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 עדימ יטירפ לש תיטקלאיד הכרעה

 ץרווש ךורבו רנסלג ןונמא

 םדאל תינויח םיגצומ םה המשלש הרטמל סחיב עדימ יטירפ ךירעהל תלוכיה

 הרקבו תוסיוול יטקרפ ןונגנמכ ןה תינויח וז תלוכי .תולודג עדימ תויומכל ףשחנה
 רקחמ גצומ הז רמאמב .יתרבחו יביטינגוק תוחתפתה ןונגנמכ ןהו עדימ לש

 סחיבו תורגבתהה ליגב םידלי תוחתפתהב וז תלוכי לש יסיסב ןפ תניחבל ינושאר

 יוסינה תוצובק .םידימלת תוצובק וקדבנ םהבש םייתביבסו םייתרבח םירשקהל

 ח תותיכ תבכש לש םא־תותיכ תיצחמ וא םא־תותיכ ידימלת 174־מ ובכרוה

 .הנוילע הביטחו םייניב תביטח ללוכה ינגורטה ינוריע רפס תיבב י תותיכ תבכשו

 יפל דדמנש יולת הנתשמכ תיטקלאיד הכרעה תלוכי תניחבב ונדקמתה הז רקחמב

 תוומ שנועב דחא עדימ עטק תכימתב קדבנ לכ אצמש םינושה םייוקילה רפסמ

 תדמע (א) :ויה וקדבנש םירשקהה .הז שנועל רחא עדימ עטק לש תודגנתהבו

 שנוע דגנ/דעב)הליחת הנווכב חצרב םשא אצמנש ימל תוומ שנוע תייגוסב קדבנה

 היגוסב תקמונמה ותדמע תגצה הז ללכבו קדבנה לש ישיא ןועיט תיינב (ב) :(תוומ

 הכרעהל המגוד תלבק (ג) :(ןועיט הנב אל/הנב קדבנה) תיטקלאיד הכרעה ינפל

 הכרעה עציבש ינפל תיטקלאיד הכרעהל המגוד לביק אל/לביק קדבנה)תיטקלאיד

 תחתפתמ תיטקלאידה הכרעהה תמר (א) :הלוע םיירקיעה רקחמה יאצמממ .(וזכ

 עטקה תכרעהב רתוי ההובג הכרעהה תמר ,תיללכ (ב) :י התיכל ח התיכ ןיב
 (ג) :ול דגנתהל אבוהש עטקה תכרעהב רשאמ תוומ שנועב ךומתל אבוהש

 לש הלבקו ישיא ןועיט תיינב) תיטקלאידה הכרעהה ינפל ולעפוהש תויצלופינמה

 ועגפו ח תותיכ יקדבנ לש תיטקלאידה הכרעהל ועייס (תיטקלאיד הכרעהל המגוד

 רשק אצמנ אל תמדקומ הרעשהל דוגינב .י תותיכ יקדבנ לש תיטקלאידה הכרעהב

 ךירעמ אוהש עדימה עטק לש תיטקלאידה הכרעהה תמר ןיבל קדבנה תדמע ןיב

 אבוהש עדימה עטק תכרעה ןיבל ותדמעב ךומתל אבוהש עדימה עטק תכרעה ןיב)

 .(ותדמעל דגנתהל

 .עבש ראב ,ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,ךוניחל הקלחמה ,רנסלג ןונמא ר"ד
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה תיב ,pw ךורב 'פורפ

 לע בונירמ הינדלו םינולאשה לש תינושלה הכירעב התמורת לע ןווא הרימל תודוהל םישקבמ ונא

 תונרקל תילארשיה הדוגאה םעטמ קנעמ ידי לע ךמתנ הז רמאמב חוודמה רקחמה .רמאמה תאירק
 .(2000-2002)ךוניחו רקחמ

 513-489 ,(3)במ ,2003 ,תומגמ
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 ץרווש ךורבו רנסלג ןונמא 490

 וז הדבוע .תיתרבחו תישיא תוחתפתהב רתויב םיבושחה םיכרצמה דחא אוה עדימ

 עדימ תויומכ לש הנימזו הריהמ תיתרושקת הצפהל םינוש םילכו םיכרד חותיפ הציאמ

 עדימ יטירפל ףשחנ םדאה ,ואל םא ךכב הצור אוה םא ןיב .הב ץוקו הילא ךא .תורידא

 ,ויתוטלחה לע עיפשהל םייושע הלאו םיירוטר םיעצמאב תובורק םיתעל םירבעומה

 עדימ תלבק ינפב ןסוחמ תויהל םדאה לע ,ןכל .ומלוע תפקשה לע וליפאו ,ויתועד

 ןהו תואיצמה תרכהב ןה ותועטהלו ללוש וכילוהל הלולעה תרקובמ יתלבו תיטמוטוא

 תא תואר"ל לגוסמ תויהל םדאה לע ,ףסונב .(1996 ,יקסרבטו ןמרביל)תוטלחה תלבקב

 המ תא עדימ לש תולודג תויומכ ךותמ רוחבלו רורבל רמולכ ,"םיצעה לכ ןיב רעיה

 אוה ילוחו תואירב בצמ לש הרדגהש םשכ .(2001 ,ץרוושו רנסלג)ויתורטמל ץוחנש

 יהמ רידגהל שי םג ךכ - הדגנ ןוסיח תריצי ןעמלו הלחמה ןוחבא ךרוצל םדקומ יאנת

 לש העינמו ןוחבאל םילכ חתפל רשפא היהיש ידכ תרקובמו הלוקש עדימ תכרעה

 תא ןוחבל הילעו תיתרוקיב תויהל הכירצ וזכ הכרעה .תרקובמ יתלב תיטמוטוא הכרעה

 ותקיז תא דחוימבו ,ותגצה לש םינושה םירשקהה תא ,םיוסמ עדימ לש ותונימא תדימ
 הכרעהה תלוכי תא קדוב יחכונה רקחמה .ץפומ וא גצומ אוה המשלש הרטמל

 .ותגצה תרטמל סחיב עדימ ןוחבל :וזה תיתרוקיבה

 תוחדל לוכי והשימ .םיבר םידדצ שי וב שמתשמה ןיבל עדימ ןיב רשקה תניחבל

 וזכ הייחד תובורק םיתעל .ללכו ללכ ויניעב הנימא הניא ורסומ תוהזש ינפמ עדימ טירפ

 הייפצב ,םינותיע תאירקב םלוא .תמוסרפ וא הלומעת ינפמ תוננוגתהל הליעומ

 ,תונוש תורטמו תועד ילעב םישנא ידי לע רבעומה עדימל הפישח לכב וא היזיוולטב

 םיכייש עדימה תניחבב םיינושארה םילוקישה .רתוי החותפ השיג ץמאל הטונ "ןכרצ"ה

 תא איבהל םייושע ץפומ אוה ןמשלש הרטמהו עדימה .תילמרופ יתלבה הבישחה םוחתל

 תיסיסבה תרגסמה .(informal argument) ילמרופ יחלב ןועיט ךירעהלו תונבל םדאה

 ביכרה .(Means ä Voss, 1996) םיביכר ינשמ תבכרומ ילמרופ יתלבה ןועיטה לש

 ,תמיוסמ הרעשהכ הגיצהל רשפאו ,ןועיטה תרטמ רמולכ ,תיזכרמה הנעטה אוה דחאה

 הז אוה ןועיטה לש רחאה ביכרה .המודכו הנקסמ ,היעב ןורתפ ,העד ,הדמע ,הירואת

 עדימכ עיפוהל יושע הז ביכר .התמאל וא/ו הקידצהל הסנמהו 'תיזכרמה הנעטב ךמותה

 תמיוסמ תוכמס לש הנעט ,םינותנ ףסוא ,יטרואית רבסה :ןוגכ םיגוציי ןווגמב גצומה

 .דועו

 איה םיוסמ עדימ לע ךמתסמה ןועיט לש תיסיסב הדיחי ךירעהל תשקבתמה ךרדה

 תופולח תניחב התועמשמש ,"ארבתסמ אכפיא"ה ךרד 2,תיטקלאיד תרוקיב תועצמאב

 הכרעהל ,ךכ םא .תמיוסמ תיזכרמ הנעטב םיוסמ עדימ תכימתל תוגייתסמ וא תודגונ

 reason and claim, premises and :ומכ ,ולא םיטנמלא ינשל םינוש תומש םינתונ םינוש תורוקמ

conclusions. תודיחאו טושיפ יכרוצל 'ךמות ביכר"ו ''תיזכרמ הנעט'' חונימב ונרחב. 

 .(2000 ,ןמלופ)תובושתו תולאש תועצמאב תותימא לשו תועד לש תיתרוקיב הריקח איה הקיטקלאיד

 וא התגולפה ןב תונעטב תוריתס יוליג ידי לע תמאל עיגהל ןודשיכה איה הקיתעה ןוויב הקיטקלאיד

 .(1982 ,םניפ)ןתכרפה ידי לעו ביריה
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 491 עדימ יטירפ לש תיטקלאיד הכרעה

 עדימ לש תיתרוקיב הכרעהכ התוארל רשפא .םיקישמ םיטביה עדימ יטירפ לש תיטקלאיד

 םיוסמ עדימ תכימת תודוא תיתרוקיב הכרעהכ התוארל רשפא 3,ותגצה תרטמל סחיב

 ןועיטה תרגסמ לש תיתרוקיב הכרעהכ התוארל רשפאו ,תמיוסמ תיזכרמ הנעטב
 4.תיסיסבה

 ןיב תירשפאה םירשקה תכרעמ תא ךירעהל תלוכי שרוד עדימב רקובמ לופיט ,ןכ םא
 לש הכימתב םיירשפא םייוקיל רתאל ,תורחא םילימב וא ,תמיוסמ הנעטל םיוסמ עדימ

 ןיאש ךכ לע םיעיבצמ םיבר םירקחמ :אבה עדימה ונינפב גצומ ,לשמל .הנעטב עדימה

 הנעט) הנקסמל ליבוהל לולע הז עדימ .ותואירב בצמל םדאה לש ולקשמ ןיב רשק
 הכרעהב .ונשפנ תוואכ ןוזמ לולזל רשפאש (הז עדימ טירפב היומס - תיזכרמ

 םילגוסמ תויהל ונילע ,(תיזכרמה הנעטב ותכימת תדימב ,רמולכ) עדימה לש תיטקלאיד

 ןוזמ לולזל רשפאש איה ונתעד םא וליפא תאזו ,הנקסמב עדימה תכימתמ גייתסהל
 ,םביט לע תוהתל לשמל רשפא הז ןועיטב עדימה לש תיטקלאיד הכרעהב .ונשפנ תוואכ

 תיסחיה םתומכ לע תוהתל רשפא ,לשמל .םירומאה םירקחמה לש םתונמיהמו םפקות

 .םהיעינמו םירקחמה לש םיעצבמהו םיננכתמה לעו (המל סחיב "םיבר") םירקחמה לש

 ןתינ ,ףסונב .הנקסמב ותכימת תא תגייסמ עדימה לש תקפקופמה תונימאה ,הז הרקמב
 לקשמ ,הלילז ןיב םייטנוולר אלהו םייטנוולרה םיירשפאה םירשקה לע תוהתל םג

 ךכב ,ונלש םוימויה ייחב הלודג תובישח תלעב איה תיטקלאיד הכרעה ,ןכ םא .תואירבו
 .עדימ יטירפ לש רקובמ אל לוצינ ינפמ םדאה ןוסיחל אצומ תדוקנ שמשל היושע איהש

 תינויח תיטקלאיד הכרעה ,עדימ תכרעהב תיטמגרפה התובישחמ דבל ,ןכ לע רתי

 .תירסומ תוחתפתה יכילהתלו תיביטינגוק תוחתפתה יכילהתל

 ףקותמ .יביטינגוק יתוחתפתה ןונגנמכ תיגולוכיספ תובישח שי תיטקלאיד הכרעהל
 תונווגמ תויועמשמ תריצי תשרוד ןועיטב עדימ לש תיטקלאיד הכרעה ,התרדגה

 וננוצר ףא לע ,וזכ הכרעה .תמיוסמ תיזכרמ הנעטל סחיב םיוסמ עדימ לש תודגונמו

 איה ,תיתרגש אל הלועפכ .תיתרגשו תימוימוי הלועפ הניא ,תע לכב הנימז היהתש

 הקיטקלאיד .(Wittgenstein, 1968) תועדומל ותולעהלו וילאמ ןבומה לע רערעל היושע

 העמטה יכילהתל וליבוהלו ,ךירעמה לצא יביטינגוק טקילפנוק ררועל לשמל היושע וזכ

 תיתוחתפתהה השיגה דוסיב םייוצמה 5םייטקלאיד םיכילהת םמצעלשכ םהש המאתהו

 לש תויטנלוויבמא תויועמשמ תאלעה ךילהת .(Leitao, 2000; Riegel, 1976) ה'זאיפ יפל

 ךירעמה יניעב עדימה לש תידימה ותועמשמ תרגש תא "רבוש" ,תועדומל םיוסמ עדימ

 דעוימש עדימ םיגיצמ ,םוסרפה םוחתב לשמל ומכ ,תובורק םיתעל .היולג וא היומס הרטמה םא ןיב
 .היולג הרוצב תגצומ אל המצע הנקסמהש ףא ,תמיוסמ הנקסמל וב םיפוצה תא ליבוהל

 ךכו הכרעהל שדח טקייבואל ,רמולכ ,שדח ןועיטל המצעב ךופהל היושע תיתרוקיבה הכרעהה םג
 ,הז רמאמב לבא .ינועיט חיש לש וא ,חוכיו לש היצאוטיסב הרוק םג ךכ ןכאו .יביסרוקר ןפואב האלה
 .תחא תיסיסב ןועיט תדיחי ביבס וזכ הכרעהל ונסחייתה ,דוקימ ךרוצל

 ומכו ןבלה תא םילשמ רוחשש ומכ ,ינשה תא דחא םימילשמ םג לבא ,ינשל דחא םידגונמה םיכילהת
 .ערה תא םילשמ בוטהש
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 לש (הביטקפסרפה) וטבמ תדוקנ תבחרהל םימרותה םידגונמו םינוש םיטביה ףיסומו

 ,רמולכ תויועמשמ ןיב ינושו ןוימד ירשק לש יוהיז תרשפאמ וזכ הבחרה .ךירעמה
 Schwarz ä) םיגשומ לש תועמשמ תיינבו (Hundeide, 1985) הטשפה תרשפאמ

2001 ,Hershkowitz). השיגה דוסיב היוצמ וז תיתרבח־תיביטינגוק־תינושל תוחתפתה 

 .(Hundeide, 1985)יקצוגיו לש תיתוחתפתהה
 תויהל היושע ןועיטב עדימ לש תיטקלאיד הכרעהל ,התא בולישבו היצינגוקהמ דבל

 תוחתפתהל עצמ תנמזמ וזכ הכרעה .םייתרבח־פיירסומ תונורקע תוחתפתהל םג המורת

 ןורקע :לשמל ומכ ,םייטקלאיד תונורקע ביבס עדי תיינב תועצמאב תיתרבח־תירסומ
 הנושה תלבק ןורקע ,הז תא הז םימילשמה םידוגינ ןיב לולכמכ םלשה תסיפת

 (Hogan, 1976) תונומא לש העפשהמ הימונוטוא ,ולש יתרבח־יתוברתה רשקהב רחאהו
 .דועו

 תקידב ןוויכל רקחמה ךשמה שקבתמ ,ןועיט תלוכי ביבס רקחמה תוחתפתה חכונל
 דב הנחבנ םינועיט תכרעה תלוכי ,ללכ ךרדב .עדימ יטירפ תכרעהב תיטקלאידה תלוכיה

 Kuhn, 1991;) תיללכ ןועיט תלוכי תניחבמ קלחכו םינועיט תיינב תלוכי תניחב םע דבב
1996 ,Means Sl Voss). תא ללכ ךרדב םירקוחה וקדב םינועיט תכרעה תלוכי תניחבב 

 תא תונתהלו גייסל ןעוטה תלוכי תא ,רמולכ ,ורקמה תמרב ןועיטה לש הכרעהה תלוכי

 תונעט םיללוכה םיידגנ םינועיטב בשחתהלו ותוללכב ןועיטה תא וא תיזכרמה הנעטה

 רקחמה טעמל ,םרב .(Kuhn, 1991; Leitao, 2000; Means 8l Voss, 1996)תודגונמ תויזכרמ

 ןועיטה תכרעה תלוכי תקידב תניחבמ רסחב וקל ולא םירקחמ ,(Shaw, 1996)וש לש
 הנעטב ביכר לכ לש הכימתה תא ךירעהל תלוכיה תניחבמ ,רמולכ ,ורקימה תמרב

 ךירעמל תרשפאמ איהש רחאמ תינויחו תיזכרמ איה וזכ תיפיצפס הכרעה .תיזכרמה
 ןתינ ,המגודל .רתויב תיסיסבה ןועיטה תרגסמל סחיב וטבמ תדוקנ תא רזבל ןועיטה

 ,ונשפנ תוואכ ןוזמ לולזל רשפא :הזה ןועיטל תויוגייתסהו םיידגנ םינועיט תולעהל
 ןועיט .ותואירב בצמל םדאה לש ולקשמ ןיב רשק ןיאש םירומ םיבר םירקחמש דחאמ

 יכ ונשפנ תוואכ לולזל ךישמהל רשפא יא :הזה ןועיטה תויהל לוכי הז ןועיטל ידגנ
 רשפא :רמולו גייסל םג רשפא .תלבוקמ אל "תיריזח" תוגהנתהל תבשחנ הלילז

 ןוגכ תוגייתסהו תויודגנתה .היסהרפב אלו הענצב תאז םישועש יאנתב לולזל ךישמהל
 ןפואב ןועיטה תכרעהל תועגונ ןהש ןוויכ ורקמה תמרב ןועיטה תכרעהל תובשחנ ולא

 .תיזכרמה הנעטב ךמותה ביכרה לש תוכיאהו הכימתה תדימ תא ררבל ילבמ יללכ
 םדאה לש ותלוכי תניחבב בלה תמושת אולמל םימדוק םירקחמב התכזש איה וז הכרעה

 תיטקלאיד הכרעה הניא וזכ הכרעה ,ןכל םדוק ונארהש יפכ לבא .םינועיט ךירעהל
 םירקחמה יאצממב שי ןכ יפ לע ףאו .ןועיט ותואבש הדמעב עדימה תכימת תא תררבמה

 הכרעהל םירושקה םינושה םיטביהה לע רוא ךופשל ידכ תיללכ ןועיט תלוכי ונחבש

 ונונכתל םייטנוולרה םיאצממה תא הרצקב רוקסנ ןלהל .ןועיטב עדימ לש תיטקלאיד
 .הז רמאמב ראותמה רקחמה לש ועוציבלו

This content downloaded from 132.70.66.13 on Thu, 04 Jun 2015 08:29:22 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 493 עדימ יטירפ לש תיטקלאיד הכרעה

 םימדוק םירקחמ לש םהיתולבגמו םתמורת

 םיאצממ .םידגונמ וליפאו םינוש םיאצממל ואיבה ןועיט תלוכי הקדבנ םהבש םירשקהה

 יוטיב ידיל אב םירשקהה ןיב ינושה .וז תלוכי חותינל םתיב תויטנלוויבמא ורצי ולא

 ןועיט תלוכי ,לשמל .םינועיט וכירעהו ונב םיקדבנ ןהבש תויצאוטיסה לש םינייפאמב

 Kuhn,)ןויאיר ךלהמב ורמאנ וא (Means ä Voss, 1996)ובתכנש םינועיט ךרד הקדבנ

 בוליש ךרדו (Pontecorvo ä Girardet, 1993) חיש לש ךלהמב ונבנש םינועיט ךרד ,(1991

 םימיוסמ םירקמב ,ןכ ומכ .(Schwarz, Neuman, Gil, <Sc Ilya, in press) ולא םיגוס לש

 הקדבנ םירחא םירקמב .(Kuhn, 1991)אוה וינועיט תא ךירעהל ןעוטה לש ותלוכי הקדבנ
 םירקמב ,ףסונב .(Means 8l Voss, 1996) םירחא לש םינועיט ךירעהל ןעוטה לש ותלוכי

 Kuhn, 1991;) דחא ןורתפ ןהל ןיאש תויתרבח תויגוס ביבס םיקדבנה ונעט םימיוסמ

;1993 ,Kuhn, Shaw, 8l Feiton, 1997; Lord, Ross, <fc Lepper, 1979; Pontecorvo Sl Girardet 

Schwarz et ai., in press), שיש תויטמתמ תויעב ביבס םיקדבנה ונעט םירחא םירקמבו 

 ואיבה םינושה םירשקהה .(Schwarz, Neuman, ä Biezuner, 2000) דחא ןורתפ ןהל

 תא רקבל םישנא לש םתלוכי תקידבב ואצמנש םיאצממה ,לשמל .םינוש םיאצממל

 תיברמ .תונוש תויצאוטיסב םינוש ואצמנ התוא ךופהל וא ,התונשל ,תינושארה םתדמע

 םמצע םהש םינועיטל תוינחהו תויוגייתסה ,םיידגנ םינועיט אוצמל וחילצה אל םיקדבנה

 ופשחנ םיקדבנשכ םג ,תאזמ הרתי .(Kuhn, 1991) הנבומ ןויאירה לש היצאוטיסב ולעה

 םימגפ וב אוצמל וא ונממ םלעתהל וטנ םה ,םתדמע לע רערעל ידכ אבוהש בותכ עדימל

 ,ויתובקעב וא יעבט חיש לש היצאוטיסב ,תאז תמועל .(Lord et ai., 1979) םייגולודותמ

 תוינחהו תויוגייתסה םע םישדח םינועיט ונב םיידגנ םינועיטל ופשחנש םיקדבנה תיברמ

 ףא ,(Kuhn et ai., 1997; Schwarz et ai., in press) םיידגנה םינועיטה תא ןובשחב וחקלש

 ןורתפב ,לשמל ,תאז ושע ,םתדמע תא ךופהל וחילצהש םיקדבנ .םתדמע תא וכפה אלש

 תוידגנ תודמעל םתפישח תא ללכ הלטמה בוציע רשאכ דחא ןורתפ תלעב תיטמתמ היעב

 ילכ תרזעב םהינועיטו םהיתורעשה תא תמאל ולכי רשאכו ,גוז ינב םע היצקארטניאב

 הצוענ ןועיט תלוכי חותינב תומימעהש קפס ןיא .(Schwarz et ai., 2000) בשחוממ

 לש םינושה םינייפאמה ןיב רשקה תא .וז תלוכי הנחבנ םהבש םינושה םירשקהב

 םיביכרמ ךותבו ןיב רצונה חתמל רקיעב ךיישל רשפא ןועיטה תלוכי ןיבל תויצאוטיסה

 םייושע םייתוישיאה םיביכרמה .ןועיט לש רשקהב םייביטינגוק םיביכרמו םייתוישיא

 ןעוטה לש ונוצר ,לשמל .(2001 ,ץרוושו רנסלג)תונוש תונעט ןועטל ןעוטה תא עינהל

 םינועיטמ םלעתמש ירוטר ןועיט תונבל ותוא עינהל לוכי ריחמ לכב ויתודמע לע ןגהל

 לש תויפיצ וא הרומ לש תויפיצ) םירחא לש תויפיצב דומעל ןוצרה ,תאז תמועל .םיידגנ

 ,םידגונמ םינועיט גיצמה בכרומ ןועיט תונבל ןעוטה תא עינהל לוכי (הדובעל םיתימע

 םייביטינגוקה םיביכרמה .(prwi, 2001 רנסלג) וילע הלטוהש ולש הלטמה וז םא
 אטבל םישנאל םירשפאמה םימוגיפו םילכ לש םתואצמיהל וא םרדעהל רקיעב םיסחוימ

 (הניב־רלסכוו ינחבמ יפל) טרפה תלוכי לש הנתשמהש ףא ,ןכש .ןועיט תלוכי חתפלו

 םירקחמ םנשי ,(Means 8c Voss, 1996) ןועיט תלוכיל רתויב בוטה אבנמכ אצמנ
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 .(Schwarz et ai., in press)וז תיפיצפס תלוכי חתפלו דומלל תורשפאה לע םיעיבצמה

 םינוש םירשקהב ןועיט תויוליעפ ףצר לש לכשומ בולישש הלעה תונוש תויוליעפ חותינ

 .(Schwarz 8c Giassner, in press)רשקהב ןועיט תלוכי חופיטל םורתל יושע

 תא ךירעהל םיקדבנ תלוכיב תורישי עגנ (Shaw, 1996)וש לש רקחמה קר ,ןיוצש יפכ

 םינועיט תכרעהבש האצמ וש .תיזכרמה הנעטל ךמותה ביכרה ןיב הכימתה ירשק

 לש ותוריבסלו ותונימאל םסחייתהב םינועיט ךירעהל רתוי וטנ םיקדבנה ,םיבותכ

 ביכרה לש הכימתה ירשק תא ןוחבל תוחפ וטנו ,(ורקמה תמרב הכרעה)ולוכ ןועיטה

 ןיב היולגו הרורב ,תמדקומ הדרפה .(ורקימה תמרב הכרעה) תיזכרמה הנעטב ךמותה
 תניחבב םהילע הלקהו םיקדבנל העייס (ךמותה ביכרהו תיזכרמה הנעטה)ןועיטה יביכר

 תא ךירעהל םיקדבנ לש םתלוכי לע עיבצמ וש לש רקחמה ,ןכ םא .הכימתה ירשק

 רשפא .הדמעל עדימה ןיב םידירפמש יאנתב תמיוסמ הדמעב םיוסמ עדימ לש הכימתה

 יכרד ונייפוא אל וש לש רקחמב .תלוכיה תניחבל דבלב םידקמ רקחמ הז רקחמב תוארל

 וקדבנ אל ןועיטה יביכרמ תדרפהמ ץוחו ,וזכ תיפיצפס הכרעהב םיקדבנה לש הכרעהה

 ןחבנ אל ,ףסונב .וזכ הכרעה תלוכי יוטיבל םירושק תויהל םייושעש םירחא םירשקה
 ןושאר ראותל םיטנדוטס ויה םיקדבנה ןכש ,וז הכרעה תלוכי לש יתוחתפתהה טביהה
 .ינשו

 הז רמאמב ראותמה רקחמה תולאשל יטרואית סיסב ושמיש ליעל ורקסנש םיאצממה

 לש תיטקלאיד הכרעה תמרש תורשפאה לע םיעיבצמ ולא םיאצממ םתוללכב .ונונכתלו

 :ומכ םייתביבסו םיישיא םירשקהב היולת תויהל היושע הדמעב עדימ תכימת

 גוס ,וזכ הכרעה עצבל ךירעמה עינמ ,תכרעומה הדמעה יפלכ ךירעמה תדמע

 תולועפ ,(דחא ןורתפ תלעב היעב וא תקולחמב היונש הלאש) ךירעמ אוהש היגוסה

 תדרפה ,לשמל)וזכ הכרעה עוציבל ול םינתינה םינוש םילכו וז הכרעה ינפל עציבש

 הכרעה תלוכיש רעשל שי דחא דצמ ,יתוחתפתהה טביהל רשא .(הדמעהמ עדימה

 תויצרפואל רבעמה ללגב דחוימב ,ה'זאיפ יפ לע ןה תורגבתהה ליגב חתפתת תיטקלאיד

 תוכיפה םע רתוי תבכרומ תודדומתה תורשפאמה תורגבתהה ליגב תוילמרופ

(reversibility) ליגב תינושלה תוחתפתהה ללגב דחוימב ,יקצוגיו יפ לע ןהו ,הקיטקלאידו 

 תויועמשמ יוביר ןתמ ךות רתוי הבחר תיביטקפסרפ היאר תרשפאמה תורגבתהה

 סווו סנימו ןוק לש םהירקחמ ליעל וניוצ ,ינש דצמ .תיטקלאיד הכרעהב תושורדה

(1996 ,Kuhn, 1991; Means ä Voss), ליגב תחתפתמ אל תיללכ ןועיט תלוכיש וארהש 

 היגוסה לע יפיצפס עדיו הלכשה ,תיללכ תלוכי לש היצקנופ רתוי איהו תורגבתהה

 .הנודנה

 רקחמה תולאש

 חכונלו ןועיטב עדימ לש תיטקלאיד הכרעה תלוכי קדובה ןושאר רקחמב רבודמש ןוויכ

 .תויעמשמ־דחו תורורב תומדקומ תורעשה ונל ויה אל ,ליעל ורכחהש םירקחמה יאצממ
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 ןכ םאו ,ליגה םע תחתפתמ וזכ תלוכי םאה :לשמל ומכ ,תונוש תולאש ונמצע תא ונלאש
 ררועל ןתינ םאהו ,ךירעמה לש תוינושאר תודמעל הרושק איה הדימ וזיאב ?הדימ וזיאב

 ,תאז לכבו ?םהשלכ םיעינמ וא (תומידקמ תולועפ) תויצלופינמ תרזעב וזכ תלוכי

 יפלכ תוינושארה ויתודמע ןיבל טרפה לש תיטקלאיד הכרעה תלוכי ןיב רשקה תלאשב

 Lord)ויתימעו דרול לש רקחמה ךמס לע .תינוויכ הרעשה ונרעיש ,ךירעמ אוהש היגוסה

1979 ,.et ai), ךירעמלש ךכ היגוסב ךירעמה תדמעל הרושק היהת וזכ תלוכיש ונרעיש 
 עדימ רקבל רתוי לקו ותדמעב ךמותש עדימ (תיטקלאיד ךירעהל)רקבל רתוי השק היהי

 לע ריהצה) םדקומ ןועיט הנבש ימש ונרעיש :דועו תאז .ותדמעל תדגונמ הדמעב ךמותש

 ללגב תיטקלאידה הכרעהה ךלהמב ותדמעל רתוי ביוחמ היהי ,(התוא קמינו ותדמע

 .תמדקומה ותרהצה וא ותוביוחמ

 :האבה רקחמה תלאש התלע ליעל רומאה ןמ

 ,ןועיטב עדימ לש תיטקלאידה הכרעהה תמר :יולתה הנתשמה ןיב רשק שי םאה
 ןיבל ,תמיוסמ הדמעב םיוסמ עדימ תכימתב תיטקלאידה הכרעהה תמר ,רמולכ

 קדבנה לש ותדמעב ךמותה עדימ) עדימה ןוויכ ,ליג תבכש :םייולת יתלבה םינתשמה
 לש היינב יא וא היינב םייביטלופינמה םינתשמה ,(תידגנה הדמעב ךמותה עדימ תמועל

 ,תיטקלאידה הכרעהה ינפל (םיקומינו הדמע תגצה) ןועיטה תייגוס יפלכ ישיא ןועיט

 .וז הכרעה עוציב ינפל ןועיט לש תיטקלאיד הכרעהל המגוד לש הלבק יא וא הלבקו

 רקחמה תטיש

 םיקדבנ

 הביטחו םייניב תביטח ללוכה ינגורטה ינוריע רפס תיבמ םיקדבנ 174 ופתתשה רקחמב

 וקדבנ .הנוילעה הביטחל םלוככ םבור םיכישממ םייניבה תביטח ידימלת ובש ,הנוילע

 .הנוילעה הביטחהמ י תותיכ ידימלת 104־ו םייניבה תביטחמ ח תותיכ ידימלת 70

 םילכ

 שנוע תייגוס תריחב ,לשמל .ורקסנש םירקחמה יאצממ עקר לע וחתופ םילכה ,תיללכ

 היגוסב ושמתשה ןועיט רקח םוחתב םיפסונ םירקחמש הדבועה ךמס לע התשענ תוומה

 תוומה שנוע תייגוס תריחב םלואו .(Kuhn et al., 1997; Lord et al., 1979; Santos, 1993)וז

 תוברועמ תררועמ הניאש ףאו ,תקולחמב היונש היגוס התויהב הנושארבו שארב התשענ

 םיוסמ עדיו היבגל הדמע שי םיקדבנה בורל ,(לארשיב אל תוחפל)דואמ ההובג תישגר

 םינייפאמ םתוא תולעב ןה םינועיט רקחל רשקב וקדבנש תורחאה תויגוסה תיברמ .הילע

(1996 ,Kuhn, 1991; Means ä Voss) תולבגמ ןנשי תוומה שנוע תייגוס תריחבל תאז םעו. 
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 ןיב רכינ לדבה תויהל יושע ןכש ,םירקחמ ןיב האוושהה תורשפאל הרושק תחא הלבגמ

 תוצראמ םידימלת תודמע ןיבל תוומ שנוע לעפומ אל הבש ,לארשימ םידימלת תודמע

 הללכהה תלוכיל הרושק היינש הלבגמ .תוומ שנוע לעפומ הבש הנידמ ,תירבה

 .היגוס ייולת תויהל םילולע םיאצממהו תחא היגוסב רבודמ ןכש ,רקחמהמ

 עדימ ןיב רשקה תא ךירעהל םיקדבנ לש םתלוכי רבדב (Shaw, 1996)וש לש אצממה

 תיטקלאידה הכרעהה ןולאש תיינבל ליבוה הדמעל עדימה ןיב םידירפמש יאנתב הדמעל

 וא דעב :תיזכרמה הנעטה)ןועיטב הדמעה ןיב ,יעבט אלו ,רורב ןפואב הדירפמה ךרדב

 תורמל .תמיוסמה הדמעב ךומתל ידכ אבוהש עדימה עטק ןיבל (תוומ שנוע דגנ

 ,(עדימו ןועיט בלשמה)יעבטה חישה תייצאוטיס לש הנורתי לע םיעיבצמה םיאצממה

 ןועיטב עדימ לש תיטקלאיד הכרעה תלוכי ונקדב אל ,םינועיט לש הכרעהו היינבל

 תילאודיווידניאה תלוכיה לש תיתומכ הניחב היה רקחמה דקומש רחאמ ,וז היצאוטיסב

 םינולאש תועצמאב תיעבט היצאוטיסב רסחה לע תוצפל וניסינ .וזכ הכרעה עצבל

 .ימינפ חיש םיעינמו יעבט חיש םימדמה

 ןולאשב .בתכב םהילע תונעל ושקבתנ םיקדבנהו םינולאש ינש ונבנ רקחמה יכרוצל

 םיקדבנה הז ןועיטב .תוומ שנוע קוחל סחיב ןועיט תונבל םיקדבנה ושקבתנ ןושארה

 לע (מ"ע ןלהל) תוומ שנוע ליטהל תורשפאה רבדב םתדמע תא עיבהל (א) :ושקבתנ
 (ג) ;םתדמע תא קמנל (ב) ;לארשיב הליחת הנווכב חצרב םימשא ואצמנש םיניירבע

 .(תוירשפא ןוחטיב תוגרד 4 ןיב)םתדמעב םהלש ןוחטיבה תדימ תא גרדל

 יעטק ינש תיטקלאיד הכרעה ךירעהל םיקדבנה ושקבתנ (א חפסנ ואר)ינשה ןולאשב
 עטק .(מ"ע דגנ וא דעב)תחא הדמעב לוכיבכ ךומתל אבוה םהמ דחא לכש םיבותכ עדימ

 ןהבש תונידמ ןנשי" :היה ,מ"עב ךומתל ידכ םיוסמ םדא ידי לע אבוהש ,ןושארה עדימה
 עדימה עטק ."חצרה ירקמב הדירי הלח הטלחהה רחאלו ,תוומ שנוע קוח לע טלחוה

 עבק טפשמ תיבש םידקמ ויה" :היה ,מ"על דגנתהל ידכ רחא םדא ידי לע אבוהש ינשה
 תושדח תודבוע ואצמנ םינש רפסמ רחאלו הליחת הנווכב חצרב םדא לש ותמשא תא

 הנבנ תיטקלאידה הכרעהה לש ןולאשה ."םדא ותוא לש ותמשאב ישממ קפס וליטהש

 עדימה עטקב םייוקילה ברמ תא אוצמל םיקדבנה ושקבתנ הז קחשמב .םידיקפת קחשמכ

 ידכ וא ,ןושארה עטקה לש הרקמב מ"עב ךומתל ידכ וב שמתשהל בוט אל םללגבש

 ןיב רשקה לע עיבצמה טפשמ בתכנ ןולאשב .ינשה עטקה לש הרקמב ,מ"על דגנתהל
 ידכ בתכנ הז טפשמ .םיחוכיווב חצנל יוכיסה ןיבל ,םייוקיל לש יברמ רפסמ תאיצמ

 .דיקפתה יולימל ףסונ ,היצביטומ ררועל
 .(ב חפסנ ואר)ןועיטב עדימ לש תיטקלאיד הכרעהל הבותכ המגוד היה ףסונ ילכ

 יצח רחאל זוכירה תא םידבאמ םיבר םידימלת" :אבה עדימה עטק ביבס התנבנ המגודה

 :האבה הדמעב ךמותה םדא ידי לע אבומה עטקכ גצוה עדימה עטק ."רועיש לש העש

 התנבנ המגודה ."העש יצח לש ןמזל ,התיכב םיינויעה םירועישה ןמז תא רצקל ךירצ"

 עטקב םידחא םייוקיל ומגדוה התרגסמבו תיטקלאידה הכרעהה ןולאשל המוד תנוכתמב
 .הדמעב ךומתל ידכ וב שמתשהל בוט אל םללגבש עדימה
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 רקחמה ינתשמ

 הרדגהה .(ד"הר ןלהל) תיטקלאידה הכרעהה תמרכ רדגוה יולתה הנתשמה

 אבוהש עדימה עטקב אצמ קדבנהש םינושה םייוקילה רפסמ איה וז המרל תילנויצרפואה

 ,תורחא םילימב ובתכנש םיהז םייוקיל ורפסנ אל .מ"ע דגנ וא דעב הדמעב ךומתל ידכ

 יוקילכ ןגווסל רשפא היה אלש תורימא .דחא יוקילכ ובתכנ םא ףא םייוקיל ורפסנ ךא
 ישוק תאפמ הארנכ)וב יוקיל לע עיבצהל םוקמב ןועיטה תא וקזיח םא וא תומימע ללגב

 .םייוקילה ןיינמב וללכנ אל ,(דיקפתה תנבהב
 וא דעב) קדבנה תדמע ,(י התיכ וא ח התיכ)ליג תבכש :ויה םייולת יתלבה םינתשמה

 מ"עב ךומתל אבוהש עטקה תכרעה - םיקדבנ־ךות הנתשמ) עדימה ןוויכ ,(מ"ע דגנ
 סחיב קדבנה לש ישיא ןועיט תיינב יותיע ,(מ"על דגנתהל אבוהש עטקה תכרעה תמועל

 ,(וז הכרעה רחאל קר וא ,םיבותכה םיעטקה לש תיטקלאידה הכרעהה ירחאו ינפל)מ"על
 .(המגוד ןתמ יא וא ןתמ)ןועיטב עדימ לש תיטקלאיד הכרעהל המגוד ןתמו

 רקחמה ךרעמ

 ינפל ,ללככ .ךוניחה דרשמ לש תישארה תינעדמה רושיא תא לביק ראותמה רקחמה
 .הליחת הנווכב חצר והמ וב ריבסהל ושקבתנ םיקדבנהו רצק ןויד ךרענ םינולאשה יולימ
 ינפל וארקוה םינולאשבש תויחנהה .חנומה תא םיקדבנל ריכהל ידכ ךרענ הז ןויד

 .האירקב םישקתמה םיקדבנ תוצפל ידכ םר לוקבו טאל םיקדבנה
 תוחפ הווש ןפואב וגלפתהש תותיכ יאצח וא תותיכ ןיב וקדבנ םינושה יוסינה יאנת

 תלהנהו םירומה תווצ ידי לע ורדגוה תותיכה יאצחו תותיכה .תונבל םינב ןיב רתוי וא
 .ןהידימלת לש תעצוממה םיגשיהה תמר תניחבמ תוינגורטה תודיחיכ רפסה תיב

 רקחמה ךלהמ

 ובש ןולאש אלמל ושקבתנ םיקדבנהמ תיצחמכ (1):םיבלש העברא ללכ רקחמה ךלהמ

 תדימ תא ןייצלו הקמנל ,םתדמע תא עיבהל ,רמולכ ,מ"על סחיב ןועיט תונבל םהילע

 תיצחמכו ,מ"על סחיב ןועיט תונבל ושקבתנש םיקדבנה תיצחמכ (2) .הב םנוחטיב

 אשונב תיטקלאיד הכרעהל המגוד ולביק ,הזכ ןועיט תונבל ושקבתנ אלש םיקדבנהמ

 אלמל ושקבתנ םיקדבנה לכ (3).(ב חפסנ ואר)(רפסה תיבב םירועישה ךשמ רוציק)רחא
 אבוהש עטקה :מ"ע תייגוסב עדימה יעטק ינשל עגונב תיטקלאידה הכרעהה ןולאש תא

 תא אלמל ושקבתנ םיקדבנה לכ (4) .מ"על דגנתהל אבוהש עטקהו מ"עב ךומתל

 הקמנל ,םתדמע תא עיבהל ,רמולכ ,מ"על סחיב ןועיט תונבל םהילע היה ובש ןולאשה

 הכרעהה ירחאו ינפל) היינשה םעפב תאז ושע םתיצחמ .הב םנוחטיב תדימ תא ןייצלו

 ןולאשה לש הנוש טעמו תרצוקמ הסרג השגוה םהלו (עדימה יעטק ינש לש תיטקלאידה

 .תוינוטונומו תונבה רסוח עונמל ידכ ןושארה
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 םיאצממ

 םייבישלופינמה םינמסמהו עדימה יעטק ,ליג תבכש ,ד"הר

 םיקדבנה לש ד"הר לש םיימרוג־בר םיחותינ ללכש ברועמ לדומ תרזעב הכרענ וז הקידב
 תמועל מ"עב ךומתל אבוהש עטקה תכרעה) םיקדבנ ךותב עדימה יעטק הנתשמל עגונב

 םינתשמהו ליג תבכש) םיקדבנ ןיב םינתשמלו ,(מ"על דגנתהל אבוהש עטקה תכרעה

 יא/תלבקו ,תיטקלאיד הכרעה ינפל מ"על סחיב ןועיט תיינב יא/תיינב :םייביטלופינמה

 ןקתה תויטסו ד"הר יעצוממ .(וז הכרעה עוציב ינפל תיטקלאיד הכרעהל המגוד תלבק
 .1 חולב םיגצומ תונושה יוסינה תוצובק רובע

 יוסינה תוצובקב םיקדבנהש םייוקילה רפסמ לש (םיירגוסב)ןקת תויטסו םיעצוממ : 1 חול

 עדימה עטקב ואצמ

 ח תותיכ י תותיכ

 ינפל ןועיט תיינב אלל ינפל ןועיט תיינב םע ינפל ןועיט תיינב אלל ינפל ןועיט תיינב םע

 ילב םע ילב םע ילב םע ילב םע
 המגוד המגוד המגוד המגוד המגוד המגוד המגוד המגוד

(16=") (35 = ") II 3, O^ II (15=") (18=") (18=") (19=") 

 עטקה תכרעה 0.8 2.2 1.7 2.3 2.8 2.1 1.7 2.9
 מ"עב ךומתל אבוהש (0.8) (1.4) (1.2) (1.7) (1.3) (1.4) (1.3) (1.6)

 עטקה תכרעה 0.4 0.7 0.8 1.3 1.4 0.9 1.0 1.6

 מ"על דגנתהל אבוהש (0.5) (0.8) (0.9) (1.0) (1.1) (0.8) (0.9) (1.1)

 האצמנ (m = 1.7)י תותיכ ידלי לש ד"הר .ליגה תבכש הנתשמ רובע אצמנ ירקיע טקפא

 .F(1,166) = 11.89, p <.001,ףM), 07. =2= 1.3)ח תותיכ ידלי לש וזמ רתוי ההובג

 תכרעהב ד"הר .םיקדבנה ידיב םינושה עדימה יעטק תכרעהב אצמנ ירקיע טקפא

 מ"על דגנתמה עטקה תכרעהב ד"הרמ ההובג האצמנ {M = 2.0) מ"עב ךמותה עטקה

(1.0 = /2 = .44 ,(A0001,זן.> F( 1, 166)= 130.59, p. 
 ןיבל עדימה יעטק הנתשמ ןיב תימרוג־בר תעבורמ היצקארטניא האצמנ ,יופצכ אלש
 יא/תלבק ןיבלו תיטקלאיד הכרעה ינפל ןועיט תיינב יא/תיינב ןיבל ,ליגה תבכש הנתשמ

 תא ריהבהל ידכ ./ך P ,6.68 = (1,166 < .05,ף2 = .04 ,תיטקלאיד הכרעהל המגוד תלבק

 1 חול ואר) םינתשמה תוצובק יעצוממ תא בורקמ ונחב היצקארטניאה תורוקמ

 תלעפה) היצלופינמ לכ ,ח תותיכ ידימלת ברקבש הארנ וז הניחבמ .(2־ו 1 םימישרתו
 התלעה תיטקלאיד הכרעהל המגוד תלבק .ד"הר ןויצ תא התלעה (יביטלופינמ הנתשמ

 הכרעה ינפל ןועיט תיינבו מ"עב ךומתל אבוהש עטקה תכרעהב דחוימב ד"הר ןויצ תא

 דוגינב .מ"על דגנתהל אבוהש עטקה תכרעהב דחוימב ד"הר ןויצ תא התלעה תיטקלאיד

 ןיב טלוב לדבה .ד"הר ןויצ תא הדירוה היצלופינמ לכ ,י תותיכ ידימלת ברקב ,ךכל
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 לע ואצמנש םייוקילה יעצוממ תמועל ח תותיכ ידלי ידי לע ואצמנש םייוקילה יעצוממ

 .תיטקלאידה הכרעהה ינפל (םילכ)תויצלופינמ ונתינ אל רשאכ אצמנ י תותיכ ידלי ידי
 מ''על סחיב םדקומ ןועיט תיינב - (םייביטלופינמה םינתשמה) םילכה בוליש ,ןכ םא

 לכ .ח תותיכ לש תיטקלאיד הכרעהל דחוימב עייס - תיטקלאיד הכרעהל המגוד ןתמו

 .י תותיכ ידליל עירפה לבא ח תותיכ ידליל עייס דרפנב הנתשמ

 ןועיט םע ןועיט ילב ןועיט םע ןועיט ילב
 המגוד םע המגוד םע המגוד ילב המגוד ילב

 1.ח תותיכ
 q י תותיכ

■ 

- 1.5 

- 1 

§ - 0.5 

- 0 
 ןועיט םע ןועיט ילב ןועיט םע ןועיט ילב
 המגוד םע המגוד םע המגוד ילב המגוד ילב

 עטקה תכרעהב ואצמ י תותיכבו ח תותיכב םיקדבנהש עצוממה םייוקילה רפסמ : 1 םישרת
 יוסינה תוצובק יפל ,מ"עב ךומתל אבוהש

 עטקה תכרעהב ואצמ י תותיכבו ח תותיכב םיקדבנהש עצוממה םייוקילה רפסמ : 2 םישרת
 יוסינה תוצובק יפל ,מ"על דגנתהל אבוהש
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 קדבנה תדמעו ד"הר

 החקלנ ,(מ"ע דגנ וא דעב) םיקדבנה תדמע הנתשמ ינותנ ףוסיאב תודיחא רוציל ידכ
 יעטק ינש לש תיטקלאידה הכרעהה דחאל מ"על סחיב ונבש ןועיטהמ םיקדבנה תדמע

 ,םתיצחמ קרש דועב ,הכרעהה רחאל מ"על םתיב ונעט םיקדבנה ללכ ,רוכזכ .עדימה

 םיקדבנה ברקמ 939'0 יכ ונאצמש רחאל וז ךרד טוקנל ונטלחה .הכרעהה ינפל םג ונעט

 .מ"על סחיב םתדמע תא וכפה אל ,הירחאו הכרעהה ינפל םתדמע תא ועיבהש

 ןיבל קדבנה תדמע הנתשמ ןיב היצקארטניאל רקחמ תרעשה ונל התייהש ןוויכ

 תניחב תועצמאב התשענ קדבנה תדמע תקידב ,(םיקדבנ ךותב) עדימה ןוויכ הנתשמ

 הנתשמו ליגה תבכש הנתשמ ,(םיקדבנ ךותב)עדימה ןוויכ הנתשמ ןיב תימרוג־בר תונוש

 םיקהבומ םיטקפא ונאצמ ,םדוקה חותינב אצמנש יפכ .(םיקדבנ ןיב) קדבנה תדמע

 םע היצקארטניא ידי לע ותחפוה אלש ליגה הנתשמו עדימה ןוויכ הנתשמ לש תיטסיטטס

 הדבועה ןיבל ד"הר ןיב רשק אצמנ אלו הששוא אל ונתרעשה ,רמולכ .רחא םרוג

 הדמעב ךמותה עדימ עטק ךירעמ אוהש וא ותדמעב ךמותה עדימ עטק ךירעמ קדבנהש

 עטקה תכרעהב ד"הר ,קדבנה לש תמדקומה ותדמע םע רשק אלל ,ךכו .ותדמעל תידגנה

 .מ"על דגנתהל אבוהש עטקה תכרעהב ד"הרמ ההובג האצמנ מ"עב ךומתל אבוהש

 םיצעהל יושעש רבד ,ותדמע יפלכ רתוי ביוחמ שיגרי םדקומ ןועיט הנבש ימש הרעשהה

 תדרפנ תימרוג־וד תונוש תקידב .הששוא אל - עדימה ןוויכ לע הדמעה טקפא תא

 הכרעהה ינפל םתדמע לע וריהצה) םדקומ ןועיט ונבש ולא ברקב קר התשענש

 .עדימה ןוויכ הנתשמל קדבנה תדמע ןיב היצקארטניא התלעה אל איה ףא ,(תיטקלאידה

 םחותינו םיקדבנה ואצמש םייוקילה ןויפא

 דגנתמש עדימה עטקבו מ"עב ךמותש עדימה עטקב םיקדבנה ואצמש םייוקילה חותינב

 טביהה תובישח סופיט ,א סופיט .םייוקיל לש םיירקיע םיסופיט השולש והוז ,מ"על

 םיטביה םימייק ,הדמעב ךמות עדימה יכ ףאש תיללכה הנעטה תא אטבמ ,היגוסל סחיב

 ולא םיטביהשו ,תקולחמב היונשה היגוסל סחיב רתוי םיבושחו םייטנוולר םהש םירחא

 בוט אל" :האבה הנעטה איה הז סופיטל המגוד .תידגנה הדמעב אקווד םיכמות

 תאבומ וז הנעט ."ירסומ אל אוה תוומ שנוע יכ תוומ שנועב ךומתל ידכ עטקב שמתשהל

 הלח הטלחהה רחאלו תוומ שנוע קוח לע טלחוה ןהבש תונידמ ןנשי" :עטקב יוקילכ

 ירסומה טביההש יומס ןפואב עיבמ קדבנה ,הז הרקמב ."חצרה ירקמ רפסמב הדירי

 אבוהש עדימה עטקב עבומה ילנויצקנופה טביההמ בושח רתוי טביה אוה מ"על דגנתמה

 .מ"עב ךומתל

 תיללכה הנעטה תא אטבמ ,הדמעל סחיב עדימה לש תועמשמ־ברה סופיט ,ב סופיט

 וא ,רמולכ .יעמשמ־דח וניא עדימהש רחאמ ,הדמעב עדימה תכימת לע רערעל ןתינש

 עדימה תא שרפל רשפאש וא ,םייקה עדימה לש ותועמשמ תא ריהביש ףסונ עדימ רסחש

 המכב הלאשה" :האבה הנעטה איה הז סופיטל המגוד .םינוש םישוריפ ונממ םיקלח וא
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 501 עדימ יטירפ לש תיטקלאיד הכרעה

 ".תונידמ לש יסחי ןטק רפסמב קר העריא חצרה ירקמב הדיריהו רשפא ,רבודמ תונידמ

 עדימה לש הכימתה תא ךפוהה רבד ,ףסונ עדימב רסוח לע קדבנה עיבצמ הז הרקמב

 .תיטנלוויבמאל (מ"ע דעב)הדמעב

 תיללכה הנעטה תא אטבמ ,הכומנה תויטנוולרה וא תויטנוולר־יאה סופיט ,ג סופיט

 המגוד .הכומנ הדמעל ולש תויטנוולרה תדימש וא ,הדמעל יטנוולר וניא ללכ עדימהש

 המב אלו תורחא תונידמב הרקש המב רבודמש רחאמ" :האבה הנעטה איה הז סופיטל

 דומלל ןתינ אל ,תורחא תונידממ דואמ הנוש ילש הנידמהש רחאמו ,ילש הנידמב הרקש

 וז הנעטב ."[עיתרי מ"עש] ילש הנידמב הרקיש המ לע תורחא תונידמב הרקש הממ

 סחיב (תורחא תונידמל רושקה) עדימה לש הכומנה תויטנוולרה תדימ לע קדבנה עיבצמ

 .(לארשיב מ"ע דגנ וא דעב)הדמעל
 ןיב תונמיהמ לש ןחבמב דמע םינושה םיסופיטל םנוימו םייוקילה רפסמ יוהיז
 הגוויס תילמרופ יתלב הבישח םרוקב ינש ראותל תויטנדוטס 20 ןיבמ תחא לכ .םיטפוש

 ללוכ) םירכזנה םיסופיטה תשולשל םיקדבנה ואצמש (םייוקיל) םינוש םיעבמ 25

 ולא תאו םיעבמב ולעוהש םייוקילה רפסמ תא הנייצ תטפוש לכ ,ףסונב .(הנשמ־יסופיט

 ךמת הז עבמש ללגב וא רתי תומימע ללגב לבוקמ יוקילכ םגווסל רשפא היה אלש
 האצמנ הז ךילהתב .וז הכימתב יוקיל לע עיבציש םוקמב הדמעב עדימה תכימתב

 תונעט וניומ תוחולל םינותנה ףוסיא ךילהתב .הקולחל 85<70־מ הלעמל לש המכסה

 .ורפסנו םינושה םיסופיטל םיקדבנה

 ילדבהל סחיב םיירשפא םיטקפא רתאל ידכ התשענ תדרפנ תינושאר תיתומכ הניחב

 אל ידכ דרפנב התשענ וז הקידב ,תולבגמה תורמל .ונייפואש םייוקילה יסופיט ןיב ד"הר

 תרגסמב ושענש תוקידבהמ הדירפהל ידכו ינתשמ־ברה לדומה לע םינתשמ סימעהל

 לש תירשפא תיתוחתפתה הניחב ןוחבל וניצר הליחת .תוינושארה רקחמה תורעשה

 סחיב םיקדבנה לש ד"הר לש תינושאר הקידבב ,ןכאו .םינושה םיסופיטה יפל ד"הר

 ןיבל ליגה תבכש הנתשמ ןיב תיטסיטטס קהבומ רשק אצמנ ,םייוקילה יסופיט תשולשל

 לש תועמשמ בר"ה סופיט אוה ב סופיט ,רוכזכ .ב סופיטמ ואצמנש םייוקילה רפסמ

 m = 2.3,) ההובג האצמנ י תותיכ יקדבנ לש ב סופיטמ ד"הר ."הדמעל סחיב עדימה

2.0 = SD) 1.1,) ח תותיכ יקדבנ לש ב סופיטמ ד"הרמ תיטסיטטס קהבומ ןפואב = M 

1.6 =172) = 4.05,/? < .01, Cohen's</=0.66 ,(sd)/. עטק לכ לש הכרעהב אצמנ הז לדבה 
 .ג וא א םיסופיטב אצמנ אל ליג תצובקל ד"הר ןיב רשק .דרפנב עדימ

 תיטקלאיד הברעה דהאל ,ותדמעב ונוחטיב תמרב וא קדבנה תדמעב םייוניש

 עוציב רחאל םתדמעב םהלש ןוחטיבה תמרו םיקדבנה תודמע יוניש ונחבנ ,ףסונב

 ,תיטקלאידה הכרעהה ירחאו ינפל ונעטש םיקדבנה 83 ללכמ .תיטקלאידה הכרעהה
 ולא ןיבמ קר ויה םתעד תא ונישש םיקדבנה .מ"ע יפלכ םתדמע תא וניש (ד 90) השיש
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 ץרווש ךורבו רנסלג ןונמא 502

 הכרעהה ינפל מ"על ודגנתהש ולא ןיבמ .תיטקלאידה הכרעהה ינפל מ"עב וכמתש

 .תיטקלאידה הכרעהה רחאל ותדמע תא הניש אל שיא ,תיטקלאידה

 ,םתדמע תא וניש אלשו תיטקלאידה הכרעהה ירחאו ינפל ונעטש םיקדבנה 77 ברקב
 הכרעהה רחאל םתדמעב ועיבהש ןוחטיבה תדימב יוניש לח (4896) 37 לצא

 םהמ (3196) 24־ו ,םתדמעב ןוחטיב תוחפ ועיבה םהמ (1796)רשע השולש .תיטקלאידה

 .םתדמעב ןוחטיב רתוי ועיבה

 ןויד

 תיטקלאידה הכרעהה תמרכ תוחתפתה

 תלוכיה תוחתפתה לע זמור ליגה תובכש יפל ד"הר תונוש לש יזכרמה טקפאה

 תיב טקפאב רבודמ םא תעדל ןיא הז רקחמ יאצמממ .ליגב תומדקתהה םע תיטקלאידה

 רשא .םהינש לש בולישב רבודמש ןכתיי .(age) תיליג תוחתפתהב וא (schooling)ירפס

 לש תיביטינגוק־תינושלה הקיטקרפל הרושק וז תוחתפתהש ןכתיי ירפס תיב טקפאל

 רפסה תיבב םהידומיל תפוקתב התוא הוולמה תיגשומה תוחתפתהלו םידימלתה

(1995 ,Nelson). םתועמשמ תבחרה לע העיבצמ ןוסלנ ,תינאיקצוגיוה טבמה תדוקנמ 

 ־יתרבח חישב םתופתתשה ךילהת תועצמאב םירגבתמו םידלי לצא םיגשומ לש םנבומו

 םיקדבנהש םייוקילה יסופיט תקידבב ,ןכאו .ול הצוחמו רפסה תיבב יתוברת
 םייוקילל הקיז רקיעב שי םיליגה ןיב לדבהלש אצמנ ,ןאכ ראותמה רקחמב ואצמ

 הקיז האצמנ ,תורחא םילימב .הדמעל סחיב עדימה לש תועמשמ־ברל רמולכ ,ב סופיטמ
 עדימ עטק ותואב תונוש תויטנמס תויועמשמ תולגל תלוכיה ןיבל םיליג ילדבה ןיב

 .בותכ

 הטשפהה תלוכי ,תינאיטס'זאיפה תיתוחתפתהה טבמה תדוקנמו יליג טקפאכ

 רבעמב תורגבתהה ליגב םיחתפתמ ,הילא םיוולנה םזיביטלרהו םזיביטקייבואהו

 תמר תוחתפתה תא ריבסהל היושע המצעלשכ וז תוחתפתה .תוילמרופה תויצרפואל

 עדימ לש הכימתה לע תיביטקייבואו תיסחי טבמ תדוקנ תשרודה תיטקלאידה הכרעהה

 תונושה לע ועיבצה רקחמה יאצממ וז תוחתפתה םע דחי .יהשלכ הדמעב יטנלוויבמא

 ךרוצל תיטקלאידה הכרעהה ינפל ולעפוהש תונוש תויצלופינמ לוצינב םיליגה ןיב
 .וז הכרעה

 ליגה תבכשו םייביטלופינמה םינתשמה לש רשקהה

 תיינב) םייביטלופינמה םינתשמה ןיבל ד"הר ןיב רשקל סחיב ואצמנש םיליגה ילדבה

 ברקב .םיעיתפמ ויה ,(תיטקלאיד הכרעהל המגוד ןתמו הכרעהה ינפל מ"על סחיב ןועיט
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