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דמוקרטית: המקרה של מתנחלי עזה*

יריב צפתי ויונתן כהן

תקציר

�מאמר זה אנו �וחנים את הטענה שהתפיסה כי לתקשורת השפעה חזקה על 
הצי�ור עלולה, �אופן עקיף, להו�יל את מי שרואים את עצמם מופלים לרעה 
מהסיקור התקשורתי לנכונות מוג�רת להשתתף �מחאה פוליטית אלימה. את 
עזה  �רצועת  יהודים  מתנחלים  מדגם של  �אמצעות  �וחנים  אנו  הזה  הטיעון 
ראש  של  תוכניתו  על  הליכוד  ח�רי  משאל  של  הדרמטי  �הקשר   )n = 413(
הממשלה דאז, אריאל שרון, לסגת מרצועת עזה ולפנות את המתנחלים מ�תיהם 
)'תוכנית ההתנתקות'(. הממצאים מראים שהמתנחלים תפסו את הסיקור �כלי 
התקשורת כ�על השפעה ר�ה על דעת הקהל �ישראל וכמוטה לרעתם. תפיסות 
אלו השפיעו על הנכונות של המתנחלים להצדיק שימוש �אלימות כדי להתנגד 
לפינוי הממשמש ו�א. �קר� המתנחלים השפיעו תפיסות אלו — שהתקשורת 
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היא �עלת השפעה חזקה על הצי�ור ושהדימוי התקשורתי שלהם �ה מיוצג �אור 
שלילי — גם על מחש�ותיהם �נוגע לעזי�ת היישו�ים �רצועת עזה ועל אמונת 
חוסר החוללות הפוליטית, קרי האמונה שלפעולה פוליטית אינדי�ידואלית אין 

או לא יכולה להיות השפעה על התהליך הפוליטי.

מבוא

יותר משני עשורים חלפו מאז הציע ו' פיליפס דייוויסון כי '�מקרים מסוימים, 
תקשורת מו�ילה להתנהגות לא �של השפעתה על הנמענים שאליהם לכאורה 
היא מיועדת אלא מפני שאחרים )אנשים שלישיים( חוש�ים שיש לה השפעה 
על הקהל' )Davison, 1983:1(. �שנים האחרונות �חנו חוקרים רעיון זה �חינה 
�מגוון  התקשורת  של  העוצמה  תפיסות  של  ההשפעות  את  ותיעדו  מחודשת 
הי�טים של החיים הח�רתיים, ו�כללם פיקוח הורי על תוכני טלוויזיה מזיקים 
 Gunther( נוער  �ני  �קר�  עישון  כוונות   ,)Hoffner & Buchanan, 2002(
 Tsfati & Cohen,( המגורים  �מקום  מו�יליות  על  מחש�ות   ,)et al., 2004
)Tewksbury, Moy & Weis, 2004(. מהצט�רות  והכנות ל�אג 2000   )2003
המחקרים עולה כי אנשים פועלים על–פי תפיסותיהם את השפעות התקשורת, 
ללא קשר לשאלת נכונותן של אותן התפיסות. אל�רט ּגַאנתר ודאגלס סטורי 
)Gunther & Storey, 2003( קראו לתהליך זה 'ההשפעה של תפיסת השפעת 
התקשורת'. �מאמר זה אנו �וחנים את הטיעון שעניינו הדרך ש�ה הצי�ור תופס 
את ההשפעה של התקשורת �הקשר של לגיטימיות דמוקרטית ומחאה אלימה. 
אנו �וחנים את האפשרות כי תפיסת הסיקור התקשורתי כ�על השפעה חזקה 
�תוספת התפיסה כי סיקור זה מוטה לרעתו של צי�ור מסוים יו�ילו לנכונותו 
המוג�רת של אותו הצי�ור להשתמש �מחאה אלימה. �מילים אחרות, התפיסה 
שהחלטות דמוקרטיות התק�לו �של סיקור תקשורתי לא הוגן עלולה לשמש 
החלטות  ידי  על  המאוימים  אופוזיציוניות,  פוליטיות  ק�וצות  לח�רי  הצדקה 
אלו, לנהוג �אלימות. אנו �ודקים רעיון זה �הקשר הדרמטי של מתנחלי עזה 
ותגו�ותיהם למשאל ח�רי הליכוד �נושא תוכנית ההתנתקות מרצועת עזה של 

ראש הממשלה אריאל שרון, שהתקיים �מאי 2004.

מתנחלי עזה ותוכנית ההתנתקות

�שנת 2005 גרו �רצועת עזה כ–7,000 מתנחלים �–21 יישו�ים. אף ש�זמנו 
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נהנו ההתנחלויות מתמיכה רח�ה �דעת הקהל הישראלית ומתמיכה של מקצת 
האליטה הפוליטית, היו יחסיהם של המתנחלים עם ממשלות ישראל, הן עם 
 Sprinzak,( ממשלות הליכוד והן עם ממשלות הע�ודה, מתוחים לעתים קרו�ות
1985(. משנות השמונים של המאה העשרים, ו�ייחוד משנות התשעים, עמדו 
�ידי אחדים  הוצגו  הן  סוערים.  פוליטיים  עימותים  ההתנחלויות �מרכזם של 
מהשמאל הישראלי )ו�כללם ראשי ממשלות ושרים( כנטל ולא כנכס מ�חינת 
דימוי ישראל שהן יוצרות �עולם וקידום סיכויי השלום �אזור, כעול כלכלי 
וכסי�ה לר�ות מ�עיותיה של ישראל. �הקשר של העימות הפוליטי �ין ישראל 
ל�ין פלסטין נתפסו ההתנחלויות �דעת הקהל הישראלית כחלק של הפריפריה 
הח�רתית )אף שלעתים קרו�ות הן נהנו מעוצמה פוליטית לא פרופורציונית(, 
והדימוי שד�ק �צי�ור המתנחלים קשור ��יטויים של קיצוניות פוליטית ושל 

אלימות כלפי שכניו הער�ים.
אי–סדר'  �'חדשות  התמקד  הישראלית  �תקשורת  ההתנחלויות  סיקור 
הראה   )Avraham, 2003( א�רהם  אלי  שעשה  תוכן  ניתוח   .)2001 )א�רהם, 
הם  ההתנחלויות  �יותר �הקשר של  הג�והה  �תכיפות  המסוקרים  שהנושאים 
ממשלות  עם  ועימותים  פלסטינים  על  התקפות  הישראלי—ער�י,  הסכסוך 

ישראל )שם: 137—139(.
הסיקור התעלם מהי�טים אחרים של החיים �התנחלויות, כגון התפתחות 
השתמשו  'אחרים',  �מתנחלים  ראו  העיתונאים  ותר�ות.  תעשייה  כלכלית, 
�מונחים 'אנחנו' ו'הם', ותיארו את תוש�י ההתנחלויות כ�עלי מאפיינים אחרים 
משל אזרחים ישראלים �מרכז הקונצנזוס )Avraham, 2003: 114–125(. זאת 
ועוד, הסיקור התקשורתי תיאר את ההתנחלויות כ'מער� פרוע' חסר–חוק, שאינו 
תורם ד�ר לח�רה )א�רהם, 2001(. 'המתנחלים הוצגו כאשמים �כל המתרחש, 
מאפיינים  כ�עלי  חיינו,  תחומי  כל  ועל  “כולנו"  על  לרעה  שמשפיעים  כמי 
שונים מהכלל וכו' ]...[ לא הייתה נטייה �קר� מר�ית העורכים והעיתונאים 
לאמץ את נקודת המ�ט של הק�וצה או את הטרמינולוגיה שלה �אשר לשמה, 

לשם האזור �ו היא גרה ועוד' )שם: 124(.
את תוכנית ההתנתקות יזמה ממשלת שרון �דצמ�ר 2003 �תגו�ה ללחצים 
�ין–לאומיים לקדם את התהליך המדיני ו�של אמונתה שהסכם עם הפלסטינים 
ואת  עזה  מרצועת  צה"ל  של  חד–צדדית  נסיגה  כללה  התוכנית  אפשרי.  אינו 
פינוין של 1,600 משפחות מההתנחלויות �רצועה. לפי שרון, מטרות התוכנית 
והמתנחלים  הצ�א  ל�ין  האוכלוסייה הפלסטינית  �ין  החיכוך  היו לצמצם את 
�שטח זה. התוכנית גם התכוונה להפחית את הלחץ ה�ין–לאומי על ישראל, 
להפחית את העלות הכלכלית הכרוכה �מימון א�טחת ההתנחלויות ול�חון את 

האפשרות של רי�ונות פלסטינית �שטח מוגדר ומצומצם.
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�מפלגה,  המתנחלים  ונציגי  �כירים  ליכוד  ח�רי  ידי  על  אולץ  שרון 
שלטענתם הייתה התוכנית מנוגדת לעמדה המסורתיות של הליכוד, להעמיד 
את התוכנית למשאל ח�רים. המתנחלים ותומכיהם ניהלו קמפיין כנגד תוכנית 
שרון, שאותה הם כינו 'תוכנית הגירוש', הן �כלי תקשורת ההמונים והן מדלת 
לדלת. התוכנית נהנתה מתמיכה ר�ה �דעת הקהל הישראלית ועד 29 �אפריל 
מצ�יעים  �קר�  קהל  דעת  סקרי  ני�או  המשאל(  מועד  לפני  ימים  )שלושה 
פוטנציאליים שלשרון רו� �קר� ח�רי מפלגתו לאשר את תוכנית ההתנתקות. 
להתנתקות  יתנגדו  המצ�יעים  שרו�  ני�או  �אפריל   29–� שפורסמו  סקרים 

�קלפי, ו�סופו של ד�ר שרון אכן נכשל �משאל הח�רים.
כלל,  �דרך  נוטה  הישראליים  התקשורת  �כלי  ההתנחלויות  שסיקור  אף 
כפי שצוין לעיל, להיות שלילי, הראה ניתוח תוכן של סיקור הוויכוח �עניין 
תוכנית ההתנתקות, שהתקיים �ש�ועות שקדמו למשאל הח�רים של 2 �מאי, 
כי הפעם היה הסיקור מאוזן �אופן יחסי. תמיר שפר )Sheafer, 2005( ניתח 534 
היגדי חדשות ומאמרי דעות שעסקו �התנתקות ושפורסמו �שלושת העיתונים 
המו�ילים �ישראל �ין 3 �מרס ל–2 �מאי 2004. תוצאות הניתוח הראו שהסיקור 
יותר  חיו�י  מעט  לסיקור  זכו  ותומכיו  שרון  כאשר  יחסי,  �אופן  מאוזן  היה 
�של�ים המוקדמים של הקמפיין, ואילו מתנגדי התוכנית נהנו מסיקור אוהד 

�ש�וע האחרון.
הנתונים למחקר הנוכחי נאספו �קר� מתנחלי רצועת עזה �ימים שקדמו 
תוצאות  שפורסמו  לפני  רואיינו  המשי�ים  רו�  �ליכוד.  המתפקדים  למשאל 
רואיינו  המתנחלים  כל  �קלפי.  התוכנית  של  כישלונה  את  שני�או  הסקרים 
�תנאים יוצאי הדופן של חוסר ודאות והאיום שהתוכנית תמומש והם ייאלצו 
לעזו� את �תיהם. �אווירה זו �חּנו את ההשפעה של תפיסות המתנחלים את 
כוונותיהם  ואת  פוליטית  אלימות  להצדיק  נכונותם  על  התקשורת  עוצמת 

להשתמש �ה, כדי להתנגד לפינוי.

אלימות פוליטית ומחאה אלימה

את המחקר על שורשיה של האלימות הפוליטית אפשר לחלק לשלושה:
תאוריות אישיּות, המדגישות את מקומם של גורמים אישיותיים ושל הרקע  א.  

האישי �נקיטת אלימות פוליטית )פדהצור וקנטי–נסים, 2003(.
מחסמים  כנו�עת  האלימות  את  המתארות  פרימורדיאליות,  תאוריות    .�
�ין–תר�ותיים �ין הציוויליזציות, המכשילות את האפשרות להסדיר את 

העימותים �דרכי שלום.
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תפיסות  של  חשי�ותן  את  המדגישות  סוציו–קוגניטי�יות,  תאוריות  ג.  
וקוגניציות ח�רתיות סו�ייקטי�יות.

הסוציו– �תאוריות  התאוריות,  של  האחרונה  �ק�וצה  מתמקדים  אנו   
קוגניטי�יות. הזרם המחקרי החשו� �יותר �מסורת הסוציו–קוגניטי�ית מקורו 
מחאה  שלפיה  יחסי,  קיפוח  �נושא   )Gurr, 1970( גור  ר'  טד  של  �ע�ודתו 
אלימה נו�עת מחוסר ש�יעות רצון ומתסכול ממצ� ספציפי, ו�עיקר מהאמונה, 
המ�וססת על ההשוואה הח�רתית �ין ק�וצות ויחידים אחרים, שפרט או ק�וצה 
זכאים ליותר משא�ים )מהותיים או סמליים( מאשר הם מק�לים �הווה. כתאוריה 
סוציו–קוגניטי�ית, תאוריית הקיפוח היחסי מדגישה את הצד הסו�ייקטי�י ואת 
הממד התפיסתי של השוואה ח�רתית זו וגורסת שהשוואות כאלו אינן חיי�ות 

להיות מעוגנות �מציאות.
עמי פדהצור, �אדי חסיסי וא�רהם �ריכטה הציעו שלגיטימציה פוליטית, 
ולא תפיסות של קיפוח יחסי כשלעצמן, היא הגורם המשפיע על מחאה פוליטית, 
 Pedahzur, Hasisi &( הפרט  �רמת  פוליטית  �אלימות  תמיכה  על  ו�ייחוד 
Brichta, 2000(. לטענתם, התנסות אישית �מצ� של חוסר לגיטימיות חיי�ת 
�הינתן  האלימות.  מעשי  הצדקת  ל�ין  יחסי  קיפוח  של  תפיסות  �ין  לתווך 
או  מוצדק  שקיפוחם  לחוש  עשויים  מסוימים  אנשים  החיצוניים,  התנאים 
קיפוח  של  תפיסות  רק  המצ�.  את  לתקן  כדי  דיה  עושה  שהממשלה  לחשו� 
יחסי, המוליכות לתפיסת השלטון כלא לגיטימי, עשויות להיתרגם לאלימות. 
התמקדות זו �חוסר לגיטימיות עולה �קנה אחד עם הספרות הקלסית �מדעי 
 Lipset,( המדינה, המתארת את הלגיטימציה כמרכי� מרכזי �דמוקרטיה יצי�ה

.)1960
אך למרות ההכרה הגו�רת �חשי�ותן של תפיסות סו�ייקטי�יות, חוקרים 
פוליטית  �אלימות  תמיכה  של  הסוציו–קוגניטי�יים  �מקורות  העוסקים 
נוטים להזניח את מקורותיהן של תפיסות אלו. תפיסות של חוסר לגיטימיות 
מכיוון  תקשורתיים.  תהליכים  �עק�ות  מסוימת  �מידה  מתעצ�ות  דמוקרטית 
שהתקשורת אמורה לשמש מקור �לתי מוטה למידע פוליטי המאפשר לאזרחים 
התקשורתי  �סיקור  נתפסת  הטיה  כל  מושכלות,  פוליטיות  החלטות  לק�ל 
עלולה לסכן את הלגיטימציה הנתפסת של התהליך הפוליטי. לכן, כאשר אנשים 
חוש�ים שהסיקור של אמצעי תקשורת ההמונים מוטה כנגד ק�וצתם, וכשהם 
דימויָם הצי�ורי, הם עשויים לחשו�  זה השפעה חזקה על  חוש�ים שלסיקור 
שהתהליך הדמוקרטי אינו הוגן, ומכאן גם לא לגיטימי. נוסף על כך, המחש�ה, 
ש�של הטיות �סיקור התקשורתי, כלל הצי�ור אינו יכול לשמוע את הדעות 
שהק�וצה ס�ורה שהן הנכונות )ואולי אפילו רואה �הן �רורות מאליהן(, לא 
די שהיא מערערת את הלגיטימיות של החלטות שנתק�לו �דרך דמוקרטית, 
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אלא אף מג�ירה את התסכול שחווים �ני ק�וצת המיעוט. לכן ק�וצה התופסת 
עלולה,  לרעתה,  מוטה  הסיקור התקשורתי  וכי  כחזקה  עוצמת התקשורת  את 
�אופן עקיף, להצדיק את השימוש �אלימות פוליטית, כדי להתנגד להחלטות 

דמוקרטיות )הנתפסות כלא לגיטימיות(.
מנקודת מ�ט תקשורתית, אלימות פוליטית מתוארת לעתים תכופות ככניסה 
גורמים  �ה  שמשתמשים  כטקטיקה  כלומר  האחורית'.  מ'הדלת  לפוליטיקה 
יחסי, כדי למשוך את תשומת הל� של התקשורת  חסרי ערך חדשותי �אופן 
 .)Weimann & Winn, 1994( ו�אמצעותה להשיג את מטרותיהם הפוליטיות 
אך גישה זו אינה מס�ירה מדוע ק�וצות הנהנות מערך חדשותי ר� עדיין נוהגות 
להשתמש �אלימות פוליטית. �הינתן המחקר על חשי�ות חוסר הלגיטימיות 
'ההשפעה של  רעיון  יישומו של  �ה,  ותמיכה  הפוליטית של הצדקת אלימות 
השפעות התקשורת' מציע עוד נתי� שדרכו תפיסות הסיקור התקשורתי עשויות 

להס�יר מחאה פוליטית אלימה.

)sense of political efficacy( חוסר חוללות פוליטית
נוסף על �חינת ההשפעה העקיפה שיש לתפיסות השפעות התקשורת על תמיכה 
�אלימות פוליטית, אנו �וחנים אם תהליך זה משפיע על אמונת המתנחלים 
�יעילות המשחק הפוליטי, כפי שהוא מתקשר לתחושת ההשפעה הפוליטית של 

המתנחלים או להיעדרה.
 Campbell, Gurin & Warren,( אנגוס קמפ�ל, ג'ראלד גורין ומילר וורן 
1954( הגדירו תחושת חוללות פוליטית )sense of political efficacy( כ'תחושה 
שלפעולה פוליטית אינדי�ידואלית יש, או יכולה להיות, השפעה על התהליך 

הפוליטי'.
שינוי  האזרחיות,  חו�ותיו  את  ל�צע  משתלם  שלפרט  'התחושה  כלומר 
זה'  שינוי  לידי  לה�יא  יכול  הפרטי  האזרח  וכי  אפשרי,  הוא  ופוליטי  ח�רתי 

.)Campbell, Gurin & Warren, 1954: 187(
וכנגד  ק�וצתם  כנגד  מוטה  החדשותי  שהסיקור  חשים  אנשים  כאשר 
הצי�ור  את  לשכנע  הוגנת  הזדמנות  להם  מספק  ואינו  שלהם,  האידאולוגיה 
�צדקתם; ויתרה מזאת, כאשר הם חשים שהצי�ור מושפע מסיקור זה ומתוך כך 
תומך �החלטות פוליטיות הנתפסות כמוטעות, הם עשויים לחוש חסרי חוללות 
פוליטית. טיעון זה עולה �קנה אחד עם מחקרים המראים את ה�סיס הרציונלי 
של תחושת חוללות פוליטית ואת עיגונה �תנאים הס�י�תיים )למשל הצלחות 

.)Madsen, 1987; Tsfati, 1999( )ע�ר, השתייכות לרו�, וכדומה
 Gunther, 1998;( המשפיעה'  התקשורת  'היסק  על  תקשורתיים  מחקרים 
Gunther & Christen, 1999; Gunther et al., 2001( מראים כי תפיסות 'אדם 



101תפיסת השפעת התקשורת ולגיטימיות דמוקרטית: המקרה של מתנחלי עזה

שלישי' משפיעות על תפיסת 'אקלים הדעה' )Gunther, 1998(. לפי תאוריה זו, 
אנשים ס�ורים כי מה שהתקשורת אומרת היום משפיע על התפלגות דעת הקהל 
מחר. ח�רים �ק�וצות הזוכות לסיקור תקשורתי שלילי, התופסים כי לסיקור 
זה השפעה חזקה על הצי�ור, עשויים לתפוס עצמם כ�עלי סיכויים מופחתים 
לשכנע את כלל האוכלוסייה �צדקת עניינם. לכן ק�וצות פוליטיות המסוקרות 
�אופן שלילי, הס�ורות שלסיקור זה השפעה חזקה על דימוין, עשויות ללקות 
לחולל  ליכולתן  �אשר  עמוק  אמונה  )חוסר  פוליטית  חוללות  חוסר  �תחושת 

שינוי פוליטי(.1

מחשבות על שינוי מקום המגורים
עוד תוצר של האפקט הלא ישיר של תפיסות השפעת התקשורת עשוי להיות 
כוונותיהם של המתנחלים לע�ור דירה. זאת לפי מחקר שתיעד אפקטים כאלו 
 Tsfati( על תוש�י עיירות הפיתוח �ישראל, הסו�לות מסיקור תקשורתי שלילי
Cohen, 2003 &(. ההס�ר הפסיכולוגי לתהליך נעוץ �תאוריית הזהות הח�רתית 
מק�וצות  עצמנו  את  לנתק  נוטים  שאנו  מכיוון   .)Tajfel & Turner, 1986(
הסו�לות מדימוי ח�רתי נמוך, האמונה שהתקשורת גורמת לדימוי נמוך של 
מהק�וצה,  להתנתק  לרצות  לנו  לגרום  עשויה  אנו משתייכים  ק�וצה שאליה 
כאשר העתקת מקום המגורים היא אופציה. מכאן, שעוד תוצאה אפשרית של 
להיות  עשויה  השלילי  סיקורם  של  החזקה  ההשפעה  את  המתנחלים  תפיסות 
רצונם לעזו� את ההתנחלויות ש�הן הם התגוררו, תוצאה ש�אופן פרדוקסלי 

אפשר לתפוס כהיפוך המוחלט של הכוונה להתנגד לפינוי �אלימות.

השערות המחקר

 Tsfati( הת�סס על מחקרים �נושא ההשפעה של תפיסת השפעות התקשורת�
אנו   ,)Gunther, 1998( המשפיעה  התקשורת  היסק  ועל   )& Cohen, 2003
משערים כי )H1( �קר� מתנחלי עזה, תפיסת השפעת הסיקור התקשורתי של 
השנייה  השערתנו  ההתנחלויות.  של  הנתפס  דימוין  על  תשפיע  ההתנחלויות 
מ�וססת על תאוריות של אי–לגיטימיות פוליטית ותמיכה �אלימות פוליטית 
)Pedahzur, Hasisi & Brichta, 2000(. אנו משערים כי )H2( דימוי שלילי 
 )AH2( נתפס של ההתנחלויות ישפיע על הצדקת האלימות, ש�תורה תשפיע

על כוונה להשתמש �אלימות כדי להתנגד לפינוי.
השפעה  תחושת  �ין  הקושרים  מחקרים  על  מ�וססת  השלישית  ההשערה 
פוליטית למשתנים שונים כגון הצלחה �ע�ר והיות הק�וצה �מיעוט או �רו� 
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)Madsen, 1987(. אנו משערים כי )H3( דימוי שלילי נתפס של ההתנחלויות 
ישפיע על תחושת חוסר החוללות הפוליטית של המתנחלים. השערתנו האחרונה 
התקשורת  השפעות  תפיסת  ההשפעה של  �נושא  מחקרים  על  מ�וססת   )H4(
דימוי  כי  מנ�את  זו  השערה  )מוִּביליות(.  המגורים  �מקום  שינוי  של  �תחום 
שלילי נתפס של ההתנחלויות יהיה קשור �כוונות של המתנחלים לע�ור דירה 

מרצונם.

שיטת המחקר

מדגם
הנתונים למחקר זה נאספו על ידי היחידה לייעוץ סטטיסטי �אוני�רסיטת חיפה, 
�אמצעות סקרים טלפוניים שנעשו �ש�ועות האחרונים של אפריל 2004. �סיס 
הדגימה כלל את כל 1,267 �תי הא� �התנחלויות �רצועת עזה, שהופיעו �מאגרי 
�זק �זמן הסקר. רשימת מספרי הטלפון סודרה �אופן אקראי וכל �ית א� שעמו 
חיוג הוחלף ��ית א� אחר מהרשימה. מ�ין  ניסיונות  נוצר קשר לאחר 15  לא 
�ני המשפחה של �תי הא� נ�חרו �וגרים �ני 17 ומעלה, ונעשה ניסיון לאזן �ין 
ג�רים ו�ין נשים. הראיונות נערכו �ע�רית. שיעור התגו�ה על פי נוסחת האיגוד 

.RR1 = .52 היה )AAPOR( האמריקאי לחקר דעת קהל
 SD( 36 מדגם השתתפו 413 משי�ים, 57% מהם נשים. הגיל הממוצע היה�
11.96 =(. 67% הגדירו את עצמם דתיים, 18% חילונים ו–9% מסורתיים )השאר 
לא דיווחו על מידת דתיותם(. 60.5% דיווחו על מוצא מזרחי, ו–29.2% על מוצא 
אשכנזי, היתר דיווחו על מוצא מעור�. המשי�ים למדו �ממוצע 14.81 שנות 

.)SD = 7.01( והתגוררו �רצועת עזה �משך 13.14 שנים )SD = 4.38( לימוד

מדדים
כוונות להתנגדות אלימה לפינוי. ההיגד שמדד כוונות להתנגד לפינוי �כוח 
נוסח כך: 'אם י�ואו לפנות אותי מ�יתי, אתנגד �כוח'. אפשרויות התשו�ה נעו 
�ין 1 )'כלל לא מסכים'( ל–5 )'מסכים מאוד'(. ממוצע התשו�ות להיגד היה 2.20 

וסטיית התקן הייתה 1.63.
הצדקת השימוש �אלימות נמדדה �אמצעות היגד סקר שנוסחו היה )�עק�ות
Pedhazur et al., 2000( 'כשאסון מדיני עומד �פתח ומוצו אמצעי המחאה ללא 
הועיל, פעולה אלימה עשויה להיות מוצדקת'. אפשרויות התשו�ה נעו �ין 1 
 1.80 היה  להיגד  התשו�ות  ממוצע  מאוד'(.  )'מסכים  ל–5  מסכים'(  לא  )'כלל 

וסטיית התקן הייתה 1.35.
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היה  ההיגד שנוסחו  נמדדה �אמצעות  זו  פוליטית.  תחושת חוסר חוללות 
אפשרויות  נעו  כאן  גם  הפוליטי'.  התהליך  על  ר�ה  השפעה  לי  אין  'כיחיד 
התשו�ה �ין 1 )'כלל לא מסכים'( ל–5 )'מסכים מאוד'(. ממוצע התשו�ות להיגד 

היה 2.99 וסטיית התקן הייתה 1.62.
מחשבות על שינוי מקום המגורים. שלושה היגדים �סגנון ליקרט שימשו 
למדוד את המידה שהמשי�ים מחוי�ים להמשך החיים �התנחלויות. המשי�ים 
נשאלו על מידת הסכמתם או אי–הסכמתם עם ההיגדים: 'אם יוצע לך פיצוי 
הוגן, היית מוכן לעזו� את רצועת עזה', '�שנים האחרונות שקלת או שכעת 
לגור  ימשיכו  ילדיך  שגם  רוצה  ו'היית  עזה',  רצועת  את  לעזו�  שוקל  אתה 
�רצועת עזה' )�נוגע להיגד האחרון, משי�ים שציינו שאין להם ילדים נת�קשו 
לענות מה היה רצונם לּו היו להם(. אפשרויות התשו�ה נעו �ין 1 )'כלל לא 
מסכים'( ל–5 )'מסכים מאוד'(. מחש�ות על מוִּביליות �מקום המגורים תוארו 
�מודל כמשתנה ח�וי המושפע משלושה היגדים אלו. מקדם המהימנות אלפא 

.)M = 1.50; SD = 1.06( .85 של קרונ�ך היה
לדרך  �נוגע  המתנחלים  של  מחש�ותיהם  ההתנחלויות.  של  נתפס  דימוי 
שהצי�ור הישראלי תופס את ההתנחלויות �רצועת עזה נמדדו כמשתנה ח�וי 
לא  )'כלל   1 �ין  נעו  התשו�ה  אפשרויות  אינדיקטורים;  חמישה  על  המשפיע 
מסכים'( ל–5 )'מסכים מאוד'(. ההיגדים שאלו האם המשי�ים חש�ו שהצי�ור 
)מקודד  עזה'  �רצועת  המתייש�ים  של  העמידה  יכולת  את  'מעריץ  הישראלי 
ה�יטחוני',  המצ�  את  מחמירה  עזה  �רצועת  שההתייש�ות  'חוש�  �מהופך(, 
ה�יטחון  ש�עיות  'חוש�  חש�ונם',  על  קיימת  �עזה  שההתייש�ות  'חוש� 
עוד  של  נוסחו  �ישראל'.  אחרים  �מקומות  מאשר  יותר  קשות  עזה  �רצועת 
 principal( היגד היה 'להתייש�ות �רצועת עזה יש דימוי שלילי'. ניתוח גורמים
components, oblique( הראה שההיגדים השתייכו לעולם תוכן אחד, אלפא של 

.)M = 2.51; SD = 1.05( .84 קרונ�ך היה
תפיסת השפעות התקשורת. שני היגדים ש�אמצעותם נת�קשו המשי�ים 
'�איזו  היה  הראשון  הנוסח  �סקר.  נכללו  התקשורת  השפעת  את  להעריך 
מידה אתה עצמך מושפע מהסיקור של ההתייש�ות �רצועת עזה �תקשורת?' 
)M = 1.58; SD = .94(. ההיגד השני שאל '�איזו מידה דעת הקהל הישראלית 
 M = 4.01;( '?מושפעת מהדרך ש�ה ההתייש�ות �רצועת עזה מוצגת �תקשורת
SD = .98(. אפשרויות התשו�ה נעו �ין 1 )'כלל לא מושפע'( ל–5 )'מושפע 
�מידה ר�ה'(. �התאם לספרות �נושא אפקט 'האדם השלישי', היה הה�דל �ין 

 .)t = 35.54; df = 397; p < .001( ממוצעי ההיגדים מו�הק
תפיסות סיקור תקשורתי שלילי. תפיסות המתנחלים את סיקור ההתנחלויות 
רק  מציגה  'התקשורת  היגדים:  נמדדו �אמצעות שישה  הישראלית  �תקשורת 
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עזה',  �רצועת  ההתייש�ות  של  הטו�ים  לצדדים  להתייחס  �לי  ה�עיות  את 
'התקשורת מציגה את המתייש�ים �רצועת עזה כאילו הם יותר קיצוניים ממה 
שהם �אמת', 'התקשורת מציגה את המתייש�ים �רצועת עזה כאילו כולם אותו 
ד�ר', 'התקשורת ממעיטה �חשי�ות ההתייש�ות �רצועת עזה ל�יטחון מדינת 
ישראל', 'התקשורת מציגה את �עיות ה�יטחון �התייש�ות �רצועת עזה �צורה 
ההתייש�ות  של  העלות  את  מציגה  היא  כאשר  מגזימה  'התקשורת  מוגזמת', 
�רצועת עזה וא�טחתה לתקצי� מדינת ישראל'. אפשרויות התשו�ה נעו �ין 1 
)'כלל לא מסכים'( ל–5 )'מסכים מאוד'(. תפיסות סיקור שלילי נמדדו �מודל 
 M = 4.29;( .73 כמשתנה ח�וי המשפיע על היגדים אלו. אלפא של קרונ�ך היה

.)SD = .74
של  חשיפתם  למידת  נגעו  היגדים  אר�עה  חדשותית.  לתקשורת  חשיפה 
המשי�ים לתקשורת חדשותית �טלוויזיה, �רדיו, �אינטרנט ו�עיתונים היומיים. 
אפשרויות התשו�ה נעו �ין 1 )'אף פעם לא'( ל–5 )'כל יום'(. מהימנות ההיגדים 
הייתה נמוכה )אלפא של קרונ�ך = 35.( וניתוח גורמים הראה שהיגדים אלו 
אינם שייכים לאותו עולם תוכן. לכן הוכנסו אר�עת ההיגדים למודל �נפרד, 
 M = 3.27; SD = לעיתונים  חשיפה  ההיגד שמדד  )�ע�ור  נצפים  כמשתנים 
 ;M = 2.86; SD = 1.72 1.48; �ע�ור ההיגד שמדד חשיפה לחדשות �טלוויזיה
 M = 3.70; ע�ור חדשות �אינטרנט� ;M = 2.03; SD = 1.50 ע�ור הרדיו�

.)SD = 1.62
משתני בקרה. כפי שהוס�ר לעיל, הנטייה להצדיק ו�סופו של ד�ר להשתמש 
הוגן של  לא  דימוי  ורק מתפיסות של  אך  מושפעת  אינה  פוליטית  �אלימות 
אידאולוגיים  דמוגרפיים,  משתנים  של  ארוכה  משורה  גם  אלא  ההתנחלויות 
וסוציולוגיים, וכך גם מחש�ות על שינוי מקום המגורים ותחושת חוסר חוללות 
פוליטית. לכן המודל שתואר לעיל שולט �כמה גורמים, ו�כללם אמונות לא 
דמוקרטיות )'הייתי מעוניין �ממשלה שתו�יל �דרך נכונה, אפילו אם היא לא 
תהיה דמוקרטית' M = 2.33; SD = .98, כשאפשרויות התשו�ה נעו �ין 1 ל–5(, 
אידאולוגיה דתית אנטי–דמוקרטית )'הדעה של ר�נים חשו�ה לא פחות מאשר 
זו של מנהיגות פוליטית' M = 3.87; SD = 1.59(, אמונות �נוגע לחשי�ות 
ההתנחלות �כל חלקי ארץ ישראל )'ללא הזכות להתייש�ות �כל חלקי ארץ 
 )M = 3.28; SD = 1.77 עצמאית'  יהודית  מדינה  לקיום  טעם  אין  ישראל 
וטיעונים לוגיים נגד ההתנתקות )'אם תפונה רצועת עזה, הטרור רק יתג�ר' 
M = 4.63; SD = 1.01(. המודל גם כלל משתנים המייצגים את מעור�ותם 
והיקשרותם של המשי�ים להתנחלויות ש�הן התגוררו, הידועים כמנ�אים של 
כוונות למוִּביליות: '�איזו מידה את/ה אוה�/ת לגור �...? )שם ההתנחלות(' 
 M = 4.01, '?…איזו מידה את/ה מרגיש/ה שייכות ל�' ;M = 4.83; SD = .55
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 ;M = 4.75, SD = .04 'יש לי הר�ה ח�רים �יישו�י רצועת עזה' ;SD = .98
כל התשו�ות נמדדו �סולם שנע �ין 1 ל–5, ומספר השנים שהמשי�ים התגוררו 
�רצועת עזה )M = 13.14; SD = 7.01(. היגדים אלו לא התלכדו �ניתוח גורמים 

ו��דיקת מהימנות, ולכן הוכנסו למודל �נפרד.

מבנה המודל
את  מתאר  התרשים  המקו�ל,  הייצוג  לפי   .1 �תרשים  מתואר  המודל  מ�נה 
לפשט  כדי  כאליפסות.  הח�ויים  המשתנים  ואת  כמל�נים  הנצפים  המשתנים 
הטעות  גורמי  הח�ויים,  מהמשתנים  שהושפעו  אינדיקטורים  התרשים,  את 
והשונויות המשותפות �ין המשתנים האקסוגניים הושמטו ממנו. המודל מאפשר 

את כל המתאמים האפשריים �ין המשתנים האקסוגניים.
המשתנים האנדוגניים �מודל הם תפיסת השפעת התקשורת על העצמי ועל 
האחרים, הדימוי הנתפס של ההתנחלויות, מחש�ות על שינוי מקום המגורים, 
וכוונות  תחושת חוסר חוללות פוליטית, הצדקת השימוש �אלימות פוליטית 
להשתמש �אלימות כדי להתנגד לפינוי. �הסתמך על ממצאים קודמים �נושא 
 Cohen et al., 1988; Perloff, 1989; Gunther &( 'תפיסות 'האדם השלישי
Storey, 2003(, הוספנו חץ המתאר השפעה של תפיסות דימוי שלילי על תפיסות 

ההשפעה על העצמי ועל אחרים.
'היסק התקשורת המשפיעה',  הלוגיקה של  ולפי  לפי ההשערה הראשונה, 
הדימוי הנתפס של ההתנחלויות מתואר �מודל כפונקציה של תפיסת השפעת 
התקשורת על דעת הקהל הישראלית. �עק�ות )Gunther )1998, משוואה זו 
מכילה גם נתי� ישיר מתפיסות סיקור שלילי לדימוי נתפס. כדי לה�יא �חש�ון 
את האפשרות של אפקטים תקשורתיים ישירים, המשוואה המנ�את את הדימוי 

הנתפס שולטת גם על מדדי החשיפה לחדשות.
לפי ההשערה השנייה, הצדקת השימוש �אלימות מתוארת �מודל כפונקציה 
מתואר  זה  משתנה   ,A2 השערה  לפי  ההתנחלויות.  של  הנתפס  דימוין  של 
האנדוגניים  המשתנים  �אלימות.  להשתמש  הכוונות  על  �תורו,  כמשפיע, 
הנותרים — תחושת חוסר חוללות פוליטית וכוונות לשינוי מקום המגורים — 
מתוארים כמושפעים מתפיסות הדימוי השלילי של המתנחלים, לפי השערות 

H3 ו–H4, �התאמה.
משתנים,  של  שלשות  �ין  מתווכים  יחסים  כוללות  שהשערותינו  כיוון 
 model building and( השתמשנו �אסטרטגיה של �נייה וסידור של מודלים
�מודל את  לכלול  יש  אם  ל�חון  כדי   ,)trimming; Kline, 1998: 132–137
הנתי�ים המתארים קשרים מתווכים וישירים �כל שָלשָה של משתנים. תוצאות 
תהליך זה, המתואר �הרח�ה �נספח א, לא תמכו �הכללה �מודל של נתי�ים 
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המתארים השפעה ישירה של תפיסת השפעת התקשורת על הצדקת אלימות, 
חוסר חוללות פוליטית ומחש�ות על שינוי מקום המגורים. מ�חן דומה לא תמך 
�הכללה של נתי� ישיר מדימוי נתפס לכוונות להשתמש �אלימות. מעניין לציין 
כי �כל אר�ע השלשות, הראה המ�חן שהאפקט הישיר מהמשתנה ה�לתי תלוי 
למשתנה התלוי אינו מו�הק, הן �שליטה על המשתנים המתווכים והן �לעדיה. 
 Baron &( אף שממצא זה סותר את דרישותיהם של רו�ן �רון ודייוויד קני 
Kenny, 1986: 1,177( לתיווך, הספרות המתודולוגית העכשווית מכירה מקרים 
ש�הם תיווך יכול להתחולל גם �שעת חוסר קשר ישיר �ין המשתנה ה�לתי 
 2.)MacKinnon, Krull, & Lockwood, 2000( התלוי  המשתנה  ל�ין  תלוי 
הנתפס  הדימוי  ושל  להעריך את האפקט של תפיסת השפעת התקשורת  כדי 
�ניכוי גורמים מתער�ים, נכללו �מודל עוד משתנים המשפיעים על המשתנים 
הצדקת  הנתפס,  הדימוי  את  המנ�אות  המשוואות  �קרה:  כמשתני  התלויים 
אלימות, תחושת השפעה פוליטית ומחש�ות על מו�יליות שולטות �משתנים 
דמוגרפיים, ו�כללם חילוניות, גיל, השכלה ומין. משוואות אלו שולטות גם 
�משתנים האידאולוגיים שצוינו לעיל. המשוואות המנ�אות הצדקת אלימות, 
המשתנים  על  גם  שולטות  מו�יליות  על  ומחש�ות  פוליטית  השפעה  תחושת 

המודדים מעור�ות �התנחלויות.

ממצאים

 AMOS תוכנת  �אמצעות  חוש�ו  למודל   maximum likelihood אומדי 
לנתי�ים  המתוקננים  האומדים  את  מציג   1 תרשים   .)Arbuckle, 1999(
הרלוונטיים לדיון, ולוח 1 מתאר את המקדמים ה�לתי מתוקננים ואת טעויות 
התקן �ע�ור נתי�ים אלו. נספח � מתאר את הממצאים �ע�ור משתני ה�קרה. 
המודל מס�יר 45% מהשונות �דימוין הנתפס של ההתנחלויות, 11% מהשונות 
�הצדקת השימוש �אלימות, 17% מהשונות �כוונות להשתמש �אלימות להתנגד 
 )goodness of fit( לפינוי ו–78% מהשונות �כוונות למו�יליות. אומדי ההתאמה

של המודל היו מש�יעי רצון.
המשוואות המנ�אות את תפיסת השפעות התקשורת על העצמי ועל דעת 
ההתנחלויות  סיקור  את  המשי�ים  שתפסו  ככל  כי  מראות  הישראלית  הקהל 
 β = –.20; b = –.39; SE( כשלילי, כך הם חשו שהם פחות מושפעים מסיקורן
12. =(. �ה �עת, ככל שתפסו המשי�ים את סיקור ההתנחלויות כשלילי, נטו 
 β = .18; b = .31; SE( יותר לחוש שדעת הקהל הישראלית מושפעת מסיקור זה

12. =(. ממצא זה תואם ממצאים מחקריים �תחום 'אפקט האדם השלישי'.
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לוח 1: אומדי Maximum Likelihood למודל

B(SE)רכיבים מבניים
***)12.(  39.-תפיסות סיקור שלילי ← תפיסת השפעת התקשורת על העצמי

***)12.(  31.-תפיסות סיקור שלילי ← תפיסת השפעת התקשורת על האחרים

***)05.(  11.תפיסת השפעת התקשורת על העצמי ← דימוי נתפס

***)05.(  10.תפיסת השפעת התקשורת על האחרים ← דימוי נתפס

***)09.(  20.דימוי נתפס ← הצדקת אלימות

***)00.(  45.דימוי נתפס ← חוללות פוליטית

***)04.(  12.דימוי נתפס ← מחש�ות על מע�ר דירה

***)07.(  12.הצדקת אלימות ← כוונה להתנגדות אלימה לפינוי
הערה: הנתונים �לוח הם אמדים לא מתוקננים. המספרים �סוגריים הן טעויות התקן של האומדים. 

***  p < .001, ** p <.01, * p < .05, # p < .10

המשוואה המנ�את את הדימוי הנתפס של ההתנחלויות מראה כי משתנה 
 β = .09;( זה הושפע �אופן מו�הק מתפיסת ההשפעה התקשורתית על העצמי
 ,)β = .12; b = .26; SE = .11( מתפיסת סיקור שלילי ,)b = .11; SE = .05
ככל  כלומר   .)β = .18; b = .18; SE = .04( �טלוויזיה  לחדשות  ומחשיפה 
שנחשפו המשי�ים וחשו מושפעים מהסיקור וככל שס�רו שהוא שלילי יותר, כך 
נטו הם לחשו� שדעת הקהל הישראלית �נושא ההתנחלויות היא שלילית יותר. 
צעירים )b = –.01; SE = .01(; אפקט זה היה ג�ולי מ�חינה סטטיסטית( ונשים 
)b = .20; SE = .09( נטו לחשו� שלהתנחלויות דימוי שלילי יותר. משי�ים 
שחיו זמן ר� יותר �רצועת עזה )b = –.02; SE = .01(, ואלו שהיו להם ח�רים 
ר�ים יותר �התנחלויות )b = –.23; SE = .07( תפסו את דימוי ההתנחלויות 
פוליטית  מנהיגות  פני  על  דתית  מנהיגות  שהעדיפו  משי�ים  יותר.  כחיו�י 
)b = –.11; SE = .04( וכאלו שהאמינו �זכותם של יהודים להתייש� �כל חלקי 
ארץ ישראל )b = –.08; SE = .03( הראו גם כן נטייה לתפוס את דעת הקהל 

�נושא ההתנחלויות כחיו�ית יותר.
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תרשים 1: אומדי Maximum Likelihood מתוקננים למודל המבני
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השערה H1( 1( ני�אה כי לאור הייצוג השלילי של ההתנחלויות �תקשורת 
)א�רהם, 2001(, תפיסות של השפעות התקשורת על דעת הקהל  הישראלית 
ינ�או את תפיסות הדימוי השלילי של ההתנחלויות. �שליטה על משתני ה�קרה 
ש�מודל, לתפיסת השפעת התקשורת על אחרים הייתה השפעה מו�הקת על 
הדימוי הנתפס של ההתנחלויות )β = .18; b= .19; SE = .05(. �מילים אחרות, 
ככל שתפסו המשי�ים שלסיקור התקשורתי של ההתנחלויות יש השפעה חזקה 
יותר על דעת הקהל, כך נטו הם לתפוס שלהתנחלויות יש דימוי שלילי יותר, 

�שליטה על המשתנים המתער�ים. לסיכום, הנתונים איששו את השערה 1.
זה  שמשתנה  הראתה  �אלימות  השימוש  הצדקת  את  שני�אה  המשוואה 
 )b = .10; SE = .05( היה מתואם �אופן מו�הק עם אמונות לא דמוקרטיות
 b = .10;( ישראל  יהודים להתייש� �כל חלקי ארץ  �זכותם של  ועם אמונה 
SE = .05(. משתנים אלו היו קשורים גם לכוונות להשתמש �אלימות להתנגד 
)b = .10; SE = .05 ו–b = .21; SE = .05, �התאמה(, אף ש�מקרה  לפינוי 
 .)p = .06( של אמונות לא דמוקרטיות היה קשר זה ג�ולי מ�חינה סטטיסטית
משי�ים שהאמינו שדעתם של ר�נים אינה חשו�ה פחות מדעתה של המנהיגות 
 b = .19; SE =( �אלימות  להשתמש  כוונות  על  לדווח  יותר  נטו  הפוליטית 
07.(, וכך היה גם אצל משי�ים צעירים )b = –.02; SE = .01, אף שקשר זה 
)b = .05; SE = .02(. כמו כן,  ומשכילים  �ל�ד(  ג�ולית  �רמה  מו�הק  היה 
נמצא קשר ג�ולי ושלילי �ין מספר השנים ש�ו חיו הנ�דקים �רצועת עזה ל�ין 
כוונות להתנגד לפינוי �אלימות )b = – .02; SE = .01(. קשר זה משקף, אולי, 
את הנטיות האידאולוגיות החזקות יותר �קר� המתנחלים שהתייש�ו �רצועה 

�שנים שלאחר הסכמי אוסלו.
השערה H2( 2( ני�אה כי �שליטה על גורמים אלו, תשפיע תפיסת דימוי 
שלילי של ההתנחלויות על הצדקת השימוש �אלימות. הממצאים הראו כי אפקט 
זה אכן היה מו�הק סטטיסטית )β = .16; b = .20; SE = .09, p < .05(. ככל 
יותר  הם  נטו  כך  שלילי,  מדימוי  סו�לות  שההתנחלויות  המתנחלים  שחש�ו 
להסכים עם ההיגד כי �מקרה שאסון מדיני עומד �פתח, פעולה אלימה עשויה 
להיות מוצדקת. �שליטה על כל הגורמים המתער�ים, השפיע משתנה זה �תורו 
על הכוונות להתנגד לפינוי �אלימות, כפי שני�אה השערה H2, אף שאפקט 
 β = .10; b = .12; SE = .07,( זה היה ג�ולי מ�חינת מו�הקותו הסטטיסטית

.)p = .07
המשוואה שני�אה את תחושות חוסר החוללות הפוליטית הראתה שמשתנה 
 )b = .15; SE = .05( זה היה קשור �אופן חיו�י עם אמונות לא דמוקרטיות
ו�אופן שלילי עם השכלה )b = –.05; SE = .02(. השערה 3 )H3( ני�אה כי 
תושפע  הפוליטית  החוללות  חוסר  תחושת  ה�קרה,  משתני  כל  על  �שליטה 
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מהדימוי הנתפס של ההתנחלויות. הממצאים מראים כי, לפי המצופה על פי 
והדמוגרפיים, ככל שתפסו  הגורמים האידאולוגיים  ו�שליטה על  זו,  השערה 
המתנחלים את הדימוי של ההתנחלויות �צי�ור הישראלי כשלילי, כך חשו הם 
 )β = .30; b = .45; SE = .09( חסרי השפעה פוליטית. השפעה זו הייתה חיו�ית

.)p < .001( ומאוד מו�הקת
המשתנה התלוי �משוואה האחרונה היה מחש�ות על שינוי מקום המגורים. 
הממצאים של משוואה זו מעידים כי משי�ים חילוניים נטו יותר לשקול מע�ר 
ככל שהחשי�ו   .)b = .31; SE = .12( דתיים  משי�ים  מאשר  מההתנחלויות 
המשי�ים את דעתם של ר�נים לעומת מנהיגות הפוליטית, כך נטו הם פחות 
לשקול מע�ר מההתנחלויות )b = –.09; SE = .03(. ככל שהאמינו המשי�ים 
�זכותם של יהודים להתייש� �כל ארץ ישראל, כך נטו הם פחות לחשו� על 
עזי�ה )b = –.05; SE = .02(. ככל שחש�ו המשי�ים שההתנתקות רק תג�יר את 

.)b = –.27; SE = .04( הטרור הפלסטיני, כך היו נכונים פחות לע�ור דירה
כפי שנמצא �מחקרים קודמים, מחש�ות על עזי�ה הושפעו �אופן שלילי 
 b = –.35; SE( מהערכת המתנחלים את איכות החיים �יישו� ש�ו התגוררו 
07. =( ומתחושת השייכות שלהם ליישו�ים אלו )b = –.37; SE = .08(. שלא 
�מפתיע, ככל שאה�ו המשי�ים להתגורר �התנחלויות, כך נטו הם פחות לחשו� 
על עזי�ה )b = –.26; SE = .10(. משי�ים �עלי ח�רים ר�ים יותר �רצועת עזה 
 b = –.09; SE( נטו פחות לשקול עזי�ה לעומת משי�ים שהיו להם פחות ח�רים

.)p = .079( אך אפקט זה היה �על מו�הקות סטטיסטית ג�ולית ,)= .05
מחש�ות על מוִּביליות הושפעו מגורמים ח�רתיים, דמוגרפיים ואידאולוגיים 
אלו, אך גם �שליטה עליהם ולפי השערה H4( 4( ו�התאם למחקרים קודמים 
)Tsfati & Cohen, 2003(, הדימוי השלילי הנתפס של ההתנחלויות היה קשור 
�אופן חיו�י עם מחש�ות על מע�ר. �מילים אחרות, ככל שחש�ו המשי�ים 
שההתנחלויות נתפסו �אופן שלילי �צי�וריות הישראלית, כך נטו הם לחשו� 

.)β = .12; b = .12; SE = .04; p < .01( יותר על עזי�ת ההתנחלויות
המודל מכיל אפקטים לא ישירים של תפיסת השפעת התקשורת על שלושה 
משתנים תלויים. כדי ל�חון את המו�הקות של אפקטים אלו, השתמשנו �מ�חן 
 )Goodman I test( למו�הקות אפקטים לא ישירים, �מ�חן גודמן )Sobel( סו�ל
ו�מ�חן שהציעו דייויד פ' מקינון ועמיתיו )MacKinnon et al., 1998(. תוצאות 
מ�חנים אלו, המוצגים �לוח 2, העידו כי השפעתה העקיפה של תפיסת השפעת 
התקשורת על הצדקת השימוש �אלימות, על תחושת חוסר חוללות פוליטית 
ועל מחש�ות על מו�יליות )המתווכים כולם �אמצעות תפיסת דימוי שלילי( 
הייתה מו�הקת �כל המקרים. �חינת השפעתו של הדימוי הנתפס על הכוונות 
להשתמש �אלימות )דרך הצדקת האלימות( מצאה כי אפקט זה היה מו�הק רק 
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כאשר הוא נ�חן �אמצעות המ�חן �על העוצמה הסטטיסטית החזקה יותר של 
 Holbert &( ומייקל ט' סטפנסון  ידי ר' לאנס הול�רט  מקינון, שהומלץ על 

 .)Stephenson, 2003
השפעת  תפיסת  של  הכוללת  התרומה  את  ל�חון  כדי  ד�ר,  של  �סופו 
התקשורת ודימוי נתפס למודל, כל הנתי�ים מדימוי נתפס למשתנים התלויים 
�מודל נק�עו לאפס. �מילים אחרות, עשינו ניתוח של מודל לני�וי של הצדקת 
ללא  למו�יליות,  כוונות  ושל  פוליטית  חוללות  חוסר  תחושת  של  האלימות, 
ני�או  התלויים  המשתנים  את  זה  �מודל  ומקורותיו.  הנתפס  הדימוי  תרומת 
�דרך  �ישראל  פוליטית  וקיצוניות  אלימות  שמנ�אים  ה�קרה,  משתני  רק 
כלל )Pedahzur, Hasisi & Brichta, 2000(. השווינו �ין המודלים המתחרים 
�אמצעות הקריטריונים של אומדי ההתאמה לנתונים )fit(, שונויות מוס�רות 
ומ�חני השוואה של ִחי �רי�וע, לפי האסטרטגיה שהמליצו כהן, ויגודה וסמורלי 
)Cohen, Vigoda & Samorly, 2001(. כפי שמראה לוח 3, הראו כל המדדים 
הנתפס(  הדימוי  ואת  התקשורת  השפעת  את  �חש�ון  )המ�יא  שלנו  שהמודל 
ג�והות  היו  התלויים  �משתנים  המוס�רות  השונויות  לנתונים.  יותר  מתאים 
 R2 = האלימות  הצדקת  )�ע�ור  המתחרה  המודל  לעומת  שלנו  �מודל  יותר 
 R2 לעומת   R2 = .17 חוללות  חוסר  תחושת  �ע�ור   ;R2 = .09 לעומת   .11
R2 = .77. השונות  לעומת   R2 = .78 מו�יליות  על  מחש�ות  �ע�ור   ;= .10
�לא  נותרה   — �אלימות  להשתמש  כוונות   — הר�יעי  �משתנה  המוס�רת 
�רי�וע ִחי  �אמצעות  ההשוואה  מ�חן  ד�ר,  של  �סופו   .)R2 = 17( שינוי 
)χ2 = 36.08; df =( היה מו�הק )p < .001(, ממצא התומך �השארת הנתי�ים 

התאורטיים שלנו �מודל.

לוח 2: מבחנים למובהקות הסטטיסטית של ההשפעות העקיפות

השפעה 
עקיפה

מבחן 
סובל

מבחן 
I גודמן

מבחן 
מקינון 
ועמיתיו

תפיסת השפעת התקשורת על 
האחרים ← הצדקת אלימות

.042.00**1.96**9.28***

תפיסת השפעת התקשורת על 
האחרים ← חוללות פוליטית

.093.08**3.04**19.25***
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השפעה 
עקיפה

מבחן 
סובל

מבחן 
I גודמן

מבחן 
מקינון 
ועמיתיו

תפיסת השפעת התקשורת על 
האחרים ← מחש�ות על מע�ר 

דירה

.022.30*2.25*11.30***

דימוי נתפס ← 
כוונות להשתמש �אלימות

.021.44*1.37*4.26***

הערות: p ≤ .001, ** p ≤ .01, * p ≤ .05 ***; מ�חנים דומים נערכו על המודלים הפשוטים 
 Preacher–המוצגים �נספח 2, ודפוס התוצאות היה זהה. מ�חני סו�ל וגודמן חוש�ו �התאם ל
 Holbert & Stephenson מ�חן מקינון ועמיתיו חוש� לפי הוראות של .& Leonardelli )2003(

)2003(

לוח 3: השוואת אומדי ההתאמה של המודל הנוכחי עם מודל ללא הנתיבים 
מדימוי נתפס למשתנים התלויים

χ2 (df)NFIRFIIFITLICFI1-
RMSEAAIC

המודל המתואר 
�תרשים מס' 1

952.29
)457(

.974.958.986.978.986.9501,569.29

אותו מודל ללא 
נתי�ים מדימוי 

נתפס למשתנים 
התלויים

988.365
)460(

.973.957.985.976.985.9491,625.36

לסיכום, המודל שלנו )המ�יא �חש�ון את השפעת התקשורת ואת הדימוי 
הנתפס( מתפקד טו� יותר ממודל שאינו מ�יא �חש�ון את השערות 2, 3 ו–4. 
כפי שטוען רו�רט מקאלום )MacCallum, 2003(, כל המודלים הסטטיסטיים 
הם מוטעים, אם קוראים אותם פשוטם כמשמעם. אף ש�רור שהמודל שלנו 
איננו מושלם, ו�עוד איננו יכולים לשלול את האפשרות שעוד מודלים מתחרים 
עשויים להתאים לנתונים טו� יותר, אנו מאמינים שהניתוח שלעיל מעיד כי 
המודל שלנו מתאים לנתונים יותר ממודלים שמציעים חוקרי אלימות פוליטית 
וכוונות לשינוי מקום המגורים, וזאת �לי לה�יא �חש�ון את תפקיד התקשורת 

�תהליך.
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דיון

הממצאים העולים מניתוח נתוני המתנחלים תומכים �קשרים ו�הנחות התאורטיות 
של ההשערה של השפעת תפיסת השפעות התקשורת. �אופן ספציפי, התפיסה 
�קר� המתנחלים שלתקשורת יש השפעה ר�ה הייתה קשורה לדרך ש�ה חש�ו 
המתנחלים שדעת הקהל הישראלית תופסת אותם. דימוי נתפס של המתנחלים 
�אלימות,  השימוש  הצדקת  רלוונטיים:  תלויים  משתנים  שלושה  על  השפיע 
המגורים.  �מקום  מו�יליות  על  ומחש�ות  פוליטית  חוללות  חוסר  תחושת 
משתנים  לני�וי  ישיר  לא  �אופן  תרמו  התקשורת  להשפעות  �נוגע  הערכות 
ו�שליטה  ודמוגרפיים  ח�רתיים  אידאולוגיים,  גורמים  על  �שליטה  גם  אלו, 
על הקשר של המתנחלים ליישו�ים ש�הם התגוררו. ממצאים אלו מרחי�ים את 
טווח התאוריה של השפעת תפיסת ההשפעות של התקשורת לתחום של מחאה 
פוליטית ולגיטימציה דמוקרטית. ההשפעות שתועדו �מאמר זה מצ�יעות על 
מדימויים  מושפעות  אלימה  �מחאה  השתתפות  כגון  התנהגויות  שאפילו  כך 
ומתפיסות של השפעת המדיה. המחקר מראה כי �הקשר של קונפליקט פוליטי 
שעורר ויכוח נוק� �ח�רה, תפיסת דימוי הק�וצה כשלילי מפחית את מחוי�ות 
ח�רי הק�וצה לתהליך הפוליטי, כפי שמעידים תחושות החוללות הפוליטית 
הנמוכות יותר והנכונות לשקול חלופות אלימות של מחאה, המנוגדות למחאה 
דמוקרטית מקו�לת. �אותה עת, ו�אופן פרדוקסי, תחושת הנידוי של המתנחלים 

הו�ילה לנטייה להתנתק מק�וצת המתנחלים ולעזו� את ההתנחלויות.
הפרשנות התאורטית של הממצאים עושה שימוש �תאוריות המדגישות את 
חשי�ותה של חוסר לגיטימציה �הס�ר של מחאה פוליטית. הסיקור החדשותי 
כמוטה,  נתפס  זה  תהליך  אם  הדמוקרטי.  הפוליטי  התהליך  של  כחלק  נתפס 
ולכן, כלא הוגן, מחוי�ות האזרחים לתוצאות ההליך הדמוקרטי פוחתת. מכאן 
שאם דימוי ההתנחלויות �צי�ור מושפע מסיקור שלילי לא הוגן, אזי, לדעת 
המתנחלים, הסיכויים הם נגדם ונגד מאמציהם להיא�ק כנגד תוכנית ההתנתקות 
על  שלילי  דימוי  של  �אפקט  נתמך  זה  טיעון  שכנוע.  של  אחרים  �אמצעים 

תחושת חוללות ועל הנכונות לתמוך �אלימות.3
פרשנות מתחרה של הממצאים, אולי צינית יותר, היא שהסיקור השלילי 
והשפעת התקשורת משמשים לא כגורם אלא כתירוץ להצדיק את האלימות, 
פרשנות  פי  על  �אלימות.  להשתמש  נטיות  �עלי  מלכתחילה  שהיו  לאנשים 
של  ה�עיה  �הינתן  ההפוך.  �כיוון  להיות  אמורים  שלנו  �מודל  החצים  זו, 
 ,)MacCallum et al., 1993( מודלים מק�ילים �מערכות של משוואות מ�ניות
אי–אפשר לראות �ממצאים עדות חד–משמעית לסי�תיות, ולכן המודל שהוצג 
לעיל אינו שולל לחלוטין את האפשרות של סי�תיות הפוכה. אך למרות זאת, 
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ניתן ל�חון את האפשרות של סי�תיות הפוכה �אמצעות לוגיקה פשוטה. אם 
השתמשו המשי�ים �תקשורת כ�תירוץ, אזי תפיסות השפעת התקשורת אמורות 
להיות קשורות �ציפיותיהם של הנ�דקים �נוגע למי ינצח או יפסיד �משאל 
הליכוד. הצורך להאשים את המדיה ולראות �ה תירוץ אמור להיות חלש יותר 
�קר� משי�ים הצופים שהצד שלהם עומד לנצח לעומת משי�ים הס�ורים שהצד 

.)Duck, Terry & Hogg, 1998( שלהם עומד להפסיד
כדי ל�חון רעיון זה, השתמשנו �שאלת סקר ש�יקשה מהמשי�ים להעריך 
את ציפיותיהם �נוגע לתוצאות משאל ח�רי הליכוד. אפשרויות התשו�ה שנתנו 
להם היו כי רו� ח�רי הליכוד 'יחליטו לתמוך �תוכנית שרון' )כלומר יצ�יעו 
�עד הפינוי החד–צדדי(; 'יחליטו להתנגד לתוכנית'; 'לא יודע/ת' או '�ערך 
חצי–חצי' )כלומר תיקו(. אלו מ�ין המשי�ים שהאמינו כי ח�רי הליכוד יתמכו 
�תוכנית )כלומר האמינו כי הצד שלהם יפסיד �משאל( לא ראו את הסיקור 
או   )b = .11; SE = .11; p < .10 המשתנים:  �יתר  )�שליטה  יותר  כשלילי 
כמשפיע יותר )�שליטה �יתר המשתנים: b = .21; SE = .19; p < .10( מאשר 
או  השלילי  הסיקור  �האשמת  התומכות  עדויות  שאין  משום  המשי�ים.  יתר 
שמקדם  הסי�תי  הפירוש  כי  נראה  �קלפי,  ו�א  ממשמש  �כישלון  השפעתו 
המודל שלנו, והנתמך �תאוריות על תפיסת השפעות התקשורת, נהנה מיתרון 

על פני התהליך ההפוך.
של  השלילי  הדימוי  ותפיסת  התקשורת  השפעת  תפיסות  כי  ייתכן  כיצד 
ההתנחלויות הו�ילו את המתנחלים גם להתנגד �אלימות לפינוי, וגם לחשו� 
ההפוכות  האלו  האפשרויות  כי  לציין  מעניין  �תיהם?  של  מרצון  עזי�ה  על 
מ�חינה לוגית היו מתואמות �רמה הדו–משתנית )ללא שליטה �משתני �קרה 
כי  הוא  הזה  העקי�ות  לחוסר  האפשרי  ההס�ר  לכאורה   .)r = .17; p < .001
לשקול  לנכונות  או  האלימות  להצדקת  או  מו�ילות  שלילי  דימוי  תפיסות 
עזי�ה. �מילים אחרות, יש שתי ק�וצות של מתנחלים: אלו שחוש�ים שאם 
השלילי  �דימוי  שרואים  ואלו  לעזו�;  עליהם  אזי  �עדם,  אינה  הקהל  דעת 
הוכחה שהמערכת מוטה נגדם, ולכן ראוי להשתמש �כל האמצעים האפשריים, 
כדי לתקן אי–צדק זה ולהתנגד לפינוי )�ייחוד לאור העו�דה ששאלת הסקר 
שהשתמשנו �ה כדי למדוד את הצדקת אלימות הזכירה את מיצוי כל אמצעי 
המחאה האחרים(. ניתוח הנתונים מראה כי מ–336 משי�ים שענו על השאלות 
�נושא 'עזי�ה תמורת פיצוי' ו'פעולה אלימה עשויה להיות מוצדקת', 67.3% 
לא הסכימו 'מאוד' או 'לא הסכימו' עם שני ההיגדים, ורק 2.4% 'הסכימו' או 
כללי  �אופן  כי  כך  על  מצ�יעים  אלו  ממצאים  שניהם.  עם  מאוד'  'הסכימו 
המשי�ים לא ראו את שתי האפשרויות — עזי�ה ואלימות — כעולות �קנה 
אחד, אלא שדימוי שלילי היה קשור �אחת משתי האפשרויות. כאשר מוסיפים 
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או לכוונה להשתמש  נתי� ממחש�ות על מו�יליות להצדקת אלימות  למודל 
אינן מו�הקות. מכאן שהמושגים מודדים  �אלימות, התוצאות �שני המקרים 
תופעות �לתי תלויות, והקשרים המו�הקים �רמה הדו–משתנית הם כפי הנראה 
כוז�ים, ונגרמים על ידי העו�דה שהן כוונות למו�יליות והן הצדקת אלימות 
נגרמות על ידי הדימוי הנתפס של ההתנחלויות, ועל ידי העו�דה שמשי�ים 

ר�ים השי�ו �שלילה על שני היגדים אלו.
מעניין לציין כי ככלל לא תפסו המתנחלים את דימוים כשלילי. �סולם הנע 
�ין 1 ל–5, כאשר 5 מציין את הדימוי השלילי �יותר, ממוצע הדימוי הנתפס 
היה רק 2.52, עם סטיית תקן של 1.05 — הר�ה מתחת לנקודת האמצע. �הינתן 
 )M = 4.3; SD = .74( העו�דה שהמתנחלים תפסו את סיקורם כשלילי מאוד
וכמשפיע למדי )M = 4; SD = 1(, זהו ממצא מפתיע. הס�ר אפשרי הוא שאף 
שהמשי�ים תפסו את הסיקור כמשפיע, עדיין תפסו שאין הוא מייצג את עמדת 
הצי�ור. הס�ר אפשרי אחר )Gunther et al., 2001( הוא, שהם האמינו כי ללא 

ההטיה �סיקור התקשורתי, היה דימוים �צי�ור אפילו חיו�י יותר.
�ין  כמתווך  נתפס  דימוי  של  החשי�ות  את  מדגישים  מחקרנו  ממצאי 
תפיסות �עניין סיקור שלילי והשפעתו, מצד אחד, ל�ין המשתנים התלויים, 
מצד אחר. �אופן מעניין, הנתי� מתפיסת השפעת התקשורת לדימוי נתפס דומה 
 .)Gunther, 1998( 'היסק התקשורת המשפיעה'  לזה שהציעו מחקרי  מושגית 
וזאת משום שדימוי נתפס דומה �מהותו לתפיסת 'אקלים הדעה', כלומר תפיסת 
הפרט את דעת הקהל לפי גאנטר. אך �שונה מתפיסת 'אקלים הדעה', היה המוקד 
של המחקר הזה עמדות כלפי ק�וצת הייחוס שאליה השתייכו המשי�ים, ולא 
דעת הקהל �אופן כללי. כדאי לציין שתפיסות הסיקור התקשורתי והשפעתו 
ושהמודלים שלנו מראים  אינם המנ�אים ה�לעדיים של תפיסת דעת הקהל, 
משקפים  )ש�וודאי  אידאולוגיים  מגורמים  מושפעת  הדימוי  תפיסת  כמה  עד 
 Fields ;את 'ההשלכה' של משי�ים קיצוניים יותר את עמדותיהם על הס�י�ה
Schuman, 1976 &(, ומשתנים דמוגרפיים )משי�ים חילונים תפסו את דימוי 
ההתנחלויות �אופן חיו�י יותר לעומת דתיים ומסורתיים(,4 שהשפעתם �וודאי 
 Tsfati,( הקהל  דעת  תפיסת  על  הח�רתיות  הרשתות  השפעת  את  מייצגת 

.)2001
הסקר שלנו כ�ר נשלח לשדה כמה ימים לפני שמשאל מכריע עמד להחליט 
אם לפנות אם לאו את המרואיינים מ�תיהם. �רור למדי שהממצאים העולים 
מהקשר קיצוני זה אינם �ני הכללה לכל הקשר של יחסי רו�—מיעוט. המתנחלים 
השי�ו לסקר �נושא שהיו מעור�ים �ו אישית �אופן קיצוני. �ע�ור קצתם, לא 
נגע הוויכוח על ההתנתקות רק �עתיד �תיהם ו�אורח חייהם אלא גם �מערכת 
כי  יותר של אמונות אידאולוגיות. מתנחלים ר�ים �או לרצועת עזה  עמוקה 
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האמינו שהם ממלאים את רצון האל, כחלק של תהליך הגאולה המשיחית של 
העם היהודי. אף שמדו�ר �תנאים ייחודיים וקיצוניים למדי, אנו מאמינים כי 
של  יותר  שכיחים  �תנאים  לוודאי  קרו�  מתרחשים  דומים  שתהליכים  ייתכן 

מחאה פוליטית. מחקרים עתידיים יידרשו כדי ל�חון את ג�ולות טענותינו.
ממצאי מחקר זה מדגישים את חשי�ותן של אמונות �נוגע לייצוגם התקשורתי 
של נושאים פוליטיים והשפעתם הנתפסת על הקהל. אם ממחקרים קודמים עלה 
כי לאמונות אלו יש חשי�ות �עיצו� הי�טים מגוונים של החיים הח�רתיים, 
הנתונים הנוכחיים מעידים כי תפיסות אלו מעצ�ות את תחושת הלגיטימציה 
הפוליטית של התהליך הדמוקרטי �קר� האזרחים. �מו�ן זה, המחקר הזה מזהה 
עוד נתי� חשו�, אך עקיף, של השפעה של התקשורת על החיים הפוליטיים. 
נתי� זה עשוי לשמש כעוד עדות לחשי�ותם של תהליכים תקשורתיים �שמירה 

על ג�ולות השיח והפעולה הדמוקרטיים.
 Giner-Sorolla & Chaiken,( 'מחקרים �נושא 'תופעת התקשורת העוינת
Vollone, Ross & Lepper, 1985 ;1994( מציעים כי כמעט כל ק�וצה, ולא 
רק ק�וצות קיצוניות, תופסות כי הן מסוקרות �אופן לא הוגן �תקשורת וכי 
לסיקור זה השפעה על הקהל.5 �אופן זה, תפיסות תקשורת עוינת �אופן כללי 
פועלות �אופן שפוגע �לגיטימיות הפוליטית, לפחות �מידה כלשהי. ממצאינו 
מראים כי �תנאים קיצוניים, וכאשר הסיקור נתפס כמוטה �אופן קיצוני וכ�על 
עלולה  חייהם,  ואורח  המשי�ים  של  האידאולוגיה  מ�חינת  מכרעת  השפעה 
הטיה כזו, �סופו של ד�ר, להו�יל אנשים לרציונליזציה של ש�ירת החוקים 

הדמוקרטיים ואפילו להצדיק אלימות.
הן,  הדמוקרטיים  הערכים  תומכי  על   ההשלכות המעשיות של הממצאים 
אולי, שמערכות התקשורת צריכות לפעול כדי למזער תפיסות של שליליות 
והטיה �סיקור התקשורתי ואת השפעת התקשורת על הח�רה. אולי אחת הדרכים 
להשיג מטרה זו היא לדאוג לייצוג הוגן גם של ק�וצות שוליות וקיצוניות, כדי 
לוודא שטיעוניהן זוכים לייצוג �סיקור התקשורתי. אף ששום שינוי �פרקטיקה 
שהמתנחלים  ואף  הטיה,  של  סו�ייקטי�יות  תפיסות  ימנע  לא  התקשורתית 
תפסו את הסיקור כעוין �מקרה זה, למרות העו�דה שניתוח תוכן שיטתי העלה 
)Sheafer, 2005(, על עיתונאים  שסיקור משאל ההתנתקות היה מאוזן למדי 
לשאוף להשמיע את קולן של ק�וצות מגוונות �אופן ההוגן והמכליל �יותר 
האפשרי. הניסיון לתקן מצ� של קיפוח תקשורתי לא י�טל לחלוטין את התסכול 
של ק�וצה זו או אחרת �אשר לחוסר יכולתן לשכנע את דעת הקהל, אך הוא 
יכול להחליש את האינטנסי�יות של רגשות אלו. אפשרות אחרת העומדת לפני 
תומכי הערכים הדמוקרטיים היא לנסות לשנות את הדעה שלתקשורת השפעה 
ר�ה מאוד. זהו אתגר מסו�ך, לשנות את תפיסות הקהל כך שתהיינה קרו�ות 
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אך  התקשורת.  השפעות  �נושא  מחקר  של  מעשורים  שעלו  לממצאים  יותר 
ממצאינו מראים כי זהו אתגר חשו� והכרחי.

נספח 1: תהליך בנייה וסידור של המודלים

מטרת הניתוח להלן הייתה ל�רר אם �כל אחת משלשות המשתנים ש��סיס 
המודל שלנו הוספת הנתי�ים שמצ�יעים על תיווך משפרת את ההתאמה של 
המודל לנתונים, ואם ראוי להשאיר �מודל גם את הנתי� הישיר �ין המשתנה 
ה�לתי תלוי לתלוי. השיטה ש�חרנו �ה נשענת על השוואת מ�חני ִחי–�רי�וע 
לה�דלים, שהם �פשטות 'הה�דל �ין ערכי ִחי–�רי�וע של שני מודל הייררכיים" 
)Kline, 1999; 133(, עם דרגות חופש השוות להפרש דרגות החופש �ין שני 
נתי�  רק  שכולל  המודל  את  קודם  השוונו  שלשה,  לכל  �התאמה.  המודלים, 
ישיר, שכונה מודל 1 �תרשים 2, למודל שמכיל גם את הנתי� הישיר וגם את 
שני הנתי�ים המתווכים )גם את הנתי� מהמשתנה ה�לתי תלוי למתווך וגם את 
הנתי� מהמשתנה המתווך לתלוי( המכונה מודל 2 �תרשים 2. מאחר שתוצאה 
מו�הקת �תהליך �ניית מודל מצדיקה את השארת הנתי�ים הנוספים, �מ�חן 

זה תוצאה מו�הקת תומכת �תיווך.
�של� ה�א השווינו את מודל 2 עם עוד מודל אחד, הפעם ללא נתי� ישיר 
זה,  �מקרה   .)2 �תרשים   3 מודל  )המכונה  לתלוי  תלוי  ה�לתי  המשתנה  �ין 
ותוצאה לא  כי המודל נעשה פשוט מדי,  ִחי–�רי�וע מו�הקת מעידה  תוצאת 
מו�הקת תומכת �מודל הפשוט יותר, כי המודל הפשוט איננו גרוע �מו�הק 
מהמודל המורכ� יותר. על הקוראים לשים ל� שמודלים 1 ו–3 אינם �ני השוואה 

.)nested models( ישירה, כי אינם מודלים המוכלים זה �זה
)כפי  2 תומכות �הכללתו של נתי� עקיף   התוצאות המדווחות �תרשים 
שניתן לראות מערך הִחי–�רי�וע המו�הק �השוואת מודלים 1 ו–2 �כל שלשה(, 
הלא  הִחי–�רי�וע  מערך  לראות  שניתן  )כפי  עקיף  הישיר  הנתי�  ו�הוצאת 
מו�הק �השוואת מודלים 2 ו–3 �כל שלשה(. ניתוחים דומים )שאינם מדווחים 
גם  והישירים  העקיפים  הנתי�ים  �הכללת  הערך  את  ל�חון  כדי  נעשו  כאן( 
לחלקים הפחות מרכזיים של המודל )�שלשות הכוללות סיקור שלילי והשפעות 
תאורטיות  הצדקות  ועל  אלה,  מ�חנים  על  �הת�סס  העצמי(.  על  התקשורת 
ל�ין  שלילי  סיקור  תפיסת  �ין  הישיר  הנתי�  המודל,  מ�נה  �סעיף  שתוארו 
דימוי שלילי נתפס הושאר. הנתי�ים הישירים �ין תפיסת השפעת התקשורת 
על העצמי ועל אחרים ו�ין סיקור שלילי למשתנים התלויים הוצאו על �סיס 

מ�חני הה�דלים �ין ערכי ִחי–�רי�וע.
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תרשים  2: תהליך בנייה וסידור של המודלים

Model 1 Model 2 Model 3

הצדקת      תפיסת
שימוש �כוח      השפעה 

χ 2 = 11.37;   df = 4

דימוי

הצדקת         תפיסת
שימוש �כוח  השפעה 

χ 2 = 220.95;   df = 113

דימוי

הצדקת          תפיסת
שימוש �כוח    השפעה

χ 2 = 222.35;   df = 114
χ 2 209.38 = ה�דל; df = 109; p<.001       χ 2 1.40= ה�דל; df = 1; p = .24

חוללות     תפיסת
פוליטית           השפעה

        χ 2 = 15.33;   df = 4

דימוי

חוללות          תפיסת
פוליטית        השפעה

           χ 2 = 217.35;   df = 113

דימוי

חוללות        תפיסת
פוליטית       השפעה

              χ 2 = 217.41;   df = 114
χ 2 difference = 202.02; df = 109; 

p<.001
χ 2 difference =  0.06; df = 1; p = .81

                
מחש�ות על   תפיסת
מע�ר דירה          השפעה 

χ 2 = 64.79;   df = 42

דימוי

מחש�ות על        תפיסת
מע�ר דירה         השפעה 
χ 2 = 277.79;   df = 163

דימוי

מחש�ות על        תפיסת
מע�ר דירה         השפעה
χ 2 = 278.09;   df = 164 

χ 2 difference = 213.00; df = 121; 
p<.001

χ 2 difference = 0.30; df = 1; p = .58

כוונות        תפיסת
שימוש �כוח        השפעה 

           χ2 = 199.935;   df = 109

הצדקת כוח

כוונות               תפיסת
שימוש �כוח        השפעה

           χ2 = 215.49;   df = 117 

הצדקת כוח

כוונות              תפיסת
שימוש �כוח       השפעה 

             χ2 = 216.44;  df = 118
χ2 difference = 15.56; df = 8; p<.05 χ2 difference = 0.95; df = 1; p = .32

הערות:  התוצאות הן ממודלים �שליטה על כל המשתנים המתער�ים. גם מודלים ללא שליטה 
נ�דקו ונתנו תוצאות דומות.
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נספח 2: אומדי Maximum Likelihood למשתני השליטה

דימוי הצדקת 
שימוש בכוח

כוונות לשימוש 
באלימות

רצון לעבור 
דירה

חוסר חוללות 
פוליטית

משתנים דמוגרפים
-0.01 ).01(#** -0.00 ).01(* -0.02 ).01(#**  0.00 ).00(*** 0.01 ).01(** גיל
  0.24 ).16(***  0.15 ).25(*   0.26 ).29(*** 0.31 ).12(***  0.41 ).26(** חילוניות
-0.19 ).09(***  0.10 ).14(*  0.08 )17(*** -0.02 ).07(*** 0.10 ).15(** מוצא
0.20 ).09(***  0.07 ).14(* -0.18 ).17(*** -0.01 ).07(*** 0.04 ).16(** מין
0.00 ).01(*** -0.02 ).02(* 0.05 ).02(*** -0.01 ).01(*** -0.05 ).02(** השכלה

משתנים שמודדים יחס כלפי ההתנחלויות
-0.13 ).09(*** 0.20 ).14(* -0.10 ).17(*** -0.35 ).07(*** ...הוא מקום 

טו� לגור
0.04 ).11(*** -0.15 ).17(* -0.07 ).21(*** -0.37 ).08(*** אני מרגיש 

שייך ל...
0.10 )13(*** -0.11 ).20(*  0.32 ).24(*** -0.26 ).10(*** אני אוה� לגור 

...�
-0.02 ).01(*** -0.02 ).01(#  0.02 ).01(*** -0.01 ).01(*** מספר שנים 

�רצועת עזה
-0.23 ).07(*** -0.04 ).11(*  0.05 ).13(*** -0.09 ).05(#** יש לי הר�ה 

ח�רים 
�רצועת עזה

משתנים אידיאולוגיים
-0.01 ).03(*** 0.10 ).05(* 0.10 ).05(#** 0.02 ).02(*** מעדיף ממשלה **)05.( 0.15

שתו�יל 
נכון על 

פני ממשלה 
דמוקרטית

-0.11 ).04(***   0.05 ).06(* 0.19 ).07(*** -0.09 ).03(*** 0.01 ).07( דעות ר�נים 
חשו�ות לא 

פחות מדעות 
מנהיגים 
פוליטיים
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דימוי הצדקת 
שימוש בכוח

כוונות לשימוש 
באלימות

רצון לעבור 
דירה

חוסר חוללות 
פוליטית

-0.08 ).03(*** 0.10 ).05(* 0.21 ).05(*** -0.05 ).02(*** 0.05 ).05( אמונה �זכות 
ההתנחלות 
�כל ארץ 

ישראל 
ההיסטורית

0.04 ).04(*** -0.13 ).08(* -0.08 ).10(*** -0.27 ).04(*** -0.08 ).09( אם יהיה פינוי 
הטרור רק 

יג�ר
משתני חשיפה לתקשורת

-0.18 ).04(*** טלוויזיה
-0.02 ).03(*** רדיו
0.00 ).03(*** דפוס
0.02 ).03(*** אינטרנט

הערה:  ערכים �לוח הינם �לתי מתוקננים.  הערכים �סוגריים הן טעויות תקן. 
***  p ≤ .001, ** p ≤ .01, * p ≤’ .05, # p <.10

הערות
יש דמיון מסוים �ין טיעון זה ל�ין התאוריה של ספירלת השתיקה, �פרט כפי שאליהוא   1
וכיוון  פוליטית,  דעה  ה�עת  מדדנו  שלא  כיוון  אך   .(Katz, 1983) אותה  תופס  כ"ץ 
של  �תאוריה  הדיון  את  הרח�נו  לא  חוללות,  חוסר  מתחושת  נ�דלת  דעה  שה�עת 

ספירלת השתיקה.
מצ� זה, הנקרא תיווך �לתי עקי�, מתקיים �דרך כלל כאשר האפקט הלא ישיר מדכא   2

את האפקט הישיר.
לא  ונמצא  נוסה  אלימות  להצדקת  חוללות  חוסר  מתחושת  ישיר  נתי�  כי  לציין  יש   3
�ין תחושת חוסר  זה עולה �קנה אחד עם מחקרים ש�דקו את הקשר  מו�הק. ממצא 
חוללות פוליטית ל�ין השתתפות פוליטית המתמקדת �השתתפות ממוסדת )השתתפות 

.(Tsfati, 1999) הצ�עה, �הפגנות(, אך לא �השתתפות פוליטית אלימה�
הסי�ה לממצא זה קשורה �וודאי �השפעת רשתות ח�רתיות מחוץ להתנחלויות, שהן   4
מקור חלופי של מידע �נוגע לדרך שההתנחלויות נתפסות �שאר המדינה. ס�יר להניח 
שהרשתות הח�רתיות של מתנחלים דתיים מונות דתיים שתומכים �עצמם �התנחלויות, 
מגוונת  קצת  דעות  לדיאטת  להיחשף  יותר  ג�וה  סיכוי  החילונים  שלמתנחלים  �עוד 
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יותר.
חשו� לציין כי ממצאינו אינם מייצגים �חינה טיפוסית של תופעת התקשורת העוינת,   5
משום שלא השווינו את תפיסות הסיקור של המתנחלים לאלו של ישראלים אחרים. 
אך ההנחה של מחקרים אחרים על תופעת התקשורת העוינת, ש�מקרה זה היה הסיקור 
מאוזן, נתמכת �ממצאי ניתוח התוכן של תמיר שפר (Sheafer, 2005), שהעידו על סיקור 

מאוזן �אופן יחסי של מתנחלי עזה �תקופה שקדמה למשאל המתפקדים �ליכוד.
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