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 אמון וחיסונים  – נייר עמדה מקוצר 

תחת    6.1.2021זה נשלח בהמשך למפגש מקוון שנערך ביוזמת משרד המדע בתאריך  תמציתי  מסמך  

הכותרת "מפגש קהילת חוקרי וחוקרות קורונה". במהלך המפגש התבקשו החוקרים לתת מענה  

התחסנות בקרב אוכלוסיות בהן ההיענות  לשאילתה הבאה: "כיצד ניתן להתגבר על חוסר האמון ולעודד  

לחיסון נמוכה?". מטרת המסמך הוא להציע תשובה לשאלה, על בסיס ספרות תיאורטית, ניסיון מעשי  

 . תחום האמון והן בתחום השיווק החברתיבהן   –  של החוקר ומחקר מבוסס ראיות

 אמון:   נקודות מקדימות עלשתי  – הקדמה 

מטרה )בדומה ל "העלאת מודעות"(, למעשה ברוב המקרים  אף שנהוג לחשוב על הגברת אמון כ .1

האמון הוא אמצעי בלבד, אחד מיני רבים, כאשר המטרה היא הפעולה שאותה אנחנו רוצים שקהל  

,  בחור התנהגות מסוימת יתחסן. ישנם כלים רבים להניע אנשים ל  –במקרה שלנו  , היעד יבצע

רים לאמון בלבד. בהתאם לכך, המשך  וחסמים שונים שמונעים מהם לעשות זאת, שאינם קשו 

הנעת קהלי    – המסמך יתייחס גם לסוגיית האמון, אך כחלק ממכלול הרחב, שעניינו מימוש המטרה  

 יעד שונים להתחסנות. 

בוודאי כאשר הוא נטוע בהיסטוריה חברתית   – אמון קל מאוד לאבד אך קשה מאוד לבנות מחדש  .2

. לא ניתן לתקן בטווח זמן קצר חוסר  קבוצות שונותמ  ויחסים בין מוסדות וממשלות לבין אזרחים

חוסר  בעיית  אמון של אוכלוסייה מסוימת כלפי השלטון. את המשאבים יש להשקיע אם כך בעקיפת  

גיוס והדרכה של  (  2( מציאת אמצעים להנעה לפעולה ללא אמון )1בשתי דרכים מרכזיות: )  , האמון

 היעד לאותם מקורות.  הפניית קהליגורמים בהם יש לקהל היעד אמון, ו

 המלצות אופרטיביות: 

במצב נורמאלי המלצות מסוג אלו שיובאו כאן יבוססו על מחקרים ספציפיים הנוגעים    –הערה מקדימה  

לאוכלוסייה ולסוגיה הרלוונטית )זיהוי חסמים לפעולה הספציפית בקהלי היעד הרלוונטיים לדוגמה,  

סקרים, קבוצות מיקוד, ניסוי וכו'(. במקרה דנן, כמו במקרים אחרים בהם ישנה דחיפות גדלה, ההמלצות  

 בוססו על ידע בתחומים הרלוונטיים, ניסיון העבר והשערות המבוססות על ממצאי מחקרים קודמים.  י

למימוש המטרה. כאמור, במצב אחר היינו מתחילים בראיונות   זיהוי והתמודדות עם חסמים  .1

מה מונע מאנשים רציונאליים שרוצים   – ומחקרים שונים לזהות באופן מדויק את החסמים 

תם להתחסן. מחקר כזה היה מאפשר לדייק את המענה, שלא כולל כאמור  לשמור על בריאו

. בהעדר זמן לביצוע מחקר מקדים, יש לבצע  )אם בכלל(  התמודדות עם בעיית האמון בלבד

עם נציגי האוכלוסייה כדי לזהות  )ראיונו איכותניים, חצי מובנים( מספר מצומצם של שיחות 

 מוש במידע קיים על האוכלוסיות הללו. החסמים המרכזיים. זאת לצד שילפחות את 

כדי לעקוף את בעיית חוסר   – חיזוק והבלטת דמויות הזוכות לאמון באוכלוסיות היעד השונות .2

חילונים, יש למקד  /האמון של קבוצות מסוימות בשלטון המרכזי, או במנהיגים ומוסדות יהודים

אין צורך בחותמת  ים לאמון.  גורמים מהאוכלוסייה אשר כבר זוכהכוונת וקידום  ב  משאבים את ה

מאחורי הקלעים את המנהיגים  ולהכווין על כל פלייר או פרסום. יש להדריך  ממשלתית 

 הרלוונטיים )מקצועיים, רוחניים, חינוכיים וכו'(, ולאפשר להם להעביר את המסר הלאה. 
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  , מוןללא תלות בא   , אחד המניעים המשמעותיים ביותר לשינוי התנהגות   –   מעקפים נורמטיביים  .3

להניע אנשים  ניתן תחושה ש "ככה אנשים כמוני עושים", באמצעות יצירת הוא נורמטיבי. 

לפעולה. פורמט מקובל בתחום זה הוא פורמט "סיפורי ההצלחה": הצגה של אנשים אמיתיים  

)לא שחקנים( המשתייכים לאוכלוסיות היעד )לא רק המנהיגים לעיל, אלא גם "סתם אנשים"(,  

בהתלבטויות שהיו להם ובאופן   –ישתפו באופן שבו קיבלו את ההחלטה שכבר התחסנו, ש

לגיטימציה לחוששים או להגחיך את  -שהם הפיגו את הספקות. המטרה איננה לבצע דה 

החששות, אלא לתת כלים כיצד להתמודד איתם. ישנם פורמטים נוספים שבהם ניתן לעשות  

 רלוונטית. שימוש שדומה לסיפורי ההצלחה, בהתאמה לאוכלוסייה ה

במקביל לפעולות השיווקיות, יש לפעול להסיר חסמים לוגיסטיים שייתכן   – טיפול בתשתיות  .4

. כמובן שזיהוי החסמים מותנה  או לקבל מענה לחששותיהם  ומונעים מאנשים לפנות להתחסן

בעבודה צמודה לאוכלוסייה. חסמים יכולים להיות: גישה נוחה למרפאות; מידע בשפה  

היעדר מרכז התייעצות אנונימי ועוד. ישנם לא פעם גם  ת פעילות נוחות; הרלוונטית; שעו

 היעדר חנייה נוחה ליד המרפאה. לדוגמה חסמים בנאליים יותר, כמו 

באופן  להפצת מסרים מנחים רבים כללים עוד  ם. ישנטיפים נוספים לגיבוש תכנים והפצה .5

- ימוץ מודל שיח דו האמון, כמו לדוגמה: א לאפשר מעקף של בעיית ים , שיכולאיכותי ומקצועי 

, הימנעות מהפחדת יתר, היעזרות בצוות גיבוש מסרים מגוון, התאמה אישית  סטרי סימטרי 

 של מסרים, הפצה דינאמית ועוד. 

המסמך הקצר נותן מענה עקרוני לשאילתא שהוצגה במפגש. אלו אינם סתם "טיפים שיווקיים",  

נקודה  הדרמטית על היכולת להניע אנשים לפעולה. אלא כללים מנחים שיכולים להשפיע 

לתקן  נות משאבים הית האמון, היא שלא צריך ל הנוגע להתמודדות עם בעי המרכזית, בכל 

לעקוף את בעיית חוסר  יש , אלא שזאת מטרה ראויה בטווח הארוך()אף  צראמון בטווח הק

כל המידע כאן נשען על מחקר מבוסס ראיות או   לממש את המטרה. בדרכים שונות כדי אמון ה

המסמך מציג את הדברים בקצרה רבה, אך במידת הצורך  ניסיון מחקרי ומקצועי של הכותב. 

 ניתן להרחיב בעל פה או בכתב. 

 

 בברכה, 

 נוי -ד"ר אביב בר 

 המחלקה למערכות מידע, המכללה האקדמית צפת 

 פילוסופיה, אוניברסיטת חיפה המחלקה ל


