמב םירבגומ םידומיל .הפוצמה ןוויכב חרכהב אל 

- תיטמתמ תונווכמ ירדענ ךא םייתרקוי םימוחת ינש - האופרלו םיטפשמל םישנה תיינפ 

ילעב םימשרנ ברקב ,וזמ הרתי .הלא םימוחתל היינפב ירדגמה רעפה תא דואמ םיניטקמו 

,ןכ־ומכ .םירבגה לש וזמ הלודג םיטפשמלו האופרל םישנה תיינפ ,קהבומ יטמתמ עקר 

- "םיישנ" םימוחת ינשב םישגה לש יסחיה ןורתיה תא םילידגמ םיעדמו הקיטמתמ ידומיל 

־ייולת םימוחתה לע ןוכיתב יטמתמ עקר לש ותעפשה .היגולוכיספו םייחה יעדמ 

תייטנ תא תמיוסמ הדימב לידגמ יטמתמ עקר .רתוי הברה תבכרומו הכומנ הקיטמתמה 

ידי־לע דואמ שקובמ הז םוחתש ןוויכמ ךא ,הסדנהל םשריהל ,הליחתכלמ הכומנה ,םישנה 

.םימשרנה ללכ ברקב םייקש הזל המוד יטמתמה עקרה ילעב ןיב ירדגמה רעפה ,םירבגה 

םיעדמל םישנה תיינפ תא רכינ ןפואב םילידגמ םיעדמבו הקיטמתמב םירבגומ םידומיל 

רעפה ,םירבגה ברקב םג היילע תמייקש ןוויכמ ,ןאכ םג ךא ,לוהינו הלכלכלו םיקיודמ 

.םייקתהל ךישממ ךא ןטק ירוקמה 

ףתתשהלמ תוענמנ ןוכיתה רפסה־תיבב תודימלתש םידמלמ םימדוק םיאצממ 

םייטנוולרכ הלא םימוחת תואור ןניא ןהש ןוויכמ םיעדמבו הקיטמתמב םירבגומ םירועישב 

לש דחוימה דמעמה ללגב .לארשי יבגל ףקת וניא הז קומינ .ןהלש תידיתעה הריירקל 

הלא םימוחתב םימדקתמ םידומיל ,תילארשיה ךוניחה תכרעמב םיעדמהו הקיטמתמה 

לטונ תונב לש יתועמשמ טועימש םיאור ןכא ונאו ,םיינתפאשה םידימלתה לכל םייטנוולר 

יטמתמ עדיל הפישחהש הדבועה תורמל ,הז םע .ןוכיתה רפסה־תיבב הלא םירועישב קלח 

,הקיטמתמ־ייולת םימוחתל הטיסרבינואל תומשרנה לש תרבגומ היינפל הרושק יעדמו 

.םירבגה רשאמ הברהב התוחפ הדימב הלא םימוחתב הריירקל תונופ םישנה 

יבגל תועמשמ רסח ןוכיתה רפסה־תיבב יעדמהו יטמתמה עקרהש ךכמ קיסהל ןיא 

עקרה .םירבגל רשאמ רתוי םישנל יתועמשמ הז עקר .ןוכנה אוה ךפיהה ,השעמל .םישגה 

רתוי ,לידגמו ,הרבחהו חורה יעדמל םישנה תיינפ תא רתויב רכינ ןפואב תיחפמ יטמתמה 

ונפ תומשרנהמ קלחש ןבומכ ןכתיי .םיטפשמלו האופרל ןתיינפ תא ,םירבגה לצא רשאמ 

האופרל לבקתהל ןהייוכיס תא לידגהל הרטמב ןוכיתב םיעדמו הקיטמתמ ידומילל 

.הלא םימוחתב םידומילל ומשרנ ןכא רבד לש ופוסבו ,םיטפשמלו 

הטיסרבינואל םימשרנה םירבגו םישנש איה םיאצממהמ הלועה תניינעמ הנומת 

םינופהמ םיגוחה לש תושירדל רושקה לכב הנוש תואיצמב ויח וליאכ ,השעמל ,םילעופ 

ימוחתל םימשרנהמ תושירדה לש קיודמה טוריפה תורמל תמייק תאז תוגהנתה .םהילא 
םישכור תדמעומו דמעומ לכשו הציפמ הטיסרבינואהש עדימה תורבוחב םינושה דומילה 

לש הנוש סחיב ,הנושארבו שארב ,יוטיב ידיל אב הז רבד .םושירה יספוט םע דחי ןתוא 

םירבגה לש םתוסחייתה .וב תושעל ןתינש שומישה לאו יטמתמה עקרה לא םירבגו םישנ 
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יופצה שומישה תא וב םישוע םה - דואמ (instrumental) תינרישכמ תיארנ הז עדיל 

רבגומ יעדמו יטמתמ עדי םישרודה םיקהבומה םייטמתמה םימוחתב בלתשהל םיסנמו 

הייטסל יוביגכ הז עקרב תושמתשמ ןה :םישנה לצא הנוש בצמה .םהילא םינופהמ 

אל ךא ,רתוי םייתרקוי םימוחתל היינפבו ,הרבחהו חורה יעדמב "תיתרוסמ"ה הריחבהמ 

.םיטפשמ ןוגכ ,הקיטמתמ־ייולת 

יעדמל השיגב םג יוטיב ידיל האב םידקפתמ םירבגו םישנ הבש הנושה תואיצמה 

עקרל רושקה לכב הרבחהו חורה יעדממ הנוש וניא הז םוחת ,םירבגה יניעב .םייחה 

הרבחהו חורה יעדממ דואמ הנוש םייחה יעדמ םוחת ,הז תמועל ,םישנה לצא .יטמתמה 

,הז הרקמב םג .םיאתמ עקר שרודה יעדמ םוחת לאכ וילא תוסחייתמ ןהו ,הז טביהב 

הביצמ הניא ןכא םייחה יעדמל הטלוקפה ןכש רתוי תילנויצר תיארנ םירבגה לש םתשיג 

עייסמ יטמתמ עקר יכ ררבתי םא ,הז תמועל .יעדמו יטמתמ עקר יבגל םדקומ יאנת לכ 

אקווד יזא ,תילמרופה השירדה רדעה תורמל ,םייחה יעדמל הטלוקפב םידומילב החלצהל 

יעדמל םירדגמה לש הנושה סחיהש ןייצל שי .תילנויצרכ ררבתהל היושע םישנה תשיג 

תוחמתההש םידמלמ םירקחמ יאצממ .ןוכיתה רפסה־תיבב רבכ יוטיב ידיל אב םייחה 

אל ךא ,תונב לצא הקיטמתמב םירבגומ םידומילל הרושק ןוכיתה רפסה־תיבב היגולויבב 

הקיטמתמ תודמולה תונבל תפדעומ תורשפא םיווהמ היגולויבה ידומילשו ,םינב לצא 

םניא םה םא קר היגולויבב םירחוב תיטמתמ תונווכמ ילעב םינב וליאו ,תרבגומ המרב 

.(Ayaion, 1995) הימיכו הקיזיפ ־ "םייתימא"ה םייעדמה תועוצקמב בלתשהל םיחילצמ 

ךישממ אוהו ,ןוכיתה רפסה־תיבב תונבל "םיאתמ"ה יעדמה םוחתכ שבגתמ םייחה יעדמ 
.ההובג הלכשהל תודסומב םג הזככ רייטצהל 

עקרה לש םתעפשה חותינב דחוימב טלוב םימשרנהמ תושירדה תסיפתב ירדגמה רעפה 

יומידה ילעב םיינריךבה םימוחתל היינפה לע ירטמוכיספה ןויצה לשו יעדמהו יטמתמה 

תידומילה הירוטסיהה ,הקיטמתמה־ייולת דחוימב ,םימוחתה בור יבגלש וניאר ."ירבג"ה 

םימוחתל םינופ םירבגש עבונ ךכמ .םישנה ברקב רתוי םייתועמשמ ירטמוכיספה ןויצהו 

תא השעמל תוהיבגמ םישנה וליאו ,הטיסרבינואה תושירד לע םינוע םהירושיכ םא םינושה 

םינותנב תודיוצמ ןה םא קר םיינריךבה םימוחתל תונופו הביצמ הטיסרבינואהש ףרה 

םירסמל ידמל םידומצ םירבגהש ,ןכ םא ,תוארל ןתינ .תילמרופה השירדהמ רתוי םיהובג 

םימשרנהמ תושירדה הבש תואיצמ ןמצעל תונבמ םישנה וליאו ,הטיסרבינואהמ םילבקתמה 

.השעמל תומייקה הלאמ רתוי תוהובג 

תונפלמ תוענמנ םישנש םידמלמ םימדוק םיאצממ ?וז העפות ריבסהל ןתינ דציכ 

םילפמב ןכ*םג םיעודיש די־יחלשמל םיליבומהו םישנ םילפטכ םיספתנה דומיל ימוחתל 

לע הז רשקהב בתוכ (Steele, 1997) ליטס .(Hearn <fc Olzak, 1981; Beyer, 1999) םישנ 

םישנ לע עיפשהל היושעה ,(stereotype threat)"פיטואירטסמ ששח" הנכמ אוהש ,העפות 

םיטרפ לש םתועדומ םצעמ עבונה ששחב רבודמ .םיעדמלו הקיטמתמל תונפלמ ןעיתרהלו 

םהש הצובקה יבגל םייקה ילילש פיטואירטס לש ןברוק תויהל םילולע םהש ךכל 

ידכ םיפידע םינייפאמב םישנה לש ךרוצה תא ריבסהל יושע הז ששח .הילא םיכייתשמ 

ומרגי דחוימב םיהובג םירושיכש תונימאמ םישנש ןכתיי ."םיירבג" דומיל ימוחתל תונפל 

תיפיטואירטסה הסיפתל ןברוק ולפיי אל ךכו ,ןפוד־תואצוי לאכ ןהילא סחייתהל ןתביבסל 

יבגל םיאצממה .םייגולונכטהו םייטמתמה םימוחתל תומיאתמ ןניא םישנ היפלש 

,ינעבותו ינרירב אוה םא םג ,"ישנ" םוחתב רבודמשכ .הז רבסה םיקזחמ היגולוכיספ 
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תועבות םישנ ,רמולכ .םירבגה לש הלא לע ללכ םילוע םניא וילא תונופה םישגה ירושיכ 

.קהבומ "ישנ" םוחתב אל ךא ,רתוי ןמצעמ 

היינפב ירדגמה רעפהש דמלמה אצממה תא םג ריבסהל לוכי הילפא ינפמ ששחה 

ברקב םייקש הזל המוד רבגומה יטמתמה עקרה ילעב ברקב הקיטמתמה־ ייולת םימוחתל 

הקיטמתמ־ייולת םימוחתל תונפלמ תוענמנ םישנ ויפלש ,יתרוסמה רבסהה .םימשרנה ללכ 

לש המרב םיעדמו הקיטמתמ ודמלש םישנב רבודמשכ ףקת וניא ,הקיטמתמ תדרח ללגב 

ןועטל ןבומכ ןתינ .החלצהב תוניחבב ודמעו תורגבה־תוניחבב וז המרב ונחבנ ,ל"חי שמח 

חורה יעדמב ןיינע ןיא םירבגלש םשכ שממ ,םיעדמבו הקיטמתמב ןיינע ןיא םישנלש 

קר ןוכיתה רפסה־תיבב הלא םימוחתב םירבגומ םידומילב הליחתכלמ ורחב ןהשו ,הרבחהו 

ךא ,ןוכנ תויהל יושע הז רבסה .םיטפשמלו האופרל לבקתהל ןהייוכיס תא לידגהל ידכ 

םימוחתל תונופ יטמתמ עקר תולעב םישנש איה הדבוע .דיחיה רבסהה וניא אוהש יאדו 

ןה םא קר תאז תושוע ןהש אלא ,הז עקר תורסחה ןהיתורבח רשאמ רתוי הקיטמתמה־ייולת 

ןוחטיב־רסוח לעו ששח לע עיבצמ הז תוגהנתה סופד .דחוימב םיהובג םינותנב תודיוצמ 

.ןיינע רדעה לע רשאמ רתוי 

,היגולונכטבו םיעדמב ,הקיטמתמב קוסיעמ םישנ לש תכשוממה תוענמיהה 
תוגהנתה סופדב רבודמש םשורה תא רוציל תויושע ,העפותה לש תיסחיה תוילסרווינואהו 

ירהש ,וז תומשרתהב תיקלח םיכמות יחכונה רקחמה יאצממ .יתועמשמ יונישל ןתינ וניאש 

עקר תולעב םישנ ברקב הקיטמתמ־ייולת םימוחתל היינפה ירועישב היילעה תורמל 

די־יחלשמ לש ירדגמה בכרההש רוכזל שי ,הז םע .םייקתהל ךישממ ירדגמה רעפה ,יטמתמ 

םיגילפמה םייונישה איה ךכל תקהבומ המגוד .ןמזה םע הנתשמו ימניד אלא ,יטטס וניא 

עקרה תולעב תומשרנה ברקב םיפדעומה םימוחתה ינש לש ירדגמה בכרהב ולחש 

ןמז ךשמב "םיירבג" ויה הלא םייתרקוי םימוחת ינש .םיטפשמו האופר - יטמתמה 

,הל הצוחמו לארשיב ,םינורחאה םירושעה ךלהמב ,תאז תורמל .םילפמב םג וספתנו ,בר 

וא תוחפ םינזואמ הלא םימוחת םויכו ,םיטפשמלו האופרל תיביסמ הרוצב םישנה וסנכנ 

םיאנתה .(Randour, Strasburg <fe Lipman-Blumen, 1981) ,רדגמה םבכרהב רתוי 

ךא ,יניצר ןפואב ןיידע ורקחנ אל םיטפשמו האופר לש ירדגמה בכרהב יונישה תא ורציש 

הקיטמתמ יבגל םג המוד יוניש שחרתי םימיאתמ םיאנתבש תורשפאה תא לולשל ןיא 

.םיעדמו 

םישנ לש הריחבה יסופדב ירוביצהו יעדמה ןיינעל םייזכרמה םימרוגה דחא ,רוכזכ 

רעפה םוצמצ לע וז הריחב לש תוידיתעה תוכלשהה אוה הטיסרבינואב דומיל ימוחתב 

םיעדמ ,הקיטמתמ ידומילל םיהובג םירועישב תונופ ןניא ,רומאכ ,םישנ .רכשב ירדגמה 

תדמלמ ,םיטפשמו האופרכ ,רבעב "םיירבג" ויהש םימוחתל ןתסינכ יפוא ךא ,היגולונכטו 

.רכשב םירעפ תריגסל הליעי היגטרטסא חרכהב הווהמ הניא "םיירבג" םימוחתל היינפש 

ינשב .םוחת לכ ךותב רכינ ירדגמ לודיבב הוולמ םיטפשמלו האופרל םישנה תסינכ 
םיזכרתמ םירבגהו ,תוכומנ וב תוסנכההש ,ירוביצה רזגמב תוזכרתמ םישנה םימוחתה 

םישנ םיעדמהו הקיטמתמה םוחתב ,ןפוא ותואב .תוהובג תוסנכהב ןייפאתמה יטרפה רזגמב 

.םירבג רשאמ רתוי - ידמל עונצ וב ךורכה ילכלכה לומגתהש םוחת - הארוהב תוקסוע 

תויופצה תוילכלכהו תויתרבחה תוכלשהה רבדב תלבוקמה החנההש רבתסמ ,ןכ םא 

הפיקמ הניחבל היואר הקיטמתמ־ייולת די־יחלשמל םישנ לש רתוי הבר היינפ לש האצותכ 

.תקדקודמו 
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