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מהם המשאבים שמאפשרים להתמודד 
 ?במשבר ( ולא להתמוטט)

(Antonovsky, 1987) 



 משאבים אישיים

 מרכיבים   3כוללת  –תחושת קוהרנטיות
(Antonovsky, 1987:) 
 
 תפיסת העולם כברור וכניתן לניבוי –מוָבנות 
 
גישה למשאבי התמודדות מתאימים – נהילות 
 
 משמעות רגשית להתמודדות   –משמעותיות 
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 משאבים לאומיים
 

 (2015, שגיא)תחושת קוהרנטיות לאומית 

 
 תפיסת העולם הקוגניטיבית שמציע הלאום היא קוהרנטית –מוָבנות  ,

חברתיים  ויצוגיםהמובנות מבוססת על נרטיבים . רציונלית, מובנת
 . קולקטיבים

 
תחושה שמשאבי ההתמודדות ברמה הלאומית עונים על צרכי   – נהילות

מאפשרים התמודדות   –חינוך , בטחון, צבא -משאבים אלו . הפרט
 .ולחץ סכוןבמצבי 

 
להיבטים הרגשיים של משמעות הקיום  מתיחסת – משמעותיות

,  מטרות, י ספוק אתגרים"לאומה יש משמעות לחבריה ע. והשייכות לאום
 .חזון וגורל משותף

 
 
ק לאומית חזקה קשורה באופן  "במחקרים שערכנו לאחרונה נמצא כי ת

 (Mana, Srour, & Sagy, 2019) שלילי עם נכונות לקבלת האחר 
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 האם אוריינטציה
 פוליטית יכולה  

להסביר רווחה נפשית    
 בתקופה של 
 ?מגפה גלובלית 
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ק"תו רווחה נפשית ק לאומי"תו  תמיכה  אמון בממסד 
 חברתית

4.154.64.643.773.7 ימין

מרכז-שמאל  3.794.533.633.093.57
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תמיכה  , קוהרנטיות אישית ולאומיתתחושת 
 :ורווחה נפשית במימסדאמון , חברתית

 מרכז-ושמאלמצביעי ימין הבדלים בין  



ניבוי רמות רווחה נפשית על ידי תחושת  
תחושת קוהרנטיות  , קוהרנטיות אישית

 אמון ותמיכה, לאומית
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Predictors β Sig. 

אישי ק"ת  0.40   0.001 

ק לאומי"ת  0.18 0.01 

במימסדאמון    0.16 0.05 

 0.05 0.15 תמיכה חברתית

Predictors β Sig. 

ק אישי"ת  0.47   0.001 

לאומי ק"ת  0.06 0.31 

במימסדאמון   0.08 0.15 

 0.001   0.32 תמיכה חברתית

 מצביעי
 מרכז-ימין

 מצביעי
 מרכז-שמאל

 



 סיכום

  משבר הקורונה בישראל פרץ בתקופה של משבר פוליטי ושסע

  היתההממצאים שלנו מלמדים כי למשבר הפוליטי . לאומי חריף

 .השפעה מובהקת על מצב הבריאות הנפשית

  מצביעי ימין גילו רמה גבוהה יותר של רווחה נפשית בהשוואה

 .שמאל-למצביעי מרכז

שמאל כללו משאבים  -משאבי ההתמודדות של מצביעי מרכז

 .אישיים בלבד

  משאבי ההתמודדות של מצביעי הימין כללו גם משאבים

 .תחושת קוהרנטיות לאומית ואמון בהנהגה הלאומית: לאומיים
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 תודה 9


