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יחרפ לצא עוצקמ תריחבל םיעינמה לש הוושמ חותינ 
דנלניפבו לארשיב ינפוג ךוניחל תוללכמב הארוה 

ילואוו ולואפ ,חישמ רשא ,ןיגייפ ימענ 

אובמ 

ינפוג ךוניחל תוקלחמהו תוללכמה ירגוב םישקתמ יברעמה םלועה תוצרא בורב 

םהש םילגמ הקוסעת םיאצומה הלאו .(1985 ,רמסנג)הארוהה םוחתב הדובע אוצמל 

םירומל האוושהב קשמב תולבוקמה ולאמ עצוממב תוכומנ תורוכשמ םילבקמ 

,ןוטרוה) הקיחש לש תויעבב םילקתנ ,(1982 ,ןוסני'צהו ןמפיצ ; 1980 ,ילא) םירחא 

סוטאטס ילעבכ םיספתנו ,(1989 ,תימסו קאלס ,ילגיווק ; 1985 ,ןמשנ ; 1984 

.(1981 ,ןמפוהו רמרק) הטעומ תיתרבח הכרעהו ךומנ יתקוסעת 

םיקסועה הלא תובורק םיתיעל םיהות וללה תויתקוסעתה תויעבב בשחתהב 

.הז עוצקמב רוחבל םיריעצ םיעינמה םימרוגה םהמ ,ינפוג ךוניחל םירומ תרשכהב 

שיש היצביטומהו דחוימה ןיינעה ןיב רשקה לע עודיה ךותמ עבונ וז הלאשב ןיינעה 

ןכו ,עוצקמ ותואב םהיגשיהו םהיעוציב ןיבל םייוסמ םידומיל עוצקמב םיטנדוטסל 

עוצקמל םייסופיטה םינייפאמב םישנאל שיש ןיינעה תמצע ןיב רשקה לע עודיה ךותמ 

תויטנ ןהמ תולאשל תובושת .(1943 ,גנורטס) הז עוצקמב סתוראשה ןיבל םייוסמ 

'םהיניעב הז עוצקמב הדובעה תספתנ דציכ ?ינפוגה ךוניחה תארוה יחרפ לש םביל 

רוזעל הנלכות יוב וקסעי רשאכ םהל םיפצמה םילומגתה תא םיספות םה דציכו 

,םידימלתה יכרצ לע הנעיש ןפואב םידומילה ןונכתב םירומ תרשכהב םיקסועה ולאל 

לכוי הלא תולאשב עדימ .דסומה לש תיכוניחה־תיפוסוליפה תרגסמה לש קלח ווהיו 

.תיעוצקמה הריחבה אשונב רבטצמה עדיל םיפסונ םיטרפ םורתל ףא 

םיחנומב התוא תוריבסמ תיתקוסעת הריחבב תוקסועה תוירואתה .עוצקמה תריחב 

ימצע יומידו תימצע הסיפת לש ,(1976 ,ןוסדרפטוגו דנלוה) תוישיא יסופיט לש 
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תמר ,דמעמ ןוגכ םייתרבח םינייפאמל התוא םירשוק ןכו (1963 ,הרה'ואו ןמדייט) 

הלא תוירואת ,תאז םע .(1972 ,ןקנדו ןמרדפ ,ןקנד)םירוהה לש הקוסעתהו הלכשהה 

לש םינושה הכישמה ימרוגל םינתונ םידיחי רשא יסחיה לקשמב תודקמתמ ןניא 

הריחבה ךילהתב םאה הלאשב םיקסוע םירקחמ טעמ .םהינימל תועוצקמה 

תדובע ןוגכ)עוצקמה תא ןייפאמה הדובעה גוס תא רקיעב םינחוב םישנא תיעוצקמה 

תינכמ הדובע ,חומ תדובע ,םישנאל הרזע ,םישנא םע הדובע ,תריינ תדובע ,םייפכ 

תודחוימה םייפוא תונוכתו םהירושיכ תמאתהב רקיעב םיבשחתמ םהש וא ,(יוכו 

אמש וא '(םהיניעב ספתנ הזש יפכ) עוצקמה תושירדל (םהיניעב םיספתנ םהש יפכ) 

יתרבחה סוטאטסל ,עוצקמה לש תידובירה תועמשמל רקיעב םיסחייתמ םה 

עוצקמה לש שוקיבבו עצהב תובשחתה ךות ,וילא םיוולנה םיילכלכה םילומגתלו 

'(1967 ,קסיל) הדובעה קושב 

םימרוג רפסמ ואצמ הארוה עוצקמ תריחבל םיעינמה תא וקדבש םירקחמ 

הצובקל .תוצובק יתשל הלא םימרוג קליח (1975)יטרול .וז הריחב לע םיעיפשמה 

רוד ךוניחל תירוביצה תוחילשה תשוחת ;םידלי םע דובעל ןוצרה : םיכייש הנושארה 

םימרוג םיכייש היינשה הצובקל .הדובעה תועש תויחונו םייפסכ םילומגת ,רתוי בוט 

הלבקה יאנתו היספורפה לש תיסחיה תוחיתפה :ןוגכ ,עוצקמל הסינכ לע םילקמה 

עוצקמב רוחבל תורשפאה רמולכ ,בחרה הטלחהה חווט ,םירנימסל תיסחי םישימגה 

תועוצקמב ירשפא וניאש המ) רגובמ ליגב וא תיסחי ריעצ ליגב וילא סנכהלו 

יומידה ןכו ,(ריעצ ליגב חתפל ךירצש םירושיכ וא דואמ הכורא הרשכה םיכירצמה 

תויפיצפס יפוא תונוכת וא םייעבט םירושיכ בייחמ וניאש הזככ עוצקמה לש 

.הז םוחתב הדובע ןכתת אל ןהידעלבש 

:הארוהה עוצקמב הריחבל םימוד םיעינמ השימח ואצמ (1985) ץיבורוהו קאיז 

ןוצרהו ישיאניב רשק ,תוחונ הדובע תועש ,םייפסכה םילומגתה ,יתרבחה סוטאטסה 

תשולש וצבקתה םימרוג חותינב .ההובג המרב בלל בורק אשונ דומלל ךישמהל 

םרוגל םירחאה ינשו ,םיינוציח םיעינמ ול וארקש דחא םרוגל םינושארה םיעינמה 

תוהמל תורישי םירושקה ולא םה םיימינפה םימרוגה .םיימינפ םיעינמ ארקנש ינש 

םיינוציחה םימרוגה וליאו ,םירחא םיקוסיע תמועל ודוחיי תא םישיגדמו קוסיעה 

םירושק םניאו— רכו הדובע תועש ,הסנכה ןוגכ - קוסיעל םיוולתמה םימרוג םה 

םיימינפה םיעינמה תא הארוהה יחרפ בור ושיגדה (םש) רקחמב .ותוהמל תורישי 

.עוצקמב הריחבל תוביסכ 
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יפוא רשא ,ינפוג ךוניחל םירומ לצא עוצקמה תריחבל םיעינמב וקסע םירקחמ טעמ 

הארוהה אשונ לש םידחוימה םינויפאה ללגב ,םירחא םירומ לשמ הנוש םקוסיע 

,ינפוגה ךוניחה עוצקמב הריחבל םיעינמ השימחו םירשע אצמ (1985)רמסנג .םהלש 

םיימינפ םקלח ,ינפוג ךוניחל םירומלו םייללכ םירומל םיפתושמ םקלחש םיעינמ 

םירומ לצא עוצקמה תריחבל םיעינמהש אצמ (1973) רדלא םג .םיינוציח םקלחו 

.עוצקמב הדמתהל יבויח רשק םירושקו םיימינפ רקיעב םה ינפוג ךוניחל םיילארשי 

וילא םיסנכנהש אוה ינפוגה ךוניחה תארוה עוצקמ לש םיטלובה םינייפאמה דחא 

קר אל יכ רעשל ןכל רשפא .םינושה היגוסל טרופס תוליעפב תובר םינש וקסע ,םמצע 

ןיבש ףא אלא ,םיינוציחה לשמ רתוי בר היהי םיימינפה םיעינמה לש םלקשמש 

.תימצעה המשגהה עינמל לודג לקשמ היהי םיימינפה םיעינמה 

תמועל םיימינפה םיעינמה לש םלקשמש רעשל ןתינ .תונוש תוצראכ עוצקמ תריחב 

הסנכהה ללגב ןה ,תאזו .תונוש תוצראב הנוש עוצקמה תריחבל םימרוגכ םיינוציחה 

םינושה תוברתה יכרע ללגב ןהו עוצקמה לש הנושה יתרבחה סוטאטסהו תיפסכה 

סוטאטסו םייפסכ םילומגת תגשהל דיחיה תוכזב תרחא וא וז הדימב םיכמותה 

הרבחבש רעשל רשפא המגודל .תירוביצ תוחילש אלמל ותבוחב וא ,יתרבח 

םייטסילאיצוס םילאידיא לע המצע תא הנובה ,הריעצ הרבחל תבשחנה ,תילארשיה 

סרוג םהיניבש) םיימינפה םימרוגה תא םירומה ושיגדי ,המויק לע םוחלל תצלאנו 

םימרוגה לש םתובישחמ ותיחפיו עוצקמב הריחבל םיעינמכ (תירוביצה תוחילשה 

הקיתו הרבחב רשאמ רתוי ,םיילכלכ םילומגתו יתרבח סוטאטס ןוגכ םיינוציחה 
.רתוי תדסוממו 

רושק ,םייגולויצוס םירקחמב רתויב חיכשה אוהו ףסונ הנתשמ .םירבגו םישנ יעינמ 

םירחובה םירבגו םישנ ןיב םיינוציחה תמועל םיימינפה םיעינמה תשגדהב לדבהל 

הייפוא ללגב ,םיימינפ םיעינמ רתוי ושיגדי םישנש רעשל שי .ינפוגה ךוניחה עוצקמב 

תוהדזהל םירבג לע רשאמ רתוי םישנ לע לקמה ,(1972 ,םהרבא)הארוהה לש "ישנ"ה 

חופיטו הרזע לש םיישיאניבה םיסחיה ללגב רקיעב תאזו .הרומה דיקפת םע 

םישנש חינהל םג רשפא .(1975 ,יטרול)החפשמב םג השיאה דיקפת תא םינייפאמה 

םושמ ,םירבג רשאמ רתוי םיימינפ םיעינמ ללגב ינפוגה ךוניחה עוצקמב ורחבי 

קר ,ןכ לעו בכעמ סרוג ןלצא רוציל לולע טרופסו תינפוג תוליעפ לש ירבגה יומידהש 

הארוה ינפ לע ינפוג ךוניחב ורחבי ומצע טרופסב קוסיעה תא דואמ תובהואה הלא 

.תינויע 
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רקחמה תורעשה 

רתוי עוצקמב הריחבל םימרוגכ םיימינפ םיעינמ ושיגדי ינפוג ךוניחל םיטנדוטס .1 

.תימצעה המשגהה עינמ שגדוי םיימינפה םימרוגה ןיב .םיינוציח םימרוג רשאמ 

םיינוציח תמועל םיימינפ םיעינמ ושיגדי ,תונוש תוצראב ינפוג ךוניחל םיטנדוטס .2 

.הנוש הדימב 

.םיטנדוטס רשאמ רתוי םיימינפ םיעינמ ושיגדי ינפוג ךוניחל תויטנדוטס .3 

רקחמה תטיש 

רקחמה תייסולכוא 

ךוניחל םירומ תרשכהל תודסומ ינשב םידימלתה לכ תא תללוכ רקחמה תייסולכוא 

טרופסו ינפוג ךוניחל הקלחמהמ םיטנדוטס םירשעו תואמ שולש .תוצרא יתשב ינפוג 

ינפוג ךוניחל םירומל הללכמ ידימלת תואמ עבראו ,דלניפב הליקסבוי תטיסרבינואב 

.650/0 לארשיבו ,םישנ ןה דנלניפב םירקחנהמ זוחא םישישכ .לארשיב 

רקחמה ןולאש 

תובושתה רשא ,ינפוגה ךוניחה ידומיל תריחבל םיעינמ םישולש ללוכ רקחמה ןולאש 

.דואמ הבר הדימב = 5 דע ,אל ללכ = 1-מ תוגרד 5 ןב טרקיל םלוס לע תונמוסמ ןהילע 

ולאשנ וב ,ץולח רקחמב םידימלת לש םירוביח ךותמ וחסונ ןולאשה יטירפ 

הלא םיטירפ וצבוק ןכמ רחאל ?ינפוג ךוניח ת/דמול ה/תא עודמ — םידימלתה 

תריחבל םירומ לש םיעינמב וקסעש םירקחמ תואצות יפל ,תומוד ןכות תוירוגטקל 

השולשל רסמנ הז ןולאש .(1985 ,ץיבורוהו קאיז ; 1975 ,יטרול ־ 1973 ,רדלא)עוצקמה 

ןכמ רחאלו המוד ןכות תולעב תוירוגטק ששל תולאשה תא קלחל ושקבתנש םיחמומ 

דבלמ ,וללה םיטפושה ןיב תטלחומ טעמכ המכסה התיה .תוללוכ תוירוגטק יתשל 

.(1 חול האר) 26-ל 21 טירפ ןיב ףילחה םיטפושה דחא ובש ,דחא הרקמב 
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.תוללוכה תוירוגטקהו םיעינמה תוירוגטק ןלהל 

(םיימינפ) םייזגירטניא םיעינמ 

.(21,20,14 ,8 ,1:םיטירפ)ימצע שומימ .1 

.(27 ,22,15,9 ,3 :םיטירפ)דועי .2 

.(26 ,19 ,18 ,7 ,2:םיטירפ)תונורשכ בכרה .3 

(םיינוציח) םייזנירטסקא םיעינמ 

.(24 ,23 ,13 ,12 ,4 :םיטירפ)ילכלכ עינמ .4 

.(28 ,25,16,11,5:םיטירפ)יתרבח סוטאטס .5 

.(30 ,29 ,17 ,10 ,6 :םיטירפ) הרשכהה תויחונ .6 

םיאצממה 

ןפואב םיבישמה זוחא יפ לע ,םיטירפה םישולש לכ לש תויוגלפתהה תוגצומ 1 חולב 

.דנלניפבו לארשיב (דואמ הבר הדימבו הבר הדימב)יבויח 

:1 חול 

.דנלניפבו לארשיב — דאמ הברו הבר הדימב עינמ לכב םירחובה זוחא 

דנלניפ לארשי 

94.3 92.2 לוחמב וא/ו טרופסב קוסעל בהוא ינא .1 

רתוי ,לוחמל וא/ו טרופסל ןורשכ יל שי .2 

70.5 56.9 רחא קוסיע לכל רשאמ 
טרופסל תועדומה תאלעהל םורתל הצור ינא .3 

72.8 70.8 רוביצב 

םיחתופ ינפוג ךוניחל הללכמב םידומילה .4 

59.9 44.1 תונווגמ הדובע תויורשפא ינפב 

הרקוי לעב עוצקמכ יל הארנ ינפוגה ךוניחה .5 

7.0 9.0 םירחאה תועוצקמה לש וזמ רתוי ההובג 
רשאמ רתוי םילוז הללכמב םידומילה .6 

5.5 3.0 הטיסרבינואב 

55.2 28.6 ריעצ ליגמ טרופסב יתנייטצה .7 

לארשי 

92.2 לוחמב וא/ו טרופסב קוסעל בהוא ינא 

רתוי ,לוחמל וא/ו טרופסל ןורשכ יל שי 

56.9 רחא קוסיע לכל רשאמ 
טרופסל תועדומה תאלעהל םורתל הצור ינא 

70.8 רוביצב 

םיחתופ ינפוג ךוניחל הללכמב םידומילה 

44.1 תונווגמ הדובע תויורשפא ינפב 

הרקוי לעב עוצקמכ יל הארנ ינפוגה ךוניחה 

9.0 םירחאה תועוצקמה לש וזמ רתוי ההובג 
רשאמ רתוי םילוז הללכמב םידומילה 

3.0 הטיסרבינואב 

28.6 ריעצ ליגמ טרופסב יתנייטצה 
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ילואוו ולואפ ,חישמ רשא ,ויגייפ ימענ 

(ךשמה) 1 חול 

זנלניפ לארשי 

96.3 79.2 תוימאנידו העונת בבוח ינא .8 

תא חפטל דציכ םידלי דמלל הצור ינא .9 

78.1 69.3 םפוג תואירב 

בורקה ההובג הלכשהל דסומה איה הללכמה .10 

25.3 2.6 ןאכ דומלל יל חונ ןכלו יתיבל רתויב 

הרבחהש ראות יל ונקי הללכמב םידומילה .11 

31.8 19.9 םיכירעמ היתודסומו 

תארוהב הדובע גישהל לקש יתעמש .12 

13.2 3.4 ינפוגה ךוניחה 

רשוכ תא הלעת גישאש הדועתהש בשוח ינא .13 

היהש המ תמועל ,הברהב ילש תורכתשהה 

42.4 13.3 םידומילה ינפל 

תוריינ םע אלו םישנא םע דובעל בהוא ינא .14 

86.5 86.1 תונוכמ וא 

ינפוג ךוניחל הרומה תימדת תא תונשל הצור ינא .15 

57.5 55.2 רוביצה יניעב 

39.5 17.8 ךוניחב םיקסועל הרבחב הכרעה שי .16 

םוקמ הזש םושמ הללכמב םידומילב יתרחב .17 
38.3 35.3 תדחוימ הריווא לעב 

68.2 55.3 בוט ינפוג רשוכ יל שי .18 

טרופסב קוסיעל םיאתמ תונורשכ בכרה יל שי .19 

63.5 77.8 הכרדהו ךוניחלו 
81.8 74.4 םידלי םע דובעל בהוא ינא .20 

םידומילו טרופס לש בולישה יניעב ןח אצומ .21 

78.6 71.5 םיינויע 

םידלי ךנחל רשפא טרופסה ךרדש ןימאמ ינא .22 

75.3 60.4 הבוט תוחרזאל 

רשפא ינפוגה ךוניחה עוצקמבש בשוח ינא .23 

םע ס"היבב הדובע םיבלשמ םא בוט רכתשהל 

37.6 46.1 צ"החא םינודעומבו םיגוחב הדובע 
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דנלניפו לארשיב ...הוושמ חותינ 

(ךשמה) 1 חול 

דצלניפ לארשי 

ינפוג ךוניחל הרומ לש הדובעה תועש .24 

59.3 53.8 דואמ תוחונ ס"היבב 

קוסיע בלשל יל ורזעי הללכמב םידומילה .25 

ךרעומה ישפוח עוצקמ םע טרופסב 

48.7 27.6 הרבחב דבוכמו 

הצורש ימל תרחא הביטנרטלא ריכמ ינניא .26 

19.4 24.1 עוצקמכ יתורחת אל טרופסב קוסעל 

רוזעל רשפא טרופסה ךרדש ןימאמ ינא .27 

92.1 77.9 יבויח ימצע יומיד רוציל םידליל 

תולעל יל ורזעי הללכמב םידומילה .28 

31.1 15.0 יתרבחה םלוסב 

19.2 2.2 ההובג הלכשהל רחא דסומל יתלבקתה אל .29 

הלקה ךרדה םה ינפוג ךוניחל הללכמב םידומילה .30 

33.6 8.5 ימדקא עוצקמ שוכרל רתויב 

וקינעה תוללכמה יתשבש ,תחאה :תונקסמ יתש קיסהל רשפא 1 חול ךותמ 

ינא" ןוגכ תימינפ היצביטומ םיפקשמה םיביטומל רתוי םיהובג םינויצ םיטנדוטסה 

טירפ) "םידלי םע דובעל בהוא ינא" וא ,(1 טירפ) "לוחמב וא טרופסב קוסעל בהוא 

 20).

ינפוג ךוניחל םיטנדוטסה ןיב לדבההש איה 1 חולמ קיסהל רשפאש היינשה הנקסמה 

ןוגכ םיינוציח םיעינמ םיפקשמה םיטירפב רקיעב אטבתמ תוללכמה יתשמ 

טירפ) "ימדקא עוצקמ שוכרל רתויב הלקה ךרדה םה ג"ניחל הללכמב םידומילה" 

ורחבנ םיינוציחה םיעינמה בור .(16 טירפ)"ךוניחב םיקסועל הרבחב הכרעה שי"ו (30 

.םיילארשי םיטנדוטס ידי-לע רשאמ רתוי םייניפ םיטנדוטס ידי-לע 

םינחבמ וכרענ ,תיטסיטאטס הניחבמ םייתועמשמ הלא םילדבה םא קודבל ידכ 

םיגצומ 2 חולב .טירפ לכל תובושתב תויסולכואה יתש לש םיעצוממה תא םיוושמה 

רובע קר תיטסיטאטסה תועמשמה תמרו ז־ה יכרע ,ןקת תויטס ,םיעצוממה 

0.05 וא 0.01 לש המרב םייתועמשמ ויה תויסולכואה ןיב םילדבהה םהבש םיטירפה 
.תוחפל 
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ילואוו ולואפ ,חישמ רשא ,ויגייפ ימענ 

:2 חול 

דנלניפל לארשי ןיב םילדבהה תאוושהו תירואית הקיטסיטאטס 

ינפוגה ךוניחה ידומיל תריחבל םיעינמב 

רפסמ 

דגיהה 

לארשי  דנלניפ 

ןחבמ 

 t

הגרד 

שפיה 

תגרד 

עציממ תויתועמשמה  ת"ס  עצוממ  ת"ס 

 4  3.3789  .990  3.6061  .925  2.95  650  P<.05

 6  1.6196  .853  2.0775  9.22  6.40  624  P<.01

 7  3.8201  1.027  3.4424  1.044 ־4.60   656  P<.01

 8  4.1285  .867  4.5279  .661  6.38  656  Pc.01

 10  1.4571  88.0  2.2566  1.603  8.16  648  PC.01

 11  2.6477  1.086  3.0758  .882  5.32  648  P<.01

 12  1.4923  .769  2.4330  .945  13.92  647  P<.01

 13  2.1018  1.143  3.3045  .895  14.37  647  P<.01

 16  2.6856  .985  3.1423  .943  5.93  653  P<.01

 18  3.5604  .870  3.7538  .839  2.83  651  P<.05

 19  4.0077  .694  3.6374  .854  -6.07  648  P<.01

 25  2.8763  1.138  3.4690  .869  7.08  636  Pc.01

 27  4.0391  .918  4.2278  .719  2.78  641  Pc.05

 28  2.3307  1.115  3.0230  .976  8.12  640  Pc.01

 29  1.3174  .782  2.1042  1.364  9.03  613  Pc.01

 30  1.8992  1.084  2.8397  1.291  9.96  637  Pc.01

םילדבה םיארמה םיטירפה בור םנמאש רורבב תוארל רשפא ,הז חול םינחוב רשאכ 

םיעינמ םיפקשמה הלא םה תוצובקה ןיב תיטסיטאטס הניחבמ םייתועמשמ 

.הרשכהה תויחונו יתרבח סוטאטס ,ילכלכ סוטאטס ןוגכ םיינוציח 

םיינוציחה םיעינמה 

לצא רתוי יתועמשמ ןפואב םיקזח םה םיינוציחה םיעינמהש אצמנש רחאמ 

.תויסולכואה יתשב הלאה םיטירפהמ דחא לכ לש קזוחה קדבנ ,סייניפה םיטנדוטסה 
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דנלניפו לארשיב ...הוושמ חותינ 

םיעינמה לש הירוגטקה ךותב ,עינמו עינמ לכב םילדבהה תא םיגיצמ ,3 ,2 ,1 םיפרג 

תויסולכואה יתש ןיב לדבהה תא הגיצמ לאמשמ הנושארה הדומעה .םיינוציחה 

תודומעה שמחו (3)הרשכהה תויחונו (2)יתרבחה סוטאטסה ,(1 ףרג)ילכלכה עינמב 

ןמוסמ ורפסמש ,טירפ לכל הבושתב תויסולכואה ןיב םילדבהה תא תוגציימ תואבה 

םילדבהה םהבש הלא םה (*)תיבכוכב םינמוסמה תודומעה ידמצ .הדומעה תיתחתב 

.0.01 לש המרב תיטסיטאטס הניחבמ םייתועמשמ ואצמנ תויסולכואה ןיב 

H דנלניפ □ לארשי 

זיז !!!! 

 HI ijij
 :if ijlj
 |ji ijlj
 si! ii!i
 HI Hi:
 HI !1!!
 fi: |!|s
 :::

 ill ijij
 ::i i::j
 flf ijij
 H: HH
 ill i>ii
 HI ijlj
 Hi Iji*

 s'>M
 2

םיטירפה ירפסמ 

 •ill
 !!!:

 jlji
 |i!l

 !::3

 !!II
 ii|l
 iijl

 iji:
 jiji
 !5*1

 4

3 ■־ 

2 ■־ 

1 ■־ 

 p;
 c

 t t י
עינמ 4 12 13 23 

ילכלכ 

0.01 לש המרב יתועמשמ 

:1 ףרג 

לארשיו דנלניפ ןיב םיילכלכה םיעינמב םילדבה 
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ילואוו ולואפ ,חישמ רשא ,ויגייפ ימענ 

M דנלניפ □ לארשי 
 4

 :!!!:
 jilij

 :::::

 ijiji

 ijijl
 jijii
 Ijijl
 jijii
 ijiji
 :*!•I
 ijiji
 ijiji

עינמ 5 דד 16 25 28 
סוטאטס  םיטירפה ירפסמ 

:2 ףרג 

לארשיו דנלניפ ןיב סוטאטסה יעינמב םילדבה 

H דנלניפ □ לארשי 0.01 לש המרב יתועמשמ 

'::נ■ 

 !!;
 Ill'

::ן : 

 :M

יעינמ 6 18 17 29 39 
תויחונ םיטירפה ירפסמ 

:3 ףרג 

לארשיו דלניפ ןיב הרשכהה תויחונ יעינמב םילדבה 
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דנלניפו לארשיב ...הוושמ חותינ 

:םייתועמשמ םיינוציחה םיעינמב תויסולכואה ןיב םילדבההש רורבב תוארל רשפא 

,(17 טירפו 23 טירפ דבלמ) םיינוציחה םיעינמה בור תא םישיגדמ םייניפ םיטנדוטס 

םיטירפ יבגל םיטלוב רתויב םיקזחה םילדבהה .םיילארשי םיטנדוטס רשאמ רתוי 

ךוניחה תארוהב הדובע גישהל לקש יתעמש)ילכלכה עינמה תא םיביכרמה 13 ,12 

םיאצממ .(...ילש תורכתשהה רשוכ תא הלעת גישאש הדועתהש ןימאמ ינא-ו ינפוגה 

.היינשה רקחמה תרעשהב םיכמות הלא 

A ףרגב םיגצומ םיימינפה תמועל םיינוציחה םיעינמה לכ ךסב םילדבהה 

H דנלניפ □ לארשי 
 2 -r י

םיימינפ המשגה דועי ןורשכ םיינוציח ילכלכ סוטאטס תויחונ 

0.01 לש המרב יתועמשמ 

•A ףרג 

םיימינפה תמועל םיינוציחה םיעינמה לכ ןסב םילדבהה 
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ילואוו ולואפ ,חישמ רשא ,ןיגייפ ימענ 

םיעינמה לש לעה תוירוגטק לשו םיעינמה קזוח לש תיללכה הנומתה תא גיצמ ףרגה 

,םיילארשי םיטנדוטסו םייניפ םיטנדוטס — תויסולכואה יתשב (םיינוציח-סיימינפ) 

ותוינושאר תאו ,תויסולכואה יתשב םיימינפה םיעינמה לש יסחיה םקזוח תא גיצמו 

.דנלניפל לארשי ןיב עינמ לכב םילדבהה תא ןכו — תימצעה המשגהה עינמ לש 

םינימה ןיב םילדבה 

ואצמנ אל םיינוציחהו םיימינפה םיעינמה לש קזוחה תגרדב םינימה ןיב םילדבהה 

.(3 חול) תיטסיטאטס הניחבמ םייתועמשמ 

:3 חול 

ינפוגה ךוניחה תריחבל םיעינמב ,דנלניפבו לארשיב םירבגו םישנ ןיב םילדבה 

דנלניפ  לארשי  ןימ // 
רכז / עינמ  הבקנ  רכז  הבקנ 

 3.373  3.331  3.185  3.225 ימצע שומימ 

 2.886  2.925  2.931  2.818 דועי 

 *2.329  *2.559  *2.652  *2.485 תונורשכ בכרה 

 *2.084  *2.264  1.700  1.773 ילכלכ 

 *1.900  *2.047  *1.707  *1.454 יתרבח סוטאטס 

 1.387  1.411  .904  .825 הרשכהה תויחונ 

.01 לש המרב יתועמשמ 

עינמ :דבלב םיעינמ ינשב םינימה ןיב יתועמשמ לדבה אצמנ תילארשיה הייסולכואב 

עינמב םישנמ הובג ןויצ ולביק םירבג .תונורשכה בכרה עינמו יתרבחה סוטאטסה 

היה יושע הז אצממ .(5 דע 1 לש םלוס לע 1.454 תמועל 1.707)יתרבחה סוטאטסה 

התואב ךא םירבג רשאמ םיימינפ םיעינמ רתוי ושיגדי םישנש ונתרעשהב ךומתל 

תמועל 2.652) תונורשכה בכרה עינמ תא םירבגמ רתוי ושיגדה ןהש אצמנ הדימ 

.ימינפ עינמ אוהש (2.845 
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דנלניפו לארשיב ...הוושמ חותינ 

רתוי ושיגדה םישנ :רחא אצממ אצמנ םייניפה םיטנדוטסה תייסולכואב תאז תמועל 

תא ןהו םיינוציח םיעינמ םהש ילכלכהו יתרבחה סוטאטסה יעינמ תא ןה םירבגמ 

.ימינפ עינמ אוהש ,תונורשכה בכרה עינמ 

םיימינפה ,םיעינמה לש תוללוכה תוירוגטקב םינימה ןיב יתועמשמ לדבה אצמנ אל 

.תויסולכואהמ תחא ףאב ,םיינוציחהו 

םוכיסו ןויד 

תריחבל ינפוגה ךוניחה תארוה יחרפ לש םהיעינמ םהמ קודבל התיה רקחמה תרטמ 

ךוניחל םיטנדוטסלש םהיעינמ ןיב םילדבה שי סאהו ,עוצקמל הרשכההו םידומילה 

.דלניפבו לארשיב ינפוג 

רשאמ רתוי םיימינפה םיעינמה תא םישיגדמ םיטנדוטסה לכש םיארמ םיאצממה 

ללכב הארוה יחרפ לע םירקחמ םע דחא הנקב הלוע הז אצממ .םיינוציחה תא 

םירחוב םיריעצ רשאכש ךכ לע ילוא זמרמו ,ב'יהראבו לארשיב םינוש םירקחמב 

תידובירה תועמשמהמ הבר הדימב םימלעתמ סה ,םייוסמ עוצקמל םמצע רישכהל 

םיבשחתמו ,םיילכלכ םילומגתו יתרבח סוטאטסב תוחפ םיניינעתמ םה .עוצקמה לש 

.וז תרגסמב םמצע תא םישגהל םהלש תורשפאה תדימבו עוצקמה יפואב רקיעב 

עוצקמל םתמאתהו םהלש יפואה תונוכתו םהלש םירושיכב תובשחתה ךות ,תאזו 

םיעינמה לכמ רתויש ףא אצמנ רקחמב .(עוצקמה תושירד תא םתסיפת י"פע) 

וז הירוגטק .תימצעה המשגהה עינמ ,תויסולכואה יתשב ,דחוימב שגדוה ,םיימינפה 

םישנא םע דובעל בהוא ינא ,לוחמב וא ,טרופסב קוסעל בהוא ינא :ןוגכ םידגיה הללכ 

הארנכ םה הלא םילוקיש .דועו םידלי םע דובעל בהוא ינא ,תונוכמ וא תוריינ םע אלו 

םירבדה ןיב רשקה הארנכ והז .דיחיה לש תיעוצקמה הריחבה ךילהתב םייזכרמ 

דומלל רשפא .עוצקמה תא ותעדל תונייפאמה תויוליעפה ןיבל תושעל בהוא אוהש 

תוניינעתהה תובקעב םיכלוה ינפוגה ךוניחה עוצקמב םירחובה םיריעצש ךכמ 

םיילכלכ םילומגת חיטבמ וניא עוצקמה רשאכ וליפא ,םהלש תוישיאה תויטנהו 

עוצקמה םע תוהדזהל םיליחתמ םה ,ךכ םתושעב .הובג יתרבח סוטאטס וא םיהובג 

.רוביצב ספתנ אוהש יפכ עוצקמל םיאתמ ימצע יומידו תויעוצקמ תופיאש חתפלו 

ןיא .תימצעה המשגהה עינמל וקזוחב ינש אצמנה ,דועייה עינמב תפקתשמ וז היטנ 

ידי-לע םיענומ םנמא הלא םידומילב םירחובה םיטנדוטסה םא עובקל הלק ךרד 

(1956 ,סורפ)תקוושמ תוישיאכ םילעופ םה אמש וא ,רתוי בוט רוד ךנחל דועי תשוחת 
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חתפל םהילע םיעיפשמה םייתרבחה תוחוכה ידי-לע ךכ ריהצהל םיענומ ,רמולכ 

.םירומ תויהל םנוצרב סא ,תאזכ השיג 

לארשיב ינפוגה ךוניחה תארוה יחרפ ןיב םיימינפה םיעינמב ברה ןוימדה תמועל 

.םיינוציחה םיעינמה םע םתמכסה תדימב םייתועמשמ םילדבה ואצמנ ,דנלניפבו 

ןוגכ םיינוציח םיעינמ ידי-לע םיילארשי םיטנדוטסמ רתוי םיענומ םייניפ םיטנדוטס 

תויחונ ידי-לע ןכו תיתרבח הכרעהו ההובג הסנכה חיטבמה עוצקמ שוכרל ןוצרה 

יתרבחה סוטאטסהו ילכלכה בצמה איה ךכל הביסהש חינהל שי .עוצקמל הרשכהה 

הלא םימרוג תמועל ,לארשיב טרפב ינפוגה ךוניחה תארוהו ללכב הארוהה עוצקמ לש 

רתוי ךומנ תגרודמ עוצקמכ הארוההש וארה לארשיב םירקחמ רפסמ .דנלניפב 

.(1981 ,סוארק) תיתרבחה הרקויה םלוס לע םירחא םיימדקא תועוצקמ רשאמ 

לש שוקיבהו עציהה יבגל תיתרבח-ללכ המרב עדימ קיפסמ ונידיב אצמנ אלש ןוויכמ 

םילומגתו הסנכהה תמר לע קייודמ עדימו תוצראה יתשב ינפוג ךוניחל םירומ 

םייתרבחה םיאנתהש חינהל קר רשפא ,תוצראה יתשב עוצקמה לש םירחא םייתרבח 

.הרבח התוא ינב לש תיעוצקמה הריחבה לע םיעיפשמ הקוסעתה קוש לש םיילכלכהו 

םיעינמה תובישחב םיטיעממ לארשיב ינפוגה ךוניחה תארוה יחרפש ךכל רחא רבסה 

הייצרה טקפאב ילוא אוצמל רשפא ,ילכלכו יתרבח סוטאטס ןוגכ םיינוציחה 

השיגדמ ,המויק לע תקבאנה הריעצ הרבחכ לארשי (Social desirability)תיתרבחה 

תופיאשל תרוקיב לש תמייוסמ הדימב תסחייתמו םיימואל ,םייתצובק םיכרע 

הברהב םויכ םישלח הלא םיכרע םנמא .תוילכלכ רקיעבו תויטסילאודיבידניא 

םיקזח םהש חינהל רשפא ךא ,הנידמה תונש תישארו תובשייתהה תפוקת תמועל 

םיכרע השיגדמה ,תינרתולה תרוסמה תלעב תיניפה הרבחב רשאמ רתוי 

םיטנדוטסה סא םגש חינהל רשפא ,ןכל .םייתורחתו סייטסילאודיבידניא 
םה ,םיילכלכ םילומגתו ישיא סוטאטס גישהל ןוצרה ידי לע םיענומ םיילארשיה 

.םירחא ינפב ךכ לע ריהצהל םהילע רשאכ ,הלא םיעינמ לש םכרעב טיעמהל םיטונ 

םירבסומ תויהל ילוא םילוכי םינימה ןיב םילדבהל רשאב םייבקע אלה םיאצממה 

תופצל היה ןתינ .הארוהה עוצקמל םירבגו םישנ םיכשומה םינושה םימרוגה תרזעב 

הרעשה .הארוהה לש ישנה יפואה ללגב ,םירבגמ רתוי םיימינפ םיעינמ ושיגדי םישנש 

לש םיילכלכה סילומגתהש ,אצמ (1975)יטרולש יפכש םושמ ילוא ,התמוא אל וז 

םתרוכשמש סושמ ,םירבג רובע רשאמ םישנ רובע יסחי ןפואב םיהובג הארוהה 
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תוביטנרטלאהש םושמ ,החפשמב "היינשה" תרוכשמה ללכ ךרדב תבשחנ 

תיתועמשמ הארוהה תועש תויחונש םושמו םירבג לשמ תוכומנ ןהלש תויתקוסעתה 

קשמ תלהנמו םאה דיקפת תא םג אלמל ןהילעו ,(םירבגכ אלשו)ליאוה ,ןרובע רתוי 

.תיבה 

ךוניחה תארוה יחרפ לש םהיעינמב תומגמ יתש לע ,ךכ םא םיעיבצמ רקחמה יאצממ 

םירחובה הלא לכל ףתושמ והשמ שי דחא דצמ :עוצקמל הרשכהה תריחבב ינפוגה 

המאתהו דועי תשוחת ,תימצע המשגה לש םיימינפה םילוקישה תפדעה :הז עוצקמב 

ילומגת ,םיילכלכה םילומגתה ,עוצקמה תוהמל םיינוציח םילוקיש לע ,עוצקמל 

תוצראמ םיטנדוטס ןיב םילדבה שי ינש דצמ .הרשכהה תויחונו יתרבחה סוטאטסה 

יוצר .םיינוציחה םילוקישב תובשחתהה תדימב םינוש תודסומב םידמולה ,תונוש 

םירישכמה תודסומה יפואמ םיעבונ הלא םילדבה םא םיפסונ םירקחמב קודבל 

עוצקמ רובע עצוממה רכשה ןוגכ רתוי םיבחר םייתרבח םינייפאממ וא הז עוצקמל 

וב םיקסועל תקנעומה תיתרבחה הרקויהו עוצקמל שוקיבהו עציהה ,הרבח לכב הז 

.הרבח התואב 
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תורוקמה תמישר 

.הרומה רצוא :ביבא־לת .םירומה לש ימינפה םמלוע .(1972).ע ,םהרבא 

לש הדמתהו עוצקמכ ג"הניחה תריחבל היצביטומה ןיב רשקה .(1973) .ד ,רדלא 

.טייגניו ןוכמ :הינתנ .עוצקמב םירבג 

.תומר :ביבא-לת .הרומה לש ומלוע םג אוה רפסה תיב .(1985).ת ,ץיבורוהו .א ,קא'ז 

.330-321 ,גי .תומגמ .עוצקמ תריחבב םימרוג .(1967).מ ,קסיל 

'סמ רקחמ ח"וד)לארשיב הרומה לש תישפנה הקיחשה .(1985).א ,ןטולו .י ,ןמדירפ 

.דלאס ןוכמ :םילשורי .(628 'סמ םוסרפ ,226 

.294-283 ,(3)וב ,תומגמ ."לארשיב תועוצקמה הנבמ תסיפת" .(1981).ו ,סוארק 

,31 ,ךוניחב םינויע .הארוהה ןמ הרישנו תיעוצקמ תוהז .(1981).י ,ןמפוהו .ל ,רמרק 

 108-99.

 Alley, R. (1980). Stress and the professional educator. Action in
 Teacher Education, 2,1-8.

 Chapman, D.W. Hutchinson, S.M. (1982). Attrition from teaching
 careers. A discriminant analysis. American Educational
 Review, 19,93-103.

 Cherniss, C. (1980). Staff burnout: Job stress in the human services.

 Beverly Hills, CA: Sage Publication.

 Duncan, O.D., Featherman, D.L. <St Duncan, R. (1972). Socioeconomic

 background and achievement. New-York: Seminar Press.
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 Eduards, A.L. (1957). Social desirability and probability of
 endorsement of items in the interpersonal check list. Journal

 of Abnormal Social Psychology, 55,394-396.

 Farber, B. (1982). (Ed.). Stress and burnout in the human service

 professions. New-York: Pergamon Press.

 Fordyce, W.E. tk Lamphere, A.V. (1960). The control of social
 desirability in a structured Q sort on dependency
 independency. Educational Psychology Measurement, 20,103
 110.

 Fromm, E. (1956). The name society. London: Routledge <fc Kegan Paul
 Ltd.

 Gensemer, R. (1985). Physical education: Perspectives, inquiry,
 applications. Philadelphia: Saunders College Publishing.

 Ginzberg, F. (1972). Toward a theory of occupational choice: A
 restatement. Vocational Guidance Goal, 42,71-96.

 Holland, J.L. tk Gottfredson, G.D. (1976). Using a typology of persons

 and environments to explain careers. The Counselling
 Psychologist, 18, 20-29.

 Horton, L. (1984). What do we know about teachers' burnout? Journal of

 Physical Education, Recreation and Dance, 55,3,69-71.

 Lortie, D.C. (1975). School teacher a sociological study, Chicago:
 University of Chicago Press.

1991-ב"נשת ,2 יסמ תרבוח ,"העונתב" 

 87

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:25:50 UTC������������� 

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



יליאמ ולואפ ,חישמ רשא ,ויגייפ ימענ 

 Nashman. H.W. (1985). Burnout syndrome: A critical analysis. In C.L.

 Vendien &C J.E. Nixon (Eds.). Physical Education Teacher
 Education: Guidelines for Sport Pedagogy. New-York: John
 Wiley Sc sons.

 Quigley, T.' Slack, T. 6c Smith, G. (1989). The levels and possible
 causes of burnout in secondary school teacher coaches.
 CAHPER Journal, 55 (1), 20-25.

 Riesman, D. (1961). The Lonely Crowd. Conn: Yale University Press.

 Roe, A. &C Klos, D. (1972). Classifications of occupations. In J.M.
 Whiteley &C Resinkoll, A. (Eds.). Perspectives on
 Vocational Development. Washington. D.C.: American
 Personnel &C Guidance Association.

 Strong, E.K. (1943). Vocational Interests of Men and Women. Stanford,

 CA: Stanford University Press.

 Super, D.E. (1953). A theory of vocational development. American
 Psychologist, 8,185-190.

 Super, D.E. (1957). The Psychology of Careers. New-York: Harper.

 Tiedman, D.U. O'Hara, R.P. (1963). Career Development: Choice
 and Adjustment. New-York: College Entrance Examination
 Board.
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