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להקה־תעד לש יחה הרשבב ךותחל 

 Jacob Shamir and Michal Shamir The Anatomy of Public
 Opinion. Ann Arbor: University of Michigan Press. 2000. 301 pages.

:ול האי ןכא תימוטנאה הרופטמהו ,הז רפס לש ומש אוה "להקה־תעד לש הימוטנאה" 

תחתפתמ איה - הלשמ םייח לגעמ תלעב הניח ,יח ףוג ומכ שממ ,להק־תעד יכ ,תישאר 

הנבמ ומכ ,תינש :םינתשמ םידממ םג הב שי ךא םיעובק םינייפאמ לע תרמוש ,הענו 

ךא םיינוציח םיביכרו םיבר םינפ תלעב דואמ תבכרומ תכרעמ הניח להק־תעד םג ,ימוטנא 

תא ףושחל ידכ ולמזאב רתוחה חתנמ ומכ ,ףוסבל :םירתסנו םיימינפ םימרוג תלעב םג 

להקה־תעד לש הימוטנאה תא ןיבהלו חתנל םיאבש הלא ,יחה ףוגה לש הימוטנאה תודוס 

תונוש תוניפ ריאהל ,תוברה תובכשה ןיב רודחל ידכ דח םיחתנמ למזאב דייטצהל םיבייח 

.ןיעה ןמ םירתסנה םיימינפה םינונגנמה תא תולגלו 

רגתא טלחהב הז .להקה־ תעד לש הימוטנאה תא ףושחל םישקבמ רימש לכימו בקעי 

הינפ דומילל ושדקוה הז םוחתב םיבאשמהו םיצמאמה תיברמ רשאכ דחוימב ,לק־אל 

,תועד לש תויוגלפתה וקדב םיבר םיפסכו םיבר םירקחמ .להקה־תעד לש דבלב םיינוציחה 

,תודמע הנבמ יוליגב בורל וקפתסה םה .םייחטש להק־תעד ירקס תרזעב תודמעו תופדעה 

ךשוממ ,רתוי קומע חותינ ךירצמ "ימוטנא רקחמ" יכ רתיה ןיב ,ךכל רבעמ וקימעה אלו 

ןוגכ ,להקה־תעד לש םיינוציחה הינממסב קפתסמ וניא ימוטנא רקחמ .דואמ רקיו רתוי 

תודמע דגנו דעב תועדה תוגלפתה ,הלשממב םיכמותה רפסמ ,תורכיכב םיניגפמה רפסמ 

רבעמ לא קימעי ימוטנאה ךתחה .םישיאו תוגלפמ לש תוירלופופה ירקס וא תויטילופ 

,םיבצעמ ,םיליעפמש םינונגנמה תא דומלל שקביו להקה־תעד לש םיינוציחה םייוליגל 

לכ תא ףשוח רימש לכימו בקעי לש םרפסש בשוח יניא .להק־תעד םילעתמו םיעינמ 

ןיינעמ ,םיוסמ קלח ריאמ טלחהב אוה ךא וז תבכרומ תכרעמ לש םירתסנה היתונופצ 

םינונגנמ לש םתרכהמ קלח .להקה־תעד לש תרתסנהו תימינפה הימוטנאה לש ,בושחו 

םהירקחממ קלח רפסב םיגיצמ רימשו רימש :םירבחמה לש רקחמה תדובעל הרושק הלא 

םילקא" ,"הקיתשה תלריפס" ,"תיטסילרולפ תורוב" לע םירקחמ םהיניב ,רבעב ומסרופש 

אלא ,שיערמ יוליגל וא השדח תיעדמ הצירפל הרמוי הז רפסב ןיאש ןאכמ .דועו "העד 

תעפות לש היכבנ ךות לא וקימעהש תוירקחמו תויטרואית תורוסמ לש ןהיאצממ תריקס 

.להקה־ תעד 

:ומצע להקה ידי־לע להקה־תעד תכרעה לש ךילהתה תא ןחוב רפסה לש ןושארה וקלח 

םהיתועד תוגלפתה תא ,וביבסמש העדה םילקא תא דומאל אבה דיחיה לש ויתורוקמ םהמ 

םילקא תא דיחיה תסיפת לש התעפשה יהמו ?תקיודמ וז הכרעה המכ דע ?םירחא לש 

לע העיפשמו דיחיה ידי־לע תכרעומ להקה־תעד ובש ,הז ךילהת ?ויתודמע לע העדה 

רבתסמ .להקה־תעד לש הימוטנאה לש רתויב םיבושחה היתונופצמ דחא וניח ,ולש ותעד 

תניחבמ ,םינוש העד ימוחתו םיאשונ ןיב םג ומכ ,םינוש םישנא ןיב םירכינ םילדבה שי יכ 

ןיבל תספתנה תוגלפתהה ןיב םירעפה יכו ,העדה םילקא תכרעה לש (קוידה־יא וא) קוידה 

םילקא תכרעה ןיב יתועמשמ רשק םייק ,ןכ־ומכ .דואמ םילודג תויהל םייושע תיתימאה וז 

תודמע עיבהל וטנ רימשו רימש לש םהירקחנ בור ןכש ,ומצע דיחיה תעד ןיבל העדה 
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473 (2)ג תילארשי היגולויצוס 2001 -א"סשת 

אל ,ונייהד ,העדה םילקא תקידבב הברה תובישחה תעבונ ןאכמ .בורה תעדל ובשח ןתואש 

םיראתמ רפסב םיאבה םיקרפה .םיבשוח םירחאש םיבשוח םה המ אלא ,םיבשוח םישנא המ 

היתודובעל דעו דלפסרזל לש םייסלקה ויבתכמ העדה םילקא תסיפת לש התוחתפתה תא 

םימרוגה תאו ,העדה םילקא תקידב לש היגולודותמה תא םיראתמ םה .ןמיונ־לאונ לש 

.ותסיפת תא וב םיעימטמו העדה םילקא לע עדימב דיחיה תא םיניזמה 

םיעוט םידיחיה ובש בצמ ותוא - "תיטסילרולפה תורוב"ל שדקומ דחוימ קרפ 

םיבר רשאכ .בורה תעד הניה טועימה תעד יכ תועטב םיטפושו "העדה םילקא" תכרעהב 

טקש היהנ טקשה בורה הבש ,"הקיתש תלריפס" לש הקימניד תרצונ וז תועטל םיפתוש 

ךפהנ אוה ,תסנכתמ הלריפס לש ךילהתב ,זאו ,טועימכ ומצע תא ספות אוה יכ רתוי 

,םיבר םיאשונ יבגלו תונוש תונידמב הז ךילהת ופשח םיבר םירקחמ .טועימל תמאב 

."תיטסילרולפ תורוב" תריציב םיגומהה־תרושקת לש הקלח לע םיבר םירקמב ועיבצהו 

תא הנוכנ ךירעמ וניא רוביצה יכ אצמנ הינמרגב תונוש תוריחב תוכרעמב ,לשמל 
השעמל היהש דמעומל רתוי הבר הכימת סחייל הטונו ,םידמעומב הכימתה תוגלפתה 

תינשערה תוחכונהו "יתרושקתה העדה םילקא" היה ךכל בושח םרוג .ףדעומ־אלה דמעומה 

:האצותה התייה תוחפ־אל הבושח .בורה תיילשא תא ורציש ,חטשב ליעפ טועימ לש רתוי 

דמעומש דע וחוכב טא־טא המסרכו ,םמודה בורה תקתשהל הלעפ הקיתשה תלריפס 

לש םתוליעפ לע תובר תוכלשה שי וז הבושח הקימנידל .ליבומל ףוסבל ךפהנ טועימה 

להק־תעד ירקס לש תויצלופינמ ,תשעור תוחכונ תועצמאב - םישקבמה םייטילופ םיפוג 

תא םותרל ףא םיתיעלו םהל םיאתמ "העד םילקא" בצעל - הבר תיתרושקת תונתלעפו 

ןיבהל ןתינ הז עקר לע .טועימ תדמע קר איה םא םג ,םתדמע תבוטל הקיתשה תלריפס 

תאו תוינומה תומוצע לע תומתחהה תא ,תוזרכה יאשונ לש "םיתמצה תמחלמ" תא בטיה 

.ןיבר רכיכל םיניגפמ לש תוינומהה תועסהה 

תא תוקזחמ ןלוכו ,תוירקיעה םהיתוחנה תא םינייצמ םירבחמה רפסה תחיתפב 

תכרעמ ,דניה להקה־תעד (א) :תמשונו היח תכרעמל ןוימדה תא ,תימוטגאה הרופטמה 

המאתהל תעייסמ ךכבו ,םייתרבח םייוניש "תלכעמ"ו תלעתמ ,תכוותמש תיתרבח 

:םיבר םימרוגמ תבכרומש תידממ־בר תכרעמ ,דניה להק־תעד <ב> ;םייונישל תיתרבח 

ןיבש םיימינפה םיסחיל םאתהב ,רתיה ןיב ,תחתפתמה תימניד תכרעמ ,דניה להק־תעד <ג> 

.להקה־תעד לש תימינפה הקימנידה לע העיפשמ תיביטמרופניאה הביבסה (ד) :היביכרמ 

םיישיא םיביכרמו םידממ םתוא םה (רפסה תיצחמ םגו) םינייפאמה תיצחמש ןאכמ 

וא תולגתסהה ,יונישה יכילהת - הקימנידה םה םתיצחמו ,להקה־תעד לש םייתרבחו 
.וז תכרעמ לש - תוביציה תרימש 

קלחו ,להק־תעד לש םיימניד םיכילהת וקדבש םירקחמב םמצעב וקסע רימשו רימש 

םייעדמ תע"יבתכב ןכל םדוק ומסרופש ,הלא םירקחמ תריקסל םישדקומ רפסה יקרפמ 

םיחטשה" אשונ יבגל תילארשיה להקה־תעד תא קדבש רקחממ םיבואש םיאצממה .םינוש 

להקה־תעדב תודונתה רחא (1995-1967) יתנש־בר בקעמ ללכו ,"םישובכה/םיקזחומה 

תעפשה תא קודבל רשפאמ ךשוממ הכ בקעמ .םיחטשה תרזחה/תריסמ יפלכ תילארשיה 

"העדה םילקא" תעפשה תאו ,רורטה יעוגיפ וא הדאפיתניאה ןוגכ ,"םייתביבס"ה םימרוגה 

ינכות תא וחתינש םידחא םירקחמב קדבנ הז אשונ) תילארשיה תרושקתב גצוהש יפכ 

ןהיניב ,תובושח תונקסמ המכ לע םיעיבצמ םהירקחמ .(הדאפיתניאה רוקיסב תרושקתה 
דבלמ ,תללוכה ,הז אשונ יבגל םילארשיה לש תיביטמרופניאה הביבסה לש התובכרומ 
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"תוחטש"ה וא םידממה יוביר תאו יתרושקתה םכווית תא םג ,תויוחתפתההו םיעוריאה 

 (facets) םייעבטו םיינומרה חרכהב םניאש ,םיימינפה םיסחיה תא םג ומכ ,להקה־תעד לש,

.םינושה םידממה ןיב 

םיינוציחה הינפב זכרתמ וניא אוה :להק־תעדב םיקסועה םירפסה בורמ הנוש הז רפס 

שקבמ אוה .להקה־תעד לש התייטנ תדידמב וא םייבמופה הייוליגב ,להקה־תעד לש 

בכרומ וניה להקה־תעד לש התוימינפ ךות לא עסמה .תימינפה הימוטנאה תא ריאהל 

לש םירתסנה היכבנ לכ לש םלשומו אלמ יופימ וב ןיא ןכל .הז רפסב םייתסי אלו ,ךשוממו 

ידי־לע תכמתנו תדעותמ ,תיתטיש הפישח טלחהב ןאכ שי ךא .םיימינפה םימרוגה תכרעמ 

ליחתמ םינש ףלא לש ימוטנא עסמ םג .הלא םינונגנממ בושח קלח לש ,רקחמו הירואית 

.ןושאר דעצב 

ןמיו יבג 
הפיח תטיסרבינוא 
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