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 ריצקת
 רטיווטב (mentions) םירוכזא חתנמ הז רקחמ .לגר תטישפ ידכ דע םלועה יבחרב תובר תורבחב עגפ הנורוקה רבשמ

 םירוכזאה חותינ .הנורוקה רבשמ )תורבח 16( ךלהמב וא ,)תורבח 16( ינפל לגר תטישפ לע וזירכה רשא תורבח 32 לש

 .תורבחל רטיווט ישמתשמ לש בשקב הריהמ הכיעדב הוולמה דח קוניז הארמ לגר תטישפ לע הזרכהה ירחאו  ינפל שדוח

 )חווט ךורא( יתוברתו )חווט רצק( יתרושקת ןורכיז ןיב בולישכ םילדממ ונא ותוא יביטקלוקה ןורכיזה לע עיפשמ בשקה

 חותינ .לגר תטישפ לע הזרכהה דעומל תבקועה הפוקתה ךלהמב ןורכיז יסופד ינש ףשוח תולוכשא חותינ .הזרכהה רחאל

 הזרכהה םרט רתוי בר בשקל וכז הנורוקה ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכה רשא תוירוביצ הנפוא תורבח יכ הארמ היסרגר

 עגונב לגוגב םישופיחה רפסמש לככ יכ ונאצמ ,ףסונב .רתוי בר בשקל הזרכהה רחאל רצקה חווטב וכזו לגרה תטישפ לע

 לע וזירכהש תורבחל בשקה ,תאז תמועל .הרבחה הכוז הל הזרכהה רחאל רצקה חווטב בשקה ןטק ךכ ,לדג הרבחל

 לע וזירכהש תורבח ברקב .קהבומ ןפואב ולא םימרוגמ עפשומ וניא וא הכופה המגמב עפשומ הנורוקה ינפל לגר תטישפ

 םיבקועה רפסמבו ,רצקה חווטב בשקב הבר הדימב היולת ךוראה חווטב בשקב היילעה ,הנורוקה ךלהמב לגר תטישפ

 ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח ברקב ,תאז תמועל .םיבקוע םיצויצ ינש לכ ןיב ףלוחש ןמזבו ,רטיווטב הרבחה לש

 םרות הז רקחמ .ךוראה חווטב בשקה לע םיעיפשמה םה רצקה חווטב בשקהו הרבחה לש םיבקועה רפסמ הנורוקה

 תטישפ לע וזירכהש ,תורבח ירוכזא חותינ תועצמאב יביטקלוק ןורכיז תריציב תויתרבחה תותשרה לש ןדיקפת תנבהל

 .םירכוז ונאש תורבחה ןה ימ ןיבהל עייסמו ,םישמתשמה תוגהנתה תאוושה תועצמאב ,הנורוקה ךלהמב וא ינפל לגר

 .תיקסע לגר תטישפ ,הנורוקה רבשמ ,תויתרבח תותשרב ןורכיז ,תויתרבח תותשר :חתפמ תולימ

  תורפס תריקסו אובמ
 םלועה יבחרב תובר תורבחב עגפ הנורוקה רבשמ

)Brannon, 2020(. שוקיבב הדירי ווח תובר תורבח 

 רוגסל וצלאנ תורחא תורבחו םיתורישלו םירצומל

 דבלב תנווקמ תוריזל ןתוליעפ תא ליבגהל וא

)Brannon, 2020(. תודעסמ ,ב"הרא תונידמ בורב 

 ,Brannon( דבלב ןוזמ יחולשמ תריכמל ולבגוה

 ומרג תובר תונידמב ולטוהש םירגס ,ןכ ומכ .)2020

 .)Song, et al., 2021( תוריכמב תיתועמשמ הדיריל

-ב םצמטצה ב"הראב תוימינפה תוסיטה רפסמ

 תמדוקה הנשל האוושהב 2020 יאמב 71.5%

)Hotle & Mum-bower, 2021(, טיש תוניפסו 

 .(da Silva, 2021) 2020 ץרמב ותבשוה תוגונעת

 חותיפב תיתועמשמ הטאהל איבה הנורוקה רבשמ

 תועודי ןניא תוידיתעה ויתועפשה אולמו ,ילכלכה

)Carracedo, et al., 2021(. 

 םירגתא התווח ב"הרא ,הנורוקה תפגמ םרט

-ה דצמ תוברעתהל וכז רשא ,תידיגאת תוליזנב

Federal Reserve (Elliott, 2020). רבשמ 

 תויעב םינוגראל םרג ,ןכמ רחאל עיגהש ,הנורוקה

 םיילכלכ םירבשמ .(Elliott, 2020) ןועריפה רשוכב

 ןוכיסה תא תיתועמשמ םילעמ הפגממ האצותכ

 ,.Skvortsova, et al( לגר תטישפל תורבח ברקב

 לש הדח היילעל איבה הנורוקה רבשמ ,ןכא .)2020

 לגר תטישפ לע וזירכהש ,תורבחה רפסמב 200%

 ,.Wang, et al( תמדוקה הנשל סחיב 2020 תנשב

2020(. 

 השקב שיגהל בורל ופידעי תויאקירמא תורבח

 תטישפ קוחב 11 קרפ יפ לע לגר תטישפ תזרכהל

 ,13 קרפ וא 7 קרפ יפ לע אלו יאקירמאה לגרה

 תא להנל ךישמהל ןהל רשפאמ 11 קרפש ןוויכמ

 םיסכנה ,תובוחה תא שדחמ ןגראלו ןהיקסע

 הרבחה ,13 וא 7 םיקרפ תרגסמב .תויוליעפהו

 ידיל היסכנ תא הריבעמו התוליעפ תא הקיספמ

 השיגה רשא הרבחו הדימב .קוריפ ךרוצל ןמאנ

 החילצמ הניא 11 קרפ יפ לע לגר תטישפל השקב

 ומרחוי היסכנ לכ ,תיסנניפה התוליעפ תא םקשל

 רשא ,תומיוסמ תורבח דועב .תובוח רזחה ךרוצל
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 Borders:ןוגכ( ,לגר תטישפל השקב ושיגה

bookstore, Sports Authority, Compaq( ןכאו 

 General:ןוגכ( תורחא תורבח ,לגר וטשפ

Motors, Texaco, Marvel Entertainments( 

 .לגר תטישפמ וששואתה

 הנורוקה רבשממ וקוזינ תובר תויאנועמק תורבח

(Anik, et al., 2021) תוריכמב תודח תודירי ווחו 

)Brannon, 2020; Ouden, 2021(. לגרה תטישפ 

 Kalemli-Ozcan, et( תורבחהמ קלח לש היופצה

al., 2020( יתלשממ עויס לשב הענמנ 

)Gourinchas, et al., 2020( תאז תורמל ךא, 

-Collins( לגר תטישפ ףס לע ויה תובר תורבח

Thompson et al.,2021(. תובר תורבח ,ןתמועל, 

 תוריכמה תא ולידגה תנווקמ הרוצב ודבעש

)Kitukutha, et al., 2021; Bhatti et al., 2020(. 

 ןווקמה בחרמב תוחכונ ססבל תוניינועמ תורבח

 תויתרבח תותשרב תוליעפ תועצמאב רתיה ןיב

 ,Kasemsap( תונוש תורטמל )מ"חר( תונווקמ

 ,תוחוקל םע תרושקת ססבל ,המגודל .)2019

 ,)Paniagua & Sapena, 2014( םירצומ קוושל

 & Paniagua( תוחוקלה תופדעה לע עדי ףוסאל

Sapena, 2014(, ןיינע ילעב םע רשקתל )Chen, Ji, 

& Men, 2017(, גתומה תא םדקל )Cheung, 

Pires, & Rosenberger III, 2019; Bilgin, 2018(, 

 Culnan et( רוביצה יניעב ןהלש ךרעה תא רפשלו

al., 2010(. תורבחל תורשפאמ מ"חר ,ףסונב 

 ,)Ammirato et al., 2019( עדי ץיפהלו ףוסאל

 Paniagua( םירחא םידיגאת םע תויורכיה ססבל

& Sapena, 2014(, םירבשמ להנלו )Payton, 

2021(. 

 םרות מ"חר ינותנ לש ןמז ייולת םינייפאמ חותינ

 תומרופטלפב םישמתשמה לש בשקה דציכ הנבהל

 .)Haua & Groh, 2019( ןמז ךרואל חתפתמ ולא

 מ"חר ישמתשמ לש בשקב )"boosts"( תודח תוילע

)West, et al., 2021( תויושחרתה ןווגממ תועבונ 

 האופרהו הקיזיפה יעדמל המודב .םינוש םינמזב

)Roeder & Glauche, 2021(, ןתינ מ"חר רקחב 

 ,Halving time םשב ןמז יולת ןייפאמ רידגהל

 לש היצקנופל תחתמ חטשה הב ןמזה תדוקנכ

 הווש ןמזב תולתכ )posts( תומושרה תומכ

 West et( תרחבנה הפוקתב חטשה ךס תיצחמל

al., 2021(. 

 396.5 םע ,םלועב תירלופופ מ"חר הניה רטיווט

 .)Dean, 2021( 2021 תנשל ןוכנ םישמתשמ ןוילימ

 םיטביהל עגונב תונבות ופשח רבע ירקחמ

 :ןוגכ )םיצויצ( תומושר חותינ תועצמאב םיירחסמ

 ןתמ ,)Huang, et al., 2020( תשרב תוירלופופ יוזיח

 ליפורפ ךמס לע םינכת תכירצל תוישיא תוצלמה

 יוזיח ,(Vajjhala, et al., 2021) רטיווט ישמתשמ

 םיילאיצנטופ תוחוקל לש השיכר תונווכ

)Kırcova, 2018(, תויקסע תויונמדזה יוהיז 

 רוזחמ לועייו ,)(Saura et al., 2021 פא-טראטסל

 ,.Montasser, et al( יקסעה ךילהתה לש םייחה

 ידכב מ"חרב שומיש םישוע תוחוקל .)2020

 & Nguyen( תורבח רקבל וא םירצומ לע ץילמהל

Sidorova, 2020(, םודיק רובע תובטה לבקל 

 םמצע ךיישלו ,)Rehnen, et al., 2017( תורבח

 מ"חרב תויוליעפ לש ןתלוכיב .םייתרקוי םיגתומל

 ןיטינומ תא קזחל תוחוקל ידי לע תועצובמה

 .)Anandhi & Prakash, 2019( הרבחה

Frombrun et al., (1997) כ ןיטינומ םירידגמ-

 המריפה לש תואצותו תולועפ לש יביטקלוק גוציי"

 ."ןיינע ילעבל ךרע קפסל התלוכי תא תראתמה

 תוינמ יכרעמ ,םיבר םיאשונ לע העפשה ןיטינומל

 ,Park, Lyon, & Cameron) םידבועה לרומ דעו

 םיפיטואירטס ןוגכ םייגולוכיספ םימוסחמ .)2000

 ןיטינומ לוהינ עונמל םייושע תוחוקלל הרבחה ןיב

 םאותה שדח עדימ יכ ואצמ םיגולוכיספ .חלצומ

 ,רתוי בר בשקל הכוז םייק עדימ לש הסיפתה תא

 רתוס עדימ רשאמ רתוי ךורא ןמזל רכזייו

)Bodenhausen & Lichtenstein, 1987(. תמועל 

 רתוי הבר תולקב רכזנ ילילש עדימ ,תאז

(Mizerski, 1982). תא םישיגדמ ולא םיאצממ 

 עדימ דוביע לע )םייק עדימ( ןיטינומל שיש חוכה

 .)לגר תטישפ לע העדוה ,לשמל( שדח

 ןורכיזה רגתא םע תודדומתמ תובר תורבח

 םיאמוסרפ ,אמגודל .)Flower, 2006( ירוביצה

 ןכש ,ינכרצה ןורכיזב בר ןמז ראשיהל םיפאוש

 ןכרצה לש וחומב "תקבדנ" תחלצומ תמוסרפ

 אוה ןורכיז .תידיתע תושיכר דדועל התלוכיבו

 ןמזב םייולתה םינוש םיגוס לעב בכרומ גשומ

)Payne, 2006(. םירכוז םניא בורל םינכרצ 

 ןיב הנחבה ,לשמל( לומתא ןהב ופצש תומוסרפ

 ךא ,)10 יסקאלג תמועל 10 ןופייאל תמוסרפ
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 וארש תמיוסמ הדבועב רכזיהל םיחילצמ

 ריעב ודנרוט תעיגפ לשמל( שדוח ינפל היזיוולטב

 )1( :ל ןורכיזה יגוס תא קלחל ןתינ .)תמיוסמ

 - זמורמ )2( -ו ,וילא םיעדומ ונאש עדימ – שרופמ

 לע עיפשהל לוכיש ןורכיזב ןסחואמה עדימ

 ,Payne( שרופמב וב רכזיהל ןתינ אל ךא ,תוגהנתה

 )1( :ל קלחל ןתינ שרופמה ןורכיזה תא .)2006

 לש תוישיא תויווח ללוכה - ידוזיפא ןורכיז

 תמיוסמ הירוגטק - יטנמס ןורכיז )2(-ו ,םיעוריא

 ,תודבוע לש ןורכיז תללוכה ךורא חווטל ןורכיז לש

 עדיכ ללכ ךרדב םיבשחנה עדיו תויועמשמ ,םיגשומ

 .)Payne, 2006( יללכ

 Mauriceיתפרצה ףוסוליפהו גולויצוסה

Halbwachs יביטקלוקה ןורכיזה תעפות תא רקח 

)Halbwachs, 1925( רקח םוחת תא ססיבו 

 רקחנ םינורחאה םירושעב .יתרבחה ןורכיזה

 ,.West et al( תיתומכ הרוצב יביטקלוקה ןורכיזה

 :םיביכר ינשמ בכרומ יביטקלוקה ןורכיזה .)2021

 לעב רבעומה עדימ ראתמ - יתרושקת ןורכיז )1(

 רבעומה ןכותל סחייתמ - יתוברת ןורכיז )2( -ו ,הפ

 Candia, et( האירק וא היפצ ןוגכ תיסיפ הרוצב

al., 2019(. Candia, et al., (2019) יפלא וחתינ 

 ,םיריש ,םייעדמ םימוסרפ וללכש םיכמסמ

 יביטקלוק ןורכיז גצייל ןתינ יכ וליגו תויפרגויבו

 תילאיצננופסקא-וד הכיעד תייצקנופכ תוליעיב

 .יביטקלוקה ןורכיזה יביכרמ ינשמ תבכרומה

 תורשפאמ )מ"חר( תונווקמ תויתרבח תותשר

 םירקחמ ךרוצל םישנא ןיב תרושקת ינותנ חתנל

 & Birkner( יביטקלוק יתרבח ןורכיז רקח ןוגכ

Donk, 2020(. הנורחאל, West et al. (2021) וחתינ 

 רובע )רטיווט( תיתרבח הידמ ינותנו תושדח יחוויד

 םימרוגה תא ןיבהל ידכב םינעודי 2,362

 לש רשקהב ישונאה ןורכיזה תכיעד לע םיעיפשמה

 םיסופד העברא וליג םירקוחה .ורטפנש םינעודי

 תונוכת והיזו ,תוומה רחאלש יביטקלוק ןורכיז לש

 .םינעודי לש ןורכיזה ןפוא לע תועיפשמה חתפמ

 ,.West et al( תנווקמ תויובתכתה יפלא לש חותינ

 ידי לע לודימל ןתינ יביטקלוק ןורכיז יכ ףשח )2021

 קוח לש היצקנופ( יתרושקת ןורכיז לש בוליש

 .)העובק היצקנופ( יתוברת ןורכיזו ,)הקזח

 לע ןמזה תעפשה יבגל םיבר םירקחמ תורמל

 ןורכיז רקח עצוב םרט ,יביטקלוקה ןורכיזה

 תטישפ לע וזירכהש ,תורבח לש מ"חרב יביטקלוק

 לגר תטישפ תזרכה לע עדימה ןורכיז רקח .לגר

 רומישב רתיה ןיב היולת קסעה תחלצה ןכש ,בושח

  .)Payne, 2006( ינוגראה ןיטינומה ןורכיזו

 רפשל ידכב םיצויצ 80,000 כ חתנמ יחכונה רקחמה

 32 לש יביטקלוקה ןורכיזה יבגל ונתנבה תא

 ינפל לגר תטישפ לע וזירכה 16 ןכותמ ,תורבח

 לע וזירכה תורחאה תורבחה 16 ו הנורוקה רבשמ

 תחא לכ רובע .הנורוקה רבשמ ךלהמב לגר תטישפ

 לש תימויה תורידתה רחא ונבקע ,תורבחהמ

 לע הזרכהה ירחאו ינפל שדוח ,רטיווטב םירוכזא

 לע הזרכהה רחאל ןורכיזה תא ונחתינ .לגר תטישפ

 הרבחה ירוכזא חותינ תועצמאב לגרה תטישפ

 רטיווטב םירוכזאה תורידת חותינ .ןמזה ךרואל

 דחה קוניזה תא תמכל רשפאמ )ןמז תורדס(

 םישמתשמה םיקינעמש בשקב תבקועה הכיעדהו

 םירורב ןורכיז יסופד ינש הליג חותינה .הרבחל

 חותינ ונעציב ףסונב .לגר תטישפ לע הזרכהה רחאל

 רצקה חווטל בשקב קוניזהש ףשחש ,היסרגר

 ךלהמב לגר תטישפ לע וחווידש תורבח ברקב

 תורחסנה הנפוא תורבח רובע רתוי לודג הנורוקה

 ינפל רטיווטב רתוי בר בשק ולביקש ,הסרובב

 לככ יכ ונאצמ ,ןכ ומכ .לגר תטישפ לע הזרכהה

 ךכ ,לדג לגוגב הרבחה לע עדימה ישופיח רפסמש

 ךוראה חווטב בשקה .רטיווטב הרבחל בשקה ןטק

 רצק חווטל בשקב קוניזב הבר הדימב יולת

 ןמזב םג ומכ ,הרבחה לש םיבקועה רפסמבו

 לש ההז חותינ ,תאז תמועל .םיצויצ ןיב םוסרפה

 הנורוקה ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח

 םינתשמהמ קלח לש תוכופה תומגמ הארמ

  .רחא קלחב תקהבומ הניאש העפשהו

 םינותנ
 לע וזירכהש תורבח 32 לש הצובק חתנמ הז רקחמ

 רבשמ )2 הלבט( ינפלו )1 הלבט( ךלהמב לגר תטישפ

 לגרה תטישפ קוחב 11 קרפל םאתהב הנורוקה

 שמתשמה םש תא תינדי ונפסא .יאקירמאה

 תועצמאב ,ןכמ רחאלו תורבחה לש רטיווטב

 םיצויצ ונפסא ,רטיווט לש API-ה קשממ

 שדוח הרבח לכ לש שמתשמה םש תא םירכזאמה

 .לגר תטישפ לע הזרכהה םוי ירחאו ינפל )םוי 30(

 16 -מ תחא לכ ידי לע ומסרופש םיצויצ תטמשה

 םיצויצ 39,457 -ב המכתסה 1 הלבטב תורבחה
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 .הנורוקה תפוקתב לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח 16 לש םינותנ .1 הלבט

 

Table 1: Data collected on the 16 companies analyzed in the current study as of December 3rd, 2021.

Company
Name

Company
Type

Private/
Public⇤

Twitter
Followers

Twitter
Following

Avg Google
Trends*

Bankruptcy
Declared

Twitter
Lists

Belk
(Still exists)

Department
Store Private 99,300 222 63.48 02/23/21 319

Brooks Brothers
(Still exists) Clothing Private1 67,700 200 64 07/08/20 1

Century 21
(Still exists)

Department
Store Private 14,500 8,190 82.96 09/10/20 255

Chuck E. Cheese
(Still exists) Food Private1 43,200 423 47.29 06/25/20 266

GNC
(Still exists; private
instead of public;
closed 800+ branches)

Food Public 192,600 3,719 77.7 06/23/20 1,692

Gold’s Gym
(Still exists) Fitness Private 102,700 502 63.7 05/04/20 606

Guitar Center
(Still exists) Music Public 214,800 2,035 70.8 11/21/20 1,835

Hertz
(Still exists) Car Rental Public 74,100 34,000 53.6 05/22/20 1

J. Crew
(Still exists) Clothing Private 338,700 1,020 47.73 05/04/20 3,025

JCPenney
(Still exists;
No longer traded)

Department
Store Public 429,600 61 74.53 05/15/20 2,110

Lord & Taylor
(Online-only)

Department
Store Private1 63,200 918 60.03 08/02/20 742

Lucky Brand
(Still exists) Clothing Private 23,500 1,616 72.9 07/03/20 477

Modell’s Sporting
Goods
(Online only)

Fitness Private 22,700 5,355 49.65 03/11/20 155

Neiman Marcus
(Still exists)

Department
Store Private 362,800 1,647 27.9 05/07/20 2,503

Pier 1
(Online only)

Home
Goods Public 110,600 1,297 60.58 02/17/20 833

Stein Mart
(Online only)

Department
Store Public 6,159 1,240 57.29 08/12/20 171

* 1 month before bankruptcy announcement; 1Subsidiary

 .הנורוקה תפוקת ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח 16 לש םינותנ .2 הלבט

 

Table 2

Company
Name

Company
Type

Private/
Public⇤

Twitter
Followers

Twitter
Following

Avg Google
Trends⇤

Bankruptcy
Declared

Twitter
Lists

Beauty Brands
(Still exists) Beauty Private 8,403 707 69.84 01/06/19 85

Charlotte Russe
(Still exists) Apparel Private 72,100 9,438 74.9 02/04/19 856

Charming Charlie
(Online presence)

Apparel &
accessories Private 28,500 148 59.45 12/11/17 317

Claire’s
(Still exists) Teen Accessories Private 65,400 225 35.86 03/19/18 553

Diesel S.p.A.
(Still exists) Denim & jeans Private 179,000 737 84.86 03/05/19 855

Forever 21
(Still exists)

Fast-fashion apparel
& accessories Private 1.9 million 351 54.93 09/29/19 5,642

FTD Flowers
(Still exists)

Flower delivery
company Public 12,800 21 25.31 06/03/19 115

HHGregg
(Out of business)

Consumer electronics
& home appliances Public 31,800 900 50.06 03/06/17 150

Mattress Firm
(Still exists) Mattresses Private 47,200 554 30.77 10/05/18 127

Nine West
(Still exists)

Shoes, fashion,
accessories Private 45,400 387 64.93 04/06/18 603

Perfumania
(Still exists)

Perfume &
beauty Public 19,000 159 62.46 08/26/17 125

Rockport
(Still exists) Shoes Private 6,294 940 87.38 05/14/18 138

Rue21
(Still exists) Teen apparel Private 32,400 1,091 65.19 05/16/17 254

Sears
(Still exists) Retail chain Public 198,100 9,293 28 10/15/18 1,349

Sugarfina
(Still exists) Luxury candy Private 22,300 172 32.75 09/06/19 77

True Religion
Apparel
(Still exists)

Denim & jeans Private 44,600 193 11.51 07/05/17 460

* 1 month before bankruptcy announcement.
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-ל 2020 ראוניב 17-ה ןיב ומסרופש תילגנאה הפשב

 וזירכהש תורבח רובע ,המוד ןפואב .2021 ץרמב 23

 ונפסא )2 הלבט( הנורוקה ינפל לגר תטישפ לע

 דעו 2017 ץרמב 16 ה ןיב ומסרופש םיצויצ 40,125

 רפסמ תא ונפסא ,ףסונב .2019 רבמטפסב 29

 ינפל שדוח )2 ,1 תואלבט( Google -ב םישופיחה

 .Google Trends רתא תועצמאב הזרכהה ירחאו

 תוטיש

 ,.Candia et al( ילאיצננופסקא-ודה לדומל המודב

 ולדמ רשא West et al. )2021( לש חותינהו )2019

 ונא ,ורטפנש םינעודי לש יביטקלוקה ןורכיזה תא

 רחאל 𝑆(𝑡) יביטקלוקה ןורכיזה תא ונלדמ

 ינש לש םוכס תועצמאב ,לגר תטישפ לע הזרכהה

𝑆(𝑡) :םיביכרמ 	= 𝑢(𝑡) 	+ 𝑣(𝑡) רשאכ 𝑢(𝑡) 

 גציימ 𝑣(𝑡) -ו רצקה חווטב יתרושקת ןורכיז גציימ

 םילדממ ונא .רתוי ךוראה חווטב יתוברת ןורכיז

𝑢(𝑡) :תכעוד הקזח קוחכ יתרושקת ןורכיז 	=

𝑎𝑡!", עובקכ יתוברת ןורכיז םילדממו 𝑐 רשאכ 

 לגרה תטישפ לע העדוהה רחאל םיצויצה רפסמ

𝑣(𝑡) ,רמולכ ,בצייתמ 	= 𝑐. הז לדומ 𝑆(𝑡) הנוכמה 

 עצוממל םאתוה ,״תטסומה הקזחה קוח לדומ״

 היצמרופסנרטב שומיש ךות םיצויצה ינמז תרדס

 םיתוחפה םיעובירה ינדמוא בושיחל תימתירגול

 :םייראיניל אלה

(1)	𝑎𝑟𝑔	min!,#,$ 	∑ ,𝑙𝑜𝑔/𝑆%(𝑡)23333333333333 − 𝑙𝑜𝑔(𝑎𝑡&# + 𝑐)7
'

  

 לש יטמתיראה עצוממה אוה 𝑙𝑜𝑔/𝑆#(𝑡)01111111111111 .1 החסונ

𝑙𝑜𝑔/𝑆$(𝑡)0 הרבחה לכל תיריפמא דדמנה 𝑖. ידכ 

 תיינב תעב ספא ךרעל םתירגול בושיח עונמל

 ε עובק ךרע ונפסוה ,םיצויצה לש ןמזה תורדס

 תא ונבשיח םרטב םיצויצה תרדס לש םינמזל

 וניאש ילמינימה ךרעה וניה ε רשאכ ,םתירגולה

 .תורבחה לש ןמזה תורדס לכ ינפ לע ספא

 ישמתשמ .רטיווטב תורבח לש ןיטינומ בושיח

 לע םיאור םהש םיצויצה תא ןגראל םילוכי רטיווט

 תומישרל תופרטצה תועצמאב ןמזה ריצ יבג

 תוליכמה תומישר תריצי וא ,םירחא ידי לע ורצונש

 יאשונ יפל םיצבוקמה םירחא רטיווט ישמתשמ

 רתויב העיפומ הרבחש לככ יכ ,םיחינמ ונא .ןיינע

 ןפואב .רטיווטב הלש ןיטינומה לדג ךכ ,תומישר

 ןיטינומה ךכ ,םיבקוע רתוי הרבחל שיש לככ ,המוד

 .רתוי הובג רטיווטב הלש

 תואצות

 בשקה חתפתמ םהב םיסופדה תא ןייפאנ הליחת

 רשא לגר תטישפ לע הזרכהל בקועהו םדוקה

 .הנורוקה רבשמ ךלהמב וא ,ינפל שחרתה

 םיעצבמ ונא ,םיצויצ לש בחרנ טס תועצמאב

 לש םירוכזא דציכ רוקחל ידכב ,םייתומכ םיחותינ

 ינפל וחתפתה לגר תטישפ לע וזירכה רשא תורבח

 תורבח ןיב הוושנו לגר תטישפ לע הזרכהה רחאלו

 רבשמ ךלהמב וא ,ינפל לגר תטישפ לע וזירכה רשא

 תמיוסמ הרבח לש םירוכזאה תרדס .הנורוקה

 לע הזרכהה םויל סחיב ,𝑡 םוי לכ רובע תנייצמ

𝑡) לגר תטישפ =  םיצויצה רפסמ תא ,(0

 ובשוח תודרפנ ןמז תורדס .הרבחה תא םירכזאמה

 ךלהמב לגר תטישפ לע הזירכהש הרבח לכל

 .הנורוקה )b1 םישרת( ינפלו )a1 םישרת(

 לע הזרכה רחאל יתוברתו יתרושקת ןורכיז

 תורבח לש םינמזה תורדס 16 עוצימ .לגר תטישפ

 הנורוקה ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכה רשא

 רטיווט ישמתשמ 19,588 לש םיצויצה תא ףקשמ

 לש םינמזה תורדס 16 עוצימ  .)2a, 2b  םימישרת(

 הנורוקה ינפל לגר תטישפ לע וזירכה רשא תורבח

 רטיווט ישמתשמ 26,915 לש םיצויצה תא ףקשמ

 הדח היילע םיגיצמ םימישרתה .)2c, 2d םימישרת(

 עגרב םישמתשמהמ תורבחה תוכוז ול בשקב

 הדח היילע .)1-ו 0 םימיב( הירחאל דיימו הזרכהה

 םוימ םימי 6 -כ רחאל ,הדח הדיריב הוולמ וז

 תורידת לש המוקעה ןכמ רחאלו ,הזרכהה

 .תחטתשמ םיצויצה

 יתרושקת ןורכיז ונלדימ ,הטישה קרפל םאתהב

𝑢(𝑡) ,תכעוד הקזח קוחכ = 𝑎𝑡!", תא ונלדימו 

−30) ךלהמב עובקכ יתוברתה ןורכיזה 6) = 24 

 ,רמולכ ,לגרה תטישפ לע הזרכהה רחאלש םימיה

𝑣(𝑡) 	= 	𝑐. תטסומה הקזחה קוח לדומ 𝑆(𝑡) 

 תיריפמאה תעצוממה םינמזה תרדסל םיאתמ

 ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח רובע

)𝑅% =  הנורוקה רבשמ ינפל וא ,)b2 םישרתב 0.86

)𝑅% =   .)2d םישרתב 0.85
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 תטישפ לע וזירכהש תורבח רובע יתוברתה ןורכיזה

 םישרת( הנורוקה ינפלו  ,2a) םישרת( ךלהמב לגר

(2c יתרושקתה ןורכיזה .אלמ םותכ וקכ שחמומ 

 הנורוקה ינפלו ,)2b,  םישרת( הנורוקה ךלהמב

 .רוחש וקווקמ וק תועצמאב שחמומ )2d  םישרת(

 הזרכה לש יתרושקת ןורכיז רובע הכיעדה רטמרפ

𝑏 אוה הנורוקה ךלהמב =  ,)2b םישרת( 1.001	

𝑏 הנורוקה ינפל הזרכהבו =  .)2d םישרת( 1.047	

 ךרעל הכוז הז ןורכיז רובע תורבחה ירוכזא רפסמ

𝑡הזרכהה םויב הובג =  תוריהמב דרוי ךא ,	0

 ןורכיזה ךסמ 48% -כ הווהמו ,םימי 6 -כ רחאל

 -כ רחאל .הזרכהה םוימ םוי 30 ךרואל יביטקלוקה

 יביטקלוקה ןורכיזה עופיש הזרכהה םוימ םימי 6

 תורבחלש ,ךכ לע תועיבצמ ולא תומגמ .ןזאתמ

 חיש תורידת( יתוברת ןורכיז לש סיסב תמר תמייק

 קוניזל תמרוג לגר תטישפ לע הזרכההו ,)העובק

)boost( ךעודש חווטה רצק יתרושקתה ןורכיזב 

 לכ ירוכזא עצוממ תא םינחוב רשאכ .תוריהמב

 יכ הלוע ,הנורוקה רבשמ ךלהמבו ינפל תורבחה

 ותמרל תוריהמב רזוח יביטקלוקה ןורכיזה

 ךא .לגרה תטישפ לע הזרכהה םרטב )בוריקב(

 אצממ )1 םישרת( דרפנב הרבח לכ םינחוב רשאכ

 ,ולא םינייפאמ לע ססבתהב ,ןכל .קיודמ וניא הז

 תטישפ לע הזרכהל תבקועה הפוקתה תא ונקליח

 חווט )ב( -ו )6 דע 0 םימי( רצק חווט )א( -ל לגר

 ולא תופוקת יתש .)30 דע 7 םימי( רתוי ךורא

 ונא .ןמזה ךרואל םיצויצה יסופד חותינל תושמשמ

 העברא תועצמאב םיצויצה תורדס תא םידדומ

 :)3 םישרת( םיינייפוא םיכרע

1. Pre-announcement mean - רפסמ עצוממ 

𝑡 םימיב םיצויצה = 𝑡 דע 30− =  ינפל ,0

 .לגר תטישפ לע הזרכהה

2. Short-term boost - םיצויצ םומיסקמ 

𝑡 םימיב = 𝑡 דע 0 =  לע הזרכהה רחאל 6

 .#1 ךרע תוחפ ,לגר תטישפ

3. Long-term boost - םיצויצה רפסמ עצוממ 

𝑡 םימי = 𝑡 דע 7 =  לע הזרכהה רחאל 30

 .#1 ךרע תוחפ ,לגר תטישפ

4. Halving time – חטשה הב ןמזה תדוקנ 

 יצחל הווש םיצויצה תורידת תמוקעל תחתמ

𝑡 מ הפוקתב חטשה ךסמ = 𝑡 דע 0 = 30. 

 s Short/Long-term boost םידדמה לדוג

 לש Short-term boost םוגיא ידי לע .ןמזה ךרואל

 ךלהמבו ,ינפל לגר תטישפ לע וזירכה רשא תורבחה

 קוניזה תא תמכל ןתינ ,דרפנב הנורוקה רבשמ

)boost( הזרכהה רחאל דימ תורבח לש םירוכזאב 

 Short-term לש ןויצחה דדמ .)3b  3a ,םימישרת(

boost םירוכזא 211.72 לע דמוע 

(95%	𝐶𝐼	[103.40,  תורבח רובע ([650.46

 228.8 -ו ,הנורוקה ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש

,[182.14	𝐶𝐼	95%) םירוכזא  רובע ([801.56

 .הנורוקה ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח

 בשק ,םירוכזאה רפסמב ינושארה קוניזה רחאל

-Long רובעו רהמ ךעוד תורבחל םישמתשמה

term boost םירוכזא 22.05 לע דמוע ןויצחה ךרע  

(95%	𝐶𝐼	[6.64,  לע וזירכהש תורבח רובע ([51.54

 31.75 -ו הנורוקה ךלהמב לגר תטישפ

95%	𝐶𝐼	[19.51,  לע וזירכהש ורבח רובע )([68.44

 .הנורוקה ינפל לגר תטישפ

 םישרת .ןמזב תולתכ םירוכזא לש תולוכשא חותינ

 םירוכזא תרדס לש תונוש תומוקע ןווגמ גיצמ 1

 תורדס יכ םירעשמ ונא .תונוש תורבח רובע

 תונוש תוצובקל גוויסל תונתינ רטיווטב םירוכזאה

 הקדבנ וז הרעשה .םישמתשמה תוליעפל םאתהב

 תא ונגציי ,הליחת .תולוכשא חותינ תועצמאב

 לע וזירכה רשא תורבח לש םירוכזאה תורדס

 תעברא יפל הנורוקה ךלהמבו ,ינפל לגר תטישפ

 םתירוגלא תועצמאב .םהלש םיינייפואה םיכרעה

k-means םאתהב תוצובקל תורבחה תא ונגוויס 

 .ןמזב תולתכ הרבח לכ לש םירוכזאה תורדסל

 10 דע 2 חווטב ןחבנ יבטימה תולוכשאה רפסמ

 26 םע R תנכותב  NbClustתליבח תועצמאב

 רשא )Silhouette עצוממ לשמל( םיסקדניא

𝑘 לע הצילמה =   .תולוכשא 2

 תולתכ םירוכזאה תרדס לש תולוכשאה יזכרמ

 ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח רובע ןמזב

  .המאתהב 3d, 3c םישרתב תגצומ הנורוקה ינפלו

 ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש תורבחל רשאב

 םיינייפוא םיכרע C1 לוכשאב תורבחל ,הנורוקה
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 )b( -ו ,הנורוקה תפוקתב )a( לגר תטישפ לע וזירכהש תורבחה 16 תא םירכזאמה םיצויצ לש ןמז תורדס .1 םישרת

 רפסמ תא ןייצמ ,𝑦-ה ריצו ,לגר תטישפ לע הזרכהל סחיב םימיה רפסמ תא ןייצמ 𝑥-ה ריצ .הנורוקה תופוקת ינפל

  .םיוסמ םויב הרבחה הרכזוה םהבש םיצויצה
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 .הנורוקה תפוקתב לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח .a1 םישרת

 .הנורוקה תפוקת ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח .b1 םישרת
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 .C2 לוכשאב ולא םיכרעמ רתוי םילודגה #3 דע #1 

 ןמז ,  time Halving ,#4 ינייפואה ךרעה יפ לע

 רתוי ךורא C2 לוכשאב םירוכזאה לש הכיעדה

 תורבח 6 ליכמ C1 לוכשא .1C לוכשאב רשאמ

 ןהו רצקה חווטב ןה בשקב הלודג היילע ווחש

 תוכייש תורתונה תורבחה 10 .ךוראה חווטב

 ונרעיש ,ףסונב .)c3 םישרת( C2 לוכשאל

 ןפואב הנוש תורבחה לש רטיווטב  ןיטינומהש

 התמוא וז הרעשה .תולוכשאה ינש ןיב יתועמשמ

 תומישר רפסמ חותינ )𝑡: )1 ינחבמ ינש תועצמאב

	𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) ןהב העיפומ הרבחש רטיווטב =

 םיבקועש םישמתשמה תומכ חותינ )2( -ו (0.011	

	𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒( הרבחה ירחא = (0.015. 

 ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש תורבחל רשאב

 לכ C1 לוכשאב תורבחל ,)3d םישרת( הנורוקה

 תורבחה יכרעמ רתוי םילודג םיינייפואה םיכרעה

 תורבח 3 ליכמ C1 לוכשא .C2 לוכשא לע תונמנה

 ןהו רצקה חווטב ןה בשקב הלודג היילע ווחש

 תוכייש תורתונה תורבחה 13 .ךוראה חווטב

 רטיווט ןיטינומ ,הפ םג .)3d םישרת( C2 לוכשאל

 ינש ןיב קהבומ ןפואב הנוש תורבחה לש

 חותינ )𝑡: )1 ינחבמ ינש םיארמש יפכ תולוכשאה

 ןהב העיפומ הרבחש רטיווטב תומישר רפסמ

(𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒	 =  יבקוע תומכ חותינ )2( -ו (0.004	

	𝑝_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)	 הרבחה = 	0.003). 

 ןורכיזל הרבחה ינייפאמ ןיב היצלרוקה תניחב

 תא תוהזל וננוצרב .לגר תטישפ לע הזרכה רחאלש

 לגר תטישפ לע הזרכה ינפל הרבחה ינייפאמ

 רחאל הרבחה רוכזא תורידת תא ריבסהל םילוכיה

 ינש ונעציב ךכ ךרוצל .לגרה תטישפ לע הזרכהה

 הזרכהה ידעוממ דחא לכל תיראניל היסרגר יחותינ

 רובע דחאה ,)הנורוקה ךלהמבו ,ינפל( לגר תטישפ לע

Short-term boost םיריבסמ םינתשמ 5 ללוכה 

 Long-term boost רובע ינשהו )3a, 3b תואלבט(

 .)4a, 4b תואלבט( םיריבסמ םינתשמ 4 ללוכה

 :Short-term boost רובע םיריבסמ םינתשמ

1. Pre-announcement_mean  

2. Company_type - ילאירוטקפ הנתשמ  

a. תומר 4 ונרדגה – הנורוקה ךלהמב:  

Clothing; Department Store; Fitness; or 

Other. 

b. תומר 5 ונרדגה – הנורוקה ינפל:  

Beauty; Clothing; Department Store; 

Mattresses; or  Other. 

3.  - Google_Trends רפסמ עצוממ 

 ינפל שדוח םלועה יבחרב לגוגב םישופיחה

 ב דעותמכ  לגר תטישפ לע העדוהה

Google Trends. 

4. Num_of_tweets_before - םיצויצה ךס 

 .הזרכהה םרט ומסרופש

5. Public - םאה ןייצמה יראניב הנתשמ 

 .אל וא תירוביצ הרבחה

 :Long-term boost רובע םיריבסמ םינתשמ

1. Pre-announcement_mean 

2. AVG_inter_time - לכ ןיב ןמזה שרפה 

 תא םירכזאמה םיבקוע םיצויצ ינש

 .הרבחה

3.  Followers - רחא םיבקועה רפסמ 

 .רטיווטב הרבחה

4. Short-term boost 

 םיאבה םירטמרפה תשולש תא ונקדב ,ףסונב

𝛼 תמרב תובישח ירסח ואצמנש =  ןכלו ,0.05

 הרבחה ל"כנמ לש ונימ ,הרבחה ליג :לדומהמ ורסוה

 תבקוע הרבחהש םישמתשמה רפסמו ,הזרכהה ינפל

 םיעיפומ םילדומה תואצות .רטיווטב םהירחא

 .4-ו 3 תואלבטב

 ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש תורבחל רשאב

-Pre ש לככ יכ הלוע 3a הלבטמ ,הנורוקה

announcement_mean  לדג ךכ לדג Short-term 

boost. גוסמ תורבח Department Store; Fitness; 

or Other ב רתוי הנטק היילע תווח- Short-term 

boost גוסמ תורבחל האוושהב Clothing. לככ 

 הרבח לע עדימ טנרטניאב םישפחמ םישנא רתויש

 Short-term ךכ ,)Google Trends ינותנ יפ לע(

boost הזרכהה ינפל םיצויצה רפסמש לככ .ןטק 

 תורבח ,ףסונב .ןטק Short-term boost ךכ ,לדג

 הובג  Short-term boostל תוכוז (public) תוירוביצ

 .תורחא תורבח תמועל רתוי
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 לחה ,הנורוקה רבשמ ינפל )c( -ו ךלהמב )a( לגר תטישפ לע וזירכהש תורבחה 16 ירוכזא לש ימוי עצוממ .2 םישרת

-כב הלע לגר תטישפ לע וחווידש תורבח לש םירוכזאה רפסמ ,עצוממב ,תורבחה 32 לכב .לגר תטישפ לע הזרכהה םוימ

𝑡) העדוהה םויב 360% =  25 דע 21 רחאל בשקב םילק םיינשמ םיקוניז םע ,םימי 6 -כ רחאל תוריהמב גגופתמו ,(0

 תא ראתמה תטסומה הקזחה קוח לדומל רתויב הבוטה המאתהה תא גיצמ )a( םישרת :הנורוקה ךלהמב הזרכה .םימי

𝑆(𝑡) יביטקלוקה ןורכיזה 	= 𝑢(𝑡) 	+ 𝑣(𝑡) םויב 𝑡. יתרושקת ןורכיזמ בכרומ הז לדומ 𝑢(𝑡) = 𝑎𝑡!", רוחש וק 

𝑣(𝑡) יתוברת ןורכיזו ,)b( וקווקמ 	=  םוימ תעצוממה םירוכזאה תומכ תא גציימה )a( םותכ וק ,36.05	

𝑆(𝑡)  ל רתויב הבוטה המאתהה תא גיצמ )c( םישרת :הנורוקה ינפל הזרכה  .הזרכהה 	= 𝑢(𝑡) 	+ 𝑣(𝑡) םויב 𝑡. לדומ 

𝑢(𝑡) יתרושקת ןורכיזמ בכרומ הז = 𝑎𝑡!", וקווקמ רוחש וק )d(, יתוברת ןורכיזו  𝑣(𝑡) 	=  )c( םותכ וק ,40.15	

   .הזרכהה םוימ תעצוממה םירוכזאה תומכ תא גציימה
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 עצוממ םע בולישב הנורוקה רבשמ ינפל (b) -ו ךלהמב (a) תורבחה 16 ורכזוא םהב ןמזה ךרואל םיצויצה רפסמ עצוממ .3 םישרת
 תועצמאב .lving timeHa ןמזו ,Pre-announcement mean, Short-term boost, Long-term boost :םיינייפואה םיכרעה תעברא
 ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח לש םיצויצה תורדס )c( .ידממ עברא בחרמל התוא גווסל ןתינ הרבח לכ לש םיצויצה ינמז חותינ

 תעבראל םאתהב םיגצומ תולוכשאה יזכרמ .תוצובק 2 ל k-means םתירוגלא תועצמאב וגווס הנורוקה רבשמ (d) ינפלו הנורוקה רבשמ
 .םיינייפואה םיכרעה
 :ןה לוכשא לכב תורבחה 3c רויא רובע

Companies of group C1: Brooks Brothers; CEC Entertainment (Chuck E. Cheese); Century21; Pier1; Steinmart; and 
Models . Companies of group C2: GNC; Belk; Guitar Center; JCPenney; J. Crew; Lord & Taylor; Neiman Marcus; 
Lucky Brand; Hertz; and Gold's Gym.  

 :ןה לוכשא לכב תורבחה 3d רויא רובע
Companies of group C1: Claire’s; Mattress Firm; and Rockport. Companies of group C2: Beauty Brands; Charlotte 
Russe; Charming Charlie, Diesel S.p.A.; Forever 21; FTD Flowers; HHGregg; Nine 
West; Perfumania; Rue21; Sears; Sugarfina; and True Religion Apparel Inc. 
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 םע בולישב הנורוקה רבשמ ינפל (b) -ו ךלהמב (a) תורבחה 16 ורכזוא םהב ןמזה ךרואל םיצויצה רפסמ עצוממ .3 םישרת

 Halving ןמזו ,Pre-announcement mean, Short-term boost, Long-term boost :םיינייפואה םיכרעה תעברא עצוממ

time. ידממ עברא בחרמל התוא גווסל ןתינ הרבח לכ לש םיצויצה ינמז חותינ תועצמאב. )c( תורבח לש םיצויצה תורדס 

 .תוצובק 2 ל k-means םתירוגלא תועצמאב וגווס הנורוקה רבשמ ינפל- (d) ו ,הנורוקה רבשמ ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש

 .םיינייפואה םיכרעה תעבראל םאתהב םיגצומ תולוכשאה יזכרמ

 :ןה לוכשא לכב תורבחה 3c רויא רובע

Companies of group C1: Brooks Brothers; CEC Entertainment (Chuck E. Cheese); Century21; Pier1; Steinmart; 

and Models. 

Companies of group C2: GNC; Belk; Guitar Center; JCPenney; J. Crew; Lord & Taylor; Neiman Marcus; 

Lucky Brand; Hertz; and Gold's Gym.  

 :ןה לוכשא לכב תורבחה 3d רויא רובע

Companies of group C1: Claire’s; Mattress Firm; and Rockport.  

Companies of group C2: Beauty Brands; Charlotte Russe; Charming Charlie, Diesel S.p.A.; Forever 21; FTD 

Flowers; HHGregg; Nine West; Perfumania; Rue21; Sears; Sugarfina; and True Religion Apparel Inc. 
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 תורבח ינותנ לש תיראניל היסרגר חותינ .3a הלבט

 הנורוקה רבשמ ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש

 .Short-term boost רובע

 

 ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש תורבחל רשאב

-Pre ש לככ יכ הלוע 3b הלבטמ ,הנורוקה

announcement_mean   לדג ךכ ןטק Short-

term boost.   גוסמ תורבח Mattresses תווח 

 האוושהב Short-term boost -ב רתוי הלודג היילע

 תונוש ןניא תורבחה ראש .Clothing גוסמ תורבחל

 לע ןתעפשה תניחבמ Clothing מ קהבומ ןפואב

Short-term boost. ישופיחל ,ןכ ומכ Google 

Trends לע תקהבומ העפשה ןיא Short-term 

boost. לדג הזרכהה ינפל םיצויצה רפסמש לככ, 

 העפשה ןיא ,ףסונב .לדג Short-term boost ךכ

 .תיטרפ וא תירוביצכ הרבחה גוסל תקהבומ

 תורבח ינותנ לש תיראניל היסרגר חותינ .3b הלבט

 רובע הנורוקה רבשמ ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש

Short-term boost. 

 
 היסרגרב ונשמתשה Long-term boost תעפות רובע

-גול( תימתירגול היצמרופסנרט םע תיראיניל

 רמולכ .Long-term boost הנתשמ לש )תיראניל

 רציית 𝑋 יולת יתלב הנתשמב תחא הדיחי לש היילע

 םדקמ( 𝛽 -ב	 log(Long-term boost) לש היילע

 -ב תחא הדיחי לש היילע ,עמשמ .תודיחי )םאתמה

𝑋לש ךרעה תא הליפכמ Long-term boost ב-𝑒!.  

 ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח ברקב

 ילעב םינתשמה יכ הלוע )a4 הלבט( הנורוקה

 םה Long-term boost לע רתויב הלודגה העפשהה

Short-term boost ו-AVG_inter_time. 

 תורבח ינותנ לש תיראניל היסרגר חותינ .4a הלבט

 הנורוקה רבשמ ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש

 Long-term boost רובע

 
 הנורוקה ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח ברקב

 הברה העפשהה ילעב םינתשמה יכ הלוע )b4 הלבט(

-Pre םה Long-term boost לע רתויב

announcement_mean ו-Followers. 

 תורבח ינותנ לש תיראניל היסרגר חותינ .4b הלבט

 רובע הנורוקה רבשמ ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש

Long-term boost. 

 
 

 םינתשמה תעפשה לש םילבהה תא תמכסמ 5 הלבט

 ןיב וחתופש תויסרגרה ילדומ ינשב םיריבסמה

 רבשמ ירחאו ,ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח

 .הנורוקה

 

 

 

 

Table 2: Linear regression for short-term boost.

Coefficients Estimate Pr(> |t|)
(Intercept) 5.095e+03 0.00996 **
Pre-announcement
mean 4.445e+03 0.01194 *

Company type
(Department Store) -4.405e+02 0.00695 **

Company type (Fitness) -5.937e+02 0.00377 **
Company type (Other) -4.810e+02 0.00999 **
Google Trends -1.130e+01 0.00691 **
Num of tweets before -5.488e+00 0.01338 *
Public (Public) 2.778e+02 0.04757 .

Signif. codes: 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’
R2 = 0.9441; Adjusted R2 = 0.8322

Table 3: Log linear regression for long-term boost.

Coefficients Estimate Pr(> |t|)
(Intercept) 2.330e+00 0.000679 ***
Pre-announcement
mean -3.115e-01 0.043575 .

AVG inter time 2.115e-03 0.005252 **
Followers -6.382e-06 0.009150 **
Short term boost 3.848e-03 0.006550 **

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’
R2 = 0.9832; Adjusted R2 = 0.9609

information about a company, the smaller the short-term
boost it exhibits on Twitter. Additionally, public
companies receive higher short-term boosts compared
with private companies.

For the long-term boost phenomenon, we used
a linear regression with logarithm transformation
(log-linear) of the long-term boost variable. This means
that a 1-unit increase in an independent variable X will
produce an expected increase in log(long-term boost) of
� (estimated coefficient) units, i.e., each 1-unit increase
in X multiplies the expected value of the long-term
boost by e� . We observe that short-term boost and the
average inter time between tweets (AVG inter time)
variables have the largest explanatory effect of the
long-term boost.

4. Discussion

This study involved the analysis of Twitter mention
frequencies of companies that declared bankruptcy
during the COVID-19 crisis. We report a sharp
increase in social media attention immediately following
bankruptcy announcement in most (87%) of the
analyzed companies. Following that initial spike, the
mean Twitter mention frequency subsequently declined

steeply; an inflection point around 6 days after the
announcement is visible, and from this point, social
media attention decayed slowly. These two stages
of Twitter attention (initial spike and slow decay)
are consistent with our model that consists of two
components: a baseline, constant level of long-term
societal memory that accumulates as a consequence of
everyday business operations, and a layer of short-term
communicative memory that is added upon this baseline,
stimulated by bankruptcy announcement; this secondary
component was found to decay within a span of days,
consistent with a power law. Our cluster analysis of
the time series of Twitter mentions provided a set of
two memory patterns characterizing how social media
considers and remembers these companies.

A regression analysis of
post-bankruptcy-announcement communicative
memory (short-term boosts) shows that of all analyzed
company types (‘Department Store’, ‘Fitness’, ‘Other,
and ‘Clothing’), businesses of type ’Clothing’ provoke
a higher short-term memory spike than the other
categories. In addition, we observe that the size
of the short-term boost of a well-known company
(indicate by a large pre-bankruptcy-announcement
mean) is larger compared with that of less-mentioned
companies. As expected, publicly traded companies
are mentioned more frequently, resulting in larger
short-term boosts, potentially suggesting that the larger
number of stakeholders that typically characterizes
publicly traded companies may be responsible for the
larger volume of interested users on online platforms.
Publicly traded companies are extensively covered by
mainstream media, and this information propagates into
social media [52]. Interestingly, we find that the more
information the public searches about a particular topic
on Google, the less they tweet about that topic. The
latter finding might suggest that when people locate
information on the web about a company of interest,
they are less inclined to post about that company
on Twitter, possibly because they have located the
information of interest via web search, and do not feel
a need to share it or initiate a conversation about it on
social media.

For long-term attentional boosts, we observe that the
variables of short-term boost and the average interval
time between tweets have the largest explanatory effect.
People who tweets in bursts tend to create long-term
boosts [52].

The coefficients of determination (adjusted R2) of
the linear regression models, ranging from 0.83 to 0.96
(Tables 3, 2), indicate the success of the models in
capturing human behaviors online.

This study is limited in several ways that will be

Table 2: Linear regression for short-term boost.

Coefficients Estimate Pr(> |t|)
(Intercept) 5.095e+03 0.00996 **
Pre-announcement
mean 4.445e+03 0.01194 *

Company type
(Department Store) -4.405e+02 0.00695 **

Company type (Fitness) -5.937e+02 0.00377 **
Company type (Other) -4.810e+02 0.00999 **
Google Trends -1.130e+01 0.00691 **
Num of tweets before -5.488e+00 0.01338 *
Public (Public) 2.778e+02 0.04757 .

Signif. codes: 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’
R2 = 0.9441; Adjusted R2 = 0.8322

Table 3: Log linear regression for long-term boost.

Coefficients Estimate Pr(> |t|)
(Intercept) 2.330e+00 0.000679 ***
Pre-announcement
mean -3.115e-01 0.043575 .

AVG inter time 2.115e-03 0.005252 **
Followers -6.382e-06 0.009150 **
Short term boost 3.848e-03 0.006550 **

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’
R2 = 0.9832; Adjusted R2 = 0.9609

Table 4

Coefficients Estimate Pr(> |t|)
(Intercept) -1797.98 0.04796 *
Pre announcement
mean -2244.87 0.04076 *

Company type
(Beauty) -139.43 0.31015

Company type
(Department Store) -151.43 0.39008

Company type
(Mattresses) 1107.13 0.00049 ***

Company type
(Other) -122.16 0.257

Google trends 2.6 0.19789
num of tweets before 1.7 0.04515 *
public (Public) 154.76 0.32095

Signif. codes: 0.001 ‘***’ 0.01 ‘**’ 0.05 ‘*’
R2 = 0.9639; Adjusted R2 = 0.9227

information about a company, the smaller the short-term
boost it exhibits on Twitter. Additionally, public
companies receive higher short-term boosts compared
with private companies.

For the long-term boost phenomenon, we used
a linear regression with logarithm transformation
(log-linear) of the long-term boost variable. This means
that a 1-unit increase in an independent variable X will
produce an expected increase in log(long-term boost) of
� (estimated coefficient) units, i.e., each 1-unit increase
in X multiplies the expected value of the long-term
boost by e� . We observe that short-term boost and the
average inter time between tweets (AVG inter time)
variables have the largest explanatory effect of the
long-term boost.

4. Discussion

This study involved the analysis of Twitter mention
frequencies of companies that declared bankruptcy
during the COVID-19 crisis. We report a sharp
increase in social media attention immediately following
bankruptcy announcement in most (87%) of the
analyzed companies. Following that initial spike, the
mean Twitter mention frequency subsequently declined
steeply; an inflection point around 6 days after the
announcement is visible, and from this point, social
media attention decayed slowly. These two stages
of Twitter attention (initial spike and slow decay)
are consistent with our model that consists of two
components: a baseline, constant level of long-term
societal memory that accumulates as a consequence of
everyday business operations, and a layer of short-term
communicative memory that is added upon this baseline,
stimulated by bankruptcy announcement; this secondary
component was found to decay within a span of days,
consistent with a power law. Our cluster analysis of
the time series of Twitter mentions provided a set of
two memory patterns characterizing how social media
considers and remembers these companies.

A regression analysis of
post-bankruptcy-announcement communicative
memory (short-term boosts) shows that of all analyzed
company types (‘Department Store’, ‘Fitness’, ‘Other,
and ‘Clothing’), businesses of type ’Clothing’ provoke
a higher short-term memory spike than the other
categories. In addition, we observe that the size
of the short-term boost of a well-known company
(indicate by a large pre-bankruptcy-announcement
mean) is larger compared with that of less-mentioned
companies. As expected, publicly traded companies
are mentioned more frequently, resulting in larger
short-term boosts, potentially suggesting that the larger

Table 2: Linear regression for short-term boost.

Coefficients Estimate Pr(> |t|)
(Intercept) 5.095e+03 0.00996 **
Pre-announcement
mean 4.445e+03 0.01194 *

AVG inter time 3.516e-01 0.04426 .
Company type
(Department Store) -4.405e+02 0.00695 **

Company type (Fitness) -5.937e+02 0.00377 **
Company type (Other) -4.810e+02 0.00999 **
Google Trends -1.130e+01 0.00691 **
Num of tweets before -5.488e+00 0.01338 *
Public (Public) 2.778e+02 0.04757 .

Signif. codes: 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’
R2 = 0.9441; Adjusted R2 = 0.8322

Table 3: Log linear regression for long-term boost.

Coefficients Estimate Pr(> |t|)
(Intercept) 2.330e+00 0.000679 ***
Pre-announcement
mean -3.115e-01 0.043575 .

AVG inter time 2.115e-03 0.005252 **
Followers -6.382e-06 0.009150 **
Short term boost 3.848e-03 0.006550 **

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’
R2 = 0.9832; Adjusted R2 = 0.9609

larger the short-term boost. Companies of types
‘Department stores’, ‘Fitness’, and ‘Other’ experience
smaller increases in the short-term boost compared with
companies of type ’Clothing’. The more people who
search online (as reported by Google Trends data) for
information about a company, the smaller the short-term
boost it exhibits on Twitter. Lastly, public companies
receive higher short-term boosts compared with private
companies.

For the long-term boost phenomenon, we used
a linear regression with logarithm transformation
(log-linear) of the long-term boost variable. This means
that a 1-unit increase in an independent variable X will
produce an expected increase in log(long-term boost) of
� (estimated coefficient) units, i.e., each 1-unit increase
in X multiplies the expected value of the long-term
boost by e� . We observe that short-term boost and the
average inter time between tweets (AVG inter time)
variables have the largest explanatory effect of the
long-term boost.

4. Discussion

This study involved the analysis of Twitter mention
frequencies of companies that declared bankruptcy
during the COVID-19 crisis. We report a sharp
increase in social media attention immediately following
bankruptcy announcement in most (87%) of the
analyzed companies. Following that initial spike, the
mean Twitter mention frequency subsequently declined
steeply; an inflection point around 6 days after the
announcement is visible, and from this point, social
media attention decayed slowly. These two stages
of Twitter attention are consistent with our model
that consists of two components of collective attention
and memory: a baseline, constant level of long-term
societal memory that accumulates as a consequence of
everyday business operations, and a layer of short-term
communicative memory that is added upon this baseline,
stimulated by bankruptcy announcement; this secondary
component was found to decay within a span of days,
consistent with a power law. Our cluster analysis of
the time series of Twitter mentions provided a set of
two memory patterns characterizing how social media
considers and remembers these companies.

A regression analysis of
post-bankruptcy-announcement communicative
memory (short-term boosts) shows that of all analyzed
company types (‘Department Store’, ‘Fitness’, ‘Other,
and ‘Clothing’), businesses of type ’Clothing’ provoke
a higher short-term memory spike than the other
categories. In addition, we observe that the size
of the short-term boost of a well-known company

Table 2: Linear regression for short-term boost.

Coefficients Estimate Pr(> |t|)
(Intercept) 5.095e+03 0.00996 **
Pre-announcement
mean 4.445e+03 0.01194 *

Company type
(Department Store) -4.405e+02 0.00695 **

Company type (Fitness) -5.937e+02 0.00377 **
Company type (Other) -4.810e+02 0.00999 **
Google Trends -1.130e+01 0.00691 **
Num of tweets before -5.488e+00 0.01338 *
Public (Public) 2.778e+02 0.04757 .

Signif. codes: 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’
R2 = 0.9441; Adjusted R2 = 0.8322

Table 3: Log linear regression for long-term boost.

Coefficients Estimate Pr(> |t|)
(Intercept) 2.330e+00 0.000679 ***
Pre-announcement
mean -3.115e-01 0.043575 .

AVG inter time 2.115e-03 0.005252 **
Followers -6.382e-06 0.009150 **
Short term boost 3.848e-03 0.006550 **

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’
R2 = 0.9832; Adjusted R2 = 0.9609

Table 4

Coefficients Estimate Pr(> |t|)
(Intercept) -1797.98 0.04796 *
Pre announcement
mean -2244.87 0.04076 *

Company type
(Beauty) -139.43 0.31015

Company type
(Department Store) -151.43 0.39008

Company type
(Mattresses) 1107.13 0.00049 ***

Company type
(Other) -122.16 0.257

Google trends 2.6 0.19789
num of tweets before 1.7 0.04515 *
public (Public) 154.76 0.32095

Signif. codes: 0.001 ‘***’ 0.01 ‘**’ 0.05 ‘*’
R2 = 0.9639; Adjusted R2 = 0.9227

Table 5: Log linear regression for long-term boost
before covid.

Coefficients Estimate Pr(> |t|)
(Intercept) 2.280e+00 0.00737 **
Pre-announcement
mean 2.999e+00 0.00694 **

AVG inter time 3.269e-02 0.005252
Followers 6.765e-06 0.02477 *
Short term boost -6.078e-05 0.69799

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’
R2 = 0.9999; Adjusted R2 = 0.9995

information about a company, the smaller the short-term
boost it exhibits on Twitter. Additionally, public
companies receive higher short-term boosts compared
with private companies.

For the long-term boost phenomenon, we used
a linear regression with logarithm transformation
(log-linear) of the long-term boost variable. This means
that a 1-unit increase in an independent variable X will
produce an expected increase in log(long-term boost) of
� (estimated coefficient) units, i.e., each 1-unit increase
in X multiplies the expected value of the long-term
boost by e� . We observe that short-term boost and the
average inter time between tweets (AVG inter time)
variables have the largest explanatory effect of the
long-term boost.

4. Discussion

This study involved the analysis of Twitter mention
frequencies of companies that declared bankruptcy
during the COVID-19 crisis. We report a sharp
increase in social media attention immediately following
bankruptcy announcement in most (87%) of the
analyzed companies. Following that initial spike, the
mean Twitter mention frequency subsequently declined
steeply; an inflection point around 6 days after the
announcement is visible, and from this point, social
media attention decayed slowly. These two stages
of Twitter attention (initial spike and slow decay)
are consistent with our model that consists of two
components: a baseline, constant level of long-term
societal memory that accumulates as a consequence of
everyday business operations, and a layer of short-term
communicative memory that is added upon this baseline,
stimulated by bankruptcy announcement; this secondary
component was found to decay within a span of days,
consistent with a power law. Our cluster analysis of
the time series of Twitter mentions provided a set of
two memory patterns characterizing how social media
considers and remembers these companies.
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 םיריבסמה םינתשמה תועפשה םוכיס .5 הלבט

 לע וזירכהש תורבח רובע היסרגרה ילדומ ינשב

 .הנורוקה ךלהמב וא ,ינפל לגר תטישפ

Short-term boos 
During 
COVID

-19 

Before 
COVID

-19 
Pre-
announcement_mean + - 

Num_of_tweets_before - + 
Public + NA 
Google_Trends - NA 

 
 

Long-term boost 
During 

COVID-
19 

Before 
COVID-

19 
Pre-
announcement_mean - + 

AVG_inter_time + NA 
Followers - + 
Short_term_boost + NA 

NA: insignificant results 
(+) positive effect; (-) negative effect. 

 םוכיסו תונקסמ

 לע וזירכה רשא רטיווטב תורבח ירוכזא חותינ

 ףשח הנורוקה רבשמ ךלהמב וא ,ינפל לגר תטישפ

 רחאל דימ םישמתשמה לש בשקב הדח היילע

 רחאל .וחתונש תורבחה )87%( בורב הזרכהה

 תעצוממה רוכזאה תורידת ,בשקב ינושארה קוניזה

 רחאל םימי 6 -כ ךרואל תוריהמב הדרי תורבחה לש

 אבו ךעד םישמתשמה בשק ,וז הדוקנמו ,הזרכהה

  .הכומנ תעצוממ רוכזא תורידתב יוטיב ידיל

 בשקב תיטיאה הדיריה ןכמ רחאלו ,הדחה היילעה

 לדומ ידי לע בטיה םירבסומ םישמתשמה לש

 היצקנופ :םיביכר ינש ללוכה תטסומה הכיעדה

 ךורא חווטל יתרבח ןורכיז לש עובק ךרע תלעב

 ,הרבחה לש תוימוימוי תולועפמ האצותכ רבטצמה

 היצקנופה ךרע לע ףסוותמה יתרושקת ןורכיזו

 תורבחה תזרכהמ האצותכ יוטיב ידיל אבו העובקה

 הז יתרושקת ןורכיז יכ ונאצמ .לגר תטישפ לע

 .םימי 6 -כ ךות הלכתמ

 ףשח ןמזב תולתכ םירוכזאה לש תולוכשא חותינ

 הידמה דציכ םינייפאמה )תוצובק( ןורכיז יסופד ינש

 םימייק .וקדבנש תורבחה תא "תרכוז" תיתרבחה

 בל תמושת תניחבמ יתרושקתה ןורכיזב םילדבה

 לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח ןיב םישמתשמה

 תורבח רובע .)5 הלבט( הנורוקה ךלהמב תמועל ינפל

 לודימ ,הנורוקה ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש

 ,לגר תטישפ לע הזרכהה רחאל יתרושקתה ןורכיזה

 הרבחש לככש הארמ ,תיראניל היסרגר תועצמאב

-Pre ךרע תלעב( רתוי תרכומ

announcement_mean ךכ )רתוי הובג Short-

term boost תורבח רובע ,תאז תמועל .לדג הלש 

 לש העפשהה ,הנורוקה ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש

Pre-announcement_mean לע Short-term boost 

  .הכופה המגמ תלעב

 לגר תטישפ לע וזירכהש )Clothing( הנפוא תורבח

 Short-term -ה תא תולידגמ ,הנורוקה ךלהמב

boost תמועל .וחתונש תורחא תורבח יגוסמ רתוי 

 לש תקהבומ העפשה תמייק אל ,הנורוקה ינפל ,תאז

 תורבחל טרפ Short-term boost לע הרבחה גוס

 תורבח לש וזל הכופה המגמ תוגיצמה םינורזמ

 .הנורוקה ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש

 לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח ברקב ,ףסונב

 רתוי שפחמ רוביצהש לככ יכ הלוע ,הנורוקה ךלהמב

 הידמב בשקה ןטק ךכ ,לגוגב הרבח לע עדימ

 תורבח ברקב ,תאז תמועל  .וז הרבחל תיתרבח

 האצמנ אל ,הנורוקה ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש

- Short ל םישופיחה רפסמ ןיב תקהבומ העפשה

term boost. םישנא רשאכ ,הנורוקה ךלהמב 

 םיטונ תוחפ םה ,הרבח לע טנרטניאב עדימ םירתאמ

 עדימ רותיא .הרבח התוא לש רשקהב ץייצל

 ךרוצה תא רתיימ ,טנרטניאב שופיח תועצמאב

 .תיתרבח הידמב עדימ שפחל וא ףתשל

 תוליעפו טנרטניאה תשרב םישופיח ןיב רשקה

 טנרטניאב םישופיח .בכרומ אוה תיתרבח הידמב

 ,תיתרבח הידמב שומישו ,לגוג תותליאש תועצמאב

 .םימאותמ תויהל םילוכי רטיווטב שומישה ללוכ

 ןיב היצלרוק ואצמ  Zhang et al. (2018) ,המגודל

  Google Trends ב תוילכלכהו תויסנניפה תושיגה

 תועצמאב דדמנש רטיווטב ימויה החמשה דדמ ןיבל

 שומישב םילדבה םימייק ,תאז םע .טנמיטנס חותינ

 םיאשונ אצמ  Rill et al  (2014) .וללה תומרופטלפב

 Google Trends. ינפל רטיווטב ועיפוהש

Giummole et al. (2013)  72% -ב יכ ואצמ 

 הנושארל ועיפוה םימיוסמ םיאשונ םירקמהמ

 26% -כ קר ,תאז םע .לגוגב ועיפוהש ינפל רטיווטב

 םג והוז רטיווטב םיירלופופה םיאשונהמ

 המרופטלפ לכ ,רמולכ .לגוגב תומח תותליאשכ

 אשונל םאתהב םישמתשמה תא שמשל היושע

 אלל עדימ שופיחל המרופטלפ תקפסמ לגוג .םיוסמ
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 ,תאז תמועל רטיווט .תיתרבח היצקארטניא

 ,ןכל .׳וכו ,תושדח ,תוישיא תויווח ףתשל תרשפאמ

 םאתהב המרופטלפ םירחוב םישמתשמה

 .םיניינועמ םה הב תוילאנויצקנופל

 ילאיצנרפידה שומישה רקחנ םרט ,ונתעידי בטימל

 .לגר תטישפ לש רשקהב רטיווטבו לגוג ישופיחב

 רשקה תא דומלל ינושאר ץמאמ אוה ונלש רקחמה

 תוליעפו לגוג ישופיח ןיב ילילש םאתמ ונאצמ .הזה

 ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח רובע רטיווט

 ןיבהל ידכ ףסונ רקחמ שורד .הנורוקה רבשמ

 לגר תטישפ לע דומלל םיניינועמה םישנא  דציכ

 טנרטניאב שופיח תומרופטלפב שומיש םישוע

 .תיתרבח הידמ תומרופטלפו

 רפסמש לככ ,הנורוקה ךלהמב יכ וניליג דוע

 Short-term boost ךכ ,לדג הזרכהה ינפל םיצויצה

 הזרכהה ינפל םיצויצה רפסמ ןיב רעפהו רחאמ ןטק

 תורבח רובע .boost ה לדוג תא עבוק הזרכהה םויל

 המגמה ,הנורוקה ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש

 .הכופה

 תוירוביצ תורבח ,הנורוקה ךלהמב יכ הלוע דוע

 םימיב רתוי לודג )Short-term boost( בשקל תוכוז

 לש ןיינע ילעב יכ ןכתיי .הזרכהה רחאל םינושארה

 תורבחל בשקב לודיגל םיארחא תוירוביצ תורבח

 הבחרהב תוסוכמ תוירוביצ תורבח ,ףסונב .ולא

 הז עדימו ,וידרו היזיוולט ןוגכ תיתרוסמ הידמב

 לע וזירכהש תורבחב .תיתרבחה הידמל טשפתמ

 .קהבומ וניא הז אצממ ,הנורוקה ינפל לגר תטישפ

 לגר וטשפש תורבח רובע ,Long-term boosts רשאב

 Short-term boost ינתשמל ,הנורוקה ךלהמב

 העפשהה תא שי םיצויצ ןיב עצוממה חוורמלו

 תורבח רובע .Long-term boost לע רתויב הלודגה

 רפסמ אקווד ,הנורוקה ינפל לגר תטישפ לע וזירכהש

 םה Pre-announcement_mean -ו םיבקועה

 .רתויב הלודגה העפשהה ילעב םינתשמה

 לש םינותנל היסרגרה ילדומ ינש תומאתה ביט

 ךלהמב לגר תטישפ לע וזירכהש תורבח

)𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑	𝑅% = 0.83,  ינפל וא ,)0.96

)𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑	𝑅% = 099,  לע םיעיבצמ הנורוקה ,)0.92

 לש יביטקלוקה ןורכיזה תנבהב םילדומה תחלצה

 .רטיווטב תורבחה

 ןורכיזה לש םינייפאמהו תירוביצה בלה תמושת

 ןוגכ ,םיבר םימרוגב םייולת יביטקלוקה

 םיעיקשמ לש בלה תמושת . (Wang 2008)תוברת

 תודונת רשאכ תרבוג תיתרבחה הידמב םיליעפה

 .(Guo et al.  2015) רתוי תולודג תוינמה יריחמ

 םידספהל רתוי תשדקומ בל תמושת ,לשמל

  .Guo et al) םילודג םיחוורל רשאמ םייתועמשמ

(2015. Shrikanth and Szpunar (2021)  וחוויד 

 ,תיבויח היטהב םינייפואמ םישנא לש תונורכיזש

 היטה םיללוכ ירוביצה רבעה תונורכיזש דועב

 הז חותינב ודמלנש לגרה תטישפ יעוריא .תוילילש

 .תורבח לש ןולשיכ םיללוכה םיילילש םיעוריא םה

 תירוביצ בל תמושת תוושהל לוכי ידיתע רקחמ

 לומ ,ולאכ םיילילש םיעוריאל יביטקלוק ןורכיזו

 םייבויח םיעוריאל םירושקה ןורכיזו בל תמושת

 םישמתשמ דציכ ןיבהל הרטמב ,יקסע רשקהב

 ילעב םיעוריאל םיביגמו םידבעמ תיתרבחה הידמב

 היגטרטסא קפסל ךכבו ,הנוש תישגר תויכרע

 .תיקסע

 תורבח ירוכזא חותינש ךכ לע תועיבצמ תואצותה

 העדותב תורבח תוחכונ יבגל תונבות קפסמ רטיווטב

 ומכ לגר תטישפ לע הזרכה ירחאו ינפל ,תירוביצה

 שומישה לשב .הנורוקה רבשמ ךלהמבו ינפל םג

 ,רוקחל ןתינ ,תונווקמ תויתרבח תותשרב  בחרנה

 תיקסע היעב תוגיצמה תורבח םירכוז םישנא דציכ

 םימרות הז רקחמב םילדומה .לגר תטישפ ןוגכ

 בשקה לע תועיפשמ הרבחה תולועפ דציכ הנבהל

 םירסמ תרבעה ךרוצל םותרל ןתינ ותוא ,ירוביצה

 תלדגהל ךשמהב ואיבי רשא )םוסרפ לשמל(

 .תוריכמה
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