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:ירבג ןוגראב תוריעצ םישנ 
תורישה לש תויוכיאה תסיפתב רדגמ ילדבה 

*לדדצב רידסה 

***יחמק לואשו **רד לאקזחי 

אובמ 

Ben-Ari <fe Lomsky-)ילארשיה (maturation) דוגיבה ךילהתב אבצה תויזכרמ ףרח 

 1999 ,Feder), ןיבל ,רוגיב לש קרפכ ,םימולעה ןיב שגפמה תא ונחב 'םיטעמ םירקחמ קר

Elder,) םישנא ייח לע הקזח העפשה לש לאיצנטופ הב םולגש תוסנתהכ ,יאבצה תורישה 

םירקחמ וזכרתה ,םישנו םירבג לש תורישה יפואב ינושל תועדומה תורמל .(1985,1986 

רידסה תורישה תייווה תסיפתב םינימה ןיב םילדבהה וליאו ,םירבגב רקיעב הלא 

.טעמכ ורקחנ אל טרפה יבגל ויתויועמשמו 

תועמשמב ,תירוטרומ תוסנתה לש דמימ ל"הצב הבוחה־תורישב האורה הביטקפסרפמ 

<2000 ,יחמקו רד> םדוק רקחמב ונקדב ,(Erickson, 1968)ןוסקירא הל סחייש תיסיסבה 

םלצא ריבגה תורישה יכ וחוויד םירקחנה .תורישה תובקעב רוגיב לש תימצע הסיפת 

ןכו ,תימצע תועדומו תימצע תוליעי ,תימצע הטילש ,ימצע ןוחטיב ,תואמצע לש תושוחת 

ונאצמ אל .רחאה ןימה ינב םע םיימיטניא םיסחי חתפל תלוכיו תיתרבח תושיגר קזיח 

תוחתפתהב םישנל ןורתי טעמל ,רוגיבה תושוחת לע ןימ לש תיטסיטטס קהבומ טקפא 

,ויפואב ירבג וניהש ןוגראב תורישה יכ הרעשהה תא וניחד ןכלו ,תוימיטניאל תלוכיה 

.םישנל רשאמ רתוי הקזח רוגיב תשוחת םירבגל קינעי ,המיחל ידיקפת וזכרמבש 

תולגתסהש החנהב .םדוקה הריקחה וק תא םיטרפמו םיכישממ ונא יחכונה רקחמב 

קיפמ טרפהש תלעותה לשו ויתויוכיא לש תיבויח הכרעהו תורישה תוביסנל הבוט 

,תישאר :תולאש יתש םילאוש ונא ,תחתפמו החימצמ תירוטרומ היווה םיפקשמ תורישהמ 

םיישק (1) - םימוחת השולשב תוריש ידממ לש ןווגמ תכרעהב םירבגמ תולדבנ םישנ םאה 

תורישה תויוכיא (3) :תורישב העקשהו (motivation) ה^ינך ,תולגתסה (2) :תורישב 

םהיתוסיפת ובש ןפואב םילדבנ םינימה המכ דע ,תינש ?ונממ תקפומה תישיאה תלעותהו 

ןיקנבט דיב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש ךוניחל רפסה־תיב לש ןרא ןרקב עייתסה רקחמה * 

,רדפ־יקסמול הנדע ,אנהכ ןבואר ,ימהרבא הזראל םידומ ונא .םינרואב יצוביקה ךוניחה רקחל ןוכמבו 

,א הינגד ,רד לאקזחיל תונפהל אנ תובוגתו תולאש .תובושחה םהיתורעה לע שר הרונו ,גבס הרלק 

 .dar@vms.huji.ac.il .15120

.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה־תיב ,ךוניחה לש היגולויצוסל המגמה ** 

.יח־לת תימדקאה הללכמה ,תילאיצוס הדובעו םיימוחת־בר םידומיל *** 

,רדפ־יקסמול ;1997 ,ןואיש ;1992 ,לגו היליביסד־הניס ;1990 ,1987 ,ךילביל :םינורחאה ןיב 1 

 Enoch C& Yogev, 1989; Mayseless Ä Hai, 1998; Wintre 8c Ben-Knaz, ;1998

 .2000; Yerushalmi, 1997
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?ונממ תלעותהו תורישה תוכיא יבגל םהיתוכרעה תא תוריבסמ תולגתסהלו םיישקל סחיב 

תכרעהל םינוש רבסה יסופדו תורישה לש םייזכרמ םינייפאמ לע ןימ יפל תולדבנ תובוגת 

לע הנוש תיתרבח־תיגולוכיספ הבוגת לע דיעהל םייושע ונממ תלעותהו תורישה תוכיא 

םידיקפתה לש תירדגמה הינבהל םאתהב ,הנוש תירוטרומ תוסנתה לעו תורישה תוביסנ 

.תורישה ךלהמב תיתרבחה היווהה לשו אבצב 

ירבג ןוגראב םישנ 

ןכלו ,המיחלב תוחמתה תועצמאב ימואלה ןוחטיבה תא חיטבהל דעונש ןוגרא אוה אבצ 

ךכ .הבחרה הרבחב םגו ןוגראה ךותב ףדעומ דמעמב םיכוז המיחל ידיקפתב םיקיזחמה 

התייווהב יזכרמ הכ ימואלה ןוחטיבה הבש ,תומחלמה־תדומל לארשיב םוקמ־לכמ 

קוח יפ־לע .םירבג לש טעמכ תידעלב הלחנ םניח ל"הצב המיחל ידיקפת .תיביטקלוקה 

הבוח־תורישל םישנ תסייגמה הדיחיה הנידמה הניה לארשי ,1949 ןוחטיבה תוריש 

Mardsen,:ואר ,תירבה־תוצרא יבגל) תורחא תובר תונידמל דוגינב ךא .<1996 ,רלסילפ) 

Dandeker 8c Wechsler Segal, :ואר ,תדחואמה הכלממה יבגל :Armor, 1996־ו 1986 

- ל"הצ לש הדשה ךרעמב .המחול ידיקפתב טעמכ תותרשמ ןניא לארשיב םישנה ,<1996 

ידיקפתב םישנ ןיא - תיברק הסדנהו םינחתות ,םילגר ,ןוירש תוללוכה ,ברקה־תודגואב 

םידיקפת ללוכ ,םישנ ינפל םימיוסמ המיחל תועוצקמ םנמוא םיחתפנ הנורחאל .המיחל 

תרשל תופיסומ םישנה בור .הלא תועוצקמל רודחל תוכוז תוטעמ ךא ,םיו ריווא יתווצב 

הרשכה םישרודה םיינכט םידיקפתבו הלהנמ ידיקפתב רקיעבו ,המיחל־יכמות םידיקפתב 

ךשמ לע הכלשה םג ךכל שי .המיחל ידיקפתל תשרדנה וזמ הרצקו הטושפ תיעוצקמ 
תורישה תא םיכיראמ םיבר) םינש שולש םיתרשמ םירבג .םינימה ינש לש תורישה 

יושעש םיאולימ תורישל חתפ הווהמ םהלש הבוחה־תורישו (עבקה־אבצל םיפרטצמו 

םיאולימל תוארקנ ןניאו םייתנשמ תוחפ תותרשמ םישנה .שמחו םישימח ליג דע ךשמיהל 

םירבג רוטפל תטעממ סויגה תכרעמש דועב ,ךכ לע ףסונ .עבראו םירשע ליג ירחא 

,הרבחל םירדשמ םג ומכ ,םיפקשמ הלא םינותנ .םישנל רוטפ ןתמב השימג איה ,תורישהמ 

.אבצל םישנ לש רתוי הנטק תוציחנ תדימ 

ןוגראב טועימ תצובק אופיא ןניה ,םירחא תואבצב םישנל המודב ,ל"הצב םישנה 

דבלב וז אל .(Yuval-Davis, 1987; Bloom, 1991 ;1996 ,יבר'ג)םירבג ידי־לע טלשנה 

םיאלממה םילייחה רועישמ הברהב לודג םירבג תודוקפ רחא תואלממה תולייחה רועישש 

תינוגראה ותוברתש ןוגרא ךותב תולעופ םג תולייחהש אלא ,םישנ תוארוה רחא 

Arkin 81 Dobrofsky, 1978; Morgan,) אבצ לכב בצמה ךכ .תירבג הניה תיתרבחהו 

 1989 ,1994; Ragins 8c Sundstrom), אבצ וניאש ,ל"הצב רתוי שגדומ ףא אוה ילואו

וז תוברת .<2000 ,יול־ןושש ;2001 ,טרופופרו רדפ־יקסמול ;1997 ,ןואיש> םיבדנתמ 

ץמאמה תייווהמ תבאוש ,ןוגראב םירבגה לש תידמעמהו תירפסמה הינומגההמ הלוע 

לע תכמסנו ,םחולה גרדב םיתרשמה (םירבגה) לש תוומה תנכס לא הברקהו השקה ינפוגה 

ופוגב ןגמה םחולה רבגה לש ינויצה רבצה סותא תמגוד ,םיחוור םייתרבח םיסותא 

םחולה דיקפתל יטתיטנאה ,יתרוסמה םאה־השיאה סותאו <1997 ,גומלא) תדלומה לע 

.<1999 ,ץיבוקרב) 
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תינויחה ןתמורת ףרחו ,תוירדגמה (status) בצימה תכרעמו הדובעה תקולח לשב 

,תחאה :תוירקיע תוגשה יתש הלעמ וז הסיפת .תוחנכ ספתנ אבצב םישנה דמעמ ,ןוגראל 

,ךומנ ימצע יומידו חופיק תשוחת תומדב ישגר ריחמ יאבצה ןתורישב תומלשמ םישנש 

תילמסה הליהב ןתוא הכזמ וניא ןתורישש ,תרחאהו ;תינימ הדרטהמ תועגפנ ףא ןקלחו 

.תורישה םותב הרבחב בלתשהל םאובב םיבר םירבג םינהנ םהמש ישממה יתרבחה ןוהבו 

םישגה לש ךרע־תווש תופתתשה למסל רומאש ,אבצה יכ הנעטה ףא תילעומ הז רשקהב 

הרבחב תוילושל יאבצה ןוגראב ןתוילוש תקתעהל לעופב םרות ,ימואלה ביטקלוקב 

בצימה יכ הרעשהל תוליבומ הלא תונעט .(Golan, 1997 ;1999 ,ילאערזי) התוללכב 

האוושהב ,תולייחש ךכ ידיל איבי ודוסיב "ירבג"ה ןוגראב ךומנה יתרבחהו ידיקפתה 

,תורישב עיקשהל התוחפ תונוכנ ולגי ,תורישה תוביסנל לגתסהל רתוי ושקתי ,םילייחל 

.תורישהמ תקפומה תישיאה תלעותה תא תוחפ וכירעיו תוחפ יתועמשמ תוריש ווחי 

"ינללוכ דסומ" ךותב ירוטרומ רוגיב 

היווח יאבצה תורישב האורה יפילח ןועיט עיצהל רשפא ליעל אבוהש ןועיטה לומ לא 

רשאמ תוחפ אל םישנל תמרותו הבושח ,םינימה ינשמ םיריעצל המיצעמו תירוטרומ 

 Erikson,) םירוענה לש יתרבח־וכיספה םוירוטרומה גשומ לע ססבתמ ןועיטה .םירבגל

תמדקומה תורגבה ךות לא ךשמתמכ ותייארו (1968 ,1955 (Keniston, 1970), לעו 

ימצעה תמצעה לש ךילהתכ רוגיבה תייאר(self-empowerment) תיתרבח תורישכ חותיפו 

(social competence) (Bandura, 1982; Ford, 1987). :תורגבל םידדמב שיגדמ ןועיטה 

תודמע תעיבקב תואמצע ,םישעמ לש תואצות יבגל תוירחא תלבק ,תישיא הימונוטוא, 

 Arnett Sc) םהב תילכלכ תולת־יאו ינויווש סיסב לע םיסחי םירוהה םע םייקל תלוכי

Taber, 1994; Scheer Sc Unger, 1996; Arnett, 1997), םידיקפת תליטנ אקווד ואלו 

 Hogan Sc) םירגוב ידיקפתב םילבוקמה ־ םייתליהקו םייתחפשמ ,םייתקוסעת - םירדגומ

 .(Aston, 1986

וז ,הלש דחא ןפב .םיריעצה יבגל תויווחו תויוכיא לש תינפ־וד תכרעמ וניה אבצה 

םידיקפת הב אלמלו הילא לגתסהל ידכ םיישיא םיבאשמ סויג תשרודה השקונ תרגסמ 

,ץיבוני) "ינללוכ דסומ" ךותב תויחל םישרדנ םיריעצה .םבוציעב טלוש וניא טרפהש 

 1952; 1962 ,Goffman), םהייחל בצקו ןכות עבוק ,םיירמוחה םהיכרוצ תא קפסמה,

םהלש שפוחב ץצקמו ,ישיאה םדוחייבו םתויטרפב עגופ ,םינוממל תויצ םהמ עבות 

 (1982 ,Rabinowitz). שי ןהבש תוינימ־דח תודיחיב םיתרשמ ,םירבגה רקיעב ,םיבר

םוירוטרומה תייווה תא עטוקכ הארנ אבצה הז ןפב .םינימה ןיב רשקל תוטעמ תויונמדזה 

,תוהז בוציע לש םיכילהת ,רוחאל גיסמ ףאו איפקמ אל םא ,םלוב םג ילואו םירוענה לש 
.החימצו תוחתפתה 

תורכומה ,תוינושארה תוצובקהמ םיגרוח םיסייגתמה .רחא ןפ םג שי אבצל םלוא 

תכרעמל םיסנכנו ,ליגה־ינבו החפשמה לש ,תולבוכהו תוליבגמה םג ךא תוכמותהו 

ידיקפתה דמימב .תישיאניבו תיתרבח ,תידיקפת ,תיזיפ הניחבמ תנווגמו הנוש תיתרבח 

םירשכ יוצימ םישרודה ,םירגתאו תויוסנתה ,הדימל יבצמ םהל םינמוזמ תורישה לש 

דיקפתמו םוקמל םוקממ תועינ ידכ ךות בורל ,המזוי יוליגו תוירחא תליטנ ,םחותיפו 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:55:47 UTC������������� 

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



ירבג ןוגראב תוריעצ םישנ יחמק לואשו רד לאקזחי 64 

,םיסרוק) דמעמב הריהמ תומדקתה תרשפאמ םיתרשמה לש הלודג הפולחת .דיקפתל 

.תומישמו םישנא לע תוירחאבו דוקיפב ,תיסחי םדקומ בלשמ ,תוסנתהו (תוגרד 

לש תיתרבח הביבסב םייח אוה יאבצה תורישה לש יזכרמ ןייפאמ ,יתרבחה דמימב 

־אלה ,"תימינפה" תכרעמב רקיעב (Berger, 1963 :ואר ,youthfuiness) "תוריעצ" 

םיריעצ םע םינווגמ םישגפמ ןמזמ אבצה הז דמימב .תילמרופה תכרעמב םג ךא ,תילמרופ 

בחרמב םישדח םיישיאניב םירשק חתפל רשפאמו ,םינוש םייתרבחו םייתוברת םיעקרמ 

םירוגמה תנוכש ,החפשמה לש םיילקולה םילגעמב םייק היהש הזמ רתוי לודג הריחב 
.םירוענהו תודליה תונשב הלא םיסח־ל וולנש םייגולוכיספה םיסמועה אללו ,רפסה־תיבו 

היגולוקאהמ תינכותו תיזיפ תקחורמה ,השדחה תיתרבחהו תידיקפתה היגולוקאב 

הב וסנתה םרטש השדח תוריח תווחל םילוכי םיריעצה ,החפשמה לש חוקיפה תכרעממו 

תלבגומ וז תוריח תייווח .(Mayseiess 8c Hai, 1998; Dubas 8c Petersen, 1996) רבעב 

עיקשהל ךרוצהמ םילועה םיצחלמ תררחושמ איה ךא תורישה תרגסמ ידי־לע םנמוא 

תא תוארל רשפא וז טבמ־תדוקנמ .ישיאה דיתעה סוסיבב חווט־תוכורא תועקשה 

לש ינרקחהו ירוטרומה םייחה בחרמ לש ,המצעהב ףאו ,הבחרהכ ל"הצב הבוחה־תוריש 

.תמדקומה תורגבה תונש לא אבצל תוסייגתהה תועצמאב קתעומה ,םירוענה 

ללגב םא ,םישנו םירבג יבגל תונוש תוירוטרומ תויועמשמ שי תורישלש רשפא 

תייווהל תמרוגה הנוש תידיקפת תוסנתה לשב םאו תורישה יפלכ תונוש תויציזופסידרפ 
תרשמה לייחה לש בצימהמ תבאוש םירבגה לש תירוטרומה היווחהש רשפא .הנוש םייח 

רושקה הטילשה דמימלו תורישה לש יתמישמה־ידיקפתה דמימל הרושקו םואלה תא 

םילייח .םיבושח םיישיא םילומגת םהל םיקינעמה םידממ ינש - אבצב תוגרדה םלוסל 

,רתוי תיתועמשמ תישיא החימצ שוחלו רתוי הזע היווח הלא םידממב תווחל םייושע םיבר 

ישיאה ץמאמה דצמ ןהו תיתרבחה הבשחהה דצמ ןה ,םהל םינמוזמה דיקפתה ירגתא יכ 

תועיבתש םג רשפא ךא .תולייחה בור לש דיקפתה ירגתאמ םיקזח ,םהב םיכורכה הנכסהו 

רתוי םירבגה לש ירוטרומה בחרמה תא םימחות תרגסמה יצחלו ועוציב ינפוא ,דיקפתה 
.םישגה לש הזמ 

לשב ,קינעמ תורישהש םילומגתב םישנה לש ירשפאה ןדספהש חינהל רשפא םג ךכ 

יתרבחה דמימב תוירוטרומ תויוכיא יוצימ ידי־לע זזקתמ ,ןהידיקפת לש רתוי ךומנ בצימ 

ןוויכב תוחפ ינעבות ,םירבגה תורישמ תוחפ רגסוממ וניהש ,ןתוריש לש ישיאניבהו 

אבצל ןסויג ינפל יכ רעשל םג רשפא .תורישה יאנת תניחבמ רתוי חונ םג בורלו יתמישמה 

החפשמה לא רשקה תניחבמ ןה ,םירענהמ ןהיתוחפשמ ךותב רתוי "תוזוחא" תורענה ויה 

O'Koon, 1997; Pomerantz 8c Ruble, 1998;) החפשמה הליעפהש חוקיפה תניחבמ ןהו 

 2000 ,Geuzaine, Debry 8c Liesens). ירוטרומה בחרמה תא ילוא הליבגה וז הזיחא

םשל םישנל הבושח אבצל החפשמהמ האיציהש רשפא ןכלו ,תוסייגתמה לש ןהירוענב 

אבצה תרגסמב ןהלש תירוטרומה היווחה יכו ,םירבגל רשאמ רתוי ףא ןתואמצע חותיפ 

.רתוי הזע ףא תויהל היושע 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:55:47 UTC������������� 

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



65 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב"סשת 

רקחמה תטיש 

םירקחנ 

ינבו ריע ינב ,אבצ יררחושמ לש תחא ליג־תבכש ברקב ונפסא הקידבל םינותנה תא 

יכילהת לע רקחמב ףתתשהל השקב ול המדקש םש־םוליעב ןולאש תועצמאב ,ץוביק 

לע ונע ,םישדוח השישו םישולש ללכ־ךרדב םיתרשמה ,םירבגה .יאבצה תורישל תולגתסה 

דחאו םירשע תותרשמה ,םישנה וליאו ,רורחשה רחאל היינשה וא הנושארה הנשב ןולאשה 

ןולאשה חלשנ ץוביקה ינבל .ןרורחש רחאל תישילשה וא היינשה הנשב וילע ונע ,םישדוח 

תנש" תרגסמב םלועב תע התואב ולייט (ףלאכ היה םרפסמש) םינעמנהמ םיבר .ראודב 

האמו םישנ עבראו םישימח םייתאמ קר ןכלו ,(1992 ,ןדמל) םיצוביקב הגוהנה "שפוחה 

לש תונורדסמב יארקאב קלוח ההז ןולאש .ןולאשה לע ובישה םירבג השישו םיעשת 

םישימחו םייתאמל םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הרבחהו חורה יעדמל תוטלוקפה 

800/0 .(תילכלכ־תיתרבח הניחבמ ץוביקה ינב תצובקל ידמל תמאות הצובק) םיטנדוטס 

ינוריעה םגדמ־תתב וראשנ ,םיינוריע־אל םיבישמ ופונש רחאל .וילע ונע ןולאשה ילבקממ 

ריע ינב) תוצובקה יתש תא תירפסמ ןזאל ידכ .םישנ ,תחאו האמו םירבג םיינשו םינומש 

weight תרודצורפ תועצמאב) לופכ לקשמ ריעה ינב תצובקב רקחנ לכ לביק ,(ץוביק ינבו 

 cases לש SPSS). וא (םירבג) הדיחי גוסו (םירגוח ,םיניצק) הגרד ,ןימ יפל םגדמה בכרה

ברקב המוד ןפואב תוגלפתמ לולסמה/דיקפתה תומרש דועב .חפסנב גצומ (םישנ) דיקפת 

הז לדבה .<180/« תמועל 3196) םירבגה ברקב רתוי הובג םיניצקה רועיש ,םירבגו םישנ 

,הנוצקל ועיגה תודיקפה ברקמ 396 קר :רתוי הכומנה 'לולסמה/דיקפתה תיירוגטקב טלוב 

טביהב הלעמ יפלכ הטומ םגדמה בכרה .תויברק־אלה תודיחיב םירבגה ברקמ 280/« תמועל 

.םוכיסה קרפב ןודנ וז היגוסב .ילכלכה־יתרבחה 

םירישכמ 

ונשקיב ,םישנו םירבג ,אבצ־יררחושמ לש תונטק תוצובק יתש םע םימידקמ תונויארב 

תוריש תויוכיא ןיב לידבהל םייושעש תורישה לע תוישיא תובוגתו תוריש ינייפאמ ןייצל 

:תויביטקייבוס תוסיפתב םלוכ ,םיאשונ השישב ונדקמתה תונויארה תובקעב .תונוש 

תלעותו ,תורישה תויוכיא ,תורישב העקשה ,העינה ,תורישל תולגתסה ,תורישב םיישק 

לע הכרעהל םינתינה ,םידגיה לוכשא תועצמאב קדבנ אשונ לכ .תוריש יביכרממ תישיא 

לאיצנרפיד לש םלוס לע ךרעוהש תורישה תוכיא אשונל טרפ ,5 דע 1־מ טרקיל םלוס 

חותינ ונכרע לוכשא לכב םיטירפה ןיב םימאתמה תצירטמ לע .תותנש עבש ןב יטנמס 

היה םרוג לכל בשוחש ןויצה .(varimax תייצטורו principal component תטישב) םימרוג 

ךותב םימרוגה יחותינ לש תואצותה .הלעמו .45 לש ימרוג ןעטמ ילעב םיטירפה עצוממ 

ןיב םירשקה תא רתוי בוט ןיבהל ידכ .5-2 תוחולמ קלחכ ןלהל תוגצומ תולוכשאה 

לע ינש רדסמ םימרוג חותינ ונפסוה ,םהלש ןכותה תומלוע תא דקמלו וקדבנש םיאשונה 
.(1 חול ואר) תולוכשאה תשש תא םיביכרמה םימרוגה ינויצ 
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ירבג ןוגראב תוריעצ םישנ יחמק לואשו רד לאקזחי 66 

תולוכשאל רבעמ םידדמה ינויצ לע ינש רדסמ םימרוג חותינ לש תיצמת :1 חול 

 mTtyn nnyn nmiann  Votyx

 .80  rraoa-'np

 .73  TS-'tflj?

 .66  'B7'X3,a-,»1j7

 .56  pinn-'wip

 .79  twjs nran

 .65  rnirn nyan

 .77  nypett

 .61  irfanon

 .78  man-mane

 .53  -unx-rna'x

 .65  'wxra-rftym

 .62  maoa-nbyin

 .87  pinn-n^ym

 9.6 14.5 18.2 17.5  rnaoia rrniip %

תודדומתה a);<1 לוכשאל ההז) תורישב םיישק (א) :לע־ימרוג השולש הלעה חותינה 

תכרעה <ג> ;<4־2 תולוכשא) העקשהו העינה ,תולגתסה ללוכה לע־םרוג - תורישה םע 
הלועה תישיאה תלעותהו תוריש יביכרמ לש תויוכיא תכרעה ללוכה לע־םרוג - תורישה 

,תיבהמו החפשמהמ קוחירה םרוג םג ללכנ תלעותה לוכשאב .(6-5 תולוכשא) תורישהמ 

לשב הארנכ ,לעה־ימרוג תשולשמ דרפנב עיפוה אוה ינשה רדסהמ םימרוגה חותינב ךא 

הלעהש לעה־ימרוג תשולש יפל גיצנ םינותנה תא .הז םרוגב םינימה ןיב רכינ לדבה 
.חותינה 
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67 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב''סשת 

חותינה יכרד 

םימרוגה תמרב םתוא ונקדב הליחת .םיבלש ינשב ונקדב םינימה ןיב םילדבהה תא 

םימרוגה תמרב חותינב האורה קדצי .םימרוגה ךותב םיטירפה תמרבו תולוכשאה ךותב 

חותינ ,וז הריקחכ תיביטרולפסקא הריקחב םלוא ;תוליפכ לש הדימ םיטירפה תמרבו 

ךותב .דבלב םימרוגה תמרב חותינב דוביאל ךלוהש טרופמ עדימ קפסמ םיטירפה תמרב 

רדגמה טקפא תאו ,t ןחבמ תועצמאב םיימלוג םיעצוממ ןיב לדבהה תא ונקדב תולוכשאה 

ואצמנש םינתשמה לע הרקב ךות ,(MANOVA) ינתשמ־בר תונוש חותינ תועצמאב 

ריע> אצומ :רוגיב לש תימצע הסיפת לע םיעיפשמכ (2000 ,יחמקו רד) םדוק רקחמב 

עברא יפל) תורישה לולסמו <תרחא הגרד ילעב תמועל םיניצק) הגרד ,(ץוביק תמועל 

,םינימה ינשל ידיקפת ןכות לש דיחא הנתשמ לבקל ידכ .(בצימ/דיקפת תוירוגטק 

לש תויאבצה תודיחיה לש תוירוגטקה םע םישנה לש דיקפתה תוירוגטק תא ונלבקה 

:ןלהלכ ,םירבגה 

םירבג םישנ ידיקפת ןכות 
יברק־אל תודיקפ <ךומנ> 1 

מ"נ ,תיברק הסדנה ,םינחתות ,ןוירש יעוצקמ סרוק 2 
םילגר־ליח דוקיפו הכרדה 3 

תורייס צ"דק תועוצקמ (הובג) 4 

טקפאל האוושה תרגסמ שמשל ידכ רדגמה םע הלא םינתשמ לש ףרוצמ טקפא םג קדבנ 

.ומצע רדגמה 

לכ ןיבש םירשקל םימאתומ manova חותינב םילועש םיטקפאה יכ ןייצל יואר 

םינתשמה ןיבש םירשקל םגו (הבורמ היסרגר חותינב ומכ) חותינבש םייולתה םינתשמה 

לש תוצובק לע םיטקפא תקידבל רתויב םיאתמ manova חותינ ןכל .םייולת־יתלבה 
ללגב .ונאצמש םימרוגה לש םיטירפה תוללוסב ומכ ,םאתמ םהיניב תויהל יושעש םינתשמ 

םילבקתמש םיטקפאה תא תוארל רשפא ,חותינה ךילהתב םיטירפה ןיב תידדהה הרקבה 

לכ תוחכונב ולבקתה םימרוגה תמרב םיטקפאה ."םייתימאה" םיטקפאה לש ףס־ינדמואכ 

יטירפ לכ תוחכונב ולבקתה םיטירפה תמרב םיטקפאה .חותינבש לוכשאה לש םימרוגה 
.םרוגה 

סופדב רדגמ ילדבה ןוחבל ידכ םינוש םילדומב היסרגר יחותינ ונכרע ינשה בלשב 

תלעותהו תורישה תוכיא תסיפת לע העפשהה תניחבמ םינתשמה תולוכשא ןיבש םירשקה 

.םיאצממה קרפב םתגצהל ךומס תרבסומ וללה םיחותינה תטיש .ונממ תישיאה 

םיאצממ 

תורישה ךלהמב םיישק 

םירקחנה .םידגיה רשע־השולש לש לוכשא תועצמאב הקדבנ תורישה יישק תסיפת 

ינש עוצימב .תורישה לש רתוי םדקתמ בלשבו ןושארה בלשב ישוקה לדוג תא וכירעה 

.(2 חול ואר)ישוק ינויצ רשע־השולש ונלביק םינויצה 
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־ תורישה ךלהמב םיישק תסיפתב רדגמ ילדבה :2 חול 
ינתשמ־בר תונוש חותינו םיימלוג םיעצוממ תאוושה ,םימרוג חותינ לש תיצמת 

 nuw mm  □"bVu myxiBB nxiwn mann mm

 TUB BpSK  :*plXB DpSK  pa binn  oral  mm %

 ■nta  ,nm ,pa'p/my  □'ran  rraoia  *a*m

 -raai bfton

 eta2  V  eta2  F  Jt  sd  M  sd  2m

 .00  3.00  .03  4.67 ***  1.78  .57  1.96  .63  2.04  26.7

 .00  .02  .01  .88  .03  .77  1.69  .82  1.70  .68  m^nn amp

 .02  16.19 ***  .03  4.38***  4,21 ***  .72  1.61  .92  1.86  .66  mixa mny

 .00  .69  .11  15*81 ***  1.15  .87  1.95  .99  2.02  .65  rrnnn

 .00  1.14  .02  3.38 **  .66  .93  2.18  1.05  2.23  .61  W2W crmy

 .00  .03  .03  3.58 **  .12  1.00  2.34  1.08  2.35  .56  nrmK

 .02  19.80***  .06  8.65***  5.27***  .73  2.38  .78  2.66  11.3  mm^n rmoa

 .01  10.55 ***  .05  6.88***  3.12 **  1.07  2.66  1.15  2.91  .72  nmps

 .00  .26  .03  3.25 **  .48  1.13  2.46  1.12  2.50  .68  m\w "n

 .05  42.17***  .09  13.16***  7.58 ***  1.00  2.15  1.12  2.73  .60  nrtns -ioin

 .01  9.88 **  .03  4.15***  3.40 ***  1.01  2.23  1.16  2.49  .53  mm 'xin

 .00  3.13 *  .03  4.50 ***  2.37 *  0.90  2.10  1.02  2.26  9.7  pinn

 .01  7.99 **  .04  5.92 ***  3.33 ***  .97  2.13  31.1  2.38  .86  nnsspana pinn

 .00  .02  .03  4.22 ***  .87  .97  2.08  1.11  2.15  .86  mna pinn

 .09  ■81.93 ***  .12  18.25 ***  -8.89 **  .76  2.27  .68  1.82  9.3  ts fffr

 .15  -138.20***  .20  34.46 ***  -11.75 ***  .86  2.11  .70  1.47  .81  TS pXB

 .02  -18.43***  .03  3.90 ***  -3.83 ***  .97  2.42  .98  2.16  .17  marm1?

םיטירפה תמרבו ,םימרוגה ינויצ לש MANOVA תועצמאב קדבנ םימרוגה תמרב רדגמה טקפא א 

.דרפנב םרוג לכ ךותב םיטירפה לש MANOVA תועצמאב 

.(הובג) 5 דע (ךומנ) 1־מ טרקיל םלוס ב 

.םירבגל ןורתי םעמשמ םיילילש םיכרעו ,םישנל ןורתי םינייצמ םייבויח F־11 יכרע ג 

 05.>p<,001 ;**p<.01 ;*p***.

:םימרוג העברא ולע חותינב 

,םינוש םיכרע ילעב םישנא םע שגפמב ,םישדח םירשק תריציב םיישיאניב םיישק .1 

570/0 ללכמ 26.70/» םרות םרוגה .תוירחא תלבקבו םירחא םע תורחתב ,תווצב הדובעב 

.a=,67 םרוגה תונמיהמ .םיישקה לוכשאב תרבסומה תונושה לש 

םרוגה .תורישה יאנתבו תויטרפ רסוחב ,הרגשה ייחב ,תודוקפ יולימב תרגסמ יישק .2 
.a=,64 ותונמיהמ .לוכשאה לש תרבסומה תונושל n.3% םרות 

תונושל 9.70/־ םרות םרוגה .תיתרבח הביבסכ תיבהמו החפשמהמ קוחיר יישק .3 
.!■=.69 ותונמיהמ .לוכשאה לש תרבסומה 
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69 (ו)ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

םרות םרוגה .םינמז־חולב הדימעבו יזיפ ץמאמב םיכורכה םיישק ללוכ ,יזיפ ץחל .4 
•r=.50 ותונמיהמ .תרבסומה תונושל 9.30/0 

ינשב ולבקתהש םימרוגב ץחבהל רשפא םיטירפה לש תויטנמסה תויועמשמה דצמ 

ללוכה ,תוריש יאנת לש דמימו ,םיישיאניב םיישק םרוגה תא ללוכה ,יתרבח דמימ :םידממ 

יפל ישוקה יעצוממ תא גיצמ 2 חול .יזיפה ץחלהו קוחירה ,תורישה תרגסמ םימרוגה תא 

.םרוגה ידי־לע תרבסומה תונושה זוחא יפל דרוי רדסב םירודס םימרוגה .םיטירפו םימרוג 

תוחולה לכב םג ךכו) םרוג לכ לע םתניעט לדוג יפל דרוי רדסב םיכורע םיטירפה 
.(םירחאה 

םלוסב M<2.3> תינוניב דע הכומנ המרב םיספתנ תורישה יישק יכ הלוע ללוכ טבממ 

רתוי השק הניהש ,תורישה תרגסמב םיאור רתויב לודגה ישוקה תא .(תוגרד שמח לש 

םג ךא תודוקפ יולימו תויטרפה רסוח תניחבמ רקיעב ,(ק<.001) םירבגל רשאמ םישנל 
ינשל תופתושמש תוריש תודיחיב םיעורג םייזיפ םיאנתש רשפא .תורישה יאנת לשב 

ןה ,תוריש תונתונכ ןהידיקפתב .ןתויטרפל תולייחה לש ןתושיגר תא םיריבגמ םינימה 

קוחירה םג .םירבג לש תודוקפ יולימ יפלכ תויכרע־וד לש הדימ הארנכ םג תולגמ 

.תיתרבח הביבסכ םירוגמה םוקממ קוחירה אל ךא ,(ק<.05) םישנל רתוי השק החפשמהמ 

ןהו שרדנה ץמאמה ןה ־ (p<.00l) םירבגל רתוי השק יזיפה ץחלה ,יופצכ ,הז תמועל 

םוחתב םיישק תסיפתב תיטסיטטס קהבומ לדבה אצמנ אל .םינמזה־חולב הדימעה 

יעצוממ םלוא ,תווצ־תדובעב רתוי לודג ישוק לע תוחוודמ םישנה הז םרוגב .ישיאניבה 

.םיכומנ ישוקה 

תורישה םע תודדומתהה 

תא תורישה םע תודדומתהה םוחתב ונללכ ,ינשה רדסהמ םימרוגה חותינל םאתהב 

טבמב ךירעהל ונשקיב תורישל תולגתסהה תא .העקשהו העינה ,תולגתסה תולוכשאה 

תויברקה תודיחיה ילייח בורש) תותיכ ידקפמ סרוקב ,תונוריטב :םיבלש השולשב רוחאל 

ןיב תימינפה תויבקעה .תורישל היינשה הנשבו ,רחא יעוצקמ סרוקב וא <וב םיפתתשמ 
.a=,57 :םיטירפה תשולש 

.(M=3.8) הבוטכ תורישל תולגתסהה תא םיספות םינימה ינש יכ הלוע 3 חולמ 

תונוש חותינב .םישנל םירבג ןיב תיטסיטטס קהבומ לדבה ןיא םיימלוג םיעצוממ תאוושהב 

תיעוצקמה הרשכהה תפוקתב ,תונוריטה רחאלש בלשב קהבומ לדבה אצמנ ינתשמ־בר 

טעמב הבוט תולגתסה םירבגה ושח הז בלשב .רחא יעוצקמ סרוקב וא םיכ"מ סרוקב 

םידעוימה םיסרוקהש ךכמ עבונ יעוצקמה סרוקה בלשב לדבההש רשפא .(p<.05) םישנהמ 

תונותנ תולייחה םיסרוקה ךלהמבש םג רשפא .םילייחה יסרוקמ תוחפ םירגתאמ תולייחל 

.ןהלש תיסחי הרצקהו הלקה תונוריטל האוושהב רתוי תכשוממו השקונ תיאבצ תרגסמב 

,הכורא תונוריט ירחא יעוצקמה סרוקל וא םיכ"מ סרוקל םיעיגמ ,הז תמועל ,םילייחה 

ינשב .רתוי םהל הלק סרוקה יאנתל תולגתסהה ןכלו ,תכרפמ םג םהיניבמ םיבר יבגלו 

.םינימה ןיב םילדבה ואצמנ אל ,יללכה עצוממב םג ךכו ,םירחאה םיבלשה 

לכמ תעפשוה המכ דע" :הלאשה תחת וגצוהש םידגיה השיש תועצמאב הקדבנ העינהה 

.(3 חול ואר)"?אבצב ךידיקפתב עיקשהלו ץמאתהל ידכ םיאבה םימרוגהמ דחא 
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ירבג ןוגראב תוריעצ םישנ יחמק לואשו רד לאקזחי 70 

:תורישה םע תודדומתהה תסיפתב רדגמ ילדבה :3 חול 

ינתשמ־בר תונוש חותינו םיימלוג םיעצוממ תאוושה ,םימרוג חותינ לש תיצמת 

 Snwran nww mm:  DOTaa n imwn  D'mia nwj

 T7JJ2 DpSX  :«p12RJ BpSX pa ^an  ana:  DTZU  ro:w %  ]3TDa

 la'ra  ,nm ,pa*p/Ty

 Tftai ^0a

 o'ran  maoia

 eta2 *F  eta2 F  Jt  sd  M  sd  3m

 njron

 .01 -4.51 *  .07 9.43***  -2.43 **  .92  3.58  .91  3.42  29.7  ma^S

 DTin1? 1"I1S

 .01 -7.63 **  .03 4.33 ***  -3.37 ***  1.28  3.42  1.26  3.12  .87  nna^>

 .01 -4.58 *  .14 22.36***  -1.94 *  1.31  3.17  1.32  2.99  .72  •ywnb marina

 'a^s -pis

 .00 .35  .09 12.77***  .15  1.06  4.14  .98  4.15  .57

 .01 -3.83 *  .07 9.58***  -1.55  .88  2.97  .89  2.87  29.3  mum

 -,:a to mama

 .01 -5.99 ***  .04 5.15***  -2.19 *  1.15  2.85  1.08  2.67  .82  *an

 to mam:

 .01 -5.35 *  .06 8.26***  -.48  1.22  3.26  1.27  3.13  .71  nrrrn

 to rmmx

 .00 .20  .04 5.35 ***  .21  1.16  2.79  1.12  2.81  .65  nnspan

 nypwn

 .07 49.60 ***  .10 12.69***  -7.60***  1.18  3.76  1.28  3.10  maimaa

 /a^y'72 ompa

 .00 .13  .07 8.11***  .51  1.02  3.91  1.16  3.95  •TOpa

 n":p nwa

 .01 -4.21 *  .10 12.46***  -1.60  1.09  3.86  1.13  3.74

 b= -.25***  .08  -4.60***  .84  3.84  .83  3.56  nyppn a"no

 mVanon

 .00 .63  .03 3.45 **  .17  1.11  3.56  1.15  3.57  maimaa

 /tra"a ompa

 .01 -4.14 *  .06 7.13***  -1.50  100  3.86  1.08  3.74  'yixpa

 n":p n:^a

 .00 2.58  .02 2.27 *  1.54  .93  4.07  .89  4.17  niTB?1?

 b= -.01 ***  .03  -.30  .83  3.84  .72  3.82  morion awno

.2 חולב תורעה ואר ג ,ב ,א ו 

 ,***p-c.OOl ;**pc.Ol ;*p<.05

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:55:47 UTC������������� 

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



71 (ו )ד תילארשי היגולויצוס 2002 - ב''סשת 

:םימרוג יגש ולע חותינב 

ךוניחל תוביוחמ ,הנידמל םורתל טרפה לש ךרוצ אטבמש םדוג - תיזנידטניא העינה .1 

תרבסומה תונושה 59"/» ללכמ 29.70/» םרות םרוגה .חילצהל ולש ימינפ ךרוצו לביקש 

.a=,62 םרוגה תונמיהמ .לוכשאה לש 

לש תומרונל ,ליגה־ינב לש תומרונל תונעיה אטבמש םרוג ־ תיזנירטסכא העינה .2 

.לוכשאה לש תרבסומה תונושל 29.30/» םרות םרוגה .החפשמה תויפיצלו הדיחיה 

.a=.64 ותונמיהמ 

.(3) םלוסה לש יזכרמה ךרעה תוביבסב איה םינימה ינש לש תעצוממה העינהה תמר 

הנידמל םורתל ךרוצב :םיטירפה בורב םירבגל תיטסיטטס קהבומ ןורתי התלעה האוושהה 

 (01.>p), ולביקש ךוניחל תוביוחמב(05.>p) ליגה־ינב לש תומרונל תונעיהבו (01.>p)

ךרוצ"ב ,הז תמועל .דבלב ינתשמ־בר חותינב ןורחאה טירפב ־ (p<.05) הדיחיה לשו 

לוכשאה לכב רתויב ךרעומהו תיזנירטניא העינה קהבומב אטבמה טירפה ,"חילצהל ימינפ 

 (M=4.l) קהבומ ןורתי םג אצמנ ינתשמ־בר חותינב .לדבה אצמנ אל ,םינימה ינש ידי־לע

.העינהה לש ללוכה ןויצב ןכו תינוציח העינהו תימינפ העינה םימרוגה ינויצב םירבגל 

תוטלוב .ילכה יטירפ בורב םישנהמ רתוי ההובג העינה לע אופיא םיחוודמ םירבגה 

הבוגת לע תזמרמ "תומרונל תונעיה"ו "הנידמל םורתל ךרוצ" םיטירפב םילדבהה 

ילדבה םג תפקשמ איהש רשפא .העינהה תכרעהב םירבג לש רתוי (תימרופנוק) תינמאות 

תא םיכירעמ םירבגה - םייאבצה םהידיקפת לש תיתרבחה המורתה תכרעהב רדגמ 

.רתוי םיבושחכ םהידיקפת 

טבמב םיכירעמ םה ךיא םיקדבנה תא ונלאש תורישב העקשהה תדימ תא קודבל ידכ 

- תופוקת שולשב םהידיקפתב חילצהל תנמ־לע עיקשהלו ץמאתהל םתונוכנ תא רוחאל 

העקשהה .(a=.5l) תורישל היינשה הנשבו ,יעוצקמ סרוקב וא םיכ"מ סרוקב ,תונוריטב 

דואמ קהבומ ןורתי .(3 חול) הלעמו תינוניב הניה ,םינימה ינש תסיפת יפל ,תעצוממה 

 (pc.ooi) יופצ וניה (ללוכה ןויצבו) תונוריטה תפוקתב העקשהב םירבגה לצא אצמנש

םיקינעמה ,הדשה תודיחיב דחוימב ,ל"הצב םירבגה תונוריטב םיישקה לע עודיה חכונל 

ןורתי .םישנ לש תיסחי הרצקהו החונינה תונוריטה תמועל ,הכינח סקט לש יפוא הז בלשל 

הנורחא הנש הניהש ,היינשה תורישה תנשב העקשהב אצמנ םירבגל (p<.05) תוחפ קהבומ 

.העינהה דמימב ונאצמש תא אופיא םילשמ העקשהה דמימב אצממה .םישנה תורישל 

ונממ תישיאה תלעותהו תורישה תויוכיא תסיפת 

:יטנמס לאיצנרפיד לש םיטירפ העשת תועצמאב הקדבנ תורישה תויוכיא תסיפת 

,הטעמ/הבר המזוי ,טעומ/בר ןמז ץחל ,תינוגדח/תינוגבר תוליעפ ,הטעמ/הבר תוירחא 

םירבח ,םילד/םירישע הרבח ייח ,הבושח־אל/הבושח תוליעפ ,תממעשמ/תניינעמ הדובע 

.(4 חול ואר) תינדיחי/תווצב תוליעפ ,םיטעמ/םיבר 
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:תורישה תוכיא תסיפתב רדגמ ילדבה :4 חול 

ינתשמ־בר תונוש חותינו םיימלוג םיעצוממ תאוושה ,םימרוג חותינ לש תיצמת 

 Sntpa-si maw mm  □"a*?™ tryjnaa nxn^n mam mm

 -ma apsx  :*]TIX» UpDX  *713.1  DHW  O'tW  mitf %

 13*73  ,.1311  fn'p/Ty  □Tan  msoia  'irm

 Ttt&l ^i*?oa

 . 2
 eta  *F

 . 2
 eta  F  :t  sd  M  sd  2m

 .00  .80  .20  33.07 ***  .76  1.26  5.07  1.25  5.14  38.4  nm

 .01  6.08*  .16  26.23 ***  2.29*  1.81  4.69  1.87  4.98  .81  miays

 .00  .49  .14  22.36 ***  .69  1.61  5.03  1.72  5.11  .78  nan'

 .00  3.34  .12  17.70***  1.55  1.57  5.57  1.44  5.74  .76  mnnx

 .00  .10  .06  9.32 ***  .41  1.60  95.3  1.51  5.44  .73  miffn m^ys

 .00  .00  .15  23.35 ***  .03  1.76  4.78  1.70  4.78  .73  nama nTys

 .00  -2.09  .09  12.67 ***  -1.70  1.54  4.99  1.63  4.80  .64  pT fn1?

 .00  -.37  .04  5.63 ***  -.50  1.27  4.90  1.38  4.86  21.2  ni3n

 .00  -.12  .04  5.04 ***  -.15  1.57  5.27  1.62  5.25  .86  misn

 .01  3.92*  .01  .08  1.80  1.76  4.45  1.79  4.68  .84  msn »n

 .01  -10.84***  .05  7.80 ***  -2.92 **  1.62  4.99  1.76  4.64  .59  nm

.2 חולב תורעה ואר ג ,א 

.7-1 יטנמס לאיצנרפיד ב 

 .***p<.OOI ;**pc.Ol ;*p<.05

:םימרוג ינש ולע חותינב 

ץחלו תנווגמ תוליעפ ,הבושח תוליעפ ,תוירחא ,המזוי ,הדובעב ןיינע ללוכ ,רגתא .1 

•a=.85 םרוגה תונמיהמ .לוכשאה לש תרבסומה תונושל 38.40/» םרות םרוגה .ןמז 

לש תרבסומה תונושל 21.2x םרות םרוגה .תווצ תוליעפו הרבח ייח ללוכ ,הרבח .2 

.a=.68 םרוגה תונמיהמ .לוכשאה 

םלוסה לש יזכרמה ךרעה לעמ םינימה ינש לצא תאצמנ תעצוממה תוכיאה תסיפת 

 <5=M םילדבה ואצמנ אל םימרוגה יעצוממב ןכו לוכשאה יטירפ בורב .(תוגרד עבש ךותמ

ןוויגו תובישח ,תוירחא ,המזוי ןוגכ םינויפאב רדגמ ילדבה רדעה .םישנל םירבג ןיב 

דמעמהו לדה ןכותה לע תילעומה הנעטה חכונל .יופצ־יתלב וניה תידיקפתה תוליעפב 

תוירחאה ,המזויה יבגל םישנה תכרעהש םיפצמ ונייה ,ל"הצב תולייחה ידיקפת לש תוחנה 

תא םירבגה תכרעהמ הכומנ היהת םייאבצה ןהידיקפת יולימב םיכורכה תובישחהו 

.םהידיקפת 

לע םיחוודמ םירבג .םיטירפה תמרב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה השולש ואצמנ 

לש תחוורה הינבהה חכונל יופצ אצממ - (p<.OOi) םישנמ רתוי הבר תווצ תוליעפ 

ייח רתוי לע תוחוודמ םישנ ,הז תמועל .הדובע־יתווצב וא ברק־יתווצב םילייחה תוליעפ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.211 on Wed, 17 Feb 2021 18:55:47 UTC������������� 

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



73 (1 )ד תילארשי היגולויצוס 2002-ב"סשת 

רתוי קזח היה הליחתכלמש ךרוצל הנעמ ןאכ ףקתשמש רשפא .(ק<,05)ןתורישב הרבח 

הביבסב בורל תותרשמה ,תולייחה .(Marcia, 1980) םירבגה לצא רשאמ םישנה לצא 

,םילייחהמ רתוי םינווגמ םייתרבח םישגפמב תוכוז ,םינימה ינש לש תברועמ תיתרבח 

תוצובקב םיתרשמ ,דחאכ תויטסיגול תודיחיבו תויברק תודיחיב ,םהיניבמ םיברש 

ריבגהל יושע םירבגה תרבחב טועימ ,םירקמה בורב ,תולייחה תויה .םירבג לש תוינגומוה 

ןהיניבמ תובר ,תולייחה לש תידיקפתה תוליעפה םג .יתרבחה שגפמה תייווח תא 

,הכרדה תויוליעפבו (דיקפתה לש הרצה הרדגהב תודיקפ ןניא םא םג) דרשמ תויוליעפב 

בורל תמחותמה ,םילייחה לש תידיקפתה תוליעפהמ רתוי ןווגמ יתרבח שגפמ תנמזמ 

הגעב "תבשיש" - עובשה־יפוסב םייחה יכ םג רוכזל שי .םירוגסו םינטק םיתווצל 

בורב תולייחה בורש דועב .םיתרשמה לש תיתרבחה תוסנתההמ קלח םניה - תיאבצה 

םישגפמל תויונפו תובוחו תולטממ תוישפוח ןהשכ ,תולבל תוררחושמ עובשה־יפוס 

הנושארה הנשב תויברק תודיחיב םיתרשמה הלא דחוימב ,םיבר םילייח ,םינווגמ םייתרבח 

הדובע לש םיפסונ םייעובשל םמצע תא םיניכמו הניש יכסח םתיבב םימילשמ ,םתורישל 

.השק 

רשפא .(p<,05) הדובעב רתוי בר ןיינע לע םישנה לש ןחוויד דחוימב ןיינעמ 

יאבצה ןוגראה לש "ורקמ"ב דיקפתה לש תובישחה תסיפת ןיב הנחבה ןאכ תפקתשמש 

.הז דיקפתב תוכורכה תולטמה יולימ לש "ורקימ"ב םיאצומש יביטקייבוסה ןיינעה ןיבל 

אבצל תוחפ םיבושחכ הארנכ םיספתנ תולייחה לש תורישה ידיקפת ,תיביטקייבוא 

תויהל היושע הלא םידיקפת תרגסמב תולטמה יולימ תעב תישיאה היווחה ךא ,הנידמלו 

.תומחולה תודיחיב םילייחה ידיקפת תרגסמב תינוגדחה הדובעה תייווחמ רתוי תניינעמ 

תישיא הימונוטואלו המזויל רתוי לודג בחרמ ןהידיקפתב אוצמל םג תויושע תובר תולייח 

יפל הקוזחת־יתווצב וא ברק־יתווצב םיאלממ םהש םידיקפתב םיבר םילייחל ןמוזמה הזמ 

.תורקובמו תורדגומ תורגש 

תליחתב ליעל ואר) תורישב םיישק ךירעהל םירקחנהמ ונשקיב םהבש םיניינע םתואב 

םדקומ בלשב וקיפהש תישיאה תלעותה תדימ תא ךירעהל םג ונשקיב ,(םיאצממה קרפ 

רשע־השולש ונלביק םיבלשה ינש לש םינויצה עוצימב .תורישה לש רתוי םדקתמ בלשבו 

.(5 חול ואר) תלעות ינויצ 
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:תורישהמ תישיאה תלעותה תסיפתב רדגמ ילדבה :5 חול 

ינתשמ־בר תונוש חותינו םיימלוג םיעצוממ תאוושה ,םימרוג חותינ לש תיצמת 

 KuntPB-3"i nuitp mnu  □"B^u cyxiBB nxiitfn trB-iu mrru

 TUB DpSX  :*pi2» Dpsx  pa Vnn  trw  nuw %  ]yBB

 ■nta

 TT3U31 ^frOB

 □'ran  rmoiB  'BTU

 eta2  JF  eta2  F  Jt  sd  M  sd  2m

 06  -.47.8***  .05  12.35 ***  -6.93 **  .70  2.22  .62  1.89  21.8  niTtpn jtuob

 .03  -26.73 ***  .06  8.57***  -5.64***  1.08  2.59  1.06  2.16  .77  □UBrrrfr

 .02  -19.40***  .04  4.76***  -4.53 ***  .98  2.29  .98  1.98  .74  nmpD ^i^b

 .08  -63.55 ***  .18 27.43***  "9.47 ***  1.13  2.40  1.03  1.79  .64  TS fBXB

 .00  -3.60  .02  2.57 **  -1.40  .95  1.90  .92  1.81  .56  rruff "n

 .01  -7.94 **  .05  6,88***  -2.51 **  .98  1.88  .84  1.71  .51  nvDis -ioin

 .02  -18^0***  .03  4.51 ***  -4.53 ***  1.07  2.26  1.03  1.92  .51  nn^ 'xjd

 .01  7.16 **  .07  9.84***  2.56 **  .92  3.47  .84  3.63  19.3  wxra momn

 .02  15.49***  .08  11.48***  3.85***  1.18  3.35  1.11  3.66  >82  wiw o'Diy

 .02  13.45 ***  .05  7.49***  3.47***  1.00  3.69  .98  3.93  SI  crcnn tripp

 .00  .00  .02  2.95 **  .22  1.21  3.22  1.16  3.24  .69  nnxa nnay

 .00  .11  .08  .7110***  .87  1.15  3.61  1.15  3.68  .63  nmnx

 .04  30.56***  .04  5.90***  5.69***  .85  2.03  1.02  2.43  14.5  pinn

 .01  11.19***  .02  2.41 *  3.52***  .95  1.99  1.08  2.25  &2  nns^BHB pinn

 .05  40.94***  .06  7.81***  6.63 ***  1.01  2.08  1.15  2.60  .81  rrariB pinn

.2 חולב תורעה ואר ג ,ב ,א 

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

םרוגה לע םהינעטמש םיטירפ רשע־םינש וידחי םיללוכה ,םימרוג השולש ולע חותינב 

:.45 לע םילוע 

ייחמ ,תודוקפ אלמל הבוחהמ ,םינמז־חולב דומעל ךרוצהמ :תורישה תרגסממ תלעות .1 

לש 55.60/0 ללכמ 21.80/» םרות םרוגה .תורישה יאנתמו תויטרפה רסוחמ ,הרגשה 

.a=,75 םרוגה תונמיהמ .לוכשאה לש תרבסומה תונושה 

םירשק תריצימ ,םינוש םיכרע ילעב םע שגפממ :תישיאניבה תוסנתההמ תלעות .2 
תונושל 19.396 םרות םרוגה .תוירחא תליטנמו תווצב הדובעהמ ,םישדח םיישיאניב 

•a=.79 םרוגה תונמיהמ .לוכשאה לש תרבסומה 

תרבסומה תונושל 14.50/0 םרות םרוגה .תיבהמו החפשמהמ קוחירב הרוקמש תלעות .3 
•r=.69 םרוגה תונמיהמ .לוכשאה לש 

םילדבה ,םישנ לצא ןהו םירבג לצא ןה ,ואצמנ תורישהמ תישיאה תלעותה תכרעהב 

םרוגב עצוממהמ םיכומנ קוחירהו תורישה תרגסמ ימרוגב םיעצוממה .םימרוגה ןיב םירכינ 

שמח לש םלוסב 3.5 לש המרב ןורחאהו ,2 לש המרב םינושארה) תישיאניבה תוסנתהה 
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תרגסממ תלעותה תא רתוי םיכירעמ םירבגהש רוריבב הלוע תירדגמ האוושהב .(תוגרד 

,הז תמועל ,םישנה .(p<.001) םרוגב םיטירפה תשש ןיבמ השימחב תאזו ,תורישה 
שגפמב םיעגונה םיטירפב ,תישיאניבה תוסנתהה לש דמימב תלעותה תא רתוי תוכירעמ 

תא םג רתוי תובישחמ םישנה .(ק<.001) םישדח םירשק תריציבו םינוש םיכרע ילעב םע 

החפשמהמ קוחירהש םגה ,(ק<.001) תיבהמו החפשמהמ קוחירב הכורכה תישיאה תלעותה 

םיזזקמ םישנהו םירבגה לש םהיתונורתי .ליעל וניארש יפכ ,םירבגל רשאמ רתוי ןהל השק 

.לוכשאה לש ללוכה ןויצב םינימה ןיב לדבה ןיא ןכלו הז תא הז 

ונממ תישיאה תלעותל סחיבו תורישה תוכיאל סחיב תוסיפתה תרבסהב רדגמ ילדבה 

יסופדב רדגמ ילדבה תקידבל הנפנ ,דרפנב לוכשא לכב רדגמ ילדבה ונחבש רחאל 

ונא ,טרפב .יאבצה םתוריש תא םירקחנה תסיפת יפל םינייפאמה םינתשמה ןיבש םירשקה 

תודדומתהל סחיבו םיישקל סחיב תוסיפתהו תורישה לולסמ רבדב םינותנה דציכ םילאוש 

תישיאה תלעותל סחיבו תורישה תוכיאל סחיב תוסיפתה תא םיריבסמ תורישה םע 

.םירבגו םישנ ברקב ונממ תקפומה 

לש עצוממה ןויצה לש תויסרגר הוושמ 6 חול .תוחול ינשב םיגצומ חותינה יאצממ 

אצומה תביבס םיריבסמ םינתשמב וללכנ ןושארה לדומב .םילדומ השולשב תורישה תוכיא 

דיקפתה וא לייחה לש הדיחיה גוסו (תרחא הגרד לעב לומ ןיצק) הגרדה ,(ץוביק לומ ריע) 

ינשה לדומב .(הטישה קרפב טרופמכ ,תוכיא תוגרד עברא לש םלוס לע) תלייחה לש 

ינתשמ הלא לע ופסונ ישילשה לדומב .םידממה תעבראב ישוק תוסיפת הלא לע ופסונ 

הוושמ 7 חול .תולגתסהו העקשה לש תוסיפתו העינה לש םידממ ינש םיללוכה ,תודדומתה 

םינושארה תשולש .םילדומ העבראב תורישהמ תלעותה לש עצוממה ןויצה לש תויסרגר 

.תוכיאה ידממ ינש םיריבסמה םינתשמל ופסונ יעיברה לדומבו ,6 חולבש םילדומל םיהז 
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תוכיא תכרעה לע תוריש ינותנ לש (B) םיננקותמו (b) םיימלוג םיטקפא :6 חול 

םילדומ השולשב םישנו םירבג ןיב האוושה - תורישה 

 D'-m  D'lM
 DpSX

 B  SE  b  R2*  B  SE  b R2*

 .29  2.58  .30  3.65  OTp>  i

 .16**  .11  .34

 .184

 -.05  .10  -.11

 .129
 prp/Ty

 .28***  .11  .56  .15**  .13  .42  nm

 .20***  .05  .19  .29***  .04  .26  Tpsn/.TPrr

 .34  3.48  .35  4.61  OTp)  2

 .16***  .10  .34  -.04  .09  -.08  firp/Ty

 .24***  .11  .55  .12**  .13  .34  nam

 .20***  .05  .19

 .282

 .30***  .04

 .170

 .27  Tpsn/rTprr

 -.10*  .10  -.19  -.03  .08  -.05  'erxra 'cnp

 -.07  .06  -.09  -.01  .05  -.01  pirn ^p

 -.27***  .07  -.38  -.21***  .07  -.30  JTUOB 't?ip

 .25***  .07  .35  .02  .08  .04  'PS 'Pip

 .40  1.04  .45  2.99  OTP)  3

 .19***  .09  .40  -.01  .09  -.02  ruwry

 .16***  .10  .37  .10*  .12  .29  nam

 .10*  .04  .09  .25***  .04  .22  Tpsn/nTrr

 -.13**  .09  -.23  .432  -.06  .08  -.09 .224  nrxm 'enp

 -.02  .06  -.02  -.0:1  .05  -.01  pinn 'enp

 -.15**  .07  -.21  -.14**  .07  -.19  maoa 'iznp

 .24***  .07  .34  .01  .07  .01  'PS 'Bnp

 .18***  .06  .21  .02  .06  .02  p'n'js nyan

 .09*  .06  .11  .11*  .06  .13  n'jirn nyan

 .08  .07  .10  .16**  .07  .21  nyppn

 .21***  .06  .27  .07  .08  .10  m^anon

 *pc.OOl ;**pc.Ol ;*p<.05
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תלעותה תכרעה לע תוריש ינותנ לש (B) םיננקותמו (b) םיימלוג םיטקפא :7 חול 

םילדומ העבראב םישנו םירבג ןיב האוושה - תורישהמ 

 B

 onaa

 SE  b  R2*  B

 □'272

 SE  b R2*

 DpSX  bnio

 .19  2.13  .17  2.27  <yiap)  i

 .03  .07  .04

 .065

 -.05  .05  -.06

 .009
 ■pa'p/Ty

 .03  .07  .04  .11*  .07  .16  nan

 .24***  .30  .14  .24  .02  .01  Tpon/nro*

 .23  1.69  .20  2.14  <yiap>  2

 .02  .07  .03  -.04  .05  -.05  pirp/Ty

 -.02  .07  -.03  .08  .07  .11  nan

 .18***  .03  .11

 .159

 .01  .02

 .042

 .01  Tpsn/nrn'

 .24***  .06  .28  .10  .05  .09  wxm 'n p

 -.03  .04  -.02  .07  .03  .04  pirn wip

 -.14*  .05  -.12  -.14**  .04  -.1C  maoa wip

 t24***  .05  .21  .16**  .04  .13  'PS Wp

 .30  .94  .28  1.42  <yn p)  3

 .08  .07  .11  -.01  .05  -.01  fia'p/Ty

 -.07  .07  -.10  .07  .07  .09  nan

 .15*  .03  .09  -.05  .02  -.02  rpsn/nTn'

 .24***  .06  .28  .231  .05  .05  .05 .104  'ff'wa 'enp

 .01  .04  .01  .06  .03  .04  pwn 'tznp

 -.09  .05  -.08  -.09  .04  -.07  maoa 'enp

 ,22***  .05  .19  .14**  .04  .12  'PS ">w\p

 .30***  .05  .22  .09  .03  .06  nns'as nyan

 .01  .04  .08  .14**  .03  .09  irairn nyan

 -.11  .05  -.09  .15**  .04  .10  nypcn

 .08  .05  .06  -.01  .04  -.01  niVanon

 <
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(ךשמה) 7 חול 

 B

םירבג 

 SE  b  R2*  B

םישנ 

 SE  b  R2*

טקפא  לדומ 

 .30  .58  .27  .77 (עובק)   4

 .01  .07  .02  -.01  .04  -.02 ץוביק/ריע 

 -.10  .07  15."  .03  .07  .04 הגרד 

 .11*  .03  .07  -.13**  .02  -.06 דיקפת/הדיחי 

 .30***  .06  .35  .08  .04  .07 ישיאניב ישוק 

 .02  .04  .01  .07  .02  .04 קוחיר ישוק 

 -.04  .05  -.04  .295  -.04  .04  -.03  .222 תרגסמ ישוק 

 .13*  .05  .11  .14**  .04  .12 יזיפ ישוק 

 .25***  .04  .18  .08  .03  .05 תימינפ העינה 

 -.03  .04  -.02  .10*  .03  .06 םירחא העינה 

 -.13*  .05  -.10  .09  .04  .06 העקשה 

 .01  .03  .01  -.04  .04  -.03 תולגתסה 

 .20***  .03  .11  .26***  .02  .12 רגתא-תוכיא 

 .21***  .03  .11  .21***  .02  .09 הרבח-תוכיא 

 05.>pc.OOl !**p<.01 ;*p**♦,

תכרעה תא רתוי בוט םיריבסמ םילדומה יכ הלעמ תוחולה ינשב R2 יכרע תניחב 

תוסיפתה יתשב .םינימה ינש לצא תאזו ,ונממ תלעותה תכרעה תא רשאמ תורישה תוכיא 

לצא ריבסמ <7־ו 6 תוחול) 3 לדומ .םישנל האוושהב הלופכ םירבגה לצא רבסהה תמר 

- םישנה לצאו ,תלעותה תסיפתב 230/0 תמועל תוכיאה תסיפתב תונושהמ 43"/» םירבגה 

,םירבגה לש וז דחוימב ,תורישה תוכיא תסיפת יכ עבונ ךכמ .המאתהב ,100/0 תמועל 22"/» 

תוסיפתו הגרד ,הדיחיה גוסו דיקפת ןוגכ ,תורישה לש םיישחומה םינותנל רתוי הרושק 

לצא רקיעב ,תורישהמ תלעותה תסיפתל רבסהה תאש דועב ,תודדומתההו םיישקה 

הלא םיאצממ .ונקדב אלש תישיאה היווחה לש םירחא םימרוגב רתוי שפחל שי ,םישנה 

.תורישה ךלהמב תוסנתהה לע םינימה ינש לש םינוש הבוגת יסופד לע םיעיבצמ 

יכ הארמ <6 חול) תלדיש'ד תלכיאל סחיב הסיפתה תרבסה לש רתוי תטרופמ הניחב 

םירבגה לצא וליאו ,הגרדל הזמ ןטקו יאבצה דיקפתל לודג יסחי לקשמ םייק םישנה לצא 

לש רתוי הברה תודיחאבש רשפא .הדיחיל הזמ תוחפו הגרדל רתוי לודג לקשמ םייק 

איה הגרדה ,(תויברק תודיחיב ותריש םגדמב םירבגהמ 63"/») םירבגה לצא םידיקפתה 

תמועל .היסרגרה חותינב רתוי לודג לקשמ תלבקמ איה ןכלו תורישה יפוא תא תנווגמה 
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רתוי לודג יסחי לקשמ דיקפתה יפואל הקינעמ םישנה ידיקפתב רתוי הלודג תונוש ,הז 
םירבגה לש תורישה תייווהב רתוי יתועמשמ הטילשהו חוכה דמימש םג רשפא .חותינב 

,םישנל רשאמ רתוי םהל בושחו 

םיישקה .תורישה תוכיא תרבסהב םיישקה תסיפת לש לקשמב םג םילדבנ םינימה ינש 

.םישנה לצא 4"/» תמועל ,םירבגה לצא תורישה תוכיא לש תרבסומה תונושל 10»/» םיפיסומ 

לצא ,הלוע ךכ ךותב .םירבג לש תורישה תייווהב םיישקה לש םתויזכרמל תפסונ תודע וז 

העפשה שי תרגסמה יישקלשו ,יתועמשמ וניא תיבהמו החפשמהמ קוחירהש ,םינימה ינש 

.םירבגה לצא קר תוכיאה תסיפת לע תילילש םיעיפשמ ישיאניבה דמימב םיישקה .תילילש 

םיברמה ,םירבג לש תיאבצה םתוסנתה ךלהמב הז דמימ לש תוטלובה תא ףקשמ הז ןותנ 

העפשהל דוגינב ,םלוא ,םירבג לצא קר עיפשמ יזיפה ישוקה םג .םיקודה םיתווצב לועפל 

ןיפיקעב .תיבויח הניה תוכיאה תסיפת לע ותעפשה ,םירחאה םיישקה לש תילילשה 

הדימעל סחייל ודמל םילייח לש תורודש ,יגולותימ־ןיעמה ,דחוימה ךרעה ןאכ ףקתשמ 

.יברקה תורישה לש םייזיפה םיישקב 

םיטקפאה תא הריבסמ םירבגה לש תורישה תייווהב יזיפה ישוקה לש ותויזכרמ 

תוכיא תסיפת לע (pc.ooi) תולגתסהה לשו תימינפה העינהה לש דואמ םיקהבומה 

.לגתסהלו רבגתהל העינה הארנכ םיררועמ ,יזיפה ישוקה רקיעב ,םיישקה .תורישה 

תסיפת לע הדיחיה לש העפשהה חוכמ "םילזוג" תולגתסההו העינהה לש םיטקפאה 

גוס ןיבל תולגתסהו העינה תוסיפת ןיב םירבגה לצא קודה רשק לע עיבצמש המ ,תוכיאה 

תוכיא תסיפת לע ירעזמ טקפא קר שי תולגתסהלו העינהל ,םיישקל .םהלש הדיחיה 

רבדהו ,(ק<.01)יתועמשמ טקפא ןלצא שי העקשהה םרוגל אקווד .םישנה לצא תורישה 

לצא "לזוג" העקשהה טקפא .ליעל ונאצמש יפכ ,דיקפתה לש ותויזכרמ תא םלוה 

תונושל m םיפיסומ ־ תולגתסהו העינה ־ תודדומתהה ימרוג .הגרדה טקפאמ םישנה 

.םישנה לצא 5»/» קר ךא ,םירבגה לצא תוכיאה תסיפת לש תרבסומה 

םיטקפא םישנה לצא םיטלוב ,<7 חול) תודיש,דמ תישיא,ד תלעות,ד תסיפת לש רבסהב 

,1 לדומ .(קהבומ יבויח טקפא שי יזיפ ישוקל םלוא) םיישקהו דיקפתה ,הגרדה לש םינטק 

,םישנה לצא תונושה לש דחא זוחא קר ריבסמ ,אצומה תביבסו דיקפתה ,הגרדה תא ללוכה 

,ישוקה ינתשמ תא ןכו וללה םינתשמה תא ללוכה ,2 לדומב .םירבגה לצא 60/0 תמועל 

ינתשמ תפסוה .םירבגה לצא 160/» תמועל ,4"/0־ל םישנה לצא תרבסומה תונושה הלוע 

םירבגה לצא וליאו ,100/0-ל םישנה לצא תרבסומה תונושה תא הלעמ 3 לדומב תודדומתהה 

לע (p<.001) דואמ קהבומ יבויח טקפא הפוצמכ שי תורישה תויוכיא תסיפתל .230/0־ל 

תרבסהב תויוכיאה לש יסחיה לקשמה םלוא .םינימה ינש לצא תורישהמ תלעותה תסיפת 

תונושה תא הליפכמ 4 לדומב תוכיאה ידממ ינש תפסוה :םישנה לצא רתוי לודג תלעותה 

.םירבגה לצא שילשב התוא הלידגמו ,םישנה לצא תלעותה תסיפת לש תרבסומה 

הדיחיה טקפא תא םירבגה לצא תקחוש 4 לדומב חותינל תורישה תויוכיא תפסוה 

תוכיאל סחיב תוסיפתה תפסוה .ילילשל יבויחמ ךפהנה ,הגרדה טקפא תא תקזחמו 

רבדה שוריפ .ילילש אוה ףאש ,הגרדה טקפא תא םישנה לצא םג הלידגמ חותינל תורישה 

תוכיא תא תפקשמ ,הדיחיה גוסו הגרדה םע םאתמב תאצמנה ,תורישה תויוכיא תסיפתש 

.(םישנה לצא) דיקפתהמו (םירבגה לצא) הדיחיה גוסמו הגרדהמ רתוי בוט יאבצה לולסמה 

קרפב רוזחנ םישנה לצא דיקפתה טקפא לשו םירבגה לצא הגרדה טקפא לש ילילשה ןמיסל 

.ןוידה 
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ןוידו םוכיס 

םתורישב םייזכרמ םינייפאמ יבגל םישנו םירבג לש תויביטקפסורטר תוסיפת ונרקח 

תוכיאו הגרדה ,תמדקומה תורבחה תביבס לע הרקב ךות ,שיגדהל בושח ,תאזו ,יאבצה 

,םירבגה תורישמ תוחפ ינעבותו תוחפ רגסוממ תוריש ףרח יכ ונאצמ .יאבצה לולסמה 

רסוח ,החפשמהמ קוחירה רתוי ןהל םישק .םישנל רתוי השק תיאבצה תרגסמל תולגתסהה 

םייזיפ םיישק שי ,הז תמועל ,םירבגל .תודוקפ אלמל ךרוצהו תורישה יאנת ,תויטרפה 

יישק תסיפתב הלא םילדבהל םלוא .םינמז־תוחולב הדימעב םיישק ןכו רתוי םילודג 

לע ולע םירבגה ,הז תמועל .תורישל תולגתסהה תסיפתב יוטיב טעמכ היה אל תורישה 

,תורישה לש יתרבח־ורקימה דמימב .עיקשהל תונוכנה תסיפתבו העינהה תסיפתב םישנה 

־ורקמה דמימב .אבצב םייזיפה םיישקה םע תודדומתה לש הבוגת ךכב תוארל ונעצה 

םיכרע לשו תחפטמ תילארשיה הרבחהש תויפיצ לש תופקתשה ךכב תוארל רשפא יתרבח 

םידדועמה ,החפשמהו ךוניחה תכרעמ ,תרושקתה ילכ תועצמאב םירבעומה םייתרבח 

םיתב .המוד סחיב הכוז וניא תולייחה תורישש דועב ,םירבגה לש יתועמשמ יברק תוריש 

;החפשמב םירבגה ןיב רודל רודמ תרבועה יברק תוריש לש תשרומ םיחפטמ לארשיב םיבר 

לש רתוי הברה העקשההו העינהה תסיפתב .םישנה תוריש יבגל ךכל הלבקה אוצמל השק 

.ותוהמב ירבג ןוגראכ אבצה לש יתרבחה יומידל יוטיב םג אופיא תוארל רשפא םירבגה 

לצא העקשההו תישיאה העינהה לש תירונימ הכרעה ףרחו ,תחוורה הייפיצל דוגינב 

ואר ףא םישנה .הרבחו רגתא םימרוגב םתוריש תוכיא תכרעהב םינימה ולדבנ אל ,םישנה 

ןושארה אצממה תא .הרבחה ייח דצמו הדובעב ןיינעה דצמ רתוי יתוכיאכ תורישה תא 

תיתרבחה תובישחה ןיב ,יאבצה דיקפתה לש ורקימהו ורקמה ןיבש הנחבהב ונרבסה 

רבסה ונעצה ינשה אצממל .וב תוכורכה תולטמה עוציבב הרגשה ןיבל דיקפתל תסחוימה 

יופצ ןפואב ,םירבגה .רחאה ןימה ינב םע רקיעב ,יתרבח שגפמל תונושה תויורשפאב 

לש םירחא םיטירפב .תווצב הדובעה תניחבמ רתוי יתוכיאכ תורישה תא ואר ,דואמ 

םירבגה ולע תורישהמ תישיאה תלעותה תכרעהב .רדגמל טקפא אצמנ אל תוכיאה לוכשא 

החפשמהמ קוחירו תישיאניב תוסנתה םימרוגב וליאו ,תורישה תרגסמ םרוגב םישנה לע 
.רתוי הבר תלעות םישגה ואר 

םיריבסמ תודדומתההו ישוקה תוסיפתו יאבצה לולסמה ינותנש ונאצמ םילשמ חותינב 

ינש לצא תאזו ,ונממ תלעותה תכרעה תא רשאמ רתוי בוט תורישה תוכיא תכרעה תא 

.םישנל האוושהב הלופכ םירבגה לצא רבסהה תמר האצמנ תוסיפתה יתשב םלוא .םינימה 

היציזופסידרפש רשפא .תמדקומה תורבחה תביבס ךכל המרת תוכיאה תסיפת תרבסהב 

תורישה תוכיא תא ךירעהל םהל המרג ץוביק ינב םירבג לצא אבצה יפלכ רתוי תיבויח 

.םישנה ברקב טקפא אצמנ אל הז םרוגל ;(2000 ,יחמקו רד> ריע ינבמ רתוי יבויח ןפואב 
תסיפת לש רתוי בוטה רבסהל תורבחה תביבס לש םרוגהמ רתוי םימרותש םימרוגה 

רבסהל .תולגתסההו העינהה תוסיפתו יזיפה ישוקה לש תוסיפתה םה םירבגה לצא תוכיאה 

םיישקו הדיחיה גוס רקיעב םימרות םירבגה לצא תלעותה תסיפת לש רתוי בוטה 

תסיפתש אופיא םיארמ םיאצממה .םיתווצב הברה תוליעפל הארנכ םירושקה ,םיישיאניב 

תורישה לש םירישיה םינותנל רתוי הרושק ,םירבג לש וז דחוימב ,תורישה תוכיא 
תלעותה תסיפתל רבסההש דועב ,אבצה לש תילמרופה תכרעמה ידי־לע םירדגומה 

םיישיאניבה םיסחיה לש תילמרופ־אלה תכרעמב רתוי ץוענ ,םישנה לצא רקיעב ,תורישהמ 
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םירושקה םירחא םימרוגבו ,דיקפתה תולטמ יולימב רתוי הבר הימונוטואב ,תוחתפמ ןהש 

.הרישי הרוצב ןאכ ונקדב אלש תוחפ תרגסוממ םייח תייווהל 

,ךופיהב םג יוטיב ידיל האב תלעותה תסיפתמ תורישה תוכיא תסיפת לש תולדבנה 

םירבגה לצא הגרדה לשו םישנה לצא דיקפתה לש םיטקפאה ינמיס לש ,יופצ־אלה 
םירתוסה םיאצממה תא .תלעותה תסיפתב םיילילשל תוכיאה תסיפתב םייבויחמ 

לע םהלש ילילש טקפאו תורישה תוכיא לע דיקפתלו הגרדל יבויח טקפא - הרואכל 
היונבכ יאבצה תורישה תכרעה תא הארנ םא בשייל רשפא - תישיאה תלעותה תכרעה 

ביכרמו ,םימיוסמ הדיחיב וא דיקפתב תוריש לש ישיא ביכרמ :םיגוש םיביכרמ ינשמ 

הגרדל ,תורישה תוכיא תא םיכירעמ רשאכ .לולכמכ אבצב תורישה לש יביטקלוק 

תניחבמ רתוי םישלח םיטרפ ברקב אקוודש רשפא םלוא .יבויח טקפא שי דיקפתלו 

םגדמב םירבגהמ שילש־ינשכ) הנוצק ידיקפתל ועיגה אלש םילייח - םיישיאה םיבאשמה 

תויוצמ םגדמב םישנהמ תיצחמכ) רתוי הכומנ םתוכיאש םידיקפתב תולייחו (םיניצק םניא 

תלעות וקיפה יכ םישחש םיבר ואצמיי - (לולסמה תוכיא לש תוכומנה תוירוגטקה יתשב 

תוכיאל רשק אלל ,אבצב תורישה םצעמ ,רמולכ ,תורישה לש יביטקלוקה ביכרמהמ 
.םיוסמה יאבצה לולסמה 

תורישה תרגסמל רושקה לכב ?םינימה ינש לש דספההו חוורה ןזאמ ןכ םא והמ 

ףרח רתוי םהל הלק תיאבצה תרגסמה .םירבגה תבוטל הטונ ףכה ,המיע תודדומתההו 

שי הלא לכלו ,תולגתסה תלוכיו העינה תושוחת םהב םיריבגמ קרש ,םייזיפה םיישקה 

ותקיז .רתוי בכרומ םישנה ןזאמ .ונממ תלעותהו תורישה תוכיא תכרעהל תיבויח המורת 

וב העקשהה תדימלו יאבצה דיקפתה תוכיאלש םגה ,רתוי תפפור יאבצה ןלולסמ ינותנל 

תורישה יאנת םע ,תיאבצה תרגסמה .תורישה תוכיא תא ןתסיפת לע תרכינ העפשה שי 

ןהב תררועמ הניאו רתוי ןהל השק ,םירבג לש תודוקפ רחא אלמל ךרוצהו םיחונ־אלה 

תולפונ ןה ןיא תורישה תוכיא תכרעהב םלוא .העקשהו העיגה לש תוקזח תושוחת 

ייח תוכיאו הדובעה תרגש תוכיא לש םיבושחה םיאשונב ןתבוטל הטונ ףא ףכה .םירבגהמ 

ידממב תורישה תויוכיאל תוקינעמ ןה תורישהמ תישיאה תלעותה תכרעהב .הרבחה 

תייווה לש םינוש םיביכרמ ןכירעהב .םירבגה ןמ תוחפ אל בושח םוקמ הרבחהו רגתאה 

םירבגה לע רוריבב תולוע ךא תורישה תרגסמב תלעות תוארל תוטעממ ןה ,תורישה 

.החפשמהמו תיבהמ קוחירהמ - ךכמ רתוי ףאו ,תישיאגיבה תוסנתההמ תלעותה תכרעהב 

רוחאל טבמב תטפשנ וזו ,תואמצע חותיפל תומרותה תויוסנתה תוארל רשפא הלא ינשב 

.תורישהמ תישיא תלעות תקפהכ 

ךרעומו תוחפ בושח םישנה תוריש ,ןוגראכ אבצה תניחבמו תימואל הניחבמש רשפא 

הייארב םלוא .םינימה ינש ידי־לע ספתנ םג אוה ךכש רשפאו ,םירבגה תורישמ תוחפ 

תוחפ אל םישגה לש דוגיבה תייווהל תיתועמשמ תורישה תייווה ,תיביטקייבוסה ,תישיאה 

יחכונה רקחמה יאצממ .םירבגה לש הלאמ םינוש םיניינע ללגב יכ םא ,םירבגה לצא רשאמ 

רוגיבה תוסיפתב םינימה ןיב ןטקה לדבהה לע םדוקה ונרקחמ יאצממ תא אופיא םיקזחמ 

תורישה לש תויבויח תומורת םריאהב .(2000 ,יחמקו רד) יאבצה תורישה תובקעב 

םעפ ידמ הלועה הדמעה תא ןזאל ידכ םג םירקחמה ינשב שי ,םישנ לש דוגיבה ךילהתל 

העיגפ ףא ילואו דובכ תותיחפ ,ןמז זובזב ל"הצב םישנה תורישב האורה ירוביצה ןוידב 

.הרבחב ידיתעה ןדמעמל קזנו תישגר 

תורישה ךלהמב תירוטרומה תוסנתהה לש הקימנידה יכ ,הז םע ,הארמ יחכונה רקחמה 
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הינבהל םאתהבו אבצב םידיקפתה לש הנושה הנבמל םאתהב םינימה ינש לצא הנוש 

לש ירשפאה ןדספה .תורישה יפלכ תונוש תויציזופסידרפ לשב םג ילואו ,םהלש תירדגמה 

ןוגראב םייח תייווח לשב םג ילואו ,םייאבצה ןהידיקפת לש רתוי ךומנ בצימ לשב םישנה 

ורקימה תמרב תויוכיא יוצימ ידי־לע הארנכ זזקתמ ,םירבג לש תויטננימודב ןייפאתמה 

שגפמל רתוי תובוט תויורשפא לוצינ ידי־לעו ,ועוציב תרגשבו דיקפתה ינכות לש 

תורישה ,ןכ־ומכ .דיקפתל ץוחמ םאו דיקפתב תוליעפה תרגסמב םא ,יתרבחו ישיאניב 

תונבהל ,םירבגל רשאמ רתוי ,ןהל רשפאמ םישנה לש תוחפ ינעבותהו תוחפ רגסוממה 

תא רתוי בוט הארנכ תולצנמ ןה ךכ .תורישה תפוקתב ירוטרומה בחרמה תא ןמצעל 

םירוענה תייווהל האוושהב ,תווחלו החפשמהמ תודרפיהה תא קזחל ידכ תיבהמ קוחירה 

.םירבגה תשוחתמ רתוי הקזח ףא ילואש תישיא הימונוטוא תשוחת ,םינימה ינש לש 

תיתרבח הצובקב ולעש םיאצמממ הבחרה הייסולכואה יבגל לילכהל רשפא םאה 

רשפא ,דחא דצמ ?הטיסרבינואב דומלל ונפש ריע ינבו ץוביק ינב לש תיסחי "ההובג" 

.תיתרבח הניחבמ רתוי ינגורטה םגדמב קזחתת ףא םישנה יבגל םיאצממה תנומתש רעשל 

רתוי הידי■ לע תוחקופמו החפשמה לא תורושק תורענה םירוענה ליגב יכ ,רומאכ ,ונעט 

ןכל ריבס .ןמזמ תורישהש תירוטרומה היווחל רתוי תוחותפ םג ןה ןכלו ,םירענה רשאמ 

םישנ לצא רתוי הלודג ףא היהת תורישה לש תירוטרומה היווחה לא החיתפהש חינהל 

םישנ .ללכ־ךרדב רתוי קודה תורענה לע ןחוקיפש ,ךומנ ילכלכ־יתרבח עקרמ תוחפשממ 

ןתובלתשהל תמרותה תוסנתה יאבצה תורישב תוארל םג תויושע חפקמ יתרבח עקרמ 

וזכ הייארו ,(1998 ,הידידי ואר)ןהלש אצומה־בציממ רתוי הובג בצימב הרבחב תידיתעה 

ןועטל רשפא ,אסיג ךדיאמ .תורישהמ תקפומה תישיאה תלעותה לש תיבויח הכרעה קזחת 

,רגתא ירסח ,םיתוחנ תודיקפ ידיקפתב תותרשמה תולייחה וברי רתוי ינגורטה םגדמב יכ 

תויושע הלא תולייחש יאבצה דיקפתה יפלכ רוכינה .דבלב םיכומנ םירושיכ םישרודה 

רוכזל שי הז םע .ונלביקש וזמ םישנה לצא תוחפ תיבויח הנומת לש ןוויכב עיפשי חתפל 

הנומתה תא וערי הלאו ,ךומנ בצימב םידיקפתב םירבג םג וברי רתוי ינגורטה םגדמבש 

רתוי ינגורטה םגדמב הריקח קר .הנתשי אל םינימה ןיב לדבההש ךכ ,םירבגה ברקב 

ןיב עירכהל עייסת יאבצה דיקפתה ינכות לע רתוי תנדועמ הרקב ךותו תיתרבח הניחבמ 
.תויורשפאה יתש 
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לולסמ/דיקפתו הגרד ,ןימ יפל םירקחנה תוגלפתה :חפסנ 

<תו/םיניצק םיירגוסב) 

 3"no  ann'ps  Tixpa onp  nomn  *mp onp  o-nyj

 xmp'9i  'X3X

 (83) 456  (4)  151  (6) 69  (46) 111  (27) 125  N

 (18) 100  (3)  33  (9) 15  (41) 24  (22) 27  %

 3"no  D'^np-x1?  ,1V157  i"'n  JniT»o  ansa

 ,D'anmn

 noun

 (110) 360  (37)  132  (25) 87  (14) 79  (354) 62  N

 (31) 100  (28)  37  (29) 24  (18) 22  (55) 17  %

.ל"חנה דוקיפב ותרישש תולייח םג תוללכנ "הכרדה" הירוגטקב א 

.תויתגולפ תודיקפו םיעצבמ תודיקפ םג תוללכנ "הדיקפ" הירוגטקב ב 

.םיסייט הנומש ללוכ ג 

תורוקמ 

.דבוע םע :ביבא־לת .ןקויד - דבצה .(1997)'ע ,גומלא 

היגולויצוס ."לארשיב תוחרזאו םישנ ?'אצמי ימ ליח תשא"' .(1999) 'נ ,ץיבוקרב 
.317-277 ,<1מ ,תילארשי 

:ביבא־לת .לארשיב יאבצה תורישהו םישנה דמעמ :לופכה ריחמה .(1996)'א ,יבר'ג 

.תומר 

."ל"חצב הבוחה תוריש תובקעב רוגיב לש תימצע הסיפת" .(2000) 'ש ,יחמקו 'י ,רד 
.616-591 ,כ ,תומגמ 

סרוק תא דחוימה סויגה תולייח תוספות דציכ ;'םלוכ ומכ תויהל'" .(1998)'ט ,הידידי 

הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה־תיב ,א"מ תדובע ."ל"הצב ןתוריש תאו ןתנכה 
.םילשוריב תירבעה 

.109-85 ,14 ,תרוקיבו הירואית ."ל"הצב יאבצה תורישב רודגמ" .(1999)'ד ,ילאערזי 

.הרבסה ףנע ,ל"כטמ ,ל"הצ :ביבא־לת .יתרבח הנבמכ אבצה .(1952)'מ ,ץיבוני 

.םילארשי םירבג לש םייח ירופיס :המחלמ התייה אל וליאכ .(1998)'ע ,רדפ־יקסמול 
.סנגאמ :םילשורי 

םירגהמ - תוירבג לש םילדומב םיקחשמ" .(2001) 'ת ,טרופופרו 'ע ,רדפ־יקסמול 
.51-31 ,<1>ג ,תילארשי היגולויצוס ."ילארשיה אבצב םייסור םיידוהי 

.ןקוש :ביבא־לת .תונש ביבא .(1987)'ע ,ךילביל 

ינימינב 'ק :ךותב ."יאבצה תורישה ךלהמב תורגבל הסינכה" .(1990) 'ע ,ךילביל 

.סגגאמ :םילשורי .(282-271 'ע) היגולוכיספב םושייו ןויע ,(םיכרוע)ויתימעו 
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,ז ,םישרוש ."ץוביק ינב לש דוגיבה ךילהתב קרפ :שפוחה תנש" .(1992) 'א ,ןדמל 
 196-167.

־ןורכז .המחלמ תויווח לש תורבטצמ תועפשה .(1992) 'ר ,לגו 'ה ,היליביסד־הניס 

.םייאבצ םירקחמל ילארשיה ןוכמה :בקעי 

םינותנ ,עדימ :לארשיב םישנ :ךותב ."הרטשמבו אבצב םישנ" .(1996) 'י ,רלסילפ 
.לארשיב םישנה תלודש .(89-81 'ע) תונשרפו 

םילגרה ליח תוביטחב תורישה :םימחול לצא תוירבג ייומיד .(1997) 'ל ,ןואיש 

,הרבחה יעדמב םירקחמל ןייש זכרמ :םילשורי .תורגבל תורענמ רבעמ סקטכ 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 

רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח ."ל"הצב תוירדגמ תויוהז בוציע" .(2000)'א ,יולךושש 
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,היפוסוליפל 
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