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הדובע תועשב וביוחש םישנא ולאשת םא .ןגוה ירוביצ יומידל םיכוז דימת אל ןיד יכרוע

םה ילוא .הדימה לע רתי וביוח םה םתשגרהלש ונעטי הארנכ םה ,יטפשמ ץועיי לע

ילעב ומכ ,ןיד יכרועש הרקמה והז .םיעוט םה תוחפל דחא הרקמב לבא ,םיקדוצ

ועציבש תועשהמ אקווד םיתיחפמ ,הדובע תועש לע םיחוודמש םירחא תועוצקמ

.יפסכ דספה איה םרובע ךכ לש תועמשמהש ףא לעופב

השעמלו — ירקש חוויד .רוחאל דחא דעצ תכלל יאדכ ,הרוק הז המל ןיבהל ידכ

םיבר םיילכלכו םייגולוכיספ םירקחמ לש אשומ ויה — תומרל תישונאה הייטנה

הז דציכו םמצע תא םישפות םישנא ובש ןפואב םיקסוע םבור .םינורחאה םירושעב

אל ונבורש איה הלא םירקחממ הלועש הנעטה .תומרל םהלש הייטנה לע עיפשמ

תא וררועי םימזגומ םירקש יכו ,ןמז ךרואלו הברה רקשנ םא ונמצע םע תויחל לכונ

.ריבסה םדאה לש ןופצמה

וז" .ללה־ןשח םהש 'פורפ תרקוחה תדדחמ ,"טעמ לבא ,םימרמ םישנאה בור"

םיצור םישנאש אוה העפותל ןתינש רבסהה .םירקחמ תורשע סיסב לע הנקסמה

םה ,טעמב םימרמ םה םא .םיירסומכו םירשיכ םמצע תא םהלש השיפתה לע רומשל

קידצהל םהל השק רבכ תיריזח הרוצב םימרמ םה םא .םיבוט םישנאכ םישיגרמ ןיידע

."םמצע יניעב הז תא

היימר תוגהנתה לע תינוציח תוארנ לש טקפאה

הריירק - םתבוטל קר אלו - הדובעב םימרמ םישנא הללגבש הביסה :םייניע שי רקשל  ... https://www.themarker.com/career/2022-06-26/ty-article/.premium/00...

2 of 10 27/06/2022, 8:35



ללה־ןשח םהש פורפתרקוחה

תירבעה הטיסרבינואהדסומה

2022-2020רקחמה דעומ

דחוימב ,םיאמרכ שפתיהל אל ידכ רקשל םילולע םישנאהנותחתה הרושה
דחוימב בושח ןיטינומה םש - הדובעב

הטיסרבינואב תוילנויצרה רקחל ןמרדפ זכרמו םיקסע להנימל רפסה תיבמ ללה־ןשח

רבשמ תובקעבו תונורחאה םינשב .ונתאמ םיברל תרכומש המגוד האיבמ ,תירבעה

רשפאמ אל םיקיסעמהמ יזיפה קחרמה .תיבהמ הדובעב םוצע לודיג לח ,הנורוקה

םיימצע םיחוויד לע ךמתסהל םיבייח םהו ,ונדבע תועש המכ קיודמב תעדל םינורחאל

.םידבועה לש

ליימל םכילא תורישי םוי ידמ ,תויונשרפהו םינוכדעה ,תובתכה בטימ

ףשחנ םלוכ לש רכשהשכ הרוק המ :לקיבויקה תודוס

הבושתהמ יתימאה חקלה המו - םהל עיגמש רכשה המ םישנא ולאשת םא הרקי המ

הדצה וזוזתש יאדכ וישכע — הבר הדות ?חילצמ פא־טראטס םתמקה
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םא .ןורגב רתוי בוט קילחמ ןטק רקש היפלש ,המוד העפות תוארל רשפא הפ םג"

ינא ךא ,יל עיגמש הממ רתוי םנמא הז .תועש 50 לע תחוודמ ינאו ,תועש 48 יתדבע

בורו ,תוחפ הברה שחרתמ ,לשמל ,תועש 70 לע חוויד לבא .רדסב הז םע השיגרמ

."ןופצמ ימעטמ הזמ וענמיי םישנאה

- תמוסרפ -

ומעש סיסבה היה ,הלילב בוט ןושיל ידכ היימרמ םיענמנ םישנא ויפלש ,הזה רבסהה

הנכמ איהש ,תפסונ תיתרבח הביס וליג הלש םירקחמה םלואו .ךרדל לליה־ןשח האצי

."םיענ אל" תוטשפב

ליימיא תבותכ וניזה אנא

dvorka@gmail.com
*ל"אוד

המשרהל
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םהל תמרוגו םישנא הדירטמ ,םייתא אלו םיירסומ אל םהש ובשחי םירחאש ששחה"

תוירסומ לשב וא שנועמ ץחלה אל ,רמולכ" .תרמוא איה ,"םהלש םירקשה תא ליבגהל

םסרפתה הנורחאב ."רקשה תא הלגי וא הז לע עמשי והשימש ששח ךותמ אלא ,רתי

תיטנרוטקודה םע דחי ,הלש רמאמ Current Opinion in Psychology רתאב

יניעב יומידה לש העפשהה תא רקוסש ,תירבעה הטיסרבינואהמ 'ץיבקיזוג הקימ

.תומרל הייטנה לע םירחא

?שדח הז המל .יביטיאוטניא טעמכ עמשנ הז

הברהבו ,םירחא יניעב יומידהו ימצעה יומידה לש העפשהה ןיב דירפהל השק"

יל םיענ אל םגו ,םיענ אל הז תישיא יל ,רמולכ .דחי הרוק הז ,ונלש תויוגהנתההמ

ורשפיא ונלש םייוסינהו ,הז תא חיכוהל השק היה רקחמה הדשב לבא .ועדיי םירחאש

."תיריפמא המגדה הנושארב

- תמוסרפ -

ןרופיצה קמועל רדוחש לזונ
ריהמו יעבט ןורתפ
םייעובש ךותב :תרטפל
…ךותבו לדבה רכינ

חתפ

קיפסמ הנימא אל תואיצמהשכ

הרדס ועציב ,וסוראק ןי'גוי 'פורפו וש סכלא 'פורפ םירקוחה םע דחי ,ללה־ןשח 'פורפ

תובורק םיתעל םינכ תואריהל םישנא לש ןוצרה דציכ ומיגדהש 2020-ב םירקחמ לש

םירקחמה סיסב לע רמאמ .ךפיהה תא השוע הז םימעפל לבא — רקשל םהמ ענומ

לכה ךסב ."Journal of Experimental Psychology" תעה בתכב םוסרפל לבקתה

יכרועו םיאקירמאו םיטירב םידבוע ,םיטנדוטס :םיפתתשמ 1,167 םירקחמב ופתתשה

.םילארשי ןיד
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לש םישדח םיר'ציפ תניחבל יוסינב םיפתתשמ םה יכ םהל רמאנ ,םיטנדוטסה רקחמב

תא ליגרהל דעונש בלש — תואצותה לע חוודלו קחשמ קחשל ושקבתה םהו ,לגוג

ושקיב םירקוחה ,ינשה בלשב .םהלש תמאה תואצותב ןכדעל םיפתתשמה

ילטיגיד עבטמ ליטהל ךשמהבו םימעפ עברא תנווקמ הייבוק לגלגל םיטנדוטסהמ

,תועבטמב "ץע"כו ,הייבוקב שש וא שמח לש האצותכ רדגוה ןוחצינ .םימעפ הנומש

לכ לע יפסכ סונוב ולבקי יכ ,רוגס רדחבו דבל יוסינה תא ועציבש ,םיקדבנל חטבוהו

.ןוחצינ

- תמוסרפ -

ןרופיצה קמועל רדוחש לזונ
ריהמו יעבט ןורתפ
םייעובש ךותב :תרטפל
…ךותבו לדבה רכינ

חתפ

החלצההו תויתימא תואצות ולביק םיקדבנהמ קלחש ךכ יוסינה תא ותנכית םירקוחה

,וזה הצובקב .עבטמו תויבוק תלטה לש תיטרדנטס תורבתסהמ העבנ םהלש

וחוויד םיטנדוטסה ,רמולכ ,םמצע תבוטל םימרמה םישנא לש העפות ודעית םירקוחה

תורפסל המודב ,לעופב םהל אציש הממ תובוט רתוי תצק תואצות לע עצוממב

.אשונב תירקחמה
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תרמוא ,"עבטמב ןה תויבוקב ןה ,וחצני ןמזה לכ םהש ךכל ונגאד ,היינשה הצובקב"

םיקדבנה ,אלמ סונובל םיאכז ויהו ,םימעפה לכב התכזש הצובקבש וניארו" ,ללה־ןשח

יוכיסהש תעדוי ינאו ןמזה לכ יתחצינש דיגא םא .חווידב םהלש תונוחצינהמ ותיחפה

םישנאש אוה ילש ששחה םא ;דואמ דושח הארנ הז ,ההובג תורבתסהב וניא ךכל

."רקשל ליבוהל םג רומא הז ,ילש ןיטינומב עגפי הזשו ,יתימירש ובשחי םירחא

ריחמ לכב תוירסומ

תחא אל הרוקש הל רפיסש ,ןידה ךרוע היבאמ לחה ,ללה־ןשח הדיעמ ,הלש רקחמה

ששח ךותמ ,לעופב הדובעב עיקשהש הממ תועש תוחפב תוחוקלה תא בייחמ אוהש

ונתוא ריזחמש המ .םתוא המירש וב דושחל םהל םורגי הובג ךא יתימא תועש חווידש

התלגתה םילארשי ןיד יכרוע ברקב םירקוחה וכרעש רקסב — חיתפבש ןידה יכרועל

.המוד העפות

חקית תועש המכ שארמ וריהצה ובש בצמ םמצעל ראתל םהמ ושקיב םירקוחה

וילע וריהצהש תועשה םומיסקמ תא קוידב הכרא הדובעה רבד לש ופוסבו ,הדובעה

ןידה יכרועמ תישימחכ .היימרל דשח ררועל הלולע ןכ לעו הריבס אל האצות וז .שארמ

םינכומ ויה םה ,רמולכ .םהל עיגמש הממ תועש תוחפ לע וחוודי יכ ודיעה ורקסנש

.םיאמרכ שפתיהל אל ידכ קר — ורובע ודבעש רכש לע רתוול

Daniel Acker - Bloomberg :םוליצהלעמ יפלכ ולגיעש ובשחי אלש ידכ ,תוחפ לע וחוויד רתוי ודבעש הלא
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יפל העיסנ לע םולשת םילבקמש ,הינטירבו ב"הראמ םידבוע םע םיפסונ םירקחמ

םומיסקמב ךראית םהלש העיסנהו הדימב המוד תוגהנתה לע וריהצה ,'זארטמוליק

.שארמ וילע וריהצהש

?ריחמ לכב םיירסומ תואריהל םיפידעמ םישנא

תא בצעל לוכי הז לבא .העתפה אל וזו ,ונילע םיבשוחש המל דואמ םישיגר ונחנא"

הדובעה םוקמב יאדווב ,תיתא אל תולהנתהב ףתתשהל ונל םורגלו ונלש תוגהנתהה

,ללכ ךרדב .ןוגראה תמרב םגו תישיאה המרב םג דואמ ונל םיבושח ןיטינומה םש

ןטק קלחבו ,תמא ירבודו םינימא רתוי תויהל םישנאל םרוג אקווד ןגוה תואריהל ךרוצה

הלא לבא .רקשל אקווד םהל םורגל לוכי הז ,רקחמב וניארהש יפכ ,םירקמה לש

תיבהמ םידבועש םישנא םא ,תינוגראה המרב םהמ םידרטומ תוחפ ונחנאש םירקש

ירקיעה ששחה ,ןיידע .ארונ אל הז ,םהל עיגמש רכשהמ םיתיחפמ תצק םיתעל

םא םג — תיבהמ הדובעה תועש תא חפנל הייטנה אוה ןובשחב איבהל ךירצ ןוגראש

."לודג םוכסל רבטצהל לוכי הז ,טעמב המרמ דבוע לכ םא .רכינ ןפואב אל

?תאזה היטהה תא ףוקעל םילוכי םינוגרא ךיא

םרוגש יגולוכיספ ןונגנמכ יתרבח יומיד לש תובישחה תא רידגמ ונלש רקחמה"

ודחפי אל םא םג ,םידבועה תולועפ לש תוארנה תא ריבגנש לככ .תומרל אל םישנאל

רשפא .תואמר תיחפהל ידכ קיפסמ רבכ הז ,םהילע ודיגי המ לע ובשחי קרו שנועמ

םידבוע םה םא םגו ,םהלש הדובעל תוארנ שיש הנידע הרוצב םידבועל ריכזהל

םיוסמ ןומא רסוח רדשל לוכי הז .ועיקשהש הדובעה תומכ המ ןיבהל ןתינ ןיידע תיבהמ

תויולע תא ךירעהלו בושיחה תא ומצעל תושעל ךירצ ןוגרא לכו ,םידבועה יפלכ

חקפמ הדובעה םוקמש השוחתבש תיתרבחה תולעה תמועל ,ירקש חווידב דספהה

."בורקמ ךילע

:אשונב םינוכדעל ןומעפה לע וצחל

לוהינהקוסעתהריירקלוהינל הדבעמ

בורקה ץיקב דובכ לש םוקמל הכוז יתוכלמה ןווגה :וינווג לכ לע בהזה  :תמוסרפ

Recommended by ךתוא ןיינעל תויושעש תופסונ תובתכ
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