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 הקשר שבין תחושת קוהרנטיות, חוסן קהילתי ותקווה לתגובות לחץ, 

 על רקע הסלמה באלימות הפוליטית על דרום הארץ: הבדלי גילאים 

 
 דניס אוקמפה

 
 תקציר

, בעקבות הסלמה בפעולות האיבה מרצועת עזה, פתחה מדינת ישראל 2012לנובמבר  14-ב

ביטחוני ליישובי הדרום ועוטף עזה, לאחר שזה במטרה להביא שקט  במבצע הצבאי "עמוד ענן"

 (ירי שלא בכינון ישיר) הייתה הסלמה גדולה בירי תלול מסלול. במהלך המבצע הצבאי התערער

 כאשר ,נורו מכיוונה של רצועת עזה פצמ"רים 50-רקטות ולמעלה מ 1700-קרוב ל .לעבר ישראל

-ישראלים ולפציעתם של כ 6רם למותם של ירי זה גחלקם הארי כוון נגד ישובי הדרום ועוטף עזה. 

היוותה התגלמות חריפה מאוד של אלימות פוליטית שהופנתה כנגד  נגד ישראל תכיפות הירי. 200

יצר מציאות חיים מלחיצה בעיקר עבור תושבי דבר אשר  ימים, 8אזרחים, וזאת בתוך תקופה של 

 ק"מ מרצועת עזה.  40דרום הארץ החיים ברדיוס של עד 

ר הנוכחי התבסס על התיאוריה הסלוטוגנית של אנטונובסקי לחקר תגובות האדם המחק

מתוך הנחה כי באפשרותה לתת פרספקטיבה הוליסטית להתמודדות עם מצב הלחץ.  ללחץ, 

תגובת האדם ללחץ כפועל יוצא של אינטראקציה בין אלמנטים אישיותיים  אל התיאוריה מתייחסת

 המסייעים להפחתת תגובות הלחץ בגורמים, דבר אשר מיקד את המחקר הנוכחי לסביבתיים

הבריאות הנפשית והפיזית של מקדמים את ואי לכך  ,(תחושת קוהרנטיות, חוסן קהילתי ותקווה)

 תחושת קוהרנטיות –משאבי ההתמודדות מתקיימים קשרים בין האם  בחן המחקר הנוכחי .האדם

כעס מצבי, חרדה מצבית ומצוקה פסיכולוגית, על  –תגובות הלחץ  לבין, חוסן קהילתי ותקווה (ת"ק)

האם משאבי התמודדות מתווכים בין מאפיינים בחן רקע חשיפה לירי תלול מסלול. בנוסף, המחקר 

אקונומי והתנדבות לבין תגובות הלחץ, והאם גיל -קבוצת גיל, מגדר, מצב סוציו –דמוגרפים -סוציו

 . לבין תגובות הלחץבי התמודדות משא ממתן את הקשרים בין

(ערים/עיירות, יישובים תושבים מדרום הארץ המתגוררים בישובים  161במחקר השתתפו 

 ק"מ מרצועת עזה אשר נחשפו לירי תלול מסלול 40בטווח של עד קהילתיים, מושבים וקיבוצים) 

 78עד  14יו בגילאי נשים, ה 84-גברים ו 77המשתתפים, מתוכם . במהלך המבצע הצבאי "עמוד ענן"

), מבוגרים 34.8%] (20-39), מבוגרים צעירים [32.3%] (14-19וקובצו לארבע קבוצות גיל: מתבגרים [

המשתתפים מילאו שאלון דיווח עצמי ). 7.5%] (60-78) וזקנים [ 25.5%] (40-59בגיל העמידה [

פיים, משאבי התמודדות דמוגר-אנונימי באינטרנט בעת מבצע "עמוד ענן", שמדד מאפיינים סוציו

 ותגובות לחץ. 
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חרדה מצבית, כעס  -בעוד שגיל האדם נמצא מקושר שלילית לתגובות הלחץהמחקר חשף כי 

 אשר יצרה אפקט מוגנות"ק ת למעשה ,חיובית לתחושת קוהרנטיותו מצבי ומצוקה פסיכולוגית

עם  תרמה להתמודדות לאהשתייכות לקבוצת גיל מסוימת כלומר ה .בין הגיל לתגובות הלחץ תיווך

 יםמגדרהתגלה פער בין הבנוסף, "ק חזקה. תאלא נגרם מחשיפה לירי תלול מסלול, האקוטי שלחץ ה

על פניו עלה כי בעוד שגברים . אך לא ברמת משאבי ההתמודדות ,תגובות הלחץבדיווח על רמת 

נמוכה יותר של תגובות ווחו על רמה יהביעו חוסן גדול יותר מנשים בעת חשיפה לירי תלול מסלול, וד

-מצב סוציו לחץ, בחינה של משאבי ההתמודדות העלתה כי אפקט המיגון שלהם אינו קשור למגדר.

אקונומי לא נמצא מקושר לתגובות הלחץ ולמשאבי התמודדות, והתנדבות נמצאה מקושרת 

 . דיווחו על רמת תקווה גבוהה יותר , כך שאנשים אשר התנדבולתקווה

בין שלושת משאבי ההתמודדות, כאשר חיוביים כי מתקיימים קשרים התגלה כמו כן,  

עם שלושת תגובות הלחץ, וחוסן קהילתי נמצא שליליים תחושת קוהרנטיות ותקווה נמצאו בקשרים 

לניבוי כלל  רםתמגדר  מודלי הניבוי במחקר הראו כיעם החרדה והכעס המצביים. שליליים בקשרים 

אשר תורם לירידה ברמת לשמש גורם מחסן עשויה למגדר הגברי השתייכות  , כלומרבות הלחץתגו

ת"ק בעוד שחוסן קהילתי תרם לניבוי החרדה והכעס המצביים, תגובות הלחץ. בנוסף התגלה כי 

להתמודדות הפרט עם  חוסן קהילתי תרםבמחקר הנוכחי  ,משמע תגובות הלחץ.תרמה לניבוי כלל 

הצליחה להוות משאב התמודדות הוליסטי יותר, אשר תגובות לחץ הנובעות מהאירוע, בעוד שת"ק 

עזר לאנשים להתמודד גם עם תגובות לחץ שאינן בהכרח קשורות למצב הלחץ. תקווה לא תרמה 

. לבסוף נמצא בתוך ת"קמגולם כבר שחלק ממנה , מה שהצביע על כך שייתכן לניבוי תגובות הלחץ

 ת לתגובות הלחץ. הקשרים בין משאבי התמודדו מיתן אתכי גיל האדם לא 

תחושת קוהרנטיות וחוסן קהילתי , צביע על כך שהשתייכות למגדר הגבריהמחקר ה

תורמים לחוסן ולהתמודדות טובים יותר על רקע לחץ אקוטי הנובע מחשיפה לירי תלול  ,גבוהים

לפיכך, בכדי להגביר את החוסן ויכולת ההתמודדות עם מצב הלחץ, יש לבנות תוכניות  מסלול.

 שנחשפיםהתמודדות אשר תיתנה חשיבות רבה לגורמים אלו תוך שאיפה לייעל את הטיפול באנשים 

 .לירי תלול מסלול
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 מבוא

 
 המחקר הנוכחיו, אלימות פוליטית טחונייב-רקע מדיני

בניסיון למגר את  יצאה מדינת ישראל למבצע הצבאי "עופרת יצוקה" 2008בסוף דצמבר 

מבצע זה נמשך כשלושה לכיוון יישובי הדרום.  תופעת ירי הרקטות והפצמ"רים מרצועת עזה

ליישובי הדרום ובעיקר ליישובי עוטף עזה מציאות ביטחונית טובה יותר שבועות ובעקבותיו הושגה 

על  י תלול מסלולבמהלך המבצע הייתה הסלמה גדולה בירלתקופה של כשלוש שנים. יחד עם זאת, 

. ירי תלול מסלול הוא שם כולל לירי שלא בכינון ישיר (רקטות או פצצות מרגמה). ישובים אלה

 . ירי זה הביאפצמ"רים לכיוון יישובי הדרום 200-מויותר רקטות  650-ל מעללאורך המבצע נורו 

 ). 2010 ;2009, שירות הביטחון הכללי( 183אזרחים ולפציעתם של  3למותם של 

מרצועת עזה,  האיבהנוספת בפעילות , בעקבות הסלמה משמעותית 2012לנובמבר  14-ב

ישובי הדרום ועוטף ישקט ביטחוני לביא להבמטרה יצאה מדינת ישראל למבצע הצבאי "עמוד ענן" 

רקטות ולמעלה  1700-לאחר שזה התערער. במהלך המבצע הצבאי שוגרו לעבר ישראל קרוב ל ,עזה

 6ירי זה גרם למותם של  שובי הדרום ועוטף עזה.יוונו כנגד יפצמ"רים, שבחלקם הארי כ 50-מ

כנגד מדינת ישראל על ידי  ). הירי2012, שירות הביטחון הכללי( 200-לפציעתם של כוישראלים 

היווה התגלמות חריפה מאוד של אלימות  ,עזה בעת מבצע "עמוד ענן"מרצועת  התנגדותארגוני 

ימים, דבר אשר יצר מציאות חיים  8וזאת בתוך תקופה של  ,פוליטית שהופנתה כנגד אזרחים

ק"מ  40של עד  ברדיוס מתגורריםאזרחי מדינת ישראל ובעיקר אזרחי דרום הארץ ה עבורמלחיצה 

 מרצועת עזה. 

מכילים בתוכם בקי כוח המופעלים בהקשר פוליטי והינה תוצר של מאאלימות פוליטית   

התנהגויות פוליטיות הנמצאות בטווח שבין אלימות  ממגווןאלמנט של אלימות. אלימות זו מורכבת 

ות, עימות פיזי עם ביניהן יש התנהגויות כגון הפגנות ומחאות לא מורש ,טרור מילולית לפעולת

, שפרינצק( גופניים, פציעה קשה, הריגה ורצח פוליטי ברכוש, גרימת נזקים כוחות הביטחון, פגיעה

כאקט סימבולי ועל מנת  ,במכוון כנגד אזרחים שאינם לוחמים מופנההתלול מסלול  ירי). 1995

למן יסודה  נת ישראלמדי .להשיג מטרות פוליטיות, מהווה התגלמות קיצונית של אלימות פוליטית

כנגד  ירי תלול מסלול, כנגדה אלימות פוליטיתטויים מוכרים וחדשים של התמודדות עם בילנדרשת 

, 2001, החל משנת מדינת ישראל מתמודדת מידי שנה ).Ganor, 2002( מהווה דוגמא לכך אזרחיה

שירות מרצועת עזה ( התנגדותפיגועי ירי פצמ"רים ורקטות הנורים לעברה על ידי ארגוני  500-עם כ

שובי עוטף עזה יוב אל עבר ימכוונת בעיקר אל עבר ערי הדרום ולר). תופעה זו 2009, הביטחון הכללי

פגזי  2,500-רקטות ו 6,000-אזור זה ספג יותר מ 2001-2008כך למשל נמצא כי בין השנים  ושדרות.
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Sderot Media Center, האזור ( מרגמה אשר גרמו למוות ולפגיעה פיזית ונפשית בקרב תושבי

2009(. 

בצורה של ירי תלול מסלול מכיוונה של  כנגד מדינת ישראל המופנית האלימות הפוליטית

את אזרחי ישראל, בוגרים  המאלצים ,מצבי לחץ כרוניים ואקוטיים ת ומזמנתיוצר ,רצועת עזה

על פתולוגיות השלכות  עשויות להיותאלה . למצבי לחץ ונערים, להתמודד עימם בשגרת חייהם

אין אחידות בין האנשים כי  קשיים פסיכולוגיים והתנהגותיים, אולם נראה כדוגמת ,האנשים

מצבי הלחץ התמודדות ובמידת החוסן אשר הם מציגים לנוכח ה בדרך כי ישנו פערו ,בתגובות הלחץ

, אשר וליטיתאלימות פפרט לחשיפה ל ,נדמה כי ישנם גורמים מתווכים וממתנים. שלכותיהםוה

אלימות מחשיפה ל יכולים לתרום באופן משמעותי למניעה של ההשלכות הפתולוגיות כתוצאה

 ,Besser, & Priel, 2010; Braun-Lewensohn, Celestin-Westreich, Celestin, Verté( פוליטית

& Ponjaert-Kristoffersen, 2009, 2010; Braun-Lewensohn, & Sagy, 2010.( 

נוצר כתוצאה מהסלמה באלימות מצב הלחץ האקוטי אשר ב מתמקדמחקר הנוכחי ה 

שובי הדרום ישהתבטאה בהחמרה בירי תלול מסלול מרצועת עזה לכיוון י ,הפוליטית כנגד ישראל

ברמה משאבי התמודדות  בחינה של ענן". במחקר זה מתבצעתבמהלך המבצע הצבאי "עמוד 

בחינה  ישנה בנוסף .לחץ אקוטימצב  עםכמסייעים להתמודדות יעילה האישית וברמה הקהילתית 

 אקוטי. עם מצב לחץ  התמודדות עצמהלוהתמודדות לשימוש במשאבי  האדם כתורם של גיל

 

 תהגישה הסלוטוגני

ומת לבם והתעניינותם של משכה את תש, מתמידו, כמעט מאז התמודדות עם מצבי לחץ

 ,Beall( להסבירה שוייםעשאת הגורמים הפסיכולוגים  ולזהותאתר אשר ניסו ל רביםחוקרים 

סביבתיים גורמים ב התמקדות גם ישנה נוסף לגורמים הפסיכולוגים,, עשורים האחרוניםב .)1997

Lazarus,  ;ntonovsky, 1987,1991A( עם מצבי לחץ האדםהתמודדות של להסביר  שויים אשר ע

, 2006, & ZeanahScheeringa, Wright, Hunt Sagy, 2002; ;1984& Folkman, .( לנוכח 

בני אדם במאפיינים פסיכולוגים וסביבתיים, ממצאים רבים מהספרות מצביעים על כך השונות בין 

במצבי לחץ וכי  ,בדרך שבה אנשים מתמודדים עם אירועי לחץאינדיווידואליים הבדלים שישנם 

לעומת אחרים  עמידות גבוהה יותר כנגדם יותר ומציגים שונים ישנם אנשים אשר מתמודדים טוב

)Bleich, Gelkopf, & Solomon, 2003; Frydenberg, ; Blatt, 2008; Besser, & Priel, 2010

Lewensohn, 2009-Sagy & Braun2004;  .(ם לא פעם מזמנת מצבים ואירועי החיים מציאות

לתרום  שוייםאשר עהגורמים מהם עולה השאלה  לפיכך, אשר טומנים בחובם אלמנט של לחץ.
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מצבי הלחץ הגורמים אשר עלולים לתרום לפגיעות בומהם מצבי הלחץ עם  להתמודדות טובה יותר

 ,Braun-Lewensohn, & Sagy, 2011a; Braun-Lewensohn, Sagy, & Roth(אצל אנשים 

2011a; Laufer, Solomon & Levine, 2010.( 

 מודלאת הפיתחו ) 1984( שאלה זו, לזרוס ופולקמןמענה ל ולתתלהתמודד בניסיון 

בהתאם לחץ תמודד עם אשר מסביר כיצד האדם מ ,התמודדות עם לחץלחקר  האינטראקציוני

 הנתפסת בצורה לחץ הינו תופעה ,מודלעל פי ה. מאפייני המצבללמאפייני האישיות שלו ו

מאפייני בין בין תגובות האדם לאינטראקציה מהלמעשה  נגזרתלחץ ל התגובהאי לכך . סובייקטיבית

יכולותיו ומשאביו ואת  המצב כמאייםאדם מעריך את הבמידה בה  התלוי תגובה זו .הסביבה

גישה זו רואה בהתמודדות עם  .לחץ כהולמים ומספקיםהאיום והחוויה של תחושת הלהתמודד מול 

 & ,Lazarus( התנהגותי וכתהליך מתמשך ובלתי פוסק-רגשי-הלחץ כאקט אקטיבי קוגניטיבי

Folkman, 1984( . 

עליה מתבסס  יאוריה הסלוטוגנית של אנטונובסקיהת, בדומה לגישתם של לאזרוס ופולקמן

 האינטראקציה בין גורמיםולדה הנסמכת על תואה בתגובת האדם ללחץ ר המחקר הנוכחי,

בגורמים המסייעים מחד גיסא מתמקדת אצל האדם. גישה זו  גורמים סביבתייםבין לאישיותיים 

בריאות הנפשית והפיזית קידום המסייעים לגורמים הבמאידך גיסא ו ,בהפחתת התגובות ללחץ

להסתגל, להתאים עצמו ואף לשמור  האדםהמודל הסלוטוגני מציע כי בכוחו של  .לנוכח מצבים אלו

 לנוכח מאורעות שליליים, קשיים ולחצים בהם הוא נתקל במהלך חייו אישית על מיטביות

); 1996Antonovsky, 1987 .( דרך הגישה הסלוטוגנית ניתן ללמוד כיצד אנשים מצליחים להתמודד

 ,.Braun-Lewensohn, & Sagy, 2011b; Braun-Lewensohn at elבאופן יעיל עם מצבי לחץ (

2011a; Heiman, 2004( .  

במובנים של קידום ועידוד  בני אדם על לחץהשפעות ה אנטונובסקי בחר להתייחס אל

ושאילה כיצד  ת באדםתוך התמקדו כלל האוכלוסייהאל  מתייחסת הסלוטוגנית גישהה .בריאותה

הסלוטוגניות נובע מכך שהיא דינאמית, כוחה של ). Antonovsky, 1996( לכיוון בריאותניתן לקדמו 

Lindström ,בעיות ( תרוןפלי והאוריינטציה שלה ממוקדת על אדפטיבית, ניתנת לשימוש אוניברסא

, 2005& Eriksson(.  ,משאבי ההתמודדות של האדםבו במקור הבריאות מתמקדת הגישהלכן 

ופעולות בתחומי קידום הבריאות, רעיונות ל חסרונות הנוגעיםהיתרונות והשל  לימודמתקיים בה ו

  .)Antonovsky, 1996( של האדם המניעה, הריפוי והשיקום

נתונה  יסודהאשר מ ,מערכת אינהרנטית בעליצור מורכב האדם הינו כי  גרסאנטונובסקי 

את האדם אשר סובבים וסיכון כתוצאה מגורמי לחץ  ,יםבלתי נמנע יםוחיצוני יםפנימי לחציםל
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 עם מצבי לחץ ומתמודדמתקיים מאז ומעולם האדם  ,על כן .ל רגע נתוןמקום ובכונמצאים בכל 

 בניסיונו ).1996Antonovsky ;1987 ,( אשר משפיעים על תנועתו ברצף של תחושת נוחות/אי נוחות

ההשפעות של גורמי , הציע אנטונובסקי כי הרצףהאדם על להבין מהו ההסבר התיאורטי לתנועת 

 משאבי התמודדות מוכלליםבהימצאותם של , בתפיסתו אותן ככאלה תותלויהלחץ על האדם 

)Generalized Resistance Resources –GRRs (  להיעזר בהם בשעת הצורךשל האדם וביכולתו 

), 1987Antonovsky.( את המציאות יחד עם יכולת ההתמודדות שלו של האדם פרשנותו  פיכך,ל

לטענת . מתווים את הימצאותו בכול רגע נתון ברצף שבין תחושת "נוחות" ל"אי נוחות" , עמה

אנטונובסקי יכולת התמודדותו של האדם עם אירועי לחץ תלויה רבות בהתפתחותה של תחושת 

 ).1996Antonovsky ;1987 ,( קוהרנטיות אצלו

 

 ת קוהרנטיותתחוש

היא  הסלוטוגני של אנטונובסקי.) הינה מושג הליבה במודל SOCתחושת קוהרנטיות (

ודרך תפיסתו של האדם את  חוסנו האישי ,בהתייחסותו של האדם למצבים וגורמי לחץעוסקת 

). Antonovsky, 1987עולמו הפנימי והחיצוני לאור האירועים והניסיון שהוא צובר במהלך חייו (

בעת חשיפה למצבי לחץ ישנם מדוע  בא להסבירתיאורטי אשר  מבנה ההינ) ת"קתחושת קוהרנטיות (

מפתחים חולי בעוד  ברמה שבה חלקם ,אל מצבים אלואישיים בתגובות של בני אדם נהבדלים בי

ת"ק הינה נטייה אישיותית . )LindströmEriksson & ,2006 ,( שאחרים שומרים על בריאותם

) אשר מנחה את האדם בהתייחסותו  & ,Sagy, 1990Antonovsky, 1987; Antonovskyיציבה (

לתפוס את לאדם עוזרת ת"ק   .)Antonovsky, 1987אל כלל הגירויים עימם הוא נפגש בחייו (

תורמת לאדם היא למעשה,  העולם כהגיוני מבחינה קוגניטיבית, רגשית ואינסטרומנטאלית, וכך 

 ). vsky, 1996Antonoבגיוס ובהפעלת משאבי התמודדות לנוכח גורמי לחץ (

לטענת אנטונובסקי, תחושת קוהרנטיות הינה אוריינטציה גלובלית שמבטאת את המידה 

גירויים הנובעים מהסביבות ) 1בה יש לאדם תחושת ביטחון נרחבת ותמידית אם כי דינאמית, כי (

) לרשותו משאבים 2( ;הפנימיות והחיצוניות שלו במהלך החיים הינם מובנים, ניתנים לחיזוי ולהסבר

) דרישות אלו הינן 3( ;המאפשרים לו לעמוד בדרישות אשר גירויים אלו מעמידים בפניו זמינים 

עוצמתה של ת"ק נקבעת על ). Antonovsky, 1987אתגרים, אשר הולמים השקעה ומחויבות מצידו (

ות עומס יתר, ושותפידי שלושה סוגי חוויות במהלך החיים: קונסיסטנטיות, איזון בין עומס חסר ל

). Antonovsky, 1996; Antonovsky, & Sagy, 1990(בקבלת החלטות בעלות ערך חברתי 
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חברתי, במעמדו ה תלויים שלו על ת"ק ןשל האדם ומידת השפעת חוויותההיקף אנטונובסקי גרס כי 

 ,Antonovsky, מגדר, אתניות, גנטיקה, ואף מקריות (תומשפחמבנה מקצועי, ה ו, עיסוקותרבות

ילדות ומסתיים לקראת הגיעו לגיל ב מתחילהתפתחותה של ת"ק אצל האדם  תהליךלטענתו  .)1996

 ,Antonovsky, עת הוא מגבש לעצמו פחות או יותר הסתכלות כללית על העולם כקוהרנטי (30

החיים  כלולאורך  30נמצא כי ת"ק ממשיכה להתפתח ולהתעצם מעבר לגיל יחד עם זאת, . )1987

), 2010, & Starrin; Nilsson, Leppert, SimonssonLewensohn, & Sagy, 2013-Braun.( 

מורכבת משלושה  קוהרנטיות תחושתכי ליבתה של  טען )Antonovsky, 1987(אנטונובסקי  

 מובנות: תורם לחוזקה של ת"ק אצל האדםש חזק ומורכבקשר  קיים ביניהםאשר  רכיבים

)Comprehensibility( ,הילותנ )Manageability( ומשמעות )Meaningfulness) :(1 (מובנות 

עימם הוא  ,מהסביבות הפנימיות והחיצוניות שלוגירויים מתייחסת למידה שבה האדם תופס 

) 2( ;וברורמידע מאורגן, עקבי, מובן וכמבחינה קוגניטיבית ים/מתקבלים על הדעת כהגיוני ,מתעמת

תופס את המשאבים העומדים לרשותו כתואמים את דרישות  מתייחסת למידה שבה האדם הילותנ

משאבים אלו יכולים להיות של האדם עצמו או כאלה הגירויים אשר מציפים/תוקפים אותו. 

אלמנט מתייחסת למשמעות ) 3( ;אחר משמעותי אשר תקף על ידי האדםהנשלטים על ידי 

מידה ל כלומר מתעמת במהלך חייו,הוא  גירויים ואירועים עימםלאור  אדםהעולה ב המוטיבציוני

 .האכפת לו מאלהם נתפסים על ידו כחשובים והגיוניים רגשית, ולמידה שבה שבה 

מציפים אותו, ו אורגניזם הפגיע לאירועי לחץ שאנטונובסקי גרס כי בעוד שהאדם הינ

חזקה, המשמשת לו כמשאב התמודדות  באפשרותו להיות בלתי מנוצח מולם וזאת הודות לת"ק

לכן פחות סביר כי . )Antonovsky, 1987(שמתווך בין החשיפה לאירועי הלחץ לבין התגובות אליהם 

כאשר ואי לכך מעוררי חרדה, אלא יש להניח כי  גבוהה יתפוס אירועי דחק כמאיימיםאדם עם ת"ק 

יאמין שהאתגר שמולו הינו מובן (מובנות), שעומדים לרשותו הוא  יעמוד מול גורמי לחץהוא 

,Antonovsky המשאבים להתמודד עימו (נהילות) ותהיה לו המוטיבציה להתמודד עימו (משמעות) (

מנגד קיימת סבירות גבוהה כי אדם עם ת"ק נמוכה יתפוס אירועי דחק כמטרידים  ).;1987 1996

 .)Antonovsky, 1987(ה וחוסר שליטה מולם ומלחיצים ואי לכך הוא יחוש הצפה, חרד

, בריאות בעל תרומה מרכזית בקידוםמשאב כבמחקרים רבים  נמצאה תחושת קוהרנטיות

 באפשרותהנדמה כי  .נוכח סטרסוגנים האדם בריאותשל בהסבר  ךמתווכגורם  והן ןממת כגורם הן

 & ,Eriksson( לאום ועודיל, מין, אתניות, ג מעבר למשתנים כגון את בריאות האדם אף לנבא

Lindström, 2006.(  ת"ק משמשת כגורם מגן מפני לחץ, ,לחץ מצבבעת  כי הראוממצאי מחקרים 
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תגובות לחץ ומדווחים על הסתגלות למצב ואי לכך מראים  מפגינים חזקה ת"ק עםאנשים כך ש

-Braun( לעומת אנשים עם ת"ק נמוכה אשר מתקשים להסתגל למצב יותר נמוכהבעצימות 

Lewensohn, Sagy, & Roth, 2011a; 2011b(.  בנוסף נמצא כי אנשים עם ת"ק חזקה הינם בעלי

סיכון מופחת לפתח הפרעות פסיכיאטריות לטווח הרחוק, לעומת אנשים בעלי ת"ק נמוכה שאצלם 

  .)2010at el. Kouvonen ,הסיכון גדל (

קוהרנטיות הסברה כי תחושת שבה ניתן לבחון את מהווה מעין מעבדה  מדינת ישראל

מצאו כי בחנו סברה זו אשר  מחקרים. מאלימות פוליטית כתוצאה לחץ הנוצר מפני מגן גורםמהווה 

אנשים חווים ומדווחים בעקבות מצב תגובות הלחץ שמשמשת כגורם המפחית את רמת ת"ק אכן 

חשיפה הקשר בין שבעוד שישנו  הודות לכך של ת"ק נוצר המגן האפקטמחקרים אלו חשפו כי . הלחץ

, קשר זה מתווך על ידי אנשיםתגובות לחץ בקרב בין ל תלול מסלול של רקטות ופצצות מרגמה לירי

קשורה באופן  יאהמנגד באופן חיובי לתגובות לחץ, ו הקשור תלול מסלולהחשיפה לירי ת"ק כך ש

 ,Braun-Lewensohn, & Sagy( לחץהקשורה באופן שלילי לתגובות גם  "ק שהינהשלילי לת

2011a; Braun-Lewensohn, Sagy, & Roth, 2010; Kimhi, Eshel, Zysberg, Hantman, & 

Enosh, 2010; Sagy, & Braun- Lewensohn, 2009(.  

 ,של ירי תלול מסלול אקוטי לחץמצב להחשיפה על רקע האם בחון נסה לבמחקר הנוכחי א

התמודדות אשר יתרום להתמודדות ולהסתגלות עם יכולה לשמש כמשאב רנטיות תחושת הקוה

 המצב.

 

 חוסן קהילתי

) מכיל בתוכו ממדים מוחשיים וחברתיים Community Resilienceהמושג חוסן קהילתי (

של מוכנות הקהילה לאור מצוקה או אירוע לחץ, תמיכה חברתית, קשרים חברתיים ומחויבויות 

לאלה ישנם ממדים אינדיבידואליים אשר מתייחסים נוסף ). Kaniasty & Norris, 2000בקהילה (

לתפיסת הפרט את קהילתו במובנים של רשתות חברתיות, הון חברתי וניסיונות העבר של חברי 

 מוצג בספרות המחקרית קהילתיחוסן  ).Paton, & Gow, 2008הקהילה עם מצבי לחץ שונים (

כקיום, פיתוח והשקעה של משאבי הקהילה על ידי חברי הקהילה בשגשוגה, לאור סביבה 

ההנחה העומדת מאחורי  .)Magis, 2010המאופיינת בשינוי, חוסר יציבות, אי וודאות והפתעה (

המושג חוסן קהילתי היא כי אנשים יעדיפו לעבוד בשיתוף פעולה ולא באופן עצמאי, וזאת על מנת 

  ).Wyche et al., 2011( ילה שלהםלשפר את הקה
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יכולתה של הקהילה להתמודד עם משברים או שיבושים אשר אף מוצג כ חוסן קהילתי

או אצלה. זהו תהליך המקשר אצל הקהילה בין רשת של יכולות אדפטיביות או  עלולים להתרחש לה

משאבים בעלי סגולות דינאמיות, לבין יכולת ההסתגלות שלה לאחר הפרעה או מצוקה אשר תקפו 

בעת אירוע חירום, ). Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum, 2008אותה (

תורם לשימור וליציבות הפרופורציה שבין עוצמת הפגיעה לקהילה לבין ערעור  קהילתיהחוסן ה

משך מהירים יותר ויהיו למעשה התאוששות או שיקום תפקוד המוסדות החברתיים שבה, כך יכולת 

  ).Adger, 2000קטן ( הזמן הנדרש למוסדות החברתיים לחזור ולתפקד לאחר הפגיעה

כה אשר מסופקת על ידי הקהילה לחברי הקהילה, חוסן קהילתי קשור לתמי ,נוסף לכך

על כך  ,ישנה הסכמה כללית בקרב חוקרים בתחום. )Norris et al., 2008לאור לחץ ומשברים (

 על דרך ההתמודדות של קהילה עם אסונות גדולים יכרתנתרומה  בעלשחוסן קהילתי הינו גורם 

)Wyche et al., 2011( השלכות של עם נמצא כתורם להתמודדות של חברי קהילה . חוסן קהילתי

מראות  קהילתי גבוה קהילות המאופיינות בחוסן. ים בעלי פוטנציאל גדול ליצירת טראומהאירוע

 יכולת התאוששות מהירה יותרבנוסף מצבי לחץ גדולים ו ד ולהתגבר עליכולת גדולה יותר להתמוד

 ,Braun-Lewensohn & Sagy(  לאחריהם, וזאת לעומת קהילות המאופיינות בחוסן נמוך יותר

Goroshit, & Eshel, Kimhi, , 2012; Kimhi, Hantman, Goroshit, Eshel, & Zysberg; 2013

Kimhi & Shamai, 2004; 2013(. 

לתפיסת האדם , יש להתייחס חשיפת האדם למצבי לחץכאשר בוחנים את ההשלכות של 

תפיסת ל לתרום םשכן באפשרות ,ללחץה ומידת החשיפה של אליהו שייכותמידת , את קהילתו

מצבי הלחץ על רקע  והסתגלות שלהאדם ואי לכך לתגובה, להתמודדות ולאצל קהילתי ההחוסן 

  הוא נחשף. אליהם

כך למשל החוסן הקהילתי. שייכות לקהילה הינה גורם אשר יכול לתרום לתחושת המידת 

Francis ) קהילה שבה ישנה תחושת שייכות של חברי הקהילה לקהילתם, כי גרסו ) 2012ועמיתיו

תחושת חשיבות ומשמעות האחד לשני ולקהילה, ושותפות לאמונה כי צרכי חברי הקהילה יסופקו 

אשר  ,דרך מחויבותם להיות יחדיו, תתרום להיווצרותה של תחושת קהילתיות חזקה אצל האדם

שרת לגורמים כמו תחושות ביטחון ומוגנות, שותפות אזרחית, שיפור ברווחה האישית, מקו

כבר טען  אף )2000( אדגר ).Corti, Wood, & Knuiman, 2012-Francis, Giles( התנדבות ועוד

קשור במידה רבה למידת וזה  ,לקיומו של חוסן קהילתי תורמת כי תחושת קהילתיותקודם לכן 

תמודדות מוצלחת במצב ה האמיתית או הנתפסת, בגורמים חיצוניים לצורך, של הפרט התלות

תרומה  כי לתפיסת הפרט את קהילתו ישנה מצאומחקרים מספר ואכן  ).Adger, 2000( החרום
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כאשר הקהילה מוחלשת ואינה  ) מצאו כיBesser & Priel )2010. למידת התמודדותו עם אירועי לחץ

ס את קהילתו כלא תומכת ואי לכך הוא יראה ויחווה פועלול לתמאפשרת תחושת קהילתיות, האדם 

) Lewensohn-Braun, & SagyPeled,  )2012מנגד  .יותר תגובות לחץ שליליות לנוכח מצב הלחץ

ה משתייך האדם נתפסת על ידו כתומכת וכיוצרת תחושת ילאהקהילה כאשר מצאו במחקרם כי 

  .אירועי לחץ עםקהילתיות, באפשרותה להוות לו משאב התמודדות 

מודלים המתמקדים פותחו  ,לבחון ולמדוד את החוסן הקהילתי של חברים בקהילהבניסיון 

כי אלה משקפים בעת משבר את הנחה וזאת מתוך  ,בתפיסת הפרט את קהילתו בהקשרים שונים

מודל מערכות , לכך למשביותר לחוסן הקהילתי של הקהילה.  יכרתהתרומה הנ בעליהגורמים 

את החוסן הקהילתי הינו מודל פעולה הבוחן ) 2007( Landau) אותו פיתחה LINCהקישור האנושי (

אשר בעזרת התמיכה , חוסןו מסוגלות מטבעם בעלי הינםדרך ההנחה כי אנשים, משפחות וקהילות 

לאירועי רו להם להתעלות מעל והעידוד הנכונים, מסוגלים לתעל ולהוציא מעצמם כוחות שיאפש

יכולת בעלי המודל מעודד את חברי הקהילה לראות בעצמם סוכני שינוי . הם חווים ותםא לחץ

קהילה:  טיפוח תחושת חיבור של חברי באמצעותהרסניות ככל שיהיו, וזאת עם נסיבות  ותהתמודד

נים משמעות מקאל ריטואלים, דפוסים וסיפורים ה  ;אל אלה שקדמו להם בקהילה ;האחד לשני

 ). Landau, 2007ים בתוך הקהילה עצמה (מוחשימשאבים ואל  ;רוחנית לקהילה

את מידת החוסן הקהילתי וחן הב CCRAMלאחרונה פיתחו מספר חוקרים את הכלי 

התמקדות בחמישה גורמים בקהילה: על ידי  שחברי קהילה מציגים לנוכח חשיפה לאירוע לחץ, 

 ,Leykin, Lahad(מנהיגות, יעילות הקולקטיביזם, מוכנות (לאסון), היקשרות למקום ואמון חברתי 

Cohen, Goldberg, & Aharonson-Daniel, 2013התמקדות  על ידי ). בחינה של החוסן הקהילתי

של החוסן הקהילתי להבין את תרומתו  ומסייעתבגורמים אלו, נמצאה כאינפורמטיבית מאוד 

צפייה מראש ופיתוח תוכניות עזרה בעת אף מאפשרת ו ,להתמודדות של אנשים לנוכח משבר

 ,.Cohen, Leykin, Lahad, Goldberg, & Aharonson-Daniel, 2013; Leykin at el(התרחשותו 

בעת חשיפה לאירוע לחץ הנובע , מצא כי CCRAM-מחקר עדכני אשר עשה שימוש בכלי ה. )2013

הן בקהילה כפרית והן  ,מירי תלול מסלול, מתקיים קשר שלילי בין חוסן קהילתי לתגובות לחץ

-Braunחזק יותר (כפרית הקשר בין החוסן הקהילתי לחרדה בקהילה בקהילה אורבנית, אם כי 

Lewensohn & Sagy, 2013.( 
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 חוסן קהילתיתחושת של  אם קיומהלבחון הבניסיון  CCRAMנעזר בכלי  הנוכחימחקר ה

 לחץהתגלותו לנוכח מצב יתרום להתמודדותו ולהסשמשאב התמודדות  לו להוות היכול אצל האדם

  .כתוצאה מחשיפה לירי תלול מסלול אשר נוצר האקוטי

 

  תקווה

מתחושות האדם אשר מורכב  ימאפיין אינדיבידואלתקווה הינה ) גרסה כי 1989( סטאטס

לאירועים נעימים או להשלכות/תוצאות  ) האדםWishesמד רגשי המכיל את משאלות (ימ - בהווה

על  ) האדםExpectationsמכיל את ציפיות (ש טיבימד קוגניימ - וממחשבותיו לגבי העתידטובות, 

את היא זו המגדירה  אלו רכיביםהאינטראקציה בין שני ). Staats & Stassen, 1985( אירועי העתיד

אינה תכונה תקווה הכי ) 2002( Snyderמאוחר יותר הוסיף  .)Staats, 1989( התקווה אצל האדם

מולדת אלא דפוס חשיבה נלמד ורציף בו טמונה האמונה העצמית של האדם שבאפשרותו להשיג את 

, ומודעות נותהינה תהליך מחשבתי אשר יוצר תחושת רצון או עמלמטרותיו. לטענתו התקווה 

ל וע עיבוד קוגניטיבי מתקדםמתבססת על  וכי היא ,עתידיות לצעדים שדרושים בכדי להשיג מטרות

עתידים האירועים  דורש מהאדם להיות בעל ייצוג מנטאלי חיובי שלרכיב רגשי. העיבוד הקוגניטיבי 

 ,מכיל בתוכו מאפיינים שליליים וחיוביים, הקוגניציהנגזר מה ,רגשיהרכיב הש להתרחש בחייו, בעוד

 ,Snyder( יומטרותבכדי להשיג את התמדה שהאדם צריך להשקיע לעלות ולמאמץ, בהתאם לוזאת 

היוצר אצלו את האמונה כי מודע האדם עושה בו שימוש אקטיבי ש). תקווה הינה גורם 2002

באפשרותו להגיע להשלכות חיוביות בחייו, דבר אשר מוליד אצלו תחושת העצמה עצמית שתורמת 

ShoreyTal, 2006; -Jarymowicz, & Bar ,לשינוי התנהגותו לכיוון יצירת שינויים חיוביים בחייו (

; Snyder, 2002Snyder, Rand, & Hockemeyer, 2002( . לאדם להוות התקווה עשויה  ,נוסף לכך

חלקים של העצמי שנפגעו בעקבות אשר יכול לתרום לשיקום או תיקון  כוח מוטיבציוני לא מודע

  ).Mitchell, 1993משבר (

בעוד  .אצל האדם תקווה קיומיתבין תקווה אישית להספרות המחקרית מבחינה בין 

כי ביכולתו להגיע לתוצאות של האדם אישית התקווה אישית מתייחסת לכוחות ולאמונה תחושת ש

, כפריטים וכמכלול, קבוצהל, תקווה קיומית מתייחסת בהם הוא נתקל ומטרות על אף קשיים

ם , מתוך הנחה כי אלה יכולים לתרוזמנים קשים ו בעתלהתמודדותם תורתומך ו ולסביבה ככוח

יש לנסות נוסף לכך ). Hobfoll, Briggs-Phillips, & Stines, 2003לתחושת התקווה של האדם (

מתייחסות אליה כאל גורם בעל טיב בעוד שמרבית התיאוריות בתחום התקווה ולהבין כי 
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השפעה רבה בעל תרבותי -סביבתי-פסיכולוגי, ניתן גם להתייחס אליה כאל גורם בעל טיב סוציאלי

ה של התקווה להיות בעלת תמדגישה את יכולזו אבחנה  .)Sagy, & Adwan, 2006על הפרט (

) Staat, 1989.( Tal-& BarJarymowicz  )2006מרכיבים הן אינדיבידואלים והן קולקטיבים (

אוריינטציה רגשית קולקטיבית המתהווה התקווה יכולה להפוך ל לאבחנה זו וגרסו כי התייחסו

לה את ההקשר, המידע,  מספק הקולקטיבכאשר  לבני החברה,במסגרת תרבותיות משותפת 

השפעה עזה על בעלת ההתנסויות, המודלים וההנחיות, וזאת בתורה הופכת לתופעה חברתית 

קל  ,זו מתקיימת כאשר אוריינטציה ,לטענת החוקרים. חברי הקולקטיבשל  םופעולותיה םהשקפת

 .וסכנה איום בעת מצבירציונאלי ולהתפתח היות ללקולקטיב יותר 

תקווה קשורה לשביעות רצון ולתחושת רווחה אישית, ובעת מפגש עם מכשול באפשרותה 

שים לכן אנ). Staats & Stassen, 1985לשמש לאדם גורם העצמה אדפטיבי אשר ימריץ ויכוון אותו (

בעת  ).Segnier, 2008( כאתגר ששווה להתעמת עימו ,מציב קושיבעלי תקווה תופסים אירוע ש

סטרסוגנים, לעומת תקווה גבוהה פחות יטו לראות בהם אנשים עם תחושת  ,מפגש עם מכשולים

אנשים בעלי תחושת תקווה נמוכה. יתר על כן, אם בכל זאת האירוע ייצור לחץ ויחווה כמכשול, 

כמאורע  בעקבות המכשול, יתרגמו אותוהמחשבות והפעולות של בעלי תחושת תקווה גבוהה שיבואו 

כך למשל נמצא כי מתבגרים אשר דיווחו ). Snyder, 2002פחות מלחיץ ואי לכך ליותר נגיש לפתרון (

על תחושת תקווה גבוהה, דיווחו גם על הסתגלות אישית ושביעות רצון כללית גבוהות יותר ועל 

ה מצוקה רגשית נמוכה יותר, לעומת מתבגרים אשר דיווחו על תחושת תקווה ממוצעת ונמוכ

)Gilman, Dooley, & Florell, 2006.( 

האדם מאיום או אתגר גדול לבין  כושר התאוששותבין  גורם המתווךמשמשת התקווה 

פיתוחה ושימורה של תחושת תקווה תורם רבות  .אוריינטציה עתידית אשר חשובה להתפתחותו

ואכן נמצא כי בעת מפגש עם  ,)Segnier, 2008( לבניית אוריינטציה עתידית חיובית אצל האדם

בכך שהיא תורמת להעצמה וחיזוק  הלחץ, התקווה תורמת רבות לצמיחה שלאחר אירוע לחץ

 לחץאו על ידי יצירת תחושת השלמה כי  הלחץהעצמי, וזאת על ידי טיפוח יכולות התמודדות עם 

שלושה  ערךמחקר שנ ).Levi, Savaya, & Leichtentritt, 2012חלק מעצם הקיום האנושי ( הינו

רבות לצמיחה שלאחר  תורמתכי תחושת תקווה מצא גם כן  ,חודשים לאחר אסון התאומים

חרדה ו דיכאוןפחתת רמות בהביותר  ה הגדולהרומתבעל ה משאב התמודדות ומהווהמה טראו

 & ,Ai, Cascio, Santangelo( על מגדלי התאומים המתקפהבקרב אנשים שנחשפו למאורעות 

2005 Campbell,-Evans( .ובעלת ממדית, אינטגרטיבית -מעצם היותה של התקווה תופעה רב

כאשר המשאבים האישיים שלו על סף מיצוי או כאשר הוא במצב  בייחודלאדם,  יכרתתרומה נ
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ובהבראה של  לחץ יד חשוב בטיפול באנשים שחוו מצבימאיים בעל השלכות לא ידועות, יש לה תפק

תורמת  תקווה ). Levi, Liechtentritt, & Savaya, 2012אנשים עם הפרעת לחץ פוסט טראומטית (

 Hobfoll at( לחץ ימאירועו ותתאוששות מהירה יותר ממחלפיסית ולהו פסיכולוגית בריאותשיפור ל

Snyder, Thompson, Shorey, & Heinze, 2003; , 2003el..(  

בהתמודדות אל מול מכשולים  מהספרות המצביעים על תרומתה של תקווהלאור ממצאים 

תלול חשיפה למצב לחץ אקוטי של ירי ה על רקעהמחקר הנוכחי ינסה לבחון האם  ומצוקות חיים,

דדותו ולהסתגלותו לנוכח משאב התמודדות אשר יתרום להתמו יכולה להוות לאדםתקווה  ,מסלול

 .מצב הלחץ

 

 דמוגרפיים-סוציומאפיינים 

 תרומה רבה להפחתתבעלי דמוגרפיים -בספרות המחקרית מתוארים מגוון גורמים סוציו 

-מצב סוציו ,מגדר), Braun-Lewensohn, & Sagy, 2011a(גיל . ומצב בריאות נפשי לחץתגובות 

 ;Horenczyk, Peled, Daie, Abramovitz, Brom, & ‐PatKimhi at el., 2010אקונומי (

 Chemtob,  2007 (והתנדבות )2013Borgonovi, 2008; Rydstedt, & Österberg, ( נמנים עם ,

 גורמים אלו.

 
  גיל

על חומרת תגובות הלחץ של האדם לא מעט מחקרים מצאו קשר משמעותי בין גיל לבין 

-Braunלא פעם כדיפרנציאלי ואמביוולנטי ( ההתגל קשר זהחשיפה לאירוע לחץ, אולם  רקע

Lewensohn, & Sagy, 2011a .(בין צעירים ל מתבגריםחקרים נמצא פער בין בחלק מן המ

צעירים חוו  שמתבגריםאירוע טרור, כך ל על רקע חשיפהובות הלחץ בתג בוגרים יותר מתבגרים

(סלומון, בוגרים  מתבגריםלעומת  תסמיני לחץ לאחר אירוע הלחץ, כאבי בטן, דיכאון ומצוקהיותר 

עם זאת,  .)Hoven, Duarte, Lucas, Mandel, Wu, & Rosen, 2002 ;2005לאופר, ולביא, 

מחקרים מהשנים האחרונות לא מצאו הבדל בין מתבגרים צעירים למתבגרים בוגרים בתגובות ב

et al., 2009; Braun Lewensohn-Braun-הלחץ בעקבות החשיפה לאירוע לחץ של טרור (

Lewensohn, & Sagy, 2011a; Peled at el., 2012 מבוגר יותר נמצא, במקרים ). בנוסף, בעוד שגיל

), ישנם Bleich et al., 2003אירוע לחץ (ל על רקע חשיפהמסוימים, מקושר יותר לתחושת דיכאון 

גם ממצאים המראים כי מבוגרים צעירים חווים יותר תחושות חרדה לאחר אירוע לחץ לעומת 

), וכי הם מפגינים תגובות לחץ Braun-Lewensohn, & Sagy, 2013העמידה (מבוגרים בגיל 
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מבוגרים בגיל  ). במקרים אחרים נמצא כיCohen, 2008(זקנים חריפות יותר גם בהשוואה ל

העמידה מראים חוסן רב יותר לאחר אירוע לחץ לעומת מבוגרים צעירים וזקנים מהם 

)Hagströum, 1995.(   

בין גיל לתגובות לחץ, גיל האדם אף נמצא מקושר עם משאבי  נוסף לקשר המתקיים

במחקר הנוכחי ישנה התייחסות לקשר שבין התמודדות בהם האדם נעזר בעת מפגש עם אירוע לחץ. 

 תקווה. רנטיות, חוסן קהילתי וגיל לתחושת קוה

עת  ,30גיל רק לקראת קוהרנטיות מתגבשת למבנה מאורגן תחושת  אנטונובסקי גרס כי

בקבוצות הגיל  "ק, תעל כןהאדם מגבש לעצמו פחות או יותר הסתכלות כללית על העולם כקוהרנטי. 

חזקה, שתשמש  מההתפתחות של ת"ק הנותיל מתבגרים יציבה, אם כי באפשרות ההמוקדמות אינ

. אולם בעוד שישנם )Antonovsky, 1987אותם כחלק משלב בהתמודדות עם גורמים לוחצים (

רבים המראים כי בקרב בוגרים ת"ק משמשת כמשאב התמודדות כנגד חשיפה לאירוע לחץ מחקרים 

)Kimhi at el., 2010 כך גם יש מחקרים על מתבגרים המראים כי ת"ק הינה משאב התמודדות ,(

לחץ בקרב מתבגרים באופן הדומה לזה המתקיים בקרב ה רמת תגובותיעיל התורם להפחתת 

מבוגרים צעירים  יןפער בת"ק ב נמצאזאת, יחד עם ). Braun-Lewensohn at el., 2010בוגרים (

, מה שתורם אולי לסברה כי ת"ק אכן ממשיכה לטובת אלה השניים ,מבוגרים בגיל העמידהל

 .)Braun-Lewensohn, & Sagy, 2013( להתפתח לאורך כל החיים

 אמביוולנטים בין גיל למשאב זה התגלה כבהקשר לתחושת חוסן קהילתי, הקשר המתקיי

בעוד שמספר מחקרים לא מצאו קשר המתקיים בין גיל  בעת חשיפה לאירוע לחץ. כך למשל,

), Kimhi & Shamai, 2004, Braun-Lewensohn, & Sagy, 2013לתחושת חוסן קהילתי (

מחקרים אחרים מצביעים על כך שישנו קשר חיובי מובהק, אם כי חלש, בין השניים, כך שככל 

תקווה ). לבסוף יש לזכור כי Cohen at el., 2013קהילתי (החוסן התחושת גדלה כך גם  ,שעולה הגיל

), אולם אף היא נמצאה כבעלת Snyder, 2002אינה תכונה מולדת אלא דפוס חשיבה נלמד ורציף (

מחקרים מצאו כי קיים קשר שלילי בין גיל לרמת עם גיל. בעוד ש קביולא ע קשר אמביוולנטי

 ,Snyder), מחקרים אחרים מצביעים על כך שאין קשר בין השניים (Hobfoll at el., 2003(תקווה ה

Lopez, Shorey, Rand, & Feldman, 2003.( 

לאור כלל הממצאים שהוצגו, המחקר הנוכחי ינסה לבחון האם בעת חשיפה למצב לחץ 

 ןהסתגלותן ותמודדותהבדרך  השונות קבוצות הגיל ימצאו הבדלים ביןאקוטי של ירי תלול מסלול, 

השונות במידת תרומתן  קבוצות הגילחץ. בנוסף המחקר יבחן האם ישנו פער בין לנוכח מצב הל

 הלחץ. קשר שבין משאבי ההתמודדות לתגובותל
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 מגדר

בעת את חשיבותו של המגדר כגורם המשפיע על חומרת התגובות מחקרים רבים מאששים 

יותר ומראות פגיעות גבוהה יותר לאירועי לחץ  כללי בנותבאופן כי  עידיםלחץ, ואלה מל חשיפה

אשר מדווחים יותר על  לעומת בנים ,האירוע לאחר מופנמים קשייםעל ו תסמיני לחץעל  מדווחות

Hoven et al., Lewensohn at el., 2009; -Braun( והתנהגות של לקיחת סיכונים בעיות מוחצנות

Horenczyk at el., 2007‐Pat; 2002 .( הפער המגדרי בתגובות הלחץ נמצא קונסיסטנטי ללא תלות

כאשר חומרת גורם הלחץ זהה אצל שני המגדרים, הפערים בינם כך למשל  בחומרת הלחץ או בטיבו.

Lewensohn at -Braunיותר על תחושת חרדה ומצוקה פסיכולוגית (משתנים ובנות מדווחות  םאינ

el., 2010הלחץ ( ) ואף על קושי בהתאוששות מאירועKimhi, Eshel, Zysberg, & Hantman, 

לחץ לחץ כרוני,  -מתקיים בעת חשיפה לשלושת מצבי הלחץ הפער המגדרי כמו כן, נמצא כי ). 2009

  ).Sagy, 2002אקוטי (-לחץ כרוניו ,)Lewensohn, 2009-Sagy, & Braunאקוטי (

מגדרים גורסת כי בנות מגיבות בעוצמה רגשית חזקה יותר הבין הסברה הרווחת לפערים 

 .)Sagy, & Braun-Lewensohn, 2009(למצבי לחץ לעומת בנים כיוון שהן רגישות יותר למצב 

לדווח על תחושת חרדה לסביבה החברתית לעומת בנים יותר מאפשרות לעצמן הן  נוסף לכךב

)Zeidner, 2005 .(התמודד עם אירוע לחץ, בנות נוטות יותר למצוא באופן כללי, נמצא כי בניסיון ל

תמיכה חברתית ונעזרות באסטרטגיות התמודדות ממוקדות רגש וויסות רגש בעוד שבנים נוטים 

  ).Frydenberg, & Lewis, 1999; Hample & Petermann, 2011לנסות ולהשיג שליטה על המצב (

המחקרים מראים ממצאים , התמודדותלמשאבי כאשר בוחנים את הקשר בין מגדר , יחד עם זאת

  אמביוולנטיים.דיפרנציאליים ו

 הינםמהווה דוגמא למשאב התמודדות אשר יחסיו עם מגדר תחושת קוהרנטיות 

בין מובהק קשר בספרות המחקרית ישנם תימוכין לכך שישנו  אמביוולנטיים.דיפרנציאליים ו

מלחמת לבנון  שנה לאחר רךנעאשר מחקר ב. יותר מכך, )Antonovsky & Sagy, 1986(השניים 

הינו  זהחוזקו של אפקט  כיו חשיפה ללחץ בעתלהוות גורם מגן  ת"קבכוחה של כי  נמצא ,השנייה

 ,. מנגד)Kimhi at el., 2010( לעומת נשיםגברים אפקט המוגנות חזק יותר שאצל  מגדר, כךתלוי 

 & ,Evans, Marsh( ת"קקשר בין מגדר לבין כי לא מתקיים  ממצאים ממחקרים אחרים הראו

Weigel, 2010; Kimhi at el., 2009.(  ניתן לראות כמשאב התמודדות כאשר בוחנים חוסן קהילתי

 ,Kimhi, & Shamai(הקהילה  תפיסות לגבי) וEvans at el., 2010קהילתיות (הרמת שכי בעוד 

סותרים ישנם ממצאים , אירוע לחץת לחוסן אצל נשים וגברים אל מול ונמצאו כתורמ )2004
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שישנם מחקרים המצביעים עוד ב ,כך למשל. לגבי טיב הקשר שבין חוסן קהילתי למגדרמהספרות 

 ישנם גם ממצאים, )Kimhi, & Shamai, 2004; Peled at el., 2012שאין קשר בין השניים (על כך 

 ה יותר מגבריםגבונשים מדווחות על חוסן קהילתי ישנו קשר וכי בין השניים מצביעים על כך שה

)Cohen at el., 2013.(  אף היא נמצאה ביחסיםלתחושת תקווהלבסוף, כאשר מתייחסים , 

הבדלים שאין בנמצא  ישנם סימוכין לכךש בעוד אמביוולנטיים עם משתנה המגדר.דיפרנציאליים ו

בין  פערישנו המראים כי  גם ממצאיםישנם ), Snyder, 2000בין בנים לבנות בתחושת התקווה (

 Peled( לעומת בנים מצב לחץ בעתתקווה גבוהה יותר  תבתחושת התקווה, כך שבנות חשו המגדרים

at el., 2012בעתיותר תחושת תקווה גבוהה  בנים חשים המראים כי לאלו סותריםממצאים  ), ואף 

  ).Braun-Lewensohn at el., 2010בנות (מצב לחץ לעומת 

חשיפה למצב לחץ על רקע הממצאים שהוצגו, המחקר הנוכחי ינסה לבחון האם  לנוכח

 ההתמודדות וההסתגלות לנוכח מצב בדרך ימצאו פערים מגדרייםאקוטי של ירי תלול מסלול, 

 הלחץ.

 
 אקונומי -מצב סוציו

מצב בריאותי פיזיולוגי ופסיכולוגי של האדם ותגובתו מחקרים רבים מעידים על קשר בין 

האדם ו/או של הוריו, השכלה של ה, אשר מוגדר לרוב כרמת אקונומי-סוציו מעמדללחץ לבין 

 מעמדבאופן כללי נמצא כי ככל שה .)Adler, & Stewart, 2010( הכנסה, או עיסוק האדם ו/או הוריו

יהיה חשוף יותר להשלכות  האדםאקונומי של האדם נמוך יותר, כך גם עולה הסבירות כי -הסוציו

יחווה תגובות פסיכולוגיות, רגשיות והתנהגותיות ו, )Adler, & Stewart, 2010( של מצב לחץ

מצאו במחקרם כי  )2013לבינסון ושגיא (-בראון .)McEwen, & Gianaros, 2010שליליות יותר (

אקונומי נמוך מהממוצע חוו -סוציו ממעמד אנשים, ירי טיליםמלנוכח מצב לחץ שנגרם כתוצאה 

אקונומי -מצב סוציומ אנשיםתגובות לחץ של מצוקה פסיכולוגית וכעס ברמה גבוהה יותר לעומת 

 ).Braun-Lewensohn, & Sagy, 2013( ה מהממוצעגבו

לחץ מצבי אקונומי נמוך ל-סוציו ממעמדשל אינדיבידואלים  הסברה הרווחת לפגיעותם

מצב לחץ גורמים  בעתשבשגרת יומם הם כבר חשופים למספר רב של גורמי סיכון, מכיוון גורסת כי 

 ,Evans, & Kimה זו (יאלו עשויים להחריף ולתרום למצוקה פסיכולוגית גדולה בקרב אוכלוסי

משאבים חסרים אקונומי נמוך -סוציוממעמד ישנה הסברה כי לאנשים ). נוסף לכך, 2010

יכולת ולכן  מאתגרתפסיכולוגים אשר אמורים לשמש להם לצורך התמודדות עם סביבה 

 ).Finkelstein, Kubzansky, Capitman, & Goodman, 2007( נמוכה איוםההתמודדות שלהם עם 
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לרוב ראים כי המחקרים מ, למשאבי התמודדות אקונומי-צב סוציוים את הקשר בין מכאשר בוחנ

 .בינם חיוביישנה מגמה של קשר 

אקונומי נמוך -סוציו ממעמדאנשים  ,חשיפה למצב לחץ מצאו כי על רקע מספר מחקרים

-Braunאקונומי גבוה (-סוציו ממעמדנמוכה יותר לעומת אנשים  דיווחו על תחושת קוהרנטיות

Lewensohn, & Sagy, 2010; 2013(.  סוציו ממעמדשל אנשים הלקויה יכולת ההתמודדות-

יותר  שלהם, וזו נמצאה נמוכה קהילתיהבתחושת חוסן מצב לחץ מתבטאת גם  עםאקונומי נמוך 

 ,Braun-Lewensohn, & Sagy( אקונומי גבוה-סוציו ממעמדיה זו לעומת אנשים יבקרב אוכלוס

-סוציו, אחת מההגדרות של מצב נמצא קשר חיובי בין רמת השכלהבספרות  ,לבסוף. )2013

חשיפה למצב לחץ לא  על רקעיחד עם זאת,  .)Hobfoll at el., 2003לבין תחושת תקווה ( אקונומי,

 & ,Braun-Lewensohnאקונומי שונה (-סוציו ממעמדנמצא הבדל בתחושת התקווה בין אנשים 

Sagy, 2010(. 

המחקר הנוכחי ינסה לבחון האם בעת חשיפה למצב לחץ אקוטי של ירי תלול מסלול, על כן, 

 .שלו אקונומי-הסוציו מעמדהתמודדות והסתגלות האדם לנוכח מצב הלחץ תלויה ב

 
 התנדבות 

התנדבות הינה פעילות אשר מכוונת לטובתם של אחרים ומבוצעת מתוך נדיבותו ורצונו 

ללחץ כך גם עולה הסבירות כי ככל שהפרט פחות נתון  .)Wilson, 2000החופשי של האדם המתנדב (

בעוד  ).Eisenberg, 1992יצור עימם חיבור אמפטי (כיוון שבאפשרותו ל ,יטה לעזור לאחריםהוא 

, להתנדבות )Wilson, 2000ברור ונגלה לעין (דבר  שהתרומה הרבה לזולת, דרך ההתנדבות, הינה

תחושת האושר שלו ל ,והיא תורמת לבריאותו על האדם המתנדב אפקט חיוביישנה גם 

)Borgonovi, 2008לרווחתו האישית (), וThoits, & Hewitt, 2001 .(תורמת  גם התנדבות ממושכת

חזקה יותר אף השפעת ההתנדבות  65מעל גיל  בוגריםבקרב ו ,להפחתת רמת הדיכאון בקרב בוגרים

)Musick, & Wilson, 2003.(  בנוסף, בקרב זקנים התנדבות תכופה וקבועה תורמת באופן

-Harris, & Thoresen, 2005; Konrath, Fuhrelמשמעותי לאריכות חיים ולתמותה מאוחרת (

Forbis, Lou, & Brown, 2012( . 

חשיפה  בעתולחוסן תגובות לחץ  להפחתה שלכוחה של ההתנדבות מתבטא גם בתרומתה 

כגורם התורם להתמודדות טובה  התגלהיצירת אינטרס חברתי אצל ילדים כך למשל  .למצב לחץ

אל מול מצבי חיים מלחיצים בבגרות, כאשר התנדבות נמצאה כאחת מהדרכים היעילות יותר יותר 
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מחקר אשר ). Edwards, Gfroerer, Flowers, & Whitaker, 2004להעצמת האינטרס החברתי (

מצא כי מתנדבים  דבי מד"א עם לחץ,מתנהתמודדות של בחן את תרומת המניע להתנדבות על ה

 אירועי לחץרצון לעזור לזולת התמודדו טוב יותר עם השהמוטיבציה שלהם להתנדבות נבעה מ

 ,Jaffe, Sasson, Knobler, Aviel, & Goldbergופיתחו פחות תסמיני הפרעת דחק בתר חבלתית (

אנשים אשר התגוררו באונטריו בשנת  850בקרב  ) 1998( Rietschlinידי  בניתוח שנעשה על). 2012

שכן אנשים אשר לקחו חלק בפעילות , מגן מפני לחץ, נמצא כי לפעילות התנדבותית היה אפקט 1984

 בעת חשיפההתנדבותית חוו פחות מצוקה פסיכולוגית ודיווחו על רמה נמוכה יותר של דיכאון 

אף ) Rydstedt & Österberg  )2013.בוהם נתקלו לעומת אנשים אשר לא התנד בהםמצבי לחץ ל

אף חיילים אלו  .חשיפה ללחץבעת הראו חוסן ועמידות גבוהים יותר  ,התנדבואשר כי חיילים  מצאו

 .לא התנדבואשר כשירות פסיכולוגית גבוהה יותר במשימות לעומת חיילים הראו 

לחץ אקוטי  למצבלנוכח הממצאים שהוצגו, המחקר הנוכחי ינסה לבחון האם בעת חשיפה 

ימצאו הבדלים במידת ההתמודדות וההסתגלות למצב הלחץ כתלות בסטאטוס  ,של ירי תלול מסלול

 ההירתמות לפעילות התנדבותית.

 

 תגובות לחץ

של חשיפה ל שיש בספרות המחקרית דובר רבות על ההשפעות הפסיכולוגיות וההתנהגותיות

ונעות בטווח שבין תגובות  רבות ומגוונותהשפעות אלה  .אלימות פוליטיתמ הנובעמצב לחץ לאנשים 

לחץ קלות ועד לתגובות לחץ קשות כגון חרדה, דיכאון, כעס, מצוקה פסיכולוגית, התנהגות 

 -Besser, & Priel, 2010; Bleich at el., 2003; Braunסומטיים ועוד (-אגרסיבית, תסמינים פסיכו

Lewensohn at el., 2010; Hoven at el., 2002; Sagy, 2002; Sagy & Braun- Lewensohn, 

כן חווה קשיים בהתמודדות עם מצב . למרות זאת, יש לציין כי בעוד שחלק מהאוכלוסייה א) ;2009

ומחקרים רבים התמודדות עימו אינה אחידה הלמעשה , מאלימות פוליטיתכתוצאה  הנגרם לחץ

 חוסן המציגרגשיות לנוכח מצב הלחץ ולא חווה בעיות  האוכלוסייה רובשכך מצביעים על 

 ;Braun- Lewensohn at el., 2009; Sagy & Braun-Lewensohn, 2009( עימו התמודדות טובהו

Zeidner, 2005.( 

הלחץ בקרב מתבגרים ובוגרים אשר נחשפו לירי תלול  תגובותרמת  המחקר הנוכחי בוחן את

בספרות  מקובלותהינן  הנוכחי תגובות הלחץ שנמדדו במחקרשלושת  .אקוטימסלול 

 :ללחץ פסיכולוגי המופיע בתגובה למצב לחץ הנובע מחשיפה לירי תלול מסלול אינדיקאטוריםכ

  .)Lewensohn, & Sagy, 2011b; 2013-Braunית (חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה פסיכולוג
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 מטרת המחקר

לחקר תגובת האדם ללחץ  תבסס על הגישה הסלוטוגנית של אנטונובסקיהנוכחי מ המחקר

)Antonovsky, 1987; 1996( וליסטית להתמודדות כי באפשרותה לתת פרספקטיבה ה, מתוך הנחה

אינטראקציה בין של  כפועל יוצאתגובת האדם ללחץ  התייחסות אלעם מצב הלחץ. באמצעות 

תגובות גורמים המסייעים להפחתת מחקר בב, ניתן להתמקד סביבתייםלאישיותיים  אלמנטים

 ).Antonovsky, 1987; 1996הלחץ ובכאלו המקדמים את הבריאות הנפשית והפיזית של האדם (

, המבצע הצבאי "עמוד ענן"רי תלול מסלול, בעת יחשיפה ל של אקוטימצב לחץ מתמקד בהמחקר 

על רקע החשיפה, המחקר . ק"מ מגבול רצועת עזה 40בטווח של עד  אוכלוסיה שהתגוררהבקרב 

אקונומי -דמוגרפיים (קבוצות גיל, מגדר, מצב סוציו-הקשר הישיר בין משתנים סוציו בוחן את

וסטאטוס התנדבות) לבין תגובות לחץ (חרדה, כעס ומצוקה פסיכולוגית). כמו כן, נבחן הקשר 

דמוגרפיים לבין תגובות לחץ כאשר הוא מתווך על ידי משאבי התמודדות -העקיף בין משתנים סוציו

משתתפי  גילטיות, חוסן קהילתי ותקווה). לבסוף, המחקר בוחן את תרומתו של (תחושת קוהרנ

מציג את מודל  1איור מספר  המחקר במיתון הקשר בין משאבי ההתמודדות לתגובות הלחץ.

 המחקר.

 
 מודל המחקר : 1איור מספר 

 

 משתנה ממתן

 
 
 
 

 

 משתנים תלויים    משתנים מתווכים                                                    בלתי תלוייםמשתנים 

 תגובות לחץ               משאבי התמודדות            דמוגרפיים-סוציו מאפיינים

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 ], 20-39], מבוגרים צעירים [14-19[ ת גיל: מתבגריםוקבוצ

 ]60-78] וזקנים [40-59בגיל העמידה [ מבוגרים

 קבוצות גיל
 מגדר

 מצב 
 אקונומי-סוציו

 התנדבות

 תחושת קוהרנטיות

 חוסן קהילתי

 תקווה תחושת

 מצבית חרדה

 מצבי כעס

מצוקה 
 פסיכולוגית

 קשר ישיר למשתנים התלויים
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 השערות המחקר

(גיל, מגדר, מצב  דמוגרפים-סוציומשתנים המה כל אחדשל  . ימצא הבדל בין הרמות השונות1

(חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה  ברמת תגובות הלחץ אקונומי וסטאטוס התנדבות)-סוציו

 :(תחושת קוהרנטיות, חוסן קהילתי ותקווה) וברמת משאבי ההתמודדותפסיכולוגית) 

יותר  ידווחו על רמה נמוכה מבוגרים בגיל העמידהבין קבוצות הגיל השונות.  הבדל ימצא .א

Braun-( לעומת שאר קבוצות הגיל  מצבית, כעס מצבי ומצוקה פסיכולוגיתחרדה של 

, 1995Hagströum; Lewensohn, & Sagy, 2013( .לחץודדות עם בהקשר להתמ ,

ידווחו על רמה גבוהה יותר של תחושת קוהרנטיות לעומת שאר  מבוגרים בגיל העמידה

אך לא ימצאו הבדלים בין הקבוצות  ,)Braun-Lewensohn, & Sagy, 2013(הגיל  קבוצות

 )Kimhi & Shamai, 2004, Braun-Lewensohn, & Sagy, 2013(בחוסן הקהילתי 

 ).Snyder, 2003ובתקווה (

חרדה מצבית, כעס מצבי יותר של  . נשים תדווחנה על רמה גבוההמגדריםה ביןהבדל  ימצא .ב

Sagy, & Braunat el., 2009;  Lewensohn-Braun-לעומת גברים ( ומצוקה פסיכולוגית

Lewensohn, 2009( ,נשים תדווחנה על רמה גבוהה יותר . בהקשר להתמודדות עם הלחץ

לא ימצאו הבדלים מגדריים ), אך Cohen at el., 2013(של חוסן קהילתי לעומת גברים 

התקווה רמת וב )Evans at el., 2010; Kimhi at el., 2009(תחושת הקוהרנטיות רמת ב

)Snyder, 2000.( 

-. הקבוצה בעלת המצב הסוציוונומיות השונותאק-סוציוהקבוצות הבין  הבדל ימצא .ג

חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה יותר של  וך ביותר תדווח על רמה גבוההאקונומי הנמ

 ,Braun-Lewensohn, & Sagy, 2013; McEwen(לעומת הקבוצות האחרות  פסיכולוגית

& Gianaros, 2010(.  תחושת קוהרנטיות רמה נמוכה יותר של בנוסף קבוצה זו תדווח על

 ,Braun-Lewensohn(אקונומי גבוה יותר -לעומת קבוצות בעלות מצב סוציו וחוסן קהילתי

& Sagy, 2013( ברמת התקווה בין הקבוצות , אולם לא ימצא הבדל)Braun-Lewensohn, 

& Sagy, 2010.( 

 . הקבוצה המתנדבת תדווח על רמה נמוכהלהתנדבות הירתמותב שונותמ הנובע הבדל ימצא .ד

לעומת הקבוצה שאינה מתנדבת  חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה פסיכולוגיתיותר של 

)Borgonovi, 2008; Jaffe at el., 2012; Rietschlin, 1998.(  תדווח על זו קבוצה כמו כן
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 & ,Rydstedt( מתנדבת לעומת הקבוצה שאינה מצב הלחץ עםיותר  התמודדות טובה

Österberg, 2013 .( 

-Braun( קוהרנטיות תחושת. בין תגובות הלחץימצאו קשרים בין משאבי ההתמודדות ל .2

Lewensohn, & Sagy, 2011a; Braun- Lewensohn at el., 2010; Kimhi at el., 2010; Sagy, 

Lewensohn, 2009 -& Braunחוסן קהילתי ,( )Kimhi at ; , 2013Sagy & Lewensohn-Braun

Kimhi & Shamai, 2004, 2012; Kimhi at el., 2013; el.( תקווה , ותחושת)Hobfoll, at el., 

2003; Snyder, 2002 (בקשר שלילי עם חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה פסיכולוגית.  ימצאו

תגובות דמוגרפים ל-הסוציוין המשתנים בנוסף ימצא כי משאבי התמודדות מתווכים בקשר שב

 .)Snyder, 2002; Braun-Lewensohn & Sagy, 2013( הלחץ

 
 כגורם ממתן בקשר שבין משאבי ההתמודדות לתגובות הלחץ כך שמשיקבוצות גיל  משתנהה. 3

-Braun(יהיו חזקים יותר ככל שקבוצת הגיל תהיה מבוגרת יותר  שהקשרים שימצאו בינם

-Cohen; 2013Lewensohn at el., 2010; Cohen at el.,  -; BraunLewensohn, & Sagy, 2013

, 2003yder at el.SnKimhi & Shamai, 2004; Kimhi at el., 2010;  Chen at el., 2013;(. 

 

 
  שיטה

 תיאור המדגם

. )52.2%נשים ( 84-ו )47.8%גברים ( 77: 14-78בגילאי  אנשים 161 השתתפובמחקר הנוכחי 

, )32.3%( ]14-19מתבגרים [המשתתפים קובצו לארבע קבוצות גיל בהתאם למטרת המחקר: 

 .)7.5%] (60-78[ וזקנים )25.5%] (40-59[ מבוגרים בגיל העמידה, )34.8%] (20-39צעירים [ מבוגרים

  82 בנוסף,). 62.1%רובם ציינו כי הם אינם מתנדבים () נולדו בישראל ו75.2%רוב המשתתפים (

כי הכנסתם עומדת  ) ציינו21.7%( 35מבין המשתתפים  ציינו כי הכנסתם מתחת לממוצע,  )50.9%(

בעת ביצוע ) ציינו כי הכנסתם מעל הממוצע, והשאר לא ציינו את הכנסתם. 15.5%( 25ממוצע, על ה

מושבים יישובים קהילתיים, , /עיירות(ערים באזור הדרוםבישובים  התגוררו המשתתפים המחקר 

ק"מ מגבול רצועת  40בטווח של עד ו תלול מסלול מרצועת עזה תחת התקפה של ירי שהיו וקיבוצים)

  עזה.
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  מערך המשתנים

 .חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה פסיכולוגית –רמת תגובת לחץ : יםתלוי יםמשתנ

וסטאטוס  אקונומי-מצב סוציו מגדר,גיל,  –דמוגרפיים -סוציומאפיינים בלתי תלויים: משתנים 

 .התנדבות

 .ותחושת תקווה חוסן קהילתי ,תחושת קוהרנטיות –משאבי התמודדות משתנים מתווכים: 

 .גילקבוצות משתנה ממתן: 

 

  וכליםמהלך המחקר 

המבצע הצבאי בעת מילאו שאלון דיווח עצמי אנונימי באינטרנט  מחקרהמשתתפים ב

הועבר  השאלון . "פרויקט המדגם", דרך 2012 בנובמבר 21-ל 18-ה ביןבתקופה ש "עמוד ענן"

 הבאים: השאלוניםכלל בתוכו את ו ,למשתתפים בשפה העברית, שפת האם שלהם

(הכנסה חודשית של  אקונומי-גיל, מגדר, מצב סוציו: דמוגרפיים-סוציומאפיינים  שאלון

. בנוסף נאספו בעזרת שאלון פרטים אישיים(מתנדב/לא מתנדב)  וסטאטוס התנדבות משק הבית)

מרצועת בכדי לקבל אינדיקציה לגבי טווח מגוריהם משתתפים נתבקשו לדווח על מקום מגוריהם 

  .עזה

משתנה זה ): Sense of Coherence )Antonovsky, 1987][ תחושת קוהרנטיותשאלון 

 בכל אחדעם משפט עוגן  דרגות 7פריטים על סולם ליקרט בן  13נמדד על ידי שימוש בסדרה של 

במשתנה זה ציון גבוה  לעיתים קרובות). -7, ציון פעם לעיתים רחוקות או אף -1(ציון קצותיו מ

של  . סקירת הפיתוחוציון נמוך מבטא תחושת קוהרנטיות חלשה מבטא תחושת קוהרנטיות חזקה

. )Antonovsky, 1987, 1993(שאלון זה והתכונות הפסיכומטריות שבו מראה כי הוא מהימן ותקף 

פריטים שנמצאו במתאם גבוה  13-זה נעשה שימוש בגרסה המקוצרת של השאלון המורכב מבמחקר 

הפריטים מהווה את ציון  13הממוצע של , כאשר מאוד עם הפריטים בגרסה המקורית והארוכה

כל כמה זמן הסולם כולל פריטים כגון ". )Antonovsky, 1993( המשתתףתחושת הקוהרנטיות של 

האם קורה שיש לך הרגשה שמתייחסים אליך בצורה " ,?"עיונות מבולבליםיש לך בראש מחשבות ור

היה במחקר הנוכחי בדיקת המהימנות של השאלון מצאה כי מקדם אלפא של קרונבך  ?".לא הוגנת

.85=α. 

]: Conjoint Community Resilience Assessment Measure[חוסן קהילתי שאלון  

 1בין  אשר נעדרגות  5פריטים על סולם ליקרט בן  17סדרה של משתנה זה נמדד על ידי שימוש ב

 זה מבטא תחושת חוסן קהילתי גבוהה. ציון גבוה במשתנה (מסכים מאוד) 5-(כלל לא מסכים) ל
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סקירת הפיתוח של שאלון זה והתכונות וציון נמוך מבטא תחושת חוסן קהילתי נמוכה. 

 Aharnonson-Daniel, & Lahad, 2012; Cohen( הפסיכומטריות שבו מראה כי הוא מהימן ותקף

at el., 2013 .( גורם החירום  – פריטים ומורכב משני גורמים עיקריים 32השאלון המקורי מכיל

 15מהשונות המוסברת, וגורם הקהילתיות החברתית ( 28.13%אחראי על פריטים) ש 17וההנהגה (

). Aharnonson-Daniel, & Lahad, 2012מהשונות המוסברת ( 21.53%פריטים) אשר אחראי על 

הממוצע של כאשר , פריטים 17הכילה רק שבמחקר הנוכחי היה שימוש בגרסה מקוצרת של השאלון 

אני הסולם כולל פריטים כגון " .המשתתףשל  החוסן הקהילתיהפריטים מהווה את ציון תחושת  17

במחקר הנוכחי בדיקת המהימנות  ".רבים משכניי הם חברי" ,"נשאר בישוב מסיבות אידיאולוגיות

 .α=88.של השאלון מצאה כי מקדם אלפא של קרונבך היה 

מדד כאינטראקציה בין משתנה זה נ ):Hope Index[ )Staats, 1989[ תחושת תקווהשאלון  

בפעם הראשונה  ,להעריך פעמיים המשתתףאותם מתבקש  פריטים 15כולל משאלות וציפיות. הוא 

ל עד כמה הוא בפעם השנייה הוא נשא ,תרחשות המסוימת) להwish( רצונו הוא נשאל על מידת

הסולם כולל פריטים המתייחסים  .)expect( תתממשאכן  אותה הוא רוצהתרחשות השהמעריך 

שני  ."שיהיה שלום עולמי" ,היו לי יותר חברים"ילתחושת תקווה לגבי עצמי ולגבי העולם כגון "ש

(רצון/הערכה שמאוד יקרה).  5-(רצון/הערכה שבכלל לא יקרה) ל 0 הם על סולם שנע ביןהדיווחים 

ציון תחושת התקווה הוא מכפלה של שני הדיווחים עבור כל פריט בנפרד ושקלול של כל הפריטים 

וציון נמוך מבטא תחושת תקווה  משתנה זה מבטא תחושת תקווה גבוההציון גבוה בביחד, כאשר 

. פריטים בקרב מתבגרים 15-בקרב מבוגרים ו פריטים 14 ימוש בגרסה עםהיה שבמחקר נמוכה. 

 .α=87.במחקר הנוכחי בדיקת המהימנות של השאלון מצאה כי מקדם אלפא של קרונבך היה 

 & State Trait Anxiety Inventory[ )Spielberger, Gorsuch[ שאלון חרדה מצבית 

Lushene, 1970 :( .משתנה זה נמדד על ידי שימוש בסדרה של זהו מדד אשר משמש להערכת חרדה

הממוצע , כאשר (הרבה מאוד) 4-) לבכלל לא( 1בין  אשר נעדרגות  4פריטים על סולם ליקרט בן  11

ציון גבוה במשתנה זה מבטא חרדה . המשתתףשל  החרדה המצביתהפריטים מהווה את ציון  11של 

מהימנה,  הנמצאהגרסה העברית לשאלון  וציון נמוך מבטא חרדה מצבית נמוכה. גבוההמצבית 

מצב המתייחסת לצורך המחקר נוסחה שאלת  .)Teichman, 1978(תקפה ותואמת לזו האנגלית 

הסולם  .המצב הביטחוני בימים האחרונים בעת "עמוד ענן"להרגשה של הנבדק כשהוא חושב על 

במחקר הנוכחי בדיקת המהימנות של ". אני חרד" ,"אני חושש כעת מאסונותכולל פריטים כגון "

 .α=91.השאלון מצאה כי מקדם אלפא של קרונבך היה 
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זהו מדד אשר משמש ): State Trait Anger Scale) [Spielberger, 1980[שאלון כעס מצבי  

אשר דרגות  4פריטים על סולם ליקרט בן  6להערכת כעס. משתנה זה נמדד על ידי שימוש בסדרה של 

 הכעס המצביהפריטים מהווה את ציון  6הממוצע של (הרבה מאוד), כאשר  4-(בכלל לא) ל 1בין  נע

 נמוך. מצביבוה וציון נמוך מבטא כעס ג מצביציון גבוה במשתנה זה מבטא כעס . המשתתףשל 

 & ,Teichman(מהימנה, תקפה ותואמת לזו האנגלית  הנמצאהגרסה העברית לשאלון 

Rozenkranz, 1982(.  מצב המתייחסת להרגשה של הנבדק כשהוא לצורך המחקר נוסחה שאלת

מתחשק לי הסולם כולל פריטים כגון " .המצב הביטחוני בימים האחרונים בעת "עמוד ענן"חושב על 

במחקר הנוכחי בדיקת המהימנות של השאלון מצאה כי מקדם אלפא  ".כועס"אני  ,"להכות מישהו

 .α=.89 של קרונבך היה

): זהו Scale of Psychological Distress) [Ben-Sira, 1979[ מצוקה פסיכולוגיתשאלון 

בחינת תדירות התרחשותם של , על ידי אצל בוגרים מצוקה פסיכולוגיתמדד אשר משמש להערכת 

המתארים , פריטים 6. משתנה זה נמדד על ידי שימוש בסדרה של סימפטומים פסיכולוגים

 4-) לאף פעם לא( 1בין  אשר נעדרגות  4על סולם ליקרט בן  ,מוכרים סימפטומים פסיכוסומאטיים

מצוקה ה וציון נמוך מבטא הגבומצוקה פסיכולוגית ציון גבוה במשתנה זה מבטא . )לעיתים קרובות(

שבו היו והתכונות הפסיכומטריות ), Ben-Sira, 1979פותח בעברית ( המדד כה.נמופסיכולוגית 

. חמישה פריטים מהשאלון )Ben-Sira, 1988בו שימוש (בהם היה  מחקריםמשביעות רצון במספר 

, חזקות דפיקות לב ):Langer ,1962האינדקס של לנגר למדידת שיווי משקל פסיכולוגי (הינם מתוך 

במחקר הנוכחי היה שימוש בגרסה מקוצרת של  כואבות.התעלפויות, נדודי שינה, כאבי ראש וידיים 

חלק . )Sagy, & Dotan, 2001( באוכלוסיית ילדיםגם די שגיא לשימוש על י אשר הותאםהסולם 

ופריט אחד (התמוטטות  כואבות)ידיים כאבי בטן במקום  ,(למשלהותאמו לילדים מהתסמינים 

דרגות אשר נע בין  4ליקרט בן לל חמישה פריטים על סולם ובפורמט הזה, השאלון כ. עצבים) נמחק

המצוקה הפריטים מהווה את ציון  5הממוצע של ), כאשר קרובותלעיתים ( 4-(אף פעם לא) ל 1

 ,"?האם היו לך כאבי ראש שמאד הפריעו לךהסולם כולל פריטים כגון "המשתתף. של  הפסיכולוגית

במחקר הנוכחי בדיקת המהימנות של השאלון  ".האם היו לך בעיות להירדם או להמשיך לישון?"

 .α=.75 מצאה כי מקדם אלפא של קרונבך היה

 

 ניתוח הנתונים

משאבי התמודדות להשוואת ממוצעי  F-ו  tבאמצעות מבחני התבצעהבדיקת ההשערות 

-ציוו: קבוצות גיל, קבוצות מגדר, קבוצות סהשונות קבוצותקרב הלחץ בהתגובות וממוצעי 
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, Fלאחר בדיקת מובהקות האפקטים במבחני  .אקונומיות וקבוצות סטאטוס הירתמות להתנדבות

לבחינת קשרים וטיב מתאמי פירסון  בוצעובנוסף  .את מקור האפקטלמצוא ערכו השוואות בכדי נ

של  תיווךלבחינת ה )Sobel, 1982( , ומבחן סובלין משאבי ההתמודדות לתגובות הלחץהקשרים ב

 רגרסיותבוצעו . לבסוף דמוגרפים לתגובות הלחץ-סוציומשאבי ההתמודדות בין המשתנים ה

עבור כל אחד ממשתני תגובות הלחץ בכדי לבחון גורמים התורמים להסבר השינוי ברמות  מרובות

משתתפים אשר לא השיבו על . משאבי ההתמודדותעם  גילקבוצות השל  אינטראקציות , כוללשלהם

 בניתוחים הסטטיסטים המתייחסים למשתנים אלו.נכללו משתנים מסוימים, לא 

 
 

 תוצאות

מסייעים להתמודדות יעילה ולבריאות המחקר הנוכחי בחן האם וכיצד משאבי התמודדות 

ק"מ מרצועת עזה, נוכח מצב לחץ אקוטי של ירי תלול  40הנפשית של תושבי דרום הארץ, הגרים עד 

מסלול, כאשר נוסף לכך נבחן האם וכיצד גיל האדם תורם לשימוש במשאבי התמודדות 

  הלחץ האקוטי. ולהתמודדות עצמה עם מצב

-סוציומשתנים הפערים בין הרמות השונות ב נבחנו תחילהדמוגרפים. -משתנים סוציו

לחץ: חרדה מצבית, כעס התגובות ב נדבות,התאקונומי ו-סוציומגדר, מצב גרפים: קבוצת גיל, דמו

קהילתי ותקווה. משאבי ההתמודדות: תחושת קוהרנטיות, חוסן , ובצוקה פסיכולוגיתמצבי ומ

 דמוגרפים-סוציושל המשתנים ה Fאו  tוערכי  סטיות תקן ,מוצגים ממוצעים 1-4 מספר   טבלאותב

 .שאבי ההתמודדותמבתגובות הלחץ וב

 
 .גילהקבוצות של משתני המחקר ב Fוערכי  ממוצעים, סטיות תקן: 1 מספר טבלה

 מתבגרים 
)a( 

]14-19[ 
)n = 52( 

מבוגרים  
 )b( צעירים

]20-39[ 
)n = 56( 

מבוגרים בגיל  
 )c( העמידה

]40-59[ 
)n = 41( 

 זקנים 
)d( 

]60-78[ 
)n = 12( 

  

 F  ס.ת ממוצע  ס.ת ממוצע  ס.ת ממוצע  ס.ת ממוצע 
 חרדה 
 )1-4( מצבית

2.33 66.  2.45 65.  2.26 63.  1.81 47.   3.39 
[bd*] 

 כעס 
 )1-4( מצבי

1.73 86.  1.60 63.  1.56 59.  1.52 19.  2.35 

 מצוקה 
 )1-3.6( פסיכולוגית

1.95 66.  1.84 57.  1.81 53.  1.38 46.    3.02 
[ad*] 

 תחושת 
 )2.23-7( קוהרנטיות

4.40 1.03  4.63 91.  4.66 1.11  5.33 1.10   2.76 
[ad*] 

 חוסן 
 )1.35-4.94( קהילתי

3.38 68.  3.24 74.  3.41 69.  3.51 48.  78. 

 1.01  3.16 14.57  4.48 12.06  3.97 12.62  4.90 12.70 )0-25( תקווה
* p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
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 של משתני המחקר במגדר. tוערכי  ממוצעים, סטיות תקן: 2 מספר טבלה
 גברים 

)n = 77( 
 נשים 

 )n = 84( 
  

 t  ס.ת ממוצע  ס.ת ממוצע 
 -5.51***  .65 2.57  .54 2.04 )1-4( חרדה מצבית

 -2.65**  .80 1.74  .53 1.45 )1-4( כעס מצבי
 -4.46***  .61 2.02  .51 1.62 )1-3.6( מצוקה פסיכולוגית
 1.23  1.07 4.52  1.00 4.72 )2.23-7( תחושת קוהרנטיות

 1.22  .77 3.28  .60 3.42 )1.35-4.94( חוסן קהילתי
 .34  4.42 12.54  4.34 12.78 )0-25( תקווה

         * p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
 

 אקונומי.-מצב סוציוקבוצות של משתני המחקר ב Fוערכי  ממוצעים, סטיות תקן: 3 מספר טבלה
 מתחת לממוצע 

)a( 
)n = 82( 

 ממוצע 
)b( 

)n = 35( 

מעל הממוצע  
)c( 

)n = 25( 

  

 F  ס.ת ממוצע  ס.ת ממוצע  ס.ת ממוצע 
 .04  .62 2.33  .67 2.29  .68 2.33 )1-4( חרדה מצבית

 .33  .65 1.68  .66 1.53  .71 1.60 )1-4( כעס מצבי
 .60  .59 1.72  .56 1.89  .61 1.85 )1-3.6( מצוקה פסיכולוגית
 1.37  1.22 4.83  .68 4.73  1.14 4.48 )2.23-7( תחושת קוהרנטיות

 .84  .80 3.34  .66 3.45  .71 3.26 )1.35-4.94( חוסן קהילתי
 2.10  5.12 14.04  4.51 12.17  3.80 12.09 )0-25( תקווה

* p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
 

 של משתני המחקר בהתנדבות. tוערכי  ממוצעים, סטיות תקן: 4 מספר הטבל
 לא 

 )n = 100( 
 כן 

)n = 61( 
  

 t  ס.ת ממוצע  ס.ת ממוצע 
 1.37  .66 2.22  .64 2.37 )1-4( חרדה מצבית

 -.43  .72 1.63  .68 1.58 )1-4( כעס מצבי
 -.69  .66 1.87  .56 1.81 )1-3.6( מצוקה פסיכולוגית
 -1.04  1.09 4.73  1.01 4.55 )2.23-7( תחושת קוהרנטיות

 -1.22  .62 3.43  .73 3.30 )1.35-4.94( חוסן קהילתי
 -2.13*  4.95 13.61  3.91 12.09 )0-25( תקווה

         * p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
 

חרדה ין הקבוצות בב הבדל מובהק מצאנהתוצאות מראות כי בהקשר לקבוצות הגיל, 

יותר  הרמה גבוהעל  דיווחומבוגרים צעירים  ., אך לא בכעס המצביפסיכולוגיתהמצבית ובמצוקה ה

יותר של מצוקה פסיכולוגית  הגבוהמתבגרים דיווחו על רמה ו, מצבית לעומת זקניםשל חרדה 

בנוסף נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בתחושת קוהרנטיות, אך לא בחוסן קהילתי לעומת זקנים. 

באופן כללי  ובתקווה. זקנים דיווחו על רמה גבוהה יותר של תחושת קוהרנטיות לעומת מתבגרים.

בהקשר  ניתן לראות כי זקנים דיווחו על חוסן והתמודדות טובים יותר לעומת שאר קבוצות הגיל.

בין המגדרים בשלושת תגובות הלחץ. נשים דיווחו  מובהק מראות כי נמצא הבדל למגדר, התוצאות

תייחס בה על רמה גבוהה יותר של חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה פסיכולוגית לעומת גברים.

להתנדבות, נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בתקווה. אנשים אשר מתנדבים דיווחו על רמת תקווה 
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אקונומיות -יש לציין כי בקרב הקבוצות הסוציו גבוהה יותר לעומת אנשים שאינם מתנדבים.

 השונות לא נמצאו הבדלים מבוהקים במדדי המחקר השונים. 

 
משאבי  שבין יםהקשר תלשם בחינ. ובחינה של מודל התיווך משתני המחקרקשרים בין 

. לבין תגובות הלחץהשונים בין משאבי ההתמודדות  בוצעו מתאמים, תגובות הלחץות לההתמודד

לבחינת תיווך של משאבי התמודדות בקשר שבין המשתנים  )Sobel, 1982(מבחן סובל כמו כן בוצע 

 מציגה את המתאמים בין משאבי ההתמודדות 5 מספר טבלה דמוגרפים לתגובות הלחץ.-סוציוה

  של המשתנים השונים. וטווח ת תקןכמו גם ממוצע, סטיי ,לתגובות הלחץ השונים

 
 תגובות הלחץומשאבי ההתמודדות קבוצת גיל, מתאמים בין  :5מספר  טבלה

 7 6 5 4 3 2 1  משתנה
 -.X *19. 04. 03. *15.- *18.- *19  קבוצת גיל. 1
 -.X ***41. ***46. ***41.- ***41.- ***41   תחושת קוהרנטיות. 2
 -.X ***34. ***34.- ***34.- 15    . חוסן קהילתי3
 -.X ***27.- *17.- **22     . תקווה4
 .X ***68. ***51      . חרדה מצבית5
 .X ***39       . כעס מצבי6
 X        . מצוקה פסיכולוגית7

 2.08 1.83 1.60 2.31 12.65 3.35 4.62  ממוצע
 0.93 .60 .69 .65 4.37 .69 1.04  ס.ת

 1-4 1-3.6 1-4 1-4 0-25 1.35-4.94 2.23-7   טווח
      * p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 

 

ת"ק  כמו כן .תקווהבקשר חיובי מובהק עם חוסן קהילתי ותחושת קוהרנטיות נמצאה 

חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה  הלחץ, שלושת תגובות נמצאה בקשר שלילי מובהק עם

חרדה  ובקשר שלילי מובהק עם תקווה, עם מובהקנמצא בקשר חיובי  חוסן קהילתי,. פסיכולוגית

בין תקווה קשר שלילי מובהק  נמצאבנוסף,  מצוקה פסיכולוגית.כעס מצבי, אך לא עם מצבית ו

בקשר חיובי מובהק האחת עם שלושת תגובות הלחץ נמצאו נוסף לכך, לשלושת תגובות הלחץ. 

קבוצת הגיל  בין יםקשר התקיימו התנאים לבחינה שליין כי יש לצ הממצאיםלאור  .שנייהה

של ת"ק  כי יש תיווך מובהק ומלא מבחן סובל מצא .ת"קעל ידי  , המתווכיםתגובות הלחץשלושת ל

מצוקה } וZ=-2.26, p<0.05}, כעס מצבי {Z=-2.27, p<0.05חרדה מצבית {בקשר שבין קבוצת גיל ל

מתווך בקשרים שבין קבוצת גיל משתנה כת"ק הכנסת  . כלומר,}Z=-2.25, p<0.05{ פסיכולוגית

  .לתגובות הלחץ תרמה לביטול הקשרים הישירים בין קבוצת גיל לשלושת תגובות הלחץ

בוצע ניתוח רגרסיה על מנת לבחון את מודל המיתון במחקר,  .בחינה של מודל המיתון

ת הגיל ישנה תרומה ממתנת על הקשר שבין משאבי עד כמה לקבוצ לבחוןשלבי, בכדי -היררכית רב

ת קבוצ הוכנסו בשלב הראשון של כל מודל .אקוטיעל רקע חשיפה ללחץ  ההתמודדות לתגובות הלחץ
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בשלב השלישי ו ההתמודדות,שלב השני הוכנסו משאבי ב . אקונומי והתנדבות-מגדר, מצב סוציוגיל, 

גיל עם כל אחד ממשאבי ההתמודדות. שלבים אלו נעשו קבוצת הוכנסו משתני אינטראקציה של 

 מאגדת בתוכה את שלבי המודל ואת תוצאותיו. 6 מספר . טבלהעבור כל אחת מתגובות הלחץ

 

משאבי התמודדות לניבוי תגובות לחץ  דמוגרפים ולמשתני-סוציושלבית למשתנים -ניתוח רגרסיה היררכית רב :6 מספר טבלה
 בקרב משתתפי המחקר

 R² B β SE t  תגובת לחץ, שלב, משתנים מנבאים
       ת) חרדה מצבי1(

     .20  1שלב 
 -1.90 .05 -.14 -.10   קבוצת גיל  
 5.36*** .10 .48 .55   מגדר  
 1.20 .06 .09 .08   אקונומי-מצב סוציו  
 -1.27 .10 -.09 -.13   התנדבות  

     .35  2שלב 
 -1.09 .05 -.07 -.05   קבוצת גיל  
 5.47*** .09 .39 .51   מגדר  
 1.72 .06 .12 .10   אקונומי-מצב סוציו  
 -.73 .10 -.05 -.07   התנדבות  
 -3.22** .05 -.27 -.17   תחושת קוהרנטיות  
 -2.29* .07 -.18 -.17   חוסן קהילתי  
 -.13 .01 -.01 -.00   תקווה  

     .37  3שלב 
 -1.00 .05 -.07 -.05   קבוצת גיל  
 5.29*** .09 .37 .50   מגדר  
 1.69 .06 .12 .10   אקונומי-מצב סוציו  
 -.71 .10 -.05 -.07   התנדבות  
 -3.49*** .05 -.30 -.19   תחושת קוהרנטיות  
 -2.22* .07 -.17 -.16   חוסן קהילתי  
 -.02 .01 -.00 .00   תקווה  
 1.52 .05 .13 .08   קבוצות גיל * תחושת קוהרנטיות  
 -.93 .08 -.07 -.08   קבוצות גיל * חוסן קהילתי  
 -1.52 .01 -.12 -.02   קבוצות גיל * תקווה  
       ) כעס מצבי2(

     .07  1שלב 
 -2.19* .06 -.18 -.13   קבוצת גיל  
 2.15* .11 .18 .25   מגדר  
 .91 .07 .07 .07   אקונומי-מצב סוציו  
 .28 .12 .02 .03   התנדבות  

     .25  2שלב 
 -1.33 .05 -.10 -.07   קבוצת גיל  
 2.00* .10 .15 .21   מגדר  
 1.34 .07 .10 .09   אקונומי-מצב סוציו  
 .80 .11 .06 .08   התנדבות  
 -3.85*** .05 -.35 -.22   תחושת קוהרנטיות  
 -2.33* .08 -.20 -.19   חוסן קהילתי  
 .93 .01 .08 .01   תקווה  

     .27  3שלב 
 -1.26 .05 -.09 -.07   קבוצת גיל  
 1.90 .10 .14 .20   מגדר  
 1.36 .07 .10 .09   אקונומי-מצב סוציו  
 .80 .11 .06 .09   התנדבות  
 -4.08*** .06 -.38 -.24   תחושת קוהרנטיות  
 -2.19* .08 -.18 -.18   חוסן קהילתי  
 .97 .01 .08 .01   תקווה  



27 

 

 המשך 6 מספר טבלה
 R² B β SE t  תגובת לחץ, שלב, משתנים מנבאים

 1.42 .05 .13 .08   קבוצות גיל * תחושת קוהרנטיות  
 -1.30 .10 -.11 -.13   קבוצות גיל * חוסן קהילתי  
 -.76 .01 -.06 -.01   קבוצות גיל * תקווה  
       ) מצוקה פסיכולוגית3(

     .16  1שלב 
 -2.59* .05 -.20 -.13   קבוצת גיל  
 4.08*** .09 .32 .38   מגדר  
 .04 .06 .00 .00   אקונומי-מצב סוציו  
 1.25 .09 .10 .12   התנדבות  

     .30  2שלב 
 -1.78 .04 -.13 -.08   קבוצת גיל  
 4.13*** .08 .30 .36   מגדר  
 .53 .05 .04 .03   אקונומי-מצב סוציו  
 1.73 .09 .13 .16   התנדבות  
 -3.96*** .05 -.35 -.19   תחושת קוהרנטיות  
 .06 .06 .00 .00   חוסן קהילתי  
 -.06 .01 -.05 -.00   תקווה  

     .30  3שלב 
 -1.67 .04 -.12 -.08   קבוצת גיל  
 4.01*** .08 .30 .35   מגדר  
 .54 .05 .04 .03   אקונומי-מצב סוציו  
 1.83 .09 .14 .17   התנדבות  
 -3.77*** .05 -.34 -.19   תחושת קוהרנטיות  
 .00 .07 .00 .00   חוסן קהילתי  
 -.61 .01 -.05 -.00   תקווה  
 -.17 .05 -.01 -.00   קבוצות גיל * תחושת קוהרנטיות  
 -.31 .08 -.02 -.02   קבוצות גיל * חוסן קהילתי  
 -.57 .01 -.05 -.00   קבוצות גיל * תקווה  

* p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001 
 

המודלים , מבחינת מודלי הניבוי לתגובות הלחץ, נמצא כי כל 6טבלה בכפי שניתן לראות 

, תחושת )16.9%( נמצאו מובהקים בכל אחד משלושת השלבים. במודל הניבוי לחרדה מצבית, מגדר

התגלו כגורמים בעלי תרומה ייחודית לניבוי רמת החרדה  )2.4%( וחוסן קהילתי )5.9%( קוהרנטיות

א בשלב גורם מנב ההוומ )3.3%( קבוצת גיללכעס מצבי, התגלה כי המצבית. בבחינת מודל הניבוי 

את רמת  מודלשל ההראשון והשני  בשלבמצליח לנבא ) 2.2%( מגדרעוד שון של המודל, בהראש

בעלי תרומה ייחודית לניבוי רמת הכעס  נמצאו )2.7%( וחוסן קהילתי )9.4%( ת"ק. הכעס המצבי

נבא המ גורם הווהמ )4.1%( ל הניבוי למצוקה פסיכולוגית, התגלה כי קבוצת גילהמצבי. בבחינת מוד

נמצאו  )7.7%( ות"ק) 8.7%(. מגדר בלבד בשלב הראשון של המודלאת רמת המצוקה הפסיכולוגית 

הניבה  לניבוי רמת המצוקה הפסיכולוגית. בחינת מודלי המיתון במחקרבעלי תרומה ייחודית 

לא תרמו לניבוי של גיל משאבי ההתמודדות לקבוצת אינטראקציות בין התוצאות לא מובהקות. 

 .הנוכחי מהווה גורם ממתן במחקר אינה גילכך שקבוצת מה שמעיד על , תגובות הלחץשלושת 
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 דיון 

הספרות המחקרית עוסקת רבות בהשלכה שיש לחשיפה ללחץ הנובע מאלימות פוליטית על 

 ;Bleich, Gelkopf, & Besser, & Priel, 2010תגובות פסיכולוגיות והתנהגותיות בקרב אנשים (

-Verté, & PonjaertWestreich, Celestin, -Lewensohn, Celestin-Braun; Solomon, 2003

Kristoffersen, 2010; Hoven, Duarte, Lucas, Mandel, Wu, & Rosen, 2002; Sagy, 2002; 

Sagy & Braun- Lewensohn, 2009;   להשפיע על האוכלוסייה, זו ברובה עלול הלחץ ש). בעוד

 ,Braun-Lewensohn, Celestin-Westreich(עימו  טובה והתמודדותמצליחה להציג חוסן 

Celestin, Verté, & Ponjaert-Kristoffersen, 2009; Sagy & Braun-Lewensohn, 2009; 

Zeidner, 2005.(  המחקר הנוכחי התמקד במצב הלחץ האקוטי שנוצר כתוצאה מהסלמה באלימות

הפוליטית שהופעלה כנגד מדינת ישראל בעת המבצע הצבאי "עמוד ענן", אשר באה לידי ביטוי 

בהחמרת הירי תלול מסלול מרצועת עזה לכיוון ישובי הדרום. ממצאי המחקר נאספו במהלך המבצע 

שהיו תחת ירי תלול מסלול , מישובים באזור הדרום 21.11.12 -ל 18.11.12-הצבאי בתקופה שבין ה

 ק"מ מגבול רצועת עזה. 40ובטווח של עד 

המחקר התבסס על הגישה הסלוטוגנית של אנטונובסקי לחקר תגובת האדם ללחץ 

)Antonovsky, 1987; 1996( וליסטית להתמודדות כי באפשרותה לתת פרספקטיבה ההנחה , מתוך

אינטראקציה בין של  כפועל יוצאתגובת האדם ללחץ  התייחסות אלבאמצעות עם מצב הלחץ. 

בגורמים המסייעים להפחתת תגובות הלחץ , ניתן להתמקד סביבתייםלאישיותיים  אלמנטים

). הודות Antonovsky, 1987; 1996ובכאלו המקדמים את הבריאות הנפשית והפיזית של האדם (

באפשרותנו ללמוד כיצד אנשים מצליחים להתמודד באופן יעיל עם מצבי לחץ  ,לגישה הסלוטוגנית

)Braun-Lewensohn, & Sagy, 2011b; Braun-Lewensohn, Sagy, & Roth, 2011a; Heiman, 

2004(.  

-קבוצות גיל, מגדר, מצב סוציו כגון דמוגרפיים-סוציומשתנים בחן האם  המחקר הנוכחי

חרדה מצבית, כעס מצבי  -ברמת תגובות הלחץ הסברת השונותלעשויים לתרום  ,אקונומי והתנדבות

ירי תלול מסלול. בנוסף נבחן האם חשיפה לנוצר כתוצאה מה אקוטי, בעת לחץ ומצוקה פסיכולוגית

ים לסייע להתמודדות עם מצב תחושת קוהרנטיות, חוסן קהילתי ותקווה, יכול -משאבי ההתמודדות

האדם תורם לשימוש במשאבי גיל נבחן האם  לחץ. לבסוףהרמת תגובות  ית אתהפחולהלחץ 

  התמודדות בעת מצב הלחץ.
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בתגובות הלחץ ובמשאבי  ,דמוגרפים-סוציובין הרמות במשתנים ההבדלים 

 ההתמודדות

-מהמשתנים הסוציו כל אחדשל השערת המחקר גרסה כי ימצא הבדל בין הרמות השונות 

חרדה מצבית, כעס (תגובות הלחץ רמת ב אקונומי והתנדבות),-(גיל, מגדר, מצב סוציו דמוגרפים

 .)תחושת קוהרנטיות, חוסן קהילתי ותקווה(משאבי ההתמודדות רמת וב )מצבי ומצוקה פסיכולוגית

 

חלקה במשתני המחקר השונים. הבדל בין קבוצות הגיל  כי ימצא וערש. קבוצות הגיל

רמה העמידה ידווחו על  מבוגרים בגיל כי שיערתי .הראשון של ההשערה התייחס אל תגובות הלחץ

בניגוד הגיל.  לעומת שאר קבוצות נמוכה יותר של חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה פסיכולוגית

, בעוד שנמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל השונות ברמת החרדה המצבית ההשערל

אלה לא נבעו מפער בין מבוגרים בגיל העמידה לשאר קבוצות הגיל. למעשה והמצוקה הפסיכולוגית, 

ועל רמה  ,נמצא כי זקנים דיווחו על רמה נמוכה יותר של חרדה מצבית לעומת מבוגרים צעירים

קה פסיכולוגית לעומת מתבגרים. פירוש אפשרי לממצאים הינו, שלאור נמוכה יותר של מצו

), ייתכן כי Ganor, 2002(למן היווסדה  אלימות פוליטיתעם של אזרחי מדינת ישראל התמודדות 

וניסיונם עם עקב החשיפה הממושכת  לעומת צעירים מהם פיתחו חוסן גדול יותר אליה זקנים

לנוכח חשיפה לירי תלול , פחות מצוקה פסיכולוגית וחרדה מצביתחווים נראה כי זקנים  .מציאות זו

קשור לכך זה הסבר נוסף לממצא  שכן הם תופסים אותו כמצב לחץ קיים, מתמשך וידוע. ,מסלול

סביבתו  , חייושלעת זקנה, כאשר עולה ההבנה בקרב החברה כי האדם מיצה את רוב תוחלת 

 מתתורהבנה זו  .ידובקשות לתמיכה חברתית מצמפחיתה ציפיות, דרישות ו של הזקןת החברתי

להפחתת גורמי לחץ בשגרת חייו של הזקן, דבר המאפשר לו להתמקד בעצמו ולהיות זמין יותר 

 להתמודדות עם אירוע לחץ. 

בנוסף  .לא נמצא הבדל מובהק בין קבוצות הגיל ברמת הכעס המצביבהקשר לכעס המצבי, 

יש לציין כי רמת הכעס המצבי אשר דווחה על ידי כל הקבוצות, הייתה נמוכה מממוצע הסקאלה של 

בין המובהקות בהבדלים מדד זה, בשונה מהמתרחש בתגובות הלחץ האחרות. הסבר אפשרי לחוסר 

רגש זה,  הקבוצות ברמת הכעס המצבי ולרמה הנמוכה מהממוצע של מדד זה, נובע מכך שייתכן כי

הדורש יכולות קוגניטיביות ואינו ראשוני, ניתן לוויסות ולהפחתה בעת חשיפה לירי תלול מסלול, 

הודות ללמידה, התנסות וחשיפה מוקדמת של כלל קבוצות הגיל לאירוע לחץ זה. בנוסף ייתכן כי 

בעקבות החשיפה של תושבי הדרום לירי תלול מסלול, הוצת בקרבם שיח חברתי שדן במצב 

פוליטי, מה שאולי תרם להבנה טובה יותר של הגורמים שהובילו לאירוע הלחץ, ואי לכך, -הביטחוני

 להפחתת הכעס הנובע ממנו בקרב כלל התושבים שהיו מעורבים בשיח.
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חלקה השני של ההשערה התייחס אל משאבי ההתמודדות. שיערתי כי מבוגרים בגיל 

. בנוסף צפיתי ת לעומת שאר קבוצות הגילידווחו על רמה גבוהה יותר של תחושת קוהרנטיוהעמידה 

ממצאי המחקר והתקווה.  חוסן הקהילתירמת הב הגיל השונות לא ימצאו הבדלים בין קבוצותכי 

חשפו כי ישנו הבדל מובהק בין קבוצות הגיל השונות בת"ק, אך בניגוד למשוער, הבדל זה נבע מכך 

 ת"ק בעוד שאנטונובסקי סבר כיים. שזקנים דיווחו על רמה גבוהה יותר של ת"ק לעומת מתבגר

עת האדם מגבש לעצמו פחות או יותר הסתכלות כללית על  ,30גיל לקראת מתגבשת למבנה מאורגן 

ת"ק אכן ממשיכה סברה כי ממצאי המחקר מחזקים את ה ,)Antonovsky, 1987(העולם כקוהרנטי 

  .)Braun-Lewensohn, & Sagy, 2013( להתפתח לאורך כל החיים

בהתאם להשערתי, לא נמצא הבדל מובהק בין קבוצות הגיל השונות ברמת התקווה. יש 

דפוס חשיבה נלמד ורציף  אםאינה תכונה מולדת, כי לזכור כי בעוד שסניידר גרס כי תקווה 

)Snyder, 2002( הסברה הרווחת היא כי ייתכן ואין קשר בין גיל לתקווה ,)Snyder, Lopez, 

Shorey, Rand, & Feldman, 2003.( הדל  הסבר אפשרי לממצא זה, קשור למענה הביטחוני

, שירות הביטחון הכללי( עוד קודם למבצע הצבאי "עמוד ענן" ,לו זכו תושבי הדרום והבלתי מספק,

, מה שיצר אצלם תחושת תסכול וניכור בעקבות מציאות חיים תחת ירי מתמיד. )2010 ;2009

מציאות חיים זו תרמה להיווצרותה של תקווה קולקטיבית נמוכה, כתוצאה מחוסר שינוי במשאלות 

התושבים לתמורה במציאות הקיימת, בעוד שציפיותיהם שיהיה שינוי ממשי במציאות, הפכו 

להשערתי, לא נמצא הבדל בין קבוצות הגיל השונות ברמת החוסן נמוכות יותר. לבסוף, בהתאם 

-Kimhi & Shamai, 2004, Braun(הקהילתי, כפי שהתגלה קודם לכן במחקרים קודמים 

Lewensohn, & Sagy, 2013(.  הסבר אפשרי לממצא זה, הינו כי בקרב כלל קבוצות הגיל ישנה

Francis, Adger, 2000 ;( של חוסן קהילתילקיומו מה שתורם שייכות לקהילה ותחושת קהילתיות 

Corti, Wood, & Knuiman, 2012-Giles( ,.חוצה גילאים  

 

המגדרים במשתני המחקר השונים. חלקה הראשון של  בין הבדל כי ימצא שוער. מגדר

חרדה נשים תדווחנה על רמה גבוהה יותר של   שיערתי כי .ההשערה התייחס אל תגובות הלחץ

, נמצא כי נשים דיווחו על הגברים. בהתאם להשער לעומת מצבי ומצוקה פסיכולוגיתמצבית, כעס 

מצבית, כעס מצבי ומצוקה פסיכולוגית. ממצא זה תואם ממצאי  רמה גבוהה יותר של חרדה

מחקרים קודמים אשר בדקו פערים בין המגדרים בתגובות הלחץ על רקע חשיפה לאירוע לחץ 

), 2009Lewensohn-Sagy, & Braun; 9200 Lewensohn at el.,-Braun(.  הסבר אפשרי לפער בין

בנות מגיבות בעוצמה רגשית חזקה יותר לעומת בנים כיוון המגדרים נובע מכך שבעת מצבי לחץ, 
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). בנוסף ייתכן כי בנות, בשונה Sagy, & Braun-Lewensohn, 2009(שהן רגישות יותר למצב 

 לדווח לסביבה החברתית על תחושת חרדה לנוכח מצב לחץמבנים, פתוחות יותר ומאפשרות לעצמן 

)Zeidner, 2005.( 

חלקה השני של ההשערה התייחס אל משאבי ההתמודדות. שיערתי כי נשים תדווחנה על 

כי לא ימצא הבדל בין המגדרים ברמת תחושת ו ,יותר של חוסן קהילתי לעומת גברים הרמה גבוה

הקוהרנטיות ובתקווה. בניגוד למשוער, לא נמצא הבדל מובהק בין המגדרים ברמת החוסן 

סברה אפשרית לממצא היא שבעוד שלנשים יש נטייה גבוהה יותר משל גברים לפנות הקהילתי. 

 & Frydenberg, & Lewis, 1999; Hample( לתמיכה חברתית בניסיון להתמודד עם אירוע לחץ

Petermann, 2011( ייתכן שבמחקר הנוכחי, פניה לתמיכה חברתית על רקע חשיפה לירי תלול ,

אינה יוצאת דופן, כיוון שזה עלול להיחשב בעיני רבים מתושבי המדינה לאירוע נורמטיבי מסלול 

תמריץ לפנות , לכן גם לגברים היה הפופולאריותואף לכזה שהחשיפה אליו יכולה להעלות את 

הקהילה בעת הפניה של שני המגדרים לתמיכה חברתית, אפשרה תמיכה של  .לתמיכה חברתית

 ,Norris, Stevens, Pfefferbaumהלחץ, מה שהתגלתה כתורם לחוסן הקהילתי של שני המגדרים (

Wyche, & Pfefferbaum, 2008.( 

המחקר בהתאם להשערתי, לא נמצא הבדל מובהק בין גברים לנשים בתחושת קוהרנטיות. 

 ;Evans, Marsh, & Weigel, 2010( הנוכחי תומך בסברה כי אין פער בין המגדרים בעוצמת ת"ק

Kimhi, Eshel, Zysberg, & Hantman, 2009.(  שגורמים רבים הסבר אפשרי לממצא קשור לכך

 ,Antonovsky( עוצמתה של ת"קעים על היקף ותרומת חוויות החיים, אשר קובעים את ימשפ

בעידן המודרני ישנם פתיחות והבנה גדולים יותר  .), אולם ייתכן שמגדר אינו אחד מהגורמים1996

בכל הנוגע למגדריות ומיניות, דבר המקדם אסימילציה של המגדרים בתהליך החיברות אותו הם 

דומים גם הופכים חייהם. כתוצאה מכך, התפתחות האישיות, הרגש ודפוסי החשיבה עוברים לאורך 

מפחיתים את תרומתו של המגדר בעיצוב  . כל אלהעוזרים להקטין את הפער בין המגדריםואף כן 

 חוויות האדם ואי לכך את השפעתו על חוזק ת"ק אצל האדם.

לבסוף, בהתאם להשערתי, לא נמצא הבדל מובהק בין גברים לנשים ברמת התקווה. 

 ,Snyder( חושת התקווההמחקר הנוכחי תומך בסברה כי אין פער בין המגדרים בעוצמתה של ת

לירי תלול נחשפו תושבי הדרום  הישנות המקרים בהםטמון ב . הסבר אפשרי לממצא המחקר)2000

שתרמה  מסגרת תרבותיות משותפת אשר יצרה, )2010 ;2009, לישירות הביטחון הכל( מסלול

 ,תופעה חברתיתשל תקווה. אוריינטציה זו הפכה ל ת קולקטיביתאוריינטציה רגשילהתהוותה של 
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תושבי הדרום, מה שתרם להיווצרותה של תחושת  של םופעולותיה םהשקפתהשפיעה על  אשר

Tal-Jarymowicz & Bar ,(תקווה משותפת לשני המגדרים ולחוסר הבדל ביניהם במשאב זה 

 ,Sagy( תקווהבהרכיב הקולקטיבי משמעות הדבר היא שבמחקר הנוכחי ככל הנראה בלט  .)2006

& Adwan, 2006; Staat, 1989.( 

 

במשתני אקונומיות -בין הקבוצות הסוציו הבדל ימצאכי  שוער. אקונומי-מצב סוציו

הקבוצה בעלת  שיערתי כי .המחקר השונים. חלקה הראשון של ההשערה התייחס אל תגובות הלחץ

חרדה מצבית, כעס מצבי יותר של  תדווח על רמה גבוהה אקונומי הנמוך ביותר-המצב הסוציו

, לא נמצא הבדל מובהק בין הלהשער בניגודהקבוצות האחרות. לעומת  ומצוקה פסיכולוגית

שליליות בכלכלה טמון בתמורות  זה לממצאהסבר אפשרי  הקבוצות ברמת תגובות הלחץ.

ייתכן אקונומיים. -היטשטשות בין המעמדות הסוציואשר יצרו  בשנים האחרונות הישראלית

התסכול והניכור באזור הפריפריה הדרומית, נוכח תחושת  שהיטשטשות המעמדות גברה עוד יותר

חשופים לאורך זמן לירי תלול מסלול ללא מענה מספק מצד מעצם היותם  ,אשר חשים התושבים

. גורמים אלו חשפו את תושבי הדרום לגורמי סיכון )2010 ;2009, שירות הביטחון הכללי( המדינה

ערי משותפים בשגרת יומם וחיזקו את תחושת שותפות הגורל שלהם, מה שתרם אולי למיסוך פ

אקונומיים ולהפחתת ההבדל המעמדי בתגובה ללחץ על רקע החשיפה ללחץ -המעמדות הסוציו

 אקוטי.

הקבוצה בעלת המצב  חלקה השני של ההשערה התייחס אל משאבי ההתמודדות. שיערתי כי

לעומת  תחושת קוהרנטיות וחוסן קהילתירמה נמוכה יותר של על אקונומי הנמוך תדווח -הסוציו

. אך לא יימצא הבדל בין הקבוצות ברמת התקווה, אקונומי גבוה יותר-קבוצות בעלות מצב סוציו

הסבר אפשרי . ת"ק והחוסן הקהילתיבניגוד למשוער, לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות ברמת 

אקונומי לשימוש בת"ק וחוסן קהילתי, כפי שהוזכר קודם לכן, -לחוסר תרומתו של מעמד סוציו

מיסוך של פערי אשר תורמת ל להתחזקותה של שותפות גורל בקרב התושביםשור כנראה ק

 אקונומיים בקרב תושבי ישובי הדרום בעת חשיפה ללחץ אקוטי. -המעמדות הסוציו

אקונומיים ברמת התקווה. ממצא -בהתאם למשוער, לא נמצא הבדל בין המעמדות הסוציו

על רקע חשיפה למצב לחץ לא נמצא הבדל בתחושת זה תואם לממצאי מחקר קודם שהראו כי 

הסבר  ).Braun-Lewensohn, & Sagy, 2010אקונומי שונה (-סוציו ממעמדהתקווה בין אנשים 

ק"מ  40לנוכח החשיפה ממושכת של תושבי הדרום, ברדיוס של אפשרי לממצא הוא שייתכן כי 

לי על אירועים בחייהם שעתידים ייצוג מנטאלי שלימרצועת עזה, לירי תלול מסלול, נוצר אצלם 

להשתייכות למעמד ) מעבר Snyder, 2002(התקווה שלהם נחלשה להתרחש, וכתוצאה מכך תחושת 
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-סביבתי-סוציאליביכולתה של התקווה להיות בעלת טיב אקונומי מסוים. הסבר נוסף טמון -סוציו

שהחשיפה למצב לחץ ייתכן ). Sagy, & Adwan, 2006השפעה רבה על הפרט ( תתרבותי ובעל

אקונומיים ותרמה להיחלשות כלל הקהילה, -אקוטי של ירי תלול מסלול מיסכה על הפערים הסוציו

כך שזו הפסיקה להוות כוח התורם להתמודדות בעת זמנים קשים, מה שפגע בתחושת התקווה של 

 ).Hobfoll, Briggs-Phillips, & Stines, 2003כלל הקהילה (

 

כי ימצא הבדל הנובע משונות בהירתמות להתנדבות במשתני המחקר  שוער. התנדבות

המתנדבת שיערתי כי הקבוצה  .חלקה הראשון של ההשערה התייחס אל תגובות הלחץהשונים. 

לעומת הקבוצה שאינה  חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה פסיכולוגיתתדווח על רמה נמוכה יותר של 

בעוד מובהק בין הקבוצות ברמת תגובות הלחץ. , לא נמצא הבדל הבניגוד להשער .מתנדבת

לסייע  עשויה שממצאים מהספרות מראים כי בעת חשיפה למצב לחץ, פעילות התנדבותית

טראומטית -להתמודדות טובה יותר עם אירוע הלחץ, להפחתת תסמינים של הפרעת דחק פוסט

)Jaffe, Sasson, Knobler, Aviel, & Goldberg, 2012( מצוקה פסיכולוגית ודיכאון , ואף להפחתת

)Rietschlin; 1988 ,( תסייעאינה מ פעילות התנדבותית המחקר הנוכחי מעלה את הסברה כי 

 .נוכח לחץ אקוטי הנובע מחשיפה לירי תלול מסלול תגובות לחץ,להפחתה של 

אשר  קבוצהה חלקה השני של ההשערה התייחס אל משאבי ההתמודדות. שיערתי כי

השערת  לעומת הקבוצה שאינה מתנדבת. משאבי התמודדות חזקים יותרעל תדווח  מתנדבת

בעוד שלא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות ברמת תחושת  .אוששה באופן חלקיהמחקר 

אשר אנשים ברמת התקווה.  הבדל מובהק בין הקבוצותנמצא הקוהרנטיות והחוסן הקהילתי, 

 מתנדבים. אשר אינםהה יותר לעומת אנשים דיווחו על רמת תקווה גבומבצעים פעילות התנדבותית 

התנדבות הינה פעילות המבוצעת מתוך נדיבותו ורצונו קשור לכך ש מחקראחד ההסברים לממצאי ה

, כאשר באפשרותה להגביר את האמפטיה )Wilson, 2000(החופשי של האדם לטובתם של אחרים 

מאפשר להתנדבות לחזק את התקווה הקיומית של האדם, הדבר   .)Eisenberg, 1992(כלפי הזולת 

 להתמודדותו בעתדרך האמונה כי הקבוצה והסביבה בה הוא נמצא יכולים לשמש כוח תומך התורם 

 ).Hobfoll, Briggs-Phillips, & Stines, 2003( זמנים קשים

 

  ץ ובחינה של מודל התיווך קשרים בין משאבי ההתמודדות לתגובות הלח

בין תגובות הלחץ. קשרים בין משאבי ההתמודדות ל ימצאוהשערת המחקר גרסה כי 

בין שיערתי כי הקשרים בין משאבי ההתמודדות: תחושת הקוהרנטיות, חוסן קהילתי ותקווה, ל
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שלושת תגובות הלחץ: חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה פסיכולוגית, יהיו שליליים. בנוסף שיערתי 

 תגובות הלחץ.דמוגרפיים ל-מהמשתנים הסוציו בין כל אחדיתווכו בקשר כי משאבי ההתמודדות 

 

תחושת קוהרנטיות, בהתאם להשערה, . קשרים בין משאבי ההתמודדות לתגובות הלחץ

באופן מובהק ושלילי לחרדה מצבית ולכעס מצבי, כאשר רק  יםמקושרחוסן קהילתי ותקווה נמצאו 

ת"ק ותקווה נמצאו בקשר מובהק ושלילי עם מצוקה פסיכולוגית. ממצא זה מחזק את הסברה כי 

 Braun-Lewensohn, & Sagy, 2011a; Braun-Lewensohn, Sagy, & Roth, 2010; Kimhi(ת"ק 

at el., 2010; Sagy, & Braun- Lewensohn, 2009( ותקווה ,)Hobfoll, Briggs-Phillips, & 

Stines, 2003 ( חוסן ש בעוד ,בקידום בריאות פסיכולוגית כללית באדם משמעותיתתרומה בעלות הן

תורם הנובעות וקשורות למצב לחץ, אך לא  ,להתמודדות עם תגובות לחץאמנם תורם קהילתי 

 אשר אינן בהכרח קשורות באופן בלעדי למצב הלחץ. ,להתמודדות עם תגובות לחץ מוכללות יותר

משאבי התמודדות  ןסברה אפשרית לממצאים הינה כי תחושת קוהרנטיות ותקווה ה

לאדם משאב התמודדות  תשמשמת"ק  הודות לתכונותיהן ויכולותיהן הייחודיות. שלמים יותר

עוזרת לו על ידי כך שהיא  ,)Antonovsky, 1987(המתווך בין חשיפה לאירועי לחץ לתגובות אליהם 

לאדם עוזרת התקווה  .לתפוס את העולם כהגיוני מבחינה קוגניטיבית, רגשית ואינסטרומנטאלית

לשביעות הרצון ולתחושת הרווחה האישית הכללית שלו, בעת מפגש עם אירוע לחץ בזכות תרומתה 

 Staatsומכוון אותו (כך שבעת מפגש עם מכשול היא משמשת לו גורם העצמה אדפטיבי אשר ממריץ 

& Stassen, 1985.(  התגברות והתאוששות מהירה להתמודדות, לעומת זאת, חוסן קהילתי תורם

Kimhi, Hantman, Goroshit, , 2013Lewensohn & Sagy-Braun ;לאחר חשיפה לאירוע לחץ (

Kimhi & Shamai, 2004, 2012; Kimhi, Goroshit, & Eshel, 2013; Eshel, & Zysberg,(  על

הסתגלות שלה לאחר הפרעה או מצוקה יכולות אדפטיביות של הקהילה ליכולת קשר בין ידי יצירת 

יכולת  וסן קהילתי הינשחו מעיד על האפשרות. הדבר )Norris at el., 2008אשר תקפו אותה (

, והיא הקהילה נחשפת לאירוע לחץ ילה, אשר נוצרת רק כאשרלא קבועה של הקההסתגלותית 

 כדי להתמודד עימו.  הנוצר להתמודדות רק עם גורמי לחץ הקשורים למצב הלחץ שהיאתורמת 

 

. דמוגרפים לתגובות הלחץ-בקשר שבין המשתנים הסוציומשאבי התמודדות כמתווכים 

תחושת קוהרנטיות נמצאה גורם המתווך באופן מלא בקשר  .השערת המחקר אוששה באופן חלקי

את לתגובות הלחץ. ממצא זה תואם את הסברה כי באפשרותה של ת"ק לנבא  שבין קבוצת גיל

בעוד שנדמה כי  ).LindströmEriksson & ,2006 ,בריאות האדם אף מעבר למשתנה הגיל (
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השתייכות האדם לקבוצת גיל מסוימת תורמת להתמודדותו עם לחץ אקוטי הנגרם מחשיפה לירי 

קבוצת גיל נמצא האדם כל עוד יש לו ת"ק קוהרנטיות  תלול מסלול, בפועל אין זה משנה באיזו

 למצב ואי לכךיהיה באפשרותו להסתגל משמשת גורם מגן מפני לחץ, כך שחזקה, שכן היא זו ה

 .תגובות לחץ בעצימות נמוכהלחוות 

 

 גיל כמשתנה ממתן

משתנה קבוצות גיל ישמש גורם ממתן בקשר שבין משאבי ההשערת המחקר גרסה כי 

אקוטי שנוצר כתוצאה מירי תלול על רקע חשיפה ללחץ ההתמודדות לתגובות הלחץ. שיערתי כי 

מסלול מרצועת עזה בעת המבצע הצבאי "עמוד ענן", ימצא כי הקשרים בין משאבי ההתמודדות 

יה מבוגרת יותר. בניגוד להשערה, המחקר יותר ככל שקבוצת הגיל תה לתגובות הלחץ יהיו חזקים

הנוכחי לא מצא עדות לכך שמשתנה קבוצות הגיל משמש כמשתנה ממתן, לכן הסברה כי השתייכות 

לתרום לחיזוק הקשרים שבין משאבי ההתמודדות לתגובות הלחץ עשויה לקבוצת גיל מבוגרת יותר 

פעם קשור לחומרת תגובות הלחץ נמצא לא גיל יחד עם זאת ש התבררה כלא נכונה. יש לזכור כי

.Bleich at el ,יחסיו של משתנה הגיל עם תגובות הלחץ ( ולשימוש האדם במשאבי התמודדות,

2003; Braun-Lewensohn, & Sagy, 2011a, 2013; Cohen, 2008; Hagströum, 1995 תחושת ,(

 Braun-Lewensohn, & Sagy, 2013; Braun-Lewensohn at el., 2010; Kimhi atקוהרנטיות (

el., 2010) חוסן קהילתי ,(Kimhi & Shamai, 2004, Braun-Lewensohn, & Sagy, 2013; 

Cohen at el., 2013) ותקווה ,(Hobfoll at el., ; Chen, Halperin, Crisp, & Gross, 2013-Cohen

2003; Snyder at el., 2003אפשרית  פרשנות .) התגלו לא פעם כדיפרנציאליים ואמביוולנטיים

האדם, ייתכן שבעת  בעוד שגיל קשור לחוזקם של משאבי התמודדות אצל לממצא זה, הינה כי

חשיפה לגורם לחץ, הוא אינו תורם לשימוש בהם כיוון שהוא לא מעורר באדם את היכולת לזהות 

 שקיימים אצלו משאבי התמודדות שביכולתו להיעזר בהם. לשם כך צריכים להיות לאדם ניסיון

חיים ובגרות אשר יאפשרו לו לזהות כי יש באמתחתו משאבי התמודדות, וכי באפשרותו להשתמש 

 בהם בעת החשיפה לגורם לחץ.

 

 סיכום

המחקר הנוכחי התמקד במצב לחץ אקוטי, שהתבטא בירי תלול מסלול מסיבי מרצועת עזה 

הדרום בעת המבצע הצבאי "עמוד ענן". לראשונה במחקר, התבצעה בחינה של קשרים  לכיוון ישובי

בין סטאטוס התנדבות האדם לבין משאבי התמודדות, כאשר נוסף לכך התבצעה לראשונה בחינה 
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משותפת של תחושת קוהרנטיות, חוסן קהילתי ותקווה, כגורמים הקשורים להתמודדות יעילה עם 

ות לירי תלול מסלול. ייחודו של המחקר מתבטא בבחינת תרומת גיל מצב לחץ אקוטי של היחשפ

משאבי ההתמודדות, עם ובלי סיוע הגיל, בניבוי  האדם לשימוש במשאבי התמודדות, ובחינת תרומת

 חשיפה ללחץ אקוטי. על רקע החרדה המצבית, הכעס המצבי והמצוקה הפסיכולוגית של האדם 

לתגובות הלחץ, חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה ית שליל מקושר המחקר גילה כי גיל האדם

לעת זקנה האדם מפגין חוסן חיובית לתחושת קוהרנטיות. בעוד שנדמה כי מקושר ת ופסיכולוגי

ל, למעשה רק והתמודדות טובים יותר לנוכח מצב לחץ אקוטי הנובע מחשיפה לירי תלול מסלו

מתווכים באופן מלא על ידי  הלחץ התגלועם תגובות של גיל הקשרים ההתמודדות משתפרת שכן, 

 . לקבוצת גילייכות השתאת אפקט המוגנות מפני לחץ ולא ה ק הייתה זו שיצרהת" , ולמעשהת"ק

בעוד שגברים מביעים  על פניו עולה כימגדר התגלה מקושר ותורם לניבוי תגובות הלחץ. בנוסף, 

תגובות של חים על רמה נמוכה יותר מדווו חוסן גדול יותר מנשים בעת חשיפה לירי תלול מסלול

מצב ר. למגד לחץ, כאשר בוחנים את משאבי ההתמודדות מגלים כי אפקט המיגון שלהם אינו קשור

אקונומי לא נמצא מקושר לתגובות הלחץ ולמשאבי התמודדות, אף על פי שהספרות מצביעה -סוציו

, כך שאנשים אשר לתקווההתנדבות נמצאה מקושרת לבסוף,  לשונות במשתנים אלו. מתוועל תר

 .התנדבו דיווחו על רמת תקווה גבוהה יותר

לתגובות הלחץ משאבי התמודדות לחוזק הקשרים שבין גיל האדם אינו תורם במחקר נחשף כי 

ת משאבי בין שלושמתקיימים קשרים לנוכח חשיפה לירי תלול מסלול. בנוסף, התגלה כי 

עם שלושת תגובות הלחץ וחוסן  יםמצאו בקשרנ, כאשר תחושת קוהרנטיות ותקווה ההתמודדות

ם. בחינה של מודלי הניבוי לתגובות לחץ הראתה ים עם החרדה והכעס המצבייקהילתי נמצא בקשר

, בעוד שת"ק לתרום להתמודדות הפרט עם תגובות לחץ הנובעות מהאירוע הצליחכי חוסן קהילתי 

 נשים להתמודד גם עם תגובות לחץלהוות משאב התמודדות הוליסטי יותר אשר עוזר לא הצליחה

מה שמעלה את  ,. תקווה לא תרמה לניבוי תגובות הלחץאשר אינן בהכרח קשורות למצב הלחץ

 בתוך ת"ק. מגולםהסברה כי ייתכן שחלק גדול מתכונותיה כבר 

 

 מגבלות המחקר

בהערכת המחקר הנוכחי יש לשים לב למספר מגבלות. ראשית, יש להתייחס לכך 

שהשאלונים מולאו דרך "פרויקט המדגם", מה שייתכן ויצר קיצוץ תחום, כיוון שלפרויקט זה ישנו 

מאגר משתתפים מסוים הרשום במערכת. בנוסף, כיוון שהשאלון מולא במחשב, דרך האינטרנט, 

נגיש ומונגש אל כלל האוכלוסייה אליה פנינו. יש להתייחס גם לכך שמילוי ייתכן כי השאלון לא היה 

השאלון דרש קריאה והבנה של השפה העברית, מה שמיקד אותו רק לדוברי עברית, ללא התייחסות 
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ק"מ מגבול רצועת  40בישובים באזור הדרום בטווח של עד  יםייתכן וגראשר  ,לדוברי שפות אחרות

 י תלול מסלול מהרצועה. עזה ונחשפו גם כן ליר

שנית, המחקר התמקד במצב לחץ אקוטי שנוצר כתוצאה מהסלמה באלימות הפוליטית נגד 

ישראל, אשר התבטאה בהחמרת הירי תלול מסלול מרצועת עזה לכיוון ישובי הדרום במהלך המבצע 

בישובים באזור הדרום בטווח של  הצבאי "עמוד ענן", אי לכך הדגימה במחקר בוצעה בעת המבצע

ק"מ מרצועת עזה. ייתכן כי חלק ממשתתפי המחקר היו חשופים ירי תלול מסלול קודם  40עד 

אקוטי ולא במצב אקוטי כפי -למחקר, מה שהציב אותם בעת ביצוע המחקר במצב לחץ כרוני

 שהתכוון המחקר לבחון.  

ן את רמת , בחרו שלא לציי)%11-לבסוף יש להתייחס לכך שחלק ממשתתפי המחקר (כ

 אפקטים הקשורים למשתנה זה.זיהוי הכנסתם, מה שייתכן ומנע 

 

 למחקרי המשך והצעותמסקנות 

 תחושת קוהרנטיות וחוסן קהילתי ,הגברי מגדרהשתייכות למחקר מצביע על כך שה 

חשיפה לירי תלול מ הנובעלחץ אקוטי  על רקע טובים יותר חוסן ולהתמודדותתורמים ל ,גבוהים

מסלול. על כן, בכדי להגביר את החוסן ויכולת ההתמודדות עם מצב הלחץ, יש לתמוך יתרה בנשים, 

בתוכניות אשר מלמדות אסטרטגיות התמודדות הנסמכות על  ןאו פסיכולוגית, ולשתפו/חברתית 

ת בעזרת פיתרון בעיות והשגת שליטה על המצב. בנוסף, יש לנסות לחזק את תחושת הקוהרנטיו

הסברה על ירי תלול מסלול כדי שהתושבים יבינו את התופעה, הדרכת התושבים בנוגע לאפשרויות 

כמו כן, חשוב  .ההתגוננות העומדות בפניהם ועידוד תרגולת כך שהם ידעו כיצד להתנהל בחירום

 המוטיבציה בקרב האוכלוסייה להישמע להוראות פיקוד העורף ולמעשה להגן עלמאוד לחזק את 

כך שלאקט ההתגוננות תהיה משמעות. ניתן להגביר את החוסן  ,חייהם וחיי הסובבים אותם

הקהילתי על ידי יצירת תוכניות קהילתיות אשר יגבירו את תחושת השייכות הקהילתית, יטפחו 

מנהיגות מקומית חזקה, ויגבשו וייעלו את הקהילה. בנוסף יש לתחזק מקלטים ומרחבים מוגנים, 

 תמיכה ולתרגל התמודדות עם מצב של חשיפה לירי תלול מסלול. להקים מוקדי

במחקרי המשך הנוגעים למצב לחץ אקוטי, כפי שנבחן במחקר הנוכחי, ניתן לנסות וליישם 

 את ההצעות הבאות:

למרות הסכנה הממשית לגוף ולרכוש המתקיימת בעת חשיפה לירי תלול מסלול, יש   •

לנסות ולהגיע אל אנשים פיזית ולא להסתפק רק בדגימה אינטרנטית. בנוסף יש 

להשתמש בדוגמים דוברי אנגלית, ערבית, רוסית ואמהרית, בכדי להנגיש ולהגיע אל 

 מדגם מייצג יותר.
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, מלבד בחינה של הכנסה חודשית של משק הבית, פיםאמצעים נוסיש לעשות שימוש ב •

אקונומי של האדם, זאת על מנת לאפשר שימוש מהימן ותקף יותר -לבחינת מצב סוציו

 דמוגרפי זה.-סוציובמדד 

 תחושת קוהרנטיותלבצע בחינה מעמיקה יותר של מאפייני התקווה אל מול  ניתן •

מכיל בתוכו חלק נרחב ממשתנה  ולבחון את הסברה כי רכיב המשמעותיות בת"ק

 התקווה. 

ניתן לבצע הרחבה של סטאטוס ההתנדבות וליצור תתי קבוצות על בסיס המניע  •

לחוסן ולהתמודדות עם לתרום להתנדבות, בכדי לבחון האם המניע להתנדבות יכול 

 לחץ אקוטי.   

ות גורם להועשויה ניתן לבחון את הסברה כי בגרות/בשלות האדם, בשונה מגיל האדם,  •

 שבין משאבי התמודדות לתגובות הלחץ. יםקשראת הממתן ה
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 מבוגרים - מבצע "עמוד ענן": שאלון 1נספח מספר 
 
 

 שלום רב, 

 השאלון שלהלן עוסק בהיבטים שונים הקשורים למצב הביטחוני בדרום בימים האחרונים. 

אין  תשובה נכונה או לא נכונה, תחושותיך ותפיסותיך הן שחשובות. אתה רשאי לענות על כל השאלות או על 

 חלק מהן. השאלון אינו מזוהה ותשובותיך ישמשו לצרכי מחקר בלבד. 

 ornabl@bgu.ac.ilתודה מראש על שיתוף הפעולה.  במידה ויש לך שאלות ניתן לפנות למייל 

 בברכה, צוות המחקר

-4השאלון כתוב בלשון זכר אך הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד                                                                         

8 

 
 תאריך: ______________

U מידע כללי -א'חלקU:         

 זכר □   נקבה  □מין:   .1

 היכן אתה גר? ______________(שם היישוב) .2
 סוג הישוב בו אתה מתגורר: .3

 אחר________ □ קיבוץ □ מושבה  □ מושב   □ יישוב קהילתי □ עיר/עיירה □

 ┘─└┘─└┘─└┘─└Rמאיזו שנה אתה גר בישוב?   .4

 ┘─└┘─└┘─└┘─└ Rמהי שנת הלידה שלך? .5

 חד הורי/ פרוד/ גרוש/ אלמן  □ חי בזוגיות/נשוי  □  רווק □  המשפחתי:מצבך  .6

 (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)מהם גילאי הילדים הגרים עמך?  .7

 +  (שנים)24 □   ,17-23 □        , 12-16 □ ,  6-11 □         ,0-5 □    אין ילדים הגרים עמי  □

 על תפקודך בשעת חירום?האם יש לך מגבלה גופנית אשר עלולה להשפיע  .8
 כלל לא .א
  כן, מעט .ב
 כן, הרבה .ג

9. 2T(בן משפחה מבוגר, אדם עם צרכים מיוחדים) ?2האם יש מישהו התלוי בטיפולך באופן קבועT  
 כן       ב. לא .א

 באיזו ארץ נולדת? (רשום שם ארץ) ____________ .10

 ┘─└┘─└┘─└┘─└ Rאם לא בישראל, באיזו שנה עלית לארץ? .11

 מהי השכלתך? .12

 אחר □   אקדמאית  □   על תיכונית (תעודה) □  בי"ס תיכון  □ יסודיבי"ס  □

 מהי דתך?  .13

 אחר □ דרוזי □ נוצרי □ מוסלמי □ יהודי □

  -אתה מגדיר את עצמך כ .14

 __________אחר □   חרדי □  דתי □ מסורתי □ חילוני □

המעמד ברוטו). כיצד אתה מגדיר את ₪ 11,000ההכנסה הממוצעת של משק בית בישראל היא ( .15
 הכלכלי של משפחתך? (סך כל מי שגר עמך בבית)

 הרבה יותר מהממוצע .א
 יותר מהממוצע .ב
 דומה לממוצע .ג
 פחות מהממוצע .ד
 הרבה פחות מהממוצע .ה

 ? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)Uמצוי כרגע  בביתךUמה מהרשימה הבאה  .16
 ִמְקַלט או ממ"ד .א
 במצב חירוםמזון ומים לשימוש  .ב
 ציוד לאיטום ומיגון .ג
 יוד עזרה ראשונהתרופות וצ .ד
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 לגבי העבודה שלך. מהו משך הזמן שאתה נוסע למקום עבודתך? (לכל כיוון)  .17

 איני עובד   .א
 ב. אני עובד בישוב מגורי            
 ג. פחות מחצי שעת נסיעה            
 ד. יותר מחצי שעת נסיעה           
 ה. לא קבוע           

 חירום? (לדוגמא: פיגוע, תאונת  דרכים קשה) כמה פעמים היית מעורב בארועי .18

 ויותר 6 □  פעמים 2-5 □  פעם אחת □ מעולם לא □

באירועי חירום? (ניתן להקיף יותר מתשובה אחת מבין  UנפגעתםUהאם אתה או משהו הקרוב לך  .19
 ג).-ב ו

 לא נפגעתי/נו .א
 נפגעתי/נו פיזית .ב
 נפגעתי/נו נפשית .ג

 ____)(אם כן, היכן ________  כן □ לא  □ האם אתה מעורב בפעילות התנדבותית ?  .20

 __________)(אם כן, היכן  __ כן  □  לא □ האם אתה משתייך למערך החירום ביישובך? .21

שירות לאומי  –כן  □ צה"ל,  –כן  □ לא/לא רלוונטי  □האם שירתת בצבא/שירות לאומי?  .22

 אחר–כן  □

 מה את/ה חושב/ת על מבצע עמוד ענן .23
 1 

לא מסכים 
 כלל

2 3 4 5 
מסכים 
 בהחלט

המבצע לא יעזור בכלל  .1
 והמצב ימשיך

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 המבצע יעזור לזמן מוגבל .2
המבצע יפתור את בעיית  .3

 הטילים
1 2 3 4 5 

בעקבות המבצע ניתן  .4
 יהיה להידבר עם החמאס

1 2 3 4 5 

 

31T .השאלות הבאות מתייחסות  לישוב  בו אתה גר 
  

 עד כמה הינך מסכים עם המשפט:
מסכים 

 מאד
מסכים 
במידה 

 רבה 

מסכים 
במידה 
 בינונית

מסכים 
במידה 
 מועטה

כלל 
לא 

 מסכים 
 1 2 3 4 5 ביישובי קיימת עזרה הדדית ודאגה לאחר. .1
 1 2 3 4 5 אני גאה לומר לאחרים היכן אני גר. .2
לבעלי התפקידים ביישובי  יכולת לגלות מנהיגות  .3

 במצב חירום.
5 4 3 2 1 

ומשפחתי מכירים את מערך ההתארגנות של אני  .4
 הישוב במצב חירום.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 לרשויות השלטון (ממשלה) אכפת מהיישוב שלי. .5
 1 2 3 4 5 היחסים בין הקבוצות השונות ביישובי טובים. .6
בישובי מצויים אמצעי מיגון (כמו מקלטים)  .7

 ציבוריים ברמה מספקת.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 מרגיש בטוח במקום  מגורי.אני  .8
 1 2 3 4 5 אני חש איום בטחוני ביישובי. .9

 1 2 3 4 5 היישוב שלי מאורגן למצבי חירום. .10
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 עד כמה הינך מסכים עם המשפט:

מסכים 
 מאד

מסכים 
במידה 

 רבה 

מסכים 
במידה 
 בינונית

מסכים 
במידה 
 מועטה

כלל 
לא 

 מסכים 
שרותי הבריאות ביישובי, ימשיכו לתפקד כראוי  .11

 במצב חירום.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 אני נשאר בישוב מסיבות אידיאולוגיות. .12
 1 2 3 4 5 מתכוון לעזוב את יישוב מגורי בזמן חירום.אני  .13
 1 2 3 4 5 יהיה לי צר לעזוב את ישוב מגורי. .14
כאשר אני חש צורך, אני נוהג להתייעץ עם אנשים  .15

 מהיישוב שלי.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 רבים משכניי הם חברי. .16
 1 2 3 4 5 רמת החוסן שלי היא גבוהה. .17

 
 7-ו  1אפשרויות תשובה. הנך מתבקש/ת לציין את הספרה המבטאת את תשובתך כאשר  7בשאלות הבאות יש 

, אם 1הן המתאימות לך, הקפ/י בעיגול את הספרה  1הן התשובות הקיצוניות. אם המילים מתחת לספרה 
, הקפ/י בעיגול . אם את/ה מרגיש/ה אחרת7מתאימות לך, הקפ/י בעיגול את הספרה  7המילים מתחת לספרה 

 . לכל שאלה סמנ/י תשובה אחת בלבד.7 –או ל  1 –את הספרה הקרובה על פי הרגשתך ל 
 
 . האם יש לך הרגשה שלא אכפת לך מה קורה סביבך?1
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 
 קרובות

לעיתים      
 רחוקות

 או
 אף פעם

 
 היטב?. האם קרה בעבר שהופתעת מהתנהגות של אנשים שאת/ה מכיר/ה 2
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 
 קרובות

לעיתים      
 רחוקות

 או
 אף פעם

 
 . האם אנשים שסמכת עליהם אכזבו אותך?3
 

7 6 5 4 3 2 1 
 אף פעם לא קרה      תמיד קרה

 
 . כשאת/ה חושב על החיים שלך את/ה לעיתים קרובות:4
 

7 6 5 4 3 2 1 
שואל/ת את 

עצמך למה 
בכלל את/ה 

 קיים/ת

מרגיש/ה עד      
כמה זה טוב 

 לחיות

 
 
 . האם קורה שיש לך הרגשה שמתייחסים אליך בצורה לא הוגנת?5
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 

 רחוקות או 
 אף פעם 

 לעיתים קרובות     

 
 . האם קורה לך שיש לך הרגשה שאת/ה במצב לא מוכר ולא יודע/ת מה לעשות?6
 

7 6 5 4 3 2 1 
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לעיתים 
 רחוקות או 

 אף פעם 

 לעיתים קרובות     

 
 . הדברים שאת/ה עושה בעיסוקיך היום יומיים:7
 

7 6 5 4 3 2 1 
גורמים כאב 

 ושעמום
גורמים הנאה      

 וסיפוק עמוק
 
 . כל כמה זמן יש לך בראש מחשבות ורעיונות מבולבלים?8
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 

 רחוקות או 
 אף פעם 

 לעיתים קרובות     

 קורה שיש לך הרגשות שהיית מעדיף/ה לא להרגיש אותן? . האם9
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 

 רחוקות או 
 אף פעם 

 לעיתים קרובות     

 . אנשים רבים, אפילו בעלי אופי, מרגישים עצמם לפעמים, כמו "מסכן".10
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 
 קרובות 

 

אף פעם לא      
 הרגשתי כך

 
 דברים, התברר לך בדרך כלל ש:. האם לאחר שקרו 11

 
7 6 5 4 3 2 1 

ראיתי את 
הדברים ביחס 

 הנכון

הגזמתי או      
הפחתתי 

בחשיבות 
 העניינים

 
 

 . האם יש לך הרגשה שאין הרבה משמעות לדברים בהם את/ה מעורב/ת בחיי היום יום?12
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 

רחוקות או אף 
 פעם

 לעיתים קרובות     

 
 האם קורה שיש לך הרגשות שאת/ה לא בטוח/ה שתוכל/י לשלוט בהן?. 13

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 

רחוקות או אף 
 פעם

 לעיתים קרובות     

 
נציג לך מספר משפטים שבהם משתמשים אנשים בדרך כלל כדי לתאר את הרגשות שלהם. קרא כל משפט 

והקף בעיגול את אחת הספרות משמאל לכל משפט. בחר את הספרה המתאימה ביותר לתאור ההרגשה שלך 
לא סמן . אל תתעכב/י זמן רב מדי על משפט כלשהו, אUהמצב הביטחוני בימים האחרוניםU Uחושב/ת עלUכשאת/ה 

 . Uברגע זהUאת התשובה הנראית לך כמתארת בצורה הטובה ביותר את הרגשות שלך 
 

הרבה  הרבה קצת בכלל לא  
 מאד

 4 3 2 1 אני מרגיש/ה שלו/ה )1
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 4 3 2 1 אני מרגיש/ה נרגז/ת )2
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה רגוע/ה )3
 4 3 2 1 אני חושש/ת כעת מאסונות )4
 4 3 2 1 אני חרד/ה )5
 4 3 2 1 יש לי הרגשה של בטחון עצמי )6
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה עצבני/ת )7
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה מתיחות רבה )8
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה מרוצה )9

 4 3 2 1 אני מודאג/ת )10
 4 3 2 1 אני נסער/ת )11
 4 3 2 1 אני כועס/ת )12
 4 3 2 1 מתחשק לי לצעוק על מישהו )13
 4 3 2 1 מרגיש/ה עלבוןאני  )14
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה מתוסכל/ת )15
 4 3 2 1 מתחשק לי להכות מישהו )16
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה ממורמר/ת )17

 
לכל אדם יש הרגשות שונות מזמן לזמן. במשך התקופה האחרונה האם הרגשת אחת מהתחושות הבאות? 

  הקף בעיגול את המספר המתאים.
   

לעיתים   
 קרובות

לעיתים  לפעמים
 רחוקות

 אף פעם לא

 1 2 3 4 האם היו לך כאבי ראש, שמאד הפריעו לך? 1
 1 2 3 4 האם היו לך בעיות להירדם, או להמשיך לישון? 2
 1 2 3 4 האם קרה שידיך כאבו בצורה שהפריעה לך? 3
 1 2 3 4 האם קרה שהתעלפת? 4
 1 2 3 4 שהפריע לך?האם היו לך דפיקות לב חזקות בצורה  5
 1 2 3 4 האם קרה לך שחווית חוויה של התמוטטות רגשית? 6

 
 ., שמה שכתוב במשפט יקרה בשנה הקרובהUאת/ה רוצהUהקף בעיגול את המספר שמראה עד כמה 

 
בכלל   

לא 
מקווה 
 שיקרה

מאוד     
מקווה 
 שיקרה

 5 4 3 2 1 0 שיהיו לי יותר חברים )1
 5 4 3 2 1 0 טובשמצב בריאותי יהיה  )2
 5 4 3 2 1 0 שאצליח לעשות דברים שאני רוצה )3
 5 4 3 2 1 0 שאהיה שמח )4
 5 4 3 2 1 0 שיהיה לי כסף )5
 5 4 3 2 1 0 שיהיה לי זמן פנוי )6
 5 4 3 2 1 0 שאנשים יעזרו זה לזה )7
 5 4 3 2 1 0 שאחוז הפשיעה ירד )8
 5 4 3 2 1 0 שהמצב הכלכלי במדינה יהיה טוב יותר )9

 5 4 3 2 1 0 שהמשפחה שלי תבין אותי )10
 5 4 3 2 1 0 שיהיה צדק בעולם )11
 5 4 3 2 1 0 שיהיה שלום בעולם )12
 5 4 3 2 1 0 שיהיה לי חופש לעשות מה שאני רוצה )13
 5 4 3 2 1 0 שלאנשים יהיה מה שצריך כדי לחיות )14

 
    .בשנה הקרובה Uבאמת יקרהU/י בעיגול את המספר שמראה עד כמה, לפי הערכה שלך, מה שכתוב במשפט הקפ

 
בטוח   

שלא 
 יקרה 

בטוח     
 שיקרה

 5 4 3 2 1 0 שיהיו לי יותר חברים )1
 5 4 3 2 1 0 שמצב בריאותי יהיה טוב )2
 5 4 3 2 1 0 שאצליח לעשות דברים שאני רוצה )3
 5 4 3 2 1 0 שאהיה שמח )4
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 5 4 3 2 1 0 שיהיה לי כסף )5
 5 4 3 2 1 0 שיהיה לי זמן פנוי )6
 5 4 3 2 1 0 שאנשים יעזרו זה לזה )7
 5 4 3 2 1 0 שאחוז הפשיעה ירד )8
 5 4 3 2 1 0 שהמצב הכלכלי במדינה יהיה טוב יותר )9

 5 4 3 2 1 0 שהמשפחה שלי תבין אותי )10
 5 4 3 2 1 0 שיהיה צדק בעולם )11
 5 4 3 2 1 0 שיהיה שלום בעולם )12
 5 4 3 2 1 0 שיהיה לי חופש לעשות מה שאני רוצה )13
 5 4 3 2 1 0 שלאנשים יהיה מה שצריך כדי לחיות )14

 
נשמח לקרוא  את תגובתך לשאלון: הערות והארות לעורכי המחקר, שאלות לא מובנות, נושאים שלא 

 הוזכרו וכדו'
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 תודה רבה שהקדשת מזמנך לענות על שאלון זה
 לבינסון-פרופ' שפרה שגיא וד"ר ארנה בראון

R 08-6461391טלפון: התוכנית לניהול וישוב סכסוכים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתבגרים - מבצע "עמוד ענן": שאלון 2נספח מספר 
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 שלום רב, 

 השאלון שלהלן עוסק בהיבטים שונים הקשורים למצב הביטחוני בדרום בימים האחרונים. 

אין  תשובה נכונה או לא נכונה, תחושותיך ותפיסותיך הן שחשובות. אתה רשאי לענות על כל השאלות או על 

 חלק מהן. השאלון אינו מזוהה ותשובותיך ישמשו לצרכי מחקר בלבד. 

 ornabl@bgu.ac.ilתודה מראש על שיתוף הפעולה.  במידה ויש לך שאלות ניתן לפנות למייל 

 בברכה, צוות המחקר

-4השאלון כתוב בלשון זכר אך הוא מיועד לנשים ולגברים כאחד                                                                         

8 

 
 תאריך: ______________

U'מידע כללי -חלק אU:         

 זכר □   נקבה  □מין:   .1

 היכן אתה גר? ______________(שם היישוב) .2
 ה מתגורר:סוג הישוב בו את .3

 אחר________ □ קיבוץ □ מושבה  □ מושב   □ יישוב קהילתי □ עיר/עיירה □

 ┘─└┘─└┘─└┘─└Rמאיזו שנה אתה גר בישוב?   .4

 ┘─└┘─└┘─└┘─└ Rמהי שנת הלידה שלך? .5

 באיזו ארץ נולדת? (רשום שם ארץ) ____________ .6

 ┘─└┘─└┘─└┘─└ Rאם לא בישראל, באיזו שנה עלית לארץ? .7

 מהי דתך?  .8

 אחר □ דרוזי □ נוצרי □ מוסלמי □ יהודי □

  -אתה מגדיר את עצמך כ .9

 __________אחר □   חרדי □  דתי □ מסורתי □ חילוני □

ברוטו). כיצד אתה מגדיר את המעמד ₪ 11,000ההכנסה הממוצעת של משק בית בישראל היא ( .10
 הכלכלי של משפחתך? (סך כל מי שגר עמך בבית)

 הרבה יותר מהממוצע .ו
 יותר מהממוצע .ז
 דומה לממוצע .ח
 פחות מהממוצע .ט
 הרבה פחות מהממוצע .י

 ? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)Uמצוי כרגע  בביתךUמה מהרשימה הבאה  .11
 ִמְקַלט או ממ"ד .ה
 במצב חירוםמזון ומים לשימוש  .ו
 ציוד לאיטום ומיגון .ז
 תרופות וציוד עזרה ראשונה .ח

 חירום? (לדוגמא: פיגוע, תאונת  דרכים קשה) כמה פעמים היית מעורב בארועי .12

 ויותר 6 □  פעמים 2-5 □  פעם אחת □ מעולם לא □

 

באירועי חירום? (ניתן להקיף יותר מתשובה אחת מבין  UנפגעתםUהאם אתה או משהו הקרוב לך  .13
 ג).-ב ו

 לא נפגעתי/נו .ד
 נפגעתי/נו פיזית .ה
 נפגעתי/נו נפשית .ו

 _______)(אם כן, היכן _____  כן □ לא  □ האם אתה מעורב בפעילות התנדבותית ?  .14

 
 מה את/ה חושב/ת על מבצע עמוד ענן .15

 1 2 3 4 5 
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לא מסכים 
 כלל

מסכים 
 בהחלט

המבצע לא יעזור בכלל  .1
 והמצב ימשיך

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 המבצע יעזור לזמן מוגבל .2
המבצע יפתור את בעיית  .3

 הטילים
1 2 3 4 5 

בעקבות המבצע ניתן  .4
 עם החמאסיהיה להידבר 

1 2 3 4 5 

 

31T .השאלות הבאות מתייחסות  לישוב  בו אתה גר 
  

 עד כמה הינך מסכים עם המשפט:
מסכים 

 מאד
מסכים 
במידה 

 רבה 

מסכים 
במידה 
 בינונית

מסכים 
במידה 
 מועטה

כלל 
לא 

 מסכים 
 1 2 3 4 5 ביישובי קיימת עזרה הדדית ודאגה לאחר. .1
 1 2 3 4 5 גר.אני גאה לומר לאחרים היכן אני  .2
לבעלי התפקידים ביישובי  יכולת לגלות מנהיגות  .3

 במצב חירום.
5 4 3 2 1 

אני ומשפחתי מכירים את מערך ההתארגנות של  .4
 הישוב במצב חירום.

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 לרשויות השלטון (ממשלה) אכפת מהיישוב שלי. .5
 1 2 3 4 5 היחסים בין הקבוצות השונות ביישובי טובים. .6
בישובי מצויים אמצעי מיגון (כמו מקלטים)  .7

 ציבוריים ברמה מספקת.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 אני מרגיש בטוח במקום  מגורי. .8
 1 2 3 4 5 אני חש איום בטחוני ביישובי. .9

 1 2 3 4 5 היישוב שלי מאורגן למצבי חירום. .10
כראוי שרותי הבריאות ביישובי, ימשיכו לתפקד  .11

 במצב חירום.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 אני נשאר בישוב מסיבות אידיאולוגיות. .12
 1 2 3 4 5 אני מתכוון לעזוב את יישוב מגורי בזמן חירום. .13
 1 2 3 4 5 יהיה לי צר לעזוב את ישוב מגורי. .14
כאשר אני חש צורך, אני נוהג להתייעץ עם אנשים  .15

 מהיישוב שלי.
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 רבים משכניי הם חברי. .16
 1 2 3 4 5 רמת החוסן שלי היא גבוהה. .17

 
 7-ו  1אפשרויות תשובה. הנך מתבקש/ת לציין את הספרה המבטאת את תשובתך כאשר  7בשאלות הבאות יש 

, אם 1/י בעיגול את הספרה הן המתאימות לך, הקפ 1הן התשובות הקיצוניות. אם המילים מתחת לספרה 
. אם את/ה מרגיש/ה אחרת, הקפ/י בעיגול 7מתאימות לך, הקפ/י בעיגול את הספרה  7המילים מתחת לספרה 

 . לכל שאלה סמנ/י תשובה אחת בלבד.7 –או ל  1 –את הספרה הקרובה על פי הרגשתך ל 
 
 . האם יש לך הרגשה שלא אכפת לך מה קורה סביבך?1
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 
 קרובות

לעיתים      
 רחוקות

 או
 אף פעם

 
 
 
 . האם קרה בעבר שהופתעת מהתנהגות של אנשים שאת/ה מכיר/ה היטב?2
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7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 
 קרובות

לעיתים      
 רחוקות

 או
 אף פעם

 
 . האם אנשים שסמכת עליהם אכזבו אותך?3
 

7 6 5 4 3 2 1 
 אף פעם לא קרה      תמיד קרה

 
 כשאת/ה חושב על החיים שלך את/ה לעיתים קרובות:. 4
 

7 6 5 4 3 2 1 
שואל/ת את 

עצמך למה 
בכלל את/ה 

 קיים/ת

מרגיש/ה עד      
כמה זה טוב 

 לחיות

 
 
 . האם קורה שיש לך הרגשה שמתייחסים אליך בצורה לא הוגנת?5
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 

 רחוקות או 
 אף פעם 

 לעיתים קרובות     

 
 האם קורה לך שיש לך הרגשה שאת/ה במצב לא מוכר ולא יודע/ת מה לעשות?. 6
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 

 רחוקות או 
 אף פעם 

 לעיתים קרובות     

 
 . הדברים שאת/ה עושה בעיסוקיך היום יומיים:7
 

7 6 5 4 3 2 1 
גורמים כאב 

 ושעמום
גורמים הנאה      

 וסיפוק עמוק
 
 בראש מחשבות ורעיונות מבולבלים?. כל כמה זמן יש לך 8
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 

 רחוקות או 
 אף פעם 

 לעיתים קרובות     

 . האם קורה שיש לך הרגשות שהיית מעדיף/ה לא להרגיש אותן?9
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 

 רחוקות או 
 אף פעם 

 לעיתים קרובות     

 לפעמים, כמו "מסכן". . אנשים רבים, אפילו בעלי אופי, מרגישים עצמם10
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 
 קרובות 

 

אף פעם לא      
 הרגשתי כך

 . האם לאחר שקרו דברים, התברר לך בדרך כלל ש:11
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7 6 5 4 3 2 1 

ראיתי את 
הדברים ביחס 

 הנכון

הגזמתי או      
הפחתתי 

בחשיבות 
 העניינים

 
 

 בהם את/ה מעורב/ת בחיי היום יום?. האם יש לך הרגשה שאין הרבה משמעות לדברים 12
 

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 

רחוקות או אף 
 פעם

 לעיתים קרובות     

 
 . האם קורה שיש לך הרגשות שאת/ה לא בטוח/ה שתוכל/י לשלוט בהן?13

7 6 5 4 3 2 1 
לעיתים 

רחוקות או אף 
 פעם

 לעיתים קרובות     

 
נציג לך מספר משפטים שבהם משתמשים אנשים בדרך כלל כדי לתאר את הרגשות שלהם. קרא כל משפט 

והקף בעיגול את אחת הספרות משמאל לכל משפט. בחר את הספרה המתאימה ביותר לתאור ההרגשה שלך 
לא סמן . אל תתעכב/י זמן רב מדי על משפט כלשהו, אUהמצב הביטחוני בימים האחרוניםU Uחושב/ת עלUכשאת/ה 

 . Uברגע זהUאת התשובה הנראית לך כמתארת בצורה הטובה ביותר את הרגשות שלך 
 

הרבה  הרבה קצת בכלל לא  
 מאד

 4 3 2 1 אני מרגיש/ה שלו/ה )1
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה נרגז/ת )2
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה רגוע/ה )3
 4 3 2 1 אני חושש/ת כעת מאסונות )4
 4 3 2 1 אני חרד/ה )5
 4 3 2 1 יש לי הרגשה של בטחון עצמי )6
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה עצבני/ת )7
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה מתיחות רבה )8
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה מרוצה )9

 4 3 2 1 אני מודאג/ת )10
 4 3 2 1 אני נסער/ת )11
 4 3 2 1 אני כועס/ת )12
 4 3 2 1 מתחשק לי לצעוק על מישהו )13
 4 3 2 1 מרגיש/ה עלבוןאני  )14
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה מתוסכל/ת )15
 4 3 2 1 מתחשק לי להכות מישהו )16
 4 3 2 1 אני מרגיש/ה ממורמר/ת )17

 
לכל אדם יש הרגשות שונות מזמן לזמן. במשך התקופה האחרונה האם הרגשת אחת מהתחושות הבאות? 

  הקף בעיגול את המספר המתאים.
   

לעיתים   
 קרובות

לעיתים  לפעמים
 רחוקות

 אף פעם לא

 1 2 3 4 האם היו לך כאבי ראש, שמאד הפריעו לך? 1
 1 2 3 4 האם היו לך בעיות להירדם, או להמשיך לישון? 2
 1 2 3 4 בצורה שהפריעה לך? רעדוהאם קרה שידיך  3
 1 2 3 4 האם קרה שהתעלפת? 4
 1 2 3 4 כאבי בטן?האם היו  5
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 ., שמה שכתוב במשפט יקרה בשנה הקרובהUאת/ה רוצהUהקף בעיגול את המספר שמראה עד כמה 
 

בכלל   
לא 

מקווה 
 שיקרה

מאוד     
מקווה 
 שיקרה

 5 4 3 2 1 0 הספר-שאצליח בבית )1
 5 4 3 2 1 0 שיהיו לי יותר חברים )2
 5 4 3 2 1 0 שמצב בריאותי יהיה טוב )3
 5 4 3 2 1 0 רוצה שאצליח לעשות דברים שאני )4
 5 4 3 2 1 0 שאהיה שמח )5
 5 4 3 2 1 0 שיהיה לי כסף )6
 5 4 3 2 1 0 שיהיה לי זמן פנוי )7
 5 4 3 2 1 0 שאנשים יעזרו זה לזה )8
 5 4 3 2 1 0 שאחוז הפשיעה ירד )9

 5 4 3 2 1 0 שהמצב הכלכלי במדינה יהיה טוב יותר )10
 5 4 3 2 1 0 שהמשפחה שלי תבין אותי )11
 5 4 3 2 1 0 שיהיה צדק בעולם )12
 5 4 3 2 1 0 שיהיה שלום בעולם )13
 5 4 3 2 1 0 שיהיה לי חופש לעשות מה שאני רוצה )14
 5 4 3 2 1 0 שלאנשים יהיה מה שצריך כדי לחיות )15

 
    .בשנה הקרובה Uבאמת יקרהUהקפ/י בעיגול את המספר שמראה עד כמה, לפי הערכה שלך, מה שכתוב במשפט 

 
בטוח   

שלא 
 יקרה 

בטוח     
 שיקרה

 5 4 3 2 1 0 הספר-שאצליח בבית )1
 5 4 3 2 1 0 שיהיו לי יותר חברים )2
 5 4 3 2 1 0 שמצב בריאותי יהיה טוב )3
 5 4 3 2 1 0 שאצליח לעשות דברים שאני רוצה )4
 5 4 3 2 1 0 שאהיה שמח )5
 5 4 3 2 1 0 שיהיה לי כסף )6
 5 4 3 2 1 0 שיהיה לי זמן פנוי )7
 5 4 3 2 1 0 שאנשים יעזרו זה לזה )8
 5 4 3 2 1 0 שאחוז הפשיעה ירד )9

 5 4 3 2 1 0 שהמצב הכלכלי במדינה יהיה טוב יותר )10
 5 4 3 2 1 0 שהמשפחה שלי תבין אותי )11
 5 4 3 2 1 0 שיהיה צדק בעולם )12
 5 4 3 2 1 0 שיהיה שלום בעולם )13
 5 4 3 2 1 0 שיהיה לי חופש לעשות מה שאני רוצה )14
 5 4 3 2 1 0 שלאנשים יהיה מה שצריך כדי לחיות )15
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Sense of Coherence, Community Resilience and Hope 

as Related to Stress Reactions, During an Escalation 

of Political Violence in Southern Israel : Age Differences 
 

Dennis Okhamafe 

 
Abstract 

On November 14P

th
P 2012, following an escalation in acts of Hostilities carried out 

from the Gaza Strip, Israel launched a military operation "Pillar of Defense" in order to 

return the Security to communities in southern Israel and Gaza envelope, after it had 

been undermined. During the operation there was large escalation in the high-trajectory 

firing attacks towards Israel. Over 1,700 rockets and more than 50 Mortars were fired 

from Gaza Strip into Israel, primary aimed on communities in southern Israel and Gaza 

envelope. The results of the firing were the death of 6 and the injury of 200 Israeli 

citizens. The commonness of the firing towards Israel, in a period of 8 days, constituted 

an acute embodiment of political violence against citizens, that caused a stressful reality 

mostly for the citizens living within 40 km radius from the Gaza Strip. 

This study was based on Antonovsky's Salutogenic theory, which explores 

human reactions to stress, out of the presumption that it can give a holistic perspective 

of how to deal with a stressful situations. The theory sees in human reactions to stress as 

an interaction between personal and environmental elements. Therefore, this study 

focused on factors that help in reducing stress reactions (sense of coherence, community 

resilience and hope), and encourage mental and physical health. The study aim to 

examine sense of coherence (SOC), community resilience and hope as related to stress 

reactions – state anxiety, state anger and psychological distress (SPD), during intensive 

high-trajectory firing attacks. Furthermore, the study examines the role of these coping 

resources in mediating between socio-demographic characteristics – age group, gender, 



II 
 

socioeconomic status and volunteer status, and stress reactions. The moderation effect 

of age on the links between coping resources and stress reactions was examining as 

well. 

Data was gathered during the military operation "Pillar of Defense" from 161 

participants living in communities (cities/towns, community villages, moshavim and 

kibbutzim) within 40 km radius from the Gaza Strip, who was under intensive high-

trajectory firing attacks at that time. The participants, 84 women and 77 men, aged 14-

78 were grouped in to 4 age groups – adolescents [14-19] (32.3%), young adults [20-39] 

(34.8%), middle aged people [40-59] (25.5%) and the elderly [60-78] (7.5%). Self-

reported questionnaires were administered via the internet and included socio-

demographic data, coping resources and stress reactions. 

Age was found negatively linked to the stress reactions – state anxiety, state 

anger and SPD, and positively linked to SOC. However, it was found that SOC created 

a protective effect that mediated between age and the stress reactions. This means that 

being in a certain age group didn’t contribute to coping with acute stress caused by 

exposure to high-trajectory firing attacks, rather a high SOC. In addition, gender 

differences emerge in relation to stress reaction, but not in coping resources. When 

exposed to high-trajectory firing attacks, man had shown a higher resilience compare to 

woman, and reported a lower level of stress reactions. However, examining of the 

coping resources hadn’t show a protective effect relates to gender differences. 

Socioeconomic status wasn't linked to stress reaction and coping resources. Volunteer 

status was related to hope, hence people who volunteered declared a high level of hope 

compare to those who didn’t.   

In addition, the coping resources were positively linked to each other, while 

SOC and hope were negatively linked to the stress reactions, and community resilience 

was negatively linked to state anxiety and state anger. The predictive models in the 
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study had shown that gender contributed to the prediction of all stress reactions, hence 

being a part of the male gender may serve as a resilience factor that contributes to the 

reduction of stress reactions level. Furthermore, the study revealed community 

resilience had contributed to the prediction of state anxiety and state anger, while SOC 

had contributed to the prediction of all stress reactions. This suggests that in this study 

community resilience instrumented coping with stress reactions that were related to the 

stress event, whereas SOC was a more holistic coping resource that helped people to 

cope with stress reactions that are not necessarily related to the stress event. Hope didn’t 

contribute to the prediction of the stress reactions, which implies that a part of it may 

portray inside SOC. Finally, age didn’t moderate the links between the coping resources 

and the stress reactions. 

The research suggests that belonging to the male gender, high SOC and high 

community resilience, contribute to the resilience and coping among civilians during 

acute stress caused by exposure to high-trajectory firing attacks. Therefore, in order to 

increase the resilience and coping with the stressful situation, there is need of creating 

programs that would emphasize this factors with the aim of optimizing the treatment in 

people who are exposed to high-trajectory firing attacks. 
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	חלקה השני של ההשערה התייחס אל משאבי ההתמודדות. שיערתי כי מבוגרים בגיל העמידה ידווחו על רמה גבוהה יותר של תחושת קוהרנטיות לעומת שאר קבוצות הגיל. בנוסף צפיתי כי לא ימצאו הבדלים בין קבוצות הגיל השונות ברמת החוסן הקהילתי והתקווה. ממצאי המחקר חשפו כי ישנו ...
	בהתאם להשערתי, לא נמצא הבדל מובהק בין קבוצות הגיל השונות ברמת התקווה. יש לזכור כי בעוד שסניידר גרס כי תקווה אינה תכונה מולדת, כי אם דפוס חשיבה נלמד ורציף (Snyder, 2002), הסברה הרווחת היא כי ייתכן ואין קשר בין גיל לתקווה (Snyder, Lopez, Shorey, Rand, &...
	מגדר. שוער כי ימצא הבדל בין המגדרים במשתני המחקר השונים. חלקה הראשון של ההשערה התייחס אל תגובות הלחץ. שיערתי כי נשים תדווחנה על רמה גבוהה יותר של  חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה פסיכולוגית לעומת גברים. בהתאם להשערה, נמצא כי נשים דיווחו על רמה גבוהה יותר ...
	חלקה השני של ההשערה התייחס אל משאבי ההתמודדות. שיערתי כי נשים תדווחנה על רמה גבוהה יותר של חוסן קהילתי לעומת גברים, וכי לא ימצא הבדל בין המגדרים ברמת תחושת הקוהרנטיות ובתקווה. בניגוד למשוער, לא נמצא הבדל מובהק בין המגדרים ברמת החוסן הקהילתי. סברה אפשר...
	השערת המחקר גרסה כי ימצאו קשרים בין משאבי ההתמודדות לבין תגובות הלחץ. שיערתי כי הקשרים בין משאבי ההתמודדות: תחושת הקוהרנטיות, חוסן קהילתי ותקווה, לבין שלושת תגובות הלחץ: חרדה מצבית, כעס מצבי ומצוקה פסיכולוגית, יהיו שליליים. בנוסף שיערתי כי משאבי ההתמו...
	השערת המחקר גרסה כי המשתנה קבוצות גיל ישמש גורם ממתן בקשר שבין משאבי ההתמודדות לתגובות הלחץ. שיערתי כי על רקע חשיפה ללחץ אקוטי שנוצר כתוצאה מירי תלול מסלול מרצועת עזה בעת המבצע הצבאי "עמוד ענן", ימצא כי הקשרים בין משאבי ההתמודדות לתגובות הלחץ יהיו חזק...
	סיכום
	בהערכת המחקר הנוכחי יש לשים לב למספר מגבלות. ראשית, יש להתייחס לכך שהשאלונים מולאו דרך "פרויקט המדגם", מה שייתכן ויצר קיצוץ תחום, כיוון שלפרויקט זה ישנו מאגר משתתפים מסוים הרשום במערכת. בנוסף, כיוון שהשאלון מולא במחשב, דרך האינטרנט, ייתכן כי השאלון לא...
	שנית, המחקר התמקד במצב לחץ אקוטי שנוצר כתוצאה מהסלמה באלימות הפוליטית נגד ישראל, אשר התבטאה בהחמרת הירי תלול מסלול מרצועת עזה לכיוון ישובי הדרום במהלך המבצע הצבאי "עמוד ענן", אי לכך הדגימה במחקר בוצעה בעת המבצע בישובים באזור הדרום בטווח של עד 40 ק"מ מ...
	לבסוף יש להתייחס לכך שחלק ממשתתפי המחקר (כ-11%), בחרו שלא לציין את רמת הכנסתם, מה שייתכן ומנע זיהוי אפקטים הקשורים למשתנה זה.
	מסקנות והצעות למחקרי המשך
	המחקר מצביע על כך שהשתייכות למגדר הגברי, תחושת קוהרנטיות וחוסן קהילתי גבוהים, תורמים לחוסן ולהתמודדות טובים יותר על רקע לחץ אקוטי הנובע מחשיפה לירי תלול מסלול. על כן, בכדי להגביר את החוסן ויכולת ההתמודדות עם מצב הלחץ, יש לתמוך יתרה בנשים, חברתית ו/או...
	במחקרי המשך הנוגעים למצב לחץ אקוטי, כפי שנבחן במחקר הנוכחי, ניתן לנסות וליישם את ההצעות הבאות:
	  למרות הסכנה הממשית לגוף ולרכוש המתקיימת בעת חשיפה לירי תלול מסלול, יש לנסות ולהגיע אל אנשים פיזית ולא להסתפק רק בדגימה אינטרנטית. בנוסף יש להשתמש בדוגמים דוברי אנגלית, ערבית, רוסית ואמהרית, בכדי להנגיש ולהגיע אל מדגם מייצג יותר.
	 יש לעשות שימוש באמצעים נוספים, מלבד בחינה של הכנסה חודשית של משק הבית, לבחינת מצב סוציו-אקונומי של האדם, זאת על מנת לאפשר שימוש מהימן ותקף יותר במדד סוציו-דמוגרפי זה.
	 ניתן לבצע בחינה מעמיקה יותר של מאפייני התקווה אל מול תחושת קוהרנטיות ולבחון את הסברה כי רכיב המשמעותיות בת"ק מכיל בתוכו חלק נרחב ממשתנה התקווה.
	 ניתן לבצע הרחבה של סטאטוס ההתנדבות וליצור תתי קבוצות על בסיס המניע להתנדבות, בכדי לבחון האם המניע להתנדבות יכול לתרום לחוסן ולהתמודדות עם לחץ אקוטי.
	 ניתן לבחון את הסברה כי בגרות/בשלות האדם, בשונה מגיל האדם, עשויה להוות גורם הממתן את הקשרים שבין משאבי התמודדות לתגובות הלחץ.
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