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Æבגנב ןוירוג≠ןב תטיסרבינואב לוהינל רפסה תיבב הצרמו תילכלכ היגולויצוסל טנרוטקוד אוה ¨קילמוק גלוא

Æתוליעומה היתועצהו היתונויער לע רלימ לכימל הדומ רבחמה :הרעה

קילמוק גלוא ∫תאמ

ןבומכו ,םיקסעבו הדובעה םלועב תמייקתמה תיתרבח היצקארטניא לש תוחיכשה תורוצה תחא אוה ןתמו אשמ לוהינ
,ונלש םיקפסהו תוחוקלה םע ןתמו אשמ םילהנמ ונא Æונייח לש ,םיימשר יתלב ןהו םיימשר ןה ,םירחא םימוחתב םג
ינויצקארטניא ךילהתל Æתיפוסניא איה תאז המישרו ÆÆÆםידליה םע ,גוזה ינב םע ,ונל םיפיפכה םעו ונילע םינוממה םע
םייתסי יתמ ,ןתמו אשמ להנתי הריווא וזיאבו דציכ םיעבוקה םיקהבומ םייגולוכיספ םיטביה םיוולתמ דימת הז בכרומ
ויתורוצ לע יקסע ןתמו אשמב דחוימב ףקות הנשמ םילבקמ הלא םירטמרפ Æויתואצות הנייהת המ ≠ בושח יכהו

Æתוריבכ תוחלצהל םליבוהל וא םידיגאת טטומל ,לשמל ≠ ועמשמכ וטושפ ≠ יושעה ,תונושה
דאמ דע םייתועמשמ םיביכרמ ינשב דקמתי ,ןתמו אשמ לש היגולוכיספ לש קתרמ םוחתל וכיישל ןתינ רשא ,הז רמאמ
Æוב םיפתתשמה לש ימצעה תבוטל היטהו תוירטנצוגא ≠ ןתמו אשמ לש םיבלשהו םיטביהה לכ לע הבר העפשה ילעבו

תורצונ דציכ ריבסמ ינשה קלחה Æןתמו אשמ לש רקחמה תודלות תא הרצקב רקוס רמאמה לש ןושארה קלחה
תולבוכה ןהיתועפשה תא םיגדמו קמועל ןחוב ישילשה קלחה Æונלש טופישבו הסיפתב ימצעה תבוטל היטהו תוירטנצוגא
לע תועיפשמ ןה וב ןפואל םג סחייתמו ®דועו ןורתפה תאיצמל חווט ,וכשמ יבגל© ןתמו אשמ לע הלא תויטה לש
Æםידדצה לש תיתא תוגהנתה
הביטקפסרפב תוירטנצוגאב ןוידל רמאמה לש יעיברה קלחה תא שידקהל בייחמ ,םויכ םיקסע לוהינ לש ילבולגה יפואה
תוישעמ םיכרדו םילכ ,םייריפמא םיאצממ ךמס לע ,עיצמ ןורחאה קלחה ,ףוסבלו Æתימואלניבו תיתוברת≠ןיב
ןתמו אשמ לע ימצעה תבוטל תויטהו תוירטנצוגא לש תוילילשה תועפשהה תתחפהל לועפל ןתינ םתועצמאבש
Æרשפאה לככ תונגוהו תויבטימ תואצותל עיגהל יוכיסה תא לידגהל ךכבו

ÈÓˆÚ‰ ˙·ÂËÏ ‰ÈË‰Â ˙ÂÈ¯ËˆÂ‚‡
Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È·
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גולוכיספה תפס לע ןתמו אשמ

תוצופנה תויגטרטסאה תחא אוה ןתמו אשמ
וא םידדצ ינש הז ךילהתב רשאכ ,םיכוסכס בושייל
תודגונמה תורטמל ןורתפ אוצמל םיסנמ רתוי

םיברועמה Æתומאות ןניאש תורטמל וא םהלש
לכ המ ,ןתיי דצ לכ המ רידסהל םיסנמ ןתמו אשמב
םירותיו ולאו םהיניב ומייקתי ןיפילח ולא ,חקיי דצ
לש תיבטימה האצותה Æןיפיקעב וא ןירשימב ושעיי

בצמ ,¢win-win¢ לש בצמל העגה איה ןתמו אשמ
,ושקובמ תא גישהו חיוורה יכ ,שיגרמ דצ לכ ובש
Æואולמב אל םא םג

ךרואל רבע ןתמו אשמה לש יגולוכיספה רקחמה
ה תונשב ,ותישארב Æתוכופהת רפסמ םינש תורשע
ודקמתה ,תמדוקה האמה לש ∑∞ ≠ הו ∂∞ ≠
:םימוחת≠יתת ינשב רקיעב םייתרבח םיגולוכיספ
םיטרפ ≠ םינתונו םיאשונה לש םיישיא םילדבה
םינייפאמו ;המודכו םייתוישיא םינתשמ ,םייפרגומד
תוחכונ ,םויס ידעומ ןוגכ ≠ ןתמו אשמ לש םיינבמ
רפסמ וא םייפסכ םיצירמת ןתמ ,ךוותמ
ועצובש םירקחמה תואמ תורמל Æםיפתתשמה
םיברועמה לש םיישיאניב םילדבה ןוחבל הרטמב
לאיצנטופ הלא םילדבהל יכ ,ררבתה ,ןתמו אשמב
םניא םהו ןתמו אשמ תואצות יובינל לבגומ
,ינבמה רושימב Æוכלהמב תוגהנתה ילדבה םיריבסמ
תא ףשח ןכא תיתרבח היגולוכיספ לש רקחמה
לש טסקטנוקה תא םירידגמה םינתשמ לש םמויק
דציכ הליג אל םתודוא רקחמה םרב ,ןתמו אשמה
קפיס קר אלא ,ןתמו אשמ הנבמ הווהתמו רצונ

האבנמ התייהש המל ףפח םצעבש עדימ

ןומט ךכל רבסההש ןכתי Æתיביאנ היציאוטניא
םה םיינבמה םינייפאמה בור יכ ,הדבועב
לש ותטילשב םניא םירקמה בורו םיביטקייבוא
Æןתונהו אשונה

אשמה אשונב רקחמה ,π∞ ≠ הו ∏∞ ≠ ה תונשב
היגולוכיספב תיביטינגוקה הכפהמהמ עפשוה ןתמו
Æתוטלחה תלבקל יתוגהנתה רקחמב דקמתהו

םירקחמה תיברמ לש תיזכרמה הנעטה
אשמבש איה תוטלחה תלבק לע םייתוגהנתהה
תוטושפ תויגטרטסא לע םיכמתסמ םישנא ןתמו

םימעפ תוליבומ ןהש יפ לע ףא̈ iתוקיטסירוי לע וא
& Tversky© שארמ יוזיחל תונתינש תויועטל תובר

Kahneman, 1974®Æ םיגולוכיספה ולחה ,ןכמ רחאל
,תיתוגהנתהה הביטקפסרפה תא ביחרהל םייתרבחה
טסקטנוקב םינוש םיטקפסא לע שגד תמיש ךות
לש תוטלחה תלבק לע םיעיפשמה יתרבחה
ידי לע ולעוהש תויגוס רפסמ Æםינתונהו םיאשונה
ויהשו ®Bazerman et al. 2000b© ויתימעו ןמרזאב
תעכ וכפה ,תוטלחהה תלבק לש רקחמב תורסח
:ןתמו אשמ לש רקחמב םייזכרמ םיאשונל
Æםידדצה ןיב םיסחי תוכרעמו תושגר ,תוירטנצוגא

øןהמ ≠ ימצעה תבוטל היטהו תוירטנצוגא

,הסיפתה יכ ,תויבקעב םיארמ םיבר םירקחמ
יכו םיירטנצוגא םה ונלש טופישהו תויפיצה
ונמצע תבוטל םיטומ ונא ונלש תויצקארטניאב
©Babcok et al. 1995; Thompson & Loewenstein,

1992®Æ תיעוצקמה תיגולוכיספה תורפסה יפ לע,
לש הקזח הייטנ איה ®egocentrism© תוירטנצוגא
וטבמ תדוקנמ קר יהשלכ היצאוטיס תוארל םדא
דירפהל ישוקב תנייפואמ תוירטנצוגא Æתידעלבה
ןיחבהל תלוכי רסוחב םיתעלו סרטניאל הדמע ןיב
רקחמב ,אמגודל Æתלוזה לש תויסיסב תוגאדב
,®±Ross & Sicoly ©π∑π לש ®ילטודקנאהו© יסאלקה
זוחא תא ךירעהל םיאושנ תוגוזמ ושקיב םירקוחה
גוזה תבØןבל האוושהב םישוע םהש תיבה תולטמ
,ימצע ןדמוא ןתנ םהמ דחא לכש רחאל Æםהלש
האצותהו וידחי ופרוצ גוזה ינב לש םהיתוכרעה

הזש בושחל ןתמו אשמב םיברועמל תמרוג תוירטנצוגא
ינשה דצה םגש ,איה הדוקנה Æרתוי לבקל ןגוה ןיטולחל
תוקחרתה איה הז בצמ לש האצותה °ךכ בשוח
העיגפו ךילהתה תוכשמתה ,ילאמיטפואה ןורתיפהמ
Æםיסחיה תכרעמב

 i תוטלחה לבקלו םייביטינגוק םיבאשמב ךוסחל ונל םיעייסמה םייתבשחמ ךרד ירוציק וא ¢עבצא יללכ¢ ,השעמל ,ןה תוקיטסירוי
תרשפאמו םיטושפ ןויגיהה יללכ לע תכמסנ ,תינכסחו הלק ןתלעפהש םושמ רקיעב תוצופנ וכפה ןה Æהריהמו הטושפ הרוצב
ףאו תויתטיש טופיש תויועט רורגל לולע ןמושיי ,םימיוסמ םיבצמב םלוא Æםוימויה ייחב תיביטקפא הרוצב תוטלחה לבקל
.תוגיצייה תקיטסירויו תונימזה תוקיטסירוי ,ןוגיעה תוקיטסירוי ןה רתויב תויזכרמה תוקיטסירויה Æתוטלחה תלבקב לשכ
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Æזוחא ±∞∞ ≠ מ רתוי ההובג התייה הלבקתהש
ןפואב דקמתה גוזה ינבמ דחא לכש אוה ךכל רבסהה
תיבה תולטמ תיישעב ישיאה וקלחב ירטנצוגא
Æןתוא עצבמ אוה הב הדימל רתי תכרעה השעו

תמייק רשאכ חתפתהל הלולע תוירטנצוגא
תקזוחמ איהו ויתונומא םע םדא לש הרתי תוהדזה
תוירטנצוגא ,ףסונב Æולש תיתרבחה תוהזה ידי לע
וב בצמ ,¢יביאנ םזילאיר¢ לש הסיפתל תרשוקמ םג
תיביטקייבואה תואיצמב טלוש אוה יכ ,ענכושמ טרפה
וניא אוהש םישנאה תונכב קפס ליטמ אוה ןכלו

תרעצמו ,תקתרמ אמגוד תוארל ןתינ Æםמע םיכסמ
≠ לוו ישנא לש םתוגהנתהב תאז היטהל ,ימעטל
ינפל תירבה תוצרא לש תילכלכה תרמצהו טירטס
תא זובב ולטיב םה רשאכ ,יחכונה רבשמה ץורפ
םייולג םירטמרפ לע וססבתהש תורוחשה תויזחתה
וסחייו תירבה תוצראב יארשאה תעוב דיתע יבגל
לש תיגולואידיאהו תיטילופה םבל תייטנל ןתוא
םתטילש תיילשאב םייובש ,ךכו Æםהירקבמ
רחא עדימ תלבקל םימוטאו ןוהה קושב שחרתמב
ונפ אל ללכ םה ,םהלש ןכותה םלועב וניא ורוקמש
Æועמשוהש תורהזאה תא ןוחבל

תספתנ תוירטנצוגא ,תינאידיורפ טבמ תדוקנמ
ףקתומ שח אוה םהב םיבצמב וגאה לש תוננוגתהכ
,רמולכ Æתעגפנ םדא לש תימצע הכרעה רשאכו
Æירטנצוגאל ךפוה םדא ,ןנוגתהל ליחתמ וגאהשכ

תוירטנצוגא יכ ,שיגדהל בושח ,תאז םע דחי
יכונא םדאמ לידבהל egoism®Æ© תויכונא הנניא
לש תדמתמ הפדעה ידכ דע ומצעל עדומב גאודה
תבוט ינפ לע ולש םיישיאה םיסרטניאהו תודמעה
ענכושמ טושפ ירטנצוגא םדא ii,תלוזהו ללכה
םימיכסמו ותעדל םיפתוש ןכא םירחא םישנאש
Æומע

ימצעה תבוטל היטה ביבס יתלחתהה רקחמה
©Self-serving bias® סוחי לש אשונב דקמתה

םיבר םירקחמ וכרענ ,רתוי רחואמ בלשב Æתויתביס
םיבוטכ םמצע םיאור םדא ינב היפל הנומת וגיצהש
ייניעב ,רמוא הווה Æםתוא םיבבוסה רשאמ רתוי

םייארחאו רתוי םייעוצקמ ,רתוי םינגוה ונא ,ונמצע
Æםירחא רשאמ ,רתוי

תויטהו תוירטנצוגא לש תוילילש תועפשה
ןתמו אשמ לע ימצעה תבוטל

תומגופ ימצעה תבוטל תויטהו תוירטנצוגא
ותוא להנל ןתמו אשמב םיברועמה לש םתלוכיב
תגשהל יניצר לושכמ תווהמ ןהו הנובנ הרוצב
רבגי ךכ ,לדגת תוירטנצוגאה תדימש לככ Æןורתפ
;Wade-Banzoni et al. 1996© המכסהל עיגהל ישוקה

Bazerman et al. 1999; Bacock et al. 1995®Æ

רתוי בוט רוכזל םיטונ םיפתתשמה ןתמו אשמב
רתי לקשמ תתלו םתוא םיתרשמה םינותנו תודבוע
ךות ,םהינועיט תא תוששואמה תודמעו תועדל
;Diekmann et al. 1997© תירטנצוגא היטה תריצי

Thompson & Loewenstein 1992®Æ לש רשקהב
:תוימוטוכיד םינפ שי ירטנצוגא שוריפל ,תונגוה
יבויח ,ער לומ בוט ,®םהלש© קדצ יא לומ ®ילש© קדצ
תייטנ ,ןכ לע רתי Epley et al. 2004®Æ© ילילש לומ
¢תונגוה¢ תדימ תא תוושהל ןתמו אשמב םידדצה
,הנממ םהלש תישיאה תלעותה תדימל האצותה
וז תוגהנתה Æומויס תא תבכעמו ולוהינל העירפמ
ינפמ ,ילאיצנטופה רדסהה חווט תא התיחפמ
קר ותרשי רשא תונורתפב דצ לכ לש תודקמתההש
תועצהה ןווגמ תא תמצמצמ ישיא ןפואב ותוא
הנספתית םגש ךוסכסה ןורתפל תוירשפאה
& Babcock© םידדצה לכ ידי לע תונגוהכ

Loewenstein, 1997®Æ לש ותישאר ,יללכ ןפואב
אוה תונגוהה תסיפת סיסבב דמועה ךילהתה
,ונרובע הביטימהו תפדעומה האצותה לע הטלחהב
,דבעידב וז הטלחה תקדצהב ןכמ רחאל קרו
Æ®¢השעייש יואר ךכ¢© תונגוה לש םינועיט תועצמאב
אשמב םיברועמל תמרוג תוירטנצוגא ,השעמל ךכ
הדוקנה Æרתוי לבקל ןגוה ןיטולחל הזש בושחל ןתמו

בצמ לש האצותה °ךכ בשוח ינשה דצה םגש ,איה
,ילאמיטפואה ןורתיפהמ תוקחרתה איה הז

ii  ילע בושחיש םוקמב ,ומצע לע בשוח המ םושמש דחאכ ,טסיאוגא םדא רידגמ יתייה ,העמק תחדובמ המינב.

תועטומ תונקסמ קיסהל םידדצל תמרוג תוירטנצוגא
םימצעתמ בוש תאז ךרדבו ינשה דצה לש הקיתאה יבגל
תידדה תונדשחו ןומאה רדעה
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Æםיסחיה תכרעמב העיגפו ךילהתה תוכשמתה
ןפואב תולידגמ הלא תוכלשה ,יקסע ןתמו אשמב
םג Æiiiםידדצה לש תויפסכה תואצוהה תא רישי
םניא םידדצה ,םינגוה תויהל הנכ הנווכ תמייקשכ
יטמוטוא ןפואב םדי לע ןתינה שוריפהש םיניבמ
הטומ אוה ינשה דצה תולועפל וא םיוסמ עדימל
תאטבתמ וז הדוקנ Bazerman, 2003®Æ© םתבוטל
השוע םתוא םירותיול הכרעה רסוחב ףא בטיה
®Stillenger et al. 1991© ביריה

טקילפנוקה םויס לע השקמ ףא ירטנצוגא טופיש
םגו םידדצל םייפסכ םיצירמת ונתינש רחאל םג
Babcock© ןתמו אשמ לש םינוש םייבצמ םירשקהב

et al. 1995®Æ דע הקזח הכ הרוצב תלעופ וז היטה
ןתמו אשמב םיפתתשמל ההז עדימ תגצה וליפאש
שוריפ ןתמ רורגת ,®ילארטינ הז עדימ רשאכ םג©

דיקפתל םאתהב ,םידדצה ידי לע ןיטולחל הנוש
,ךכ ךותב Bazerman 2003®Æ© םיאלממ םה ותוא
ועיצי םהו רבגת םהלש תוירטנצוגאה תדימ
האצותה תוניגהל עגונב תוינוציק תוכרעה
©Loewenstein & Thompson 1992®Æ אסיג ךדיאמ,
איהש ןוויכמ ןתמו אשמב היוצר הנניא תומימע םג
האצותה יהמ לש הסיפתה ביבס תואדו יא תרצוי

םיברועמל תמרוג ןתמו אשמב תואדו יא Æתנגוהה
תא תקזחמו םהל החונש ךרדב התוא שרפל וב
Diecman et al. 1997®Æ© םתדמע

ירק ,ההז םינתונהו םיאשונה לש דמעמה רשאכ
®position© תודמעו םידיקפתב םיקיזחמ םה
,רתוי השלח היהת םהלש תוירטנצוגאה ,תומוד
תוגרדב ואצמיי םידדצה הב היצאוטיסב רשאמ
תקהבומ אמגוד Wade-Benzoni et al. 1996®Æ© תונוש
שאר לש ותושקעתה איה הזה אשונל בטיה הרוכזו

לומ ןתמו אשמ להנל קרב דוהא רבעשל הלשממה
ןאוטסדרפשב ערש≠א קוראפ ירוסה ץוחה רש
טלחהב ,םהיניב תידמעמ הירטמיס≠א Æ≥∞∞∞ תנשב
רחאמ ,ךילהתב תואדו≠יא תשוחתל הליבוה
רושיא לבקל םהילע יכ ,ןמזה לכ ונעט םירוסהו

הז ןיא תאז הדוקנבו ≠םהלש םידעצל קשמדמ
קר אמש וא תמא תאז התייה ןכא םא הנשמ
≠יאל ,ליעל רמאנש יפכו Æהב וטקנש הקיטקטה

תירטנצוגא היטה תורצוויה לע העפשה שי תואדו
Bazerman et al. 2000®Æ© ךכבש תויועמשמה לכ םע

תועיפומ תוירטנצוגא תויטה יכ ,םידיעמ םיאצממ
הריהמ הבוגת Æרהמ ביגהל םישקבתמ םישנא רשאכ
שוריפה תא ןקתל ןמז קיפסמ הריתומ אל
Epley© ןתמו אשמל קיזמה יטמוטואה ירטנצוגאה

et al. 2004®Æ הז גוסמ תיתנגה הבוגת לכ ,ליבקמב
תא השילחמ ,ינשה דצה לש ויתועצה וא ויתונעטל
Epley© היעבה ןורתפל תנווכמה תימינפה היגרנאה

& Caruso 2004®Æ םהב םיבר םירקמב ,לשמל ךכ
לוהינ ךלהמב םוטאמיטלוא רצואה דרשמ ביצה
תורדתסהה הביגה ,רכש ימכסה לע ןתמו אשמ
םוטאמיטלואה תבצה ,רמולכ Æהדובע ךוסכס תזרכהב
לוהינ לש ןיקתה ךלהמב העגפ קר אל ,רצואה ידי לע
ףא אלא ,ומויס תא הקיחרה ךכבו ןתמו אשמ
תצלאנ איה ובש בצמל תורדתסהה תא הסינכה
תאיצמל תנווכמ תויהל אלו ,הננגמ תלועפל תאצל
Æןורתפ

םיספות םישנא ,תורחא תוישיא תויטהל המודב
Æםירחא םישנאמ ®ethical© םייתא רתוי םמצע
םה ,תיתא אל הרוצב םיגהנתמ םישנא רשאכ
הב םיאור םהש ךכ ידי לע וז תוגהנתה םיקידצמ
תורשוקמ ןתמו אשמב תויתא תומרונ Æתימצע הנגה
Æ¢קחשמה יללכ¢ תרדגה ןפואל רישיו קודה ןפואב
הריבעמ ,להנתמה ןתמו אשמ לש ויפוא והמ הנבה
תויגטרטסאהו תולובגה ,םיללכה לע רסמ םיפתתשמל
תובישח שי ךכל Bazerman et al. 2000®Æ© תורתומה
קיסהל םידדצל תמרוג תוירטנצוגאש ינפמ ,הבר
ינשה דצה לש הקיתאה יבגל תועטומ תונקסמ
תונדשחו ןומאה רדעה םימצעתמ בוש תאז ךרדבו

אשונל תישחומ אמגוד Bazerman 2003®Æ© תידדה
ןיב ןתמו אשמ π∞ ≠ ה תונש ךרואל ונל קפיס ,הז
תרפה Æתיאניתשלפה תושרה ןיבלו לארשי

יתנגה ךלהמכ הקדצוה ,םירקמה בורב ,םימכסהה
קמחתמכו יתא תוחפכ ספתנה ,ינשה דצה דגנ

תא קידצה ינשה דצה ,ורותב Æויתויובייחתהמ
לש האצותה Æךרדה התואב קוידב ולש תורפהה
תונדשחה לגעמ תמלסה איה תאז תולהנתה
Æןומא תריבשו

iii  קוסיעמ םתוא הקיחרמ ףא אלא ,וב םיברועמה םילהנמה לש הדובעה תועש זובזבל תמרוג קר אל ןתמו אשמה תוכשמתה
םיניכמה םייעוצקמה םיתווצלו ןיד יכרועל םלושמה רכשה תא ףיסוהל שי ךכל Æםויה רדס לע םידומעה םירחא םיאשונב
םידדצה ןיב םיסחי תוכרעמב העיגפל יכ ,ןייצל רתומל ,תידיימה תיפסכה תולעל רבעמו Æםינוש םיבישחתו הדמע תוריינ
.םיקסעב העיגפ לש תונוש תורוצב יוטיב לבקל תויושעש תכל תוקיחרמ תואצות תויהל תולולע
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תיתוברת≠ןיב הביטקפסרפב תוירטנצוגא
תימואלניבו

היהי הלא םידומע יבג לע גצומכ ןוידה םלוא
תניחבל דחוימ קרפ שידקנ אל םא ,יקלח
אשמ לוהינב ימצעה תבוטל היטהו תוירטנצוגא
םלועב Æימואלניבו יתוברת≠ןיב רשקהב ןתמו

תטטוממה הקודה היצרגטניאב ןייפואמה ≠ ילבולגה
ןוה ,םיתוריש ,תורוחס תמירז תרשפאמו םימוסחמ
תויוברת לש םיגיצנ ןיב ןתמו אשמ לוהינ ≠ עדיו

תובישח שי ,ךכיפל Æהרגשבש השעמ וניה תונוש
תבוטל היטהו תוירטנצוגא דציכ דומלל הנוילע
יגיצנ ןיב םינתמו םיאשמב תופקתשמ ימצעה
ןתינ ,רמאמה תליחתב רבסוהש יפכ Æתונוש תונידמ
ינב לכש םיילאטנמ ךרד ירוציקכ תויטה רידגהל
עדימ דבעל תנמ לע ןהב םישמתשמ םיתעל םדא
הסומע תיביטינגוק תכרעמ םע תודדומתהל ךרדכ
תויטה יכ ,קיסהל ןתינ וינפ לע ,רמולכ Æםינותנב
םיבר םירקחמ ,םלוא Æתוילאסרבינוא ןה תויטופיש
תויטופיש תויטה יכ ,םינעוטו וז הפקשה לע םיקלוח
םיאשונהש םייתוברת םייוויצ לש תופקתשה ןה
Æתימוקמ םיכרע תכרעממ קלחכ ומינפה םינתונהו
,םיילאסרבינוא ¢ךרד ירוציק¢ב רבודמ ןיא ,ונייהד
ךכ לשבו תיתוברת הינבה ורבע הלא תויטה ןכש
Gelf& et al. 2002®Æ© ורמתשנ

ידי לע והוזש םידממ לש בר רפסמ ןיב
יטנוולר רתויה דממה ,םייתוברת םיגולוכיספ
אוה םייתוברת םירעפו ןתמו אשמ לש אשונל
תויוברתב םירבח Æםזילאודיווידניא≠םזיביטקלוק
םיפפור םירשקב םינייפואמ תויטסילאודיבידניא
תורטמו תוידוחיי ,תואמצע םיכירעמו םהיניב
תונידמב םיבשות ןיב ,םתמועל Æתוישיא
םהו רתוי םיקודה םירשק םימייק תויטסיביטקלוק
אשונ Æתויתצובק תורטמו תידדה תולת םיבישחמ
,תירבה תוצראמ לשמל© יטסילאודיבידניא ןתונו
תויוכזה לע רומשל גאוד ®דנלוה וא הינטירב
טסיביטקלוק ןתונו אשונש ןמזב ,ולש םיסרטניאהו
רמשל גאוד ®היבמולוק וא ןטסיקפ ,ןיסמ לשמל©

Markus & Slin© םידדצה ןיב םיסחיה תכרעמ תא
1998®Æ סחייתמ תיטסילאודיבידניא תוברתמ םדא

ןודל ףאושו תורחתכ ןתמו אשמלו טקילפנוקל
ךדיאמ Æהיעבה תא רותפלו קרפה לע דמועה אשונב

סחייתמ תיטסיביטקלוק תוברתב רבח ,אסיג
לע רמשל ןויסינ ךות ,תופיקע םיכרדב טקילפנוקל
Leung 1998®Æ© הבוט םיסחי תכרעמ

ןגועמ םזילאודיווידניאו םזיביטקלוק לע הז ןויד
Æןתמו אשמב ימצעה תבוטל היטה לש םוחתב בטיה
לש םייתוברת םילאידיא םע תיבקע האצמנ וז היטה
תא רידאמ טרפה הב ,תיטסילאודיבידניא הרבח
טולבל הרטמב ויתונורתיו תויבויחה ויתונוכת
Heine & Lehma 1995®Æ© םירחאמ רתוי בוט תויהלו

®םיטסילאודיבידניא© םייאקירמא םיקסע ישנא
תסיפתל עגונב םג תוירטנצוגא תועדב וזחאנ
לעמ תוישיאה םהיתורטמ תא וביצהו תונגוהה
לככ הלדג ףא תאז הייטנו ,תויתצובקה תורטמל
Kramer© רתוי יתמצוע ךפה םידדצה ןיב תומיעהש

et al. 1993®Æ יכ ,ליעל רמאנל ךשמהב ,ןכ ומכ
םינפ שי תונגוהל קנעומה ירטנצוגא שוריפל
≠ ®ער לומ בוט ,קדצ יא לומ קדצ© תוימוטוכיד
יברעמה םלועל רתוי תינייפוא הניה תאז הסיפת
ישנא Æתוילאנויצרה יכרב לע ®ערלו בוטל© ךנחתהש
תונידמב םינתמו םיאשמ םילהנמה םיקסע
יכ ,םינייצמ ,®ןפי ,האירוק ,ןיס© תוינאיצופנוק
הקולחמ ענמהל םיסנמ אקווד םיתייסאה םהיתימע
אלא ,ןתמו אשמל תמרות הניאש תאז תינטשפ
תודמע ןיב גוזימ רוציל םיפאוש םתוגהנתהב
םיאשונ אקווד יכ ,ןייצל שי ,םרב Æםיסרטניאו
תויטסיביטקלוק תויוברתל םיכייתשמה םינתונו

תומיע עונמל תנמ לע ,ךכ םיגהונ םה Æתומרל םיברמ
תיתרבח הינומרה םייקל ךישמהל הרטמב יולג
©Bazerman et al. 2000®Æ

תוירטנצוגא תתחפהל תוירשפא םיכרד
ןתמו אשמב

רפסמ תונודנו תועצומ תיעוצקמה תורפסב
טופישה תמצוע תתחפהל תוירשפא םיכרד
יוכיסה תלדגהל ךכבו ,ןתמו אשמב ירטנצוגאה
:וללה תוצלמהה יפל ,יללכ ןפואב Æivחלצומה ומויסל

 תוסחייתה ךות ןתמו אשמ להנל שי
ןתמ ךותו דבלב תודבועב תדמתמ תובשחתהו
Æןתינש המכ דע ,עדימל יביטקייבוא שוריפ
הבושתב וא םיוסמ ןועיט תגצהב ,אמגודל

iv  ימצעה תבוטל תויטהו תוירטנצוגא לש תועפשהה תא תיחפהל תוריבסל עגונב םיעד תודחא ןיא יכ ,ןייצל בושח םלוא.
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לע קר בושחל ונילע ,ינשה דצה תעצהל
שיו ,תקולחמבש אשונל תורושקה תודבועה
תקולחמהש תושגרהמ םלעתהל ףואשל
.ונב תררועמ

 בושחל שי ןתמו אשמ ךלהמב
שי ,רמולכ Æרשפאש לככ הבחר הביטקפסרפב
םגו© תויטהה תועפשה תא םצמצל ונתורשפאב
םא ,®ינשה דצה לש היצזיפיטואירטסה תא
תוחפו תעבוקמ תוחפ היהת ונתבישח
ןיב תקולחמה ינבאמ תחא ,לשמל Æ¢תעבורמ¢
םיוסמ לובג רוזא יבגל ןדרי תכלממ ןיבל לארשי
ןתמו אשמה לע ישממ ןפואב המייא הברעב
תקלחל ותוכז תא עבת דצ לכש ןוויכמ ,םולשל
,הבחר הביטקפסרפב הבישח Æתאז המדא
ינשה דצה לש םיסרטניאה תא ןובשחב החקלש
תאז איה ,תויתלחתהה תודמעל הדמצנ אלו

,םכסהה יפל Æתקולחמה םויס תא הרשפיאש
אלומ ךכבו ≠ ןדרי תונובירב זרכוה ןכא הז חטש
הריכחה ןדרי לבא ,ינדריה ימואלה סרטניאה
יאלקח דוביע ךשמה ךרוצל לארשי תנידמל ותוא
.ילארשיה ילכלכה סרטניאה אלומ ךכבו ≠

 ךות ןתמו אשמ לש ךילהתל סנכהל שי
לש תיביטקייבוא הכרעה םעו תויפיצ תכמנה
תודמועה תוביטנרטלאה לשו ונלש תולוכיה
≠בר יגולוכיספ ביוא ןה תוזרפומ תויפיצ Æונינפב
אלא ,ןתמו אשמ לוהינב קר אל המצוע
.תורחא תובר תויתרבח תויצקארטניאב

 המ ןיבי דצ לכ םא ,תוירטנצוגא תיחפהל ןתינ
תויולע ולאבו ,ורובע ןתמו אשמה ןולשכ תועמשמ
תוישיא םג אלא ,תויפסכ תויולעב קר רבודמ אלו ≠
.הז ןולשיכ תובקעב אשי אוה ≠ תויתרבח וא

 ןתמו אשמב םיברועמה לש תלוכיה
איה רחאה לש תואר תדוקנמ תומיעב ןנובתהל
בצמ לש העגהלו ןתמו אשמ תחלצהל תיטירק
win-win¢Æ¢ לש

 השוע ינשה דצהש םירותיווה תא וכירעה
.םכיפלכ

 םהל תרשפאמ םידדצה ןיב הבוט תרושקת
תקולחמה לש תפתושמ הנבהו הסיפת בצעל
.תוירטנצוגא התיחפמ איהו

םושיי ,םירבדה עבטמ יכ ,שגדוי ,תאז םע דחי
ונא °רקיעו ללכ לק ונניא ליעל וגצוהש תוצלמהה
אשמ לוהינש םישנאה וליפא יכ ,םירקחמהמ םידמל
ילעב םהו םהלש קוסיעה לש ובל בל אוה ןתמו
םיניסח םניא ,®ןיד יכרוע ,ןוגכ© ךכב בר ןויסינ

Æתויטהה תדוכלמל לופילמ
אשמ לש םוחתב םלועב םיבושחה םירקוחה דחא

,תוירטנצוגא תתחפהל ויתוצע תא םכיס ,ןתמו
∫תועמשמ אלמ ≠ יכ םא ,טושפו רצק טפשמב

"Talking with and thinking about another side..."
(Bazerman 2003: 5)

תויטהה לש ןמויקל םיעדומ תויהל ונילע
ןהמ ענמהל ןמזה לכ ףואשל שי ,ונתוא תולישכמה
שי ,תאזמ הרתי Æןתוא ןקתל ידכ ןמזה לכ לועפלו
Æהלא תויטהמ ףח וניא ינשה דצה םג יכ ,עדומ תויהל
ונלש טופישהו ונלש הבישחה ירה ,ךכ השענ םא
לוהינב ונלש החלצההו ,רתוי םינגוה טלחהב ויהי

Æרתוי הלודג היהת ןתמו אשמ

לככ הבחר הביטקפסרפב בושחל שי ןתמו אשמ ךלהמב
תובשחתהו תוסחייתה ךות ולהנל ףואשלו רשפאש
דבלב תודבועב תדמתמ
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