
 

 תחושת קוהרנטיות לאומית  
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 ?הילכו שניים יחדיו
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 שפרה שגיא' פרופ

 בנגב גוריוןאוניברסיטת בן 

 2020יוני  22



 מהישראלים 90%

 מגדירים עצמם מאושרים

 (  2016 ס"הלמח האחרון של "מתוך הדו)  
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המדד הישראלי בשביעות רצון גבוה מהממוצע  

 (ח האחרון של הארגון"מתוך הדו) OECD -של ה



חברות שמעורבות בסכסוכים מתמשכים ואלימים  

ברמה   פונקציונלימפתחות רפרטואר פסיכולוגי 

המאפשר לחבריהן להתמודד עם , הקולקטיבית

 (.Bar-Tal, 2000)המצב 

 

תחושת  מרכיב משמעותי ברפרטואר הזה הוא 

 (.Sagy, 2017)קוהרנטיות לאומית 
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 ?חברה בסכסוך מתמשך  מתמודדת איך



תחושת קוהרנטיות לאומית בהקשר  

 (2015, שגיא)ישראלי -היהודי

 תפיסת העולם הקוגניטיבית שמציע הלאום  –מוָבנות
המובנות מבוססת על  . רציונלית, מובנת, היא קוהרנטית

 .  חברתיים קולקטיבים ויצוגיםנרטיבים 

 

תחושה שמשאבי ההתמודדות ברמה  – נהילות
,  מנהיגות -משאבים אלו . הלאומית עונים על צרכי הפרט

מאפשרים התמודדות במצבי סיכון   –חינוך , בטחון, צבא
 .ולחץ

 

להיבטים הרגשיים של  מתיחסת – משמעותיות
לאומה  . ישראלי-משמעות הקיום והשייכות לעם היהודי

חזון , מטרות, י ספוק אתגרים"יש משמעות לחבריה ע
 .וגורל משותף
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 תחושת קוהרנטיות לאומית

 :  בתקופות משבר  

 ?מקדם התמודדות או גורם בדלני

 כלכלי-משבר בריאותי –מגפת הקורונה 
  

תחושת הקוהרנטיות הלאומית נמצאה 

תרמה לבריאות  , כמשאב חוסן משמעותי

בעקר בקרב  ) הנפשית ולתחושת הרווחה

 .  (Mana & Sagy, 2020)(מרכז-מצביעי ימין
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 תחושת קוהרנטיות לאומית

 בשתי נקודות זמן
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 סגר - 2020מרץ  23-25 " תעשו חיים"  - 2020מאי  28-31

4.11 

4.21 

p < .05 



 ק לאומית  "בין ת( מתאמים) הקשר

 ותחושת רווחה ובריאות הנפשית
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 2020סוף מאי  2020סוף מרץ 

 

 

SONC 

 ק לאומית"ת

 

תחושת רווחה  

 ובריאות נפשית

 

 

0.39 

 

  

 

 

SONC 

 ק לאומית"ת

 

תחושת רווחה  

 ובריאות נפשית

 

 

0.32  



 תחושת קוהרנטיות לאומית

בתקופות משבר על רקע הסכסוך    

 פלסטיני-הישראלי

  2014  ,(מלחמת עזה)מבצע צוק איתן 
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 :פתיחות לאחר

אמפתיה וכעס כלפי  , לגיטימציה

 נרטיבים פלסטינים

 בשאלון מוצגים אירועים היסטוריים הקשורים
 לסכסוך הישראלי פלסטיני

 
 לכל אירוע מוצגים שני הנרטיבים הקבוצתיים– 

 של הצד הישראלי ושל הצד הפלסטיני
 
 כעס ואמפתיה, לגיטימציה –בהתייחס לכל נרטיב 
 

(Sagy,  Adwan, & Kaplan, 2002) 
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 :תחושת קוהרנטיות לאומית

 "צוק איתן"לפני ואחרי 

3.86 
4.12 

1

2

3

4

5

 10 אחרי לפני



 

 ק לאומית  "בין ת( מתאמים) הקשר

 ופתיחות לאחר  
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 אחרי צוק איתן לפני צוק איתן

 

 

SONC 

 ק לאומית"ת

 

 

 לאחר פתיחות

 

 

-0.35 

 

  

 

 

SONC 

 ק לאומית"ת

 

 

 לאחר פתיחות

 

 

-0.42 

  



 

תחושת הקוהרנטיות הלאומית התחזקה בעת 

המבצע ונמצאה בקשר שלילי חזק עם נכונות  

 .או פתיחות כלפי האחר/לפיוס ו

(Sarid, Srour, & Sagy, in press) 
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מה הקשר בין תחושת קוהרנטיות 

 ?לאומית לבין פתיחות לאחר
 



 תחושת קוהרנטיות לאומית

 יהודי  -וקבלת האחר במדגם ישראלי  
Mana, Srour, & Sagy, 2019 )) 
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 סכום זמני ?מה מצאנו
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  ?האם אפשר אחרת

בנגב קיימנו מפגשי דיאלוג  גוריוןבאוניברסיטת בן 
 .2013-2017בשנים  לאומיות-חדבקבוצות 

 
למדו ( ישראלים-יהודים ות.סטודנטים)הקבוצות 

את הנרטיב של האחר הפלסטיני על ידי קריאת 
. סיורים ודיונים רפלקטיביים, הרצאות, טקסטים

תובנות לגבי מורכבות   איפשרההלמידה הזו 
הצרכים של כל הצדדים בסכסוך  , הקונפליקט

 .והנרטיבים המנוגדים
 

(Ben David, et al., 2017;  Sagy, 2017;  Sternberg, Litvak Hirsch, 
& Sagy, 2018;  Zigenlaub & Sagy, 2020) 
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 בסדנה
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 (ומה לא)מה השתנה 

 ?  בעקבות הסדנה  
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 לפני   אחרי מובהקות

n.s. 4.11 4.01 לאומית ק"ת 

 

 

n.s. 

 

3.72 

 

3.72 

 –לגיטימציה 

 נרטיבים ישראלים

 

p<.07 

 

3.47 

 

3.19 

 –לגיטימציה 

 נרטיבים פלסטינים

p<.09 4.77 4.33 

אמון כלפי  

 פלסטינים

p<.01 4.24 4.53 

 פחד 

 מפלסטינים

p<.05 3.53 3.94 

כעס כלפי  

 פלסטינים

(Zigenlaub & Sagy, 2020) 



הממצאים ממחקרים שהעריכו את הסדנאות  

מלמדים אותנו על האפשרות הפוטנציאלית  

של טיפוח תחושת קוהרנטיות לאומית  

תחושת קוהרנטיות כזו הינה  . שאיננה בדלנית

רגישה לתפיסה מורכבת של הסכסוך ולנכונות  

 .  לפתרונות

(Ben David, et al., 2017;  Sagy, 2017;  Sternberg, 

Litvak Hirsch, & Sagy, 2018;  Zigenlaub & Sagy, 

2020) 
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 סכום

 חזקה קשורה  תחושת קוהרנטיות לאומית

לחוסן ולבריאות נפשית מחד ולרמות נמוכות  

 .של פתיחות לאחר מאידך

  מערכת החינוך נדרשת להתערבויות חינוכיות

המיועדות להעלאת רמת הפתיחות והסובלנות  

 .לאחר

צריכות  , רצוי כבר מגיל צעיר, תוכניות אלו

כזו  , לפתח תחושת קוהרנטיות לאומית חזקה

 .  הכלה של קבוצות אחרותהמאפשרת גם 
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 תודה על ההקשבה  
21 
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 1948 -דוגמא משאלון הנרטיבים 

 מלחמת) 1948ישראלים רבים רואים את מלחמת 

כאירוע חשוב אשר מסמל את יכולת  ( העצמאות

איך אתה מרגיש  . ההישרדות שלהם ואת עצמאותם

 ?כלפי העמדה הזו

מאוד לא   

 נכון
 לא נכון

נכון במידה 

 מסויימת
 נכון מאוד נכון

שהעמדה של אותם ישראלים   אני חושב

 היא לגיטימית
1 2 3 4 5 

אני מרגיש אמפתיה כלפי העמדה של 

 אותם ישראלים
1 2 3 4 5 

אני מרגיש כעס כלפי העמדה של אותם  

 ישראלים
1 2 3 4 5 

אני יודע מעט מדי על הנושא כדי 

 להתייחס לשאלה
1 2 3 4 5 
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 1948 -דוגמא משאלון הנרטיבים 

כאסון   1948פלסטינים רבים רואים את מלחמת 

 ?איך אתה מרגיש כלפי העמדה הזו(. נכבה)עבורם 

 

מאוד לא  

 נכון
 לא נכון

נכון במידה 

 מסויימת
 נכון מאוד נכון

שהעמדה של אותם ישראלים   אני חושב

 5 4 3 2 1 היא לגיטימית

אני מרגיש אמפתיה כלפי העמדה של 

 5 4 3 2 1 אותם ישראלים

אני מרגיש כעס כלפי העמדה של אותם  

 5 4 3 2 1 ישראלים

אני יודע מעט מדי על הנושא כדי 

 5 4 3 2 1 להתייחס לשאלה
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 :פתיחות לאחר
 אמפתיה וכעס כלפי נרטיבים פלסטינים, לגיטימציה

3.01 
2.67 

2.43 

2.9 
2.59 

2.43 

1

2

3

4

5

 כעס אמפתיה לגיטימציה

 נרטיב פלסטיני

 "צוק איתן"אחרי  "צוק איתן"לפני 
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 תחושת רווחה ובריאות הנפש

 בשתי נקודות זמן
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3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

4

 2020מרץ  23-25   2020מאי  28-31

  

3.95 

3.81 

p = .00 


