


כפי שפורסם, כפי שעכשיו כולכם יודעים, הנושא שהצענו ב"קול קורא" ליריד הוא 
"זהות ושונות".  כמו בשנה שעברה, גם השנה, הרעיון היה של פרופ' מיכאל קרן.   

השנה לא יכול היה להשתתף בשל מחויבויות קודמות לכנס בחו"ל.  התודה והברכה 
שלוחות לו מכאן.  

למי שמרים את הראש מהעבודה והעיסוקים היומיומיים האחרים, הבחירה בנושא 
הזה צריכה להיות כמעט מובנת מאליה.  אנחנו חיים – בארץ ובעולם – בתקופה 

שההתלכדות סביב הזהות השונה, הייחודית , גוברת על האחדות.    כשפרסמנו את 
ה"קול קורא" כתבנו 

נושא יריד המחקר ה-13 שיתקיים בתום סמסטר ב' הוא זהות ושונות בתפיסה 
האישית )כפי שהדבר מתבטא בריבוי זהויות שבני האדם  חווים(, ביחסים בין-אישיים 

ובין קבוצות, ובמרחב הגלובלי.  
הסברנו את הבחירה בנושא משום שהוא מפגיש – כפי שטוב שקורה -- את האקטואלי  

עם האקדמי ועונה לנושאי המחקר והעיון של חברי סגל רבים מתחומי מחקר שונים.  
קיווינו שחברי סגל מהתחומים השונים אכן ייענו לקריאה, ויוכלו ליצור הצגות 

משותפות עם חברי סגל מדיסציפלינות אחרות.  החלק הראשון של התקווה שלנו 
התגשם:  קבלנו תקצירים מחברי סגל מטווח רחב של חוגים ונושאים. החלק השני של 

התקווה שלנו שיגיעו "הצגות משותפות של חברי סגל מדיסציפלינות שונות" הרבה 
פחות.  אולי בעתיד.   

בקשתי מפרופ' רותי כץ להצטרף אלי לוועדת היריד. בחנו את 17 התקצירים שהגיעו. 
כולם )להוציא אחד( ענו להגדרה הכללית של "זהות ושוני" ולדרישות של כנס מחקר. 

שתים מההצגות --מסיבותיהם של המשתתפים -- נמשכו בחזרה.  ה 14 המוצגות כאן 
התארגנו – כאילו על פי הזמנה – לארבעה זהויות ליבה: אישית, מגדרית, מקצועית, 

וקולקטיבית.  
זה הרגע להזכיר כי מי שיזמה את היריד הראשון )לפני 13 שנים( היא פרופ' איריס 

חיימוב מהחוג לפסיכולוגיה שלצערנו לא יכולה להיות איתנו כאן, להודות למשתתפים 
הפעילים – המרצים ויושבי הראש – לרותי כץ על חברותה ב"וועדת הכנס" הצנועה 

שלנו, לנעמה מויאל שקבלה על עצמה את הארגון של היום הזה ועשתה עבודה 
מצוינת, ולאורנה בק שאליה גם נעמה וגם אני פנינו בכל שאלה וקבלנו את העזרה 

והעצה הטובות ביותר. ולכם חברי סגל המכללה ואורחים שבאתם לשמוע וללמוד.  בלי 
קהל אין הצגה. 
אז תודה לכולם.

אני מזמינה את פרופ' עליזה שנהר לשאת דברי ברכה. 



פתיחה ליריד המחקר

מכובדי,

כבר בנבואת ההקדשה שלו הוגדר תפקידו של ירמיהו הנביא – "לנתוש ולנתוץ, ולהאביד ולהרוס" ורק 
אחר כך "לבנות ולנטוע". זהו גם תפקיד האינטלקטואל, התפקיד שלנו, כאז כן עתה.

מראשית פעולתו הנבואית השניא ירמיהו את עצמו על כל סביבותיו.  כאשר התנבא ירמיהו כנגד 
עבודה זרה ושפיכות דמים הגיב הממסד בחריפות – "וישמע פשחור בן אמר הכהן והוא פקיד נגיד 
בבית ה' את ירמיהו נבא את הדברים האלה, ויכה פשחור את ירמיהו הנביא ויתן אותו על המהפכת 

אשר בשער בנימין העליון אשר בבית ה'" )ירמיהו כ, 2(.

חדר המעצר נמצא אפוא בבית המקדש ובו עוצר הפקיד את הנביא.  אך ירמיהו אינו מחריש – "ונתתי 
את הבית הזה כשילה, ואת העיר הזאת )ירושלים( אתן לקללה לכול גויי הארץ" )ירמיהו כו, 16(. 

הדברים הקשים הללו של הנביא גורמים לתגובה  חריפה של הכהנים, הנביאים וכול העם – "ויתפשו 
אותו הכהנים והנביאים וכול העם לאמור: מות תמות....משפט מוות לאיש הזה".

הוא נכלא בחצר המטרה ולאחר מכן, כשהוא מוכה הוא נאסר ב"בית האסור, בית יהונתן הסופר כי 
אותו עשו לבית הכלא" )לז, 15(. כנראה, לא הספיקו בתי הכלא שבעיר לכול המתנגדים לשלטון, 

לבעלי העמדות השונות, ולכן הפכו דווקא את בית הסופר לבית כלא.
לא טוב היות האדם נביא

לא טוב היות האדם אינטלקטואל

רע ומר היה גורלו של ירמיהו, אשר הושלך אל בור הטיט בו טבע עד שעבד המלך הכושי יזם את 
הצלתו מן הבור שבחצר המטרה.

דווקא העבד הכושי, אשר מתואר לרוב כאדם שלילי הוא המציל והוא שונה לחלוטין מהסטריאוטיפים 
שבהם השתמשו בתקופה מאוחרת יותר לתיאור העבדות השחורה.

דאגתו לירמיהו במעשה הוצאתו מן הבור בולטת במיוחד על רקע אכזריותם של שרי המלך. ואמנם 
בסופו של הסיפור נענשים המלך ושריו ואילו עבד המלך הכושי ניצל והאל מבטיח להוציאו לחופשי 

בתמורה לחסד אשר עשה.

מה המסר שיש בסיפור העתיק לגבינו?

עלינו לדבוק באמת המחקרית שלנו, לא לחשוש מפני ביקורת ממסדית או ציבורית. לא להיכנע 
לדרישות שונות, כמו למחקר יישומי בלבד, כמו האצת המחקר בשל תנאים כלכליים כאלה ואחרים 

וכדומה.

המדע אינו אלא תהליך, הוא אינו מסקנה. המדע בוחן את עצמו שוב ושוב בהתאם לכללים ברורים 
אשר מאפשרים גם לשנות תיאוריה אם נוצרת תיאוריה חדשה ועדיפה. הציבור הרחב מצפה לא פעם 

מהחוקרים כי לעולם לא יטעו, שהרי הציבור אינו חש בנוח עם אי וודאות.  אילו החוקרים היו מסוגלים 



להגיע לרמת דיוק כזו, הרי לא היה עליהם לבצע מחקרים ולערוך ניסויים. אילו מומחי המדיניות היו 
נביאים או יודעי כל הרי ממשלות לעולם לא היו שוקעות בגירעונות ומלחמות היו פורצות רק בשל 

גחמותיהם של מטורפים.  

לא קל עולמו של החוקר, אך היכולת לחקור היא  לגבי החוקרים בתחומים השונים אתגר והנאה 
אינטלקטואלית עמוקה  כאחד המעשירה  את החוקר ואת החברה  כאחד.

תודה לראשת רשות המחקר פרופ' רחל סגינר  שעיצבה ודאגה ליריד מחקר זה 
ולאורנה בק שסייעה בארגון יריד המחקר.



זהות מקומית )יישובית( וחשיפה לרוב היהודי בקרב ערבים בישראל
אילן שדמה, 

החוג לשירותי אנוש
המכללה האקדמית עמק יזרעאל

דברה מרטין, 
בי"ס ללימודי גיאוגרפיה מתקדמים

אוניברסיטת קלארק )מסטשוסטס, ארה"ב(

תקציר
מרבית המדינות המערביות בנות-זמנינו כוללות מעבר לאוכלוסיית רוב, גם מגוון קבוצות מיעוט. 

במקרים רבים, המיעוטים מתגוררים במובלעות אתניות )ethnic enclaves(, בנפרד מקבוצת הרוב, 
כשבמהלך חיי היום-יום, הן חשופות אל חברי הקבוצה הדומיננטית במידה משתנה. מציאות זו מעלה 
שאלה באשר לקשר בין הזהות המקומית של מיעוטים )ביחס למקום המגורים(, לבין חשיפה לחברת 
הרוב. המחקר הנוכחי בוחן זאת לגבי הערבים בישראל. המתודולוגיה משלבת שיטות כמותניות )195 

שאלונים( ואיכותניות )25 ראיונות עומק(. ממצאי המחקר מראים שהזהות המקומית מתמקדת 
ביישוב המגורים ומהווה את אחת מארבע הזהויות החשובות של הערבים בישראל. חשיפה לחברת 
הרוב היהודי, מביאה להשפעות מורכבות על עצמת הזהות המקומית )מחזקות ומחלישות(, אולם 

באופן כללי היא מורידה את עוצמתה. מסקנת המחקר היא שאם בישראל, המאופיינת במתח פוליטי 
ניכר, החשיפה לתרבות הרוב נוטה להחליש את הזהות המקומית, הרי שבמדינות מערביות טיפוסיות, 

הנעדרות מתחים לאומיים, לשם רוב המיעוטים הגר מרצונו, היא צפויה להחליש אותה באופן ברור 
אף יותר.

מבוא
המחקר הנוכחי בוחן את הקשר בין זהות מקומית בקרב מיעוטים, לבין חשיפה לחברת הרוב, כשהוא 
מתמקד במקרה של ערבים אזרחי ישראל. זהות מקומית הנו מונח מתוך קבוצת מושגים, המאפיינים 

 place( את הקשר הרגשי של אנשים למקומות. קבוצת מושגים זו כוללת בין השאר גם קשר למקום
 place dependence( )Rewels, 1983;( ותלות במקום )sense of place( תחושת מקום ,)attachment

.)Lewincka, 2008; Carter et al.,, 2007
במחקר זה אנו משתמשים בהגדרת הזהות המקומית על פי הגישה הרווחת בפסיכולוגיה סביבתית. 

גישה זו מבוססת על תיאוריית הזהות העצמית )self identity theory(, הרואה בזהות של אנשים כרב 
ממדית, הכוללת שורה של מרכיבים כמו זהות לאומית, אזרחית, דתית או מקצועית. על פי גישה זו, 

זהות מקומית היא החלק של הזהות שמתהווה מתוך קשר למקום מסוים. מושג זה הוגדר לראשונה 
על ידי פורשנסקי ושותפיו  )Proshanski et al., 1983:60( באופן הבא:

 A potpourri of memories, conceptions, interpretations, ideas, and related feelings about“
 ."specific physical settings as well as types of settings

הזהות המקומית מתהווה במהלך שנים בקשר לסביבה הפיסית, בין אם מדובר במקומות ובמבנים 
 Hull et al., 1994; Lali,( )בהם נמצאים או עמם נפגשים בחיי היום-יום )כמו בית המגורים או השכונה

Main & Sandoval, 2014 ;1992(, או סביב אתרים בעלי משמעות סימבולית כגון מבני תפילה או 
אתרים היסטוריים )Lewincka, 2008; Benito & Gonzales, 2012(. בנוסף, הזהות המקומית יכולה 

 )Rewells, 1983; Pratt, 1998; Kaplan & Recoquillon, 2014( להתפתח סביב קשרים חברתיים
וזיכרונות אישיים או קולקטיביים )Benitto & Gonzales, 2012(. הזהות המקומית יכולה לבוא לידי 

 Hernandez et al., 2007;( ביטוי בקני מידה שונים, כשיישוב המגורים והמדינה דומיננטיים בהקשר זה



.)Casakin et al., 2015; Lewincka, 2008
 Proshansky et al.,( הגורמים השותפים בעיצוב הזהות המקומית הם אינדיבידואלים הנושאים אותה

 )Kirkwood et al., 2013( החברה ,)1983; Bonito et al., 1996; Twigger-Ross, 1996; Dixon, 2001
.)Carter et al., 2007; Lewincka, 2008( ומוסדות, בעיקר המדינה

הזהות המקומית ועיצובה הינן בעלות חשיבות בתקופה בת זמנינו בשל תנועות הגירה רבות  
שמביאות לעליה במגוון )diversity( במדינות ובערים ברחבי העולם. למעשה, חלק ניכר מהמהגרים 
והמיעוטים מתגוררים במובלעות אתניות, שהפכו קבועות למדי עם השנים והמיעוטים המתגוררים 
בהן, בין אם מדובר בדור ראשון או שני להגירה, עשויים היו לפתח הזדהות כלפיהן. מטבע הדברים, 

מציאות זו רלוונטית גם לגבי מיעוטים ילידיים, שבמקרים רבים מתגוררים ביישובים נפרדים 
מאוכלוסיית הרוב.

מחקרים שעסקו בזהות מקומית בקרב מיעוטים, התמקדו בקשרים בין סביבת מגורים ורפרטואר 
הזהויות שהתפתח בה )Pratt, 1998; Nagar & Leitner, 1998(; באילו אופנים אנשי קבוצות מיעוט 

 Main &( מעצבים מקומות על פי זהותם וכיצד הם משמרים את זהותם האתנית על פני הזמן
Sandoval, 2014; Kaplan & Recoquillon, 2014(. ממחקרים אלה עלה שהזהות המקומית של אנשי 

קבוצות מיעוט, מתפתחת בין השאר, כתוצאה מהמפגש עם חברי קבוצת הרוב, אם כי הם לא בחנו 
את הסוגיה באופן סדור. המחקר הנוכחי מנסה למלא את הפער בהקשר זה, באמצעות בחינה של 

הקשר בין עוצמת הזהות המקומית, לבין מידת החשיפה לחברת הרוב. בנוסף, הוא בוחן אילו גורמים 
מעורבים בתהליך האמור. מעבר לכך, הוא בוחן את הקשר בין מרכיבי זהות אחרים לבין הזהות 

המקומית.
הערבים בישראל מהווים מקרה מתאים לבחינת הסוגיה. הם שונים מאוכלוסיית הרוב היהודי  

מבחינות רבות )תרבותית, חברתית, לאומית ודתית( וכן קיימת הפרדה ניכרת בינם לבין חברת הרוב 
יהודי. רובם מתגוררים ביישובים נפרדים וכן הם לומדים במערכת חינוך נפרדת. יחד עם זאת, הם 

חשופים לחברה היהודית במידה משתנה. מעבר לכך, זהותם המורכבת )ערבית, פלסטינית, ישראלית, 
לוקאלית, חמולתית ומשפחתית( מאפשרת לבחון את הקשר בין זהותם המקומית למרכיבי זהות 

אחרים שלהם.

רקע תיאורטי
זהויות מקומיות בדומה למקומות עצמם אינן קבועות, אלא נמצאות בהליך מתמיד של הבנייה 

והבנייה מחדש מבחינת ביטוייהן, מידת חשיבותן ויחסי הגומלין שלהן עם מרכיבי זהויות אחרים. 
עיצוב הזהות המקומית מושפע באופן הבסיסי ביותר ממאפיינים דמוגרפיים כמו גיל, מגדר ורמת 

השכלה. לרוב, הזהות המקומית מתעצמת עם הגיל, עם העלייה ברמת ההשכלה והיא קשורה 
במידה רבה גם לסוג היישוב, כשביישובים כפריים מתהווה לרוב זהות מקומית עמוקה ומהותית 

יותר )Proshansky et al., 1983; Rewels, 1983; Hernandez et al., 2007(. בנוסף לכך, ידוע על שורה 
של משתנים מתווכים המדגישים את הזהות המקומית, כמו משך המגורים ביישוב, לידה במקום 
מול הגירה אליו בשלב מאוחר יותר של החיים, בעלות על בית, כמות הקשרים החברתיים ומידת 

.)Hernandez et al., 2007; Casakin et al., 2015( המעורבות בחיי הקהילה
שלושה גורמים עיקריים שותפים בעיצוב הזהות המקומית. הראשון, הוא אינדיבידואלים על מבנה 
 Proshansky et al., 1983; Twigger-Ross, 1996; Dixon,( האישיות שלהם ומסלול החיים שעברו

2001(. השני, החברה בהקשרה הרחב כמי שאוצרת בקרבה מגוון תפיסות, ערכים וכמעצבת הזיכרון 
הקולקטיבי )Kirkwod et al., 2013(. והשלישי, מוסדות גדולים, בעיקר המדינה, ששואפת לכונן נרטיב 

.)Dixon, 2001; Carter et al., 2007; Lewincka, 2008( לאומי ומורשת ייחודית
הספרות מציעה שלושה הסברים עיקריים לגבי הקשר בין חשיפה לתרבות שונה ועיצובה של זהות 

מקומית. לא כל ההסברים נכתבו בהקשר של קבוצות מיעוט, אולם הם ישימים לגביהן. הראשון, של 
פרושנסקי ושותפיו )Proshansky et al., 1983( ושל לונצ'ה )Lewincka, 2008(, הנו פוליטי במהותו. 

על פי הסבר זה, זהות מקומית יכולה להתפתח כאופוזיציה לכוח הפוליטי ההגמוני, היא עשויה להיות 
קשורה לזיקה פוליטית למקום מסוים, להתפתח כתגובה לאיום או לשמש כאסטרטגית התמודדות 



לנוכח שוליות או דיכוי פוליטיים.
ההסבר השני שהוצע על ידי  רולס )Rewels, 1983( ונג ושותפיו )Ng et al., 2005(, נוגע לאיכות החיים 

במקום מסוים. לפי הסבר זה איכות גבוהה של תשתיות פיסיות ושירותים מביאה להזדהות גבוהה 
יותר עם מקום מסוים. לעומת זאת איכות ירודה של תשתיות פיסיות ושירותים, מקשה על התושבים 

להזדהות עם מקום מגוריהם או לפתח רגשות חיוביים כלפיו.
ההסבר השלישי הוצע על ידי קסקין ושותפיו )2015(, קפלן ורקוקלין )2014( ולוינצ'ה )2010(. על פי 

הסבר זה, חדירה של גורמים ורעיונות חיצוניים, בעיקר הגלובליזציה, מחלישה את הזהות המקומית. 
לדבריהם, הירידה בזהות המקומית מתרחשת בשל חשיפה לתקשורת ועליה בהגירה פנימית 

וחיצונית, מה שמביא לחשיפה לרעיונות וערכים שונים, עימם התושבים עשויים להזדהות. עם זאת, 
קיימים מקרים בהם חשיפה זו עשויה דווקא לחזק את הזהות המקומית, שכן היא מגדירה את הזהות 
המקומית בצורה טובה יותר, או שהיא אף מתעצמת כנגד ההופעה של אותם גורמים. מאחר וההסבר 

האחרון אינו פועל במגמה ברורה )לחיזוק או החלשת הזהות המקומית( נתמקד במחקר זה בשניים 
הראשונים.

קונטקסט
החברה הערבית בישראל מונה כ-1.7 מיליון נפש ומהווה כ-20% מאוכלוסיית המדינה. רוב האזרחים 

הערבים )כ-90%(, מתגורר בישובים ערביים והיתר בערים מעורבות בנוסף למיעוט קטן שהיגר לערים 
יהודיות. מרבית היישובים הערביים בישראל אמנם נפרדים פיסית מהיישובים היהודיים )המהווים 

את המרכזי הכלכליים(, אולם הם מהווים חלק מהמטרופולינים הגדולים במדינה והם מצויים בטווחי 
.)Schnell & Shdema, 2016 ;2014 ,יוממות מהם )למ"ס

הערבים הנם אזרחי המדינה, אך הם סובלים מאפליה בשל הבדלים ניכרים בינם לבין הרוב היהודי וכן 
בשל מוצאים הערבי-פלסטיני הנתפס כמצוי בעימות עם המדינה. על פי מדניפור, הערבים בישראל 

סובלים מאפליה חברתית חמורה כיוון שהיא באה לידי ביטוי מהבחינות הכלכלית, התרבותית 
והפוליטית )Madanipour, 1998, Ghanem, 2013; Khattab & Miaari, 2013(. השוליות הפוליטית 

של הערבים בישראל הביאה לפערים ניכרים בתשתיות הפיסיות ובאיכות החיים בכלל בין היישובים 
.)Schnell & Shdema, 2016 ;2014 ,היהודיים והערביים במדינה )למ"ס

מעבר להפרדה למגורים, קיימת גם הפרדה ניכרת בין החברות היהודית והערבית בישראל. היא 
באה לידי ביטוי במערכות חינוך נפרדות ובמיעוט יחסי גומלין חברתיים. עם זאת, מידת החשיפה של 
האזרחים הערבים לחברה היהודית מגוונת במידה רבה. לחלקם, כמעט ואין קשר עם יהודים )בעיקר 

לנשים מאחר ומדובר בחברה פטריארכלית שרק כ-25% מהנשים בה משתתפות בשוק העבודה(, 
אחרים חשופים במידה בינונית וקבוצה נוספת, נמצאת במגע ניכר על בסיס יום יומי עם הרוב היהודי, 

.)Khattab & Miaari, 2013, Schnell, et al., 2015( בעיקר בשוק העבודה, קניות ופעילויות פנאי
לאזרחים הערבים בישראל מגוון זהויות רחב. נדבכי הזהות העיקריים שלהם כוללים את התרבותי-

ערבי, לאומי-פלסטיני, אזרחי-ישראלי, דתי )מוסלמי, נוצרי או דרוזי(, זהות פרה-מורדיאליות 
)חמולתיות או שבטיות בקרב הבדווים(, זאת בנוסף לזהויות יישוביות ואינדיבידואליות. תצרף 

הזהויות המורכב שלהם, משך את תשומת הלב של חוקרים רבים בעשורים האחרונים, שהתמקדו 
בזהויות הערבית, הפלסטינית הדתית והישראלית, ואשר בחנו שינויים שחלו בהן על פני הזמן וכן 

 Smooha, 1992; Rouhana, 1997; (      את הסתירות בין הזהות הערבית-פלסטינית לבין הישראלית
.)Amara & Schnell, 2003

המחקרים הללו לא התמקדו במרכיב המקומי של זהות הערביים בישראל, למרות שלכאורה 
לאוכלוסייה זו אמורה להיות זיקה עמוקה ליישובי מגוריה. חלק ניכר ממנה מתגורר ביישובים מזה 

דורות רבים וחלק מהיישובים עצמם קיימים מזה אלפי שנים, כשהתושבים נושאים בקרבם זיכרונות 
אישיים וקולקטיביים עשירים. בנוסף לכך, המבנה החברתי המאופיין במשפחות מורחבות )חמולות(, 

מהווה גורם נוסף הקושר את התושבים חברתית ורגשית ליישובי המגורים.
ההסברים שעלו בחלק התיאורטי מעלים שתי השערות עיקריות. הראשונה, השוליות הפוליטית 

של הערבים בישראל, צפויה לחזק את הזהות המקומית שלהם כאסטרטגיית התמודדות עם מצבם. 



השנייה, שרמת התשתיות הפיסיות הנמוכה בישובים הערביים )ביחס לישובים יהודיים(, צפויה 
להחליש את זהותם המקומית. 

מתודולוגיה
מדגם

המחקר משלב שיטות כמותניות ואיכותניות. כמותנית, הוא מבוסס על מדגם של 95 ערבים ו-100 
יהודים )המשמשים כקבוצת ביקורת(, כולם מתגוררים ביישובים בינוניים )המונים 20 עד 40 אלף 

תושבים(. שתי הקבוצות )יהודים וערבים(, מגוונות מבחינת מגדר; מצב משפחתי )רווקים, נשואים 
ואחר( גיל )צעירים, עד גיל 32; גילאי הביניים 33-56 ומבוגרים מעל לגיל 57 (, מקום הלידה )ביישוב 

המגורים הנוכחי או ביישוב אחר( ומועסקים במגוון תחומים. בנוסף לכך, מדגם הערבים מגוון גם 
מבחינת דפוסי היוממות, בין יוממים )מי שעובד במרחב היהודי – ומכאן שחשוף יותר לחברה 

היהודית( לבין מקומיים )מי שעובד ביישוב המגורים או שנמצא שם במהלך עיקר שעות הפעילות( 
ובחינת ההשתייכות לסוג משפחה המורחבת )קטנה / בינונית / גדולה(.  

איכותנית, המחקר כלל 25 ראיונות עומק חצי מובנים עם מגוון ערבים. הם נבחרו משני יישובים 
עיקריים, האחד ממוקם במרכז הארץ בסמיכות לערים יהודיות ויהודים רבים נכנסים לתחומיו לשם 

ביצוע קניות, מסעדות וכו'. והשני, מממוקם פריפריה )בגליל( ומאופיין בחשיפה נמוכה לרוב היהודי. 
מעבר לכך, מגוון המשיבים היה על בסיס מגדר, גיל ותושבים "פשוטים" מול בעלי תפקידים ביישובים 

)כמו ראש העיר, מנכ"ל העירייה, מנהל בית ספר וכו'(.

משתנים
תלויים – המשתנה התלוי במסגרת המחקר הוא זהות מקומית. המשיבים נשאלו על הזהות מקומית 

וכן על דפוסי זהות אחרים: ערבית, פלסטינית, ישראלית, דתית, חמולתית, משפחה גרעינית 
ואינדיבידואלית )כל אחת מהן הוגדרה בערך 1 עד 5 בסולם ליקרט(, מה שאפשר השוואה בין מרכיבי 

הזהות השונים. בנוסף לכך, הם נתבקשו לדרג לאיזה קנה מידה הם מייחסים את הזהות המקומית 
)בית המגורים, רחוב, בלוק מגורים, שכונה, יישוב, אזור בתוך המדינה, כלל המדינה ואזור מעבר 

למדינה(.
בלתי תלויים – המשתנה הבלתי תלוי במחקר הוא החשיפה לחברת הרוב היהודית. היא נמדדה 

באמצעות חמש שאלות ]כן )1( /לא )0([ לגבי: 1. יוממות )באבחנה הין יוממים לבין מקומיים( 2. זמן 
משמעותי )מעל לשנה( של מגורים במרחב יהודי )ביישוב יהודי או במעונות במכללה / אוניברסיטה( 

3. קשר עבודה קבוע עם יהודים 4. לימודים במוסד ללמודים גבוהים במרחב יהודי 5. עבודה בסטטוס 
גבוה, בתפקידים אלה יהודים וערבים עובדים כעמיתים בעלי אותו מעמד )זאת בשונה מקשרי עבודה 

אחרים, בהם פעמים רבות ערבים מספקים שירותים פשוטים יחסית ללקוחות יהודיים(. חמשת 
המדדים האמורים אוחדו למדד חשיפה כללי בחיבור פשוט.

מהלך
הפצנו את השאלונים הכמותיים בקרב סטודנטים בשתי מכללות בצפון הארץ. אחת, ממוקמת במרחב 

יהודי ורוב הסטודנטים בה יהודיים )שם הסטודנטים הערביים צפויים להיות חשופים במידה ניכרת 
לחברה היהודית( והשנייה, ממוקמת ביישוב ערבי וכלל הסטודנטים בה ערבים ולפיכך צפויים להיות 

חשופים לחברה היהודית במידה מועטה. השאלונים חולקו על ידי עורך המחקר שניכנס לכיתות 
הלימוד וחילק אותם. לגבי משתתפים מקבוצות הגיל המבוגרות יותר, בקרב ערבים חילקנו שאלונים 

לעובדי המכללה הערבית ובקרב יהודים, לסטודנטים ממסלולי לימוד המיועדים לגילאים מבוגרים 
יותר. לאחר מילוי השאלונים בחנו אותם והשמטנו שאלונים של מי שמתגוררים ביישוב לזמן קצר 

יחסית )פחות מארבע שנים( ושל מקרים חורגים )שאלונים שלא מולאו בקפידה, של משיבים דרוזים 
או צ'רקסים(.



ראיונות העומק נערכו על ידי הכותב הראשון בעברית או בערבית במקום שקט על פי בחירת 
המרואיינים )לרוב בתי קפה, מקמות העבודה או בבתי המגורים(, תוך רישום הערות במהלך הריאיון. 

נתנו למרואיינים שמות קוד על מנת לשמור על פרטיותם. השאלונים לניתוח הכמותני ומדריכי 
הריאיון לראיונות העומק נבדקו ואושרו על ידי ויעדת האתיקה של אוניברסיטת קלארק.

ניתוח
 ANOVA הניתוח כלל שיטות כמותניות ואיכותניות. התחלנו כמותית בהצגה תיאורית ובמבחני
להשוואת הזהות המקומית בין ערבים ויהודים )ששמשו כקבוצת ביקורת( ובהצגת קנה-המידה 

אליה מתייחסת הזהות המקומית. בהמשך ערכנו מבחני ANOVA ורגרסיה לינארית, על מנת לבחון 
את הקשר בין הזהות המקומית של המשתתפים הערביים, לבין מידת החשיפה שלהם לחברת הרוב 

היהודי. מבחנים אלה נערכו לגבי כלל המדגם וכן לגבי קבוצות בקרב המשתתפים הערביים )בהתייחס 
למגדר, גיל ומצב משפחתי(. בשלב הבא, על מנת לבדוק את הקשר בין מרכיבי הזהות השונים לבין 

חשיפה לחברת הרוב היהודי, ערכנו מבחני קורלציה לינארית וניתוח פקטורים בין מרכיבי הזהות 
השונים ומדדי החשיפה. בשלב האחרון הצגנו הסברים לגבי הקשר בין הזהות המקומית לבין חשיפה 

לחברת הרוב בהתבסס על ראיונות העומק, תוך שימוש בציטוטים רלוונטיים ובהתייחס להסברים 
שנסקרו ברקע התיאורטי.

ממצאים
הזהות המקומית בקרב הערבים אזרחי ישראל

ממצאי הבחינה העלו שהזהות המקומית בקרב המשיבים ערבים גבוהה משמעותית לעומת  
היהודים F=10.22; p<0.002;df=1 וכן שהזהות המקומית לגבי למקומות ציבוריים, מיוחסת בעיקר 

ליישוב המגורים )ראו טבלה 1(. מסיבה זו בהמשך המחקר נייחס את הזהות המקומית, לקנה המידה 
של היישוב.

טבלה 1: דירוג קנה המידה של הזהות המקומית בקרב ערבים )% המשיבים לכל קנ"מ(

% תשובות הדירוג    קנה המידה     
21.4 1.      בית המגורים 
19.7 2.      יישוב המגורים 
3.       מדינה              10.5

4.       שכונה              9.7
8.8 5.        בלוק מגורים 
8.2 6.        אזור המדינה 
7.        רחוב              5.1

בשלב הבא, דירגנו את החשיבות שמייחסים המשיבים הערבים לנדבכי הזהות השונים שלהם, על 
מנת לבחון את חשיבותה של הזהות המקומית לעומת מרכיבי זהות אחרים. מהבחינה הזו עולה כי 

הזהות המקומית היא בין ארבעת מרכיבי הזהות החשובים ביותר בקרב הנדגמים ובין שלוש הזהויות 
הקולקטיביות החשובות ביותר )לאחר הזהויות התרבותית-ערבית והדתית-מוסלמית או נוצרית(. 

בנוסף לכך, בבחינת ערכי סטיית התקן לגבי הזהות המקומית, נמצאו ערכים נמוכים יחסית, מה 
שמעיד על כך שהממצא תקף למרבית המדגם. יתר על כן, נמצא שהזהות המקומית הנה חזקה יותר 
גם לעומת כמה מהזהויות המרכזיות של הערבים בישראל בהן הפלסטינית, החמולתית והישראלית 

)ראו טבלה 2(.



טבלה 2: דירוג מרכיב הזהות בקרב מדגם הערבים

דירוג    הזהות         ממוצע      סטית תקן
1.     ערבית            4.58       0.79
2.     משפחה גרעינית      4.24       1.10
3.     דתית            4.23       1.19
4.     מקומית             4.03       1.14
5.     פלסטינית            3.89       1.33
6.     אינדיבידואלית         3.60       1.38
7.     חמולתית            3.59       1.46
8.     ישראלית            2.96       1.44

הזהות מקומית וחשיפה לתרבות הרוב
בחינת הקשר בין זהות מקומית וחשיפה לתרבות הרוב לגבי כלל המשיבים הערבים, מעלה קשר 

שלילי אך לא מובהק )r= -0.17; p<0.21(. הדבר מעיד לדעתנו על מערכת יחסים מורכבת יותר בין שני 
המשתנים שנבדקו, מה שתואם גם את ההסברים הסותרים המוצגים ברקע התיאורטי. בחינת הקשר 
בקבוצות בקרב המדגם )על בסיס מגדר, גיל ומקום המגורים( גם כן הניבה קשר שלילי בלתי מובהק 

לגבי מרבית הקבוצות, אך הציגה גם כמה מתאמים מובהקים )שליליים( לגבי כמה קבוצות, הנדגמים 
הצעירים )בגילאי F=3.4; p=0.035; df=1( )18-32(, הרווקים )F=3.1; p<0.048; df=1( וכן בקרב בעלי 

.)F=3.9; p<0.028; df=1( הזהות הפלסטינית המודגשת
על מנת להעמיק את הבחינה לגבי הקשר בין הזהות המקומית לבין חשיפה לרוב היהודי, בחנו 

את הקשרים לזהויות נוספות שנבדקו באמצעות מטריצת קורולציות. מעיון בטבלה עולה כצפוי 
שהזהות מקומית וחשיפה לחברת הרוב היהודית אינן קשורות סטטיסטית באופן מובהק, עם זאת 

היא העלתה כמה ממצאים בעלי חשיבות. לפיהם, קיים קשר שלילי בין חשיפה לרוב היהודי  לזהות 
חמולתית, קשר חיובי בין זהות ישראלית וחשיפה לרוב היהודי וכן שהזהות המקומית מקיימת קשר 

חיובי לזהויות הערבית, הדתית והחמולתית.   

הממצאים הללו הובילו אותנו לשלב הבא, הצגת טיפוסים של קשרים בין מרכיבי הזהות של הנדגמים 
)לרבות זו המקומית( וחשיפה לחברה היהודית. לצורך כך, חילקנו תחילה את המדגם על בסיס 

יוממות )ליוממים ולמקומיים( כגורם המשמעותי ביותר המעיד על חשיפה לחברת הרוב היהודי 
)והמקיים קשר מובהק לאינדקס החשיפה הכולל את חמשת הנדבכים F=52; p<0.000; df=1(. בהמשך 

ערכנו ניתוח פקטורים בין הזהויות השונות וחשיפה לחברת הרוב היהודי ושייכנו אותם למאפיינים 
חברתיים העיקריים ראו טבלאות 4 ו-5.

טבלה 4: קשרים בין זהויות וחשיפה לחברת הרוב היהודית בקרב מקומיים

משתנים                      פקטור 1       פקטור 2
*0.832   - 0.390 חשיפה                             
0.395     *0.643 זהות ערבית                      
0.250      *0.541 זהות פלסטינית               

*0.473    - 0.069 זהות ישראלית                 
- 0.177      *0.650 זהות דתית                       
- 0.163       *0.603 זהות מקומית                  

*- 0.646      *0.576 זהות חמולתית                
0.150      *0.551 זהות לש משפחה גרעינית 
0.374              0.454 זהות אינדיבידואלית       

סף כניסה:               0.47



טבלה 5: קשרים בין זהויות וחשיפה לחברת הרוב היהודית בקרב יוממים

משתנים                      פקטור 1       פקטור 2
*0.736               0.247 חשיפה                             
0.054                *0.768 זהות ערבית                     

*0.473                  0.247 זהות פלסטינית                
0.124                *0.663 זהות ישראלית                 

- 0.257     *0.530 זהות דתית                        
- *0.555       *0.486 זהות מקומית                   
- *0.545       *0.579 זהות חמולתית                  

0.222                *0.692 זהות לש משפחה גרעינית 
*0.492                  0.324 זהות אינדיבידואלית             

סף כניסה: 0.47

התוצאות מציגות ארבעה טיפוסים עיקריים של אשכולות זהויות בשילוב חשיפה לחברת הרוב 
)שניים בקרב מקומיים ושניים בקרב יוממים(. הטיפוס הראשון כולל 28 משיבים, הוא של מקומיים 
בעלי אוריינטציה לוקאלית-מסורתית. הם מאופיינים בזהויות לוקאלית, ערבית, דתית ופלסטינית 

מודגשות וכן בנטייה למשפחתיות כפי שבא לידי ביטוי בזהויות של חמולתיות ומשפחה גרעינית 
מודגשות. יש לציין שמעבר להיותם מקומיים, אין להם זיקה ברורה לחשיפה לרוב היהודי. מבחינה 

חברתית הם כוללים בעיקר נשים, רובם נשואים ומשויכים למשפחות מורחבות )חמולות( גדולות 
יחסית שהתגוררו שם דורות רבים, כשרק מיעוט מקרבם התגורר למשך תקופה ממושכת מחוץ 

ליישוב המגורים. מבחינה תעסוקתית, ניתן לסווג אותם לשלוש קבוצות עיקריות: בלתי מועסקים, 
מועסקים במשרות לא מקצועיות בעסקים מקומיים קטנים )בזבנות, מזכירות וכו'( ובעלי משרות 

בחתך גבוה יחסית שמקיימות זיקה הדוקה ליישוב, כמו מנהל ביה"ס, יועצת לראש העיר או מנכ"ל 
העירייה.

הטיפוס השני )n=27( הוא של מקומיים בעלי אוריינטציה חיצונית. הם מאופיינים בחשיפה גבוהה 
לחברה היהודית, בעלי זהות ישראלית מודגשת יחסית, זהות חמולתית נמוכה בנוסף לזהות מקומית 

חלשה. מבחינה חברתית, הם כוללים בעיקר נשים, הם מגילאים צעירים יחסית ורובם חיו ביישובים 
יהודיים למשך תקופה. מבחינה תעסוקתית, רובם אינו עובד ואילו מבניהם שעובדים, מועסקים 

במשרות בחתך נמוך, כמו עבודות מזכירות בעסקים קטנים.
הטיפוס השלישי הוא של יוממים המאופיינים בזהות מקומית גבוהה )n=21(. למרות שכיוממים 

הם חשופים למרחב היהודי על בסיס קבוע, יחסי גומלין שלהם עם החברה היהודית הנם מוגבלים. 
הם מאופיינים בצבר זהויות מסורתי יחסית הכולל את הזהויות הערבית, הדתית, החמולתית ושל 

המשפחה גרעינית ובאופן מעניין, גם זהות ישראלית. מבחינת המאפיינים הדמוגרפיים, רובם גברים 
צעירים ונמנים על משפחות מורחבות גדולות יחסית ביישובים. תעסוקתית, חלק גדול מהם הנו בעל 

במשלחי יד יוקרתי יחסית כמו עורכי דין, ראש העיר לשעבר )שכיום מנהל עסק עצמאי( ואילו אחרים, 
סטודנטים )בעיקר במכללה היהודית(, מה שעשוי לאפשר להם שילוב במשרות יוקרתיות יחסית 

בהמשך דרכם.
הטיפוס הרביעי הוא של יוממים בעלי זהות מקומית נמוכה )n=19(. הנמנים על טיפוס זה, חשופים 

במידה רבה למרחב החברתי היהודי, והנם בעלי זהויות אינדיבידואלית ופלסטינית מודגשות. 
חברתית, הם כוללים בעיקר גברים צעירים, חלק ניכר מהם מחמולות קטנות וכן חיו למשך זמן 

ממושך יחסית במרחב היהודי. רובם מועסקים במשרות בעלות אוריינטציה ממשלתית כמו אחיות, 
פקידים במשרדי הממשלה והצעירים מבניהם לומדים מקצועות בעלי אוריינטציה דומה במכללה.

בהשוואה בין הטיפוסים השונים עלה, שהזהות המקומית בקרב מקומיים ויוממים קשורה לאותם 
מרכיבי זהות. זהות מקומית גבוהה, קשורה עם אוריינטציה מסורתית שבאה לידי ביטוי בזהויות 

ערבית, דתית, חמולתית ושל משפחה גרעינית. זהות מקומית נמוכה לעומת זאת, קשורה לחשיפה 



למרחב היהודי וכן לזהות אינדיבידואלית. ההבדל העיקרי בין מקומיים ויוממיים מבחינת אשכולות 
הזהות, נוגע לזהויות הלאומיות הישראלית מחד והפלסטינית מאידך )המקיימות קשר שלילי ביניהן  

r=-0.27; p<0.038(. הזהות הישראלית מודגשת בקרב מקומיים בעלי זהות מקומית נמוכה ויוממים 
בעלי זהות מקומית גבוהה, ואילו הזהות הפלסטינית מציגה מתאמים הפוכים, היא מודגשת בקרב 

מקומיים בעלי זהות מקומית גבוהה ויוממים בעלי זהות מקומית נמוכה.

הסברים לגבי הקשר בין הזהות המקומית לבין חשיפה לחברת הרוב 
ההקשר הפוליטי מוצע כהסבר רלוונטי לגבי המיעוט הערבי בישראל, בשל השוליות הפוליטית בה 
הוא נתון. הוא רלוונטי בעיקר ליוממים, המקיימים חשיפה גבוהה יותר לרוב היהודי על בסיס יום-

יומי. שורה של מרואיינים גרסו ברוח הסבר זה, כי החשיפה לחברת הרוב יהודי מעצימה את הזהות 
המקומית בקרבם, שכן הם חווים אפליה והדרה במרחבים יהודיים באופן תדיר, לכן החזרה ליישובי 

המגורים שלהם מלווה ברגשות של הקלה ושל חזרה למרחב ה"טבעי", מה מעצים את ההזדהות עם 
היישוב. ראניה 31, תושבת היישוב במרכז הארץ מציגה דוגמה אופיינית לתחושה זו. לדבריה:

. . . " אני עובדת בסניף בנק בכפר סבא ומגיעה לשם כל יום מהכפר שלי שנמצא במרחק של בערך 
חצי שעה נסיעה. רוב העבודה שלי היא עם לקוחות ועובדים יהודיים אחרים. אני משתדלת לעשות 

את העבודה שלי הכי טוב ולהיות עניינית ומקצועית, אבל יש לי רושם שהנושא הפוליטי כל הזמן 
נמצא באוויר. אני מרגישה שהלקוחות ועובדים מסניפים אחרים, מתייחסים אלי בצורה מוזרה, בגלל 

זה יום העבודה שלי הופך לחוויה מתישה מבחינתי. כשאני חוזרת ליישוב שלי, אני מרגישה ממש 
שייכת כאילו זה מקומי הטבעי לכן גם קל לי להזדהות עם היישוב." . . . 

מצב זה הופך בולט אף יותר בעתות של מתח בטחוני, אז חלק מהערבים חשים איום מעצם היציאה 
למרחבים יהודיים, בשל חשש שאנשי ביטחון יראו בהם חשודים בביצוע פעולות טרור. לוטפי 45, נשוי 

ואב לשלושה, המתגורר ביישוב הצפוני שחקרנו מספר:
. . ."כשיש מתח ביטחוני כמו שהיה לנו לפני שנתיים בערך, אני נמנע מלהגיע לעפולה. אם בזמן שאני 
נמצא שם מישהו ידקור יהודי, לא הייתי רוצה בכלל לחשוב מה יכולים לעשות לי שם. במצבים כאלה 

היישוב שלנו הוא הכי בטוח מבחינתי." . . . 

המתחים הפוליטיים בהקשר המזרח תיכוני הרחב יותר, גם הם מעצימים תחושה זו. ערבים בישראל 
מודעים מטבע הדברים למתח ואלימות בין גורמים שונים באזור, בעיקר מאז פרוץ "אביב העמים 
הערבי". מצב זה העצים את ההזדהות שלהם עם יישובי המגורים ואת תפקידם של אלה כמקום 

מפלט לנוכח האירועים. הדבר בא ידי ביטוי בעיקר בקרב המבוגרים יותר, בעלי ניסיון ארוך שנים עם 
סכסוכים פוליטיים באזור ותוצאותיהם. אסמעיל 77, מספר:

. . ." בן אדם צריך שיהיה לו את המקום שלו והקרקע שלו, מקום שהוא תמיד יוכל לחזור אליו. במהלך 
החיים של אבא שלי ושלי, הכפר שלנו החליף ארבעה שליטים – תורכים, אנגלים, ירדנים וישראלים. 

היישוב שלנו זה הדבר הכי יציב כאן באזור, בגלל זה אנחנו צריכים להיאחז בו ולהקשר אליו. חוץ מזה 
עם כל הבלגאן שקורה מסביב במזרח התיכון, בעיקר בשנים האחרונות, היישוב שאנשים גרים בו הוא 

חשוב מאוד ואנחנו התושבים מזדהים אתו". . . 

איכות החיים הוא ההסבר השני שמוצע בספרות לגבי הקשר בין זהות מקומית בקרב מיעוטים, לבין 
חשיפה לתרבות הרוב. כללית, נראה שלגבי הערבים בישראל הוא צפוי להחליש את הזהות המקומית 
בשל הפערים הניכרים באיכות החיים בין היישובים הערביים לבין היהודיים. בנוסף, נראה שהיוממים, 

שחשופים לחברה היהודית על בסיס יום-יומי, הם שמושפעים מכך במידה הרבה יותר. אמיר 23, 
המתגורר בעיר ערבית במרכז הארץ ועובד כאח בבית חולים מתאר זאת:

. . ." אני עובד בבית חולים בפתח תקווה, זה לא שהכל שם מושלם, אבל באופן בסיסי זה סביר. העיר 
מאורגנת, יש מדרכות, גינון ופארקים ושטחים ציבוריים נעימים. לצערי, המצב בעיר המגורים שלי 

גרוע בהרבה, בהרבה מהכבישים הראשיים אין מדרכות, אין חניה ברחובות, מה שמסכן את התושבים 



וכמעט שאין גנים ציבוריים. במצב הזה קשה לי להזדהות עם היישוב שאני גר בו ואני אפילו חושב 
ברצינות לעבור לעיר יהודית בגלל זה.". . . 

איכות החיים לא מסתכמת בתשתיות פיסיות, אלא קשורה גם לסביבה החברתית. מטבע הדברים 
היא משפיעה על שני המינים, אם כי באופן שונה. גברים נמנעים ממנהגים באופן מינורי יחסית כמו 

שתיית אלכוהול בפומבי או מכנסיים קצרים במרחב הציבורי. לגבי נשים ערביות לעומת זאת, המצב 
שונה בתכלית, כחלק מחברה פטריארכלית, הפיקוח החברתי עליהן הדוק הרבה יותר. הוא מתבצע 

בעיקר על ידי גבר האחראי עליהן )לרוב בעל או אב לגבי רווקות( וכן על ידי החברה בהקשרה הרחב. 
הדבר בא לידי ביטוי בהגבלה על תנועה אל מחוץ ליישוב המגורים וכן בקוד לבוש  והתנהגות צנועים 

בתחומי היישוב. יסמין 22, סטודנטית רווקה תושבת היישוב הצפוני מתארת זאת באופן הבא:
. . . "אני אוהבת להגיע למכללה כי התחושה שם היא חופשית. אני לא כל כך אוהבת את הכפר שלי, 

יש לי שם משפחה וחברים אבל אני מרגישה שם חנוקה. כשאני חוזרת הביתה אבא שלי כל הזמן צריך 
לדעת איפה אני. אני לא יכולה לצאת מהכפר בלי ליווי של מישהו מהמשפחה, וכשאני הולכת בכפר, 

אני צריכה להתנהג בצורה מאוד צנועה כי כולם מכירים את המשפחה שלי ואותי. אני יודעת שגם 
גברים אצלנו לא יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, אבל לפחות יש להם מכוניות והם יכולים ללכת 

לאן שהם רוצים כל הזמן ומרגע שהם יוצאים מהכפר, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים." . . . 

בניגוד לכך, כמה מאפיינים חברתיים של איכות חיים, דווקא מעצימים את הזהות המקומית בקרב 
אוכלוסיית המחקר. ספציפית, תושבים מסרו שהם מעריכים את ההכרות על בסיס אישי, את 

הסולידריות החברתית שבאה לידי ביטוי בעתות צרה ואת הכנסת האורחים. שיקולים אלה הוצגו הן 
על ידי מרואיינים בעלי רמת חשיפה גבוהה לחברה יהודית והן על ידי אילו שהתאפיינו ברמת חשופה 

נמוכה יחסית. עימאד 45, עורך דין נשוי ואב וארבעה, שיתוף אותנו ברשמיו בהקשר.
. . ." אני מאוד אוהב את הכפר שלי, זה אחד הדברים הכי חשובים לי בחיים. אני מאוד אוהב את 

היחסים בין האנשים כאן, אנשים מאוד מכניסי אורחים, כמעט תמיד אתה יכול להיכנס לכל אחד 
לקפה. כשיש למשהו בעיה רצינית, רפואית או משהו, זה הכי בולט. לפני כמה זמן גילו לילד בכפר 
סרטן מסוג לא טוב והמשפחה הייתה צריכה כסף לניתוח יקר בחו"ל, אז כולם בכפר התגייסו לזה 

וגייסו את הכסף תוך כמה ימים. לא תראה דברים כאלה במקומות אחרים, בטח לא בערים יהודיות 
שם כל אחד הוא לעצמו." . . .

 

דיון
מחקר זה בוחן האם חשיפה לחברת הרוב, מעצימה או מחלישה את הזהות המקומית בקרב אנשי 

קבוצת מיעוט, תוך מיקוד בערבים אזרחי ישראל. חברה זו רלבנטית לבחינת הסוגיה, מאחר ורוב 
הערבים מתגוררים ביישובים נפרדים מהרוב היהודי, אך הם חשופים לחברה היהודית במידה משתנה 

בין קבוצות ופרטים. בנוסף, הם מצויים בשוליות פוליטית וחברתית וזהות מקומית מוכרת בספרות 
.)Porshansky, 1983; Lewincka, 2008 ( כמנגנון התמודדות עם טראומות ובעיות זהות

כללית, מן המחקר עולה כי חשיפה לתרבות הרוב מחלישה את הזהות המקומית לגבי מקום המגורים 
בקרב הערבים אזרחי ישראל. עם זאת, שורה של סיבות וגורמים מתווכים אשר פועלים בכיוונים 
סותרים, מעורבים בתהליך זה. מכאן, שהתוצאות יכולות להיות הפוכות בקרב חתכים חברתיים 

וקבוצות שונות.
ספציפית, זהינו ואפיינו ארבעה טיפוסים עיקריים מבחינת דפוסי הזהות )לרבות זו המקומית( 

וחשיפה לרוב היהודי. מקומיים, שבאופן טבעי מאופיינים בחשיפה נמוכה לרוב היהודי ויוממים 
שמאופיינים בחשיפה גבוהה יותר, כשכל אחת מהקבוצות כוללת שני טיפוסי משנה – המאופיינים 

בזהות מקומית גבוהה ונמוכה בקרב שתי הקבוצות. 
בקרב קבוצות אלה, הזהות המקומית קשורה למרכיבי זהות בעלי אוריינטציה מסורתית כמו הזהות 

האתנית, הערבית, הדתית, זהויות של המשפחה המורחבת ושל זו הגרעינית. בנוסף, היא קשורה 
באופן שלילי לחשיפה למרחב החברתי היהודי ואינדיבידואליזם. ההבדל העיקרי בין מקומיים 



ויוממים מבחינה זו נוגע בזהויות הלאומיות. בקרב מקומיים, הזהות הלאומית הפלסטינית קשורה 
למרכיבים פנים יישוביים ומסורתיים בעוד שהזהות הישראלית קשורה לגורמים חוץ יישוביים ואילו 

בקרב יוממים, המצב הפוך. ההסבר שלנו לממצא זה הוא שמקומיים תופסים את זהותם הפלסטינית 
כקשורה לזהותם הערבית, בעוד שבקרב יוממים, היא מובנית כתגובה להדרה שהם חווים במרחבים 

היהודיים אליה הם נחשפים על בסיס יום-יומי.
 בהקשר הישראלי, המחקר מאיר שתי נקודות חשובות, הראשונה, לגבי הזהות של הערבים אזרחי 

ישראל. המחקרים עד כה התמקדו במרכיבים התרבותי-ערבי, לאומי-פלסטיני, אזרחי-ישראלי הדתי 
)מוסלמי או נוצרי( בזהותם, תוך הדגשת הסתירה כביכול, בין הממדים הלאומי והאזרחי. הצגת הפן 

המקומי של הזהות ובעיקר חשיבותו, מציגה את הזהות של אוכלוסיית המחקר כמורכבת יותר, וככזו 
הכוללת מרכיבים היכולים להביא לשיתוף בין יהודים וערבים )כמו האזורית למשל(, מה שמרכך 

למעשה את הסתירה המובנית כביכול בין רכיבי הזהות הלאומית והאזרחית. שנית, פערים באיכות 
התשתיות בין יישובים יהודיים וערבים במדינה ידועים מזה שנים. המחקר מציג גורם שמשפיע על 

תחושת ההדרה של הערבים במדינה. לפיכך, שיפור התשתיות הפיסיות ביישובים הערביים צפוי, 
מעבר להגברת הזהות המקומית, לשפר במידת מה, גם את ההזדהות ותחושת השותפות שלהם עם 

המדינה.
בהתייחס לתיאוריות המופיעות בספרות, המסקנה העיקרית של המחקר היא שלגבי הערבים אזרחי 

ישראל, ההסבר של איכות החיים גובר על זה הפוליטי. על פי הסבר זה איכות חיים ותשתיות נמוכה 
 Rewels, 1983; Ng et al.,( יחסית, מורידה את הנטייה של תושבים להזדהות עם יישוב מגוריהם
2005(. נטייה זו גבוהה אף יותר בקרב חברי קבוצת המיעוט שחשופים במידה רבה ועל בסיס יום 

יומי לחברה ולישובים היהודיים, שכן הם חשופים באופן תדיר לפערים באיכות חיים בין היישובים 
היהודיים והערביים. יתר על כן, ההסבר של איכות החיים הוא הגובר גם במציאות הפוליטית 

המודגשת של ישראל, בה ניתן היה לצפות שדווקא ההסבר הפוליטי יהיה דומיננטי. על פי הסבר 
הפוליטי, אנשי קבוצת מיעוט החווים אפליה והדרה פוליטית-חברתית, מפתחים זהות מקומית - 

 .)Porshansky et al., 1983; Lewincka, 2008( יישובית חזקה, כאסטרטגיה התמודדות עם שוליותם
ההסבר שאנו מציעים לדומיננטיות של איכות החיים כגורם מסביר, היא שכלל אנשי קבוצת המיעוט 

חשופים ומודעים אליו על בסיס יום-יומי והוא משפיע באופן מוחשי מאוד על חיי כולם. ההסבר 
הפוליטי לעומתו הוא אמורפי יותר, מחייב תודעה פוליטית ומתווך על ידי גורמים חברתיים כמו 

חשיפה למנהיגות פוליטית, ערוצי תקשורת מסוימים ורמת השכלה.
בהקשר הרחב יותר, זה שמעבר לישראל, המסקנה שלנו היא שבקרב עיקר קבוצות המיעוט, החשיפה 

לחברת הרוב צפויה להוריד את החשיבות שאנשי קבוצת מיעוט מייחסים לזהותם המקומית. זאת, 
כיוון שבמרבית המקרים מדובר במיעוטים מהגרים, קרי שבחרו בהגירה ממדינות מוצאם, שחיים 
באותן מדינות במשך זמן קצר יחסית )בהשוואה למיעוטים ילידיים( ושאינם מצויים בהקשר של 

סכסוך לאומי עם המדינה. עם זאת, בשל מורכבות התהליכים של יצירת זהות, בהחלט יתכן שבקרב 
חלק מקבוצות המיעוט המתגוררות במובלעות אתניות "יציבות", החשיפה לחברת הרוב הביאה 

להעצמת הזהות המקומית כאסטרטגית התמודדות.
המחקר תורם בעצם הצגת הקשר בין הזהות המקומית לבין חשיפה לחברת הרוב בקרב מיעוטים 

וכן בהרחבת ההסברים הקיימים בספרות לגבי קשר זה. ההסבר הפוליטי )Lewincka, 2008(, גורס 
כי הזהות המקומית גוברת בקרב קבוצות הסובלות משוליות פוליטית כאסטרטגית התמודדות עם 

מצבן. באופן כללי, הממצאים שלנו עולים בקנה אחד עם הסבר זה, אולם הם מרחבים אותו מעבר 
להקשר של שוליות פוליטית גם לגבי )כצפוי( לסכסוכים לאומיים פעילים. בנוסף לכך, ממצאי מחקר 

מראים כי ההסבר הפוליטי תקף לא רק לגבי מדינה, אלא גם מעבר לה, בקנה מידה אזורי )המזרח 
תיכוני במקרה שלפנינו(.

על פי ההסבר של איכות החיים )Rewels, 1983; Ng et al., 2005; Casakin et al., 2015(, הבניית 
הזהות המקומית קשורה לאיכות החיים באזור מגורים. לפיו, זהות מקומית חזקה צפויה להתפתח 
ביחס למקום שמאופים באיכות חיים גבוהה וזהות מקומית נמוכה לגבי מקום בעל מאפייני איכות 

חיים ירודה. המחקר הנוכחי מעשיר את ההסבר האמור בכך שלא רק הסביבה פיסית ממלאת תפקיד 
בהקשר זה, אלא גם הסביבה החברתית. הדבר עשוי להשפיע הן לחיזוק הזהות המקומית בשל 



הכרות אישית וסביבה מזמינה, אך גם שלילית בפיקוח חברתי הדוק.
למחקרי המשך ולצורך אישוש המסקנה שלנו, אנו מציעים לבחון כיצד החשיפה לחברת הרוב 

משפיעה על הזהות המקומית בקרב מיעוטים מהגרים, תוך התייחסות לקבוצות ממוצא אתני 
שונה ולמאפיינים דמוגרפיים שונים. בנוסף, להשוות בין הזהות המקומית של חברי קבוצות מיעוט 
המתגוררים באזורים בעלי רוב של אנשי קבוצת המיעוט )מובלעות אתניות( לבין אלה המתגוררים 

באזורים בעלי דומיננטיות של הרוב.
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זהות כפולה: עיתונאים כאזרחים וכאנשי מקצוע

דר' אבשלום גינוסר, החוג לתקשורת
יריד המחקר תשע"ז: "זהות ושונות בתפיסה האישית"

תקציר
במרכזו של המודל הקלאסי של העיתונות בעולם הדמוקרטי ניצב הערך של אובייקטיביות. עיתונאים 

מצהירים כי הם נוהגים אובייקטיביות בדיווחיהם, והקהל, על פי סקרים, מצפה מהעיתונאים לנהוג 
בהתאם לערך זה. אולם, מחקרים אמפיריים רבים, שנערכו במהלך ששת העשורים האחרונים 

ובמקומות שונים בעולם, הצביעו על כך שהאובייקטיביות אינה נר לרגליהם של עיתונאים כאשר 
הם מדווחים על משברים לאומיים שבהם מעורבות מדינותיהם. במקרים אלה, אפשר לאפיין את 

הסיקור העיתונאי כ"דיווח פטריוטי", שמזוהה בהטיה בולטת – בצורות מגוונות – לטובת המדינה, 
הלאום או הקבוצה האתנית של העיתונאי המדווח. אחד ההסברים המשכנעים לסטייה הזו 

מהנורמה המקצועית של אובייקטיביות, הוא הקונפליקט התמידי שבו נמצאים עיתונאים בין זהותם 
המקצועית לבין זהותם הלאומית. המחקר מצביע על כך, שבעוד שבימי שיגרה הזהות המקצועית 
גוברת, בימי משבר לאומי, הזהות הלאומית היא שמכתיבה את אופי הסיקור. מאמר זה סוקר את 

אופיו של הדיווח העיתונאי-הפטריוטי על פי הספרות המחקרית ועל בסיס עבודות מחקריות שנעשו 
במסגרת סמינריון על "עיתונות פטריוטית" בחוג לתקשורת של המכללה האקדמית עמק יזרעאל. 

אחת השאלות העולות מסקירה זו היא האם ההעדפה של הזהות הלאומית בזמן  סיקור משבר לאומי 
היא מודעת ומכוונת או שמא העיתונאים נוקטים העדפה זו בצורה לא מודעת. 

מבוא
 "האם לא ראוי שאנו העיתונאים נוסיף סעיף קטן שנוכל להתמסר אליו – להגן על מדינת ישראל? 

זו צריכה להיות בהחלט משימה של עיתונות פטריוטית, סליחה על המלה הגסה" )יעקב אחימאיר, 
הערוץ הראשון(.

"הפטריוטיות היא מבחן חמקמק. מי שנחשב פטריוט היום עלול להתגלות מחר כמי שעמדותיו 
והתנהלותו הזיקו באופן חמור למדינתו. וגם להיפך. מלכתחילה המנדט של העיתונאים הוא לדבוק 

באמת, להביא מידע מהימן; מעוותת התפיסה הגורסת שתפקידם העיקרי הוא לשרת אידיאה" )עוזי 
בנזימן, הארץ והעין השביעית(.

שני הציטוטים הנ"ל )מתוך: בנזימן, "העין השביעית", 27.11.2010(, מפיהם של שני עיתונאים 
ישראלים בכירים וותיקים מבטאים שתי עמדות קוטביות בנוגע ליחס בין המחויבות המקצועית 
של עיתונאים לבין זיקתם הלאומית. מחד, גישתו של אחימאיר היא שפטריוטיות לאומית צריכה 

להיות חלק בלתי נפרד מהעבודה העיתונאית; מאידך, בנזימן גורס שגילויי פטריוטיות בדיווח 
העיתונאי אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות המקצוע העיתונאי. הפער בין שתי עמדות אלה 

מלווה את הקהילה העיתונאית שנים רבות ולא רק בישראל. הדיון בפער הזה בין שתי העמדות הוא 
שיקוף של דיון נרחב יותר אודות היחס בין הערכים המקצועיים העיתונאיים של חובת דיווח אמת 

ושמירה על אובייקטיביות בדיווח, לבין הדרישה – או הציפיה – מעיתונאים להיות נאמנים למדינתם 
ולגלות הזדהות וסולידריות עם קהילתם הלאומית ו/או האתנית. החוקר האמריקני מייקל שאדסון, 

בהתייחסו לסיקור העיתונאי של אירועי 11 בספטמבר, ביטא את הסתירה הזו בשאלה הבאה: "כיצד 
אדם יכול, בו זמנית, להיות עיתונאי אמריקני ופטריוט?" )Schudson, 2002, p. 36(, כאשר הדגש הוא 

על הבו-זמניות. שאדסון גם מצביע על העובדה, שהדילמה בין היותך עיתונאי מקצועי לבין היותך 
פרט נאמן לקהילה שבתוכה אתה פועל, באה לידי ביטוי מודגש בזמן סיקור של משברים לאומיים: 

טרגדיות לאומיות, מקרים שבהם קיימת סכנה לציבור, ומקרים שבהם יש איום על הביטחון הלאומי 
)שם, עמ' 41(. שני חוקרים ישראלים הצביעו על העובדה שהמתח בין "העיתונאי המקצועי" לבין 

"העיתונאי הפטריוט" נובע מזהותם הכפולה של העיתונאים: הזהות הלאומית והזהות המקצועית. 



העיתונאים לכודים בין שתי זהויות אלה, ובמהלך זמנים שונים משתנה היחס ביניהן: בימי שיגרה 
הזהות המקצועית של העיתונאים גוברת בדרך כלל ואילו בזמני משבר לאומי הזהות הלאומית היא 

הדומיננטית בין השתיים )Zandberg & Neiger, 2005(. הדילמה והסתירה הללו בין שתי הזהויות של 
העיתונאים קיימות בכל העולם הדמוקרטי, אולם בישראל – כמדינה שנמצאת מאז הקמתה במצב 
של משברים לאומיים תכופים – המתח בין שתי הזהויות מלווה כל העת את הקהילה העיתונאית 

ואת יחסיה עם הרשויות הממלכתיות מזה ועם הציבור הרחב מזה. לאורך שנותיה של המדינה, ניתן 
לזהות תקופות שבהן הזהות המקצועית בולטת הרבה יותר בעבודה העיתונאית ולעומתן תקופות 

אחרות שבהן העיתונאים הישראלים מבטאים בעבודתם את זהותם הלאומית בצורה ניכרת על חשבון 
השמירה על עקרונות מקצועיים. המעבר בין תקופה לתקופה אינו ליניארי וניתן לתארו כתנועת 

גלים: בראשית ימי המדינה הזהות הלאומית של העיתונאים הישראלים הייתה דומיננטית בעבודתם 
המקצועית, היא הלכה ופחתה לאחר השבר של מלחמת יום הכיפורים ב-1973, ואח"כ עברה 

תהפוכות רבות בין מלחמת המפרץ הראשונה, האינתיפאדה הראשונה, מלחמת לבנון, ואירועים 
ביטחוניים אחרים )ברזילי, 1996(.  

מאמר זה סוקר את התופעה של "עיתונות פטריוטית" בישראל ובעולם כשהמתח בין שתי הזהויות 
של העיתונאים משמש נקודת מוצא לדיון. בנוסף על הידע שנצבר על התופעה בספרות המחקרית, 

במאמר גם מוצגים ממצאים ותובנות מתוך מחקרים נבחרים של ארבע קבוצות סטודנטים שהשתתפו 
בשנים תשע"ג-תשע"ז בסמינריון שהתנהל במסגרת החוג לתקשורת במכללת עמק יזרעאל ושעסק 

בהיבטים שונים של עיתונות פטריוטיות. 
האובייקטיביות העיתונאית כערך מקצועי

העיתונות, כפי שהכרנו אותה בעולם הדמוקרטי במהלך רוב שנותיה של המאה העשרים, ראתה 
באובייקטיביות את אחד משלושת הערכים המקצועיים העיקריים של המקצוע. זאת, לצד שני 

ערכים מקצועיים מרכזיים אחרים: חובת דיווח האמת ואי-תלות בגורמים חיצוניים )שנתפשת לרוב 
כ"עצמאות עיתונאית" או "חופש עיתונאי"(. חוקרי עיתונות רבים הצמידו את המושג אובייקטיביות 

לשני מושגים אחרים שנתפשים כערכים מקצועיים בעולם העיתונות: נייטרליות בדיווח ואי-
 Deuze, 2005; Kovach :משוא פנים כלפי מי מהצדדים המעורבים בסיפור המסוקר )ראו למשל

Rosentiel, 2007; McQuail, 2013 &(. הדיון באובייקטיביות עיתונאית כערך מקצועי, מבוסס 
לרוב על הדעה שמדובר באבן יסוד של מקצוע העיתונות. אולם, האמת היא שונה: אובייקטיביות 
לא הייתה חלק מהאתוס העיתונאי בתחילת הדרך של העיתונות המודרנית, אלא הפכה לכזו רק 

בשנים מאוחרות יותר. במהלך כל המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים, הערך המקובל 
יותר בקרב העיתונאים היה הזדהות ונאמנות אידיאולוגית, שבאה לידי ביטוי בעיקר בעיתונות 

מפלגתית/אידיאולוגית, שסתרה את הנייטרליות בדיווח העיתונאי שמתחייבת אם מאמצים את ערך 
האובייקטיביות.

בספרות המחקרית, ניתן לזהות שתי גישות מרכזיות המנסות להסביר את השינוי ביחס 
לאובייקטיביות העיתונאית )גינוסר, 2015(: הגישה הסוציולוגית-מקצועית, שבוחנת את הסוגיה 
מתוך גבולות המקצוע העיתונאי, והגישה החברתית-דמוקרטית, שנקודת המוצא שלה היא כלל 

חברתית, כלומר חיצונית למקצוע העיתונאי. שאדסון )Schudson, 2001(, לדוגמה, מתייחס בהסברו 
למעמד החדש והעצמאי, שהתגבש בתחילת המאה העשרים, של הכתבים האמריקנים ביחס 

למעסיקיהם, המוציאים לאור, ולנאמנויות החדשות של הכתבים והעורכים כלפי קהל הקוראים 
שלהם וכלפי עצמם כקהילה מקצועית חדשה. נאמנויות אלה החליפו את הנאמנויות המסורתיות של 

העיתונאים כלפי המוציאים לאור )שבתחילה היו גם בעלי בתי הדפוס( וכלפי המפלגות הפוליטיות 
המועדפות על אותם מוציאים לאור. שאדסון וכריס אנדרסון סיכמו את הרעיון בהתייחסם להפיכת 

העיתונאים לקבוצה מקצועית מובחנת: אובייקטיביות, לטענתם, משמשת הן כנורמה המגבירה 
סולידריות פנימית ויוצרת אבחנה כלפי קבוצות מקצועיות אחרות )אנשי יחסי ציבור, לדוגמה(, 

והן כטיעון של הקבוצה המקצועית להחזיק בידע מקצועי ייחודי הנובע מהייחודיות של העבודה 
העיתונאית )Schudson & Anderson, 2008(. הטיעונים הנ"ל הדגישו את ההסברים הסוציולוגים 
המקצועיים למרכזיותה של האובייקטיביות בעיתונות, ואילו גיי טוכמן סיפקה לכך הסבר הרבה 

יותר פרקטי. היא טענה שהעיתונאים עושים שימוש באובייקטיביות כמגן מפני ביקורת, הן מתוך 



ביתם פנימה )המו"לים, לדוגמה( והן מבחוץ )ציבור הקוראים ככלל וגורמים אינטרסנטים שונים(. 
האובייקטיביות, לטענת טוכמן, היא אחת מהאסטרטגיות השגרתיות שנוקטים עיתונאים במטרה 

"לצמצם את הסיכונים שבהם הם נתונים בשל מועדי דד־ליין, תביעות משפטיות, ודרישות מצד 
הממונים עליהם" )Tuchman, 1972, p. 662(. בעקבותיהם של שאדסון וטוכמן, התייחס מרק 

דוז לאובייקטיביות העיתונאית כאל אחד מהערכים היסודיים של מה שכינה "האידאולוגיה של 
העיתונות". ארבעת הערכים האחרים שהוא מונה, הם: שירות לציבור, אוטונומיה, מידיות ואתיקה 

))Deuze, 2005, p. 447. בעוד שהגישה המקצועית התייחסה לאובייקטיביות מנקודת מבט פנים 
מקצועית, הגישה החברתית אימצה נקודת מבט חברתית, וחיצונית למקצוע. גישה זו בחנה את 

יחסי הגומלין בין העיתונות לבין החברה הדמוקרטית. בריאן מקנאיר )McNair, 2009( זיהה ארבעה 
תפקידים מרכזיים של העיתונות בדמוקרטיה: מקור למידע, "כלב שמירה" על בעלי הכוח בחברה, 

תיווך בין הציבור לבין האליטה הפוליטית, וייצוג של עמדות הציבור או של קבוצות ייחודיות 
מתוכו כלפי הממשל. הוא ראה באובייקטיביות העיתונאית ערך מקצועי מרכזי, ההכרחי למימושם 

של התפקידים הללו של העיתונות בדמוקרטיה. גישה זו ממשיכה את רעיונו של יורגן הברמס 
)Habermas, 1991(, לפיו עיתונות חופשית היא חלק הכרחי של מרחב ציבורי עצמאי, שהוא עצמו 

מרכיב הכרחי בדמוקרטיה. 
המסקנה המתבקשת מהדיון בשתי הגישות היא שאובייקטיביות אינה יעד לעצמו אלא דרך או 

אמצעי להשגת משהו אחר. על פי הגישה המקצועית, האובייקטיביות מסייעת לעיתונאים להגדיר 
את מקצועם, בעוד שעל פי הגישה החברתית, האובייקטיביות העיתונאית מחזקת את החברה 

הדמוקרטית. אולם למרות שתי נקודות מבט שונות אלה, על פי שתי הגישות, האובייקטיביות היא 
תנאי הכרחי לקיומה של עיתונות מקצועית בחברות דמוקרטיות. כלומר, אובייקטיביות נתפשת 

כחלק מהזהות העיתונאית הדמוקרטית, ולכן עיתונות בחברה דמוקרטית אינה יכולה להיות עיתונות 
מזדהה או סולידרית )לאומית, מפלגתית, או אידאולוגית(. טענה זו מסבירה הן את הדרך בה 

עיתונאים בעולם הדמוקרטי תופשים את עצמם ואת תפקידם והן את הציפיות שיש בקרב הציבור 
בחברות דמוקרטיות מהעיתונאים הפועלים בתוכן.

פטריוטיות עיתונאית כסטייה מהמודל האובייקטיבי
 למרות הנאמר בסעיף הקודם, הזהות המקצועית של עיתונאים כבעלי מקצוע אובייקטיבים 

)ניטרליים, חסרי פניות(, כפי שהיא באה לידי ביטוי בעבודת הסיקור העיתונאי, מאותגרת על ידי 
 Hallin, 1986; Katz, :ממצאים ממחקרים שנעשו בתקופות שונות ובחלקי עולם שונים )ראו לדוגמה

 1992; Liebes, 1992; Liebes & Kampf, 2009; Nohrstedt  et. al., 2000; Zandberg & Neiger, 2005;
Zelizer & Allan, 2002; Ravi, 2005;(. הממצאים במחקרים אלה ואחרים מצביעים על כך שבמקרים 

בהם עיתונאים מסקרים משברים לאומיים, שבהם הלאום שלהם )או הקבוצה האתנית שאליה הם 
משתייכים(, הם צדדים פעילים בעימות או הסיכסוך, זהותו הלאומית או האתנית של העיתונאי 
גוברת על זהותו המקצועית. באופן מעשי, במחקרים אלה נמצא, כי עיתונאים המסקרים משבר 

לאומי שהלאום שלהם הוא צד לו, נוטשים את הדיווח האובייקטיבי ונוקטים דיווח מוטה לטובת הצד 
"שלהם" במשבר. העיתונאים הופכים מאובייקטיבים ל"פטריוטים".  

מה גורם להחלפת הזהויות של העיתונאים – ממקצועית-אובייקטיבית ללאומית-מוטה – בעת 
סיקור משברים לאומיים הקרובים לליבם? אחת התשובות לכך ניתן למצוא במחקר העוסק בסיקור 

עיתונאי של חדשות חוץ. נוסק ) Nossek, 2004( טוען, כי יש הבדל בין סיקור של "חדשות שלנו" לבין 
סיקור של "חדשות שלהם". כלומר, שהסיקור העיתונאי מושפע מזהותם הלאומית של הכתבים 
והעורכים. כאשר לנושא "החוץ" )אירוע או תופעה המתרחשים במקום אחר בעולם ולא במדינת 

הלאום של העיתונאי( יש נגיעה כלשהי למדינה/ללאום/לקבוצה האתנית של העיתונאי, הסיקור של 
אותו נושא חוץ יהיה מוטה ויושפע מזהותו הלאומית/אתנית של העיתונאי. במקרים האחרים, כאשר 

נושא הסיקור אינו משיק לנושאי "פנים", הסיקור העיתונאי יהיה על פי הכללים והערכים המקצועיים 
המקובלים, ואובייקטיביות בראשם. באותו קו של מחשבה, התייחסה ליבס )Liebes, 1992( לסיקור 

של "המלחמה שלנו" לעומת סיקור של "המלחמה שלהם". בעוד שבמקרה הראשון, הזהות הלאומית 
של העיתונאים גוברת על זו המקצועית, הרי במקרה השני, הזהות המקצועית היא המכריעה את 

אופיו של הסיקור. זנדברג ונייגר ) Zandberg & Neiger, 2005( הצביעו על כך שבעת משבר לאומי 



)בעיקר בעת מלחמה או מבצע צבאי(, שתי הזהויות של העיתונאי – המקצועית והלאומית – נאבקות 
זו בזו וכל אחת מהן דומיננטית יותר בשלבים שונים של המשבר: בתחילתו של המשבר גוברת 

הזהות הלאומית והדיווחים בדרך כלל מוטים לטובת הצד של העיתונאי; לעומת זאת, כאשר המשבר 
מתארך, חוזרים העיתונאים )לפחות אלה שבזרם המרכזי של העיתונות( לאופי סיקור אובייקטיבי/

נייטרלי יותר, כלומר זהותם המקצועית גוברת על זו הלאומית. על בסיס מחקרים רבים שעסקו 
בתיאור התופעה של דיווחים פטריוטיים בעיתונות במצבי משבר שונים ובמקומות שונים בעולם, 
הציג גינוסר )Ginosar, 2015( שתי קבוצות של הסברים למעבר של עיתונאים מדיווח אובייקטיבי 

לדיווח פטריוטי: האחת כוללת מניעים מקצועיים, כמו התאמת הסיקור למרחבים )spheres( שונים 
של העבודה העיתונאית, השפעה של האליטות הפוליטיות והחברתיות, והתפתחויות טכנולוגיות-

תקשורתיות שונות; קבוצת ההסברים השנייה עוסקת במניעים הקשורים אישית לעיתונאי, כמו 
נטייה בולטת להתנהגות פטריוטיות גם בחיים האישיים )שמחוץ לחיים העיתונאיים-מקצועיים(, 

או השפעה פסיכולוגית של אירועים חיצוניים )כמו פעולת טרור( על העיתונאי. ובהתייחסות כללית 
יותר, הציע גינוסר )שם, עמ' 298( שני משתנים המשפיעים על ההתנהגות העיתונאית ועל המעבר 

מסיקור בעל אופי מקצועי-אובייקטיבי לסיקור המאופיין על ידי הזדהות לאומית-פטריוטית: האחד 
הוא הסביבה החברתית שבתוכה פועל העיתונאי והמושפעת מהמערך הלאומי הכללי )כמו אופי 

המשטר, הפתיחות החברתית, וכדומה( ומאופייה של המערכת התקשורתית באותה סביבה חברתית; 
המשתנה השני הוא מה שדוז )Deuze, 2005( כינה "האידיאולוגיה העיתונאית" של העיתונאי, 

המושפעת מתפישתו את תפקידי העיתונות בחברה, מהערכים המקצועיים שהוא מאמץ, ומהעוצמה 
היחסית של כל אחת מהזהויות של העיתונאי )המקצועית, הלאומית וההומניסטית(.      

מאפייני הדיווח הפטריוטי בעיתונות 
יהא אשר יהא ההסבר להחלפת הזהויות של עיתונאים בעת סיקור משבר לאומי, הדיווח העיתונאי 
המושפע מהזהות הלאומית של העיתונאי )"סיקור פטריוטי"( בא לידי ביטוי בצורות מגוונות. ניתן 

לזהות חמישה מאפיינים עיקריים לדיווח פטריוטי, אולם אין בכך כדי לומר שכל חמשת המאפיינים 
שיפורטו להלן נוכחים בכל הדיווחים על משברים לאומיים. בחלק מהמקרים, ניתן לזהות רק מאפיין 
אחד מהחמישה, במקרים אחרים אפשר למצוא כמה מהמאפיינים הללו; אולם, כאשר אחד או יותר 

מהמאפיינים הללו מזוהים, ניתן לומר שהדיווח העיתונאי סוטה מהמודל האובייקטיבי של העיתונות 
וכי מדובר ב"דיווח פטריוטי".

מאפיין בולט לדיווח המושפע מהזהות הלאומית של העיתונאי הוא מסגור )framing( האירוע 
המסוקר על פי גבולות הקונצנזוס הלאומי. האלין )Hallin, 1986(, שחקר את סיקור מלחמת וייטנאם 

 .)sphere of consensus( "על ידי התקשורת האמריקנית, כינה זאת דיווח ב"מרחב הקונצנזוס
הוא הסביר, שהעיתונאי הנטוע בסביבתו משרת בדיווחיו את הנורמות והערכים המקובלים 

באותה סביבה. בעשותו זו, נמנע העיתונאי )או כלי התקשורת שבו הוא מועסק( מהצגת מסגורים 
אלטרנטיביים לזה המקובל באותה חברה. באותה מידה, נמנע העיתונאי מדיווח על נושאים או על 

קבוצות שנמצאות מחוץ לקונצנזוס הלאומי )sphere of deviance(. כאן, משרטט העיתונאי את 
הגבולות של הוויכוח הפוליטי הלגיטימי ומה שמחוץ לגבולות אלה )"הסטייה"( אינו מוצא מקומו 

בתוך הדיווח העיתונאי. בשני המרחבים הללו – מרחב הקונצנזוס ומרחב הסטייה –  העיתונאי, על 
פי האלין, אינו נייטרלי ואין לו קול עצמאי. רק במרחב השלישי, "המרחב של המחלוקת הלגיטימית" 

)sphere of legitimate controversy( מרשה לעצמו העיתונאי לדווח ברוח אובייקטיבית, להציג 
צדדים שונים של הנושא ולהציע מסגורים אלטרנטיביים לסיפור. 

מאפיין שני של דיווחים פטריוטיים, שהוא פועל יוצא של המאפיין הקודם, הוא מסגור האירוע על 
פי המסגור הרשמי של השלטון. כץ )Katz, 1992( הראה כיצד התקשורת האמריקנית דיווחה על 

המלחמות בקוריאה, בווייטנאם, במרכז אמריקה, כמו על עימותים בינלאומיים נוספים במהלך 
המלחמה הקרה, כמאבקים אידיאולוגיים כנגד האיום הקומוניסטי, בדיוק כפי שהממשלים 

האמריקנים לדורותיהם הציגו את המאבקים הללו. כץ טען, כי גם את העימות עם עירק של סדאם 
חוסיין, שהתרחש לאחר תום המלחמה הקרה, הציג הממשל האמריקני של בוש באותה דרך של 

"מסע צלב של הטובים נגד הרשע" וכי התקשורת האמריקנית ברובה הלכה בסיקור העימות במפרץ 
בנתיב הזה. היא לא הציגה לציבור האמריקני מסגורים אלטרנטיביים; למשל, מסגור, לפיו הנשיא בוש 



יזם את מלחמת המפרץ כדי להבטיח את מקורות הנפט של ארה"ב במזרח התיכון וכדי לרצות את 
 Ginosar( חברות הנפט האמריקניות הגדולות שתמכו בממשלו.  באופן דומה, מצאו גינוסר וקונובלוב

Konovalov, 2015 &( כי התקשורת הישראלית מסגרה את סיקור מבצע "עמוד ענן" בעזה ב-2012 
בדיוק על פי המסרים של הממשלה והצבא. עיקרם: הצורך לצאת למבצע רחב היקף בשל תוקפנות 

החמאס נגד אוכלוסייה אזרחית בישראל והפיכת האוכלוסייה האזרחית בעזה לבת-ערובה בידי 
החמאס.

מאפיין שלישי כולל ביטויים שונים ומגוונים של סולידריות עם הקהילה )Schudson, 2002(. העיתונאי 
וכלי התקשורת אינם מסתפקים בתיאור עובדתי של האירוע, אלא מדגישים את הפגיעות שגורם הצד 

השני )האויב( לקהילה שלהם, מציגים סיפורים אישיים של נפגעים מהצד שלהם, מביאים דיווחים 
על התגייסות קהילתית לסיוע לנזקקים, מביעים בצורה מילולית את הזדהותם עם הקהילה, וכדומה. 

יש להדגיש, כי ביטויים אלה כלולים בדיווחים חדשותיים, שאמורים להיות עובדתיים ואובייקטיביים 
על פי המודל המסורתי של העיתונות, ולא בטקסטים עיתונאיים דעתניים )מאמרי דעה או טורי 
פרשנות(, שבהם ביטויים אלה מקובלים גם בימי שיגרה. שאדסון, שהתייחס לסיקור של הפיגוע 

במגדלי התאומים על ידי התקשורת האמריקנית, טען שלא רק שהשדרים האמריקנים השתמשו 
בביטויי סולידריות מגוונים, אלא שאפילו הטון של דבריהם היה טון של אבל ונחמה ולא טון של דיווח. 

ליבס )Liebes, 1992( הציגה מודל של דיווחים פטריוטיים, שבו שישה מנגנונים שונים של מסגור 
האירוע. השילוב של שלושה מהמנגנונים האלה יוצר מאפיין נוסף, רביעי, של דיווחים פטריוטיים: 

"הדרה" )excising(, "השטנה" )demonizing( והאנשה )personalizing(. לפי ליבס, בסיקור אירועי 
משבר לאומיים, העיתונאים נוטים להתעלם מ"הצד השני" של העימות, הצד שאינו "שלהם" 

ומהנראטיבים שלו )זו ה"הדרה"(, ובאותן פעמים שהצד השני נוכח בדיווחים, העיתונאים מקצינים 
את ההתבטאויות המתייחסות אליו ומשתמשים בביטויים שהופכים את האויב למפלצת, למישהו 

שאינו אנושי, לשטן )זו ה"השטנה"(, ואילו את הצד "שלהם" נוטים העיתונאים להציג בצורה אנושית 
וסימפטית )זוהי ה"האנשה"(.  

 )glorifying( "חשפו מאפיין נוסף, חמישי במספר: "האדרה )Ginosar & Cohen, 2017( גינוסר וכהן
של הצד "שלנו". במחקר זה, שעסק בביטויים פטריוטיים בסיקור פרשת סמיר קונטאר )מחבל דרוזי 

מלבנון שרצח את משפחת הרן בנהריה, ישב בכלא ושוחרר בעסקת חילופי שבויים, חזר לטרור וחוסל 
בידי ישראל(, נמצא, כי עיתונאים ישראלים נוטים בדיווחים חדשותיים )ולאו דווקא במאמרים ו/או 

פרשנויות(, כחלק מהסיקור העובדתי, גם להשתמש בביטויים ותיאורים שמטרתם היא לפאר ולרומם 
את צה"ל, את עוצמתו ואת חוסנו המוסרי. 

זהות כשאלה של בחירה או של כורח
חמשת המאפיינים הנ"ל של דיווחים פטריוטיים נוכחים בדיווחים החדשותיים על משברים לאומיים. 

כולם, כאמור, הם סטייה מהמודל המסורתי של דיווח עיתונאי אובייקטיבי, ניטרלי וחסר פניות. 
השאלה היא האם עיתונאים סוטים במכוון מהמודל האובייקטיבי כאשר הם מסקרים משבר שהצד 

שלהם מעורב בו, או שמא הסטייה הזו אינה רצונית, אלא פעולה אינסטינקטיבית, החזקה מהם. 
תשובה אחת לשאלה זו הציעו זליזר ואלן ) Zelizer & Allan, 2002(, שטענו שדרך הסיקור של 

העיתונאים האמריקנים את אירועי 11 בספטמבר )הפיגוע במגדלי התאומים( נובעת מהטראומה 
שבה לקו העיתונאים, כפרטים, כמו שאר הציבור האמריקני. הטראומה הזו לא הייתה בשליטתם 

של העיתונאים והכתיבה את דרך הסיקור הפטריוטי של האירועים עצמם ושל הימים שלאחריהם. 
לפי טענה זו, הזהות הבסיסית של העיתונאים היא זהות אנושית, אזרחית, והיא קודמת לזהותם 

המקצועית. האינסטינקט האנושי הוא המניע את דרך הסיקור העיתונאי ולא הנורמות והפרקטיקות 
המקצועיות המוצהרות והמקובלות. 

עמדה שונה עולה מהמחקר של גינוסר וכהן )2017( שהוזכר בסעיף הקודם. שם אובחנו שתי 
קטיגוריות של ביטויים פטריוטיים בדיווחים החדשותיים: ביטויים הפונים לרגש של הציבור וביטויים 

הפונים להגיון שלו. אם אכן עיתונאים משתמשים בדיווחיהם בשני סוגים אלה של ביטויים )כפי 
שנמצא במחקר על סיקור פרשת סמיר קונטאר(, הגיוני להסיק שמדובר בבחירה מודעת ולא 
באינסטינקט. כלומר, עיתונאים מחפשים את הדרכים כיצד להיות חלק מהקהילה שאליה הם 

שייכים; ההזדהות עם הקהילה הלאומית והצורך בתחושה שאתה )העיתונאי( הוא חלק ממנה, 



גוברים על ההזדהות עם הקהילה המקצועית ועם ערכיה ונורמות העבודה שלה. חיזוק אפשרי 
לגישה זו ניתן למצוא במחקר של גינוסר וקונובלוב ) Ginosar & Konovalov, 2015(, שעסק בסיקור 

העיתונאי המקוון של מבצע "עמוד ענן" בעזה. במחקר נבחנו ביטויים פטריוטיים באתרי חדשות 
באינטרנט )עיתונות מקוונת( ותגובות הציבור )"טוקבקים"( על הדיווחים העיתונאיים המקצועיים 
שפורסמו באתרים שנבדקו. אחד הממצאים המעניינים במחקר זה היה שלמרות שנמצאו ביטויים 

פטריוטים רבים בדיווחים של העיתונאים המקצועיים, רבים מהגולשים שהגיבו לדיווחים אלה, סברו 
שעל העיתונאים להיות יותר פטריוטיים בדיווחיהם. בהנחה )שנתמכת גם במחקרים אמפיריים(, 

שמערכות אתרי החדשות קשובים לעמדות הגולשים שלהם, בעיקר מטעמים כלכליים, אפשר לצפות 
שעיתונאים שנחשפים לדרישות כאלה של הגולשים, ינקטו במפורש בדיווחים פטריוטיים. כלומר, 

הסטייה מהדיווח האובייקטיבי בסיקור משברים לאומיים תהיה מודעת ומחושבת. העדפת הזהות 
הלאומית )"הפטריוטית"( על פני זו המקצועית )"האובייקטיבית"( תיעשה לא רק מטעמים אנושיים 

ורגשיים של סולידריות קהילתית אלא גם ממניעים תועלתניים-פרקטיים-עסקיים.
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הקשר בין תפיסת הכוח לבין סגנונות ניהול הקונפליקטים של בני הזוג
ד"ר ענבל פלג-קוריאט וד"ר דנה וימן-זקס

תקציר
על אף הפוטנציאל ההרסני הקיים בקונפליקטים זוגיים, קונפליקטים טומנים בחובם גם הזדמנות 

לצמיחה והעצמה של מערכת היחסים הזוגית. המחקר הנוכחי מנסה לבחון מודל בו תפיסת הכוח של 
בני הזוג מנבאת את דרכי ניהול הקונפליקטים שלהם. בנוסף, נבחן האם קשר זה מתווך על ידי תפיסת 

איכות הקשר של בני הזוג. במחקר השתתפו 160 משתתפים. 45 מתוכם גברים )כ-28%( ו115 נשים 
)כ-72%(. טווח הגילאים נע בין 25 ל-71 שנים ))M=42.83, Sd=12.60. המשתתפים התבקשו לענות 

על שאלון אנונימי אשר בחן את משתני המחקר. בהתאם להשערת המחקר נמצא כי קיים קשר שלילי 
בין תפיסת הכח, אשר נמדדה באמצעות הצפייה של היחיד לתלות בבן זוגו בעתיד,  לסגנונות ניהול 

הקונפליקטים השיתופיים. אמנם, בניגוד להשערת המחקר, לא נמצא במחקר זה קשר ישיר בין תפיסת 
הכח לשימוש בסגנונות ניהול קונפליקטים בלתי-שיתופיים. 

ממצאי המחקר עשויים לתרום להבנת אופני ההתמודדות של יחידים עם קונפליקטים במערכת יחסים 
זוגית הן מהבחינה התיאורטית והן מהבחינה היישומית. המחקר הנוכחי מעשיר את הידע הקיים בנוגע 

לאופן בו יחידים מתמודדים עם קונפליקטים זוגיים וחושף את הכוחות החיוביים, הניתנים לטיפוח, 
הטמונים במערכת יחסים זוגית ומאפשרים ליחיד להתמודד בצורה יעילה יותר במצבי קונפליקט זוגי. 

מבוא
 Laursen & Hafen,( קונפליקטים בין-אישיים הינם חלק מרכזי ובלתי נפרד ממערכת היחסים הזוגית

2010(. על אף הפוטנציאל השלילי הקיים בקונפליקטים זוגיים, קונפליקטים טומנים בחובם גם 
הזדמנות לצמיחה והעצמה של מערכת היחסים הזוגית. אופן ההתמודדות של בני-הזוג עם הקונפליקט 

 Laursen & Hafen, ( הינו גורם משמעותי בקביעת ההשלכות החיוביות או השליליות של הקונפליקט
 .)2010; Putnam & Wilson, 1982; Rahim, 2001

אופן ההתמודדות עם קונפליקט הוגדר בספרות כ"סגנונות התמודדות אשר מתייחסים לדפוסי 
 .)Rahim, 2000; Ting-Toomey et al., 2000( "תגובה המאפיינים אנשים לאורך טווח של מצבים וזמן
 )dual concern model( )e.g., Rahim, 1983, 2001; Thomas, 1976( – "בהתאם ל"מודל העניין-הכפול

התנהגותם של אנשים, במצבי קונפליקט, עשויה להיבחן לפי שני מימדים: ממד "הדאגה לעצמי" וממד 
 Rahim,( הדאגה לאחר", צירופים שונים של ממדים אלו מניבים חמישה סגנונות התמודדות מובחנים"

1983( – ויתור: מאופיין בדאגה גבוהה לאחר ודאגה נמוכה לעצמי, תחרות: מאופיין בדאגה נמוכה לאחר 
ודאגה גבוהה לעצמי, הימנעות: מאופיין בדאגה נמוכה הן לאחר והן לעצמי, פשרה: מאופיין ברמות 

בינוניות הן של דאגה לעצמי והן של דאגה לאחר, סגנון של פתרון-בעיות: מאופיין בדאגה גבוהה 
הן לאחר והן לעצמי. על בסיס חלוקה זו, ניתן להבחין כי ישנם סגנונות של שיתוף פעולה, המכילים 
מידה כלשהיא של דאגה לאחר )ויתור, פשרה ופתרון-בעיות( וסגנונות של אי שתוף פעולה, שאינם 

מכילים דאגה לאחר )תחרות והימנעות( )Kazemi, 2007(. במצבי קונפליקט זוגי יכולים בני-הזוג לבחור 
בדרכי התמודדות משתפות פעולה עם בן-הזוג או לחלופין בדרכי פעולה שמתעלמות מצרכי בן-הזוג 

ומאופיינות באי-שיתוף פעולה, דבר שצפוי להשפיע על תוצאות הקונפליקט. 
בנוסף, Markman & Whitton Stanley, )2002( הראו כי לדרך שבה בני זוג מתווכחים ישנה השפעה 

רבה על הצלחת הנישואין אף יותר מאשר נושאי הריב והמחלוקת עצמם. בני זוג אשר מסוגלים לנהל 
קונפליקט בצורה בונה, באמצעות תקשורת חיובית וללא אינטראקציות שליליות, ייצרו סביבה זוגית 

אשר מאפשרת פתיחות וחשיפת פגיעויות, ועל ידי כך יחזקו את האינטימיות הזוגית ביניהם. 
לאור החשיבות הניכרת, הן תיאורטית והן המעשית, במציאת הגורמים אשר משפיעים על  דרך 

ההתמודדות בו בוחרים בני-הזוג במצבי קונפליקט זוגי, המחקר הנוכחי מנסה  לתרום לשדה מחקר זה 
בכך שהוא בוחן מודל בו תפיסת הכוח של בני הזוג מנבאת את דרכי ניהול הקונפליקטים שלהם. בנוסף, 

נבחן האם קשר זה מתווך על ידי תפיסת איכות הקשר של בני הזג. 



תפיסת הכוח במערכת היחסים הזוגית 
בהתאם לגישת החליפין החברתי כוח הוא תוצר של אינטראקציה בה לצד אחד יש שליטה על 

 )Blau, 1964; Thibaut & Kelley, 1959(. Blood & Wolfe   )1960( משאבים שהצד האחר תלוי בהם
התבססו על גישת החליפין החברתי ופיתחו את "תיאורית המשאבים" להסבר יחסי התלות והכוח 

הזוגיים. בהתאם לתיאוריה זו המשאבים העיקריים של בני הזוג הם הגורם המכריע הקובע את 
מאזן הכוחות בניהם. מכאן, כאשר סיפוק הצרכים והמאוויים של בן הזוג תלויים ביכולתו וברצונו 

של האחר לספק את אותם צרכים והמאוויים, התלות הופכת לחלק בלתי נפרד ממערכת היחסים 
)Dunbar, 2015(. התלות של היחיד בבן זוגו גוברת ככל שהערך של משאבי בן הזוג נתפסים בעיני 

היחיד כגבוהים יותר ופוחתת ככל שעומדים לרשותו מקורות אלטרנטיביים רבים יותר לסיפוק אותם 
 .) Dunbar, 2015; Klonover, 2011( המשאבים

תיאורית המשאבים של Blood & Wolfe  )1960( פותחה עם השנים, בין היתר, נכללו במאזן גם 
משאבים רגשיים  כגון אהבה וחברות.. Keltner, Gruenfeld & Anderson )2003( טענו כי יש למדוד 

את מידת הכוח של כל אחד מבני הזוג בהתאם ליכולת היחסית שלו להשפיע על האחר על ידי 
סיפוק או מניעת משאבים חומריים וחברתיים. . Kulik )1993( סברה כי יש לבחון את השפעת מאזן 
המשאבים על יחסי הכוח בין בני הזוג לא רק בהווה אלא גם מתוך ציפייה לתות עתידית. לטענתה, 

הציפייה לתלות בבן הזוג בעתיד עשויה להקנות ליחיד "אשראי אישי "המתבטא בעמדת כוח בהווה 
)Kulik, 1993; Klonover, 2011( . על אף שתאוריית המשאבים הקלאסית הורחבה במשך השנים 

ועל אף ההבנה כי ניתן לבחון את מאזן המשאבים הזוגי לא רק בהווה אלא גם כצפייה לתלות בעתיד, 
ההנחה הכללית לפיה מאזן המשאבים הזוגי הינו גורם משמעותי בקביעת יחסי הכוח בין בני הזוג 

.) Dunbar, 2015; Lennon, Stewart  & Ledermann, 2013( נשארה יציבה לאורך השנים
תפיסת הכוח וסגנונות ניהול קונפליקטים

בספרות המחקרית קיימות עדויות לקשרים שבין תפיסת הכוח לבין סגנונות ניהול קונפליקטים. 
Coleman )2006( מתאר את הדינאמיקה האופיינית לקונפליקט בין צדדים בעלי עמדת כוח בלתי 

שוויונית. לטענתו, יחידים בעלי כוח ויחידים החברים בקבוצות בעלות כוח, נוטים לשאוף להישגים 
גבוהים יותר עבור עצמם, להפעיל לחץ על הצד השני, להציע מעט ויתורים ולאמץ טקטיקות כוחניות 

ותחרותיות יותר בזמן הקונפליקט בהשוואה ליחידים חסרי כוח )Coleman, 2006(. הבדלי הכוח 
ישפיעו גם על הדרך שבה אנשים ינהלו משא ומתן, לנושאים ונותנים בעלי כוח יהיו שאיפות גבוהות 

יותר בזמן המשא ומתן מאשר לנושאים ונותנים חסרי כוח, הם יטו יותר להיאבק ופחות לוותר 
וישתמשו יותר באיומים. בנוסף, בזמן הקונפליקט, בעלי הכוח יהיו "מכווני מטרה" והם יתחשבו פחות 

בצרכיו של הצד החלש מהם. לעומת זאת, חסרי כוח, החשים כי הם תלויים בצד השני )החזק(, יהיו 
.)Van Kleef, De Dreu, Pietroni, & Manstead, 2006( יותר ערניים וקשובים לצרכיו ולרצונותיו

כאמור לעיל, במערכת היחסים הזוגית, הכוח מקנה גישה רחבה יותר למשאבים ולשליטה בקבלת 
ההחלטות. הכח מעניק לבן הזוג החזק יתרונות רבים )Pratto & Walker, 2004( ואף יכולת גבוהה 

יותר להשיג חלופות למערכת היחסים הזוגית )  Lennon, Stewart  & Ledermann, 2013(. מחקרים 
 Donovan  מראים כי לתפיסת הכוח השפעה על קבלת ההחלטות בעת קונפליקט זוגי. כך למשל

Jackson )1990 &( הראו כי כאשר בני הזוג שוקלים את האפשרות להתגרש הם ישוו בין התגמולים 
אותם הם צפויים לקבל באם יישארו במערכת היחסים )כגון חברות, שותפות בניהול משק הבית 

וחיבה וכו'( לבין העלויות שבהישארות במערכת היחסים הזוגית )כגון חוסר שביעות רצון וויתור על 
אלטרנטיבות לקשר וכו'(. ככל שהעלויות הכרוכות בהישארות בקשר עולות על התגמולים שבעזיבה, 

הסבירות שבני הזוג יבחרו להתגרש עולה )Donovan & Jackson, 1990(. יחד עם זאת, עד היום, לא 
נערך מחקר אשר בדק את השפעת הכוח, כפונקציה של מאזן המשאבים הזוגי, על סגנונות ניהול 

הקונפליקטים של בני הזוג. 
איכות הקשר הזוגי כמשתנה מתווך בין תפיסת הכוח לבין סגנונות ניהול הקונפליקטים

מחקרים אשר בחנו את הקשר שבין מאזן המשאבים הזוגי לבין איכות היחסים הזוגיים הראו כי ככל 
שבן הזוג מעריך יותר את המשאבים שבן זוגו מעמיד לרשותו במערכת היחסים הזוגית בהשוואה 

 Lavee & Kats, 2002; Lewis( למשאביו שלו, כך עולה שביעות הרצון שלו ממערכת היחסים הזוגית



Spanier, 1979; Nye & Mclaughlin, 1976 (.Lewis & Spanier  )1979 &(  הראו כי ככל שעומדים 
לרשות בני הזוג יותר משאבים חברתיים ואישיים המאפשרים להם לחיות ברווחה כך שביעות הרצון 

ממערכת היחסים תהיה רבה יותר. בנוסף, ככל שהיחיד מרגיש כי מסופקים לו תגמולים רבים, 
 Lennon, Stewart .במסגרת הקשר הזוגי, כך שביעות הרצון שלו ממערכת היחסים תהיה רבה יותר

Ledermann )2013 &( בחנו את הקשר שבין יחסי התלות הזוגית לבין שביעות הרצון ובמחויבות 
 )investment model )Rusbult, 1980, 1983 -למערכת היחסים. מחקרם הראה כי בהתבסס על ה

 interdependence theory(()Kelley & Thibaut, 1978; "אשר מבוסס על  תיאורית "התלות ההדדית
Rusbult, Agnew, & Arriaga, 2012; Thibaut & Kelley, 1959 ( כאשר יחסי התלות בין בני הזוג לא 

הדדים )כלומר, אחד מבני הזוג תלוי יותר בבן הזוג השני( בן הזוג הפחות תלוי )החזק יותר( יעריך 
יותר את האלטרנטיבות לקשר הנוכחי, יהיה פחות מחויב למערכת היחסים ושביעות הרצון שלו 

 .)Lennon, Stewart  & Ledermann, 2013  ( מהקשר תפחת
מן העבר השני, תפיסת איכות הקשר הזוגי נמצאה גם כמשמעותית לאופן שבו בני הזוג יבחרו 

להתמודד עם קונפליקטים בזוגיות. מחקרים הראו כי יחידים התופסים את הזוגיות שלהם כמשביעת 
רצון יגיבו בצורה חיובית להתנהגויות שונות של בני זוגם, בעוד שבני זוג התופסים את הזוגיות שלהם 

כבלתי משביעת רצון, יגיבו בצורה שלילית למגוון התנהגויות של בן זוגם וזאת אף במצבים בהם 
 Flora & Segrin, 2000; Hawkins, Carre`re, &( התנהגותו האובייקטיבית של בן הזוג הייתה חיובית
Gottman, 2002(. Weiss )1980( הראה כי כאשר הזוגיות מאופיינת ברגשי חיבה, בני הזוג יפרשו את 
ההתנהגות והמסרים של בני זוגם בצורה חיובית יותר, ללא קשר לתוכן האובייקטיבי של ההתנהגות 

או המסר. לדוגמא, המחקר הראה כי במצבים בהם בן הזוג השני חווה רגשות חיובים כלפי בן הזוג 
הראשון וכלפי הקשר הזוגי, הבעת עמדה בצורה ניטרלית )ללא רגש חיובי או שלילי( על-ידי אחד 

מבני הזוג, תתפרש כמסר חיובי על ידי  בן הזוג השני. מנגד, בני זוג בעלי רגשות שליליים כלפי הקשר 
הזוגי וכלפי בני זוגם, יטו לפרש את הבעת העמדה הניטרלית כבעלת מסר שלילי. מכאן, קיים בסיס 
להניח כי בעת קונפליקט זוגי, תפיסת איכות הקשר הזוגי תשפיע על סגנונות ההתמודדות של בני 

הזוג.  תמיכה נוספת להשערה זו ניתן למצוא במחקרם של Dildar, Sitwat & Yasin )2013( אשר 
בדקו את השפעת שביעות הרצון מהקשר הזוגי על סגנונות ניהול קונפליקטים. תוצאות המחקר 
הראו כי במצבים בהם שביעות הרצון מהקשר הזוגי ירודה, בני הזוג יטו להשתמש יותר בסגנונות 
ניהול קונפליקטים בלתי שיתופיים )הימנעות ותחרות( וימעטו או ימנעו משימוש בסגנונות ניהול 

קונפליקטים שיתופיים. 
לסיכום, לאור סקירת הספרות לעיל ולאור החשיבות הניכרת, הן תיאורטית והן המעשית, במציאת 
הגורמים אשר משפיעים על  דרך ההתמודדות בה בוחרים בני-הזוג במצבי קונפליקט זוגי, המחקר 

הנוכחי מנסה לתרום לשדה מחקר זה בכך שהוא בוחן מודל בו תפיסת הכוח של בני הזוג, כפונקציה 
של מאזן המשאבים הזוגי, מנבאת את דרכי ניהול הקונפליקטים שלהם. בנוסף, נבחן האם קשר 
זה מתווך על ידי תפיסת איכות הקשר של בני הזג. במילים אחרות, מחקר זה יבחן את השאלה 

האם תפיסת הכוח של בן הזוג משפיעה על סגנונות ניהול הקונפליקטים שלו והאם קשר זה מתווך 
באמצעות תפיסת איכות הקשר הזוגי?

במחקר יבחנו שתי השערות מחקר-
H1: ימצא קשר בין תפיסת הכוח לבין סגנונות ניהול קונפליקטים.

H2: תפיסת איכות הקשר הזוגי תתווך את הקשר שבין תפיסת הכוח של בן הזוג, לבין סגנונות ניהול 
קונפליקטים שלו. כך שתפיסת כוח גבוהה תתרום לתפיסת איכות קשר נמוכה וזו בתורה תתרום 

לשימוש גבוה יותר בסגנונות ניהול קונפליקטים בלתי-שיתופיים )תחרות והימנעות( ולשימוש נמוך 
יותר בסגנונות ניהול קונפליקטים שיתופיים )פתרון בעיות, פשרה וויתור(.

שיטה
משתתפים

במחקר השתתפו 160 משתתפים. 45 מתוכם גברים )כ-28%( ו115 נשים )כ-72%(. טווח הגילאים 
נע בין 25 ל-71 שנים ))M=42.83, Sd=12.60. כל הנבדקים נמצאים במערכת יחסים כאשר מרביתם 

נשואים )כ-80%( והיתר במערכת יחסים זוגית קבועה )כ-20%(. מרבית המשתתפים הם אקדמאים 



)87%( וחילונים )81%(.

כלי מחקר 
במחקר זה נעשה שימוש בשאלוני דיווח עצמי למדידת המשתנים הבאים:

 ROCI-II : The(  סגנון ניהול קונפליקטים – נמדד באמצעות שאלון סגנונות התמודדות בקונפליקט
Rahim Organizational Conflict Inventory II(, פותח על ידי Rahim )1983( ונועד לבדוק את סגנון 

ההתמודדות של המשתתף במצבי קונפליקט.  השאלון תורגם לעברית ונערך על ידי בן ארי, פיינר 
ושמיר )2002( . השאלון מכיל חמישה תת-סולמות המייצגים חמישה סגנונות שונים להתמודדות 

במצבי קונפליקט )פתרון בעיות, תחרות, ויתור, הימנעות ופשרה( כל אחד מהסולמות מכיל בין 6 ל-7 
פריטים. 

תת סולם פתרון בעיות –מתאר סגנון התמודדות המאפיין אנשים המונעים על ידי הרצון למצוא 
פתרון שייענה על צרכי שני הצדדים. דוגמא להיגד מתוך תת סולם פתרון בעיות "אשתדל לדון עם בן 

זוגי, כדי למצוא פתרונות, שיענו על הצפיות של שנינו".
תת סולם תחרות - מתאר סגנון התמודדות המאפיין אנשים הנחושים להשיג את מטרותיהם גם אם 
הדבר בא על חשבון מטרותיו של הצד האחר. דוגמא להיגד מתוך תת סולם תחרות "אשתמש בכוחי 

על מנת לנצח".
תת סולם ויתור –מתאר סגנון התמודדות המאפיין אנשים אשר מוכנים לוותר על מטרות שחשובות 
לבם לטובות הצד השני, גם אם הדבר עלול לפגוע בהם. דוגמא להיגד מתוך תת סולם ויתור " אוותר 

בהתאם לרצונות בן זוגי".
תת סולם הימנעות –מתאר סגנון התמודדות המאפיין אנשים המעדיפים להימנע מעיסוק מיידי 

בהשגת מטרותיהם או מטרות האחר ונמנעים מהתמודדות עם הקונפליקט על ידי דחיה או נסיגה. 
דוגמא להיגד מתוך תת סולם הימנעות " אשתדל להימנע מחילוקי דעות עם בן זוגי".

תת סולם פשרה –מתאר סגנון התמודדות המאפיין אנשים הנענים לפתרון שנותן מענה חלקי 
למטרותיהם ולמטרות הצד השני. דוגמא להיגד מתוך תת סולם פשרה "אסכים לוותר על משהו על 

מנת לקבל משהו אחר".
השאלון הכולל בנוסחו העברי מכיל 32 פריטים המנוסחים כהיגדים ומתארים התנהגויות אפשריות 
במצב של קונפליקט. על היגדים אלו יש לענות בסולם ליקרט הנע בין 1 ל 6 )1 – לגמרי לא נכון, 6 – 
נכון מאוד(. כל פריטי השאלון המתורגם )בן ארי, פיינר ושמיר, 2002(  הותאמו להקשר הזוגי.  לכל 

אחד מהמשתתפים חושב ציון לפי ממוצע התשובות בכל אחד מהסולמות שתוארו לעיל. ככל שהציון 
גבוה יותר בסולם מסוים, כך התנהגות הנבדק מאופיינת יותר בסגנון הרלוונטי לסולם זה.

במחקר הנוכחי נמצא כי מהימנות העקיבות הפנימית )אלפא של קרונבך( היא: a=0.81עבור סגנון של 
הימנעות, a=0.79עבור סגנון של תחרות, a=0.72עבור סגנון של ויתור, a=0.74עבור סגנון של פשרה ו 

a=0.91עבור סגנון של פתרון בעיות.

תפיסת הכוח - נמדדה באמצעות שימוש בשאלון של kulik )1993( "ציפיה לתלות בעתיד". השאלון  
נועד לבדוק את תפיסת הכוח של היחיד בתוך מערכת היחסים הזוגית כפונקציה של תפיסת התלות 

של בן הזוג במשאבים שבן הזוג השני צפוי לספק לו בעתיד. השאלון בודק את הציפייה לתלות בבן 
הזוג בעתיד )כוח( ביחס לנושאים שונים )בריאות, משבר, זקנה, שירותים אישיים, צרכים רגשיים 

וחברתיים, כלכלה וקשרי חוץ(. השאלון מנוסח בצורת היגדים )לדוגמא " עד כמה אתה צופה להיות 
תלוי בבן או בת הזוג בעתיד בכלכלת ופרנסת המשפחה"( וכולל 9 פריטים, שנמדדים באמצעות סולם 

ליקרט הנע בין 1 ל 6 )1 – כלל לא , 6 – במידה רבה מאוד(. במחקר הנוכחי נמצאה מהימנות עקיבות 
.α=0.79  פנימית )אלפא של קרונבך( זהה לזו שנמצאה במחקר המקורי

 DAS – Dyadic Adjustment( (  תפיסת איכות הקשר – נמדדה באמצעות שאלון איכות הקשר הזוגי
Scale. השאלון פותח על ידי   Spanier )1976( וזכה לשימוש רב.  השאלון נועד לבדוק את תפיסת 

היחיד את איכות הקשר עם בן זוגו. השאלון מורכב מ- 32 פריטים, עליהם יש לענות בסולמות ליקרט 
בעלי טווחי הערכה שונים, ועל כן לשאלות בעלות טווח רחב יותר ניתן משקל גבוה יותר בחישוב 
הציון הכללי.  24 תשובות נעות על סולם בן חמש דרגות )1-5(, 5 תשובות נעות על סולם בן שש 



דרגות )0-5(, שתי תשובות הן דיכוטומיות )כן/לא( ותשובה אחת נעה על סולם בן שבע דרגות )0-6(, 
כאשר בכל הפריטים ציון גבוה יותר מצביע הסתגלות גבוהה יותר לקשר הזוגי וציון נמוך יותר מצביע 

על הסתגלות נמוכה יותר לקשר הזוגי. הציון הסופי נקבע על ידי סכום הנקודות שקיבל כל נבדק. 
 .a=0.92 במחקר הנוכחי נבדקה המהימנות הפנימית של הציון הכולל ונמצאה אלפא של קרונבך

פרטים אישיים - לבדיקת נתוני הרקע של המשתתפים נבנה שאלון פרטים אישיים שכלל: מין, גיל, 
מצב זוגי )נשוי או נמצא במערכת יחסים קבועה(, מספר ילדים והאם הילדים הם מבן/ בת הזוג 

הנוכחי/ת, רקע דתי, ארץ לידה ושנת עלייה, השכלה, עיסוק והכשרה בתחום יישוב סכסוכים. 

הליך
המשתתפים במחקר קיבלו את שאלוני המחקר המתוארים לעיל בשתי דרכים: האחת באמצעות 
חלוקה ידנית לאנשים בגירים הנמצאים במערכת יחסים זוגית. החלוקה התבצעה באוניברסיטת 

גדולה ומוכרת בישראל ובמקומות עבודה שונים ברחבי ישראל. והשנייה, על ידי הפצה באינטרנט 
)שאלונים מקוונים המיועדים לבגירים הנמצאים במערכת יחסים זוגית(. הודגש בפני כל המשתתפים, 

כי השאלונים הם אנונימיים כך שלא ניתן לזהותם, וכי באפשרותם להפסיק את השתתפותם 
במחקר בכל רגע. כמו כן, המשתתפים שענו על השאלונים הידניים קיבלו בנוסף לשאלונים מעטפה 
מבוילת עם כתובתה של עורכת המחקר והתבקשו לשלוח את השאלונים בדואר על מנת לשמור על 

האנונימיות שלהם. 

ממצאים
על מנת לבדוק האם קיים קשר בין קשר בין תפיסת הכוח של בן הזוג לבין סגנונות ניהול קונפליקטים 

שלו  )H1(  חושב מתאם פירסון. בהתאם להשערת המחקר נמצאו קשרים שליליים בין תפיסת 
 rp=-.219,( ולבין פתרון בעיות )rp=-.186, p<0.05( לבין פשרה ,)rp=-.207, p<0.01( הכח לבין ויתור
p<0.01(. כך שככל שתפיסת הכח בין בני הזוג היתה גבוהה יותר היה פחות שימוש בסגנונות ניהול 

הקונפליקטים השיתופיים )פתרון בעיות, פשרה וויתור(.בניגוד להשערת המחקר לא נמצא קשר 
 rp=-.010,( והמנעות )rp=-.034, p>.05( מובהק בין תפיסת הכח לסגנונות הבלתי שיתופיים -תחרות

.)p>.05
על מנת לבדוק האם ההשפעה של תפיסת הכח על סגנונות ניהול הקונפליקטים מתווכת באמצעות  

תפיסת איכות הקשר )2H(  ערכנו ניתוחי תיווך ) )PROCESSשל Hayes )2013(, מודל מס' 4 . 
הניתוחים התבססו על bootstraps )5000 X  1000( כאשר תפיסת  הכח היתה המשתנה המנבא, 

תפיסת איכות הקשר היה המשתנה המתווך וסגנונות ניהול הקונפליקט היו משתנים תלויים. 
בהתאם להשערת המחקר, נמצא כי באינטרוול של 95% ביטחון, ההשפעה הלא ישירה של תפיסת 

הכח על סגנון ניהול קונפליקטים של ויתור המתווכת דרך תפיסת איכות הקשר לא כללה את הערך 
CI ]-.1586,-.0426 95%(( 0[  ב1000 מדגמים. בנוסף, בהתאם להשערת המחקר, גם ההשפעה הלא 
ישירה של תפיסת הכח על סגנון ניהול קונפליקטים של פשרה המתווכת דרך תפיסת איכות הקשר 

לא כללה את הערך CI ]-.2067,-.0484 95%(( 0[  ב1000 מדגמים ובהתאם להשערת המחקר גם 
ההשפעה הלא ישירה של תפיסת הכח על סגנון ניהול הקונפליקטים של פתרון בעיות המתווכת 

דרך תפיסת איכות הקשר לא כללה את הערך CI ]-.2479,-.0597 95%(( 0[  ב1000 מדגמים. 
בדקנו את מובהקות ההשפעות הלא ישירות באמצעות פרוצדורות bootstrapping ברמת ביטחון 
 F)1,158(=15.38, p<0.001,( של 95%. מודל התיווך של תפיסת הכח על סגנון ויתור נמצא מובהק

 F)2,157(=22.04, p<0.001,( מודל התיווך של תפיסת הכח על סגנון פשרה נמצא מובהק ,)R^2=8.87%
 F)1,158(=40.03,( ומודל התיווך של תפיסת הכח על סגנון פתרון בעיות נמצא מובהק )R^2=21.92%
p<0.001, R^2=37.96%(.  מכאן, תפיסת איכות הקשר מתווכת את הקשר בין תפיסת הכח לסגנונות 

 b=-.1246,( פשרה ),b=-.0960, SE=.0301, p<.001, CI: -.1586,-.0426(  ( ניהול הקונפליקט ויתור
b=-.1555, SE=.0468, p<.001, CI: -.2067,- ( ופתרון בעיות  )SE=.0406, p<.001, CI: -.2067,-.0484

0484. ( )ראה תרשים 1 (. נמצא כי מקדם הרגרסיה בין תפיסת הכח לתפיסת איכות הקשר שלילי 
ומובהק )p<.001-b ,5.4488=( וכן כי מקדמי הרגרסיה בין תפיסת איכות הקשר לסגנונות ניהול 

הקונפליקט השיתופיים חיוביים ומובהקים  )ויתור=.0176, פשרה=.0229, פתרון=.0285( כך שככל 
שתפיסת הכח גבוהה יותר, איכות הקשר נמוכה יותר ונעשה פחות שימוש בסגנונות השיתופיים. 



נראה כי ההשערה )H2( לגבי הסגנונות השיתופיים אוששה. באשר לסגנונות ניהול הקונפליקט 
 )r=.03, p>.05( הבלתי שיתופיים,  לא נמצאה השפעה ישירה בין תפיסת כח לסגנון של תחרות

 )r=-.01, p>.05( ולסגנות של הימנעות

תרשים 1. מודל התיווך בין תפיסת הכח לסגנונות ניהול הקונפליקט השיתופיים )הערכים המספריים 
מציינים את הקשרים בין המשתנים(

 

 

דיון
מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את הקשר בין תפיסת הכוח לבין סגנונות ניהול הקונפליקטים 

של בני הזוג. מחקר זה הינו מחקר חלוצי אשר בחן קשר בין משתנים אלו במערכת יחסים זוגית. 
בהתאם להשערת המחקר נמצא כי קיים קשר שלילי בין תפיסת הכח, אשר נמדדה באמצעות 

הצפייה של היחיד לתלות בבן זוגו בעתיד,  לסגנונות ניהול הקונפליקטים אשר הוגדרו במחקר זה 
כ"סגנונות שיתופיים" )פתרון בעיות, פשרה וויתור( . כך, ככל שמידת תפיסת הכח, היינו, הציפייה 

לתלות בבן הזוג בעתיד גבוהה יותר, כך השימוש בסגנונות שיתופיים יהיה נמוך יותר. בנוסף נמצא כי 
קשר זה מתווך באמצעות תפיסת איכות הקשר. בניגוד להשערת המחקר, לא נמצא במחקר זה קשר 

בין תפיסת הכח לשימוש בסגנונות ניהול קונפליקטים אשר הוגדרו במחקר זה כ"סגנונות בלתי-
שיתופיים" )תחרות והמנעות(. 

במילים אחרות, ממצאי המחקר מראים כי כאשר היחיד חש שהוא בעמדת כוח בקשר הזוגי והוא 
אינו תלוי בבן זוגו הוא יתפוס את איכות הקשר כפחות טובה וכתוצאה מכך הוא יטה פחות להתחשב 

בצרכיו של בן זוגו, כלומר, יטה פחות להשתמש פחות בסגנונות השיתופיים, יהיה פחות נכון 
לוויתורים ולפשרות ויחתור פחות לפתרונות אינטגרטיביים אשר יש בכוחם כדי לשפר את מערכת 

היחסים הזוגית.
ממצאי המחקר עשויים לתרום להבנת אופני ההתמודדות של יחידים עם קונפליקטים במערכת 

יחסים זוגית הן מהבחינה התיאורטית והן מהבחינה היישומית. מן ההיבט התיאורטי, המחקר 
הנוכחי הינו מחקר רב תחומי היוצר חיבור אינטרדיסציפלינרי בין תחום הפסיכולוגיה האישיותית, 

פסיכולוגיה חברתית, יחסים זוגיים, תפיסה בין-אישית ותחום חקר הקונפליקטים. האינטגרציה 
בין הדיסציפלינות מאפשרת להסביר תופעות מורכבות באמצעות תובנות מתחומי מחקר שונים. 

המחקר הנוכחי מעשיר את הידע הקיים בנוגע לאופן בו יחידים מתמודדים עם קונפליקטים זוגיים 
וחושף את הכוחות החיוביים, הניתנים לטיפוח, הטמונים במערכת יחסים זוגית ומאפשרים ליחיד 

להתמודד בצורה יעילה יותר במצבי קונפליקט זוגי. 
בנוסף לבחינת הקשרים בין תפיסת הכח והתמודדות היחיד עם קונפליקטים זוגיים, תרומתו של 
המחקר מגולמת גם בניסיון לשפוך אור על מקומה של תפיסת איכות הקשר כגורם סיבתי לאופן 

ההתמודדות בקונפליקט, כך שמתאפשרת גישה להבנת ההשפעה של תפיסת הכח על אופן 
ההתנהלות של יחידים במצבי קונפליקט זוגי. 

מן ההיבט היישומי, מחקר זה, המאפשר הבנה מעמיקה של תפקידה של תפיסת הכח בסגנון 
ההתמודדות עם קונפליקטים ומאפשר להגיע לתובנות חדשות באשר לאופני ההתמודדות עם 

קונפליקט המעודדים טרנספורמציה בקונפליקט ודרכה צמיחה והתפתחות אישית וזוגית. אנשי 



טיפול ומגשרים יוכלו להיעזר בממצאי המחקר על מנת להבין בצורה מעמיקה את הקשר שבין 
מאפיינים אישיותיים ומצביים של המטופלים והמגושרים )תפיסת הכח במערכת היחסית, איכות 

הקשר( שלהם ואלה ישפיעו על הדרך שבה הם יבחרו להתנהל במצבי קונפליקט זוגי. 
ממצאי המחקר הנוכחי מראים כי תפיסת הכח קשורה ומנבאת את השימוש של בני הזוג בסגנונות 

ניהול קונפליקטים . כפי שפורט בפרק הסקירה הספרותית, אופן התמודדות שיתופי עם קונפליקטים 
צפוי לאפשר לבני הזוג להתמודד בצורה קונסטרוקטיבית עם הקונפליקט ואף להעצים ולהצמיח 

את המערכת הזוגית. מחקרים מראים כי שימוש בסגנונות שיתופיים של ניהול קונפליקטים קשור 
 ,) Karney & Bradbury, 1995; Segrin et al., 2009( לשביעות רצון גבוהה יותר מהקשר הזוגי

 )Robles & Kiecolt-Glaser, 2003; Whitson & El-Sheikh, 2003( לבריאות הפיזית של בני הזוג
 . )Whisman,2007 ( ולבריאות הנפשית של בני הזוג

לצד תרומותיו המשמעותיות של המחקר הנוכחי, יש לו מספר מגבלות שמן הראוי יהיה להתייחס 
אליהן בעתיד ולנסות להתגבר עליהן במחקרי המשך.  ראשית, המשתנים במחקר זה  נבדקו 

באמצעות שאלוני דיווח עצמי. שיטת מחקר זו עשויה לסבול מפערים אפשריים בין ההצהרות של 
משתתפי המחקר לגבי הנטיה הרגשית או ההתנהגותית שלהם לבין התגובה ההתנהגותית והרגשית 

 .)Holland, Verplanken & Van Knippenberg, 2002(  בפועל
הסוגיה הבעייתית השנייה, עוסקת במדידת משתנה תפיסת הכח באמצעות שאלון "צפייה לתלות 

בעתיד". ראוי כי מחקרי המשך יבדקו את תפיסת הכח במערכת היחסים גם באמצעות דרכים אחרות 
ולא רק באמצעות התלות העתידית כפי שנעשה במחקר זה.

לסיום, ראוי להתייחס למאפיינים הדמוגרפיים ולהקשר התרבותי במסגרתו מתקיימת מערכת 
היחסים בין בני הזוג. מהספרות המחקרית עולה כי ככלל התנהגותם של יחידים, במצבי קונפליקט, 

מושפעת מההקשר התרבותי ומערכים ונורמות ההתנהגות המקובלות בחברה מסוימת, כל אלה 
 Komarraju, Dollinger & Lovell,( ישפיעו על הדרך שבה יחידים יבחרו להתמודד עם קונפליקטים

2008(. לאור האמור לעיל, נראה אפוא, כי יכולת ההכללה של ממצאי המחקר ומסקנותיו לאוכלוסיות 
אחרות, בעלות מאפיינם תרבותיים שונים מאלו של אוכלוסיית המחקר הינה מוגבלת. במחקר המשך, 

מעניין יהיה לבדוק את מודל המחקר על משתתפים בעלי מאפיינים דמוגרפיים שונים.  
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זהות במעבר: תפיסות של אסירים כלפי תוכנית התעסוקה מחוץ 
לכלא ותרומתה לתהליך שילובם בקהילה 

Identity in transition: Prisoners' perceptions toward the employment program outside the 
prison and its contribution to their rehabilitation process

אתי אלישע , אפרת שהם , באדי חסיסי  ודויד וייסבורד 

תקציר
תוכניות התעסוקה מחוץ לכלא, המכונות בשב"ס שיקום קבוצתי )Work Release(, המאפשרת 

לאסירים שנמצאים לקראת תום תקופת מאסרם לעבוד מחוץ לכותלי הכלא, נחשבת לאחת מתוכניות 
העלית של השב"ס. מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך את היעילות הנתפסת של התוכנית 

לתהליך השיקום והשילוב-מחדש בקהילה, מנקודת המבט של אסירים שהשתתפו בתוכנית. לצורך 
כך, רואיינו 22 אסירים ואסירים-משוחררים שהשתתפו בתוכנית השיקום הקבוצתי בשני בתי 

סוהר במרכז הארץ – מעשיהו והשרון. מהראיונות עלו מספר ממצאים מעניינים. ראשית, משתתפי 
המחקר ציינו לחיוב את הרכיבים השיקומיים המרכזיים של התוכנית, ובראשם היציאה לעבודה 

מחוץ לכלא ביחד עם אזרחים "רגילים". מדבריהם עלה כי העבודה מחוץ לכלא מהווה הכנה טובה 
לקראת שחרורם, מקלה על המעבר שלהם מחיי הכלא לחיי הקהילה, ומסייעת להם בגיבוש של 

זהות נורמטיבית חדשה. זאת בזכות התנסותם הפעילה עם אתגרים וקשיים שעולים אצלם במהלך 
עבודתם מחוץ לכלא, קשיים הנובעים בעיקר בשל ההכרח להתאים את התנהגותם ודפוסי החשיבה 

שלהם, לתפיסות הנורמטיביות המקובלות מחוץ לכלא. עם זאת, חלק מהאסירים השמיעו ביקורת 
על אופן העברת התוכנית בכלא מעשיהו, לאור החמרת הגישה כלפיהם מצד הנהלת הכלא והצוות 

הטיפולי באגף השיקום הקבוצתי, החמרה אשר התבטאה, לדבריהם, בחוסר אמון כלפיהם, והשפיעה 
לרעה על תהליך השינוי התפיסתי שלהם ביחס לעצמם כאסירים משוקמים. המחקר דן בחזקות 

ובחולשות של התוכנית מפרספקטיבה של תיאוריות שיקומיות, וכן מוצעות המלצות לשיפור.        
מילות מפתח: תוכניות תעסוקה בכלא, שיקום קבוצתי, שיקום אסירים.

מבוא
היעדר תעסוקה יציבה ונורמטיבית נחשב לגורם סיכון ניכר לרצידיביזם.  לפיכך, וכדי להגביר את 

יעילותן של תכניות השיקום, מושם דגש רב על הקניית מיומנויות תעסוקה והכשרה מקצועית 
לאסירים שלא עבדו בעבר בעבודה מסודרת. זאת במטרה לצמצם את הרצידיביזם בקרבם באמצעות 

 Andrews, Bonta, &( העלאת סיכוייהם למצוא עבודה בקהילה לאחר שחרורם מהכלא ולשמרה
 .)Wormith, 2006; Solomon, Johnson, Travis, & McBride, 2004

תכנית השיקום הקבוצתי בשב"ס ישראל מופעלת כיום בקרב מספר קטן של אסירים, אך נחשבת 
לאחת מתכניות הדגל של השירות,  ומטרתה להוות עבור האסיר המשתתף בתכנית גשר בין חיי 

הכלא לחיי הקהילה. מטרת התכנית היא להקל את השתלבותו בחברה של האסיר המשוחרר לאחר 
שחרורו מהכלא תוך כדי התנסות פעילה בעבודה מחוץ לכותלי הכלא.  רוב המחקרים אשר בחנו 

תכניות טיפול ושיקום בכלא, כולל תכניות תעסוקה מחוץ לכלא )Work Release( שהופעלו בארצות 
הברית, התמקדו במדדים כדוגמת השתלבות במקום עבודה בקהילה, הימנעות מחזרה לעבריינות,  
שימור התא המשפחתי, או הזדקקות לתמיכה מוסדית )לדוגמה, מערכות בריאות ורווחה(. תרומתן 

של תכניות אלו לתהליך השילוב מחדש בקהילה כמעט שלא נבחנה עד כה מנקודת מבטם של 
האסירים שהשתתפו בהן. המחקר  הנוכחי נועד למלא את הפער, ולהעשיר את הידע בנושא וללמד 
אותנו על חוויותיהם של האסירים בתכנית השיקום הקבוצתי, המבוססת על תעסוקה מחוץ לכלא 
במהלך שהותם בכלא. ניתוח כזה יכול ללמד אותנו אלו מרכיבים בתכנית זוכים לתמיכת האסירים 

המשתתפים בה מנקודת מבטם. ממצאי המחקר יכולים לסייע בהתוויית פני התכנית בעתיד 
ובשיפורה לשם הגברת השפעותיה החיוביות על האסירים המשתתפים בתכנית.



שיקום אסירים באמצעות תעסוקה מחוץ לכלא 
יש מגוון גדול של תכניות תעסוקה, מקצתן מתבצעות במהלך המאסר בתוך הכלא, אחרות מתבצעות 

במהלך המאסר מחוץ לכלא כהכנה לקראת שחרורו של האסיר, ויש גם תכניות תעסוקה של אסירים 
לאחר השחרור מהכלא. יעילותן של תכניות התעסוקה לאסירים נמדדת, בדרך כלל, על פי שני 

קריטריונים: השתלבותם של האסירים והתמדתם בשוק העבודה לאחר שחרורם מהכלא ושיעורי 
הרצידיביזם שלהם )ביאלר ופלד-לסקוב, 2011; שהם ותימור, 2012(. ככלל, המחקרים מצביעים על 

שיעורי רצידיביזם נמוכים יחסית בקרב אסירים משוחררים שהשתתפו בתכניות תעסוקה בכלא 
 .)Maguire, 1996; Wilson, Gallagher, & Mackenzie, 2000 ;2011 ,דוידסקו וולק(

תכניות תעסוקה במהלך המאסר המבוצעות מחוץ לכותלי הכלא, כדוגמת ה-Work Release, הופעלו 
בארצות הברית למן שנות העשרים. תכניות אלו מאפשרות לאסירים, לרוב לקראת סיום תקופת 
מאסרם, לעבוד בקהילה, ומיד לאחר סיום העבודה לחזור לכלא, או למגורים מפוקחים בקהילה. 

בכך מתאפשר לאסירים משתתפי התכנית להרוויח כסף ולחסוך לקראת שחרורם הסופי. בנוסף, 
המעורבות בסוג כזה של עבודה, הכוללת אינטראקציה עם "העולם האִמתי" )באמצעות עבודה מחוץ 

לכלא עם אזרחים(, אמורה לגרום לאסיר לסגל ערכים חיוביים. אולם במהלך השנים הלכו תכניות 
מסוג זה  והתמעטו, בעיקר בשל היעדר מימון ותקצוב של הממשל. הפסקת המימון של תכניות 
אלו תאמה גם את הלכי הרוח של קובעי המדיניות והציבור בארצות הברית, שתמכו יותר בגישה 

המענישה )Turner & Petersilia, 1996( מאשר בגישה המשקמת. 
עם זאת, למרות צמצום מספרן של תכנית ה- Work Release בעשורים האחרונים, כיום   

התכנית עדיין פועלת כמעט בכל מדינות ארצות הברית, לבד מאחת )Stephan,2008(. אולם למרות 
הוותק שלה,  רק שמונה מחקרי הערכה פורסמו על תכנית זו, וכולם למעט שניים נערכו לפני יותר 
מעשרים שנה. מתוך שמונת מחקרי ההערכה הללו, שניים השתמשו במדגמים אקראיים, והשישה 

 .)quasi-experimental design( )Duwe, 2015b( האחרים עוצבו כמחקרים מעין-ניסויים
 אחדים ממחקרי ההערכה הללו מצאו כי לתכניות התעסוקה מחוץ לכותלי הכלא אין כל השפעה, או 

 Lamb & Goertzel, 1974; Waldo & Chiricos, ,שיש להן השפעה מועטה על הרצידיביזם )לדוגמה
1977(. מתוך ששת מחקרי ההערכה שעוצבו כמעין-ניסויים, בשלושה נמצא  כי תכניות תעסוקה 

 Drake, 2007; LeClair & Guarino-Ghezzi, 1991; Rudoff &( מפחיתות רצידיביזם במידה ניכרת
Esselstyn, 1973(; ואילו שלושת המחקרים האחרים מצאו כי לתכניות התעסוקה לא היו השפעות 
ניכרות על הרצידיביזם, אם כי חלקם הצביעו על תחומים ספציפיים שבהם ניתן להגביר את יעילות 

התכנית. לדוגמה, ג'פרי ו-וולפרט )Jeffery & Woolpert, 1974( דיווחו כי התכנית מפחיתה רצידיביזם 
בקרב עבריינים בעלי עבר פלילי רב, אך אין לה השפעה על אסירים שנידונו למאסר בפעם הראשונה 

או השנייה. בשני המחקרים האחרים נמצאו ממצאים מבטיחים לאו דווקא בהקשר של רצידיביזם, 
אלא בהקשר של מציאת עבודה והשתכרות גבוהה בקרב אסירים משוחררים שהשתתפו בתכניות 

  .)Lamb & Goertzel, 1974; Witte, 1977( תעסוקה מחוץ לכלא, לעומת קבוצת הביקורת
שני מחקרי ההערכה שנעשו על תכניות תעסוקה מחוץ לכלא בוושינגטון, ניסו להעריך גם את 
השפעות התכנית על עלויות הכליאה )Drake, 2007; Turner & Petersilia, 1996(. אף שטרנר 

ופטרסיליה )Turner & Petersilia, 1996( דיווחו כי עלויות הכליאה של משתתפי התכנית היו פחותות 
מאלה של שאר האסירים הכלואים, הם ציינו כי בסך הכול לא הפחיתה התכנית את עלויות הכליאה, 

בעיקר משום שכשליש ממשתתפי התכנית לא מצאו עבודה בקהילה לאחר שחרורם מהכלא, והם  
חזרו לכלא. במחקר עלות – תועלת יסודי יותר שערך דרייק )Drake, 2007(, שכלל חישוב של עלות 

כליאה חוזרת )re-incarceration(, נמצא כי תכנית התעסוקה של וושינגטון הביאה לחיסכון בעלויות 
של כ-1,700 דולר למשתתף.    

מחקר רטרוספקטיבי מעין-ניסויי שנערך לאחרונה על תכנית תעסוקה מחוץ לכלא המופעלת 
בבית סוהר במינסוטה )Duwe, 2015b(, שעוצב לצורך הערכת השפעתה של התכנית במדדים של 

רצידיביזם, תעסוקה וחיסכון בעלויות, העלה ממצאים מעודדים. במחקר נמצאו שיעורי רצידיביזם 
נמוכים בקרב משתתפי התכנית בכל המשתנים שנבדקו )מעצר חוזר, הרשעה חוזרת, וכליאה חוזרת 

בגין עברה חדשה(. עוד נמצא כי התכנית העלתה מאוד את סיכוייהם של משתתפי התכנית למצוא 



עבודה במהלך השנתיים הראשונות לאחר שחרורם מהכלא, הגדילה את מספר שעות העבודה שלהם, 
 .)Duwe, 2015b( וכפועל יוצא - גם את שכרם

מחקרים רבים מדגישים את חשיבותו של המשך הטיפול התומך בקהילה לאסירים משוחררים 
 Hall et al., 2003; Knight, Simpson, & Hiller, ,שטופלו בכלא כדי ליצור "רצף טיפולי" )לדוגמה

 .)1999; Martin, Butzin, Saum, & Inciardi, 1999; Wexler, Melnick, Lowe, & Peters, 1999
בעקבות זאת פותחו בשנים האחרונות במדינות רבות תכניות טיפול המשכיות בקהילה בעבור 

 community-based( אסירים משוחררים, הנקראות לעתים שירותי מעבר מבוססי-קהילה
transitional services(. לרוב, תהליך זה מתחיל לפני השחרור לקהילה, כתנאי לקבלת שחרור 

 Minnesota's( לדוגמה, תכנית התעסוקה של כלא מינסוטה .)Prendergast & Cartier,2008( מוקדם
Employ Program(, אשר בשונה מתכניות המספקות שירותי תעסוקה בבית הסוהר או בקהילה 
בלבד, מציעה רציפות והמשכיות של התעסוקה בכלא ובקהילה. הדבר נעשה בסיועו של הצוות 

למשתפי התכנית בהשתלבות במקום עבודה בקהילה במשך 60–90 הימים לפני שחרורם מהכלא, 
 )felon-friendly employers – "באיתור מקומות תעסוקה מתאימים )"מעסיקים ידידותיים לעבריין
ובהקניית מיומנויות רלוונטיות )כתיבת קורות חיים, לימוד טכניקות לאיתור מקומות עבודה, והכנה 

לראיונות עבודה(. הצוות ממשיך ללוות את האסירים במשך שנה לאחר שחרורם מהכלא ולסייע להם 
 .)Duwe, 2015a( באמצעות שמירה על קשר קבוע עמם ובשימור מקום העבודה שלהם בקהילה

נמצא כי העסקתם של אסירים משוחררים בידי "מעסיקים ידידים" מגבירה את ההערכה ואת הדימוי 
העצמי שלהם ומסייעת להשתלבותם התקינה בחברה מבחינה רגשית, חברתית וכלכלית )ביאלר 

 .)Fletcher, 2001 ;2011 ,ופלד-לסקוב
לסיכום, הגם שיש מחלוקת בקרב החוקרים בנוגע ליעילותה של תכנית התעסוקה מחוץ לכלא, 

בעיקר בכל הנוגע לצמצום הרצידיביזם בקרב האסירים המשוחררים שהשתתפו בתכנית,  יש בה 
יתרונות נוספים, שאינם עוסקים ישירות בסוגיית המועדות, אלא קשורים לרווח הכלכלי הגלום 

בהפחתת העלויות הנלוות.  נראה כי האסירים מצליחים להתפרנס ולחסוך  כסף לקראת השחרור 
באופן שמגדיל את הכנסות המדינה ומקטין את הוצאותיהם של שירותי הרווחה התומכים, בדרך 

כלל, באוכלוסייה זו. מחקרים שונים מצאו יתרונות נוספים בתכניות התעסוקה לאסירים; כגון רצף 
תעסוקתי, שכר גבוה יחסית, ומיומנויות תעסוקה רבות, בעיקר בקרב אסירים שהשתתפו בתכניות 

תעסוקה שלוו בהמשך תמיכה ובליווי בקהילה. 

יעילותן של תכניות הטיפול לאסירים בעיני משתתפיהן
שביעות רצון של צרכנים מקובלת כתחום מחקר חיוני ברוב החברות המסחריות, כמו גם בתחום 

שירותי בריאות הנפש והטיפול במכורים. לסקרי צרכנים יש מגבלות מתודולוגיות רציניות, כמו היעדר 
 controlled( קבוצות בקרה וחוסר מהימנות של דיווח עצמי, אולם גם למחקרים ניסויים מבוקרים
experimental studies( יש מגבלות, כמו השמטת אלמנטים חיוניים בנוגע למה שבאמת מתרחש 

במסגרות קליניות )Levenson & Prescott, 2009; Marshall & Marshall,2007(. לפיכך סקרי צרכנים, 
שבתחום הקרימינולוגיה באים לידי ביטוי בבחינת תפיסותיהם של עבריינים את תכניות הטיפול 
והשיקום שלהם, עשויים לספק תובנות בדבר מרכיבי הטיפול ומידת השפעתם כדי להציע דרכי 

 Knight, Hiller, Broome, & Simpson, 2000; Kras,( שיפור להגברת יעילותן של התכניות הקיימות
 .) 2012; Prendergast, Greenwell,Farabee, & Hser, 2009

בשנים האחרונות פורסמו מגוון מחקרים שבדקו את תפיסותיהם של עבריינים ואסירים בנוגע 
לתכניות טיפול ושיקום שבהן השתתפו, בעיקר בתחומים של גמילה מסמים ושל עבריינות מין 

)לדוגמה, Kras, 2012; Levenson & Prescott, 2009; Ronel, Elisha, Timor, & Chen, 2013(. לדוגמה, 
מחקר עדכני מישראל  שערכו שהם ועמיתותיה   )Shoham, Efodi, & Yehosha-Stern, 2014(, בחן 

תפיסות של אסירים משוחררים, מפקחים וחברי ועדות שחרורים באשר לתכנית הניטור האלקטרוני 
ששימשה חלופת מאסר בקהילה. המחקר העלה ממצאים מעורבים: האסירים המשוחררים תפסו 

את התכנית בצורה חיובית, תוך הדגשת  יסודותיה השיקומיים, ואילו המפקחים, ובעיקר חברי ועדות 
השחרורים, דיווחו על תגובות מעורבות לתכנית, כפי הנראה בגלל תפיסת תפקידם כאמונים על 

ביטחון הציבור, יותר מהיותם אמונים על נושא שיקום האסירים. 



מכל מקום, מעט מאוד מחקרים נעשו לבדיקת תפיסותיהם של אסירים שהשתתפו בתכניות 
תעסוקה מחוץ לכלא במהלך שהותם בכלא. אחד המחקרים שנעשו בעניין זה שפורסם לפני יותר 

מעשרים שנה, הוא מחקרם של טרנר ופרטסיליה )Turner & Petersilia, 1990(. במחקר זה, שנערך  
על 80 אסירים משוחררים על תנאי )parolees( שהשתתפו בתכניות השכלה ותעסוקה בכלא, נמצא 

כי רוב האסירים שהשתתפו בתכנית תעסוקה מחוץ לכלא )Work Release( דיווחו כי התכנית סייעה 
להם במציאת עבודה לאחר שחרורם מהכלא. רובם אף המשיכו לעבוד באותו מקום עבודה שבו עבדו 
במסגרת התכנית, ונמצא כי בדרך כלל התכנית סייעה להם להסתגל לחיי הקהילה. רק מיעוטם ציינו 

 .)Turner & Petersilia, 1990( כי התכנית לא תרמה להם דבר מלבד מיומנויות תעסוקה
בישראל לא נעשה עד כה מחקר שבדק את מרכיביהן של תכניות תעסוקה מחוץ לכלא )תכנית 

השיקום הקבוצתי( ואת תרומותיהן בעיני האסירים והאסירים המשוחררים שהשתתפו בהן. תכנית 
המחקרים הקודמים שפורסמו בנושא זה נעשו ברובם בארצות הברית, והם מועטים וישנים, ולכן יש 

צורך בבחינה מחודשת של התכנית ושל יעילותה, כפי שמוצע במחקר הנוכחי.    

תכנית השיקום הקבוצתי בשב"ס  
תכנית השיקום הקבוצתי נחשבת לתכנית ייחודית בשב"ס, והיא מזכירה במאפייניה את תכניות 

העבודה מחוץ לכלא )Work Release( בארצות הברית שאוזכרה לעיל. כיום תכנית השיקום הקבוצתי 
)להלן: התכנית( מופעלת בכמה מתקני כליאה בשב"ס: מעשיהו, השרון, חרמון ונווה תרצה )בית 

סוהר לנשים היחיד בישראל(. התקן הוא ל-173 אסירים, אך בפועל המצבה היא 134 אסירים. 
מטרת התכנית היא להוות גשר בין חיי הכלא לחיי הקהילה, באמצעות הקניית מיומנויות תעסוקה 

לאסירים, לצד מיומנויות אישיות וחברתיות שעשויות לשפר את דימוים העצמי, ולהעלות את 
סיכוייהם להשתלבותם המוצלחת בקהילה לאחר שחרורם מהכלא.  תכנית השיקום הקבוצתי בשב"ס 
הצטמצמה מאוד בשנים האחרונות בעקבות סגירתם של אגפי שיקום בכמה בתי סוהר בדרום הארץ 
ובצפונה. בנוסף, רק מספר קטן של אסירים בשב"ס משתתפים בתכנית השיקום הקבוצתי, וגם זאת 

רק לקראת תום תקופת מאסרם )וייסבורד, חסייסי, שהם, אביב, אלישע וחביב, 2014(. 

מאפיינים של תכנית השיקום הקבוצתי  
האסירים המשתתפים בתכנית שוהים באגף נפרד בכלא – אגף השיקום הקבוצתי. לפי נהלי השב"ס, 
האסירים בתכנית הללו חייבים  לעבור בדיקות שתן לגילוי סמים בתדירות של אחת לחודש לפחות; 

האסירים באגף לובשים בגדים אזרחיים; ופעילויות חינוכיות וטיפוליות נעשות לאחר שעות העבודה 
בתוך האגף. בנוסף, התחזוקה והניקיון של החדרים והאגף היא בידי האסירים עצמם, בפיקוח קצינת 

האגף, על בסיס תורנות בין האסירים. לאסירים יש ועד, וחבריו נפגשים עם קצינת השיקום אחת 
לשבוע כדי להעלות בעיות, בקשות  ותלונות של האסירים באגף. אחת לחודש מתקיימת ישיבת 

דיירים, ובה דנים בתכנים שונים; כמו בטיחות בעבודה, תקנון וכללים של האגף וכן בסוגיות שונות 
העולות מחיי היום-יום )וייסבורד ואח', 2014(. 

מינימום משך השהייה בתכנית הוא חצי שנה. משך השהייה הממוצע של האסירים בתכנית הוא שנה 
אחת, אם כי יש אסירים שנמצאים בה זמן רב יותר. לפי נהלי השב"ס, כשלושה חודשים לפחות לפני 

מועד שחרורו הצפוי של האסיר, לקראת הדיון בוועדת השחרורים, מגבשים קציני השיקום – עם נציג 
הרשות לשיקום האסיר )רש"א( והאסיר יחד – תכנית שיקום בקהילה שתוצג לפני ועדת השחרורים. 
מטרת התכנית היא ליצור רצף טיפולי ומעקב אחר האסיר המשוחרר בקהילה בפיקוחה של רש"א.  

מרבית האסירים שהשתתפו בהצלחה בתכנית השיקום הקבוצתי זוכים לשחרור מוקדם מהכלא 
בליווי רש"א, בהדרכתה ובפיקוחה עליהם בקהילה )וייסבורד ואח', 2014(.  

המפקדים של אגפי השיקום בשב"ס הם אנשי טיפול )עובדים סוציאליים( בהכשרתם. הדגש בתכנית 
מושם על ההיבט התעסוקתי – התנסות של האסירים בעבודה יציבה ומסודרת מחוץ לחומות הכלא 

עם אפשרות להתקדם בעבודה ואף להשתלב בה לאחר שחרורם מהכלא. בנוסף, באגף השיקום 
מתקיימות פעילויות חינוכיות, טיפוליות ורווחתיות שונות, ובהן שיחות פרטניות עם העובדים 

הסוציאליים; הדרכות קבוצתיות בנושאים שונים, בהנחיית העובדים הסוציאליים או קציני השיקום 
באגף )לדוגמה, התמודדות עם בעיות בעבודה והכנה לשחרור(; הרצאות וסדנאות בנושאים שונים 

שמעבירים בהתנדבות אנשי מקצוע )לדוגמה, יזמות עסקית והורות(; יציאה להצגות, לטיולים 



ולסיורים לימודיים )פעם–פעמיים בשנה(. 
האסירים עובדים במקומות עבודה שנבחרו ואושרו על ידי מערך התעסוקה בשב"ס, כאשר בכל מקום 

עבודה שכזה מועסקים שני אסירים לפחות. ההגעה למקום העבודה והחזרה לכלא בסיום העבודה 
הן בהסעות שמארגן המעסיק, ועל עבודת האסירים מפקח מלווה-משגיח מטעם מקום העבודה. 

בנוסף, קציני השיקום מבצעים ביקורת פתע לפחות פעם בחודש במקומות העבודה של האסירים. 
בין האסיר למעביד אין יחסי עובד–מעסיק. המעסיק מפקיד את שכרו של האסיר ישירות בחשבון 
הקנטינה על שמו של האסיר באמצעות בנק הדואר )כלומר האסיר אינו מנהל חשבון בנק עצמאי(. 

שעות העבודה מתאימות לשעות העבודה הקבועות בחוק בישראל. השכר הממוצע לשעה הוא 13.70 
ש"ח )נקבע בידי היועץ המשפטי בשב"ס(. יש מעסיקים שמשלמים יותר, על בסיס ותק ותפקיד, אבל 

השכר החודשי אינו עולה על שכר המינימום הקבוע בחוק.

קריטריונים מרכזיים לקבלה לתכנית לפי פקודת הנציבות בשב"ס
ככלל, לתכנית יכול להתקבל כל אסיר, ללא תלות בסוג העברה שבגינה הורשע, ובלבד שהוא עומד 

בקריטריונים האלה, כמפורט בפקודת השב"ס: יתרת מאסר של מינימום ששה חודשים ומקסימום 42 
חודשים לשחרור המלא או המוקדם )הראשון מביניהם(; האסיר נמצא בסבב חופשות; תפקוד חיובי 

של האסיר; השתתפות קודמת של האסיר בתכנית חינוך או טיפול או תעסוקה בכלא; הערכת העובד 
הסוציאלי בנוגע למידת המוטיבציה לשינוי אצל האסיר; אי-שימוש בסמים; אי-מעורבות בפלילים; 

אישור  המחלקה לבריאות הנפש )לאסירים עם בעיות נפשיות, אסירי  אלימות במשפחה, עברייני מין 
וגילוי עריות(; לאסירים המנהלים אורח חיים דתי – קבלת חוות דעת חיובית מרב בית הסוהר; מצב 
בריאותי )פיזי ונפשי( תקין של האסיר; ידיעת קרוא וכתוב; מציאת מקום עבודה מתאים – אסיר לא 

יועבר לאגף השיקום בטרם נקבע ואושר לו מקום עבודה; המלצה של ועדת שיקום.

חזרה לעבריינות של אסירים משוחררים שהשתתפו בתכנית
המחקר הנוכחי הוא חלק ממחקר אורך רחב יותר שעוצב כדי לבחון את תכניות השיקום, הטיפול 

והחינוך השונות המופעלות בשב"ס. החלק הכמותי של המחקר המקיף בחן את שיעורי הרצידיביזם 
בקרב 547 אסירים משוחררים שהשתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי  בשב"ס לעומת קבוצת ביקורת 

תואמת של 547 אסירים  )Propensity Score Matching(, בתקופת מעקב בת חמש שנים לאחר 
שחרורם מהכלא )וייסבורד ואח', 2014(. נמצא, כי שיעורי הרצידיביזם בשני המדדים שנבדקו – חזרה 

למאסר ומעצר חוזר – בקרב האסירים שהשתתפו בתכנית, היו נמוכים  באורח מובהק מאלה שנמצאו 
בקבוצת הביקורת לאורך כל השנים שנבדקו: 6.2% ממשתתפי התכנית חזרו למאסר בשנה הראשונה 
שלאחר שחרורם מהכלא )לעומת 10.8% בקבוצת הביקורת(, ו-23.7% חזרו למאסר כעבור חמש שנים 
משחרורם מהכלא )לעומת 31% בקבוצת הביקורת(. בבחינת המדד של מעצרים חוזרים נמצאה מגמה 
דומה, ואף חזקה יותר, כאשר הסיכון להיעצר שוב בקרב אסירים שלא השתתפו בתכנית היה גדול פי 
שניים מזה של האסירים שהשתתפו בה, לאורך כל תקופת המעקב )13.6% ו-29.3% בשנה הראשונה 

ובשנה החמישית שלאחר השחרור מהכלא בקרב משתתפי התכנית, לעומת 23% ו-45.5%, בהתאמה, 
בקבוצת הביקורת(. 

מדובר בתוצאות חיוביות ומוצלחות הרבה יותר ממדדי התוצאה בארצות הברית. החוקרים הציעו 
כמה הסברים לכך. הסבר אחד מתייחס למסורת ארוכת השנים בשב"ס המדגישה את חשיבות 
השיקום והטיפול באסירים. מסורת זו לא דעכה עם השנים, בניגוד למה שקרה בארצות הברית 

במהלך שנות השבעים עד שנות התשעים. הסבר נוסף להצלחת התכנית בישראל יכול להיות קשור 
לכך שרוב האסירים שהשתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי בשב"ס משתחררים בשחרור מוקדם, 

ובכך גדל הסיכוי שלהם להיכלל בתכנית הפיקוח בקהילה של רש"א, המייצרת רצף תעסוקתי וטיפולי 
בתקופה המועדת ביותר לחזרה לעולם העבריינות; דהיינו,  השנה הראשונה לאחר השחרור מהכלא 

)וייסבורד ואח', 2014(. 
אולם ייתכן כי הבנת החוויה של האסירים בתכנית יכולה ללמד אותנו על מרכיביה תכנית הנתפסים 
בעיניהם כחשובים וכתורמים לתהליך השיקום שלהם לצד מרכיבים אחרים שאפשר שיהיו בעיניהם 
בעלי ערך שלילי. אפשר להשיג מידע זה רק באמצעות ראיונות עם משתתפי התכנית. לאור האמור, 

המחקר הנוכחי, המבוסס על עקרונות המחקר האיכותני, בחן את תפיסותיהם של אסירים ושל 



אסירים משוחררים שהשתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי בשני בתי סוהר מרכזיים בישראל – השרון 
ומעשיהו – כדי לעמוד על מרכיבי התכנית ועל תרומתה לתהליך השיקום שלהם. 

שיטה
משתתפים

במחקר השתתפו 22 אסירים גברים שנטלו חלק בתכנית השיקום הקבוצתי בבית הסוהר השרון או 
בבית הסוהר מעשיהו. בית סוהר השרון, שבו מוחזקים אסירים פליליים וביטחוניים, מוגדר בית סוהר 

ברמת אבטחה מרבית. בניגוד אליו, בית הסוהר מעשיהו משמש להחזקת אסירים פליליים בלבד; 
בעבר הוא הוגדר בית סוהר שיקומי ברמת ביטחון מזערית, ויועד לאסירים שהורשעו בעברות "קלות" 

שהעונש עליהן הוא עד שבע שנות מאסר, או לאלה שהם לקראת שחרורם מהכלא.  אולם בשנת 
2008 חל שינוי בסיווגו, וכיום הוא מוגדר בית סוהר ברמת אבטחה בינונית. לכן, הוחמרו תנאי הכליאה 
והאבטחה בכלא, וגם הרכב האוכלוסייה השתנה. כיום מכיל בית הסוהר מעשיהו מגוון רב של אסירים 
ושל עצורים פליליים )עברייני אלימות, מין, סמים, חולים כרוניים, ועוד(, המצריכים היערכות  מורכבת  

מצד הסגל. 
משתתפי המחקר נבחרו בחירה אקראית, על סמך השתתפותם בתכנית השיקום הקבוצתי בעת 

ביצוע המחקר והסכמתם להתראיין לטובת המחקר. מתוך 22 המרואיינים שהשתתפו במחקר, 13 
היו אסירים בפועל שהשתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי בעת ביצוע הראיונות עמם, ותשעה  היו 

אסירים משוחררים שהשתתפו בתכנית לפני שחרורם מהכלא. כולם השתתפו בתכנית השיקום 
הקבוצתי במהלך מאסרם האחרון. משתתפי המחקר היוו קבוצה הטרוגנית למדי במונחי  הגיל, 

המוצא האתני, המצב המשפחתי, סוגי עברות שבגינן הורשעו, ועונשי המאסר שקיבלו. להלן פירוט 
המאפיינים האישיים של משתתפי המחקר )בשמות בדויים(, בהתייחסות נפרדת למאפיינים של 

האסירים בפועל ושל האסירים המשוחררים. 
לוח 1 מציג את המאפיינים האישיים של האסירים בפועל שהשתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי 

בעת ביצוע הראיונות עמם.  
לוח 1. מאפיינים אישיים של האסירים שרואיינו במהלך ההשתתפות בתכנית השיקום הקבוצתי 

שם בדוי  גיל  דת              מצב משפחתי     השכלה    בית סוהר    משך השהות
1. רמי        42    יהודי                 רווק                           12 שנים       השרון       6 חודשים
2. מוחמד     38    ערבי-מוסלמי    מאורס              10 שנים       השרון       6 חודשים
3. יוסף        26    נוצרי                 מאורס              10 שנים       השרון       6 חודשים

4. ריאד        55     ערבי-נוצרי        נשוי + 4                      12 שנים       השרון               24 חודשים
5. אפי          46     יהודי                 גרוש+ 4                       12 שנים       השרון               3 חודשים

6. אחמד      51     ערבי-מוסלמי    גרוש + 5              8 שנים         השרון               18 חודשים
7. חסאן       48     ערבי-נוצרי        נשוי                             8 שנים         השרון              21 חודשים
8. גבי           35     יהודי                 נשוי + 1                       12 שנים       השרון               7 חודשים

9. דרור        25     יהודי                 רווק                           12 שנים       השרון               10 חודשים
10. מיכאל    33    יהודי                  רווק                            12 שנים       השרון               6 חודשים
11. משה      58     יהודי                 נשוי+ 4                        12 שנים       מעשיהו           4 חודשים

12. אבי        52     יהודי                 גרוש+ 4                       12 שנים       מעשיהו            16 חודשים
13. סלאח    33     יהודי                  נשוי+ 1                       10 חודשים   מעשיהו           4 חודשים 

מלוח 1 עולה כי טווח הגילים של האסירים בפועל המשתתפים בתכנית נע בין 25 ל-58 שנים 
)ממוצע: 41(. שבעה מהם יהודים, ארבעה ערבים-מוסלמים, אחד נוצרי ואחד ערבי-נוצרי. חמישה 

מתוכם היו נשואים, שלושה גרושים )רובם עם ילדים(, שלושה רווקים ושניים מאורסים. באשר לעבר 

בתכנית )בעת ביצוע הראיונות(



הפלילי שלהם נמצא כי  לרובם )9(  זה היה מאסרם הראשון, ואילו ארבעה מהם ריצו עונשי מאסר 
קודמים )בגין עברות רכוש, סמים  או אלימות(. באשר למאסרם הנוכחי נמצא כי הם הורשעו בגין 

מגוון עברות )רצח, הריגה, שוד, הונאה, רכוש וסחר בנשים(. עונשי המאסר שהם קיבלו נעו ממאסר 
עולם בגין רצח )שבהמשך הומר ל-21–30 שנות מאסר( ל-15 שנות מאסר בגין עברות אחרות. ממוצע 

הזמן שבו שהו בתכנית השיקום הקבוצתי )נכון למועד ביצוע הראיונות עמם( היה עשרה חודשים, 
כאשר הטווח נע בין שלושה חודשים לשנתיים. 

לוח 2 מציג את המאפיינים האישיים של האסירים המשוחררים שהשתתפו בתכנית השיקום 
הקבוצתי לפני שחרורם מהכלא.  

לוח 2. מאפיינים אישיים של אסירים משוחררים שהשתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי 

השכלה    בית סוהר    משך השהות שם בדוי  גיל  דת              מצב משפחתי 
1. ניר        40    יהודי                 גרוש + 1              12 שנים       השרון       13 חודשים
2. אלכס       28    יהודי                 רווק                           12 שנים       השרון       13 חודשים

3. אריאל      53     יהודי                 נשוי + 2                       10 שנים       מעשיהו           14 חודשים  
4. טל            58     יהודי                 נשוי + 3                       12 שנים       מעשיהו           12 חודשים 

5. דוד        32    יהודי                  נשוי + 1              10 שנים       מעשיהו       7 חודשים
6. דני           42     יהודי                  רווק                            15 שנים       מעשיהו            6 חודשים 
7. טארק      33     דרוזי                  נשוי + 1                       12 שנים       מעשיהו           3 חודשים 
8. זיאד         53     ערבי-מוסלמי   נשוי + 6                       10 שנים       מעשיהו           4 חודשים

9. חיים        44    יהודי                 נשוי + 4              15 שנים       מעשיהו           1 חודש

מלוח 2 עולה כי טווח הגילים של האסירים המשוחררים נע בין 28 ל-58 שנים )ממוצע: 42(.  שבעה 
מהם יהודים, אחד ערבי-מוסלמי ואחד דרוזי.  שישה מתוכם היו נשואים עם ילדים, שניים היו רווקים 
ואחד גרוש. באשר לעבר הפלילי שלהם נמצא כי לשבעה מהם זה היה מאסרם הראשון, ואילו השניים 

האחרים ריצו עונשי מאסר קודמים )בגין עברות רכוש, סמים  או הונאה(. עונשי המאסר שהם ריצו 
במאסרם האחרון נעו בין מאסר עולם בגין רצח )שבהמשך הומר ל-30 שנות מאסר( ל-3–20 שנות 

מאסר בכלא בגין עברות אחרות )סמים, רכוש, הונאה, הריגה ואונס קבוצתי(. הזמן הממוצע שבו 
הם שהו בקהילה כאסירים משוחררים )נכון למועד ביצוע הראיונות עמם( היה שמונה חודשים. כמו 

כן נמצא כי רובם  )8(  השתחררו בשחרור מוקדם מהכלא אחרי ריצוי שני שלישים ממאסרם, והיו 
בפיקוח רש"א בקהילה למשך שנה עד שנתיים. רק אסיר אחד שוחרר לאחר ריצוי מלא של מאסרו. 

ממוצע הזמן שבו שהו בתכנית השיקום הקבוצתי היה 19 חודשים, כאשר הטווח נע בין שישה 
חודשים לשלוש שנים.  

כלי המחקר
המחקר הנוכחי התבסס על עקרונות המחקר האיכותני, שמטרתו לזהות דפוסים ומשמעויות מתוך 

טקסטים, קיבוצם לאשכולות של משמעות, וארגונם לקטגוריות ולתמות כלליות. תהליך הבניית 
הקטגוריות נעשה באמצעות השוואה בין חלקי המידע השונים שהתקבלו מהמרואיינים כדי למצוא 

 .)Bogdan & Taylor, 1975;Creswell, 1998( משמעויות, נקודות דמיון, הבדלים וקשרים ביניהם
כלי המחקר העיקרי היה ראיון עומק חצי-מובנה שהתבסס על מדריך ריאיון שהקיף כמה נושאים 

שנגזרו ממטרות המחקר, ובהם רקע כללי על המרואיין )רקע אישי ומשפחתי, העברה שבגינה הוא 
מרצה את עונשו, משך שהותו בכלא ותכניות שיקום קודמות שבהן השתתף בכלא; סדר היום באגף 

השיקום הקבוצתי; מרכיבי התכנית ואופן הפעלתה; נקודות חוזק וחולשה של התכנית; התרומה 
הנתפסת של התכנית בעיני המרואיינים לתהליך שיקומם ושילובם בקהילה.  

בקהילה )בעת ביצוע הראיונות(



הליך
הראיונות עם האסירים בפועל שהשתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי נערכו בחודשים אוגוסט–

ספטמבר, 2013. האסירים אותרו בעזרת מפקדי אגף השיקום הקבוצתי בבתי הסוהר השרון 
ומעשיהו. הקריטריונים היחידים להשתתפותם במחקר היו השתתפותם בתכנית השיקום הקבוצתי 

והסכמתם להתראיין לצורך המחקר. הראיונות נערכו פנים אל פנים בתוך אגף השיקום הקבוצתי, 
בחדר נפרד שבו שהתה החוקרת )המחברת הראשונה( לבדה עם האסיר. בתחילת כל ריאיון הסבירה 

החוקרת לאסיר שלפניה כי מטרת המחקר היא לבחון את תפיסותיו באשר לתכנית השיקום 
הקבוצתי, ולתרומתה לתהליך השיקום שלו מנקודת מבטו שלו. כל האסירים חתמו על "טופס 

הסכמה מדעת", שבו הם הביעו את הסכמתם להתראיין לטובת המחקר תוך שמירה על האנונימיות 
שלהם. הראיונות ארכו כשעתיים וחצי בממוצע, ללא כל בעיות מיוחדות.

באשר לאסירים המשוחררים, תהליך איתורם נעשה בעזרתה של נציגת רש"א, אשר מסרה לעורכת 
המחקר שמות ומספרי טלפון של אסירים משוחררים שהשתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי בכלא 
ונמצאים לאחר שחרורם בפיקוחה של רש"א בקהילה. חלק מהראיונות עם האסירים המשוחררים 

נערכו במקומות שבחרו המרואיינים לפי נוחותם )בביתו של המרואיין, בבית קפה או בגינה(, 
וחלקם נערכו באמצעות שיחת טלפון שיזמה החוקרת עמם לאחר קבלת אישור מוקדם מהם בנוגע 
להסכמתם להשתתף במחקר. הראיונות ארכו כשעתיים בממוצע, ללא כל בעיות מיוחדות. יצוין כי 

היה  קשה במידת מה לגייס אסירים משוחררים לטובת המחקר בשל קשיים טכניים )מספר הטלפון 
לא פעיל או לא זמין(, ובעיקר בשל חוסר היענות מצד רבים מהם, מסיבות השמורות עמם. לכן נאלצה 

עורכת המחקר להסתפק במספר קטן יחסית של מרואיינים בקבוצה זו.

ניתוח הנתונים 
קידוד הנתונים התבסס על ניתוח תוכן איכותני, שנועד לזהות דפוסים ומשמעויות מטקסטים ולארגן 

אותם בקטגוריות שונות ובנושאים כלליים Bogdan & Taylor, 1975; Creswell,( 1998(. במחקר 
הנוכחי בנו החוקרות את הקטגוריות באמצעות זיהוי תתי-הנושאים שעלו מהראיונות לפי מטרות 

המחקר )לדוגמה, המרכיבים השיקומיים של תכנית השיקום הקבוצתי ותרומתם בעיני המרואיינים( 
וקיבוצם בקטגוריות כלליות משותפות ותמות ייחודיות. 

ממצאים
פרק הממצאים כולל שלוש קטגוריות עיקריות שהוגדרו מראש בכלי המחקר: הרכיבים השיקומיים 

של תכנית השיקום הקבוצתי כפי שהם נתפסים בעיני האסירים; מאפייני האסיר ויעילותה של 
התכנית בעיני חלק ממשתתפיה; ומאפייני הכלא ושביעות הרצון מהתכנית בעיני חלק ממשתתפיה. 

בכל אחת משלוש הקטגוריות זוהו כמה תתי-נושאים, כפי שיפורט להלן. הצגת הממצאים מלווה 
בציטוטים ישירים מפי המרואיינים )בשמות בדויים( לשם הדגמה ותיקוף.

רכיבים שיקומיים של התכנית
ככלל, המרואיינים במחקר זה ציינו לחיוב כמה רכיבים מרכזיים שנתפסו בעיניהם כתורמים 

וכמסייעים לתהליך שיקומם. אולם יש קושי לבודד את התרומה הנפרדת של תכנית השיקום 
הקבוצתי מהתרומה הכללית של תכניות השיקום השונות בכלא, מאחר שכל המרואיינים דיווחו כי הם 

השתתפו קודם לכן בתכנית שיקום בכלא )לדוגמה, חינוך והשכלה, תעסוקה, טיפול בהתמכרויות(.  
התרומה הייחודית והמרכזית של התכנית לתהליך שיקומם מתבטאת,  לדבריהם, בעבודה מחוץ 

לכלא אשר אפשרה להם להתמודד עם "החיים האמתיים" בקהילה, ובכך להפחית את תחושת "ההלם 
הראשוני" המלווה את החזרה ישירות לחיי הקהילה. רכיבים שיקומיים נוספים שציינו המרואיינים 

)בייחוס משקל דיפרנציאלי שונה לרכיבים אלו בעיני מרואיינים שונים(, היו תחושת החופש והמרחב 
השוררת באגף השיקום, אשר הגבירו את תחושת הרווחה והביטחון שלהם; השיחות הפרטניות 
עם העובדים הסוציאליים באגף, שעזרו להם להתמודד עם בעיות שונות בתוך הכלא ומחוץ לו; 

הפעילויות הקבוצתיות בשעות הערב באגף, שתרמו להם ידע ומיומנויות בתחומים רלוונטיים, כפי 
שיפורט להלן. 



רכיב העבודה בהבניית זהות נורמטיבית
בעיני רוב המרואיינים – אסירים בפועל ואסירים משוחררים כאחד – העבודה מחוץ לכותלי הכלא 

נתפסת כגורם המרכזי התורם לתהליך השיקום שלהם, משום שהיא מאפשרת להם התנסות פעילה 
ובלתי אמצעית עם מערכת הקשיים, הדילמות והפיתויים הקיימים בסביבת החיים שמחוץ לכלא. 

היציאה אל מחוץ לחומות וההשתלבות במסגרת תעסוקתית אזרחית מאפשרות, לתפיסתם, ליצור 
קשר עם אזרחים "מן השורה", ולהרגיש אדם רגיל ו"נורמלי" )לחשיבות של תחושת ה"נורמליות", 
ראו Shoham, Efodi, & Yehosha-Stern, 2014 (. השיחות המלוות את מהלך היציאה לעבודה עם 

העובדים הסוציאליים, או עם אסירים אחרים באגף הנחשפים לחוויות דומות, מסייעות להתמודדות 
עם  הקשיים העולים בתפר שבין החיים לכלא ובין התעסוקה מחוצה לו )על מורכבות "קו התפר" ראו 

Taxman, Byrne, & Tharnner, 2002(. לדברי המרואיינים, העבודה מחוץ לכלא מגבירה את תחושת 
המוכנות שלהם לחיי הקהילה באמצעות פיתוח תחושת האחריות האישית, הגברת הביטחון העצמי 

שלהם ותחושה של כבוד אישי. ההשתלבות במסגרת תעסוקה מחוץ לכלא מחזקת לדבריהם  את 
היכולת ללמידת גבולות, לרכישת ערכים של מוסר עבודה, וחשוב לא פחות – לרכישת מיומנויות 

לפתרון בעיות בעבודה; למשל, קבלת מרות של הבוס, יכולת להסתדר עם אנשים שונים, ועוד:
תעסוקה זה הבסיס של התכנית. זה נותן לך סיפוק, סדר יום. אני חייב לדאוג לעצמי, וזה נותן לי כוח 

וביטחון להמשיך הלאה... כאן למדתי אמון, ביטחון, אחריות, וגם גבולות. בניגוד לעבר, היום יש לי 
שוטר פנימי שאומר לי מה מותר ומה אסור, ואני מיישם זאת. )אחמד( 

העבודה מחוץ לכלא מאוד עוזרת. זה נותן לך ביטחון, מעצם העובדה שאתה נמצא מחוץ לחומות 
הכלא. אני רואה את הזריחה בבוקר... בהתחלה התרגשתי כל כך מזה שאני עובד מחוץ לכלא, זה היה 

"וואהו" בשבילי. אתה מרגיש שאתה בשלב מתקדם, מרגיש שאתה בדרך החוצה. )רמי(
הדבר שבאמת עוזר לי כאן זה הקשר עם אנשים נורמטיביים מחוץ לכלא; זה לא קיים בשום מקום 

אחר בשב"ס. הקשר היומיומי והשיחות עם אזרחים בעבודה מאוד עוזרים ומלמדים אותך לחיות כמו 
בחוץ, להתרגל לדפוסים של החיים בחוץ. זה מאוד עוזר לשיקום, העבודה עם אזרחים מחוץ לכלא. 
הם מקבלים אותנו די בסדר, רובם מתייחסים אליי כמו לאדם רגיל, וככה אני מתייחס אליהם. )גבי(

רכשתי פה מוסר עבודה, זה בטוח. מעולם לא עבדתי בחוץ עשר שעות ביום כמו שאני עובד כאן. 
גם לפני שהגעתי לכאן עבדתי בכלא, אבל כאן זה שונה לגמרי. כאן אתה עובד מחוץ לכלא, בבגדים 

אזרחיים, יש מחשב, טלפון, כמו אדם רגיל... הם גם נותנים לנו יותר אחריות, מלמדים אותנו להתרגל 
לאנשים נורמטיביים, אזרחים... )יוסף( 

הרכיב החברתי בהבניית זהות נורמטיבית
מרואיינים רבים מכלא השרון ציינו גם את האווירה החיובית באגף השיקום הקבוצתי, המתבטאת 

במגורים במרחב פתוח בפיקוח מועט מצד הסוהרים – דבר המעניק להם תחושת חופש )האסירים 
רשאים להתהלך בחופשיות בתוך האגף, ולשהות מחוץ לתאיהם  עד שעת לילה מאוחרת(. לדברי 

המרואיינים, מאפיינים אלו של אגף השיקום, השונים מאוד מחוויית הכליאה בכלל וממאפייניו 
של כלא בדרגת ביטחון מרבית בפרט, מקדמים לתפיסתם את תהליך השיקום שלהם, מפני שהם 

מחקים את החיים בחוץ ומאפשרים להם להסתגל בהדרגה לחופש. המרואיינים ציינו לחיוב את 
תחושת הביטחון והסולידריות בקרב שאר האסירים באגף,  אשר מאפשרת להם פניה רגשית 

ואינסטרומנטלית גבוהה  להשתתפות בפעילויות השיקומיות. המציאות החברתית באגף השחרור 
משחררת  את הצורך להתקיים במצב של חשש ו"עמידה קבועה על המשמר",  ואת שותפות גורל 

ושיתוף בחוויות מבלי שתהליך זה ייתפס כחולשה או ישמש כלי לניצול כפי שקורה במציאות הכללית 
של ממערכת הכליאה. לתחושת הביטחון האישי והמשוב החוזר יש תפקיד חשוב ביצירת אקלים 
תומך ומעודד בפעילות השיקומית )להרחבה בנושא האקלים השיקומי וחשיבות המשוב ההדדי, 

 : Gideon, 2011(ראו
אגף השיקום הקבוצתי שונה מאגפים אחרים בשב"ס. כאן אנחנו עובדים מחוץ לכלא, ויכולים להישאר 

מחוץ לתאים שלנו עד מאוחר בלילה. האווירה כאן שונה, האנשים נורמטיביים. אנחנו מרגישים יותר 
טוב כאן. העבודה בחוץ עם אזרחים עוזרת לנו לחזור לחיים נורמליים... המקום פתוח, אין סוהרים 

שמפקחים עליך כל הזמן, האווירה יותר רגועה. גם האסירים כאן עוזרים אחד לשני, אנחנו מתפללים 



ומשחקים ביחד, מדברים זה עם זה... זה מאוד עוזר. )אפי( 
אני יודע שהרבה אסירים שהשתחררו מכאן, הצליחו להשתקם. כאן מכינים אותנו לחיים בחוץ, בכך 

שאנחנו חיים כמו בחוץ. האווירה כאן גם כן שונה. כשהייתי חוזר מחופשות כשהייתי בכלא איילון, 
הייתי חוזר לעולם של פשע, לאנשים שלא רוצים להשתנות. כאן אני מרגיש כאילו אני חוזר הביתה. 

אנשים חושבים ומתנהגים אחרת. )ריאד(
כמה מרואיינים ציינו כי החיים באגף חופשי ופתוח יחסית מסייעים להם לפתח תחושת אמון 

באחרים,  ובכך להגביר את תחושות הביטחון והרווחה הנפשית שלהם, ואלה מקדמות את תהליך 
שיקומם:

אני חושב שהדבר הכי מיוחד במקום הזה הוא האמון והחופש שאתה מקבל כאן. הם לא סוגרים את 
הדלת מאחוריך, אתה לא שומע טריקות דלת. אתה יכול לשבת ולשתות כוס קפה בגינה פה באגף; 

משהו שאין לך באגפים אחרים. )גבי( 
אגף השיקום הקבוצתי הוא בטוח, אין פה אנשים בעייתיים... היחסים בין האסירים כאן מאוד טובים. 
אין קללות, אין אלימות, מפני שאחרת הם יודעים שיעיפו אותם מפה מייד. האנשים כאן עוזרים אחד 

לשני, מבשלים ארוחות ביחד... )משה(  
האמת, טוב כאן. היחס לאסירים טוב יותר, יש יותר חופשיות כאן. והכי חשוב, אנחנו יוצאים לעבוד 

מחוץ לכלא. רוב הזמן אנחנו נמצאים מחוץ לתאים, הם סומכים עלינו. לפעמים אפילו אין פה אף 
סוהר. גם אין בעיות בין האסירים, אנחנו מסתדרים בינינו. )סלאח(  

הרכיב הטיפולי: שיחות עם העובדים הסוציאליים באגף
מרואיינים אחדים סיפרו בפתיחות על קשיי ההסתגלות שהם חוו במקומות העבודה שלהם מחוץ 

לכלא )לדוגמה, קושי להסתדר עם אנשים אחרים ולקבל את סמכותו של הבוס(,  על בעיות כלכליות, 
ועל בעיות בבית –  עם הילדים  או עם בת הזוג )לחשיבותה של  היכולת לשתף את הגורם המטפל 
 .)Shoham, Efodi, & Yehosha-Stern, 2014 ;2016 'בבעיות האישיות של האסיר, ראו חסייסי ואח

מרואיינים אלה, כולם מבית הסוהר השרון, ציינו כי השיחות עם העובדת הסוציאלית  באגף,  או עם 
מפקדת האגף )גם היא עובדת סוציאלית  בהכשרתה(, עזרו להם להתמודד ביעילות עם בעיותיהם  

בתוך הכלא ומחוצה לו.  
העבודה מחוץ לכלא עזרה לי מאוד להשתלב עם אנשים אחרים. בהתחלה פחדתי, ובחודשים 

הראשונים היו לי הרבה שיחות על זה עם העובדת הסוציאלית באגף. למדתי להתנהל באופן שונה עם 
אנשים; בשפה, בשיחה, בגישה... זה גם השפיע על הקשרים שלי עם אסירים אחרים כאן – להיות יותר 

מנומס, לבקש דברים במקום לדבר בפקודות, כפי שעשיתי במשך 20 שנים... )מוחמד(
עבורי, העזרה הגדולה ביותר כאן היא העובדת הסוציאלית.  יש לה הרבה סבלנות בשבילי, אני 

מתייעץ אתה לפני שאני עושה משהו. אני מדבר אתה והיא משקפת לי את עצמי, לפני שאני עושה 
משהו, וזה מאוד עוזר לי. היא מקשיבה לי, נותנת לי הרגשה שאני יכול לדבר אתה על הכול, גם אם 

היא לא תמיד יכולה לעזור לי. )רמי(
יוסף, כמו גם כמה אסירים אחרים מכלא השרון, שיבח את אגף השיקום הקבוצתי בבית סוהר השרון 

בציינו כי הוא נחשב ל"עלית" של השב"ס, בעיקר בגלל היחס החיובי שהם זוכים לו מצד הסגל, ובראש 
ובראשונה – מצד מפקדת האגף, שהיא גם עובדת סוציאלית  בהכשרתה: 

אי אפשר להשוות את אגף השיקום הקבוצתי כאן לשום מקום אחר בשב"ס, ואני הייתי באגפים 
אחרים, שם אתה רואה רק בטון... פה אתה רואה דשא, חול. מאוד טוב לי פה. כל האסירים רוצים 

להגיע לכאן. אגף השיקום הקבוצתי בכלא השרון נחשב לטוב ביותר בשב"ס... המקום כאן הוא יותר 
אינטימי וגם הגישה לעובדת הסוציאלית,  אושרית, שהיא גם מפקדת האגף, היא קלה. )יוסף( 

פעילויות קבוצתיות באגף 
כמה מרואיינים – כולם מבית סוהר השרון –  ציינו לחיוב את הפעילויות הקבוצתיות המופעלות 

בשעות הערב באגף, בעיקר את ההדרכות והסדנאות שמפעילים אנשי מקצוע חיצוניים בתחומים 
רלוונטיים כמו הורות )מכון אדלר(, זוגיות ויזמות עסקית, אשר מקנות להם, לדבריהם, כלים מעשיים 

וידע. המשיבים ציינו גם את חשיבותם של המפגשים הקבוצתיים של האסירים עם מפקדת האגף, 
הנערכים אחת לשבוע – שבועיים כדי להעלות נושאים ובעיות שונים באגף ולהתמודד עמם )סכסוכים 

בין אסירים, בעיות משמעת, בקשות שונות של אסירים, וכיו"ב( : 



באופן כללי, התכנית תורמת בעיקר לרכישת עצמאות, אחריות, התמדה – לקום בבוקר, לצאת 
לעבודה מחוץ לכלא, ולעבוד כמו שצריך. גם הפעילויות הקבוצתיות באגף עוזרות, בעיקר יזמות 

עסקית. זה נותן הרבה אפשרויות, כולל עזרה כלכלית למי שרוצה להיות עצמאי. אני יודע שהרבה 
אסירים משוחררים מנסים לשקם את עצמם כעצמאים בחוץ, כך שזה טוב. )ניר( 

גם הפעילויות הקבוצתיות עוזרות מאוד. השתתפתי כאן בקבוצה של יזמות עסקית, זה היה מעולה. 
אתה פוגש אנשים מכובדים – רואי חשבון, עורכי דין... זה עוד דבר שנותן לך רצון וכוח ללמוד עוד, 

מודל חיקוי. )גבי( 
בזכות הפגישות הקבוצתיות שהיו לנו כאן, למדתי להקשיב לאחרים, להבין את האחר. גם נהייתי יותר 

רגיש לאחרים. אתה שומע בעיות של אנשים אחרים, יש יותר קשר בין האסירים כאן. לפני כן, אתה 
לא סומך על אף אחד... אתה שומע סיפורים של אחרים, אתה יותר מעורב. זה שונה מאגפים אחרים. 

)חיים( 

הפחתת "הלם המעבר"
האסירים המשוחררים ציינו עוד כי התכנית תרמה לשילובם בקהילה, בעיקר משום שהקלה את 
המעבר שלהם מחיי הכלא לחיי החוץ. גם הם הדגישו את תרומתם הכוללת של מרכיבי התכנית 

כפי שפורטו לעיל )עבודה מחוץ לכלא, אווירה חיובית באגף ורכישת כלים מעשיים להתמודדות עם 
החיים בחוץ(. לדבריהם, התכנית מפחיתה את "ההלם הראשוני" המכה באסירים משוחררים שיוצאים 

מהכלא לקהילה בבת אחת, באמצעות הכנה הדרגתית  לחיי הקהילה: 
תכנית השיקום הקבוצתי מאוד עוזרת, היא עזרה לי מאוד. מהפרספקטיבה שלי, זה קשה לבן-אדם 

לצאת החוצה בבת אחת אחרי הרבה שנים בכלא, והתכנית נותנת לו את ההזדמנות לעשות זאת 
בשלבים... הם הולכים יד ביד אתך ומלמדים אותך הרבה דברים. זה עזר לי להשתלב בקהילה בכל 

ההיבטים – בעבודה, בחיי היומיום, לאן ללכת, למי להתקשר, איפה למצוא עבודה. )אלכס(
התכנית עזרה לי מאוד. תמיד הרגשתי פחד ובושה מלפגוש אנשים, בגלל העברות שעשיתי. התכנית 

עזרה לי להתגבר על זה. בלי התכנית, לא הייתי יכול לתפקד בעבודה או להתרגל לחיים בחוץ. אני 
שומע על הרבה אסירים לשעבר שלא קיבלו שיקום ו"סגרו" את עצמם בבית מהפחד לצאת החוצה. 

זה נתן לי סוג של הסתגלות נורמלית לחיים בחוץ. )טארק(  
התכנית השפיעה עליי מאוד לחיוב. זה מכין אותך לחזור לחברה באמצעות השיחות שהיו לנו על כל 
מיני בעיות שנתקלנו בהם בחיים בחוץ; בעבודה, במשפחה, הילדים... זה גם מלמד אותך סבלנות. גם 

החופשות מחוץ לכלא – זו טעימה קטנה מהעולם שבחוץ, אבל בלי זה, יכול היה להיות יותר גרוע. 
)חיים(

מאפייני האסיר ויעילות התכנית בעיני משתתפיה
אורך המאסר

מחקרים שונים שבדקו את הקשר בין אורך תקופת המאסר לבין רצידיביזם העלו ממצאים מעורבים. 
 Baay, Liem, & Nieuwbeerta, 2012; Roberts, ,חלקם הצביעו על קשר חיובי ביניהם )לדוגמה
 Heide, Spencer, (, ואילו אחרים הצביעו על קשר רופף )לדוגמהZgoba, & Shahidullah, 2007

 .)Thompson, & Solomon, 2001; Hill, Habermann ,Klusmann, Berner, & Briken, 2008
הממצאים השונים מוסברים בעיקר על רקע השונות הרבה במאפייני האסירים בין המחקרים 

השונים )גיל, סוגי עברות, מצב נפשי ועבר פלילי(, כמו גם השונות של תכניות השיקום והטיפול שבהן 
השתתפו, בתוך הכלא או מחוצה לו. במחקר הנוכחי, היו מרואיינים שציינו כי התכנית חיונית בעיקר 

לאסירים שריצו שנות מאסר ארוכות בכלא, מפני שהם היו מנותקים מהקהילה במשך זמן רב, ולפיכך 
זקוקים יותר מאחרים להכנה לשחרור כדי להפחית את "הלם השחרור",  ולעזור להם להשתלב בקלות 

בקהילה: 
 תכנית השיקום הקבוצתי חשובה מאוד ותורמת להשתלבות בקהילה של אסירים-לשעבר, בגלל 

שהיא נותנת להם הזדמנות להתנסות בחיים בחוץ ומפחיתה את "הלם השחרור" הראשוני. זה רלבנטי 
בעיקר עבור אסירים שישבו בכלא הרבה שנים, שאינם מכירים את החיים בחוץ. אני חושב שהם 

צריכים לפתוח עוד מקומות כאלה, בכל בתי הסוהר. )מיכאל(



התכנית מפחיתה את השוק הראשוני של החזרה לקהילה בבת-אחת, זה באמת מכין אותנו לחיים 
בחוץ. יש אסירים שהיו כל החיים שלהם בכלא, שלא יודעים מה זה דואר או מכולת, והתכנית מלמדת 

אותם את הדברים הבסיסיים. )ריאד(
אתה לא יכול לקחת אדם שהיה מחוץ לחברה במשך 20 שנה ולשחרר אותו ככה, בלי שום הכנה לגבי 

מה שמחכה לו בחוץ. בלי זה בן-אדם יכול ללכת לאיבוד, זה גם יכול להיות מסוכן... )חיים(
למי, לדעת האסירים, מתאימה התכנית?

פקודת השב"ס המפרטת את הקריטריונים לקבלה לתכנית אינה מבחינה בין סוגי אסירים על בסיס 
העברה שהם ביצעו, ובלבד שהם עומדים בקריטריונים האחרים שצוינו לעיל )יתרת מאסר מתאימה, 

השתתפות בתכנית שיקום קודמת, חוות דעת חיוביות, וכיו"ב(. לפיכך, בתכנית השיקום הקבוצתי 
משתתפים בפועל אסירים מרקע הטרוגני למדי. כמה מרואיינים, המאופיינים ברקע נורמטיבי יחסית, 
או כאלה שנשפטו לתקופות מאסר קצרות )בגין עברות כלכליות או הריגה ברשלנות בתאונת דרכים(, 

ציינו כי התכנית לא תרמה להם רבות. ממצאים אלו מחזקים את ההצהרות דלעיל בנוגע ליעילותה 
ולנחיצותה של התכנית בעיקר בעבור אסירים שריצו עונשי מאסר ארוכים, אשר לרוב גם מאופיינים 

ברקע בעייתי וקשה יותר מאחרים:
אני לא חושב שעברתי שינוי משמעותי כאן. באתי מרקע נורמטיבי ללא דפוסים עברייניים, ונשארתי 

אותו דבר גם כאן. )דרור(
לדעתי, הם צריכים לתת עדיפות לאסירים שנשפטו להרבה שנים בכלא, בגלל שהם יותר צריכים את 

התהליך הזה, צריכים יותר את ההכנה הזאת לחיים בחוץ, אחרי הרבה שנים של ניתוק. )חיים(
עם זאת,  התפיסה הרווחת בקרב המרואיינים הייתה כי התכנית חשובה מאוד ובעלת תרומה ארוכת 

טווח בהגברת תחושת האחריות של האסירים והמוכנות שלהם להשתלב מחדש בקהילה.  ריאד 
הדגיש את חשיבותה של התכנית בהפחתת תחושות של כעס בקרב המשתתפים תכנית: 

האמון שאנחנו מקבלים כאן, זה לא מובן מאליו. זה נותן לנו הרבה אחריות והרבה הערכה למערכת. 
היתרון הגדול ביותר הוא שהאסיר שיוצא מכאן לא כועס על המערכת, וזה חשוב מאוד. האנשים כאן 

לומדים לקחת אחריות על חייהם, מעשיהם, העבירות שלהם. והכי חשוב, התכנית מכינה אותנו לחיים 
בחוץ בהיבט של עבודה והיבטים אחרים. זה מאוד מועיל. אתה לא יוצא מהכלא המום ומבולבל... 

)ריאד(

מאפייני הכלא ושביעות רצון מהתכנית 
למאפייני הכלא עשויה להיות השפעה על אופן הפעלתן של תכניות טיפול ושיקום למיניהן, ומכאן - 

על שביעות הרצון של משתתפיהן, כפי שנמצא במחקר הנוכחי. ככלל, רוב האסירים בפועל והאסירים 
המשוחררים מבית הסוהר השרון דיווחו על סיפוק רב מהתכנית ועל תרומתה החיובית לתהליך 

השיקום שלהם. לעומת זאת, רוב האסירים בפועל והאסירים המשוחררים מבית הסוהר מעשיהו, 
דיווחו על חוסר שביעות רצון מאופן הפעלת התכנית ומהיחס השלילי כלפיהם ומתחו ביקורת רבה 
בעיקר על העובדים הסוציאליים באגף השיקום הקבוצתי, אשר לדבריהם לא היו פנויים אליהם ולא 

היו נגישים להם למרות בקשותיהם החוזרות ונשנות. הם גם טענו נגד המספר הדל של פעילויות 
קבוצתיות באגף. לדבריהם, התרומה העיקרית, ואולי אף הבלעדית, של התכנית לתהליך שיקומם 

באה לידי ביטוי ביציאה לעבודה מחוץ לכלא, כפי שיפורט להלן.
נראה כי שינוי המסגרת לכיוון של החמרה במהלך ההשתתפות בתכנית בבית הסוהר מעשיהו, נתפס 

 Useem & כאחד מגורמי העקה )סטרס( בעיני אסירים אלה )לדיון בעניין תפקידו של השינוי, ראו
.)Kimball, 1991

"אחד בפה ואחד בלב"
המרואיינים בקטגוריה זו דיווחו על גישה שלילית כלפיהם מצד הנהלת בית הסוהר והסגל באגף 

השיקום הקבוצתי במעשיהו, שהתבטאה בחוסר היענות לפניותיהם לצד שימוש בגישה מענישה 
ומזלזלת כלפיהם. לדבריהם, מוקד התכנית היה בראש ובראשונה עבודה, ותחומים חשובים אחרים 
של התכנית, כמו פעילויות קבוצתיות ושיחות עם העובדים הסוציאליים, הוזנחו. חלקם אף טענו כי 

הם מתחרטים שהגיעו לאגף השיקום הקבוצתי במעשיהו:
אני מתחרט שהגעתי לכאן, כפי שגם אסירים אחרים הרגישו. הייתי בבתי סוהר אחרים לפני שהגעתי 



לכאן, ולא התייחסו אלינו בצורה כזו משפילה. אני כועס מאוד על כך שאסירים בשיקום הקבוצתי, 
שנחשבים ל"עלית" של השב"ס, מקבלים כזה יחס משפיל... לא היו עובדים סוציאליים  שאפשר לדבר 

אתם שם... הם מדברים על שיקום, אבל בפועל זה לא קרה. )טל(
לא היה כלום בערבים, בבית הסוהר הקודם היה יותר טוב... האמת, אני מתחרט שהגעתי לשם. כדי 

לדבר עם עובדת סוציאלית  שם, היית צריך לחכות בתוך של 60 אסירים. היה מאוד קשה להגיע אליה. 
אני מאוד מאוכזב מתכנית השיקום הקבוצתי. הדבר היחיד שהשאיר אותי שמה היה העבודה מחוץ 

לכלא. באופן כללי, היחס של הצוות כלפי האסירים היה מאוד לא נעים... )דויד(
 מבחינת שיקום, הדבר היחיד שתרם לי שם היה רכישת סדר יום נורמטיבי, אבל מעבר לזה, לא היה 

כלום. העובדים הסוציאליים  כל הזמן התחלפו, הדבר היחיד שעניין אותם היה שנצא ונחזור לכלא 
מהעבודה. לא היה להם אכפת מדברים אחרים, כאילו שהעבודה פותרת את כל הבעיות. נכון, עבודה 

מאוד חשובה, אבל היה צריך להתייחס גם לבעיות אחרות של האנשים שם. )דני(
למעשה, השיקום הקבוצתי במעשיהו היה המשך של תהליך שיקום שהתחלתי בבית הסוהר הקודם 

שהייתי בו, אבל זה לא תרם לי בפני עצמו. לא היו פעילויות בערב ולא יכולנו לדבר עם העובדים 
הסוציאליים, בגלל שהם כל הזמן היו עסוקים. )אריאל(

טארק, שהשתתף בתכנית השיקום הקבוצתי בבית הסוהר מעשיהו במשך שלוש שנים, הציג 
פרספקטיבה רחבה שמסבירה את השינוי לרעה שחל בתכנית במהלך השנים בעקבות הגעתו של 
מפקד חדש לבית הסוהר מעשיהו,  והעלאת רמת האבטחה של הכלא ממזערית לבינונית. לדבריו, 

בתגובה לשינוי זה החלו לצוץ בעיות משמעת בקרב האסירים באגף,  אשר הובילו להקשחת הגישה 
כלפיהם מצד הנהלת הכלא: 

בהתחלה היה טוב, אבל אחרי כמה חודשים דברים החלו להשתנות לרעה. רמת האבטחה של מעשיהו 
עלתה, הפעילויות הקבוצתיות בערבים צומצמו, והעובדים הסוציאליים  התחלפו לעתים קרובות 

ובקושי תפקדו... הרבה אסירים עשו בעיות משמעת והוצאו מהאגף בגלל זה. בתגובה, ההנהלה 
איבדה את האמון בשיקום, שמה יותר דגש על ענישה והטילה יותר סנקציות עלינו. הגישה כלפי 

האסירים הייתה מזלזלת, לאף אחד לא היה אכפת מאתנו... הרגשנו שלמרות שאנחנו נמצאים 
בתהליך של שיקום, המערכת לא באמת רוצה לשקם אותנו. )טארק(

דיון
רוב מחקרי ההערכה הבוחנים את יעילותן של תכניות תעסוקה בכלא מתמקדים בהפחתת שיעורי 

 Duwe,( המועדות וההשתלבות בקהילה, בתעסוקה, או בחיי המשפחה לאחר השחרור מהכלא
 2015b; Hurry, Brazier, Parker, & Wilson, 2006; Seiter & Kadela, 2003; Turner & Petersilia,

1996(, או במדדים כלכליים של עלות–תועלת )Drake, 2007; Drake, Aos, &Miller, 2009(. מיעוטם 
של המחקרים עוסקים בניסיון להבין את זווית הראייה של האסירים עצמם שהשתתפו בתכנית 

)לדוגמה, Turner & Petersilia, 1990(. הגם שמחקרים אלו סובלים ממגבלות מתודולוגיות שונות, 
הם יכולים לשקף את הרכיבים החיוביים או השליליים שהאסירים מייחסים לתכנית הטיפול שבה 

 Levenson( השתתפו, ועל פיהם ניתן להציע דרכי שיפור  לשם הגברת יעילותן של התכניות הקיימות
 .)& Prescott, 2009

במחקר הנוכחי התמקדנו בתפיסתם של אסירים ואסירים משוחררים שהשתתפו בתכנית השיקום 
הקבוצתי - אשר הנחשבת לאחת מתכניות העלית של השב"ס – אודות מרכיבי התכנית, תרומתה 

של התכנית לתהליך שיקומם, ומידת שביעות רצונם מהתכנית. תכנית זו מופעלת כיום בקרב מספר 
מצומצם יחסית של אסירים בשב"ס, אשר למרות מספרן הרב של תכניות הטיפול המופעלות בו, 

עדיין רואה במטרה הביטחונית-כליאתית )החזקת אסירם במשמורת( את תפקידו העיקרי. 
אחד הממצאים הבולטים במחקר הנוכחי מתבטא בהבדלים שנמצאו בין תפיסותיהם של האסירים 

בפועל לעומת האסירים המשוחררים באשר לתכנית השיקום הקבוצתי בכלא ובאשר למפעילי 
התכנית: האסירים בפועל )רובם מבית סוהר השרון( דיווחו על יחס חיובי ואוהד שהם קיבלו ממפעילי 

התכנית בכלא ועל שביעות רצון גבוהה מהתכנית וממרכיביה, ואילו האסירים המשוחררים )רובם 
מבית הסוהר מעשיהו( דיווחו על יחס שלילי ואף עוין שהם קיבלו ממפעילי התכנית ועל שביעות 

רצון פחותה ממנה תכנית וממרכיביה. 



עם זאת, אחד הממצאים האופטימיים במחקר הנוכחי הוא שמרבית המרואיינים ראו ברכיב   
המרכזי של התכנית – העבודה מחוץ לכותלי הכלא – גורם חיוני  לתהליך שיקומם. לדבריהם, העבודה 

מחוץ לכותלי הכלא מכינה אותם לקראת החיים בקהילה, ומאפשרת להם להתמודד מבעוד מועד 
עם קשיים שונים שעולים אצלם במהלך העבודה )לדוגמה, קבלת מרות של הבוס, הצורך להסתדר 

עם אנשים אחרים ועמידה בפיתויים(. האסירים המשוחררים שהתראיינו למחקר הנוכחי אף הדגישו 
כי העבודה מחוץ לכלא הפחיתה את תחושת "ההלם הראשוני" שהם חוו בתקופה הראשונה לאחר 

שחרורם מהכלא. לדבריהם, התכנית מקלה את המעבר מחיי הכלא לחיי הקהילה. רובם המוחלט 
של האסירים המשוחררים שהשתתפו במחקר הם אסירים ברישיון שקיבלו שחרור מוקדם מהכלא, 

ולפיכך הם נתונים בטיפול ובפיקוח של רש"א אשר מסייעת להם במציאת עבודה או מסגרת טיפולית 
בקהילה. כלומר, אסירים משוחררים אלו עדיין מצויים במסגרת מלווה ומפקחת, ואינם נדרשים 

להתמודד בעצמם עם הקשיים והפיתויים שמציבה החברה שבחוץ.
ממצאים אלה יכולים להסביר את שיעורי הרצידיביזם הנמוכים יחסית שנמצאו בקרב אסירים 
משוחררים שהשתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי בשב"ס, כפי שנמצא במחקר עדכני שנערך 

בנושא )וייסבורד ואח', 2014(, לעומת שיעורי הרצידיביזם הגבוהים יותר שנמצאו בקרב אסירים 
 Lamb & ,לדוגמה( )WorkRelease( מארצות הברית שהשתתפו בתכניות תעסוקה דומות בכלא

Goertzel, 1974; Witte, 1977(. נראה כי הליווי והתמיכה המתמשכים בקהילה מצד רש"א הם ביטוי 
לרצף טיפולי, הנחשב חיוני ותורם להצלחת תהליך השילוב מחדש בקהילה )reintegration( של 

 Hall et al., 2003; Knight et al., 1999; Martin et al., 1999, 2003; Maruna,( אסירים משוחררים
.)Immarigeon, & LeBel, 2004; Wexler et al., 1999

 Cloward & Ohlin,( תכנית השיקום הקבוצתי מבוססת על תיאוריית ההזדמנויות הדיפרנציאליות
1960(, הגורסת כי כאשר מבנה ההזדמנויות החוקי סגור בפני הפרט, הוא מחפש דרך לא חוקית 

להגשים את מטרותיו. כלומר, עבריינות היא תוצר של חוסר אפשרות של הפרט להשיג מטרות כמו 
סטטוס, כבוד והערכה בדרך חוקית. לפיכך, תכניות התעסוקה מחוץ לכלא המבוססות על שילוב של 

אסירים בתעסוקה בקהילה הן רכיב מתגמל ויציב, חיזוק חיובי המקרב את האסיר המשוחרר אל 
העולם הנורמטיבי, מגדיר מחדש את קבוצת ההתייחסות שלו, ומרחיק אותו מעולם הערכים המאפיין 

את החברה העבריינית.
מרבית המחקרים מדגישים את ההיבט האינסטרומנטלי של שילוב בתעסוקה, כמו הגדלת   

כושר ההשתכרות של האסירים המשוחררים )לדוגמה, Lamb & Goertzel, 1974; Witte, 1977(. אולם 
מהראיונות עם האסירים במחקר הנוכחי עולה כי רובם מתמקדים דווקא בהיבטים האקספרסיביים 
הקשורים בצורך בצמצום תחושת ה"בלגאן", באמצעות הכנסת סדר לתוך החיים הכאוטיים שלהם 

 .)Timor, 2001( כהכנה לחזרתם לחברה הנורמטיבית לאחר שחרורם מהכלא
רכישת מיומנויות תעסוקתיות בתקופה האחרונה של המאסר נתפסת כהזדמנות לצמצום התווית 
השלילית המלווה אסירים בפועל או אסירים משוחררים. במובן זה, התכנית מאפשרת למשתתפיה 
לתרגל את חוויית ה"נרמול" מחדש. במסגרת התכנית האסיר רשאי לצאת מהכלא בבגדים אזרחיים 

ולעבוד עם אזרחים בתנאי עבודה דומים, ובכך מתאפשר לו  להבנות זהות עצמית חדשה השונה 
מאוד מזו המאפיינת אותו במהלך תקופת המאסר. השחרור מהכלא, במיוחד לאחר תקופת מאסר 

ארוכה, מחייב את האסיר לזנוח דפוסי חשיבה עברייניים שרכש בכלא ולתרגל או לאמץ דפוסי 
חשיבה, שפה והתנהגות פרוסוציאליים שנועדו לסייע לו להשתלב חזרה בקהילה )שהם, 2010(.

מהראיונות עם האסירים שהשתתפו בתכנית השיקום הקבוצתי עולה כי השהות באגף השיקום 
הקבוצתי, שהוא נפרד ומאופיין באווירה פתוחה ורגועה יחסית, מכניסה לתוך חוויית הכליאה הצצה 

לעולם החופשי. תחושת החופש, גם אם בעירבון מוגבל, היא גורם מוטיבציוני רב עצמה, ומזכירה 
לאסיר את האדם שהיה קודם המאסר ואולי גם האדם שיהיה לאחריו. אולם רק תנאי הכליאה 

הנוחים יותר לצד ההשתלבות בעולם התעסוקה מחוץ לכלא אינם מספיקים להפחתת תחושת הלחץ 
והמועקה המלוות אסירים לפני שחרורם מהכלא. השחרור מהכלא מחייב את האסיר להתמודד עם 

שורה ארוכה של בעיות אינסטרומנטליות ורגשיות. מתוך הראיונות עולה כי הליווי הצמוד )באמצעות 
שיחות ייעוץ פרטניות עם העובדים הסוציאליים באגף( והפעילויות הקבוצתיות השונות באגף 

מגבירים את הרווחה הנפשית, וגם מעניקים לאסירים ידע וכלים מעשיים אשר מהווים מרכיב מרכזי 



בהצלחתה של התכנית. ההרגשה שיש עם מי לשתף את החוויות, יש על מי לסמוך, ויש עם מי 
להתייעץ, הופכת את תקופת המעבר המטלטלת לנוחה לעיכול.

מרכיב מרכזי נוסף שיש בו כדי להסביר את שביעות הרצון הדיפרנציאלית בין האסירים משני מוסדות 
הכליאה שנבחנו במחקר, הוא רכיב הכבוד האישי. סוגיית הכבוד האישי היא  מרכזית בהבניית הזהות 

העצמית של עבריינים בכלל, ושל אסירים בפרט )על מקומו של הכבוד בתת-התרבות העבריינית, ראו 
שהם וצייכנר, 2008(. תכנית השיקום הקבוצתי שפעלה בכלא השרון השכילה לחזק את כבודו העצמי 
של האסיר באמצעות פעילות נורמטיבית, ואילו התכנית בכלא מעשיהו התקשתה לתת תחושת כבוד 

עצמי, ועל כן הובילה כנראה לשביעות הרצון הנמוכה שהאסירים שהשתתפו בה דיווחו עליה. 
תחושת האמון והאחריות הניתנת לאסירים המשתתפים בתכנית השיקום הקבוצתי מביאה במקרים 

רבים לרצון להוכיח את יכולתם, ואולי אף לגמול לחברה באמצעות דבקות בהתנהגות נורמטיבית 
 Ronel &( ואימוץ סגנון חיים פרוסוציאלי. ממצא זה מחזק את טענתה של  הקרימינולוגיה החיובית
 desistance from( ושל תיאוריות אחרות מפרספקטיבה זו, כדוגמת חדילה מפשיעה ,)Elisha, 2011

crime( )Maruna, 2001; McNeill, 2002(, המדגישות כי שיקום אמתי מותנה במתן תמיכה חברתית 
והזדמנויות מתאימות לביצוע השינוי הנדרש )תכניות שיקום, חינוך, טיפול, תעסוקה( לצד העברת 

מסר חיובי בדבר יכולתו של העבריין להשתקם. אלה גורמים לעבריין לחוש הכרת תודה ורצון  להחזיר 
לחברה במטבע דומה.  חשיבות האווירה והאקלים הטיפולי התומך והמכיל אשר מאפיין את האגף 

השיקומי בבית סוהר השרון, מקבלת משנה חשיבות על רקע הממצאים העולים מכלא מעשיהו )על 
 .)Gideon, Shoham, &( Weisburd, 2010  חשיבות האקלים הטיפולי לתכניות שיקום בכלא, ראו

הממצא האופטימי פחות במחקר זה מתייחס לעמדות השליליות שהביעו מרבית האסירים 
המשוחררים מבית הסוהר מעשיהו בקשר למפעילי התכנית ולאופן העברתה, בין השאר בעקבות 
העלאת רמת האבטחה של הכלא ממזערית לבינונית. לדברי אסירים אלה, שינוי זה הוביל לשימוש 
מוגבר בגישה מענישה ומזלזלת כלפיהם מצד ההנהלה והצוות הטיפולי באגף השיקום הקבוצתי, 

ובראשם העובדים הסוציאליים האמונים על רווחתם. 
לפי מחקרם של יוסים וקימבל )Useem & Kimball, 1991(, אין משמעות לכיוון השינוי המתרחש 

בכלא במדיניות, בהנהלה או ברוטינה )מדיניות קשוחה או ליברלית(, אלא השינוי בעצמו הוא 
הגורם לקונפליקטים שבמקרים רבים גורמים לחוסר שביעות רצון. כפי שטוענים גוידסטון ויוסים 
)Goidstone & Useem 1999,(, השינוי תמיד גורם לדיסאורגניזציה. לעומת זאת, התמדה ויציבות 

מקנות לבעלי הסמכות רמת לגיטימציה המאפשרת לשמור על הסדר הקיים. השינוי תמיד מחליש 
את הלגיטימציה וגורם לאכיפת כללים כפייתית ושרירותית. הרוטינה היא גורם סדר חשוב ביותר 

במוסד כוללני ומעניקה ביטחון לאסיר לעומת חוסר ביטחון שמעוררת אי־ודאות של ״מה יהיה מחר״ 
במקרים שבהם הרוטינה אינה מוגדרת  Spark, Bottoms, & Hay,)1996(. בקהילות סגורות, כמו כלא, 

כל שינוי באורח  החיים היום-יומי של האנשים מוביל לתחושות של חוסר יציבות ושל חוסר ביטחון 
 .)Goldstone & Usemm, 1999(

נראה כי בשל הציפיות הגבוהות שהיו לאסירים מבית הסוהר מעשיהו מהתכנית הם נחלו אכזבה 
רבה, בעיקר בשל הפער התהומי שבין ההצהרות השיקומיות של השב"ס לבין מה שקורה בפועל. 
נראה כי הגישה המחמירה  של הנהלת הכלא היא נסיגה לאחור, לתפיסות דטרמיניסטיות ששלטו 
 ,)Martinson, 1974( "במשך שנים רבות בשיח הקרימינולוגי, ובוטאו באמירות כמו "כלום לא עובד

או "פעם פושע, תמיד פושע". תפיסות כאלה פוגעות במאמצי השיקום של העבריין-המשתקם, 
באשר הן מעבירות לו מסר פסימי של כישלון ידוע מראש בהתעלמן מעדויות חיוביות ממשיות 

בנוגע לעבריינים ואסירים לשעבר שהצליחו להשתקם ולהשתלב השתלבות תקינה בחברה )לדוגמה, 
 .)Maruna, 2001; Maruna et al., 2004; McNeill, 2002; Sampson & Laub, 1993

גישה שלילית כזאת מנוגדת לגישות שיקומיות ולעמדת הקרימינולוגיה החיובית, המדגישות 
כי תהליכי שינוי ושיקום אינם מותנים רק במאמציו של העבריין אלא גם בהיחשפות לאנשים 

 Ronel & Elisha, 2011;( ולהתנסויות חיוביות היכולים לעורר אותם לאמץ אורח חיים פרוסוציאלי
Elisha, Idisis, & Ronel, 2012(. כלומר, כאשר ההתייחסות לפרט חיובית ואמפתית, וכאשר מועברים 

לו מסרים חיוביים בדבר יכולתו להשתנות ובדבר הכוחות האנושיים החיוביים הטמונים בו, אפשר 
שגם העבריין יתייחס כך לעצמו. למרבה הצער, הגישה של אנשי הסגל בבית הסוהר מעשיהו הייתה 



הפוכה, בניגוד להצהרות רשמיות ופומביות שלהם בנושא - מה שהעצים עוד יותר את התסכול של 
האסירים המשוחררים ממעשיהו. אמנם רובם ככולם מצליחים, לפי דבריהם, להתמיד באורח חיים 

נורמטיבי בקהילה, אולם לא בהכרח ניתן לזקוף זאת לזכות התכנית אלא לגורמים אחרים שהם ציינו, 
כמו הליווי והסיוע של הרשות לשיקום האסיר בקהילה, וכן התמיכה המשפחתית והחברתית שהם 

מקבלים בסביבתם.  

סיכום והמלצות
לסיכום, נראה כי המרואיינים שהשתתפו במחקר  הנוכחי תופסים את התכנית כיעילה וכתורמת 

לתהליך השיקום והשילוב מחדש שלהם בקהילה. עם זאת הצלחתה של התכנית בעיני המרואיינים 
תלויה בשילוב בין האקלים הטיפולי לרכיב התעסוקה החיצוני ולרכיב הליווי האישי. היחסים השונים 

בין רכיבים אלו, כפי שנמצאו במתקני הכליאה השונים לאורך זמן, יצרו את ההבדלים באופן יישום 
התכנית בבתי הסוהר השונים בשב"ס, הבדלים אשר השפיעו על תפיסת התכנית ועל יעילותה בעיני 

האסירים. כאמור, האסירים מבית סוהר השרון, על אף היותו מתקן כליאה בדרגת ביטחון מרבית, 
שיבחו את התכנית על מרכיביה השונים, וכן את מפעילי התכנית, ואילו האסירים מבית הסוהר 

מעשיהו ביקרו אותה, בעיקר בשל היחס השלילי ובשל חוסר האמון בשיקום שקיבלו, לדבריהם, 
מצד הסגל וההנהלה. נקודה מעניינת נוספת שהעלו המרואיינים היא יעילותה  של התכנית במיוחד 

לאסירים שריצו עונשי מאסר ארוכים כי להם ההכנה ההדרגתית לחיי הקהילה לאחר שנות ניתוק 
רבות חיונית ביותר בהיבטים שונים; עבודה, מערכות יחסים, התנהלות כלכלית, וכו'. 

לאור האמור אנו ממליצים לקובעי המדיניות בשב"ס לשקול  מתן עדיפות להשתתפות בתכנית 
לאסירים שריצו שנות מאסר ארוכות. כמו כן מומלץ להרחיב את התכנית ולכלול בה מספר רב 

יותר של אסירים מאשר מספרם כיום בשל תרומתה הרבה לשילובם מחדש של אסירים משוחררים 
בקהילה. בנוסף, אנו ממליצים לקובעי המדיניות ולמפקדי הכלא בשב"ס לנקוט גישה שיקומית 

והומאנית כלפי האסירים בהדגשת מסרים של אמונה, אופטימיות ותקווה למשתתפים בתכניות 
השיקום הקבוצתי )כמו גם בשאר תכניות השיקום בשב"ס(. גישה זו תמנע  את הבעיות ואת 

הביקורות שנבעו מהגישה השלילית והמחמירה מצדם של המפקדים והסגל בשב"ס כלפי האסירים 
בבית הסוהר מעשיהו, כפי שבאו לידי ביטוי בדבריהם של האסירים המשוחררים ממעשיהו -  דבר 

שעלול לפגוע בתהליך שיקומם והשתלבותם התקינה בחברה הנורמטיבית.  

מגבלות המחקר והמלצות למחקרים עתידיים
למחקר הנוכחי כמה מגבלות מרכזיות: ראשית, רוב האסירים המשוחררים מבית הסוהר מעשיהו  
אשר ביקרו קשות את אופן העברת תכנית השיקום הקבוצתי שהשתתפו בה בזמן שהותם בכלא, 

השתחררו מבית הסוהר באותה נקודת זמן. בנוסף, הם השתתפו בתכנית בזמן השינויים שעבר 
בית הסוהר, וייתכן כי זו הסיבה לדמיון  בתפיסותיהם.  ייתכן  שאילו ראיינו אסירים משוחררים 

שהשתתפו בתכנית בזמן אחר, היינו מגיעים לממצאים מגוונים יותר. 
עוד יש לציין כי אפשר שהראיונות עם האסירים בפועל )רובם מבית סוהר  השרון( אשר רואיינו בזמן 

השתתפותם בתכנית, היו "נגועים" בחששם לומר את דעתם במלואה שמא היא תחשוף התנהלות 
ותפיסות לא מקובלות שיביאו להוצאתם מן  התכנית. לכן, יש להתייחס הן לדיווחיהם של האסירים 

בפועל, והן לדיווחיהם של האסירים המשוחררים בעירבון מוגבל, בין השאר בשל בעיות של מהימנות 
הנובעת מיחסי התלות והמרות שמתקיימים בין האסירים בפועל לבין סגל העובדים בשב"ס. כלומר, 
ייתכן כי דבריהם של האסירים בפועל משקפים רצייה חברתית, בעוד שהאסירים המשוחררים חשים 
מחויבים פחות וחופשיים יותר לבטא ביקורת שלילית על בית הסוהר ועל הסוהרים, ומכאן הפערים 

וההבדלים בתפיסותיהם ובדיווחיהם. 
מגבלה נוספת היא שהאסירים שהשתתפו במחקר הנוכחי לא נדגמו רנדומאלית, אלא נבחרו על סמך 

השתתפותם בתכנית השיקום הקבוצתי בעת ביצוע המחקר ועל סמך הסכמתם להתראיין למחקר 
הנוכחי. לפיכך אפשר שדבריהם  היו נגועים מראש בהטיות מסוימות, אשר היטו את ממצאי המחקר. 
לאור האמור לעיל, מומלץ לערוך מחקרים דומים על מדגמים גדולים  מבתי סוהר נוספים שלא נכללו 

במחקר הנוכחי, כדי להגיע למידע רב ונרחב יותר בנושא. 
אף-על-פי-כן, יש למחקר הנוכחי חשיבות רבה הן בשל היותו ראשוני בישראל והן משום שהראיונות 



עם האסירים והאסירים המשוחררים שהשתתפו בתכנית העשירו את הידע שלנו על אופן העברת 
התכנית בפועל, בהציפם את הנקודות החזקות ואת הנקודות החלשות של התכנית, ובהדגישם את 

חשיבותה תכנית לתהליך השיקום והשילוב מחדש בקהילה של אסירים משוחררים. 
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זהות כפולה: עיתונאים כאזרחים וכאנשי מקצוע
דר' אבשלום גינוסר, החוג לתקשורת

יריד המחקר תשע"ז: "זהות ושונות בתפיסה האישית"

תקציר
במרכזו של המודל הקלאסי של העיתונות בעולם הדמוקרטי ניצב הערך של אובייקטיביות. עיתונאים 

מצהירים כי הם נוהגים אובייקטיביות בדיווחיהם, והקהל, על פי סקרים, מצפה מהעיתונאים לנהוג 
בהתאם לערך זה. אולם, מחקרים אמפיריים רבים, שנערכו במהלך ששת העשורים האחרונים 

ובמקומות שונים בעולם, הצביעו על כך שהאובייקטיביות אינה נר לרגליהם של עיתונאים כאשר 
הם מדווחים על משברים לאומיים שבהם מעורבות מדינותיהם. במקרים אלה, אפשר לאפיין את 

הסיקור העיתונאי כ"דיווח פטריוטי", שמזוהה בהטיה בולטת – בצורות מגוונות – לטובת המדינה, 
הלאום או הקבוצה האתנית של העיתונאי המדווח. אחד ההסברים המשכנעים לסטייה הזו 

מהנורמה המקצועית של אובייקטיביות, הוא הקונפליקט התמידי שבו נמצאים עיתונאים בין זהותם 
המקצועית לבין זהותם הלאומית. המחקר מצביע על כך, שבעוד שבימי שיגרה הזהות המקצועית 
גוברת, בימי משבר לאומי, הזהות הלאומית היא שמכתיבה את אופי הסיקור. מאמר זה סוקר את 

אופיו של הדיווח העיתונאי-הפטריוטי על פי הספרות המחקרית ועל בסיס עבודות מחקריות שנעשו 
במסגרת סמינריון על "עיתונות פטריוטית" בחוג לתקשורת של המכללה האקדמית עמק יזרעאל. 

אחת השאלות העולות מסקירה זו היא האם ההעדפה של הזהות הלאומית בזמן  סיקור משבר לאומי 
היא מודעת ומכוונת או שמא העיתונאים נוקטים העדפה זו בצורה לא מודעת. 

מבוא
 "האם לא ראוי שאנו העיתונאים נוסיף סעיף קטן שנוכל להתמסר אליו – להגן על מדינת ישראל? 

זו צריכה להיות בהחלט משימה של עיתונות פטריוטית, סליחה על המלה הגסה" )יעקב אחימאיר, 
הערוץ הראשון(.

"הפטריוטיות היא מבחן חמקמק. מי שנחשב פטריוט היום עלול להתגלות מחר כמי שעמדותיו 
והתנהלותו הזיקו באופן חמור למדינתו. וגם להיפך. מלכתחילה המנדט של העיתונאים הוא לדבוק 

באמת, להביא מידע מהימן; מעוותת התפיסה הגורסת שתפקידם העיקרי הוא לשרת אידיאה" )עוזי 
בנזימן, הארץ והעין השביעית(.

שני הציטוטים הנ"ל )מתוך: בנזימן, "העין השביעית", 27.11.2010(, מפיהם של שני עיתונאים 
ישראלים בכירים וותיקים מבטאים שתי עמדות קוטביות בנוגע ליחס בין המחויבות המקצועית 
של עיתונאים לבין זיקתם הלאומית. מחד, גישתו של אחימאיר היא שפטריוטיות לאומית צריכה 

להיות חלק בלתי נפרד מהעבודה העיתונאית; מאידך, בנזימן גורס שגילויי פטריוטיות בדיווח 
העיתונאי אינם עולים בקנה אחד עם עקרונות המקצוע העיתונאי. הפער בין שתי עמדות אלה 

מלווה את הקהילה העיתונאית שנים רבות ולא רק בישראל. הדיון בפער הזה בין שתי העמדות הוא 
שיקוף של דיון נרחב יותר אודות היחס בין הערכים המקצועיים העיתונאיים של חובת דיווח אמת 

ושמירה על אובייקטיביות בדיווח, לבין הדרישה – או הציפיה – מעיתונאים להיות נאמנים למדינתם 
ולגלות הזדהות וסולידריות עם קהילתם הלאומית ו/או האתנית. החוקר האמריקני מייקל שאדסון, 

בהתייחסו לסיקור העיתונאי של אירועי 11 בספטמבר, ביטא את הסתירה הזו בשאלה הבאה: "כיצד 
אדם יכול, בו זמנית, להיות עיתונאי אמריקני ופטריוט?" )Schudson, 2002, p. 36(, כאשר הדגש הוא 

על הבו-זמניות. שאדסון גם מצביע על העובדה, שהדילמה בין היותך עיתונאי מקצועי לבין היותך 
פרט נאמן לקהילה שבתוכה אתה פועל, באה לידי ביטוי מודגש בזמן סיקור של משברים לאומיים: 

טרגדיות לאומיות, מקרים שבהם קיימת סכנה לציבור, ומקרים שבהם יש איום על הביטחון הלאומי 
)שם, עמ' 41(. שני חוקרים ישראלים הצביעו על העובדה שהמתח בין "העיתונאי המקצועי" לבין 

"העיתונאי הפטריוט" נובע מזהותם הכפולה של העיתונאים: הזהות הלאומית והזהות המקצועית. 
העיתונאים לכודים בין שתי זהויות אלה, ובמהלך זמנים שונים משתנה היחס ביניהן: בימי שיגרה 

הזהות המקצועית של העיתונאים גוברת בדרך כלל ואילו בזמני משבר לאומי הזהות הלאומית היא 



הדומיננטית בין השתיים )Zandberg & Neiger, 2005(. הדילמה והסתירה הללו בין שתי הזהויות של 
העיתונאים קיימות בכל העולם הדמוקרטי, אולם בישראל – כמדינה שנמצאת מאז הקמתה במצב 
של משברים לאומיים תכופים – המתח בין שתי הזהויות מלווה כל העת את הקהילה העיתונאית 

ואת יחסיה עם הרשויות הממלכתיות מזה ועם הציבור הרחב מזה. לאורך שנותיה של המדינה, ניתן 
לזהות תקופות שבהן הזהות המקצועית בולטת הרבה יותר בעבודה העיתונאית ולעומתן תקופות 

אחרות שבהן העיתונאים הישראלים מבטאים בעבודתם את זהותם הלאומית בצורה ניכרת על חשבון 
השמירה על עקרונות מקצועיים. המעבר בין תקופה לתקופה אינו ליניארי וניתן לתארו כתנועת 

גלים: בראשית ימי המדינה הזהות הלאומית של העיתונאים הישראלים הייתה דומיננטית בעבודתם 
המקצועית, היא הלכה ופחתה לאחר השבר של מלחמת יום הכיפורים ב-1973, ואח"כ עברה 

תהפוכות רבות בין מלחמת המפרץ הראשונה, האינתיפאדה הראשונה, מלחמת לבנון, ואירועים 
ביטחוניים אחרים )ברזילי, 1996(.  

מאמר זה סוקר את התופעה של "עיתונות פטריוטית" בישראל ובעולם כשהמתח בין שתי הזהויות 
של העיתונאים משמש נקודת מוצא לדיון. בנוסף על הידע שנצבר על התופעה בספרות המחקרית, 

במאמר גם מוצגים ממצאים ותובנות מתוך מחקרים נבחרים של ארבע קבוצות סטודנטים שהשתתפו 
בשנים תשע"ג-תשע"ז בסמינריון שהתנהל במסגרת החוג לתקשורת במכללת עמק יזרעאל ושעסק 

בהיבטים שונים של עיתונות פטריוטיות. 

האובייקטיביות העיתונאית כערך מקצועי
העיתונות, כפי שהכרנו אותה בעולם הדמוקרטי במהלך רוב שנותיה של המאה העשרים, ראתה 

באובייקטיביות את אחד משלושת הערכים המקצועיים העיקריים של המקצוע. זאת, לצד שני 
ערכים מקצועיים מרכזיים אחרים: חובת דיווח האמת ואי-תלות בגורמים חיצוניים )שנתפשת לרוב 
כ"עצמאות עיתונאית" או "חופש עיתונאי"(. חוקרי עיתונות רבים הצמידו את המושג אובייקטיביות 

לשני מושגים אחרים שנתפשים כערכים מקצועיים בעולם העיתונות: נייטרליות בדיווח ואי-
 Deuze, 2005; Kovach :משוא פנים כלפי מי מהצדדים המעורבים בסיפור המסוקר )ראו למשל

Rosentiel, 2007; McQuail, 2013 &(. הדיון באובייקטיביות עיתונאית כערך מקצועי, מבוסס 
לרוב על הדעה שמדובר באבן יסוד של מקצוע העיתונות. אולם, האמת היא שונה: אובייקטיביות 
לא הייתה חלק מהאתוס העיתונאי בתחילת הדרך של העיתונות המודרנית, אלא הפכה לכזו רק 

בשנים מאוחרות יותר. במהלך כל המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים, הערך המקובל 
יותר בקרב העיתונאים היה הזדהות ונאמנות אידיאולוגית, שבאה לידי ביטוי בעיקר בעיתונות 

מפלגתית/אידיאולוגית, שסתרה את הנייטרליות בדיווח העיתונאי שמתחייבת אם מאמצים את ערך 
האובייקטיביות.

בספרות המחקרית, ניתן לזהות שתי גישות מרכזיות המנסות להסביר את השינוי ביחס 
לאובייקטיביות העיתונאית )גינוסר, 2015(: הגישה הסוציולוגית-מקצועית, שבוחנת את הסוגיה 
מתוך גבולות המקצוע העיתונאי, והגישה החברתית-דמוקרטית, שנקודת המוצא שלה היא כלל 

חברתית, כלומר חיצונית למקצוע העיתונאי. שאדסון )Schudson, 2001(, לדוגמה, מתייחס בהסברו 
למעמד החדש והעצמאי, שהתגבש בתחילת המאה העשרים, של הכתבים האמריקנים ביחס 

למעסיקיהם, המוציאים לאור, ולנאמנויות החדשות של הכתבים והעורכים כלפי קהל הקוראים 
שלהם וכלפי עצמם כקהילה מקצועית חדשה. נאמנויות אלה החליפו את הנאמנויות המסורתיות של 

העיתונאים כלפי המוציאים לאור )שבתחילה היו גם בעלי בתי הדפוס( וכלפי המפלגות הפוליטיות 
המועדפות על אותם מוציאים לאור. שאדסון וכריס אנדרסון סיכמו את הרעיון בהתייחסם להפיכת 

העיתונאים לקבוצה מקצועית מובחנת: אובייקטיביות, לטענתם, משמשת הן כנורמה המגבירה 
סולידריות פנימית ויוצרת אבחנה כלפי קבוצות מקצועיות אחרות )אנשי יחסי ציבור, לדוגמה(, 

והן כטיעון של הקבוצה המקצועית להחזיק בידע מקצועי ייחודי הנובע מהייחודיות של העבודה 
העיתונאית )Schudson & Anderson, 2008(. הטיעונים הנ"ל הדגישו את ההסברים הסוציולוגים 
המקצועיים למרכזיותה של האובייקטיביות בעיתונות, ואילו גיי טוכמן סיפקה לכך הסבר הרבה 

יותר פרקטי. היא טענה שהעיתונאים עושים שימוש באובייקטיביות כמגן מפני ביקורת, הן מתוך 
ביתם פנימה )המו"לים, לדוגמה( והן מבחוץ )ציבור הקוראים ככלל וגורמים אינטרסנטים שונים(. 



האובייקטיביות, לטענת טוכמן, היא אחת מהאסטרטגיות השגרתיות שנוקטים עיתונאים במטרה 
"לצמצם את הסיכונים שבהם הם נתונים בשל מועדי דד־ליין, תביעות משפטיות, ודרישות מצד 

הממונים עליהם" )Tuchman, 1972, p. 662(. בעקבותיהם של שאדסון וטוכמן, התייחס מרק 
דוז לאובייקטיביות העיתונאית כאל אחד מהערכים היסודיים של מה שכינה "האידאולוגיה של 

העיתונות". ארבעת הערכים האחרים שהוא מונה, הם: שירות לציבור, אוטונומיה, מידיות ואתיקה 
))Deuze, 2005, p. 447. בעוד שהגישה המקצועית התייחסה לאובייקטיביות מנקודת מבט פנים 
מקצועית, הגישה החברתית אימצה נקודת מבט חברתית, וחיצונית למקצוע. גישה זו בחנה את 

יחסי הגומלין בין העיתונות לבין החברה הדמוקרטית. בריאן מקנאיר )McNair, 2009( זיהה ארבעה 
תפקידים מרכזיים של העיתונות בדמוקרטיה: מקור למידע, "כלב שמירה" על בעלי הכוח בחברה, 

תיווך בין הציבור לבין האליטה הפוליטית, וייצוג של עמדות הציבור או של קבוצות ייחודיות 
מתוכו כלפי הממשל. הוא ראה באובייקטיביות העיתונאית ערך מקצועי מרכזי, ההכרחי למימושם 

של התפקידים הללו של העיתונות בדמוקרטיה. גישה זו ממשיכה את רעיונו של יורגן הברמס 
)Habermas, 1991(, לפיו עיתונות חופשית היא חלק הכרחי של מרחב ציבורי עצמאי, שהוא עצמו 

מרכיב הכרחי בדמוקרטיה. 
המסקנה המתבקשת מהדיון בשתי הגישות היא שאובייקטיביות אינה יעד לעצמו אלא דרך או 

אמצעי להשגת משהו אחר. על פי הגישה המקצועית, האובייקטיביות מסייעת לעיתונאים להגדיר 
את מקצועם, בעוד שעל פי הגישה החברתית, האובייקטיביות העיתונאית מחזקת את החברה 

הדמוקרטית. אולם למרות שתי נקודות מבט שונות אלה, על פי שתי הגישות, האובייקטיביות היא 
תנאי הכרחי לקיומה של עיתונות מקצועית בחברות דמוקרטיות. כלומר, אובייקטיביות נתפשת 

כחלק מהזהות העיתונאית הדמוקרטית, ולכן עיתונות בחברה דמוקרטית אינה יכולה להיות עיתונות 
מזדהה או סולידרית )לאומית, מפלגתית, או אידאולוגית(. טענה זו מסבירה הן את הדרך בה 

עיתונאים בעולם הדמוקרטי תופשים את עצמם ואת תפקידם והן את הציפיות שיש בקרב הציבור 
בחברות דמוקרטיות מהעיתונאים הפועלים בתוכן.

פטריוטיות עיתונאית כסטייה מהמודל האובייקטיבי
 למרות הנאמר בסעיף הקודם, הזהות המקצועית של עיתונאים כבעלי מקצוע אובייקטיבים 

)ניטרליים, חסרי פניות(, כפי שהיא באה לידי ביטוי בעבודת הסיקור העיתונאי, מאותגרת על ידי 
 Hallin, 1986; Katz, :ממצאים ממחקרים שנעשו בתקופות שונות ובחלקי עולם שונים )ראו לדוגמה

 1992; Liebes, 1992; Liebes & Kampf, 2009; Nohrstedt  et. al., 2000; Zandberg & Neiger, 2005;
Zelizer & Allan, 2002; Ravi, 2005;(. הממצאים במחקרים אלה ואחרים מצביעים על כך שבמקרים 

בהם עיתונאים מסקרים משברים לאומיים, שבהם הלאום שלהם )או הקבוצה האתנית שאליה הם 
משתייכים(, הם צדדים פעילים בעימות או הסיכסוך, זהותו הלאומית או האתנית של העיתונאי 
גוברת על זהותו המקצועית. באופן מעשי, במחקרים אלה נמצא, כי עיתונאים המסקרים משבר 

לאומי שהלאום שלהם הוא צד לו, נוטשים את הדיווח האובייקטיבי ונוקטים דיווח מוטה לטובת הצד 
"שלהם" במשבר. העיתונאים הופכים מאובייקטיבים ל"פטריוטים".  

מה גורם להחלפת הזהויות של העיתונאים – ממקצועית-אובייקטיבית ללאומית-מוטה – בעת 
סיקור משברים לאומיים הקרובים לליבם? אחת התשובות לכך ניתן למצוא במחקר העוסק בסיקור 

עיתונאי של חדשות חוץ. נוסק ) Nossek, 2004( טוען, כי יש הבדל בין סיקור של "חדשות שלנו" לבין 
סיקור של "חדשות שלהם". כלומר, שהסיקור העיתונאי מושפע מזהותם הלאומית של הכתבים 
והעורכים. כאשר לנושא "החוץ" )אירוע או תופעה המתרחשים במקום אחר בעולם ולא במדינת 

הלאום של העיתונאי( יש נגיעה כלשהי למדינה/ללאום/לקבוצה האתנית של העיתונאי, הסיקור של 
אותו נושא חוץ יהיה מוטה ויושפע מזהותו הלאומית/אתנית של העיתונאי. במקרים האחרים, כאשר 

נושא הסיקור אינו משיק לנושאי "פנים", הסיקור העיתונאי יהיה על פי הכללים והערכים המקצועיים 
המקובלים, ואובייקטיביות בראשם. באותו קו של מחשבה, התייחסה ליבס )Liebes, 1992( לסיקור 

של "המלחמה שלנו" לעומת סיקור של "המלחמה שלהם". בעוד שבמקרה הראשון, הזהות הלאומית 
של העיתונאים גוברת על זו המקצועית, הרי במקרה השני, הזהות המקצועית היא המכריעה את 

אופיו של הסיקור. זנדברג ונייגר ) Zandberg & Neiger, 2005( הצביעו על כך שבעת משבר לאומי 



)בעיקר בעת מלחמה או מבצע צבאי(, שתי הזהויות של העיתונאי – המקצועית והלאומית – נאבקות 
זו בזו וכל אחת מהן דומיננטית יותר בשלבים שונים של המשבר: בתחילתו של המשבר גוברת 

הזהות הלאומית והדיווחים בדרך כלל מוטים לטובת הצד של העיתונאי; לעומת זאת, כאשר המשבר 
מתארך, חוזרים העיתונאים )לפחות אלה שבזרם המרכזי של העיתונות( לאופי סיקור אובייקטיבי/

נייטרלי יותר, כלומר זהותם המקצועית גוברת על זו הלאומית. על בסיס מחקרים רבים שעסקו 
בתיאור התופעה של דיווחים פטריוטיים בעיתונות במצבי משבר שונים ובמקומות שונים בעולם, 
הציג גינוסר )Ginosar, 2015( שתי קבוצות של הסברים למעבר של עיתונאים מדיווח אובייקטיבי 

לדיווח פטריוטי: האחת כוללת מניעים מקצועיים, כמו התאמת הסיקור למרחבים )spheres( שונים 
של העבודה העיתונאית, השפעה של האליטות הפוליטיות והחברתיות, והתפתחויות טכנולוגיות-

תקשורתיות שונות; קבוצת ההסברים השנייה עוסקת במניעים הקשורים אישית לעיתונאי, כמו 
נטייה בולטת להתנהגות פטריוטיות גם בחיים האישיים )שמחוץ לחיים העיתונאיים-מקצועיים(, 

או השפעה פסיכולוגית של אירועים חיצוניים )כמו פעולת טרור( על העיתונאי. ובהתייחסות כללית 
יותר, הציע גינוסר )שם, עמ' 298( שני משתנים המשפיעים על ההתנהגות העיתונאית ועל המעבר 

מסיקור בעל אופי מקצועי-אובייקטיבי לסיקור המאופיין על ידי הזדהות לאומית-פטריוטית: האחד 
הוא הסביבה החברתית שבתוכה פועל העיתונאי והמושפעת מהמערך הלאומי הכללי )כמו אופי 

המשטר, הפתיחות החברתית, וכדומה( ומאופייה של המערכת התקשורתית באותה סביבה חברתית; 
המשתנה השני הוא מה שדוז )Deuze, 2005( כינה "האידיאולוגיה העיתונאית" של העיתונאי, 

המושפעת מתפישתו את תפקידי העיתונות בחברה, מהערכים המקצועיים שהוא מאמץ, ומהעוצמה 
היחסית של כל אחת מהזהויות של העיתונאי )המקצועית, הלאומית וההומניסטית(.      

מאפייני הדיווח הפטריוטי בעיתונות 
יהא אשר יהא ההסבר להחלפת הזהויות של עיתונאים בעת סיקור משבר לאומי, הדיווח העיתונאי 
המושפע מהזהות הלאומית של העיתונאי )"סיקור פטריוטי"( בא לידי ביטוי בצורות מגוונות. ניתן 

לזהות חמישה מאפיינים עיקריים לדיווח פטריוטי, אולם אין בכך כדי לומר שכל חמשת המאפיינים 
שיפורטו להלן נוכחים בכל הדיווחים על משברים לאומיים. בחלק מהמקרים, ניתן לזהות רק מאפיין 
אחד מהחמישה, במקרים אחרים אפשר למצוא כמה מהמאפיינים הללו; אולם, כאשר אחד או יותר 

מהמאפיינים הללו מזוהים, ניתן לומר שהדיווח העיתונאי סוטה מהמודל האובייקטיבי של העיתונות 
וכי מדובר ב"דיווח פטריוטי".

מאפיין בולט לדיווח המושפע מהזהות הלאומית של העיתונאי הוא מסגור )framing( האירוע 
המסוקר על פי גבולות הקונצנזוס הלאומי. האלין )Hallin, 1986(, שחקר את סיקור מלחמת וייטנאם 

 .)sphere of consensus( "על ידי התקשורת האמריקנית, כינה זאת דיווח ב"מרחב הקונצנזוס
הוא הסביר, שהעיתונאי הנטוע בסביבתו משרת בדיווחיו את הנורמות והערכים המקובלים 

באותה סביבה. בעשותו זו, נמנע העיתונאי )או כלי התקשורת שבו הוא מועסק( מהצגת מסגורים 
אלטרנטיביים לזה המקובל באותה חברה. באותה מידה, נמנע העיתונאי מדיווח על נושאים או על 

קבוצות שנמצאות מחוץ לקונצנזוס הלאומי )sphere of deviance(. כאן, משרטט העיתונאי את 
הגבולות של הוויכוח הפוליטי הלגיטימי ומה שמחוץ לגבולות אלה )"הסטייה"( אינו מוצא מקומו 

בתוך הדיווח העיתונאי. בשני המרחבים הללו – מרחב הקונצנזוס ומרחב הסטייה –  העיתונאי, על 
פי האלין, אינו נייטרלי ואין לו קול עצמאי. רק במרחב השלישי, "המרחב של המחלוקת הלגיטימית" 

)sphere of legitimate controversy( מרשה לעצמו העיתונאי לדווח ברוח אובייקטיבית, להציג 
צדדים שונים של הנושא ולהציע מסגורים אלטרנטיביים לסיפור. 

מאפיין שני של דיווחים פטריוטיים, שהוא פועל יוצא של המאפיין הקודם, הוא מסגור האירוע על 
פי המסגור הרשמי של השלטון. כץ )Katz, 1992( הראה כיצד התקשורת האמריקנית דיווחה על 

המלחמות בקוריאה, בווייטנאם, במרכז אמריקה, כמו על עימותים בינלאומיים נוספים במהלך 
המלחמה הקרה, כמאבקים אידיאולוגיים כנגד האיום הקומוניסטי, בדיוק כפי שהממשלים 

האמריקנים לדורותיהם הציגו את המאבקים הללו. כץ טען, כי גם את העימות עם עירק של סדאם 
חוסיין, שהתרחש לאחר תום המלחמה הקרה, הציג הממשל האמריקני של בוש באותה דרך של 

"מסע צלב של הטובים נגד הרשע" וכי התקשורת האמריקנית ברובה הלכה בסיקור העימות במפרץ 



בנתיב הזה. היא לא הציגה לציבור האמריקני מסגורים אלטרנטיביים; למשל, מסגור, לפיו הנשיא בוש 
יזם את מלחמת המפרץ כדי להבטיח את מקורות הנפט של ארה"ב במזרח התיכון וכדי לרצות את 

 Ginosar( חברות הנפט האמריקניות הגדולות שתמכו בממשלו.  באופן דומה, מצאו גינוסר וקונובלוב
Konovalov, 2015 &( כי התקשורת הישראלית מסגרה את סיקור מבצע "עמוד ענן" בעזה ב-2012 
בדיוק על פי המסרים של הממשלה והצבא. עיקרם: הצורך לצאת למבצע רחב היקף בשל תוקפנות 

החמאס נגד אוכלוסייה אזרחית בישראל והפיכת האוכלוסייה האזרחית בעזה לבת-ערובה בידי 
החמאס.

מאפיין שלישי כולל ביטויים שונים ומגוונים של סולידריות עם הקהילה )Schudson, 2002(. העיתונאי 
וכלי התקשורת אינם מסתפקים בתיאור עובדתי של האירוע, אלא מדגישים את הפגיעות שגורם הצד 

השני )האויב( לקהילה שלהם, מציגים סיפורים אישיים של נפגעים מהצד שלהם, מביאים דיווחים 
על התגייסות קהילתית לסיוע לנזקקים, מביעים בצורה מילולית את הזדהותם עם הקהילה, וכדומה. 

יש להדגיש, כי ביטויים אלה כלולים בדיווחים חדשותיים, שאמורים להיות עובדתיים ואובייקטיביים 
על פי המודל המסורתי של העיתונות, ולא בטקסטים עיתונאיים דעתניים )מאמרי דעה או טורי 
פרשנות(, שבהם ביטויים אלה מקובלים גם בימי שיגרה. שאדסון, שהתייחס לסיקור של הפיגוע 

במגדלי התאומים על ידי התקשורת האמריקנית, טען שלא רק שהשדרים האמריקנים השתמשו 
בביטויי סולידריות מגוונים, אלא שאפילו הטון של דבריהם היה טון של אבל ונחמה ולא טון של דיווח. 

ליבס )Liebes, 1992( הציגה מודל של דיווחים פטריוטיים, שבו שישה מנגנונים שונים של מסגור 
האירוע. השילוב של שלושה מהמנגנונים האלה יוצר מאפיין נוסף, רביעי, של דיווחים פטריוטיים: 

"הדרה" )excising(, "השטנה" )demonizing( והאנשה )personalizing(. לפי ליבס, בסיקור אירועי 
משבר לאומיים, העיתונאים נוטים להתעלם מ"הצד השני" של העימות, הצד שאינו "שלהם" 

ומהנראטיבים שלו )זו ה"הדרה"(, ובאותן פעמים שהצד השני נוכח בדיווחים, העיתונאים מקצינים 
את ההתבטאויות המתייחסות אליו ומשתמשים בביטויים שהופכים את האויב למפלצת, למישהו 

שאינו אנושי, לשטן )זו ה"השטנה"(, ואילו את הצד "שלהם" נוטים העיתונאים להציג בצורה אנושית 
וסימפטית )זוהי ה"האנשה"(.  

 )glorifying( "חשפו מאפיין נוסף, חמישי במספר: "האדרה )Ginosar & Cohen, 2017( גינוסר וכהן
של הצד "שלנו". במחקר זה, שעסק בביטויים פטריוטיים בסיקור פרשת סמיר קונטאר )מחבל דרוזי 

מלבנון שרצח את משפחת הרן בנהריה, ישב בכלא ושוחרר בעסקת חילופי שבויים, חזר לטרור וחוסל 
בידי ישראל(, נמצא, כי עיתונאים ישראלים נוטים בדיווחים חדשותיים )ולאו דווקא במאמרים ו/או 

פרשנויות(, כחלק מהסיקור העובדתי, גם להשתמש בביטויים ותיאורים שמטרתם היא לפאר ולרומם 
את צה"ל, את עוצמתו ואת חוסנו המוסרי. 

זהות כשאלה של בחירה או של כורח
חמשת המאפיינים הנ"ל של דיווחים פטריוטיים נוכחים בדיווחים החדשותיים על משברים לאומיים. 

כולם, כאמור, הם סטייה מהמודל המסורתי של דיווח עיתונאי אובייקטיבי, ניטרלי וחסר פניות. 
השאלה היא האם עיתונאים סוטים במכוון מהמודל האובייקטיבי כאשר הם מסקרים משבר שהצד 

שלהם מעורב בו, או שמא הסטייה הזו אינה רצונית, אלא פעולה אינסטינקטיבית, החזקה מהם. 
תשובה אחת לשאלה זו הציעו זליזר ואלן ) Zelizer & Allan, 2002(, שטענו שדרך הסיקור של 

העיתונאים האמריקנים את אירועי 11 בספטמבר )הפיגוע במגדלי התאומים( נובעת מהטראומה 
שבה לקו העיתונאים, כפרטים, כמו שאר הציבור האמריקני. הטראומה הזו לא הייתה בשליטתם 

של העיתונאים והכתיבה את דרך הסיקור הפטריוטי של האירועים עצמם ושל הימים שלאחריהם. 
לפי טענה זו, הזהות הבסיסית של העיתונאים היא זהות אנושית, אזרחית, והיא קודמת לזהותם 

המקצועית. האינסטינקט האנושי הוא המניע את דרך הסיקור העיתונאי ולא הנורמות והפרקטיקות 
המקצועיות המוצהרות והמקובלות. 

עמדה שונה עולה מהמחקר של גינוסר וכהן )2017( שהוזכר בסעיף הקודם. שם אובחנו שתי 
קטיגוריות של ביטויים פטריוטיים בדיווחים החדשותיים: ביטויים הפונים לרגש של הציבור וביטויים 

הפונים להגיון שלו. אם אכן עיתונאים משתמשים בדיווחיהם בשני סוגים אלה של ביטויים )כפי 
שנמצא במחקר על סיקור פרשת סמיר קונטאר(, הגיוני להסיק שמדובר בבחירה מודעת ולא 



באינסטינקט. כלומר, עיתונאים מחפשים את הדרכים כיצד להיות חלק מהקהילה שאליה הם 
שייכים; ההזדהות עם הקהילה הלאומית והצורך בתחושה שאתה )העיתונאי( הוא חלק ממנה, 
גוברים על ההזדהות עם הקהילה המקצועית ועם ערכיה ונורמות העבודה שלה. חיזוק אפשרי 

לגישה זו ניתן למצוא במחקר של גינוסר וקונובלוב ) Ginosar & Konovalov, 2015(, שעסק בסיקור 
העיתונאי המקוון של מבצע "עמוד ענן" בעזה. במחקר נבחנו ביטויים פטריוטיים באתרי חדשות 

באינטרנט )עיתונות מקוונת( ותגובות הציבור )"טוקבקים"( על הדיווחים העיתונאיים המקצועיים 
שפורסמו באתרים שנבדקו. אחד הממצאים המעניינים במחקר זה היה שלמרות שנמצאו ביטויים 

פטריוטים רבים בדיווחים של העיתונאים המקצועיים, רבים מהגולשים שהגיבו לדיווחים אלה, סברו 
שעל העיתונאים להיות יותר פטריוטיים בדיווחיהם. בהנחה )שנתמכת גם במחקרים אמפיריים(, 

שמערכות אתרי החדשות קשובים לעמדות הגולשים שלהם, בעיקר מטעמים כלכליים, אפשר לצפות 
שעיתונאים שנחשפים לדרישות כאלה של הגולשים, ינקטו במפורש בדיווחים פטריוטיים. כלומר, 

הסטייה מהדיווח האובייקטיבי בסיקור משברים לאומיים תהיה מודעת ומחושבת. העדפת הזהות 
הלאומית )"הפטריוטית"( על פני זו המקצועית )"האובייקטיבית"( תיעשה לא רק מטעמים אנושיים 

ורגשיים של סולידריות קהילתית אלא גם ממניעים תועלתניים-פרקטיים-עסקיים.
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יותר עסקי או יותר חברתי? 
ריבוי זהויות ודילמת המיתוג של עסקים חברתיים

More Societal or More Business-like? Multiple Identities and the Challenge of Branding 
Social Businesses

רות אבידר, החוג לתקשורת

תקציר
מחקר זה עוסק בריבוי הזהויות ובאתגר המיתוג של עסקים חברתיים. עסקים חברתיים הינם 

ארגונים המשתייכים למגזר הרביעי והפועלים כעסק כלכלי הממלא יעדים חברתיים. דוגמה לכך הוא 
יקב בוטיק המעסיק עובדים בעלי מוגבלויות, או חנות בגדים שכל עובדיה הם נערים ונערות בסיכון. 

מחקר זה מנסה לחשוף את האתגרים הניהוליים והתקשורתיים העומדים בפני עסקים חברתיים 
בבואם  לשלב בין זהותם העסקית )מוצרים באיכות גבוהה, מחירים נוחים ומיקום טוב( וזהותם 

החברתית )מתן תעסוקה לאנשים בעלי מוגבלויות והעצמת אוכלוסיות חלשות(.
המחקר מתבסס על ספרות מתחום השיווק ויחסי הציבור ובעיקר על מושג ה"מעורבות" 

)Engagement( שהפך בשנים האחרונות למושג מרכזי בתחום )Taylor & Kent, 2014(. שתי שיטות 
מחקר עומדות בבסיסו של מחקר זה: שיטת מחקר איכותנית ושיטת מחקר כמותנית. השיטה 
האיכותנית כוללת "אקווריום פתוח" בהשתתפות שישה יזמים ומנהלים של עסקים חברתיים 

בישראל והשיטה הכמותנית כוללת סקר בקרב 202 ישראלים בוגרים )גילאי 18-65( שהשיבו על 25 
שאלות בנושא מידת היכרותם, מעורבותם ותפיסותיהם לגבי עסקים חברתיים.

הממצאים חשפו את העדר המודעות בקרב הציבור הרחב לעצם קיומם של עסקים חברתיים וכן 
את הצורך בהגדלת החשיפה התקשורתית והציבורית שלהם, כמו גם את התדמית החיובית שמהם 

נהנים עסקים חברתיים בקרב ציבורים שנחשפו אליהם. כמו כן המחקר הצביע על הקשיים והאתגרים 
העומדים בפני יזמי ומנהלי עסקים חברתיים בבואם לנהל מיזם עסקי שהוא גם מיזם חברתי.

מבוא
בעשורים האחרונים, עם התפתחות הטכנולוגיה הדיגיטלית וציפייה הולכת וגוברת מצד הציבור 

שארגונים עסקיים יפעלו לטובת החברה והסביבה, צצות ועולות יוזמות ארגוניות חדשות שמטרתן 
לקדם אחריות חברתית-תאגידית )CSR(. יוזמות אלה כוללות בין השאר שיווק חברתי, שיתופי 
פעולה בין עסקים ועמותות, פרויקטים למען הקהילה וארגונים מסוג חדש שנקראים "עסקים 
חברתיים". עסקים חברתיים הינם עסקים הפועלים למען השגת מטרות חברתיות. השילוב בין 

הזהות העסקית והזהות החברתית של העסקים החברתיים הופך את ניהולם ואת מיתוגם למאתגרים 
במיוחד, שכן הפן העסקי והפן החברתי אינם עולים תמיד בקנה אחד. 

מחקר זה שואב מתחום השיווק ויחסי הציבור ומטרתו לחשוף את הזהות הכפולה של עסקים 
חברתיים ואת האתגרים הניהוליים והתקשורתיים הנובעים מכך. תת הפרק הבא יציג את סקירת 

 public relationshipαOrganization הספרות ובעיקר את מושג בניית היחסים בין ארגונים וציבורים
.)Identity and Reputation(  וכן זהות ומוניטין )Engagement( מושג המעורבות , .building

1. סקירת ספרות
1.1. בניית יחסים ומעורבות

בשנים האחרונות הפך מושג ה'מעורבות' )Engagement( למושג מרכזי בתחום השיווק ויחסי 
הציבור. הרעיון שלפיו ארגונים וציבורים צריכים ויכולים לתקשר זה עם זה ישירות באמצעות 
'שיחות אמיתיות' מהווה התפתחות טבעית ל'גישת היחסים' )Relational approach( משנות 

 Botan, 1992;( ה-80' שהדגישה את חשיבות בניית, ניהול ותחזוקת היחסים בין ארגונים וציבוריהם
 Dialogic( 'כמו כן גישה זו מהווה המשך ל'גישת התקשורת הדיאלוגית .)Hon & Grunig, 1999



communication approach( שראתה חשיבות רבה בקיום דיאלוג אותנטי בין ארגונים וציבוריהם 
)Kent & Taylor, 1998, 2002( . חוקרים שונים טוענים כי מושג ה'מעורבות' מהווה חלק ממושג 

 Taylor &( ה'דיאלוג' ואינו משקף רק תהליך תקשורתי כי אם אוריינטציה ונכונות אמיתית לתקשורת
.  )Kent, 2014

הופעת האינטרנט והרשתות החברתיות פתחו פתח לבניית יחסים ומעורבות בין ארגונים וציבוריהם 
ולדברי אריאל ואבידר )Ariel & Avidar, 2015( הרשתות החברתיות מקדמות תקשורת מהירה 

וישירה לא רק בין ארגונים וציבוריהם כי אם גם בין פרטים וקבוצות הצורכים, מייצרים ומשתפים זה 
עם זה מידע ברשת. 

אחד הנושאים הפופולריים בשיח הארגוני-ציבורי בשנים האחרונות הוא נושא האחריות חברתית- 
תאגידית ואחריותם של הארגונים לסביבה ולחברה. תת-הפרק הבא יסקור בקצרה נושא זה. 

.1.2. אחריות חברתית-תאגידית
עבודת יחסי הציבור משרתת על פי רוב שלושה מגזרים: המגזר הציבורי-ממשלתי )"המגזר הראשון"( 

הכולל את מוסדות המדינה והרשויות המקומיות, המגזר העסקי )"המגזר השני"( הכולל ארגונים 
למטרות רווח, ולבסוף עמותות וארגונים ללא כוונות רווח )"המגזר השלישי"(. במהלך העשורים 

האחרונים הגבולות בין המגזרים השונים היטשטשו וארגונים שונים החלו לשלב בפעילותם מטרות 
חברתיות וסביבתיות עם גישות עסקיות )Berg & Sheehan, 2014(.  טשטוש זה, בד בבד עם דרישה 

הולכת וגוברת מצד הציבור כי ארגונים ייטלו אחריות על מעשיהם ויתקשרו עם הציבור בשקיפות, 
הביאו ארגונים שונים ובעיקר ארגונים עסקיים לאמץ גישה ידידותית יותר לנושאי חברה-סביבה 

ולהפוך את נושא האחריות החברתית תאגידית לכלי שיווקי )Berg & Sheehan, 2014(.  משמעות 
המושג "אחריות חברתית-תאגידית" היא מחויבות לשיפור הרווחה החברתית באמצעות פעולות 

עסקיות, המבוססות על הקצאת משאבים ארגוניים במטרה לסייע בפתרון בעיות כמו זיהום סביבתי, 
ניצול עובדים ומלחמה בעוני ובפשע )Kotler & Lee, 2005(. תחום האחריות החברתית-תאגידית 

הוכר גם על ידי אנשי יחסי ציבור כאמצעי בעל עצמה לקידום ולבניית יחסים בין ארגונים וציבוריהם 
.)Dhanesh, 2013( וכיום ארגונים רבים ברחבי העולם מיישמים תכניות לאחריות חברתית תאגידית

בעשורים האחרונים קם מגזר חדש: המגזר הרביעי.  המגזר הרביעי משלב בין נקודות החוזק של 
שלושת המגזרים האחרים  ומשתמש בהם לצורך השגת מטרות חברתיות בשיטות עסקיות. כך 
לדוגמה, ארגונים עסקיים מטפלים באוכלוסיות מוחלשות ובבעיות סביבתיות, ארגונים שאינם 

למטרות רווח מחפשים דרכים חדשות לעצמאות כלכלית וארגונים ממשלתיים מוצאים דרכים חדשות 
לקידום רווחתו של האזרח הפשוט )סמארטרייד, 2017(. מחקר זה יעסוק בקבוצה מסוימת של ארגוני 

המגזר הרביעי הנקראים 'עסקים חברתיים'.  

1.3. עסקים חברתיים
העסק החברתי הראשון הוא בנק גראמין  )Grameen Bank( שהוקם ב-1976 על ידי ד"ר מוחמד 

יונוס, פרופסור לכלכלה מבנגלדש. בנק גראמין  הציע ליזמים קטנים ועניים בבנגלדש מיקרו-אשראי 
)הלוואות קטנות( ללא ריבית על מנת שישקיעו בעסק משלהם ויגיעו לעצמאות כלכלית. כיום בנק 

גראמין הוא אחד העסקים החברתיים הגדולים בעולם הפועל לצמצום העוני ומפגעים חברתיים 
וסביבתיים. יונוס הסביר בספרו)Yunus, 2007(  כי עסק חברתי הוא עסק לכל דבר, הנוצר כדי לתת 

מענה לבעיה חברתית כלשהי. ככזה, עליו ליהנות מיציבות כלכלית ופיננסית, אך בשונה מעסק רגיל, 
עליו לעמוד גם במטרות עסקיות וגם במטרות חברתיות ולאחר החזר ההשקעה הראשונית רווחי 

החברה מושקעים חזרה בעסק ואינם מחולקים כדיבידנדים. כמו כן בשונה מארגון ללא כוונות רווח, 
עסק חברתי אינו נשען על תרומות או מענקים כי אם מקיים את עצמו.

בשנת 2009 היו בישראל 212 עסקים חברתיים וכיום ההערכה היא כי קיימים מאות עסקים מסוג 
זה )מינגה, 2017(. לשם השוואה, באנגליה, מדינה מובילה בתחום העסקים החברתיים, ישנם למעלה 
מ-250,000 עסקים חברתיים. העסקים החברתיים בישראל מקדמים פעילויות חברתיות שונות כגון 

הכשרת בני נוער בסיכון לעבודה כקונדיטורים, העסקת עובדים בעלי מוגבלויות במפעל המספק 
שירותי דפוס ואריזה והעסקת נשים מהפזורה הבדואית במתן שירותי קייטרינג לבתי ספר וגנים. 



 1.4.. זהות ותדמית: האתגר שבמיתוג עסקים חברתיים
עסקים חברתיים משלבים בתוכם מאפיינים מהמגזר השני ומהמגזר השלישי. ככל ארגון אחר, על 

העסקים החברתיים להגדיר את זהותם, לתקשר זהות זו בהצלחה לציבוריהם ולנסות ולבנות עמם 
יחסים טובים וארוכי טווח. על פי הוואנג-הורוביץ )Huang-Horowitz, 2015( הזהות הארגונית, 

המתייחסת לאופן שבו ארגון מגדיר את עצמו והתדמית הארגונית, המתייחסת לאופן שבו אחרים 
תופסים את הארגון חשובים להצלחתו של כל ארגון. כארגון מסוג חדש, על העסקים החברתיים 

לעורר את תשומת ליבם של לקוחות פוטנציאליים למוצריהם ושירותיהם , לתקשר את זהותם לציבור 
באמצעות שימוש במדיה שונים, לנסות לבנות תדמית חיובית וכך לעודד מעורבות ובניית יחסים עם 

ציבוריהם.   
מחקר זה עוסק בריבוי הזהויות של עסקים חברתיים ובדילמת המיתוג הנובעת מכך. תת הפרק הבא 

יסקור את המתודולוגיה שבבסיס המחקר.

2. מתודולוגיה
מחקר זה מבוסס על שיטת מחקר כמותנית ושיטת מחקר איכותנית.

שיטת המחקר הכמותנית כוללת סקר בקרב 202 ישראלים בגילאי 18-65 )טעות דגימה מקסימלית: 
4.5%(. משיבים אלה עלו מתוך מדגם מייצג של  962 ישראלים באמצעות שתי שאלות סינון שבדקו 

האם הם יודעים מהו עסק חברתי. בעקבות שאלות הסינון נשארו במדגם 202 משיבים )20.9%( שידעו 
מהו עסק חברתי ושמילאו שאלון בן 25 שאלות בנושא מידת היכרותם, מעורבותם ותפיסותיהם לגבי 

עסקים חברתיים.   
המדגם התחלק באופן דומה בין נשים )43.1%( וגברים )56.9%(, הגילאים נעו בין 18-56 כאשר הגיל 

הממוצע היה 40.6 שנים )SD=13.2(. מרבית המשיבים )37.6%( הגדירו את עצמם כבעלי הכנסה 
ממוצעת, מחציתם היו בעלי תואר אקדמי )50.0%( והם התגוררו בכל רחבי המדינה.  

שיטת המחקר האיכותנית בה נעשה שימוש היה 'אקווריום פתוח'. בשיטה זו המשתתפים יושבים 
במעגל כאשר מראיין שואל אותם שאלות פתוחות והקהל יושב מסביב וצופה. באקווריום הפתוח 

נטלו חלק שישה יזמים ומנהלים של עסקים חברתיים בישראל. עסקים אלה כללו מיזמים מתחומי 
הדיפלומטיה הציבורית, מפעל לייצור שוקולד, שירותי היי-טק, חנות אופנה וליווי עסקים חברתיים. 
האקווריום הפתוח ארך כשעה וחצי ובמסגרתו סיפרו המשתתפים על האתגרים העומדים בפניהם 

בניהול עסק חברתי.
המתודולוגיה המשולבת בה נעשה שימוש נועדה לסייע במתן מענה למספר שאלות מחקר. 

שאלות אלה עסקו במידה שבה נחשף הציבור הישראלי לעסקים חברתיים, כיצד הוא תופס אותם 
ואיזו תכונה מתכונות העסקים החברתיים נתפסת בעיניו כמעודדת ביותר רכישה. כמו כן נבחנו 

תפיסותיהם של יזמי ומנהלי העסקים החברתיים לגבי אתגרי הניהול של עסק בעל זהות מורכבת 
ודרכי התמודדותם עם אתגרים אלה. 

3. ממצאים
3.1. ממצאי הסקר

3.1.1. מידת ההיכרות של הציבור עם עסקים חברתיים
מתוך הסקר עולה כי מרבית הציבור אינו יודע מהם עסקים חברתיים. מתוך 962 משיבים רק 202 

)20.9%( ידעו מהם עסקים חברתיים ומילאו את הסקר בשלמותו, כאשר מרביתם השתייכו ל"קבוצת 
אליטה": גברים, בעלי תואר אקדמי, בעלי הכנסה ממוצעת-גבוהה, בני 50-65 ומתגוררים באזור תל 

אביב. שמונה עשר אחוזים מתוך משיבים אלה )n=36( אף הגדירו את עצמים כמעורבים בעסקים 
חברתיים באופן אישי, כמתנדבים, משקיעים, מעסיקים או מועסקים. בנוסף, מרבית המשיבים סיפרו 

כי נתקלו בסיקור תקשורתי של עסקים חברתיים  במדיה המקוונים )52%( וכרבע מתוכם היו חברי 
פייסבוק של לפחות עסק חברתי אחד. אחוזים נמוכים יותר )36%( נתקלו בסיקור תקשורתי של 

.)Avidar, 2017( "עסקים חברתיים בתקשורת ה"מסורתית

3.1.2. תפיסות הציבור את תכונות העסקים החברתיים



מרבית המשיבים תפסו הן את הפן העסקי והן את הפן החברתי של העסקים החברתיים באופן 
חיובי. שעורי ההסכמה לתכונות החיוביות של העסקים החברתיים היו גבוהות יותר משעורי 

ההסכמה לתכונות השליליות. כך לדוגמה מרבית המשיבים  הסכימו כי "עסקים חברתיים תורמים 
לחברה ולקהילה" )83%(,  "מחזקים אוכלוסיות חלשות בחברה" )80%(, "מורידים את שיעורי 
האבטלה בישראל" )62%(, "מוכרים מוצרים ושירותים באיכות גבוהה )47%( ומוכרים מוצרים 

ושירותים במחירים זולים )27%(. לעומת זאת שיעורי ההסכמה לתכונות השליליות של עסקים 
חברתיים היו נמוכים הרבה יותר. כך לדוגמה רק  שישה אחוזים הסכימו כי עסקים חברתיים "מנצלים 
אוכלוסיות חלשות ומשלמים להן שכר נמוך", "מעודדים קניה מתוך רחמים" )15%(, "מוכרים מוצרים 

ושירותים באיכות גרועה" )2%(, "מוכרים מוצרים ושירותים במחירים גבוהים" )5%(.  

3.1.3. תכונות מעודדות רכישה
במסגרת הסקר נתבקשו המשיבים לדרג אילו מתכונות העסקים החברתיים )הן מהפן העסקי והן 

מהפן החברתי( יעודדו אותם במידה הרבה ביותר לרכוש שירות או מוצר מעסק חברתי. התכונה 
שזכתה בציון הגבוה ביותר היתה תכונה בעלת אופי עסקי: "מספק מוצרים ושירותים באיכות גבוהה" 

)ציון של 4.6 נקודות מתוך 5(. לאחר מכן הופיעו בהתאמה התכונות "תורם לחברה ולקהילה" )4.5(, 
"מחזק אוכלוסיות חלשות" )4.5(, "מחירים זולים" )4.4(, "מוריד את שעורי האבטלה" )4.4( ו"מספק 
תעסוקה לנשים" )4.3(. שתי התכונות שזכו לניקוד הנמוך ביותר )ובמרחק רב מהתכונות האחרות( 

עסקו במתן תעסוקה לקבוצות מיעוט: "מספק מקומות עבודה למגזר החרדי" )3.9( ו"מספק מקומות 
עבודה למגזר הערבי" )3.6(. 

בנוסף 41% מהמשיבים הצהירו כי קיים סיכוי גבוה שהיו קונים מעסק חברתי גם אם היה מציע 
מחירים יקרים ב-10% מעסק רגיל.

3.2.  ממצאי האקווריום הפתוח
האקווריום הפתוח כלל שיחה של שעה וחצי עם שישה יזמים ומנהלים של עסקים חברתיים בישראל. 

במהלך השיחה עלו מספר תמות מרכזיות: 
  

3.2.1. שימוש בשירותי יחסי ציבור
כמחצית מהמשתתפים סיפרו כי אינם מעסיקים אנשי יחסי ציבור בעיקר עקב העלויות הגבוהות 

הכרוכות בכך. משתתף המשמש כמלווה לעסקים חברתיים סיפר כי יזמים חברתיים רבים עסוקים 
בתיקון עולם ולפעמים נרתעים מעולם השיווק הנתפס בעיניהם כזר ומנוכר. עם זאת מרבית 

המשתתפים סיפרו כי הם  משתדלים לפרסם פוסטים בפייסבוק ומעת לעת גם כתבות במקומונים. 
יזם מתחום השוקולד סיפר כי הארגון שלו מעסיק עובדת שאחראית על השיווק והפרסום והיא 

זו שמעלה לפייסבוק מספר פוסטים ביום בנוגע לפעילות העסק. כמו כן היו שסיפרו שהם נעזרים 
בשירותי יחסי ציבור באופן שוטף אך בעיקר לקראת ארגון אירועים גדולים. 

3.2.2. אתגר ניהולי
נושא מרכזי שעלה בשיחה היה האתגר הניהולי הכרוך בניהול עסק שהוא גם מיזם חברתי. סיפר 

מנהל מיזם בתחום הדיפלומטיה הציבורית: "הניהול עצמו מורכב- מצד אחד צריך לחשוב כמו איש 
עסקים ומצד שני לשלב היבט חברתי. יש פה שני עסקים שרצים במקביל: לדעת לנהל עסק ומצד 

שני לדבוק במטרות חברתיות, יזמות חברתית עסקית". אחד האתגרים הכרוכים בניהול עסק שהוא 
גם מיזם חברתי הוא הגעה ליעדים עסקיים באמצעות עובדים שאינם מיומנים. כך לדוגמה סיפר 

יזם מתחום השוקולד המעסיק בני נוער בסיכון כי  התפוקה הנמוכה של עבודת הנערים חייבה אותו 
לחשוב על דרכים יצירתיות להגדלת התפוקה, מה שהביאו לשלב בפרויקט גם מבוגרים בגיל הזהב, 

שישמשו כחונכים לנערים וילמדו אותם הרגלי עבודה.
אתגר נוסף עליו הצביעו המשתתפים הוא הקושי למדוד עמידה ביעדים חברתיים. לדברי יזמית 

מתחום האופנה המעסיקה נערות בסיכון, הצלחת העסק החברתי נמדדת גם בשורת הרווחים אך גם 
במשך הזמן שבו הנערות מצליחות להחזיק מעמד בעבודה. מרבית המשתתפים הסכימו כי על מנת 



שעסק חברתי יצליח יש צורך להעמיד ולייצב קודם כל את הרגל העסקית מכיוון שבלעדי האלמנט 
הכלכלי העסק החברתי לא ישרוד לאורך זמן.   

3.2.3. פניה שונה ללקוחות שונים
שילוב הפן העסקי והפן החברתי בא לידי ביטוי בצורך לאמץ פנייה שונה לקהלי יעד שונים. מספר 
יזם בתחום השוקולד: "יש כאלה שמנהלי המיזם יבחרו להבליט מולם את איכות השוקולד- למשל 

מפעלים שאמורים לקנות את השוקולד לעובדיהם... יש אחרים שאצלם מבליטים את הצד החברתי- 
למשל בעיר עצמה". במילים אחרות, יש צורך להבליט בפני כל אחד מקהלי היעד מסרים שיווקיים 

ותקשורתיים שונים על מנת לעודד רכישה ממוצרי ושירותי העסק.
3.2.4 יחס אמביוולנטי מצד הלקוחות- הפן החברתי כנטל וכנכס

במקרים מסוימים מתקבל הרושם כי לקוחות העסקים החברתיים נהנים לתרום לחברה ולקהילה 
אך נלהבים פחות לשלם את המחיר הכרוך בכך. מספרת יזמית מתחום ההיי-טק: "אנו מקפידים על 
שעות העבודה של העובדים מתוך עקרון חברתי, שהעובדים יוכלו לבלות עם משפחותיהם למרות 

שהם עובדים בהייטק- זה גורם לא אחת להרמת גבה אצל הלקוחות". במילים אחרות, הלקוחות אינם 
שבעי רצון מכך שעובדי העסק החברתי עובדים שעות מעטות יותר מעובדי חברות היי-טק 'רגילות', 

הידועים בשעות העבודה הארוכות שלהם. לעתים הלקוחות נגועים בסטיגמה הקשורה בעובדי 
העסק החברתי. מספר יזם בתחום השוקולד: "באה מישהי לבית הקפה. אמרה ששמעה שהשוקולד 

טוב. סיפרו לה שמי שמפעיל את המקום הם נערים בסיכון ואז היא שאלה "האם זה סטרילי"?  הנוער 
בסיכון נתפס כמשהו לא כל כך אסתטי".

מנגד, היו שסיפרו כי דווקא הידיעה כי הם תורמים לחברה ולקהילה מעודדת לקוחות לרכוש מוצר 
או שירות מעסק חברתי גם אם לא בהכרח התכוונו לעשות זאת קודם לכן. מספרת יזמית בתחום 

האופנה המעסיקה נערות בסיכון: "דווקא הסיפור החברתי מאד מקדם אותנו- ברגע שנערה מספרת 
ללקוחה את הסיפור של החנות, בין אם הלקוחה מתחברת לחלק החברתי או לא...הלקוחה מרגישה 

שהיא יכולה להיות שותפה לתרומה".

4. דיון ומסקנות
מחקר זה ניסה לחשוף את האתגרים הניהוליים והתקשורתיים העומדים בפני עסקים חברתיים 

בבואם  לשלב בין זהותם העסקית וזהותם החברתית. מתוך ניתוח הממצאים עולה תמונה מורכבת 
של המציאות עמה מתמודדים מנהלי ויזמי העסקים החברתיים. ראשית, רמת המודעות הציבורית 
לעצם קיומם של עסקים חברתיים נמוכה מאד, כאשר רק כחמישית מהציבור הישראלי יודע מהם 

עסקים חברתיים. ממצא זה מצביע על הצורך במציאת פתרונות שיווקיים ותקשורתיים, שיעלו 
את רמת המודעות הציבורית לעצם קיומם של עסקים חברתיים ויעודדו רכישת שירותים ומוצרים 

מעסקים חברתיים, שכן אלה זקוקים לרווחים בכדי לשרוד.
עוד עולה מתוך הממצאים כי הציבור תופס הן את הפן העסקי והן את הפן החברתי של העסקים 
החברתיים באופן חיובי, כאשר הוא מכיר בתרומת העסקים החברתיים לחברה ולקהילה ולחיזוק 

אוכלוסיות חלשות. כמו כן הדגשת איכותם הגבוהה של המוצרים והשירותים, הנמכרים על ידי 
עסקים חברתיים, נתפסת בעיני הציבור כזרז לרכישה ולכן בעת ניסיונות מיתוג של עסקים חברתיים 

יש להדגיש תכונה זו לצד התרומה לחברה ולקהילה. עם זאת יש לקחת בחשבון כי מסרים הנוגעים 
במתן תעסוקה לקבוצות מיעוט כמו חרדים ו/או ערבים )ובמידה מסוימת גם נשים( זוכים לאהדה 

ציבורית נמוכה יותר. 
האקווריום הפתוח חשף מספר אתגרים עמם מתמודדים מנהלי ויזמי העסקים החברתיים. האתגר 

העיקרי היה האתגר הניהולי הכרוך בניהול עסק שהוא גם מיזם חברתי. היזמים והמנהלים סיפרו על 
הקושי לשלב בין הפן העסקי, המחייב עמידה במודל הכנסות ותפוקה ובין הפן החברתי, המתבטא 
בתחושת שליחות חברתית ושאותה קשה למדוד באופן כמותי. עוד סיפרו המשתתפים על הצורך 

לפנות באמצעות מסרים שונים לקהלי יעד שונים בהתאם לרלוונטיות המסר לכל אחת מהקבוצות. 
אמנם הדבר לא נבחן במחקר הנוכחי, אולם ממצא זה עשוי להצביע על הצורך  לפלח את ציבורי היעד 

הארגוניים של כל אחד מהעסקים החברתיים )אם ניתן אזי עד לרמת הפרט( על מנת "לתפור" לכל 
אחד מהלקוחות מסר תקשורתי-שיווקי מתאים, שיעודד רכישה ושימוש בשירותי ומוצרי העסקים 



החברתיים. 
לסיכום, מחקר זה ניסה לחשוף את האתגרים הניהוליים והתקשורתיים העומדים בפני   

עסקים חברתיים בבואם  לשלב בין זהותם העסקית וזהותם החברתית. אמנם הדרך למיתוג עסקים 
חברתיים עדיין רבה, שכן מרבית הציבור אינו מכיר את העסקים החברתיים ואינו צורך את שירותיהם 

ומוצריהם, אך כפי שניתן לראות מתוך המחקר, אלה שכן נחשפו לעסקים חברתיים תפסו הן את 
הפן העסקי והן את הפן החברתי באופן חיובי. מחקר המשך יוכל לבחון אסטרטגיות וטקטיקות 

שונות למיתוג עסקים חברתיים, אם באמצעות עידוד  לקוחות ועובדים קיימים לשתף חוויות 
חיוביות ברשתות החברתיות ואם באמצעות משלוח מסרים ממוקדים לקהלי יעד מפולחים. כך או 

כך, מאפייניו הייחודיים של העסק החברתי, המשלב בתוכו מטרות עסקיות וחברתיות, הופכים אותו, 
לפחות ברמה הפוטנציאלית, למחולל שינוי ממשי בזירה הארגונית הישראלית והעולמית. עם מגמת 

הגידול הצפויה במספר העסקים החברתיים בישראל נראה כי מחקר זה עשוי לתרום תרומה ממשית 
לבניית תכנית עתידית למיתוג עסקים חברתיים.

רשימה ביבליוגרפית
/http://www.minga.co.il :מינגה )2017(. אודות עסקים חברתיים. נדלה מ

 :סמארטרייד )2017(. המגזר הרביעי- שילוב חדשני של רווחים עסקיים עם תרומה לקהילה. נדלה מ
http://www.smartrade.co.il/?p=1021
Ariel, Y., &  Avidar, R. )2015(. Information, interactivity, and social media.  Atlantic Journal 
of Communication, 23)1(, 19-30.
Avidar, R. )2017(.  Public relations and social businesses: The importance of enhancing 
engagement. Public Relations Review )In press, available online 24 April, 2017(.
Berg, K. T., & Sheehan, K. B. )2014(. Social media as a CSR communication channel: The 
current state of practice. In M. W. DiStaso & D. S. Bortree )Eds.(, Ethical practice of social 
media in public relations )pp. 99-110(. New-York: Routledge.  
Botan, C. H. )1992(. International public relations: Critique and reformulation. Public 
Relations Review, 18, 149159α.  
Dhanesh, G. S. )2013(. Building communities: The postmodern CSR practitioner as a 
dialectical activist-agent in India. Public Relations Review 39, 398-402.
Hon, L. C., & Grunig, J. E. )1999(. Guidelines for measuring relationships in public relations. 
Retrieved from http://www.aco.nato.int/resources/9/Conference%202011/ Guidelines_
Measuring_Relationships]1[.pdf
Huang-Horowitz , N. C. )2015(. Public relations in the small business environment: Creating 
identity and building reputation. Public Relations Review, 41, 345-353.  
Kent, M. L., & Taylor, M. )1998(. Building dialogic relationships through the World Wide 
Web. Public Relations Review, 24)3(, 321334α.
Kent, M. L., & Taylor, M. )2002(. Toward a dialogic theory of public relations. Public 
Relations Review, 28, 2137α. 
Kotler, P., & Lee, N. )2005(. Corporate social responsibility: Doing the most good for your 
company and your cause. New York: Wiley.
Taylor, M., & Kent, M. L. )2014( Dialogic engagement: Clarifying foundational concepts. 
Journal of Public Relations Research, 26)5(, 384-398.
Yunus, M. )2007(. Creating a world without poverty: Social business and the future of 
capitalism. New-York: Public Affairs.



הקשר בין תפיסת הכוח לבין סגנונות ניהול הקונפליקטים של בני זוג
ד"ר ענבל פלג-קוריאט וד"ר דנה וימן-זקס

תקציר
על אף הפוטנציאל ההרסני הקיים בקונפליקטים זוגיים, קונפליקטים טומנים בחובם גם הזדמנות 
לצמיחה והעצמה של מערכת היחסים הזוגית. המחקר הנוכחי מנסה לבחון מודל בו תפיסת הכוח 
של בני הזוג מנבאת את דרכי ניהול הקונפליקטים שלהם. בנוסף, נבחן האם קשר זה מתווך על ידי 

תפיסת איכות הקשר של בני הזוג. במחקר השתתפו 160 משתתפים. 45 מתוכם גברים )כ-28%( ו115 
נשים )כ-72%(. טווח הגילאים נע בין 25 ל-71 שנים ))M=42.83, Sd=12.60. המשתתפים התבקשו 

לענות על שאלון אנונימי אשר בחן את משתני המחקר. בהתאם להשערת המחקר נמצא כי קיים קשר 
שלילי בין תפיסת הכח, אשר נמדדה באמצעות הצפייה של היחיד לתלות בבן זוגו בעתיד,  לסגנונות 

ניהול הקונפליקטים השיתופיים. אמנם, בניגוד להשערת המחקר, לא נמצא במחקר זה קשר ישיר בין 
תפיסת הכח לשימוש בסגנונות ניהול קונפליקטים בלתי-שיתופיים. 

ממצאי המחקר עשויים לתרום להבנת אופני ההתמודדות של יחידים עם קונפליקטים במערכת 
יחסים זוגית הן מהבחינה התיאורטית והן מהבחינה היישומית. המחקר הנוכחי מעשיר את הידע 

הקיים בנוגע לאופן בו יחידים מתמודדים עם קונפליקטים זוגיים וחושף את הכוחות החיוביים, 
הניתנים לטיפוח, הטמונים במערכת יחסים זוגית ומאפשרים ליחיד להתמודד בצורה יעילה יותר 

במצבי קונפליקט זוגי. 

מבוא
 Laursen &( קונפליקטים בין-אישיים הינם חלק מרכזי ובלתי נפרד ממערכת היחסים הזוגית

Hafen, 2010(. על אף הפוטנציאל השלילי הקיים בקונפליקטים זוגיים, קונפליקטים טומנים בחובם 
גם הזדמנות לצמיחה והעצמה של מערכת היחסים הזוגית. אופן ההתמודדות של בני-הזוג עם 
הקונפליקט הינו גורם משמעותי בקביעת ההשלכות החיוביות או השליליות של הקונפליקט ) 

 .)Laursen & Hafen, 2010; Putnam & Wilson, 1982; Rahim, 2001
אופן ההתמודדות עם קונפליקט הוגדר בספרות כ"סגנונות התמודדות אשר מתייחסים לדפוסי 

 .)Rahim, 2000; Ting-Toomey et al., 2000( "תגובה המאפיינים אנשים לאורך טווח של מצבים וזמן
 )dual concern model( )e.g., Rahim, 1983, 2001; Thomas, 1976( – "בהתאם ל"מודל העניין-הכפול

התנהגותם של אנשים, במצבי קונפליקט, עשויה להיבחן לפי שני מימדים: ממד "הדאגה לעצמי" 
וממד "הדאגה לאחר", צירופים שונים של ממדים אלו מניבים חמישה סגנונות התמודדות מובחנים 

)Rahim, 1983( – ויתור: מאופיין בדאגה גבוהה לאחר ודאגה נמוכה לעצמי, תחרות: מאופיין בדאגה 
נמוכה לאחר ודאגה גבוהה לעצמי, הימנעות: מאופיין בדאגה נמוכה הן לאחר והן לעצמי, פשרה: 

מאופיין ברמות בינוניות הן של דאגה לעצמי והן של דאגה לאחר, סגנון של פתרון-בעיות: מאופיין 
בדאגה גבוהה הן לאחר והן לעצמי. על בסיס חלוקה זו, ניתן להבחין כי ישנם סגנונות של שיתוף 

פעולה, המכילים מידה כלשהיא של דאגה לאחר )ויתור, פשרה ופתרון-בעיות( וסגנונות של אי 
שתוף פעולה, שאינם מכילים דאגה לאחר )תחרות והימנעות( )Kazemi, 2007(. במצבי קונפליקט 

זוגי יכולים בני-הזוג לבחור בדרכי התמודדות משתפות פעולה עם בן-הזוג או לחלופין בדרכי פעולה 
שמתעלמות מצרכי בן-הזוג ומאופיינות באי-שיתוף פעולה, דבר שצפוי להשפיע על תוצאות 

הקונפליקט. 
בנוסף, Markman & Whitton Stanley, )2002( הראו כי לדרך שבה בני זוג מתווכחים ישנה השפעה 

רבה על הצלחת הנישואין אף יותר מאשר נושאי הריב והמחלוקת עצמם. בני זוג אשר מסוגלים לנהל 
קונפליקט בצורה בונה, באמצעות תקשורת חיובית וללא אינטראקציות שליליות, ייצרו סביבה זוגית 

אשר מאפשרת פתיחות וחשיפת פגיעויות, ועל ידי כך יחזקו את האינטימיות הזוגית ביניהם. 
לאור החשיבות הניכרת, הן תיאורטית והן המעשית, במציאת הגורמים אשר משפיעים על  דרך 

ההתמודדות בו בוחרים בני-הזוג במצבי קונפליקט זוגי, המחקר הנוכחי מנסה  לתרום לשדה מחקר 
זה בכך שהוא בוחן מודל בו תפיסת הכוח של בני הזוג מנבאת את דרכי ניהול הקונפליקטים שלהם. 

בנוסף, נבחן האם קשר זה מתווך על ידי תפיסת איכות הקשר של בני הזג. 



תפיסת הכוח במערכת היחסים הזוגית 
בהתאם לגישת החליפין החברתי כוח הוא תוצר של אינטראקציה בה לצד אחד יש שליטה על 

 )Blau, 1964; Thibaut & Kelley, 1959(. Blood & Wolfe   )1960( משאבים שהצד האחר תלוי בהם
התבססו על גישת החליפין החברתי ופיתחו את "תיאורית המשאבים" להסבר יחסי התלות והכוח 

הזוגיים. בהתאם לתיאוריה זו המשאבים העיקריים של בני הזוג הם הגורם המכריע הקובע את 
מאזן הכוחות בניהם. מכאן, כאשר סיפוק הצרכים והמאוויים של בן הזוג תלויים ביכולתו וברצונו 

של האחר לספק את אותם צרכים והמאוויים, התלות הופכת לחלק בלתי נפרד ממערכת היחסים 
)Dunbar, 2015(. התלות של היחיד בבן זוגו גוברת ככל שהערך של משאבי בן הזוג נתפסים בעיני 

היחיד כגבוהים יותר ופוחתת ככל שעומדים לרשותו מקורות אלטרנטיביים רבים יותר לסיפוק אותם 
 .) Dunbar, 2015; Klonover, 2011( המשאבים

תיאורית המשאבים של Blood & Wolfe  )1960( פותחה עם השנים, בין היתר, נכללו במאזן גם 
משאבים רגשיים  כגון אהבה וחברות.. Keltner, Gruenfeld & Anderson )2003( טענו כי יש למדוד 

את מידת הכוח של כל אחד מבני הזוג בהתאם ליכולת היחסית שלו להשפיע על האחר על ידי 
סיפוק או מניעת משאבים חומריים וחברתיים. . Kulik )1993( סברה כי יש לבחון את השפעת מאזן 
המשאבים על יחסי הכוח בין בני הזוג לא רק בהווה אלא גם מתוך ציפייה לתות עתידית. לטענתה, 

הציפייה לתלות בבן הזוג בעתיד עשויה להקנות ליחיד "אשראי אישי "המתבטא בעמדת כוח בהווה 
)Kulik, 1993; Klonover, 2011( . על אף שתאוריית המשאבים הקלאסית הורחבה במשך השנים 

ועל אף ההבנה כי ניתן לבחון את מאזן המשאבים הזוגי לא רק בהווה אלא גם כצפייה לתלות בעתיד, 
ההנחה הכללית לפיה מאזן המשאבים הזוגי הינו גורם משמעותי בקביעת יחסי הכוח בין בני הזוג 

.) Dunbar, 2015; Lennon, Stewart  & Ledermann, 2013( נשארה יציבה לאורך השנים

תפיסת הכוח וסגנונות ניהול קונפליקטים
בספרות המחקרית קיימות עדויות לקשרים שבין תפיסת הכוח לבין סגנונות ניהול קונפליקטים. 
Coleman )2006( מתאר את הדינאמיקה האופיינית לקונפליקט בין צדדים בעלי עמדת כוח בלתי 

שוויונית. לטענתו, יחידים בעלי כוח ויחידים החברים בקבוצות בעלות כוח, נוטים לשאוף להישגים 
גבוהים יותר עבור עצמם, להפעיל לחץ על הצד השני, להציע מעט ויתורים ולאמץ טקטיקות כוחניות 

ותחרותיות יותר בזמן הקונפליקט בהשוואה ליחידים חסרי כוח )Coleman, 2006(. הבדלי הכוח 
ישפיעו גם על הדרך שבה אנשים ינהלו משא ומתן, לנושאים ונותנים בעלי כוח יהיו שאיפות גבוהות 

יותר בזמן המשא ומתן מאשר לנושאים ונותנים חסרי כוח, הם יטו יותר להיאבק ופחות לוותר 
וישתמשו יותר באיומים. בנוסף, בזמן הקונפליקט, בעלי הכוח יהיו "מכווני מטרה" והם יתחשבו פחות 

בצרכיו של הצד החלש מהם. לעומת זאת, חסרי כוח, החשים כי הם תלויים בצד השני )החזק(, יהיו 
.)Van Kleef, De Dreu, Pietroni, & Manstead, 2006( יותר ערניים וקשובים לצרכיו ולרצונותיו

כאמור לעיל, במערכת היחסים הזוגית, הכוח מקנה גישה רחבה יותר למשאבים ולשליטה בקבלת 
ההחלטות. הכח מעניק לבן הזוג החזק יתרונות רבים )Pratto & Walker, 2004( ואף יכולת גבוהה 

יותר להשיג חלופות למערכת היחסים הזוגית )  Lennon, Stewart  & Ledermann, 2013(. מחקרים 
 Donovan  מראים כי לתפיסת הכוח השפעה על קבלת ההחלטות בעת קונפליקט זוגי. כך למשל

Jackson )1990 &( הראו כי כאשר בני הזוג שוקלים את האפשרות להתגרש הם ישוו בין התגמולים 
אותם הם צפויים לקבל באם יישארו במערכת היחסים )כגון חברות, שותפות בניהול משק הבית 

וחיבה וכו'( לבין העלויות שבהישארות במערכת היחסים הזוגית )כגון חוסר שביעות רצון וויתור על 
אלטרנטיבות לקשר וכו'(. ככל שהעלויות הכרוכות בהישארות בקשר עולות על התגמולים שבעזיבה, 

הסבירות שבני הזוג יבחרו להתגרש עולה )Donovan & Jackson, 1990(. יחד עם זאת, עד היום, לא 
נערך מחקר אשר בדק את השפעת הכוח, כפונקציה של מאזן המשאבים הזוגי, על סגנונות ניהול 

הקונפליקטים של בני הזוג. 
איכות הקשר הזוגי כמשתנה מתווך בין תפיסת הכוח לבין סגנונות ניהול הקונפליקטים

מחקרים אשר בחנו את הקשר שבין מאזן המשאבים הזוגי לבין איכות היחסים הזוגיים הראו כי ככל 
שבן הזוג מעריך יותר את המשאבים שבן זוגו מעמיד לרשותו במערכת היחסים הזוגית בהשוואה 

 Lavee & Kats, 2002; Lewis( למשאביו שלו, כך עולה שביעות הרצון שלו ממערכת היחסים הזוגית



Spanier, 1979; Nye & Mclaughlin, 1976 (.Lewis & Spanier  )1979 &(  הראו כי ככל שעומדים 
לרשות בני הזוג יותר משאבים חברתיים ואישיים המאפשרים להם לחיות ברווחה כך שביעות הרצון 

ממערכת היחסים תהיה רבה יותר. בנוסף, ככל שהיחיד מרגיש כי מסופקים לו תגמולים רבים, 
 Lennon, Stewart .במסגרת הקשר הזוגי, כך שביעות הרצון שלו ממערכת היחסים תהיה רבה יותר

Ledermann )2013 &( בחנו את הקשר שבין יחסי התלות הזוגית לבין שביעות הרצון ובמחויבות 
 )investment model )Rusbult, 1980, 1983 -למערכת היחסים. מחקרם הראה כי בהתבסס על ה

 interdependence theory(()Kelley & Thibaut, 1978; "אשר מבוסס על  תיאורית "התלות ההדדית
Rusbult, Agnew, & Arriaga, 2012; Thibaut & Kelley, 1959 ( כאשר יחסי התלות בין בני הזוג לא 

הדדים )כלומר, אחד מבני הזוג תלוי יותר בבן הזוג השני( בן הזוג הפחות תלוי )החזק יותר( יעריך 
יותר את האלטרנטיבות לקשר הנוכחי, יהיה פחות מחויב למערכת היחסים ושביעות הרצון שלו 

 .)Lennon, Stewart  & Ledermann, 2013  ( מהקשר תפחת
מן העבר השני, תפיסת איכות הקשר הזוגי נמצאה גם כמשמעותית לאופן שבו בני הזוג יבחרו 

להתמודד עם קונפליקטים בזוגיות. מחקרים הראו כי יחידים התופסים את הזוגיות שלהם כמשביעת 
רצון יגיבו בצורה חיובית להתנהגויות שונות של בני זוגם, בעוד שבני זוג התופסים את הזוגיות שלהם 

כבלתי משביעת רצון, יגיבו בצורה שלילית למגוון התנהגויות של בן זוגם וזאת אף במצבים בהם 
 Flora & Segrin, 2000; Hawkins, Carre`re, &( התנהגותו האובייקטיבית של בן הזוג הייתה חיובית
Gottman, 2002(. Weiss )1980( הראה כי כאשר הזוגיות מאופיינת ברגשי חיבה, בני הזוג יפרשו את 
ההתנהגות והמסרים של בני זוגם בצורה חיובית יותר, ללא קשר לתוכן האובייקטיבי של ההתנהגות 

או המסר. לדוגמא, המחקר הראה כי במצבים בהם בן הזוג השני חווה רגשות חיובים כלפי בן הזוג 
הראשון וכלפי הקשר הזוגי, הבעת עמדה בצורה ניטרלית )ללא רגש חיובי או שלילי( על-ידי אחד 

מבני הזוג, תתפרש כמסר חיובי על ידי  בן הזוג השני. מנגד, בני זוג בעלי רגשות שליליים כלפי הקשר 
הזוגי וכלפי בני זוגם, יטו לפרש את הבעת העמדה הניטרלית כבעלת מסר שלילי. מכאן, קיים בסיס 
להניח כי בעת קונפליקט זוגי, תפיסת איכות הקשר הזוגי תשפיע על סגנונות ההתמודדות של בני 

הזוג.  תמיכה נוספת להשערה זו ניתן למצוא במחקרם של Dildar, Sitwat & Yasin )2013( אשר 
בדקו את השפעת שביעות הרצון מהקשר הזוגי על סגנונות ניהול קונפליקטים. תוצאות המחקר 
הראו כי במצבים בהם שביעות הרצון מהקשר הזוגי ירודה, בני הזוג יטו להשתמש יותר בסגנונות 
ניהול קונפליקטים בלתי שיתופיים )הימנעות ותחרות( וימעטו או ימנעו משימוש בסגנונות ניהול 

קונפליקטים שיתופיים. 
לסיכום, לאור סקירת הספרות לעיל ולאור החשיבות הניכרת, הן תיאורטית והן המעשית, במציאת 
הגורמים אשר משפיעים על  דרך ההתמודדות בה בוחרים בני-הזוג במצבי קונפליקט זוגי, המחקר 

הנוכחי מנסה לתרום לשדה מחקר זה בכך שהוא בוחן מודל בו תפיסת הכוח של בני הזוג, כפונקציה 
של מאזן המשאבים הזוגי, מנבאת את דרכי ניהול הקונפליקטים שלהם. בנוסף, נבחן האם קשר 
זה מתווך על ידי תפיסת איכות הקשר של בני הזג. במילים אחרות, מחקר זה יבחן את השאלה 

האם תפיסת הכוח של בן הזוג משפיעה על סגנונות ניהול הקונפליקטים שלו והאם קשר זה מתווך 
באמצעות תפיסת איכות הקשר הזוגי?

במחקר יבחנו שתי השערות מחקר-
H1: ימצא קשר בין תפיסת הכוח לבין סגנונות ניהול קונפליקטים.

H2: תפיסת איכות הקשר הזוגי תתווך את הקשר שבין תפיסת הכוח של בן הזוג, לבין סגנונות ניהול 
קונפליקטים שלו. כך שתפיסת כוח גבוהה תתרום לתפיסת איכות קשר נמוכה וזו בתורה תתרום 

לשימוש גבוה יותר בסגנונות ניהול קונפליקטים בלתי-שיתופיים )תחרות והימנעות( ולשימוש נמוך 
יותר בסגנונות ניהול קונפליקטים שיתופיים )פתרון בעיות, פשרה וויתור(.

שיטה
משתתפים

במחקר השתתפו 160 משתתפים. 45 מתוכם גברים )כ-28%( ו115 נשים )כ-72%(. טווח הגילאים 
נע בין 25 ל-71 שנים ))M=42.83, Sd=12.60. כל הנבדקים נמצאים במערכת יחסים כאשר מרביתם 

נשואים )כ-80%( והיתר במערכת יחסים זוגית קבועה )כ-20%(. מרבית המשתתפים הם אקדמאים 



)87%( וחילונים )81%(.

כלי מחקר 
במחקר זה נעשה שימוש בשאלוני דיווח עצמי למדידת המשתנים הבאים:

 ROCI-II : The(  סגנון ניהול קונפליקטים – נמדד באמצעות שאלון סגנונות התמודדות בקונפליקט
Rahim Organizational Conflict Inventory II(, פותח על ידי Rahim )1983( ונועד לבדוק את סגנון 

ההתמודדות של המשתתף במצבי קונפליקט.  השאלון תורגם לעברית ונערך על ידי בן ארי, פיינר 
ושמיר )2002( . השאלון מכיל חמישה תת-סולמות המייצגים חמישה סגנונות שונים להתמודדות 

במצבי קונפליקט )פתרון בעיות, תחרות, ויתור, הימנעות ופשרה( כל אחד מהסולמות מכיל בין 6 ל-7 
פריטים. 

תת סולם פתרון בעיות –מתאר סגנון התמודדות המאפיין אנשים המונעים על ידי הרצון למצוא 
פתרון שייענה על צרכי שני הצדדים. דוגמא להיגד מתוך תת סולם פתרון בעיות "אשתדל לדון עם בן 

זוגי, כדי למצוא פתרונות, שיענו על הצפיות של שנינו".
תת סולם תחרות - מתאר סגנון התמודדות המאפיין אנשים הנחושים להשיג את מטרותיהם גם אם 
הדבר בא על חשבון מטרותיו של הצד האחר. דוגמא להיגד מתוך תת סולם תחרות "אשתמש בכוחי 

על מנת לנצח".
תת סולם ויתור –מתאר סגנון התמודדות המאפיין אנשים אשר מוכנים לוותר על מטרות שחשובות 
לבם לטובות הצד השני, גם אם הדבר עלול לפגוע בהם. דוגמא להיגד מתוך תת סולם ויתור " אוותר 

בהתאם לרצונות בן זוגי".
תת סולם הימנעות –מתאר סגנון התמודדות המאפיין אנשים המעדיפים להימנע מעיסוק מיידי 

בהשגת מטרותיהם או מטרות האחר ונמנעים מהתמודדות עם הקונפליקט על ידי דחיה או נסיגה. 
דוגמא להיגד מתוך תת סולם הימנעות " אשתדל להימנע מחילוקי דעות עם בן זוגי".

תת סולם פשרה –מתאר סגנון התמודדות המאפיין אנשים הנענים לפתרון שנותן מענה חלקי 
למטרותיהם ולמטרות הצד השני. דוגמא להיגד מתוך תת סולם פשרה "אסכים לוותר על משהו על 

מנת לקבל משהו אחר".
השאלון הכולל בנוסחו העברי מכיל 32 פריטים המנוסחים כהיגדים ומתארים התנהגויות אפשריות 
במצב של קונפליקט. על היגדים אלו יש לענות בסולם ליקרט הנע בין 1 ל 6 )1 – לגמרי לא נכון, 6 – 
נכון מאוד(. כל פריטי השאלון המתורגם )בן ארי, פיינר ושמיר, 2002(  הותאמו להקשר הזוגי.  לכל 

אחד מהמשתתפים חושב ציון לפי ממוצע התשובות בכל אחד מהסולמות שתוארו לעיל. ככל שהציון 
גבוה יותר בסולם מסוים, כך התנהגות הנבדק מאופיינת יותר בסגנון הרלוונטי לסולם זה.

במחקר הנוכחי נמצא כי מהימנות העקיבות הפנימית )אלפא של קרונבך( היא: a=0.81עבור סגנון של 
הימנעות, a=0.79עבור סגנון של תחרות, a=0.72עבור סגנון של ויתור, a=0.74עבור סגנון של פשרה ו 

a=0.91עבור סגנון של פתרון בעיות.

תפיסת הכוח - נמדדה באמצעות שימוש בשאלון של kulik )1993( "ציפיה לתלות בעתיד". השאלון  
נועד לבדוק את תפיסת הכוח של היחיד בתוך מערכת היחסים הזוגית כפונקציה של תפיסת התלות 

של בן הזוג במשאבים שבן הזוג השני צפוי לספק לו בעתיד. השאלון בודק את הציפייה לתלות בבן 
הזוג בעתיד )כוח( ביחס לנושאים שונים )בריאות, משבר, זקנה, שירותים אישיים, צרכים רגשיים 

וחברתיים, כלכלה וקשרי חוץ(. השאלון מנוסח בצורת היגדים )לדוגמא " עד כמה אתה צופה להיות 
תלוי בבן או בת הזוג בעתיד בכלכלת ופרנסת המשפחה"( וכולל 9 פריטים, שנמדדים באמצעות סולם 

ליקרט הנע בין 1 ל 6 )1 – כלל לא , 6 – במידה רבה מאוד(. במחקר הנוכחי נמצאה מהימנות עקיבות 
.α=0.79  פנימית )אלפא של קרונבך( זהה לזו שנמצאה במחקר המקורי

 DAS – Dyadic Adjustment( (  תפיסת איכות הקשר – נמדדה באמצעות שאלון איכות הקשר הזוגי
Scale. השאלון פותח על ידי   Spanier )1976( וזכה לשימוש רב.  השאלון נועד לבדוק את תפיסת 

היחיד את איכות הקשר עם בן זוגו. השאלון מורכב מ- 32 פריטים, עליהם יש לענות בסולמות ליקרט 
בעלי טווחי הערכה שונים, ועל כן לשאלות בעלות טווח רחב יותר ניתן משקל גבוה יותר בחישוב 
הציון הכללי.  24 תשובות נעות על סולם בן חמש דרגות )1-5(, 5 תשובות נעות על סולם בן שש 



דרגות )0-5(, שתי תשובות הן דיכוטומיות )כן/לא( ותשובה אחת נעה על סולם בן שבע דרגות )0-6(, 
כאשר בכל הפריטים ציון גבוה יותר מצביע הסתגלות גבוהה יותר לקשר הזוגי וציון נמוך יותר מצביע 

על הסתגלות נמוכה יותר לקשר הזוגי. הציון הסופי נקבע על ידי סכום הנקודות שקיבל כל נבדק. 
 .α=0.92 במחקר הנוכחי נבדקה המהימנות הפנימית של הציון הכולל ונמצאה אלפא של קרונבך

פרטים אישיים - לבדיקת נתוני הרקע של המשתתפים נבנה שאלון פרטים אישיים שכלל: מין, גיל, 
מצב זוגי )נשוי או נמצא במערכת יחסים קבועה(, מספר ילדים והאם הילדים הם מבן/ בת הזוג 

הנוכחי/ת, רקע דתי, ארץ לידה ושנת עלייה, השכלה, עיסוק והכשרה בתחום יישוב סכסוכים. 

הליך
המשתתפים במחקר קיבלו את שאלוני המחקר המתוארים לעיל בשתי דרכים: האחת באמצעות 
חלוקה ידנית לאנשים בגירים הנמצאים במערכת יחסים זוגית. החלוקה התבצעה באוניברסיטת 

גדולה ומוכרת בישראל ובמקומות עבודה שונים ברחבי ישראל. והשנייה, על ידי הפצה באינטרנט 
)שאלונים מקוונים המיועדים לבגירים הנמצאים במערכת יחסים זוגית(. הודגש בפני כל המשתתפים, 

כי השאלונים הם אנונימיים כך שלא ניתן לזהותם, וכי באפשרותם להפסיק את השתתפותם 
במחקר בכל רגע. כמו כן, המשתתפים שענו על השאלונים הידניים קיבלו בנוסף לשאלונים מעטפה 
מבוילת עם כתובתה של עורכת המחקר והתבקשו לשלוח את השאלונים בדואר על מנת לשמור על 

האנונימיות שלהם. 

ממצאים
על מנת לבדוק האם קיים קשר בין קשר בין תפיסת הכוח של בן הזוג לבין סגנונות ניהול קונפליקטים 

שלו  )H1(  חושב מתאם פירסון. בהתאם להשערת המחקר נמצאו קשרים שליליים בין תפיסת 
 rp=-.219,( ולבין פתרון בעיות )rp=-.186, p<0.05( לבין פשרה ,)rp=-.207, p<0.01( הכח לבין ויתור
p<0.01(. כך שככל שתפיסת הכח בין בני הזוג היתה גבוהה יותר היה פחות שימוש בסגנונות ניהול 

הקונפליקטים השיתופיים )פתרון בעיות, פשרה וויתור(.בניגוד להשערת המחקר לא נמצא קשר 
 rp=-.010,( והמנעות )rp=-.034, p>.05( מובהק בין תפיסת הכח לסגנונות הבלתי שיתופיים -תחרות

.)p>.05
על מנת לבדוק האם ההשפעה של תפיסת הכח על סגנונות ניהול הקונפליקטים מתווכת באמצעות  

תפיסת איכות הקשר )2H(  ערכנו ניתוחי תיווך ) )PROCESSשל Hayes )2013(, מודל מס' 4 . 
הניתוחים התבססו על bootstraps )5000 X  1000( כאשר תפיסת  הכח היתה המשתנה המנבא, 

תפיסת איכות הקשר היה המשתנה המתווך וסגנונות ניהול הקונפליקט היו משתנים תלויים. 
בהתאם להשערת המחקר, נמצא כי באינטרוול של 95% ביטחון, ההשפעה הלא ישירה של תפיסת 

הכח על סגנון ניהול קונפליקטים של ויתור המתווכת דרך תפיסת איכות הקשר לא כללה את הערך 
CI ]-.1586,-.0426 95%(( 0[  ב1000 מדגמים. בנוסף, בהתאם להשערת המחקר, גם ההשפעה הלא 
ישירה של תפיסת הכח על סגנון ניהול קונפליקטים של פשרה המתווכת דרך תפיסת איכות הקשר 

לא כללה את הערך CI ]-.2067,-.0484 95%(( 0[  ב1000 מדגמים ובהתאם להשערת המחקר גם 
ההשפעה הלא ישירה של תפיסת הכח על סגנון ניהול הקונפליקטים של פתרון בעיות המתווכת 

דרך תפיסת איכות הקשר לא כללה את הערך CI ]-.2479,-.0597 95%(( 0[  ב1000 מדגמים. 
בדקנו את מובהקות ההשפעות הלא ישירות באמצעות פרוצדורות bootstrapping ברמת ביטחון 
 F)1,158(=15.38, p<0.001,( של 95%. מודל התיווך של תפיסת הכח על סגנון ויתור נמצא מובהק

 F)2,157(=22.04, p<0.001,( מודל התיווך של תפיסת הכח על סגנון פשרה נמצא מובהק ,)R^2=8.87%
 F)1,158(=40.03,( ומודל התיווך של תפיסת הכח על סגנון פתרון בעיות נמצא מובהק )R^2=21.92%
p<0.001, R^2=37.96%(.  מכאן, תפיסת איכות הקשר מתווכת את הקשר בין תפיסת הכח לסגנונות 

 b=-.1246,( פשרה ),b=-.0960, SE=.0301, p<.001, CI: -.1586,-.0426(  ( ניהול הקונפליקט ויתור
b=-.1555, SE=.0468, p<.001, CI: -.2067,- ( ופתרון בעיות  )SE=.0406, p<.001, CI: -.2067,-.0484

0484. ( )ראה תרשים 1 (. נמצא כי מקדם הרגרסיה בין תפיסת הכח לתפיסת איכות הקשר שלילי 
ומובהק )p<.001-b ,5.4488=( וכן כי מקדמי הרגרסיה בין תפיסת איכות הקשר לסגנונות ניהול 

הקונפליקט השיתופיים חיוביים ומובהקים  )ויתור=.0176, פשרה=.0229, פתרון=.0285( כך שככל 
שתפיסת הכח גבוהה יותר, איכות הקשר נמוכה יותר ונעשה פחות שימוש בסגנונות השיתופיים. 



נראה כי ההשערה )H2( לגבי הסגנונות השיתופיים אוששה. באשר לסגנונות ניהול הקונפליקט 
 )r=.03, p>.05( הבלתי שיתופיים,  לא נמצאה השפעה ישירה בין תפיסת כח לסגנון של תחרות

 )r=-.01, p>.05( ולסגנות של הימנעות

תרשים 1. מודל התיווך בין תפיסת הכח לסגנונות ניהול הקונפליקט השיתופיים )הערכים 
המספריים מציינים את הקשרים בין המשתנים(

 

 

דיון
מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את הקשר בין תפיסת הכוח לבין סגנונות ניהול הקונפליקטים 

של בני הזוג. מחקר זה הינו מחקר חלוצי אשר בחן קשר בין משתנים אלו במערכת יחסים זוגית. 
בהתאם להשערת המחקר נמצא כי קיים קשר שלילי בין תפיסת הכח, אשר נמדדה באמצעות 

הצפייה של היחיד לתלות בבן זוגו בעתיד,  לסגנונות ניהול הקונפליקטים אשר הוגדרו במחקר זה 
כ"סגנונות שיתופיים" )פתרון בעיות, פשרה וויתור( . כך, ככל שמידת תפיסת הכח, היינו, הציפייה 

לתלות בבן הזוג בעתיד גבוהה יותר, כך השימוש בסגנונות שיתופיים יהיה נמוך יותר. בנוסף נמצא כי 
קשר זה מתווך באמצעות תפיסת איכות הקשר. בניגוד להשערת המחקר, לא נמצא במחקר זה קשר 

בין תפיסת הכח לשימוש בסגנונות ניהול קונפליקטים אשר הוגדרו במחקר זה כ"סגנונות בלתי-
שיתופיים" )תחרות והמנעות(. 

במילים אחרות, ממצאי המחקר מראים כי כאשר היחיד חש שהוא בעמדת כוח בקשר הזוגי והוא 
אינו תלוי בבן זוגו הוא יתפוס את איכות הקשר כפחות טובה וכתוצאה מכך הוא יטה פחות להתחשב 

בצרכיו של בן זוגו, כלומר, יטה פחות להשתמש פחות בסגנונות השיתופיים, יהיה פחות נכון 
לוויתורים ולפשרות ויחתור פחות לפתרונות אינטגרטיביים אשר יש בכוחם כדי לשפר את מערכת 

היחסים הזוגית.
ממצאי המחקר עשויים לתרום להבנת אופני ההתמודדות של יחידים עם קונפליקטים במערכת 

יחסים זוגית הן מהבחינה התיאורטית והן מהבחינה היישומית. מן ההיבט התיאורטי, המחקר 
הנוכחי הינו מחקר רב תחומי היוצר חיבור אינטרדיסציפלינרי בין תחום הפסיכולוגיה האישיותית, 

פסיכולוגיה חברתית, יחסים זוגיים, תפיסה בין-אישית ותחום חקר הקונפליקטים. האינטגרציה 
בין הדיסציפלינות מאפשרת להסביר תופעות מורכבות באמצעות תובנות מתחומי מחקר שונים. 

המחקר הנוכחי מעשיר את הידע הקיים בנוגע לאופן בו יחידים מתמודדים עם קונפליקטים זוגיים 
וחושף את הכוחות החיוביים, הניתנים לטיפוח, הטמונים במערכת יחסים זוגית ומאפשרים ליחיד 

להתמודד בצורה יעילה יותר במצבי קונפליקט זוגי. 
בנוסף לבחינת הקשרים בין תפיסת הכח והתמודדות היחיד עם קונפליקטים זוגיים, תרומתו של 
המחקר מגולמת גם בניסיון לשפוך אור על מקומה של תפיסת איכות הקשר כגורם סיבתי לאופן 

ההתמודדות בקונפליקט, כך שמתאפשרת גישה להבנת ההשפעה של תפיסת הכח על אופן 
ההתנהלות של יחידים במצבי קונפליקט זוגי. 



מן ההיבט היישומי, מחקר זה, המאפשר הבנה מעמיקה של תפקידה של תפיסת הכח בסגנון 
ההתמודדות עם קונפליקטים ומאפשר להגיע לתובנות חדשות באשר לאופני ההתמודדות עם 

קונפליקט המעודדים טרנספורמציה בקונפליקט ודרכה צמיחה והתפתחות אישית וזוגית. אנשי 
טיפול ומגשרים יוכלו להיעזר בממצאי המחקר על מנת להבין בצורה מעמיקה את הקשר שבין 

מאפיינים אישיותיים ומצביים של המטופלים והמגושרים )תפיסת הכח במערכת היחסית, איכות 
הקשר( שלהם ואלה ישפיעו על הדרך שבה הם יבחרו להתנהל במצבי קונפליקט זוגי. 

ממצאי המחקר הנוכחי מראים כי תפיסת הכח קשורה ומנבאת את השימוש של בני הזוג בסגנונות 
ניהול קונפליקטים . כפי שפורט בפרק הסקירה הספרותית, אופן התמודדות שיתופי עם קונפליקטים 

צפוי לאפשר לבני הזוג להתמודד בצורה קונסטרוקטיבית עם הקונפליקט ואף להעצים ולהצמיח 
את המערכת הזוגית. מחקרים מראים כי שימוש בסגנונות שיתופיים של ניהול קונפליקטים קשור 

 ,) Karney & Bradbury, 1995; Segrin et al., 2009( לשביעות רצון גבוהה יותר מהקשר הזוגי
 )Robles & Kiecolt-Glaser, 2003; Whitson & El-Sheikh, 2003( לבריאות הפיזית של בני הזוג

 . )Whisman,2007 ( ולבריאות הנפשית של בני הזוג
לצד תרומותיו המשמעותיות של המחקר הנוכחי, יש לו מספר מגבלות שמן הראוי יהיה להתייחס 

אליהן בעתיד ולנסות להתגבר עליהן במחקרי המשך.  ראשית, המשתנים במחקר זה  נבדקו 
באמצעות שאלוני דיווח עצמי. שיטת מחקר זו עשויה לסבול מפערים אפשריים בין ההצהרות של 

משתתפי המחקר לגבי הנטיה הרגשית או ההתנהגותית שלהם לבין התגובה ההתנהגותית והרגשית 
 .)Holland, Verplanken & Van Knippenberg, 2002(  בפועל

הסוגיה הבעייתית השנייה, עוסקת במדידת משתנה תפיסת הכח באמצעות שאלון "צפייה לתלות 
בעתיד". ראוי כי מחקרי המשך יבדקו את תפיסת הכח במערכת היחסים גם באמצעות דרכים אחרות 

ולא רק באמצעות התלות העתידית כפי שנעשה במחקר זה.
לסיום, ראוי להתייחס למאפיינים הדמוגרפיים ולהקשר התרבותי במסגרתו מתקיימת מערכת 

היחסים בין בני הזוג. מהספרות המחקרית עולה כי ככלל התנהגותם של יחידים, במצבי קונפליקט, 
מושפעת מההקשר התרבותי ומערכים ונורמות ההתנהגות המקובלות בחברה מסוימת, כל אלה 

 Komarraju, Dollinger & Lovell,( ישפיעו על הדרך שבה יחידים יבחרו להתמודד עם קונפליקטים
2008(. לאור האמור לעיל, נראה אפוא, כי יכולת ההכללה של ממצאי המחקר ומסקנותיו לאוכלוסיות 

אחרות, בעלות מאפיינם תרבותיים שונים מאלו של אוכלוסיית המחקר הינה מוגבלת. במחקר המשך, 
מעניין יהיה לבדוק את מודל המחקר על משתתפים בעלי מאפיינים דמוגרפיים שונים.  
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ובסיכום, יריד המחקר ה 13 שהתקיים ביום רביעי 21 ביוני 2017 הוקדש למחקר על זהות ושונות.  

הרלוונטיות של הנושא -- שהוצע על ידי פרופ' מיכאל קרן -- בתקופה שבארץ ובעולם ההתלכדות 

סביב הזהות השונה, הייחודית, גוברת על האחדות הניבה עניין רב בקרב חוקרי המכללה.   התוצאה 

הייתה 14 הרצאות בארבעה מושבים: זהות ושונות אישית, מגדרית, מקצועית וקולקטיבית.  

ההרצאות זכו לעניין רב שהתבטא בהערות ובשאלות ולנוכחות של רבים מחברי הסגל לאורך כל היום.

תודות
תודות לפרופ' מיכאל קרן מהחוג לתקשורת שהציע את נושא היריד זהות ושונות, לפרופ' איריס 

חיימוב מהחוג לפסיכולוגיה שיזמה לפני 13 שנים את יריד המחקר במכללה, לפרופ' רותי כץ 

על חברותה בוועדת הכנס, לחברי הסגל שהציגו את 14 ההרצאות וכהנו כיושבי הראש בארבעה 

המושבים של היריד, לנעמה מויאל שקבלה על עצמה את הארגון של היום הזה, לאורנה בק על 

העזרה והעצות הטובות, להנהלת המכללה על התמיכה בארגון היריד. ולכל חברי סגל המכללה 

שהגיעו לשמוע וללמוד, לשאול ולהשתתף בדיון.  


