
295 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

תוישיא תוריחבב "םיפצ תולוק" חונעיפל לדומ 
ןיחבמ חותינ תועצמאב האצקה :לארשיב 

** *יאבג בדנ 

אובמ 

תוירקיע תוצובק עבראל םיקלחנ תוריחב ינפל םיכרענה להק־תעד ירקסב םילאשנ 
םה יכ םיבישמה םילאשנ (1) :םהלש העבצהה תונווכל סחיב םהיתובושת סופד יפ־לע 

אל וא םיעדוי םה ןיאש םיבישמה םילאשנ (2):(םייטלחה :ןלהל) םיוסמ דמעומ דעב ועיבצי 

ימ דעב תונעל םיברסמה םילאשנ (3) :(םיטבלתמ :ןלהל)ועיבצי ימ דעב ןיידע וטילחה 

־אל :ןלהל) עיבצהל םינווכתמ םניאש םיבישמה םילאשנ (4) :(םיברסמ :ןלהל) ועיבצי 

.(םיעיבצמ 

תימוטוכיד הנחבהל סחייתהל ללכ־ךרדב לבוקמ להק־תעד ירקס לש םיבר םימוסרפב 

תנווכ לע עדימ ןיא רקוסלש םילאשנ ןיבל (Positives) םייטלחה םילאשנ ןיב :דבלב 

ועיבה אלש םילאשנה לכש איה וז תימוטוכיד הקולח לש האצותה .(Negatives) םתעבצה 

:התונכל גוהנש ,תחא גג־תרוק תחת םיללכנ איהש הביס לכמ והשלכ דמעומב הכימת 

םיעבונה םיינכט םיצוליא לש רצות השעמל איה "םיפצ תולוק" הירוגיטקה ."םיפצ תולוק" 

תא ול םילגמ םה ןיאש םושמ םידמעומה דחאל םילאשנה תא גווסל רקוחה לש ותלוכי־יאמ 

.(1985 ,רימש :1996 ,ןורוד) םהלש העבצהה תנווכ 

ןיב ,רמולכ ,הדמע ירסח ןיבל הדמע ילעב ןיב םילדבהמ םלעתהל הטונ וז הללכה 

True) םתעבצהל סחיב הדמע ןיידע ושביג אלו םידמעומה ןיב םיטבלתמה םילאשנ 

 Negatives) רקוסל התולגל םיברסמ ךא ,הדמע ושביגש םילאשנ ןיבל (False Negatives)

Gillijam <fe Granberg)., 1993 :134 ,1985 ,רימש) 

םתוא תנמסמ םיפצ תולוקכ םגווסל השקתמ רקוחהש םילאשנ םתוא לכ לש םתרדגה 

הכומנ תילרוטקלא תוגהנתהל רושקה לכב םהלש תוביציהו תויטלחהה תדימש םילאשנכ 

םיאצמנה תולוקבו םיססהמכ םיפצה םילאשנה לש יומידה .םירחאה םילאשנה לש וזמ 

־תעדב םייארקא םייונישל םאתהב תיסחי תולקב םתריחב תא םינשמה ,תדמתמ העונתב 

רשאב תוקפס הרואכל ררועל יושע 1,םיימוימוי םיעוריא לש םתעפשהל םיסחוימה להקה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולפורתנאו היגולויצוסל גוחה * 

.התרזע לע יעלקלא ןימסי 'בגלו ,הכימתהו ץועייה לע רעי םירפא רוספורפל תודוהל ינוצרב ** 

םירחובה תא ספותה ,להקיתעד לש "יאנותיעה לדומ"ל רושק םיפצה תולוקה לש ינכפכפהה יומידה 1 

ידיימה חווטב תועפשהלו תויצלופינמל ןותנה ,רצק ןורכיזו הכומנ תיטילופ תועדומ לעב רוביצכ 

לדב לע וא תוריחבל ךומס םישחרתמה םיעוריא לע ילנויצרופורפסיד ןפואב ותעבצה תא ססבמהו 

ירקס לש םהיתואצותל תיאנותיעה תונשרפה תא םג ךירדמ לדומה .וב לקתנ אוהש ןורחאה עדימה 

חותינמ תולועה תונקסמה לכל טעמכ דגונמ הז לדומ .(Gelman 81 King, 1993, 421) תוריחב 

.(Ibid, 411^116) תיעוצקמה תורפסב תוילרוטקלא תויוגהנתה 
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לש םייתטיש םיסופד לע ךמתסהב יפלקב םתוגהנתה תא תוזחל רקוחה לש ותלוכיל 

קר אל םיבכרומ םגווסל השקש םילאשנש הדבועה ,תאז םע .תילרוטקלא תוגהנתה 

תנווכ תא רקוסל תולגל םינכומ םניאש םייטלחה םילאשנמ םג אלא ,םייתימא םיטבלתממ 

ךמתסהב .םיפצ תולוקכ םירדגומה לש תוביציה רסוח תחנה לע תרערעמ ,םהלש העבצהה 

םה םיטבלתמהמ םיוסמ קלחו םיעיבצמ־אלהמו םיברסמהמ יתועמשמ קלחש הכרעה לע 

םיבר םיפצ םילאשנש רעשל ןתינ ,השיגנ־יתלב ךא ,תשבוגמ העבצה תנווכ ילעב תולוק 

.יתטיש חונעיפל םינתינ ןכלו ,תיתדמע תוביציב םינייפואמ 

םיפצה םילאשנה לש הכימתה תוגלפתה יכ יטמוטוא ןפואב חינהל ןתינ אלש ןוויכמ 

לש ומויק םג ,םייטלחהה תולוקה ברקב תוגלפתהל המוד הלשממה תושארל םידמעומב 

הז רעפ דוע לכ ליבומה דמעומה לש ונוחצנ יובינל קיפסמ וניא םידמעומה ןיב לודג רעפ 

חצנל םידמעומה ייוכיס תא אבנל ידכ ,ןכל .רקסב דדמנש םיפצה תולוקה רועישמ ןטק 

.םיפצה תולוקה לש העבצהה סופד חונעיפל הבר תובישח שי ,תוישיא תוריחבב 

הלשממה תושארל תורישיה תוריחבב םיפצה םילאשנה לש העבצהה סופד לש יוזיחה 

:תוירקיע תוביס יתשמ דחוימב יטירקכו יתייעבכ ררבתה 1996 יאמב לארשיב וכרענש 

דמעומ) סרפ ןועמשל (ןימיה דמעומ)והינתנ ןימינב ןיב הדומצה תודדומתהה לשב ,תישאר 

אוהש יפכ םידמעומה ינש ןיבש רעפה ןמ דימת לודג םיפצה םילאשנה רועיש היה ,(לאמשה 

סופד לע וכמתסהש םירקס תואצות ,הזכ םיניינע בצמב 2.םייטלחהה תולוקה יפ־לע דדמנ 

לש יוזיחה תניחבמ תועמשמ לכ ירסח השעמל ויה דבלב םייטלחהה תולוקה לש העבצהה 

תיזחתל עיגהל ידכ םיפצה םילאשנה חונעיפב ךרוצה תא וטילבה קרו ,תוריחבה תואצות 

.הפקת 

היתודלותב הלשממ תושארל תונושארה תוישיאה תוריחבה הלא ויהש ןוויכמ ,תינש 

םירחובה תוגהנתה לע יביטמרונ־ירוטסיה עדי םירקוחה ידיב היה אל ,לארשי־תנידמ לש 

תועצמאב םהיתויזחת לש ןקוידו ןתונמיהמ תא רפשל ושקיבש םירקוסה .תומדוק תוריחבב 

Habitual Voting Behavior)3) "תילגרה העבצה תוגהנתה" לע תוכמתסמה תוטיש 

םשל ינויח עדימב רוסחמ לש תיטוקא היעבב ולקתנ לארשיב וכרענש תומדוק תוריחבב 

.םיפצה תולוקה לש העבצהה סופד חוציפ 

תירקחמה תורפסב םיפצה תולוקב לופיטה 

.תוירקיע תוצובק יתשל םיפצ תולוקב םיקסועה תוריחבה ירקחמ תא קלחל ןתינ 

,1996 יאמ-1995 רבמצד םישדוחה ךלהמב ,שדוח ידמ "ץימנייטש־ימת" ןוכמ ךרעש םימגדמ השישב 

.14.70/0־ל 2.1* ןיב םייטלחהה תולוקה ברקב םידמעומה ןיב רעפה ענ ,תידוהיה הייסולכואה ברקב 

ןוכמ ךרעש םימגדמ הנומשב .22.80/0־ל 15.5"/« ןיב ענ תע התואב דדמנש םיפצה םילאשנה זוחא 

םידמעומה ןיב רעפה ענ ,הייסולכואה לכ ברקב 1996 יאמ-1996 סרמ םישדוחה ךלהמב "פולאג" 

.16^־־ל 8» ןיב ענ םיפצה םילאשנה זוחא וליאו ,8^־־ל 3"/»ןיב םייטלחהה תולוקה ברקב 

יסופד תמיגדב רתוי בר ןויסינ שיש לככש החינמ "תילגרהה הריחבה תוגהנתה" לש הירואיתה 

חנעפל רקוחה לש ותלוכי ןכ ,תומדוק תוריחב ךמס־לע רקיעב ,תויפיצפס תויסולכוא לש העבצהה 

העבצהה יסופד לש חלצומ יובינל יוכיסה לדגו תרפתשמ םיפצה תולוקה לש העבצהה סופד תא 

.(141 ,1996 ,ןורוד ואר)תואבה תוריחבב 
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297 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט''נשת 

םיפצה תולוקה רועיש תא םצמצל ןתינ ןהב םיכרדב תקסוע םירקחמ לש תחא הצובק 

תוקינכט לש ןחותיפ תועצמאב ועוציבמו רקסה ןונכתמ םיעבונה םילשכב םרוקמש 

תויעוצקמ ,םגדמה ןונכת ,תולאשה חוסינ ,לשמל) םינותנה ףוסיא רופישב תודקמתמה 

םתעבצה יוזיחל םילדומ חותיפב תקסוע םירקחמ לש תרחא הצובק .(המודכו םילאשתמה 

ךרוצל םייוזח העבצה יסופד סיסב לע תונוש ןוימ תוקינכט העיצמו ,םיפצה תולוקה לש 

.םימייקה םידמעומה ןיב םיפצה תולוקה לש םתאצקה 

לש האצקהבו ןוימב עגונה לכב תוירקיע תויצפוא שולש העיצמ תיעוצקמה תורפסה 

םתעבצה לע עדימ ךמס־לע םיפצה תולוקה תאצקה (1) :תוריחב ירקסב םיפצ תולוק 

תומדוקה תוריחבב דמעומל וא הגלפמל םתעבצה וא/ו תובורקה תוריחבב הגלפמל 

 (1984 ,2) .(Converse, 1966; Traugott <fe Tucker) ףסאנה עדימ ךמס־לע האצקה

דוקימ/קמוע תונויאר תועצמאב וא ,(Screening Questions) רזע־תולאש תועצמאב 

תמאתה ךמס־לע האצקה <Asher, 1988,24-30; Kohut). <3, 1981) םייתצובקו םיישיא 

םייטלחה םילאשנל םיפצ םילאשנ ןיב םייתדמע םיליפורפו םייפרגומד־םייתרבח םיליפורפ 

 .(Ahn, 1993; Myers 8c O'Connor, 1983; Taeyong, 1995)

ןיידע אצמנ אל ,ןגוסמ תונושאר ויה לארשיב הלשממ תושארל 1996 תוריחבש ןוויכמ 

תוריחבב םיעיבצמ תוגהנתה לש יתימא יביטמרונ־ירוטסיה ןויסינ ירקחמה סופרוקב 

לע ךמתסהל םירקוחהמ קלח עינה דמעומל תמדוק העבצה לע םינותנב רוסחמ .תוישיא 

.םתעבצה סופד תא תוזחל תנמ־לע הווהב וא רבעב הגלפמב םיפצה םילאשנה תכימת 

לע וא תומדוקה תוריחבב ולוק תא הל ןתנ לאשנהש הגלפמה לע ךמתסהל ןויסינה 

תוכמתסה .תובר תוביסמ יתייעב וניה תואבה תוריחבב הל עיבצהל ןווכתמ אוהש הגלפמה 

תכמתסמ הווהב םידמעומה דחאל ותוצקהל תנמ־לע רבעב הגלפמל לאשנ לש ותעבצה לע 

החנהה ,רמולכ .(Habitual Behavior)"תילגרה תוגהנתה" לש ןונגנמ םייקש הנבהה לע 

.םיידיתע תוריחב יבוביסב הנתשי אל רחובה לש העבצהה סופדש בר יוכיס םייקש איה 

ךרענש רקחמ 4.וז החנה םירתוסה תונוש תונידמב וכרענש םיבר םירקחמ תאז םע םימייק 

וניש 1988־ל 1981 ןיב תוריחבב ופתתשהש הלא ןיבמ 600/» טעמכש ,לשמל ,אצמ לארשיב 

שוג ותוא ךותב אלו ,ןימיהו לאמשה ישוג ןיב וענ םבורו ,תחא םעפ תוחפל םתעבצה תא 

 (1990 ,Zuckerman: 73 ,1988 ,ןיקסיד םג וארו). וילע תוססבתהה ,עודי רבעהש רחאמ

אלא ;דיתעה יוזיחב הכורכה תואדווה־יא תדימ תא הרואכל םצמצל היושעו החונ 

ךכ ,לדג הווהב העבצהל רבעב העבצהה ןמ רבועה ןמזהש לככש םידיעמ םיבר םיאצממש 

תויוגהנתההו םיכילהתה לש תוהמה תנבהב התועמשמ תא רבעה תעידי תדבאמ 

תוירוטסיה תוחנה לע תוססבתה .תיטילופ האצות םירציימו תחא ןמז תדוקנב םיסנכתמה 

ןיינעב ןויד ואר) תיעדמ תונקיידל אל ךא ,רקוחה לש היציאוטניאה חותיפל ילוא תמרות 

.(144-140,1996 ,ןורוד לצא הז 

הל עיבצהל םינווכתמ םהש הגלפמה לע עדימ תועצמאב םיפצה םילאשנה תאצקה 

תמא־ןמזב םיפסאנה םינותנ לע ךמתסהל רקוחל םנמוא תרשפאמ תובורקה תוריחבב 

־אל תויעבמ תלבוס איה םג לבא ,רבעב העבצה יסופד לע תוכמתסהמ ותוא תרטופו 

דמעומב לאשנה תכימת ןיב רישי רשק חינהל רקוחה תא תבייחמ איה ,תישאר .תוטעמ 

ןימיה תוגלפמ ןיב רשק םיחינמ לארשיב .דמעומה םע תוהוזמה תוגלפמב ותכימתל 

אוצמל ןתינ הלאכ םירקחמ לש הריקס 
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דמעומ םע תויברעה תוגלפמהו לאמשה תוגלפמ ןיבו ,ןימיה דמעומ םע תויתדה תוגלפמהו 

הב ,העבצהה לוציפ תעפותל יביטקפא הנעמ קפסמ וניא הזכ יטמוטוא יוהיז .לאמשה 

תויוגהנתהל ותוא החנמ וז ותנחבהו ,םהב רחוב אוהש תודסומה ןיב ןיחבמ חרזאה 

הלשממה תושארל םיוסמ דמעומב רוחבל יושע אוהש ךכ ,תורתוס ףאו תונוש תויטילופ 

.(DeVries <fe Tarrance, 1972; Darcy <fe March, 1994) תסנכל הבירי הגלפמבו 
תוריחבב דמעומ לש הריחב אבנל ידכ תסנכל העבצה יסופד לע תוכמתסה ,לארשיב 

תוגלפמ לש ןמויקו תוגלפמה יוביר לשב דחוימב תיתייעב הניח הלשממה תושארל תורישי 

5.זכרמ 

חונעיפ ךרוצל תובורקה תוריחבב הגלפמל העבצה תונווכ לע תוכמתסה ,ןכ־לע רתי 

תוריחבה ינפל וכרענש םירקס חותינמ .השק תיגולודותמ היעב הביצמ םיפצה תולוקה 

אל הלשממ תושארל ורחבי דמעומ הזיאב ובישה אלש םילאשנהמ 600/0־ל 30"/»ןיב יכ הלוע 

,רמולכ .תובורקה תוריחבב עיבצהל םינווכתמ םה הגלפמ וזיאל ולאשנ רשאכ םג ובישה 

תושארל דמעומב רוחבל שקבתמ אוה רשאכ ףצ לוק אוהש םדאש ההובג תורבתסה תמייק 

6.תובורקה תוריחבב תדדומתמה הגלפמ רוחבל שקבתי רשאכ םג ףצ לוק היהי הלשממ 

החנהה לשבו תיתגלפמ הכימת לש הנתשמב םיפצה תולוקה לש הובגה םרועיש לשב 

ונל הארנ ,דמעומל העבצהל הגלפמל העבצה ןיבש רישיה רשקה רבדב תיתייעבה 

ןפואב תוהובג ןיחבמ חותינב האצקה ךרוצל הז הנתשמב שומישב תוכורכה תויולעהש 

.ולש יובינה תלעותמ יתועמשמ 

,יול לצא המגוד ואר) םתאצקה םשל םיפצ תולוק םע םייביסנטניא קמוע תונויאר םויק 

םינותנה .רקסה תויולע תא םילידגמה ,ץמאמו ןמז לש תפסונ העקשה ךירצמ <1988 

יזכרמ ילכל ןויארה תא םיכפוה ותרגסמב םיפסאנה םיברה ("םייתוכיא") םייביטקייבוסה 

ידכל הלא םינותנ תומיכב בר ישוק םייק םלוא ,תוריחב תוכרעמ לש היגטרטסאה בוציעב 

.תילרוטקלא תיזחת ףקשתש תחא האצות 

לצא ואר ,רזע־תולאשל המגוד) תיתייעב הניה רזעה־תולאש לש הקינכטה םג 

־ םיפצה תולוקה ןמ קלח יבגל קר תיביטקפא איה ,תישאר .(191-190,1994 ,גרבדלוג 

םניא אליממש הדמע ילעב םילאשנ יבגל דחוימב הליעי הניאו ־ "םייתימאה םיטבלתמה" 

וברסי הלא םילאשנש ריבס ששח םייק .(False Negatives) רקוסל הריגסהל םיניינועמ 

תונווכ ץוליחב ןהלש תויביטקפאה ןכלו ,רזעה־תולאשל תובושת ןתמב םג הלועפ־ףתשל 

םע הלועפ־ ףתשל םינכומו תיתימא תוטבלתהב םייוצמה םילאשנ יבגל קר לבגות העבצה 

.רקוסה 

תוקפסמ ןה ןכלו ,םיפצה תולוקה ןמ קלח קר תוצקהל אופיא תוחילצמ רזע־תולאש 

הב תוריחב תכרעמב יתועמשמ ןורתפ קפסל לגוסמ וניא יקלח יוזיח .דבלב יקלח יוזיח 

תואצות לע וחווידש לארשיב םירקסה ינוכמ .םידמעומה ןיב וקית־טעמכ לש בצמ םייקתמ 

טעמכ םהש) תולוק 207,771 לביק ,לאמשה דמעומ ,סרפ ןועמש יכ הלוע 1996־ב תוריחבה תואצותמ 

לארשי" ןוגכ ,זכרמ תוגלפמ .תויברעה תוגלפמהו לאמשה תוגלפמ ולביקשמ רתוי *םירחובהמ 794 

.םירחובה תולוקמ 10y» טעמכ הלא תוריחבב דחי ולביק ,"תישילשה ךרדה"ו "היילעב 

תובורקה תוריחבב רחבת הגלפמ וזיאב" הלאשל הבושתב לבקתמה םיפצ םילאשנ לש הובגה רועישה 

םילאשנ תעבצה לש הנתשמב שומיש תושעל םיפידעמ םירקוחש ךכל הביסה ללכ־ךרדב אוה "?תסנכל 

.תיסחי ךומנ וב םיפצה םילאשנה רועישש ,רבעב הגלפמל 
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דע לש חונעיפל ,תוריחבה ינפל ןורחאה עובשה ךלהמב ,םנמוא ועיגה תונותיעב םירקסה 

תבשחנ וז חונעיפ תמרש יפ־לע־ףא םלוא ,רזע־תולאש תועצמאב םיפצה תולוקהמ 80»/« 

םילאשנהמ תיצחמכ קר רזע־תולאש תועצמאב וחנעופ רתוי םימדקומ םירקסב) ההובג 

םיפצה תולוקה רועישל הווש וא ןטק םירקסה בורב םידמעומה ןיב רעפה רתונ ,(םיפצה 

רבדב תויונשרפל בחרנ חתפ ריתומה ,הזכ םיניינע בצמ .(חפסנב הלבט ואר) חנעופ אלש 

.יוזיחל ילככ רזעה־תולאש לש ןתולבגומ לע דיעמ ,ליבומה דמעומה תוהז 

וזח םידמעומה ןיבש רעפהמ ןטק םיחגעופמ־אלה רועיש היה םהב םירקסה ,ןכ־לע רתי 

רקס ,תוריחבה ינפל םיימוי ,"ףחד" ןוכמ םסרפ ,לשמל ,ךכ .סרפ ןועמשל ןוחצינ םלוכ 

םיפצה תולוקה לכ וחנעופ וב ,(2.7x :תיברמה המיגדה תועט) םילאשנ 1,355 ברקב 

הלאש תולעמ הלא תויזחת .סרפל 3»/» לש ןורתי הזח הז רקס .רזע־תולאש תועצמאב 

ונל הארנ .רזע־תולאש לש הקינכטה תועצמאב האצקהל שיש ףקותל רשקב תפסונ 

ןיב תולובגהו ,ידמל קפקופמ רזע־תולאש יפל גוויסה יללכל ילמרופה יטרואיתה סיסבהש 

הדימב םישטשוטמ יביטקייבוס טופיש לש הלא ןיבל יביטקייבוא גוויס לש הדימ־תומא 

ןמיהמ יעדמ םיסב לע תנעשנ הניא רזע־תולאשל םאתהב םיפצה תולוקה תאצקה .הבר 

ללכ־ךרדב הנותנ ןכלו ,רקוסה לש וטופישבו ונויסנב הבר הדימב היולת אלא ,קצומו 

.(135,1998 ,ןמיוו םג ואר) תויביטקייבוס תויטהל 

תואצות לש יוזיחל רתויב תיביטקפאהו תינויגהה הטישה יכ המוד ,הלא תוביסנב 

רקסה ןמזב םייטלחהה םילאשנה לש העבצהה סופד לע תססבתמה וז איה תוריחב 

םיליפורפ לש תואוושה ךמס־לע םיצקומ םיפצה םילאשנה התועצמאבש הדימ־תמאכ 

לכ ןיב םייזכרמ םייטילופ םיאשונל סחיב םייתדמע םיליפורפו םייפרגומד־טייתרבח 

לש הפיקמה הריקסהמ הלועש יפכ ,ןכא .(132 ,1985 ,רימש םג ואר) רקסה יפתתשמ 

בור ,(Lewis-Beck 8c Rice (1992 וכרעש תוריחב תואצות לש יטסיטטס יוזיחל םילדומ 

יוזיחה תוטיש לכ טעמכו תילרוטקלא תוגהנתה לש םוחתב תוטלחה תלבק לש םילדומה 

,הז גוסמ םיליפורפ לע םיכמתסמ תוריחבה תואצות תא אבנל תוסנמה תויביטקפאה 

םינתינו םיעודי (Fundamental Variables) םייסיסב םינתשמ לש ךרעממ םיבכרומה 

,ולש ךוישה תצובק לש וא/ו רחובה לש םיסרטניאה תא םיאטבמ הלא םינתשמ .הדידמל 

Lewis-Beck) תויסיסב תויטילופ תודמעו םיילכלכו םייתרבח ,םייפרגומד םימרוג םיללוכו 

 1993 ,8c Rice, 1992; Gelman 8c King),

סופד יוזיחל ןוצר־תעיבשמ הטיש חותיפ ,ןייצמ (Perry (1979^ יפכ ,תאז םע 

.הלק המישמ וניא יפרגומד־יתרבחו יתדמע עדימ לע ךמתסהב םיפצ תולוק לש העבצהה 

טעמל ,ףיקמ ןפואב טעמכ הנודינ אל וזכ יוזיח תטיש לש תיריפמאה התופקת ,ןכא 

"ןיחבמ חותינ" לש הקינכטב שומיש ושעש םירקוח וחווידש תודחא תויריפמא תוחלצה 

 .(Myers 8c O'Connor, 1983; Ahn, 1993; Taeyong, 1995) (Discriminant Analysis)

תוריחבב םיפצה תולוקה לש הריחבה סופד יוזיחל הטיש עיצהל שקבנ םיאבה םידומעב 

.ןיחבמה חותינה לש הקינכטה תועצמאב םיפצה םילאשנה תאצקה לע תססבתמה תוישיא 

םיפצה םילאשנה תאצקהש ךכב ןומט םיעיצמ ונאש יוזיחה תטיש לש יזכרמה הנורתי 

רקוחהש ךכ ,רקסה ןמזב םייטלחה םילאשנה לש העבצהה סופד לע תססובמ םידמעומל 

יכ תוארהל שקבנ ,ךכל םאתהב .תומדוק תוריחבמ העבצה יסופד לע ךמתסהל שרדנ וניא 

םידמעומה ינשל םיפצה תולוקה תאצקהל יטסיטטס לדומכ ןיחבמה חותינב שומישה 

האצקהל םרות <ב> :הנושארל תומייקתמ תוישיא תוריחב םהב םיבצמב ינויח וניה (א) 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:41:13 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



לארשיב תוישיא תוריחבב "םיפצ תולוק" חונעיפל לדומ יאבג בדנ 300 

תמגוד ,קוה־דא תונורתפמ רתוי םיפצה םילאשנה לש תקיודמו תיעדמ ,תיתטיש ,תיברמ 

תיטילופה תוברתל יביטפדא <ג> ;לארשיב תוריחב ירקסב רזע־תולאשב ץופנה שומישה 

תוריחב לש ךשמתמ יביטמרונ ןויסינ רדעיהב ,רתיה ןיב ,תנייפואמה ,תילארשיה הרבחב 

הובג תופתתשה רועישב ,תיתגלפמ־בר תיטילופ תכרעמב ,הלשממ תושארל תוישיא 

־יתלב תולוק לש םיהובג םירועישבו לאמשל ןימי ןיב ינבמ יטילופ וקיתב ,תוריחבב 

תשירפ לש טקפאה תא ,תמא־ןמזב ,תוזחל לגוסמ <ד> ;םיפצה תולוקה ברקב םישיגנ 

םינותנ ףוסיאב תוכורכה תויולעב יברמ ןוכסיח ךות ,הלשממה תושארל ץורימהמ דמעומ 

.רחא וא הז דמעומ תשירפ בקע שדוחמ 

תקינכט לע ךמתסמה יטסיטטס לדומב שומיש יכ םירובס ונא ,ליעל ונינמש תוביסהמ 

םורתל יושע םיפצ םילאשנ לש העבצהה סופד תא חנעפל ידכ ןיחבמ חותינ לש האצקהה 

לש תיללכה תופקתל ןה ,םירקס תויזחת לש יללכה עדיה ףוגל ןה תיתועמשמ המורת 

ץלאייש לארשיב ימוקמה עדיה ףוגל ןהו םיפצה תולוקה חונעיפל הטישכ ןיחבמה חותינה 

תוריחבב תילרוטקלא תוגהנתהל רשאב לד ירוטסיה עדימב תובורקה םינשב קפתסהל 
.תוישיא 

הטישה 

יסופדל םאתהב םינוש םידמעומל םיפצ תולוק תאצקה לע תכמתסמה יוזיחה תטיש 

יובינ יביכרמש תיטירקה הרעשהה לע תססבתמ םייפרגומד־םייתרבח םיליפורפו תודמע 

םייטלחהה םילאשנה ברקב קר אלו םיעיבצמה לכ לצא דמעומב הריחבל םירושק הלא 

םיפצה םילאשנה לש העבצהה תטלחהש החנהה לע תססובמ וז הרעשה .רקסב ואצמנש 

7.םייטלחהה תולוקה לש םתעבצה לע םיעיפשמה םימרוג םתואמ תעפשומ 

ןיחבמ חותינ תועצמאב האצקה 

םתעבצה יוזיחל המיאתמ הקינכט תויהל יושע (Discriminant Analysis)ןיחבמ חותינ 

םייזכרמ םיימואל םיאשונב םהיתודמע לע רקוחל שיש עדימה סיסב לע םיפצ םילאשנ לש 

8.תילמרונ גלפתמ הז עדימש חינהל ךרוצ אלל םג םייפרגומדה־ םייתרבחה םהינייפאמ לעו 

־יתלב םינתשמ לש הרדס ןיבש רשקה תאיצמל תשמשמה הקינכט אוה ןיחבמה חותינה 

יסופדב וא םייטילופה־סייתרבחה ןהינייפאמב תומודה תוצובקב רבודמש ,ןבומכ ,ךכמ קיסהל ןיא 7 

תא ןייפאמה יטילופה־יתרבחה ליפורפה חותינב קסוע הז רמאמ ןיא ,םוקמ ילוקישמ .ןתעבצה 

לש וזמ יתועמשמ ןפואב תלדבנה תילרוטקלא תוגהנתה רוצייל יארחא רשאו םיפצה םילאשנה 

םייזכרמ םימרוג .*םסרופ םרט ,יאבג ואר) דרפנ רקחמ ךירצמ הזכ חותינ .םייטלחהה םילאשנה 

סחיב תודמעו אצומ ,תויתד תמר ,ליג :רתיה ןיב ,ויה 1996 תוריחבב העבצהה לע ועיפשהש 

.םיחטש תריסמו םולשה ךילהתל 

הלולע תוילמרונה תחנה ,תוריחב ירקחמב ומכ ,ףיצר־אלו ילאירוגיטק אוה יולתה הנתשמה רשאכ 8 

ויד ןוסח ,תיראיניל היצקנופ לע ססובמ ותויה תורמל ,ןיחבמה חותינה .תואצותה תא תוטהל 

,דומלת) ןוימ תועצמאב יובינ ךרוצל שמשמ אוה דשאכ דחוימב ,תוילמרונה תחנה לע רבגתהל 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Mon, 22 Feb 2021 16:41:13 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



301 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

יפיצפס לאשנ תוצקהל רקוחל תרשפאמ וז הקינכט .ילאירוגיטק יולת הנתשמ ןיבל םייולת 

םינתשמ לש הרדסב ויתובושת סופד לע ססבתהב יולתה הנתשמה לש תמיוסמ תירוגיטקל 
.םייולת־יתלב 

לש הרדס ןיבש רשקה תא לכ־םדוק ההזמ ןיחבמה חותינה ,האצקהה תא עצבל ידכ 

הנתשמ ןיבל (תויסיסב תויטילופ תודמעו םייפרגומד־םייתרבח םינתשמ) םיניחבמ םינתשמ 

םהיבגל םימייקש םייטלחה םילאשנ לש םינותנה לע ססבתהב (העבצה)ילאירוגיטק יולת 

יולתה הנתשמב םיכרעה תא אבנמ ןיחבמה חותינה ,אבה בלשב .םינתשמה לכב םיכרע 

ןתינ הז ןפואב .םיניחבמה םינתשמה תרדסב םהיתובושת ךמס־לע םיפצה םילאשנה יבגל 

תללוכה האוושמ תועצמאב יטסיטטס ןפואב םיפצה םילאשנה לש העבצהה סופד תא תוזחל 

.רתויב לודגה יובינה ךרע ילעב םיניחבמה םינתשמה תא 

תלוכי תא חרכהב תרפשמ הניא ןיחבמה חותינב םיאבנמה םינתשמה רפסמ תלדגה 

ךרע ילעב וא/ו םהילע ונע אל םיבר םילאשנש םינתשמ לש םתפסוה .האוושמה לש יוביגה 

ילבמ האצקהב םיבושח םירקמ לש םנדבואל םורגל ,תאז תמועל ,הלוכי ילוש ייובינ 

.(Kiecka, 1980,52-53)יובינל תיתועמשמ המורת הל היהתש 

:אבה ןפואב יובינה לדומ לש היצזימיטפואל עיגהל ןתינ ,הלא םילוקיש לע ךמתסהב 

חותינל סינכהל רחוב אוהש םינתשמה לש ינושאר יופינ עצבל רקוחה לע ןושארה בלשב 

לכ לש (ייובינ ךרע) תלעותו (םירסחה םירקמה רפסמ) תולע ילוקישל םאתהב ןיחבמה 

לע Stepwise לש הקינכט רקוחה ליעפי ,היסרגר חותינב ומכ ,ינשה בלשב :אבנמ הנתשמ 

:םכותמ רתויב םיבוטה םיאבנמה םינתשמה תריחב ךרוצל ורחבנש םיאבנמה םינתשמה 

םינתשמה תא ,ינשה בלשב ורחבנש םינתשמה ןמ ,רקוחה רחבי ןורחאהו ישילשה בלשב 

האצקהה ךרוצל יובינה תאוושמב םתוא ביציו ,הז םע הז הובג םאתמב םיאצמנ םניאש 
הניחבמ ביצי יובינ לדומל עיגהל םירשפאמ היצזימיטפואה לש םיבלשה תשולש .תיפוסה 

.רתוי הלודג הללכה תלוכי לעבו רתוי הנטק (Standard Error)ןקת־תועט לעב ,תיריפמא 

תוילמרונה תחנהמ ררחתשהל תרשפאמ איהש םושמו ,"תויטופיש"ה היתולוכי לשב 

תקידבל ןיחבמה חותינה תקינכטב שמתשהל םיבר םירקוח ורחב ,םיאבנמה םינתשמה יבגל 

תונוכתל םישחור םיעיבצמהש הכרעהה) םינוש םייולת־יתלב םינתשמ לש יובינה תמצוע 

יוזיחב (דועו תוריחבה תכרעמלו הידמל םיעיבצמה תפישח ,םהירושיכלו םידמעומה 

.(Semlak <fe Williams, 1978; Hellweg et ai., 1986 ,לשמל ואר) תוריחבה תואצות 

"ןוכנ ןוימ זוחא" לש ןוצר־תועיבשמ תומרל עיגהל תלוכיה לע תכמתסמ וז הקידב 

 (Correct Classification Percentage). םייטלחהה םילאשנה רועיש תא אטבמ הז דדמ

םהיתובושתל המודב ,ירק)"ןוכנ" ןפואב ,דבלב םיאבנמה םינתשמה ךמס־לע ,םיצקומה 

ןיבש הפיפחה תדימ יפ־לע אופיא תדדמנ םינתשמה לש יובינה תמצוע .(יולתה הנתשמב 

ונאש םינתשמה תועצמאב םתאצקה ןיבל ועיבצי ימ דעב הלאשל םילאשנה תובושת 

ךכיפל תעבוק םינתשמה לש יוביגה תמצוע .םהלש יובינה תמצוע תא דודמל םיניינועמ 

בכרהל ,ירק) יובינ תאוושמל העגהל תובישח שי ןכלו ,האצקהה לש קוידה תדימ תא 

.םייטלחהה תולוקה ברקב ןוימ לש ןוצר־תעיבשמ המר תלעב (םיאבנמ םינתשמ 

 Klecka, 1980,) הובג לדומה לש ןוכנה ןוימה רועיש רשאכו ,(Klecka, 1980, 10, 61 :1985

Kort, 1973 ;הלא םיאנתב דמוע עצומה האצקהה לדומ יכ םירובס ונא .(62. 
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ישעמ יובינל עיגהל תנמ־לע ןיחבמה חותינב שומישה תא וביחרה ףא םידחא םירקוח 

.יובינ חוכ ילעב םינתשמ סיסב לע םיפצ תולוק תאצקה תועצמאב תוריחבה תואצות לש 

 1983) Myers <fe O'Connor) ןיחבמ חותינ תועצמאב הלאוצנווב םיפצ תולוק וצקה.
םישחור םהש הכרעהה תא ,הידמל םילאשנה הפישח תא ורחב םה םיאבנמ םינתשמב 

.םייזכרמ םייטילופ םיאשונ יפלכ םהיתודמע תאו דמעומל 

 1993) Ahn) תולוק לש העבצהה סופד תא אבנל תנמ־לע ןיחבמ חותינב שמתשה

רקחמב האצקהה ךילה .1992־ל 1987 ןיבש םינשה שש ךשמב תימורדה האירוקב םיפצ 

השיגנ־אל ךא תיטלחה םתדמעש םיפצה םילאשנה יבגל יביטלרוק יוזיח בליש Ahn לש 

 (False Negatives) םיפצה םילאשנה רתי יבגל יטסיטטס יוזיח םע (True Negatives).

ובכרוהש תויביטלרוק תולאש שולשב שומיש השענ תיביטלרוקה האצקהה ךרוצל 

.תוצובק יתשל םיפצה תולוקה תא קלחל הדעונ הנושארה הלאשה .ןמטוג םלוס תועצמאב 

.תופסונ תוצובק יתשל תוצובקה יתשמ תחא לכ קלחל ודעונ תופסונה תולאשה יתש 

,םילאשנה רתי .םידמעומה דחאל וצקוהו ,םיפצה םילאשנהמ 880/» וחנעופ וז ךרדב 

ליגרה לדומה ידי־לע םינושה םידמעומל וצקוה ,"םייתימא םיטבלתמ"כ ורדגוהש 

ןתינ .דבלב םייפרגומד־םייתרבח םינתשמ תועצמאב ןיחבמה ,חותינה לש (יטסיטטסה) 

,ןיחבמ חותינ לש תוסרג ,תיטסיטטסהו תיביטלרוקה ,הלא יוזיח תוטיש יתשב תוארל 

םינוש םיליפורפ תרצויה ,הדימ־תמא תללוכה היצטנמגס לע תוססובמ ןהיתשש םושמ 

תא ילאיצנרפיד ןפואב אבנמ ליפורפ לכ .הדימה־תמאל םאתהב םיאבנמ םינתשמ לש 

.ןוירטירקכ שמשמה יולתה הנתשמה לש תוגלפתהה 

תא קפס אלל השוע (Taeyong (1995 לש הרקחמ ,הכ דע וחוודש םירקחמה לכמ 

איה .תודיחב תואצות יוזיח ךרוצל ןיחבמה חותינב רתויב קימעמהו בחרנה שומישה 

תועצמאב תימורדה האירוקו תירבה־תוצראב 1992 לש תוריחבב םיפצ תולוק התצקה 

םיאשונ יפלכ תודמעה ,דמעומה תכרעה תא םיאבנמ םינתשמב הרחב איה .ןיחבמ חותינ 

דוגינב ,תימורדה האירוקבש םושמ .םייפרגומד־םייתרבח םינתשמו םייזכרמ םייטילופ 
לש הנתשמב שמתשהל הרחב איה ,תיתגלפמ־בר תיטילופ תכרעמ שי ,תירבה־תוצראל 

תויולעש ןוויכמ ,תירבה־תוצראב תוריחבה תואצות לש יוזיחל קר תיתגלפמ תוהדזה 

תקפומה תלעותה לע תולעל תויושעו תולודג תיתגלפמ־בר תכרעמב הז הנתשמב שומישה 

.רבסוה רבכש יפכ ,ולש יובינה תמצועמ 

םינתשמו םגדמ 

זכרמ" ליבשב "יחרזא ןיעידומ" םירקסה ןוכמ עציבש םירקס הרשעמ ופסאנ םינותנה 

רבמצד םישדוחה ןיב ,שדוח ידמ ,ביבא־לת תטיסרבינואב "םולש ירקחמל ץימנייטש ימת 

ינפל וכרענ םירקס השיש ."םולשה דדמ" טקיורפמ קלחכ ,1996 רבמטפסל 1995 

לכב .תוריחבה רחאלש םישדוחה תעברא ךלהמב וכרענ םיפסונ םירקס העבראו תוריחבה 

לש גציימ יתורבתסה םגדמ םהש ,ןופלטב םינייאורמ תואמ שמחכ ופתתשה רקס 

9.(םיצוביקהו ע"שי תוברל) םיידוהי םיבושייב תררוגתמה לארשיב תרגובה הייסולכואה 

םיווהמ םהש חיטבהל תנמ־לע וללקוש םימגדמה .4.4« איה הזכ םגדמ לדוגל תיברמה הדידמה תועט 9 

.ליג תוצובקו תויתד תמר לש הדימ־תומא יפ־לע הייסולכואה תא גציימ םגדמ 
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.רקחמה לש יולתה הנתשמכ השמיש הלשממ תושארל דמעומ תריחב רבדב הלאשה 

םייולת־יתלב םינתשמ רשע־השולש 10.םירקסה לכ ךלהמב עובק רתונ הלאשה חסונ 

חותינה לש יוביגה תאוושמ תועצמאב םיפצה תולוקה לש העבצהה סופד יוזיחל ושמיש 

םייפרגומד־מייתרבח םינתשמ :תוצובק יתש וללכ םייולת־יתלבה םינתשמה .ןיחבמה 

1996 תוריחב לש יזכרמה יטילופה אשונב וקסע םייתדמעה םינתשמה .םייתדמע םינתשמו 

םינתשמה 11.ןלוגה־תמרו ןורמוש ,הדוהיב םיחטש תרזחהו םולשה ךילהת :לארשיב 

ינשו ,הסנכה ,הלכשה ,תויתד ,ליג ,רדגמ :םינתשמ העבש וללכ םייפרגומדה־מייתרבחה 

."יזנכשא"ו "יחרזמ" :(Dummy Variables)ימד ינתשמ 

ןוידו תואצות 

דעומב ךרענש רקסב ופסאנש םינותנב שומיש ונישע תוריחבה תואצות יוזיח ךרוצל 

ללכ ,יאמב 27־ב ךרענש ,הז רקס .ונתושרל ודמעש םירקסה ןיבמ תוריחבל רתויב בורקה 

םיעבש םכותמ ,<4.40/0 :תיברמה המיגדה תועט) םיידוהי םילאשנ העבשו תואמ שמח 

3.50/0 לש רעפ רקסה הזח םייטלחהה םילאשנה ברקב .(15.5»/«) םיפצ םילאשנ העשתו 

וצקוה ,תוריחבה תואצות לש רתוי תקיודמ תיזחתל עיגהל תנמ־לע 12.והינתנ תבוטל 

.ןיחבמ חותינ תועצמאב רקסבש םיפצה םילאשנה 

יביב דומעי דוכילה שארבו םויה תוכרענ ויה תוריחבה םא" :היה םילאשנל הארקוהש הלאשה חסונ 10 

"?ודדומתי םהינש קר םא הלשממה תושארל עיבצת ימל ,סרפ ןועמש דומעי הדובעה שארבו והינתנ 

,יתטלחה אל ,עיבצא אל> תונורחאה תופולחה שולש .םירקוסה ידי־לע וארקוה םידדומתמה תומש קר 

,ןתוא אורקל אל וחנוה םירקוסה ךא ,ןולאשב ומשרנ ,םיפצה תולוקה תא וידחי תוגציימה ,<ברסמ 

םאתהב .םהל וארקוהש םידמעומה דחאב ורחב אלש םילאשנה תבוגתל םאתהב הפולחה תא ןמסל אלא 

השענ םיפצה תולוקה רותיא יכ רמול ןתינ (Schuman ä Presser (1981 לש םהיתונחבהל 

שולשמ תחא תפפוחה הבושת קפסל "םיבדנתמ" םיפצה םילאשנה הב ,"תיטרדנטס" הלאש תועצמאב 

דוגינב תאז ;תימיטיגל הריחב תורשפאכ םהינפל תוגצומ הלא תופולחש ילבמ "תופצה" תופולחה 

.םהל תוארקומה תופולח ךותמ "ףוצל" רוחבל םילוכי םיפצה תולוקה הב ,"רטליפ" תלאשל 

,ולסוא ךילהתב הכימת ,םולשב הנומא ,םולשב הכימת :םינתשמ השיש וללכ םייתדמעה םינתשמה 11 

,("ןלוגהמ הגיסנ") הירוס םע אלמ םולש תרומת ןלוגה־תמרמ הגיסנה קמוע ,ולסוא ךילהתב הנומא 

ועיפוה םינתשמה .("הירוס םע םולש") ןלוגה־תמרמ האלמ הגיסנ תרומת הירוס םע םולשב הכימת 

,םתונימז לשב קר אל הלא םינתשמב ונרחב .ןולאשב םוקימ ותואבו חוסינ ותואב םירקסה תשש לכב 

ךוסכסה ביבס םינש הז בסנ תילארשיה הקיטילופב יזכרמה עסשהש הדבועה לשב רקיעב אלא 

טקילפנוקה רדגומ 1967 ןמל ,רתוי יטרקנוק ןפואב .ןוחטיבו םולש לש תולאשו יברעה־ילארשיה 

ןכל םה ןוחטיבו םולש לש םיינידמה םיאשונה .(371 ,1996 ,רימשו רימש) םיחטשל סחיב 

םיעיבצמה םהיפלו ,תיטילופה תכרעמבו יטילופהו ירוביצה יתרושקתה חישב םייטננימודה םיאשונה 

.(134 ,1991 ,רימשו הרוטנו) לאמש-ןימי לש ףצר ינפ לע םמצע םימקממ 

תולוקה ברקב תוגלפתהל םאתהב םידמעומל הלא םיאנתב םיצקומ םיפצה םילאשנה ויה םא 12 

לש הזמ לדבנ אוה ןיאש החנהה לע ססבתהב) םהלש העבצהה סופד תא חנעפל ןויסינ אלל ,םייטלחהה 

סרפל ןוחצינ תואבנמ רקסה תואצות ויה ,םיברעה תולוק לולקש רחאלש ירה ,(םילאשנה ראש 
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לש היצזימיטפואל עיגהל תנמ־לע םיאבנמה םינתשמה תריחב תא וחנה םיבלש השולש 

תולע ילוקישל םאתהב םיאבנמ םינתשמ רשע־השולש ורחבנ ןושארה בלשב .האצקהה 

.(העבצהל הנתשמה ןיב םאתמה קזוח) תלעותו (טירפה לע ונע אלש םילאשנה רפסמ) 

ורחבנש םינתשמה לע Stepwise לש הקינכט הלעפוה ,היסרגר חותינב ומכ ,ינשה בלשב 

ורחבנו ,ךומנ ייובינ ךרע ילעב םינתשמ ופונ Stepwise^ תועצמאב .ןושארה בלשב 

םינתשמ ינש ופונ ןורחאהו ישילשה בלשב .רתויב םיבוטה םיאבנמה םינתשמה תנומש 

תועצמאב ורחבנש םיאבנמה םינתשמה תשש .ינשה בלשל ורחבנש םינתשמה ךותמ םיפסונ 

.תיפוסה האצקהה ךרוצל יובינה תאוושמב ובצוה הז ךילהת 

ילעב םינתשמ ופונ הליחת .םינוירטירק ינשל םאתהב ךרענ ישילשה בלשב יופינה 

ךכ־רחא .םיפצה םילאשנה לכ תאצקה תא רשפאל תגמ־לע םירסח םירקמ לש הובג רועיש 

(םינתשמ ינש ורתוא לכה־ךס> םירחאה םינתשמה םע הובג םאתמ ילעב ויהש םינתשמ ופונ 

האצקהה לש היצזימיטפואהש דומלל ןתינ 1 הלבטמ .רתוי ינוכסח לדומ רוציל הרטמב 

ןוימה זוחא יפ־לע תדדמנ איהש יפכ לדומה לש תויביטקפאהו קוידה תמרב היילעל המרג 

.םייטלחהה םילאשנה ברקב ןוכנה 

27.5.96־המ רקסה יבגל יובינה האוושמל םינתשמה תריחב :1 הלבט 

ורחבנש םינתשמ  תטישב ורחבנש םינתשמ  חותינל וסנכוהש םינתשמ 

יובינה תאוושמל  816ק\¥186 

ליג .1  ליג .1  רדגמ .1 

תויתד .2  תויתד .2  ליג .2 

(ימד)יחרזמ .3  (ימד)יחרזמ .3  תויתד .3 

םולשה ךילהתב הכימת .4 םולשה ךילהתב הכימת .4  (ימד)יחרזמ .4 

ולסוא ךילהתב הכימת .5 ולסוא ךילהתב הנומא .5  (ימד)יזנכשא .5 

ולסוא ךילהתב הנומא .6 ןלוגהמ הגיסנ .6  הלכשה .6 

ןלוגהמ הגיסנ .7  הסנכה .7 

םולשה ךילהתב הכימת .8 הירוס םע םולש .8 

םולשה ךילהתב הנומא .9 

ולסוא ךילהתב הכימת. 10 

ולסוא ךילהתב הנומא. 11 

ןלוגהמ הגיסנ. 12 

הירוס םע םולש. 13 

<89.696):ןוכנ ןוימ 96  (87.896):ןוכנ ןוימ 96  (86.296):ןוכנ ןוימ 96 

לש יובינה תאוושמב ובצוהש םינתשמה תשש ,דמלמ 1 הלבטב ישילשה רוטהש יפכ 

םינורחאה םייעובשה ךלהמב וכרענש םירקס תואצותל המוד וז האצות .5x לש שרפהב תוריחבב 

הקוחרו ,(םיפצה תולוקה תא חנעפל ןויסינ ינפל) םיבר רקחמ ינוכמ ידי־לע תוריחבה ינפלש 

.זוחא לש שרפהב והינתנ חצינ ןהב תוריחבה תואצותמ 
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305 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

תוריחבה תכרעמב םייזכרמה ןכותה־תומלוע תא רתוי וא תוחפ םיפיקמ ןיחבמה חותינה 

ןימי ןיב יטילופה עסשה לש גוציי םיללוכ ורחבנש תודמעה ינתשמ תשולש .1996 לש 

לש תללוכה םולשה תוינידמ ביבס תוקולחמ ויה 1996־ב םייזכרמה וייוטיב ןיבש ,לאמשו 

סיסבל יוטיב .ןלוגה־תמרמ הגיסנהו םיניתשלפה םע ולסוא ךילהת ,לאמשה תלשממ 

םייזכרמ םייתרבח םיעסש םיללוכה ,לדומב עקרה ינתשמ םינתונ העבצהה לש יתרבחה 

עסשו םיזנכשאל םיחרזמ ןיב עסשה ,םינוליחל םייתד ןיב עסשה ןוגכ ,תילארשיה היווהב 

ןגועמ אלא ,ביצי יטסיטטסו יגולודותמ סיסב לע קר אל ןעשנ האצקהה לדומש ןאכמ .ירוד 

.תיטילופה־תיתרבחה הירואיתב םג בטיה 

ינשמ דחאל םיפצה תולוקה וצקוה ןיחבמה חותינה לש הקינכטה תועצמאב 

דחא לכ לש ויתובושת סופד ןיב המאתהה ךמס־לע - סרפ וא והינתנ - םידדומתמה 
םיאבנמה םינתשמה תששב םייטלחהה םילאשנה לש תובושתה סופדל םיפצה םילאשנהמ 

.דמעומב הריחב :אבונמה הנתשמבו 

האצקהה לדומ תועצמאב תוריחבה תואצות לש יוזיחה רופיש תא תראתמ 2 הלבט 

םישימח וצקוה רקסב םיפצה םילאשנה העשתו םיעבש ךותמ .םידוהיה לש תולוקה ברקב 

םיפצה תולוקה לולקש .<31.65»/») סרפל השימחו םירשע קרו ,<68.35»/»)והינתנל העבראו 

ברקב סרפל והינתנ ןיב יוזחה רעפה תלדגהל םרג םייטלחהה תולוקה םע האצקהה רחאל 

דואמ תוברקתמ הלא תויוזח תואצות .והינתנ תבוטל 9.280/0־ל 4.20/0־מ םידוהיה תולוק 

.iq.98% סרפל והינתנ ןיב רעפה היה ןהב ,םיידוהיה תולוקה ברקב תמאה תואצותל 

ןיחבמ חותינ תועצמאב םידוהיה תולוק ברקב יוזיחה רופיש :2 הלבט 
3םידוהיה תעבצה לש תמא־תואצות לומ 

יפל הכימת 

1יתמא־תואצות 

דחאל הכימת 

לכ לולקש 
םגדמה 

ברקב הכימת 

"םיפצה תולוקה" 
חותינ דחאל) 

(ןיחבמ 

ברקב הכימת 

תולוקה 
"םייטלחה"ה 

דמעומה 

(1,485,346) 55.49"/־  (277) 54.64"/־  (54) 68.357־  (223) 52.1"/־  והינתנ 

(1,191,445) 44.519'־  (230) 45.36"/־  (25) 31.65"/־  (205) 47.9"/־  סרפ 

 a• 1996 יאמב 27־המ "יחרזא ןיעידומ" רקס לש םינותנ חותינ.

 b. לארשי) ס"מלה ינותנ יפל) םיטלחומ םירפסמ :םיירגוסב .םיידוהי םיבושייב תמא־תואצותל םאתהב,

 1996».

ודדמנש יפכ םיברעה תולוק לולקש רחאל תויוזחה תואצותה תא תראתמ 3 הלבט 

תולוק לולקש .(1996 ,לארשי) םיידוהי־אל םיבושייב תמאה תעבצה ירועיש יפ־לע 

האצקהה לדומש דמלמ םיפצה םילאשנה תאצקה רחאל ולבקתהש םינותנה םע םיברעה 

.(0.5496) דבלב זוחא יצח ידכל והינתנל םרפ ןיב יוזחה רעפה לש יטמרד םוצמצל םרג 

.תמאה תואצותל דואמ תברקתמ וז תיזחת 

סחיב רקסה תואצות תא רפשמ ןיחבמ חותינ לש הקינכטב שומישה הב הדימה לע 

םגדמב האצקהה לדומ גישהש תיזחתה ןיב האוושה ךותמ דומלל ןתינ תמאה תואצותל 

4 הלבט .תוריחבה םויב וכרענש תויפלקה ימגדמ לשו 2 ץורע רקס לש תויזחתל ונלש 
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לארשיב תוישיא תוריחבב "םיפצ תולוק" חונעיפל לדומ יאבג בדנ 306 

קיודמה יוזיחה תא הבינה ןיחבמה חותינה תועצמאב םיפצה תולוקה תאצקהש תדמלמ 

13.רתויב בוטה יובינה רישכמל םיבשחנה ,תויפלקה ימגדממ ףא קיודמ ,רתויב 

ןיחבמ חותינ תועצמאב תוריחבה תואצות לש יוזיחה רופיש :3 הלבט 

21םיידוהי־אל םיבושייב םיעיבצמה תולוק לולקש דחאל 

הכימת 

יפל תיללכ 

־תואצות 

תמא 

הכימת 

יפל תיללכ 

םגדמה 

הכימת 

תולוק ברקב 
0םידוהיה 

תוגלפתה יפל 

הכימתה 

01םגדמב 

הכימתה 

םיבושייב 

םיידוהי־אל 

לכ ךותמ 

5תולוקה 

םיבושייב הכימתה 

יפל םיידוהי־אל 

תמא־תואצות 

דמעומה 

50.490/־  49.73"/־  49.20"/־  0.53"/־  (15,677) 5.3"/־  והינתנ 

49.51"/־  50.2 7"/־  40.85"/־  9.42"/־  (280,121) 94.7?'־  םרפ 

 a. ס"מלה ינותנל םאתהב.

 b. (תולוקה ךסמ 9.95"/«) תולוקה לכ ךותמ םיידוהי־אל םיבושייב תמא־תעבצה ירועיש.

 c. (תולוקה ךסמ 90.050/«) םיידוהי םיבושייב תמא־תעבצה רועיש יפ־לע.

 d. םיפצה םילאשנה תאצקהו 1996 יאמב 27־המ "יחרזא ןיעידומ" רקס לש םינותנ חותינ רחאל.

האוושהב ןיחבמ חותינב שומיש רחאל תוריחבה תואצות לש תיזחת :4 הלבט 

תוריחבה םויב וכרענש תויפלק ימגדמו רקס לש םהיתואצותל 

־תואצות 

תמא 

לדומ תיזחת 

האצקהה 
חותינ תועצמאב 

ןיחבמ 

ימגדמ תיזחת 

לש תויפלקה 
היזיוולטה יצורע 

(2 ץורעו 1 ץורע) 

2 ץורע רקס 
תוריחבה םויב 

(מ = 2,500) 

דמעומה 

50.49"/־   49.7394  49.394  47.594 והינתנ 

 0/"49.51  0/"7 50.2  50.794  52.594 סרפ 

 4.490  1.5094  2.0094 המיגדה תועט 

 0.7694  1.2094  3.0094 יוזיחה רעפ 

לודג םגדמ ברקב ךרענש ,2 ץורע רקס לש תיזחתב היטהה תא יכ דוע תדמלמ הלבטה 

.המיגדה תועטל קר סחייל ןיא ,תוריחבה םויב םילאשנ תואמ שמחו םייפלא לש 

רקיעב סחייל שי רקסה ןולשכ תאש רובס (71-67 ,1998) סקופ לימק יאקיטסיטטסה 

יבגל תקיודמ תיזחת גישהל תלוכיה ,םידמעומה ןיב וקית־טעמכ לש בצמב יכ תאז םע ןייצל שי 13 

תמרש תויפלק ימגדמב רבודמ רשאכ וליפא יתועמשמ ןפואב תתחופ רחא וא הז דמעומ לש ונוחצנ 

תועסה חווטב איה םא םג ,םגדמב הנטק תועט לכש ןוויכמ ,ללכ־־קדב ההובג םהב תגשומה קוידה 

.דספהו ןוחצינ לש םיחנומב תואצותה ןוויכב תיטירק הייטס רוציל היושע ,דחוימב םילודג םימגדמ לש 
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307 (2)א תילארשי היגולויצוס 1999-ט"נשת 

שי ,תוריחבה םוי ךלהמב ךרענ רקסהש ןוויכמ ,ןכ־לע רתי .םילאשנב הרוקמש היטהל 

יכ וחווידש הלאו בישהל ובריסש הלא - םישיגנ־אלה םילאשנל היטהה רקיע תא סחייל 

היה ומצע תוריחבה םוי ךלהמב ךרענש רקסב םיטבלתמה רועישש ןוויכמ - ועיבצה אל 

.ךומנ 

הניא הרוקמש םירקסה לש תינבמ היטה לע אופיא תוזמרמ 2 ץורע רקס לש ויתואצות 

לש רקסה .ותעבצה לע רקוסל חוודל ןיינועמ וניאש רוביצב אלא ,תיתימא תוטבלתהב 

רבגתהל רשפא־יא םיפצה תולוקב ןרוקמש תוינבמ תויטה לעש דוע דמלמ 2 ץורע 

4 הלבטמ .םילודג םימגדמ תועצמאב אל םגו תוריחבל דואמ ךומס רקסה תכירע תועצמאב 

םיפצה תולוקה תאצקהל תומיאתמ תויטסיטטס תוקינכטב שומיש קר יכ רוריבב הלוע 

ךרענו תיסחי ןטק םגדמ לע ססבתה אוהש יפ־לע־ףא ,יתועמשמ ןפואב תיזחתה תא רפיש 
.תוריחבה ינפל םיימוי 

שרופ דמעומ לש ויכמות תאצקה 

היהי המ תוזחל תלוכיה אוה ןיחבמה חותינה תקינכט לש םייזכרמה תונורתיה דחא 

חותינה תועצמאב ,רמולכ .הלשממה תושארל ץורימהמ םידמעומ תשירפ לש טקפאה 

ורתונש םידמעומה ןיב שרופ דמעומל ונתינש תולוקה וקלחתי דציכ תוזחל ןתינ ןיחבמה 

 (1995 ,Taeyong). וב םידדומתמש ,ינש תוריחב בוביס לש בצמב רתויב הבושח וז הלאש

ונתינש תולוק לע םירחתמ םהש ךות ,ןושארה בוביסב וליבוהש םידמעומה ינש קר 

תא םיתיעל םיגיצמ םיאקיטילופ ,ןכ־לע רתי .ןושארה בוביסב םירחא םידמעומל 

,יטילופ ןתמו־אשמ לש הקיטקטמ קלחכ תוריחבב תוכזל יוכיס םהל ןיא םא םג םתודמעומ 

ץורימהמ םתשירפ תרומת יתגלפמה וא ישיאה םדמעמ תא רפשל םיפצמ םה ומויסבש 
םימכסה לש םסיסבב תדמועה החנהה .רתוי םיבוט וייוכיסש דמעומ םע םכסה לש תרגסמב 

לש ותלוכיב .םכסהה םתחנ ומיעש דמעומב וכמתי שרופה דמעומה לש וירחובש איה הלאכ 

.יריפמא ןחבמל וז החנה דימעהל ןיחבמה חותינה 

םא וא/ו ץורימהמ שורפי רחא וא הז דמעומ םא תולוקה וקלחתי ןפוא הזיאב הלאשה 

,ךכ םושמ .םירקוחו םיגטרטסא ,תוריחב יצעוי דואמ הקיסעמ ינש תוריחב בוביס םייקתי 

.םידמעומ לש םינוש םיבכרהל עגונב תויטתופיה תולאש םיליכמ תוריחב ירקסמ לודג קלח 

ןמ ושרפי רתוי וא דחא דמעומ םא תולוקה וגלפתי דציכ תודמלמ הלא תולאש ןיב תובלצה 

שיש "יתימא"ה טקפאה לע דומעל אופיא ןתינ תולאשה תבלצהמ .וילא ופרטצי וא ץורימה 

.ורתונש םידמעומה ןיב ויכמות תוגלפתה לע דמעומ לש ותשירפל 

תחאה רשאכ) תולאשה יתש ןיב הבלצהמ םילבקתמה "תמא"ה ינותנ ןיב האוושה 

דמעומה אלל לבא ,בכרה ותוא תללוכ תרחאה וליאו םיוסמ םידמעומ בכרה תללוכ 

תיריפמא ףקתל תרשפאמ קר אל ןיחבמה חותינה תועצמאב היוזחה האצקהה ןיבל (שרופה 

חותינה לש הקינכטב שומישה .תובושח תוישעמ תוכלשה תללוכ אלא ,יוזיחה לדומ תא 

.םיעצמאו ןמז ךסוח אוהש ןוויכמ הבלצהה תטיש לע תובורק םיתיעל ףידע ןיחבמה 

דחוימ רקס תצרהב תוכורכה תויולעה אלל דמעומ תשירפ לש טקפא קודבל ןתינ ,תישאר 

תטיש ,םידדומתמ םידמעומ לש לודג רפסמ םהב םירקמב ,תינש .וז הלאש רוריבל 

,םיירשפאה םיבכרהה לכ תא ףיקהל תנמ־לע תולאש לש לודג רפסמ הכירצמ הבלצהה 

רשפאמ ,תאז תמועל ,ןיחבמה חותינה .רתוימ לוברסלו רקסה תויולע תלדגהל תמרוג איהו 
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םידמעומ בכרה תללוכה) דבלב תחא הלאש לע תוכמתסה ךות השירפה טקפא תא תוזחל 

םיתיעלו ,ןמצע תוריחבל דואמ ךומס שורפל ללכ־ך־ודב םיגהונ םידמעומ ,תישילש .(אלמ 

.הבלצה ורשפאיש םינותנ אצמנב ןיא םג בור־יפ־לעו רקסה תצרהל ןמז יד ןיא תובורק 

.ינויח השענ ןיחבמ חותינב שומיש ,הלאכ םיבצמב 

שמח ללכו 1996 ראורבפב 28־ב ךרענש רקסב ונקדב דמעומ תשירפ לש טקפאה תא 

שדוח ותואב הלשממה תושארל ץורימל יול דוד לש ותופרטצה תובקעב .םילאשנ תואמ 

םתעבצה ןפואל עגונב תולאש יתש רקסב םילאשנה ולאשנ ,(םיישדוחכ רובעכ שרפ ונממ) 

,והינתנ :םידמעומ השולש לש בכרה הללכ הנושארה הלאשה .הלשממה תושארל דמעומל 

השימחו םירשע .סרפו והינתנ :םידמעומ ינש לש בכרה הללכ היינשה הלאשהו ,יולו סרפ 

הלאש םהינפל הגצוה רשאכ הלשממה תושארל דמעומכ יולב וכמת (םגדמהמ 5"/«) םילאשנ 

הגיצמ 5 הלבטב הנושארה הרושה .םיילאיצנטופ םידמעומכ יולו סרפ ,והינתג תא הללכש 

והינתנ תא ללכש םידמעומ בכרה םהינפל גצוהש רחאל יול יכמות לש תוגלפתהה תא 

.ץורימהמ יול תשירפ לש יתימאה טקפאה לע דומלל ןתינ הלא םינותנמ .דבלב סרפו 

יכמות בור יכ תדמלמ (יול אלל) היינשה הלאשל (יול םע) הנושארה הלאשה ןיב הבלצה 

םתכימת תא וריבעה 8»/» קרו ףוצל ורחב 28"/» ,והינתנל םתכימת וריבעה (640/«> יול 
םע הנמנש ,יול דוד לש ויכמות בורש םושמ ,טלחהב תינויגה וז תוגלפתה .סרפל 

.ןימיל םיטונה דוכיל ישנא ויה ,דוכילה תעונת לש םיקיתווה םיגיהנמה 

*ןיחבמ חותינ תועצמאב האצקהל הבלצה תועצמאב האצקה ןיב האוושה :5 הלבט 

םיפצ תולוק  סרפ  והינתנ  האצקהה תטיש 

 7  2  16 יול דוד יכמות תאצקה 

 <28.00/0)  <8.00/0)  (64.094) ־תואצות")הבלצה תועצמאב 

("תמא 

 8

 <32.00/0>

 1

 (4.094)

 16

 (64.094)

יול דוד יכמות תאצקה 

ןיחבמ חותינ תועצמאב 

(תויוזח תואצות) 

 a. 1996 ראורבפב 28־המ "יחרזא ןיעידומ" רקס לש םינותנ יפ־לע.

םילאשנה תובושת לע קר הססבתה ןיחבמה חותינה תועצמאב יול ירחוב תאצקה 

יכמות לש תובושתה סופד לעו (יולו םרפ ,והינתנג םידמעומה תשולש תא הגיצהש הלאשב 

ובצוהש רקסב תונוש תולאש לע םיפצה םילאשנהו יול יכמות ,םרפ יכמות ,והינתנ 

תואצות ןיב האוושה .היצזימיטפואה תטישל םאתהב האצקהה לדומב םיניחבמ םינתשמב 

המאתה לע תדמלמ ןיחבמה חותינה תועצמאב האצקהה תואצותל הבלצהה לש "תמא"ה 

יכמות רועיש תא קיודמב דומאל חילצמ ןיחבמה חותינה .תוטישה יתש ןיב טעמכ תמלשומ 

רועיש תא איטחמו ,ץורימהמ שורפי יולש הרקמב והינתנל םתכימת תא ונפהש יול 

.דבלב םידדוב םיזוחאב ףוצל םיפידעמהו סרפב םיכמותה 

םילאשנה ינפל גיצהל גוהנ תוריחבה ינפלש הפוקתב םיכרענה םיבר םירקסבש ןוויכמ 

שמתשהל ןתינ ,ורחבי ימב בכרה לכ יבגל םתוא לואשלו םידמעומ לש םידחא םיבכרה 

םיפצה םילאשנה היפל יובינה תאוושמ ףוקיתל הדימ־תומאכ הלא תולאש ןיב תובלצהב 
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309 (2 )א תילארשי היגולויצוס 1999 -ט"נשת 

תולוקה תאצקה לש תויביטקפאה תא דומאל ןתינ אלש ןוויכמ .ןיחבמה חותינב םיצקומ 

ןדמואה תובורק םיתיעל אוה לדומה לש ןוכנה ןוימה זוחא ,תוריחבה רחאל קר אלא םיפצה 

תאצקהב שומיש .הרופישו האצקהה לש תופקתה תקידבל רקוחה תושרל דמועש דיחיה 

תולאשה תבלצהמ םילבקתמה םינותנל היתואצות תאוושה ךות שרופ דמעומ לש םילאשנ 

לש יובינה תאוושמב םיבצומה םינתשמה ךרעמ רופישל ףסונ יעצמא שמשל ןכל לוכי 

.ןיחבמה חותינה 

לע ססבתמה ,םיפצ םילאשנ תאצקהל יטסיטטס לדומ לש ותופקת הקדבנ הכ דע 

תוריחבה תיזחת התוושוה םעפ .ינוציח ןוירטירק תועצמאב ,ןיחבמה חותינה לש הקינכטה 

דמעומ לש ויכמות תאצקה התוושוה םעפו ,לעופב תוריחבה תואצותל האצקהה רחאל 
.שורפי וכמת וב דמעומה םא וכמתי םידמעומ וליאב הלא םיכמות לש ימצעה חווידל שרופ 

תובישח שי הז אצממל .ןוירטירקל דואמ האצקהה תואצות וברקתה םירקמה ינשבש וניאר 

לע רבגתהל ןתינ ןיחבמה חותינה לש הקינכטה תועצמאב יכ דיעמ אוהש םושמ ,הבר 

תוריחבמ העבצה יסופד לע תוססבתהב הכורכה תיגולודותמהו תיטרואיתה תויתייעבה 

.תמאךמזב םיפסאנה םינותנב תודקמתה תועצמאב תומדוק 

"םיעיבצמ־אל"ה ברקב תוגהנתהל הדמע ןיב רעפה 

תולוק לאכ ןגווסל השקתמ דקומהש תולוק םתוא לכל תוסחייתה יכ ,רוכזכ ,ונעט 

ונעבצה ,המגודל .קצומ יטרואית םיסב לע תנעשנ הניאו םיינכט םיצוליאמ תעבונ םיפצ 

,(True Negatives) םייתימא םיטבלתממ קר אל םיבכרומ גוויסל םישקה תולוקש ךכ לע 

.(False Negatives) רקוסל השיגנ הניא םהלש העבצהה תנווכש םיפצ תולוקמ םג אלא 

לש םתבושת תא ןיבהל שי םאה :דחוימב תניינעמ "םיעיבצמ־אל"ה תצובק ,הז רשקהב 

ןמ םאיצוהלו תוריחבה םויב יפלקב ובצייתי אל םהש חינהל ,הטושפכ הלא םילאשנ 

ףא ,םירקוסה םע הלועפ־ףתשל בוריסכ "עיבצנ אל" םתזרכה תא ןיבהל שיש וא ,חותינה 

ידכ .תינויח חותינב םתללכה ןכלו ,תורדגומ העבצה תונווכב םיקיזחמ םה השעמלש 

שולשב ןיחבמה חותינה תועצמאב "םיעיבצמ־אל"ה לש העבצהה סופד חנעופ תאז קודבל 

ועיבצה אל יכ וחווידש םילאשנ לש העבצהה סופדל הוושוהו ,תוריחבה ינפל ןמז־תודוקג 

.תוריחבה רחאל ןמז־תודוקנ עבראב הטיש התואב חנעופש 

ינפל יכ םידמלמ הלבטה ינותנ .האצקהה תואצות תא םימכסמ 6 הלבטב םינותנה 

.ביציו יבקע ןפואב <800/0־מ רתוי)והינתנב ךומתל "םיעיבצמ־אל"ה בור םיטונ תוריחבה 

תשש לכ ךשמבש דמלמ "םיעיבצמ־אל"ה לש תויטילופה תודמעה תא קדבש ףסונ חותינ 

םילאשנה ןיבמ רתויב תויצינה "םיעיבצמ־אל"ה תודמע ויה תוריחבה ינפלש םישדוחה 
.םיפצה 

םיזירכמה םילאשנל הזוח ןיחבמה חותינהש והינתנב הובגה יבקעה הכימתה רועיש 

רתיה ןיב הנומט ותובישח .בושחו עיתפמ אצממ קפס אלל אוה ועיבצי־אל יכ רקסה ןמזב 

־אל"ה תצובק תא לולכל אל ופידעה 1996 לש תוריחבב םירקוסהמ קלחש הדבועב 

,1996 ,ךביונ) םיפצה תולוקה לש העבצהה תומגמ תא חנעפל וסינ רשאכ "םיעיבצמ 

תוגהנתהל הדמע ןיב רישי רשק לש ומויק ,וילאמ ןבומכ ,םירקוסה וחינה ךכב .<240 

עיפוי אל ןכא עיבצי אל יכ רמאש לאשנש ורבס םירקוסה ,רמולכ .הלא םילאשנ ברקב 

המוד "םיעיבצמ־אל"ה ברקב הכימתה תוגלפתה יכ וחינהש וא ,תוריחבה םויב יפלקב 
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לארשיב תוישיא תוריחבב "םיפצ תולוק" חונעיפל לדומ יאבג בדנ 310 

לע םתעפשה היהת ,עיבצהל ועיפוי םא םג ןכלו ,הייסולכואה ראשב הכימתה תוגלפתהל 

תוריחבה ינפל "םיעיבצמ־אל"ה לש העבצהה סופד יבגל םיאצממה .החינז העבצהה 

.םירקוחה לש היינשה החנהה תא םיכירפמ 

םישדוחב "םיעיבצמ ־אל"ה ברקב והינתנב הכימתה זוחא :6 הלבט 

3ןהירחאו תוריחבה ינפלש 

תוריחבה ירחא  תוריחבה ינפל 

רבמטפס  טסוגוא  ילוי  ינוי  לירפא 
יאמ 

ראורבפ 

םרמ 

רבמצד 

ראוני 

 54.994  54.394  53.594  58.994  80.794  85.794  79.294

 a. ןיחבמ חותינ תועצמאב חונעיפ רחאל.

הליטמ ועיבצה אל יכ תוריחבה רחאל וחווידש םילאשנה לש האצקהה סופד תקידב 

־אל"ה ברקב תוגהנתהל הדמע ןיב רישי רשק רבדב ,הנושארה החנהב םג יניצר קפס 
ענ ועיבצה אלש םילאשנל יוזחה העבצהה סופדש םידמלמ 6 הלבטב םינותנה ."םיעיבצמ 

הכימתה תאוושה .תמאה־תואצותל המודב ,והינתגב 55"/» לש הכימת ביבס תולק תויטסב 

ינפל ועיבצי־אלש ורמאש םילאשנה תכימתל ועיבצה אלש םילאשנ לש והינתנב היוזחה 

.תויטילופה ןהיתויטנ תניחבמ תונוש תוצובקב רבודמ יכ תדמלמ תוריחבה 

"םיעיבצמ־אל"ה ןמ לודג קלח ,רקסב םתדמעל דוגינבש הרעשהב תפסונ הכימת 

־אל"ה תצובק לש םייתדמעהו םייתרבחה םינייפאמה ןיב האוושהה תקפסמ ,לעופב ועיבצה 

הלבטב 3־ו 2 םירוט ןיב האוושה .לעופב ועיבצה אלש םילאשנה לש הלא ןיבל "םיעיבצמ 

תיתרבח הצובק םיווהמ עיבצהל םינווכתמ םניאש וחווידש םילאשנה יכ תדמלמ 7 

רחאל וחווידש םילאשנה תצובקמ רתוי תיצינו תיחרזמ ,תיתד איה וז הצובק .תנחבומ 

האוושה .ןימי ,עיבצמל ינייפוא "םיעיבצמ־אל"ה תצובק ליפורפ .ועיבצה אל יכ תוריחבה 

יכ דוע תדמלמ הלבטב םגדמב םילאשנה ללכל לעופב ועיבצה אלש םילאשנה ןיב 

םתויה טעמל ,ועיבצהש הלאמ ללכ־ךרדב םינוש םניא לעופב ועיבצה אלש םילאשנה 

14.רתוי םיריעצו רתוי םיינוליח 

רוביצה ברקב העבצהמ תוענמיהל תוביסהש תונעט םע דחא הנקב םילוע הלא םיאצממ 

,1997 ,ןאירא) םייטילופ םיעינממ תועבונ ןניאו ,תוינכט בור־יפ־לע ןניה לארשיב ידוהיה 

יתועמשמ קלח ,תוריחבה ינפל רקסב םתדמעל דוגינב יכ אופיא םיזמרמ םיאצממה .(94 

.תוריחבה םויב הארנה לככ ועיבצה עיבצהל םינווכתמ םניאש וחווידש םילאשנה ןיבמ 

־יא .היוגש התיה חותינב "םיעיבצמ־אל"ה תא לולכל אל הטלחהה יכ ןכ־סא רבתסמ 

־גוצייל ענמנ־יתלב חרואב הליבוה והינתנב ףרוג הכ ןפואב תכמותה הצובק לש התללכה 

ירקסב םרפ לש ותבוטל תואצותה תא וטיה רשא םימרוגה ןיב התיהו ,סרפ יכמות לש דתי 

.תוריחבה 

,יללכה העבצהה זוחאמ הובג םידרחהו םייתדה ברקב םיעיבצמה זוחאש הדבועה חכונל ינויגה הז אצממ 14 

.העבצה תוכז ילעב ויה אל תוריחבה ןמזבש םיריעצ םימייק ועיבצה אלש םילאשנה ברקבש הדבועהו 
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311 (2)א תילארשי היגולויצוס ו999-ט"נשת 

ועיבצה אלש םילאשנ ןיבל ועיבצי אל יב וחווידש םילאשנ ןיב םילדבה :ד הלבט 

ועיבצה  ועיבצה אל 

0לעופב 

אלש וחוויד 

1,ועיבצי 
הצובק / 3הנתשמ 

 0.56  0.53  0.71 (>) 11תויצינ תמר 

 0.20  0.15 (<)  0.26 (>) תויתד תמר 

 0.39  0.38  0.44 (>) יחרזמ אצומ 

 0.49  0.45 (<)  0.44 אצוממ ליג 

 a. 1-0 לש חווטב ענש דיחא סקדניאל וללקוש הנתשמ לכ לש םיעצוממה ויכרע.

 b. 1996 יאמל 1995 רבמצד ןיב תוריחבה ינפל וכרענש םירקסה תשש לכ לש םינותנה םוכיס.

 c. 1996 רבמטפסל 1996 ינוי ןיב תוריחבה רחאל וכרענש םירקס העברא ינותנ םוכיס.

 d• 1-0 לש םלוס לע םיחטשו םולש יאשונב םייתדמעה םינתשמה סקדניא לש םיעצוממ לולקש.

t>. ןחבמב p<0.01 תוקהבומ תמר) בורקה ילאמשה רוטב םינותנהמ קהבומב ןטק/לודג <»/«> 

ןמז ינפ לע םיפצה תולוקה תאצקה 

םילאשנה לש העבצהה סופד יכ התלעה תוריחבה ינפל םיימוי םיפצה תולוקה תאצקה 

וצקוה םיפצה תולוקהמ םישילש ינשמ רתוי .םייטלחהה םילאשנה לש הזמ הנוש םיפצה 

תיצחממ תוחפש דועב ,םייתדמעהו םייפרגומדה־םייתרבחה םהינותנ ךמס־לע והינתנל 

רקחמ ינוכמ וכרעש םירקס לש םהיתואצות תקידב .והינתנב וכמת םייטלחהה םילאשנה 

רועיש בצייתה ראורבפ שדוח ףוסב לחה יכ תדמלמ םירחובה רוביצ לכ ברקב םינוש 

םיפצה תולוקה רועיש םג .47»/־ ביבס םייטלחהה םילאשנה ברקב והינתנב הכימתה 

.תוריחבה דעומ ברקתה םע הדירי לש הרורב המגמ אלל o/100-«/200 לש חווטב בצייתה 

שדוח לש היינשה תיצחמב הדירי טעמל ,הפוקתה לכ ךלהמב םיביצי ורתונ הלא םירועיש 

םורדב "םעז יבנע" עצבמ ךלהמב) הפוקת התואב וכרענש םירקסה בורב התפצנש לירפא 

תוריחבה םויבש הדבועהו תוריחבה ינפל םישדוח השולש רצונש לקשמה־יוויש .(ןונבל 

.סרפ תבוטל םירקסה לש תיתטיש היטה לע םיעיבצמ םירחובהמ so.4%והינתנב וכמת 

תזמרמ הפוקתה ךרואל רתוי וא תוחפ ביצי רתונ םיפצה םילאשנה רועישש הדבועה 

.הלא םילאשנב אוה היטהה רוקמש 

ךרענש רקסב אצמנש והינתנ תבוטל 1:2 לש האצקהה סחי םא קודבל אופיא ונשקיב 

?ןמז ךרואל תרמשנה תיבקע היטה אטבמ וא ,תירקמ האצות אוה תוריחבה ינפל םיימוי 

הלא ןיבל םיפצה םילאשנה לש העבצהה יסופד ןיב ביציו יבקע יתועמשמ לדבה תאיצמל 

יטילופ םילקאמו םיימוימוי םיעוריאמ ,ןמזה ףולחמ עפשומ וניאש םייטלחהה םילאשנה לש 

הרומ הז אצממ ,תיגולודותמ הניחבמ .תויטרואיתו תויגולודותמ תוכלשה שי רחא וא הזכ 

עובק רועישב תיתטיש היטה םירקסה תואצותב המייקתה 1996 לש תוריחב ירקסב יכ 

,תיטרואית הניחבמ .(Non-Response Bias) םיפצה תולוקב הרוקמש ,סרפ ןועמש תבוטל 

,תנחבומ תיתרבח הירוגיטק םיפצה תולוקה וויה 1996 לש תוריחבבש דמלמ אצממה 
,םירדגומ םייתדמעו םייתרבח םינייפאמו ביצי העבצה סופד ,הרורב תיטילופ הייטנ תלעב 

.םהל סחייל גוהנש תיתדמע תויבקע רסוחו תונכפכפה לש םיעטומה םייומידל דוגינב 

תועצמאב האצקה רחאל םיפצה תולוקה יבגל יוזחה העבצהה סופד תא תטרפמ 8 הלבט 
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ינפל וכרענש "יחרזא ןיעידומ" ןוכמה לש םירקסה תששמ דחא לכב ןיחבמ חותינ 
<68.10/0> םיפצה םילאשנה יבגל יוזחה והינתמ עצוממה הכימתה רועיש תאוושה .תוריחבה 

הנקב הלוע <46.80/0) םייטלחהה םילאשנה ברקב והינתגב הכימתה לש עצוממה רועישה םע 

ןמ הנוש םיפצה תולוקה ברקב םידמעומב הכימתה תוגלפתהש הרעשהה םע דחא 
.םייטלחהה תולוקה ברקב תוגלפתהה 

םישדוח יפל והינתנב הכימתה רועיש :8 הלבט 

יאמ  לירפא  סרמ  ראורבפ  ראוני  רבמצד  הצובקה 

 52.196  43.996  47.196  48.196  48.796  41.196 םייטלחה םילאשנ 

 68.396  67.696  69.696  65.196  64.196  77.096 3םיפצ םילאשנ 

 a. ןיחבמ חותינב חונעיפ רחאל האצקהה תואצות.

ירועיש לש םחיה :וז הרעשהל ףסונ קוזיח קינעמ 8 הלבטמ הלועה טלוב אצממ 

ביצי רתונ םישדוחה תשש ךלהמב םיפצה תולוקה ברקב םידמעומב הכימתב תוגלפתהה 

וב ,רבמצד שדוח טעמל ,והינתנ תבוטל 1:2 לש תוגלפתה םחי רמשנ הפוקתה לכב .דואמ 

ךלהמב יטילופה םילקאב םייוניש תורמל רמשנ הז סחי .רתוי ףא הובג תוגלפתהה סחי היה 

יכ דמלמ הז אצממ .םייטלחהה םילאשנה לש העבצהה סופדב םייתועמשמ םייונישו הפוקתה 

םירקסה תואצותב (Non-Response Bias) תיתטיש היטה המייקתה 1996 לש תוריחבב 

;וז היטה לש היתוביס תא ןאכ חתננ אל העיריה רצוק תאפמ .םיפצה תולוקב הרוקמש 

םייתרבח ,םיינבמ םימרוגמ תעבונ היטההש ךכל תובר תויצקידניא תומייקש קר ןייצנ 
.(םסרופ םרט ,יאבג> םייגולואידיאו 

םאה :הלאשה תלאשנ ,םיפצה תולוקה יבגל יוזחה העבצהה סופד לש תוביציה חכונל 

לש תוביציה ?גווסל השקתמ רקוחהש תולוק םתוא לכ תא םלוה ןכא "םיפצ תולוק" יוניכה 

הלא תולוקש החנהה לע תרערעמ ןמזל רבעמ םיפצה תולוקה לש האצקהה ירועיש 
םיאצממ יכ הארנ .דמעומב הריחבב עגונה לכב תויטלחה רסוחבו תוביצי־יאב םינייפואמ 

העונתב יוצמה ךפכפה תולוק רגאמכ םיפצה תולוקה לש יומידהמ רטפיהל םירשפאמ הלא 

םייונישל םאתהבו תיסחי תולקב רחאל דחא דמעוממ ותכימת תא ריבעמו תדמתמ 

15.יטילופה תועדה םילקאב םייארקא 

בורל תינייפוא "יחרזא ןיעידומ" לש םירקסב האצמנש תיתטישה היטההש חיגהל ןתינ 

יבקע חרואב והינתנל וניצקה ,וז החנהל םאתהב 16.1996 תוריחב ינפל וכרענש םירקסה 

והינתנ תבוטל 1:2 לש ביציו יבקע תוגלפתה סחי לע ראוני שדוחב לחה םירמוש םיפצה תולוקה 15 

תואצות לע *רצק חווטל ללכ־ך־חב> תידיימ העפשה םהל סחייל גוהנש םיעוריא לש הרדס תורמל 

ירודישו (לירפא שדוחב) "םעז יבנע" עצבמ (סרמ/ראורבפ םישדוחב) רורט יעוגיפ ןוגכ ,םירקס 

.(יאמ שדוחב) היזיוולטב הלומעתה 

תא ללקיש יאמב 20־ב ךרעש רקסבש ,הנדו יסוי רקוחה לש ויחותינב אצמנ 1:2 לש האצקה סחי 16 

םג .(120-119 ,1997 ,סייו ואר) תוצובק יפל םיפצה תולוקה חוליפ ךות העבצהה תוגלפתה 

סחי תא ללכ־ךרדב המאת רזע־תולאש תועצמאב "ףחד" ןוכמ עציבש םירקסב םיפצה םילאשנה תאצקה 

.והינתנ תבוטל 1:2 לש האצקהה 
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"פולאג" ןוכמ עציבש םירקסהמ דחא לכב דדמנש םיפצה תולוקה רועישמ םישילש ינש 

סחיב ונשמתשה ,רמולכ 17.(םידוהי־אלו םידוהי ,הייסולכואה לכ ברקב) תוריחבה ינפל 

תנמ־לע "יחרזא ןיעידומ" לש םירקסה ינותנ לש ןיחבמה חותינה הלעהש יבקעה האצקהה 

תולוקה תאצקה יכ הלוע א םישרתמ ."פולאג" ןוכמ לש םירקסה תואצות תא "ןקתל" 

תוריחבה תואצות לש ,המיגדה תועט תולובגב ,קיודמ יוזיח תרשפאמ הז ןפואב םיפצה 

לש היצקנופכ ימתירגול המגמ וקב שומיש ,ןכ־לע רתי .ןמויק ינפל םישדוח השולש 

תוזחל ,הטושפ היצלופרטסקא תועצמאב ,רשפאמ האצקהה רחאל תויוזחה תואצותה 
לש םדוח לע וערכויו רתויב תודומצ ויהי תוריחבה יכ תוריחבה ינפל םוי םירשעמ הלעמל 

ללכ לשו םייטלחהה םילאשנה לש םיימתירגולה המגמה יווק ןיבש רעפה .םידדוב תולוק 

חונעיפ־יאמ האצותכ םירקסה תואצותב תיתטישה היטהה תא יפרג ןפואב אטבמ תולוקה 
.םיפצה םילאשנה 

םייטלחה םילאשנ ברקב "סולאג" ןוכמ לש םירקסב והינתנב הכימתה :א םישרת 

(והינתנל םיפצה םילאשנהמ םישילש ינש תאצקה דחאל)םילאשנה לכ ברקבו 

־150 ־130 ־123 ־115 ־108 ־101 ־95 ־88 ־81 ־73 ־64 ־46 ־36 
תוריחבה ינפל םימיה 'סמ 

תונקסמו םוכיס 

םיאקיטילופה ברקב תוריחב ירקסב ןיינעה רובג םע ,םיעבשה תונש יהלשב דוע 

טעמל ,"בירעמ" ןותיעב ומסרפתהש "פולאג" ןוכמ ירקס לש םהיתואצות לע םיססובמ ףרגב םינותנה 17 

ןותיעב ומסרפתהש "ףחד" ןוכמ לש רקס תואצות לע ססבתמה ,ףרגב (-123) ןמזה־תדוקנב םגדמה 

לחה "ףחד" ןוכמו םיפצה תולוקה תא חנעפל גהונ וניא "פולאג" ןוכמש ןוויכמ ,"תונורחא תועידי" 

תא םאת םינותיעב חוודש םיפצה תולוקה רועיש ,ראורבפ שדוחמ קר םיפצה תולוקה תא חנעפל 

תואמ שמחכ היה (-27)ןמזה־תדוקנל דע םימגדמה לדוג .רקסב םיפצה םילאשנה לש יתימאה םרועיש 

תואמ שולשו ףלאכ םימגדמה לדוג היה תוריחבה ינפל ןורחאה שדוחב .(המיגד תועט 4.490 םילאשנ 

.(המיגד תועט 2.790 םילאשנ 
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ןיינעה לחה ,םמצע םירקוסה ברקבו תרושקתה־ילכ ןיב תורחתה תומצעתהו רוביצהו 

תורישיה תוריחבה לש תישיאה תנוכתמה .(1998 ,ןמיוו) הצואת רבוצ תוריחבה ירקסב 

תואצות קפסל םירקסה ינוכמ לע ץחלה תא דואמ הריבגה 1996 יאמב הלשממה תושארל 

ןיב תורחתה לש המרדה תא ונדיו הייסולכואה ללכ לש העבצהה תונווכ תא ופקשיש 

ינרמשה לופיטה ןמ רקחמה ינוכמ בור לש הזוזתל ומרת הלא םירבוג םיצחל .םידמעומה 

.םיפצה םילאשנה גוויסל תוטיש שפחל םתוא ועינהו ,םינותנב 

הדומצ תודדומתהב ונייפאתהש ,1996 יאמב תוישיאה תוריחבב םיפצה תולוקה רועיש 

הלאכ םירקמב .םידדומתמה ןיבש רעפהמ יתועמשמ ןפואב הובג היה ,םידמעומה ןיב 

,ףקותה תדימש גוויס תוטיש לע וא היציאוטניא לע םירקוחה לש םתוכמתסה ,דחוימב 

ןמיהמ יובינל עיגהל םנויסנ תא לישכהל הלולע קפסב תלטומ ןהלש קוידהו תונמיהמה 

תוישיאה תוריחבה ויה 1996 תוריחבש הדבועה ,ךכ לע ףסונ .תוריחבה תואצות לש 

העבצה יסופד לע םיפקת םיירוטסיה םינותנב רוסחמ לש בצמ הרצי לארשיב תונושארה 

שומישה תא וכפה הלא םיאנת .הז גוסמ תוריחבב םינוש דעי־ילהק לש םייביטמרונ 

הנימא הרוצב ףקשתש תיזחת רצייל ידכ ינויח ךרוצל םימכחותמ םייטסיטטס םיחותינב 

.תוריחבה תואצות תא רתוי תקיודמו 

תאצקה לע ססבתמה תוריחבה תואצות יוזיחל יטסיטטס לדומ ונגצה וז הנבה ךותמ 

םה הז לדומ לש םייזכרמה ויתונורתי .ןיחבמה חותינה לש הקינכטה תועצמאב םיפצ תולוק 
הלשממ תושארל תוריחבב םיפצ םילאשנ לש הריחבה סופד תא תוזחל (1) לגוסמ ותויהב 

הצופנה העבצה תונווכ יוזיחל תויביטיאוטניא תושיגמ רתוי קיודמו יעדמ ,יתטיש ןפואב 

תויטילופ תוכרעמב דחוימב שרדנ הלאכ תונוכת לעב לדומ .לארשיב תוריחב ירקסב 

;ףצה לוקה ידי־לע ןהב תוערכומ תוריחבהשו ,ןימיהו לאמשה ןיב ינבמ וקית ןהב םייקש 

אלל ,תמא־ןמזב הלשממה תושארל ץורימהמ דמעומ תשירפ לש טקפאה תא תוזחל (2) 

לע רבגתהל (3) ;ותשירפ לע עידומ דמעומש תמיא לכ קוה־דא ירקס תצרהב ךרוצ 

לע תוססבתהב הכורכה (םינותנה ףוסיא) תיריפמאהו (ףקות) תיטרואיתה תויתייעבה 

.תמא-ןמזב םיפסאנה םינותנב תודקמתה תועצמאב תומדוק תוריחבמ העבצה יסופד 

ןיחבמה חותינה לש האצקהה תקינכטב שומישה תועצמאב ולבקתהש םיאצממה חותינ 

םייקתה 1996 יאמב לארשיב ומייקתהש הלשממה תושארל םירקסה תואצותבש דמלמ 

םילאשנה לש העבצהה סופדל םיפצה םילאשנה לש םתעבצה סופד ןיב יבקעו ביצי לדבה 

,סרפ ןועמש ,לאמשה דמעומ תבוטל םירקסה תואצות תא יתטיש ןפואב הטיהש ,םייטלחהה 

(תויטנגניטנוק) תויארקאו תוכפכפה לש העטומה יומידה ןיבש רעפה .n-5% לש רועישב 

ריסמ תויטילופה םהיתויטנב תוביצי לש תיריפמא תואיצמ ןיבל םיפצה תולוקל סחוימה 

שי :תויטסיטטס םיכרדב וז היטה לע רבגתהל רקוחה לש ותלוכיל רשאב קפסה תא 

לע ךמתסהב יפלקב םיפצ תולוק לש העבצהה תוגהנתה תא יתטיש ןפואב תוזחל ותלוכיב 

הלוע וז הנקסמ .תוריחבה דעומל דואמ ךומסב עצבתמ רקסה ןיא םא םג םייסיסב םינתשמ 

םהיפל ,תילרוטקלא תוגהנתה לש םוחתב תוטלחה תלבק לש םילדומה בור םע דחא הנקב 

םייסיסב םינתשמ המכ לע ,עדומ־יתלב וא עדומ ןפואב ,ססובמ םירחוב לש העבצהה סופד 

 Fundamental Variables)) 1992;) הדידמל םינתינו םיעודי ,Lewis-Beck 8c Rice

 1993 ,.(Gelman <fe King

םורגל הלולע םיפצה תולוקה חותינב "םיעיבצמ־אל"ה לש םתללכה־יאש אצמנ דוע 

ינפל וכרענש םירקס ןיב האוושה ךות ןיחבמ חותינב שומיש .תואצותב תיתועמשמ היטהל 
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ןמזב וחווידש םיפצה םילאשנה בור יכ הלעה תוריחבה רחאל וכרענש םירקסל תוריחבה 

.והינתנ ןימינבב וכמת <80"/0*כ) םבורו ,יפלקב ובצייתה עיבצהל םינווכתמ םניא יכ רקסה 

השקתמ רקוחהש םילאשנ םתוא לכ תא לולכל הכירצ םיפצה תולוקה תאצקה ,ךכיפל 

לע ךמתסמה ,האצקהה לדומש ןוויכמ .ועיבצי אל יכ םירמואש םילאשנ תוברל ,גווסל 

הדמע ןיב לדבהה לש םייתרבחה ויתורוקמ לע עיבצמ ,םייפרגומדו םייגולויצוס םינתשמ 

עמתשמ .דיתעב םג רוזחל יושע הז לדבהש חינהל ןתינ ,"םיעיבצמ־אל"ה ברקב תוגהנתהל 

הלא םילאשנ לש הדמעה ןיבש רשקל רשאב תונדשח לש הדימ תולגל םירקוחה לעש ךכמ 

.תוריחבה םויב לעופב םתוגהנתה ןיבל רקסה ןמזב 

לארשיב תיטילופה תכרעמלו תיתרבחה תואיצמל דחוימב םיאתמ אצמנ עצומה לדומה 

:תוחפל םימעט השימחמ 

לש העבצהה סופד לע תוכמתסה ךות תונימא תואצות קפסל לגוסמ אוה ,תישאר 

תוריחבש ןוויכמ .רבעב העבצה לש םייביטמרונ םיסופד לע אלו ,הווהב םייטלחה םילאשנ 

יביטמרונ ןויסינ םירקוחל היה אל ,לארשיב ןגוסמ תונושאר תוישיא תוריחב ויה 1996 

תכמתסמה ,ןיחבמה חותינה לש הקינכטה .הלאכ תוריחבב םירחובה תוגהנתה לש יתימא 

.וז היעבל תיטנגלאו תיביטקפא הבושת תקפסמ ,הווהב העבצה תויטנ לע 

אוה יטילופה וקיתה ןהב ,לארשי תמגוד ,תונידמב דחוימ ןורתי שי לדומל ,תינש 

,סרפ ואר) המצוע־יבר םיינבמ םינונגנמ ידי־לע קזחותמו יתרבחה הנבמל יטנרהגיא 

ןכלו ,תואצותב תיטירק הייטס הבינמ םגדמב הנטק תועט לכ ,וקית לש םיבצמב .< 1988 

,ךכ לע ףסונ .הנימאו תיתטיש תיטסיטטס הקינכט לע ססבתתש יוזיח תטישב ךרוצ שי 

ןיב םיקזח םירשק םויק לע םיזמרמ לארשיב יטילופה וקיתה לש םיינבמה ויתורוקמ 

הלא םירשק .תילרוטקלא תוגהנתהו םייפרגומד־םייתרבח םינתשמ ,םייתדמע םינתשמ 

יובינה תונמיהמ תא םיקזחמו םייטלחהה םילאשנה לש העבצהה סופדב תוביצי םירצוי 

.הדימ־תמאכ הלא םילאשנ לש םתעבצה סופד לע ךמתסמה 

תולוקה ןהב ,לארשי ןוגכ ,תונידמב תוריחב יוזיחל דחוימב יביטקפא לדומה ,תישילש 

לש תואצמתהה תדימש ןוויכמ .םיפצה תולוקהמ יתועמשמ קלח םיווהמ "םישיגנ־אל"ה 
לארשיב םייתימאה םיטבלתמה רועיש ,תיסחי ההובג יטילופה עדימב ילארשיה רחובה 

ילעב םילאשנמ בכרומ םיפצה תולוקהמ רכינ קלחו ,תויברעמ תונידמל האוושהב ךומנ 

תלוכיה ,הז בצמב .רקוסל ןריגסהלמ ,תונוש תוביסמ ,םיענמנה ,תורורב העבצה תונווכ 

תועצמאב וא הגלפמל םתעבצה תועצמאב םיפצה תולוקה לש העבצהה סופד תא חנעפל 

18.קפסב תלטומ רזע־ תולאש 

קר ,םידוהיה ברקב .העבצהב תופתתשה לש הובג רועישב תנייפואמ לארשי ,תיעיבר 

ןה םידוהיה ברקב העבצהמ תוענמיהל תוביסה .תויטילופ תוביסמ םיעיבצמ םניא םיטעמ 

םיאנת תורצוי הלא תוביסנ .(194 ,1997 ,ןאירא) ץראהמ תורדעיה רקיעב ,תוינכט בורל 

םיפצה םילאשנה לכ טעמכש חינהל ןתינש ןוויכמ .םייטסיטטס םיעצמאב יוזיחל םיחונ 

םימוד ,(False Negatives) "םישיגנ־אל"ה םילאשנה לש העבצהה ימרוגש ואצמ םינוש םירקחמ 18 

,לשמל ואר)"םייתימאה םיטבלתמ"ה לש העבצהה ימרוגל רשאמ רתוי םייטלחהה םילאשנה לש הלאל 

 1970 ,Nimmo). תא הלעמ םיפצה תולוקה ברקב "םישיגנ־אל" םילאשנ לש הובג רועיש ,ךכ םושמ

.האצקהל ןוירטירקכ "םייטלחה"ה לש העבצהה סופדב תושמתשמה תוטיש לש ןפקות 
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םאות םיפצה תולוקה תאצקה לע ססובמה תוריחב יוזיח ,יפלקב תוריחבה םויב ובצייתי 

רועישמ האצותכ םרגיהל תויושעה יוזיחב תויטהל תוחפ ףושחו תיריפמאה תואיצמה תא 

.תוריחבב תופתתשה לש ךומנ 

קיסהל תלוכיה ,תיתגלפמ־בר תכרעמ תמייק לארשיבש ןוויכמ ,הנורחאו תישימח 

לשבו תובר זכרמ תוגלפמ לש ןמויק לשב תיסחי הכומנ דמעומב הכימתל הגלפמב הכימתמ 

עיגהל תלגוסמ ןיחבמה חותינה לש הקינכטה .העבצה לוציפ לש העפותה תורבגתה 

איבהל ילבמו אבנמ הנתשמכ תיתגלפמ תוהדזהב שומיש אלל תופקתו תונמיהמ תואצותל 

.תוגלפמל העבצה יסופד תעבוקה םימרוגה תכרעמ תא ןובשחב 

חפסנ 

רזע־תולאש תועצמאב חונעיפ רחאל םירקס תואצות 

רועיש  ןיב שרפהה  סרפ  והינתנ  עצבמה ןוכמה  ךיראת 

־אלה 

םיחנעופמ 

םידמעומה  רקסה 

 794  594  4994  4494 ףחד   02.05.96

 694  694  5094  4494 היפרגוטקואיג 

 "/"5  594  5094  4594 ףחד   09.05.96

 694  494  4994  4594 חיפרגוטקואיג 

 6.294  5.494  49.694  44.294 ףחד   15.05.96

 894  494  4894  4494 חיפרגוטקואיג 

 3.994  4.594  50.394  45.894 ףחד   22.05.97

 494  694  5194  4594 חיפרגוטקואיג 

 394  494  50.594  46.594 ףחד   26.05.96

 3.494  2.494  49.594  47.194 היפרגוטקואיג 
 -  -  51.594  48.594 ףחד   27.05.96

 294  394  50.594  47.5 היפרגוטקואיג 

 394  394  50.094  47.094 תימס ךונח 

תורוקמ 

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

לש םייפרגומד־מייתרבח םיליפורפו תיתדמע תויביסנטניא" .(םסרופ םרט) 'נ ,יאבג 

."לארשיב הלשממה תושארל תוריחבב םיפצה תולוקה 

.תומר :ביבא־לת .ילארשיה רחובה .(1994)'ג ,גרבדלוג 
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.םינוויכ :ביבא־לת .תוריחב לש היגטרטסא .(1996)'ג ,ןורוד 

.דבוע םע :ביבא־לת .לארשיב םירחובו תוריחב .(1988)'א ןיקסיד 

הלשממה תושארלו 14־ה תסנכל תוריחבה תואצות חותינ .ח"וד" .(1996) 'ש ,סייו 
 1996".

תושארלו תסנבל תוריחבה תואצות חותינ תיצמת :םירסח תולוק 14,724 .(1997)'ש ,סייו 

.דחואמה ץוביקה :ביבא־לת .1996 הלשממה 

."תילארשיה תרושקתב תוריחב ירקס לש רוקיסה ?קחרת רקס רבדמ" .(1998)'ג ,ןמיוו 

.112-93 ,רקסו תמא ,(םיכרוע) בל־רב 'שו סקופ 'ק ךותב 

לשממ הנידמ ."תילארשיה הקיטילופב ךימי'ו 'לאמש"' .(1991)'מ ,רימשו 'ר ,הרוטנו 

.50-21 ךרכ ,םיימואלניב םיסחיו 

הרשע עבראה תסנכל תוריחבה תואצות .(1996) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ,לארשי 
תיזכרמה הכשלה תאצוה :םילשורי .60055 .סמ םידחוימ םימוסרפ תרדס •29.5.96 

.הקיטסיטטסל 

.םינוויכ :ביבא־לת .ריקה לעש תבותכה .(1988)'י ,יול 

.דמח ירפס ,תונורחא תועידי :ביבא־לת .96 תוריחב - ץורימה .(1996)'ק ,ךביונ 

םע :ביבא־לת .(4 קרפ) הרבחה יעדמב רקחמ תוטיש .(1992)'ח ,סאימחנו 'ד ,סאימחנ 
.תיאטיסרבינוא הירפס ,דבוע 

הייטה ,היגולודותמ לע - תוריחבה תכרעמב םיינופלט םירקס" .(1998) 'ק ,סקופ 

.74-61 ,רקסו תמא ,(םיכרוע) בל־רב 'שו סקופ 'ק ךותב ."העפשהו 

.23-20 ,18 ,הקיטילופ ."וקיתשמה" .(1988)'י ,סרפ 

הנידמ ."ינבמ חותינ - לארשיב תוריחב ירקס לש יוזיח תויועט" .(1985) 'י ,רימש 

.147-131 ,25 ,םיימואלךיב םיסחיו לשממ 

,<4>זל ,תומגמ ."לארשיב להקה־תעדב תויכרע תופדעה" .(1996) 'י ,רימשו 'מ ,רימש 
 393-371.

תונחבומ לומ תירוביצ המכסה :'הלכלכל הקיטילופ ןיב'" .(1985) 'א ,דומלת 
היגולויצוסל גוחה .ךמסומ ראות תלבקל רוביח ."לארשיב תיגולואידיא 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו 

 Ahn, B.K. (1992). "True floaters are slightly over 209fc". Newsweek, 30-31.

 Asher, H. (1988). Polling and the Public. Washington D.C.: C.Q. Press.
 Converse, P.E. (1966). "The concept of normal vote". In A. Campbell,

 P.E., Converse, W.E. Miller and D.E. Stokes (Eds.), Elections and the

 political order (pp. 9-39). New York: John Wiley and Sons.

 Darcy, R. <fe Marsh, M. (1994). "Decision Heuristics: Ticket-Splitting and the

 Irish Voter". Electoral Studies, 13( 1), 38^19.

 DeVries, W. <fe Tarrance, L. Jr. (1972). The ticket-splitter. Grand Rapids, MI:

 William B. Eerdams Publishing Company.

 Gelman, A. <fc King, G. (1993). "Why American Presidential Election Campaign

 Polls are So Variable When Votes are So Predictable?" British Journal of
 Political Science, 23, 409-451.

 Gilljam, M. 8t Granberg, D. (1993). "Should we take Don't Know for an
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 answer?" Public Opinion Quarterly, 57, 348-357.

 Hellweg, S.A., King, S.W. <fe Williams, S.E. (1986). "Comparative candidate

 evaluation as a function of election level and candidate incumbency". Paper

 presented at the annual meeting of the International Communication
 Association, Chicago, IL.

 Klecka, W. (1980). Discriminant Analysis. Beverley Hills: Sage University

 Paper No. 07-011.

 Kort, F. (1973). "Regression Analysis and Discriminant Analysis: An
 Application of R.A. Fisher's Theorem to data in Political Science".
 American Political Science Review, 67, 555-559.

 Lewis-Beck, M.S. 8c Rice T.W. (1992). Forecasting Elections. Washington

 DC: Congressional Quarterly Press.

 Myers, D.J. <fe O'Connor, R.E. (1983). "The undecided respondent in mandatory

 voting setting: a Venezuelan exploration". The Western Political Quarterly,

 36(3), 420^133.

 Nimmo, D. (1970). "The relationship between information, ideology, and voting

 behavior". American Journal of Political Science, 31(3), 511-530.

 Perry, P. (1979). "Certain problems in election survey methodology". Public

 Opinion Quarterly, 43, 312-325.

 Schuman, H. <fe Presser, S. (1981). Questions and Answers in Attitude Surveys:

 Experiments on Questions Form, Wording, and Context. New York:
 Academic Press.

 Semlak, W. <fe Williams, W. Jr. (1978). "Uses, gratification and avoidances and

 voting decisions in the 1976 presidential campaign". Paper presented at the

 annual meeting of the International Communication Association, Chicago,
 IL.

 Taeyong, K. (1995). "Discriminant analysis as a prediction tool for uncommitted

 voters in pre-election polls". International Journal of Public Opinion
 Research, 112-127.

 Traugott, M.W. 8t Tucker, C. (1984). "Strategies for predicting whether a citizen

 will vote and estimation of electoral outcomes". Public Opinion Quarterly,

 48, 330-343.

 Zuckerman, A. (1990). "The flow vote in Israel: A reconsideration of Stability

 and Change". In A. Asher and S. Michal (Eds.), The Election in Israel, 1988

 (pp. 189-201). Boulder: Westview.
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