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הנמוימ :"יתעדי רבסל ימצע לע קר" 
ןגומה רדחב םיכוסכס תרקוח לש 

איגש הרפש 

ריצקת 
תדדומתמ ומעש םילאה ךוסכסה עקר לע ,הנש 30 ךרואל וכרענש ,םירקחמ לש הרדס ראתמ רמאמה 

יבאשמל םיסחייתמו (Antonovsky, 1987) תינגוסולסה הנשמב םינגועמ םירקחמה .לארשיב הרבחה 

,ךכל רבעמ .תילארשיה הרבחב תונוש הייסולכוא תוצובק לשו םיסרפ לש ןסוחה תדימלו תודדומתהה 

יפלכ תוירשפאה היתוכלשהו תימואל תיביטקלוק תויטנרהוק תשוחת לש הלאשה רמאמב הנודנ 

.םייח ונא ובש םילאה ךוסכסה ךשמה 

םיכוסכס רקח ,תימואלו תישיא תויטנרהוק תשוחת ,תויננוטולס :חתפמ תולימ 

םיכוסכס רקח לש םוחתב יתדובע תא םכסי רשא רמאמ בותכל תנווכתמ ינאש בר ןמז הז 

תכרעהב םייביטקלוק םיביטרנ תסיפת לש ירקחמ ילכו לדומ חותיפ לש ךילהת ראתיו 

תנש זאמ תקסוע ינא הבש ,תקתרמ תירקחמ הדובע יהוז .טקילפנוקב תוצובק ןיב םיסחי 

Mana, Sagy, Srour Sc) םיניטסלפו םילארשי-סידוהי ,םידימלתו םיפתוש םע דחי ,1999 

 ,Mjally-Knani,2012; Sagy, Adwan 8c Kaplan, 2002; Sagy, Ayaion 8tDiab,2011; Srour, Sagy

 2013 ,Mana 8c Mjally-Knani). םג ךא ,יניטסלפ-ילארשיה טקילפנוקב תקסוע הדובעה

- הנורחאלו ,תיניטסלפה הרבחה ךותבו תילארשיה הרבחה ךותב םיימינפ םיטקילפנוקב 

,רמאמל יטרואתה אובמה תביתכ תא יתמייסש רחאל .םירחא טקילפנוק תומוקמב םג 

,יידימלת ופסאש םיברה םייטסיטטסה םינותנה לש םדוביעל ץיקה ישדוח תא יתיניפ 

םיסחי לע - ןבומכ ,תיריפמא תססובמה - תיטרואת הרימא ידכל םתכיפהלו םתניחבל 

ילאיצנרפיד לדומ עיצהל יתבשח .(יוכו תוינתא ,תויתד ,תוימואל) תונוש תוצובק ןיב 

תדימל סחייתמו םיביטרנ תוסיפת לש יריפמא חותינ לע ססבתמה ,טקילפנוק יבצמ לש 

ןוחבאה תלוכיל - רקיעבו םהלש תוארנה תמר ,םתמצע ,םיטקילפנוק לש םתושקיע 

,רמאמה םלוא .טקילפנוקב תויוצמה תוצובקה ברקב ןותימל תונוכנה תא םירקוחכ ונלש 

.רחא ןויליגל הארנכ בתכיי ,הז ןויליגל בותכל יתנווכתה ותואש 

תחאב השביש ,ילש "תיעבטה הדבעמה" ,היח ינא הבש תילאוטקילפנוקה תואיצמה 

לש רישעה ףסואה לומ יתבשי ובש ברע ותואב .ייתוינכת תא (הנושארה םעפב אלו) 

הקד לש הציר ןיב תטבלתמ ,הנשמל תחא הקעזא ןיב תבתוכ ימצע יתאצמ ,םינותנה 

םויס ןיבל (יתיבב רתויב "יובח"ה רדחה הז ךא ,ןוגימה תוארוהל םאתהב אל)ןגומ רדחל 

םימיב אל םגו ,ברע ותואב טפשמב ןבומכ יתכשמה אל .בותכל יתלחתה ותואש טפשמה 

תיגולוכיספכ והשמ" ריבסאש ידכ (ל"הצ ילגב)"הליל ירופיצ"מ ולצלצ תוצחב .וירחאש 

.תררושמה לחר לש הריש םשכ אוה רמאמה תרתוכב עיפומה "יתעדי רפסל ימצע לע קר" 
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איגש הרפש 10 

רתונש לכו ,תפסונ הקעזא העמשנ ןויאירה ידכ ךות ."בצמה םע תודדומתה לע תרקוח 

.עגר ותואב רתויב תנגומכ יל תיארנש יתיבב הניפל תכלוה ינאש אוה םיניזאמל רמול יל 

םייביטקלוק םיביטרנ לש תוסיפת לע הביתכמ ילש הביתכה ןחלוש תא יתיניפ תרחמל 

- וב תקסוע ינאש רחא רקחמ םוחת לע ,רתוי תיאזורפ הביתכל שקיע טקילפנוקב 

תנבהב יתדקמתה ,תרקוחכ יכרד תליחתמ .םילא טקילפנוקב ץחל םע תודדומתה 

לש תיטילופה היצאוטיסה עקר לע םירצונה ץחל יבצמ םע רעונ ינב לש תודדומתהה 

קר בושחל הלוכי ינא ,תוקעזאו תוליפנ יביבס תועמשנ רשאכ .םייח ונא ובש טקילפנוקה 

תבשוח םג ינא .הזע ףטוע יצוביקב ,ביבא לתב ,עבש ראבב םמולשו ייריקי ןוחטיב לע 

לע ירמש" .םש יירבח םע ינופלט רשק לע רומשל הסנמו סנוי ןאחבו הזעב יינכש לע 

.תולוהב ןופלט תוחישב יל םירמוא םה ,"ךייריקי לעו ךמצע 

ויתורוקמ תנבה לע - דבלב הלק העשל - יתרתיו ,יחכונה רמאמל אשונה יונישב 

ונחנא ךיא ןיבהל טושפה ןויסינה תבוטל ,טקילפנוקה לש םייביטקלוקהו םייביטרנה 

שקיע טקילפנוק ךותב המילא תואיצמב דורשל ןתינ םאה .םוי-סויה ייחב וב םידרוש 

?תאז תושעל ןתינ דציכו ?ףוגבו שפנב םיאירב ראשיהלו 

םג ומכ ,הימדקאב יתדובע הדקמתה םהבש רקחמה יאשונ ינש תריחבש קפס ןיא 

וזה ץראב ייח ךותמ העבנ ,תוכורא םינש ךרואל הליהקב תיגולוכיספכ יתדובע יאשונ 

היוצמה ,תילארשיה הרבחה ייחב תיטילופהו תיתרבחה ,תישיאה יתוברועמל הרושקו 

לש יתועמשמה המוקמב ונד סילרו ןמסור .ינוציחו ימינפ - םישקיע םיטקילפנוקב 

תרקוחה ןיבש רשקה תא םשיגדהב ,התדובע בוציעב תרקוחה לש תישיאה היפרגויבה 

Rossman ScRallis,)ותונשרפלו רקחמל תועמשמה ןתמב תלעופו היח איה הבש הרבחל 

יתאצמ תובר םימעפ ;רקחמה יאשונ תא העבק קר אל ילש תישיאה היפרגויבה .(1998 

הרבחהו םיטרפה לומ ימוקמו ישיאה ירופיס יפ לע םיאצממה תא תשרפמ ימצע 

.([Kacen ScChaitin,2006] ןטק האל 'פורפ ימע הכרעש ןויאיר ואר)תרקוח ינא םתואש 

תונשב םיצולחכ ץראל ועיגהש םירוהל לארשיב יתדלונ .רצק יפרגויב עטק שקבתמ ןאכ 

התפסנש ,םתחפשממ םידיחי םילוצינ ,(הניארקואו ןילופ) רוקה תוצראמ םישולשה 

קינעמה ךרע - םרובע תועמשמ בר ךרע התוויה תינויצ-תילארשיה תוהזה .האושב 

המצעב יילא ורבעוה ולא תושוחת .ויח ובש יטואכה םלועל תונבומו תוכייש ,המחנ 

רפסה תיבב .(1990 ,ידרו)יתחפשמ לש "ןורכיזה רנ" תא תאשונה הריעצה תבכ ,הקזח 

היח ינא הבש הרבחה לש םינושה הינווג תא יתרכה ובו ,רעונ רפכב יתדמל ןוכיתה 

יתמלשה ,יאבצה תורישה רחאל ,םיימדקאה יידומיל תא ."יתרבח קדצ" שפחל יתדמלו 

תוינוליח תוליהקב תיגולוכיספכ יתדבע תובר םינש .תוילארשי תואטיסרבינואב 

,םידלי יתדליו החפשמ יתמקה ןאכ .המורדבו ץראה ןופצב תורייעבו םיצוביקב ,תויתדו 

.וז ךרדב הארנכ וכישמי יידכנו ,אבצב םה ףא ותרישש 

תונורכיז יב הדהדה ,יציק םוי ותואב ילש הפיצרה הביתכה תא האיפקהש וזה הקעזאה 

,תדרויו הלועה ,האיפקמה הריפצה העמשנש םעפ לכב ,זא .1948-מ תמדקומ תודלי 

ונריאשהב ,ביבא לתב ונלש תיבה רצחב לוח יקש רפסמ לש הסחמל ימא םע יתצר 

- ישיאה ייח רופיס .תרחא תיתרגש תוליעפ לכ וא המחה קרמה תחלצ תא ונירחא 
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I 11 ןגומה רדחב םיכוסכס תרקוח לש הנמוימ :"יתעדי רכסל ימצע לע קר" 

םוקמב םייחב ולוכ רוזש - הביתכ ,הדובע ,םידומיל ,תודיל ,ןיאושינ ,תורגבתה ,תודלי 

טקילפנוק םע דדומתהל םתלוכי תדימ יפ לע םיבתכומ ויבשות ייחש ,תומילא יוור 

ירוסיי תא בואכל יתקספ אל ,וזה ץראב ייח לכ ךרואלו ריעצ ליגמ .שקיע יתד-ימואל 

אל םג ךא ,תיטילופהו תיתרבחה יתוליעפמו יתוברועממ יתלדח אל ,הרבחהו טרפה 

.ילאוטקילפנוקה בצמב ונתולהנתהל עגונב תולאש תולעהלמ יתענמנ 

תואיצמה םע תוצובקו םיטרפ לש תודדומתהה רקחב יתדובע רקיע תא 

הזתה תדובע .רעונ ינבו םידליל יתשדקה תרציימ איהש ץחלה יבצמו תילאוטקילפנוקה 

:ךכ יתבתכ הדובעל המדקהב .תימי רוזא יוניפל םירגבתמ תובוגתב הדקמתה ילש 

- םירצמ - הנושארה תיברעה הנידמה םע םולשה םכסה םתחנ 1978 תנשב 

תפוקת .חיפר תחתפב םיבושייה יוניפ יבגל הטלחה תסנכה הלביק ויתובקעבש 

ןיבל (1978 ,רבמטפס) תירטנמלרפה הטלחהה ןיבש םינש שולש לש הנתמהה 

.הלוכ ץראב ןהו תימי רוזאב הנטקה הליהקב ןה ,תושק תורעסב התוול יוניפה 

ואשנ - 1967-ב םיחטשה שוביכ זאמ ןושאר - יופצה םיבושייה יוניפל תובוגתה 

יפסכה יוציפה לע החתפבש םיבשותה קבאמב ןה ,רעוסו םילא יפוא הגרדהב 

- קבאמה ינוויכ ינשב .הגיסנה דגנכ םייגולואידיא םיפוג לש םיקבאמב ןהו יוניפל 

הרבחב ןכל םדוק תולבוקמ ויהש תומרונה לש תורפה החתפב ויה - ךכ לכ םינושה 

.(2-1 ימע ,1984 ,איגש)הנידמה יקוח ןאכ ורפוה ףא תובורק םיתיעלו ,תילארשיה 

הנבה רסוח לש תושוחת ימצע יב וררוע תימימ 1981 יהלשב ולעש תולוקהו תוארמה 

יחרזא ראש) "ונחנא"ו (יוניפל םידגנתמה) "םה"ש םיכילהתל הנבה רסוח :הדרח לשו 

םיפירח םיעוריאל שיש תיתרבחהו תישיאה תויועמשמל הנבה רסוח ,םירבוע (לארשי 

דועו ,וז הרעסב םינמטנה םיערזה ינפמ הדרח ,םהל הנייהת ילואש תוכלשהל ,ולא 

ךרוצה םע ,ולא תוישיא תושוחת יכ ינמוד .וטיבני הלא םיערזש םיחמצה ינפמ - רתוי 

.שחרתהש תא ירקחמ ןפואב קודבל תוסנל יתוא ואיבה ,רתוי הקומע תוברועמב 

,חיפר תחתפ יבושיימ רעונ ינב ודמל ובש ירוזאה רפסה תיבב תיגולוכיספכ זא יתדבע 

ןיבהלו קודבל םצמוצמו ינושאר ןויסינב ,םייגולוכיספה רקחמה ילכב רזעיהל יתיסינו 

םע שגפמה .ץחל יבצמב רעונ ינב תודדומתהב תוישגר תובוגת - ילש ןיינעה םוחת תא 

םימעפלו הנבות ,הנבה לש תושוחת יב ררוע ,רקחמה תדובע ידכ ךות ,רוזאב םישנאה 

תושוחתו תוניוע .ךכ לכ הבר המצעב ואטובש םישקה תושגרה חכונ היתפמא ףא 

םייפקשמב ולא םישנא תוארל יתקספה .הז קתרמ שגפמב ומלענ יב ויהש רוכינ 

יתרבחה ךילהתה תא ,לבקל - רתוי ןוכנ וא ,ןיבהל יל היה רתוי השק .תויפיטוארטס 

,תישיא ,יל .הרטמ תגשהל תלבוקמ ךרדכ תומילא רישכה םימי םתואב רשא יטילופ 

.(1984 ,איגש)תרחא םג רשפא יכ רורב היה 

רעונה ינב ברקב הדיחא הדמע לע ורוה ינושאר רקחמ ותואב םייתומכה םיאצממה 

תורשפאה םע םיכסה ,םישישב לטב ,ןטק טועימ קר :יניסב םיבושייה יוניפ דגנכ 

םייעובשכ .(Sagy 8t Antonovsky, 1986)ויתובקעב ביצי םולש םכסהל םייוכיס שיש 

דואמ תוהובג ויה םירגבתמה ברקב סעכהו הדרחה תומר ,(וירחא אל ךא)יוניפה ינפל 

.םירחא םיבצמב ץחל תובוגתל תיסחי 
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 12 I איגש הרפש

לש סיסב לע רקחמה תורעשה תא יתינבש ךכב יתיעט יכ ויה וז הדובעמ ייתונקסמ 

םידדמ רקחמה ךרעמב יתללכ אלו ,דבלב ץחלל תובוגת לש םיילאודיווידניא םילדומ 

,יתקדב ותואש בצמב יכ רורב היה .םייטילופו םייביטקלוק ,םייתליהק - םירחא 

רבעמ ,תוישגרה תובוגתה תנבהב הבר תועמשמ התייה יטילופהו יתרבחה םירשקהל 

.םייתחפשמ-םיישיאה םיבאשמלו תונוכתל 

יידימלת םע רקיעבו ,ייתימע םע דחי יתכרע ,םויה דעו (1982) תימי יוניפ זאמ 

וסחייתהש םירקחמ תורשע ,םיכוסכס בושייו לוהינל תינכתבו תיכוניח היגולוכיספב 

.יניטסלפ-ילארשיה טקילפנוקל םירושקה תילארשיה תואיצמב םינוש ץחל יבצמל 

ומכ ,רעונ ינב ברקב הקוצמו סעכ ,הדרח לש תוישגר תובוגת רקיעב םינחוב ונא 

םידדמה תא ונבחרה .םייתחפשמו םיישיא תודדומתה יבאשמו הווקת תושוחת םג 

תודמע ןיבל ולא םידדמ ןיב רשפאה תדימב רשקל ףא יתיסינו ,תיתליהק המרל םג 

לש ינמז םוכיס ךורעל הסנא הז רמאמב .םיילסרבינואו םיירלוקיטרפ םיכרעו תויטילופ 

.לארשיב הרבחלו טרפל םהמ תורזגנה תוכלשהה תא ןוחבלו ולא םירקחמ 

עקרה .המוארטבו הדרחב ,הקעב קוסעל ,רומאכ ,םיברמ ץחלה םוחתב םירקוח 

תוכלשהה תונודנ אל םג הדימ התואב .ןודנ וניאו טעמכ ץחלה יבצמל יטילופה 

םירוביח דואמ טעמ .ילאוטקילפנוקה בצמה לע רקחמה יאצממ לש תוירשפאה 

ןיבל םינותנה ףוסיא עקרבש םינושה םייטילופה םירשקהה ןיב רבחל םיסנמ םייעדמ 

עדי יכ קפס ןיא .ץחלה בצמ םע דדומתמה טרפה לש תוישגר תובוגת לע םיאצממה 

ןניא והנשמל םיוסמ רשקהמ תוללכהו (Greenwood 8c Levin, 2003)רשקה יולת אוה 

ץחל רקח לש םוחתב חוורה רקחמה ,וזמ הרתי .(Kacen Sc Chaitin, 2006) תוטושפ 

תוסחייתמה תולאש ךותמו תיגולונומונפ-תישיא טבמ תדוקנ ךותמ ללכ ךרדב אצוי 

תוסחייתמ ולא םירקחממ תוללכהה ,ןכל .ץחלהמ האצותכ טרפל םרגיהל לולעה קזנל 

ללכ ןתינ םאה .(Sagy,2005)םירקחנה םינושה םיבצמל אל ךא ,ץחלל תינטרפ הבוגתל 

?םילא טקילפנוק לש רשקהב םיביצי יתלב םיבצמב וכרענש םירקחממ לילכהל 

ינשל תוסחייתה ךות ,הללכהה תלאש תא ןוחבל ינא םג יתיסינ יתכרעש םירקחמב 

הרבחל טרפהמ הללכהו רקחמה לש םינושה םירשקהלו םיבצמל רבעמ הללכה :םידממ 

 (2005,Sagy). תיגשומ תרגסמ םירקחמה לכ ךרואל יתצמיא ,וזכ הללכה תוסנל תנמ לע

,םינוש ץחל יבצמ יתנחב התרגסמבו - תינגוטולסה הנשמה - הקצומ תיטרואת 

הירואת לע תונעשיהה .תונוש תויתרבח תוצובקו םינוש (םילאודיווידניא) םיטרפ 

תוסנלו תוידוחיי תויצאוטיסב יריפמא-ירקחמה בחרמהמ רוזחל יל הרשפא הרורב 

יתשמתשה הבש תיתומכה היגולודותמה .םיבצמל רבעמ הללכה ידכל ןהיניב רבחל 

1.םינושה םיבצמב םימוד םידדמ לע הרזח יל הרשפא 

תוסנתהה ,דיחיה ןיב םייקתמה שלושמה תא אופא גיצי ןאכ ךורעל הסנאש םוכיסה 

- ןיולו דוונירג ועיצהש םיחנומב - ירובע הווהמ הללכהה ןויסינ .הרבחהו תיבצמה 

םהילא סחייתא אל העיריה רצוק לשב םלוא ,תינתמיא היגולודותמ םג תבלושמ םויכ תכרוע ינאש םירקחמב ו 

.הז רמאמב 
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טילחהל תוקוחכ יילע הבש ,(Greenwood Sc Levin, 2003) הייצקלפר לש ליעפ ךילהת 

חתמה .תניינעתמ ינא ובש שדחה רשקהל יתרבצש םדוקה עדיה לש תויטנוולרל עגונב 

ררושמה .טושפ ונניא םידיחילו םיבצמל רבעמ לילכהל הייטנל םינותנה ףוסיא ןיבש 

דופיקה ךא ,לעושה עדוי הברה םירבד" ,עודיה טפשמב תאז ראית סוקוליכרא ינוויה 

הייטנב רתוי דקמתהל הסנא יחכונה רמאמב .(Berlin, 1953) "דחא לודג רבד עדוי 

.רחא םוקמל "תוילעוש''ה ייתויטנ תא ריתוהלו תרקוחב יב תמייקש "תידופיק"ה 

יתוא ושמישש ,הלש תויסיסבה תוחנהבו תיטרואתה תרגסמב ךכ םא ןודא ןלהל 

.םיאצממה תנבהו חותינב ןהו רקחמה תורעשהו תולאש תיינבב ןה ,םינושה םירקחמב 

םירקחנה םיבצמל רבעמ הללכהה - היטביה ינש לע הללכהה תלאש תא ןחבא ךשמהב 

.רתוי תובחרה תויתרבחה תומרל טרפל רבעמ הללכההו 

?תינגוטולסה הנשמה יהמ 

רבוצו ךלוה לארשיב תילאוטקילפנוקה תואיצמב םייחה רעונ ינבו םידלי לש רקחמה 

רעונ ינב תודדומתה"אשונב "שגפמ"לש דחוימה ןויליגה תא יתכרעשכ .עדיו םינותנ 

עיגהש ברה םירקחמה רפסממ יתעתפוה ,"תילארשיה תילאוטקילפנוקה תואיצמב 

ןיחבמ וק טלב ,םירקחמה לש בחרה ןווגמלו תונושל רבעמ .(2010 ,איגש) תכרעמל 

תועצהו תונקסמ תריזג רשפאתש ,תחא "תידופיק" השקמ ידכל םטוקילל עירפהש 

.םינגועמ ויה ןהבש תונווגמה תויטרואתה תורגסמה - תוברעתהל 

קזנל תוסחייתמה תולאש ךותמ אצוי ץחל רקח לש םוחתב חוורה רקחמה ,השעמל 

םיניינעתמ םילארשיה םירקוחה ,םירבדה עבטמ .ץחלמ האצותכ םרגיהל לולעה 

םידליה םילבוס םהמש תוישגרה תוקוצמהו םייטמוארט-טסופה םינימסתה ףקיהב 

הקיטילופה תא בטיה םיניזמ םג ולא םינותנ .םילאה טקילפנוקה רוזאב רעונה ינבו 

הנומתה תא םיגיצמ םה םאה ,םלוא .אשונב תניינעתמה ,תרושקתה תאו תימוקמה 

תלוכי לע םג תונבות םירשפאמ םה םאה ?היקלח ךסמ הנוש הנומתה אמש וא ,הלוכ 

?הלוכ הרבחה לשו טרפה לש תודדומתהה 

רעונ ינב לש תיזיפ תואירבו תישפנ תואירבב םיקסועה םירקחמו םירקס רחא בקעמב 

ןוגרא ךרעש םינורחאה םירקסב .העיתפמ איה תיללכה הנומתה ,לארשיב םידליו 

םמצע תא ורידגה לארשיב רעונה ינבמ 900/0 יכ אצמנ (WHO) ימלועה תואירבה 

םירקחמ םג .(Curie et al., 2012)םלועב 14-ה םוקמב ונתוא דימעמש ןותנ ,םירשואמכ 

ילארשי רעונ ברקב םייטמוארט-טסופ םינימסת לש הכומנ המר םינייצמ םיילארשי 

ןונבל תמחלמ רחאלו ,(2010 ,ןוסניול-ןוארב לשמל) היינשה הדאפיתניאה תפוקתב 

רעונ ברקב םידימלתו םיפתוש םע יתכרעש םירקחמה תרדסב .(2010 ,לקדו איבל ,ןירג) 

,(דועו ףיטק שוגמ תוקתנתהה ,הזע תמחלמ ,ןונבל תמחלמ)םינוש ץחל יבצמב ילארשי 

םינימסת) תויגולוכיספ תוקוצמו תודרח לש תומרונל תיסחי תונותמ תומר ואצמנ 

,רמולכ .(דועו Sagy, 2002; Sagy Sc Lewensohn, 2009) ץחל יבצמב (םייגולויזיפ-וכיספ 

איהש אצמנ ןמז ךרואל הקידבב ךא ,בצמל םאתהב התנתשה םנמא תובוגתה תמר 

.(2005 ,איגש)תונותמה תומרל דימת הרזח 
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יוזה תילסקודרפה הנומתה תא ןיבהל ןתינ ךיא ?ולא םיאצממ ריבסהל ןתינ ךיא 

הימוטוכידב אוצמל לכונ ןהמ תועבונה תונכותה תאו הלאשל תובושתה תא יכ הארנ 

לש הירקיע תא הרצקב ןאכ גיצהל הסנא .ץחל רקחב תוינגוטולס-תוינגותפ לש 
.וזה הימוטוכידה 

היגולוכיספבו תיאופרה הבישחב דואמ תחוור ןיידעש - תינגותפה השיגה 
בטיה תנגרואמ ,האלפנ תכרעמכ תישונאה תכרעמה תא תספות - תיברעמה 

םרוג וא קדייח)והשלכ םרוג - ןגותפ ידי לע תפקתומ םיתעל רשא ,יוארכ תלעופו 

תושיגה לכל סיסבה .תיטוקא הלחמל וא תינורכ הלחמל ,קזנל איבמה (רחא ןוכיס 

ךכמ האצותכו ינגותפה םרוגהמ ועגפנש ימ ןיב תימוטוכידה הקולחה אוה תוינגותפה 

םיקסועש ולאמ םיבר .העיגפ אלל וראשנש ,ראשה לכ ןיבל ,(תישפנ וא תיזיפ)ולח 

;וזה תימוטוכידה הקולחב םהלש השיגה סיסבב םיקול טקילפנוק יבצמב ץחל רקחב 

.םיאירב תויהל םירומא םישנא יכ איה תיסיסבה תינגותפה השיגה ,תורחא םילימב 

רובענ םא .םיינגותפ םימרוגמ וא ןוכיס ימרוגמ ענמיהל אוה תושעל םהילעש לכ 

וא תיחפהל אוה תולחמ עונמל תנמ לע הרבחכ תושעל ונילעש לכ - תיתרבחה המרל 

םימרוגה תא קלסל ונילע ,םיאירב ויהי ונידליש ידכ ,רמולכ :ןוכיסה ימרוג תא קלסל 

םיוולנה המחלמהו רורטה יבצמו םילאה טקילפנוקה - ונלש הרקמב) םיינגותפה 

לשו ונלש יוכיסהש הארנ ,ןוכיס ימרוגב םיפצומ ןאכ ונייחש ןוויכ .ונייחמ (וילא 

.הנוש ,רומאכ ,הנומתה תאז לכבו .שולק אוה תואירבל ונידלי 

ןיב היהש ,יקסבונוטנא ןווהא 'פורפ עיצה םירשעה האמה לש םינומשה תונש ףוסב 

השדח המגידרפ ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב תואירבה ידומילל הטלוקפה ימיקמ 

תא עיצה אוה .םיינגותפ ןוכיס ימרוגכ ץחל ימרוג לעו תואירבו ילוח לע הבישחל 

רקחמב תנווכמ הירואתכ (תורוקמ=סיסנג ,תואירב=וטולס) תינמטולסה הירואתה 

.(Antonovsky, 1987) תינגותפה השיגה םוקמב ,הקיטקרפכו 

,לדבהה תא הווהמה איה תינגוטולסה הירואתה לש תיסיסבה תיפוסוליפה החנהה 

אלא ,הניקת תכרעמכ תישונאה תכרעמה תא סופתל םוקמב :תונווכמב ינושה תא 

תכרעמה תא האור תינגוטולסה השיגה ,והשלכ ינגותפ םרוג התוא ףקת ןכ םא 

םימרוגו םיכילהת ידי לע תידימת תפקתומה ,הדוסימ הניקת יתלב תכרעמכ תישונאה 

השיגה .(וזה תכרעמה לש יפוסה תוומה ללוכ) העינמל םינתינ םניאש םיעירפמ 

םידימתמ םיקחוד םייוריג לש םלועב יח םדא לכש איה תינגוטולסה הירואתה סיסבב 

םידומילה םוקמב ,החפשמב ,טרפב םירושק ולאה םייוריגהמ קלח .םיענמנ יתלבו 

,םילאה יטילופה טקילפנוקה ,השקה ינוחטיבה בצמה יכ גילפד ןאמ תיל .הדובעב וא 

,תרחא וא וז הדימב ,םירצוי ונלש הרבחב םיימינפה םיעסשהו ריתפ יתלבהו שקיעה 

.לארשיב םדא לכ לע עיפשמה ,ךשמתמ ץחל בצמ 

ןה ,תווחא תולאשל רקיעבו ,םירחא תונויערל עיגנ ,םוקיב םייחה תא ךכ סופתנ םא 

- ןוכיס ימרוג לע לואשל םוקמב .טקילפנוק יבצמ לש םוחתב ןהו ץחל רקח לש םוחתב 

,ונייח לכ ךרואל ונתוא םיבבוס ולא םימרוג יכ חיננ - םהינימל ץחל ימרוג לשמל ומכ 

תורמל ,ךיא ,איה הלאשה זא וא .םתוא עונמל םיטרפכ ונתלוכיב ןיא םג ללכ ךרדבו 
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לש בצמב םיאצמנ םניא םדאה ינב בור ,ונביבס םויאו ןוכיס לש הזה דימתמה בצמה 

לש תימוטוכידה הבושתה תא ףילחהל העיצמ תינגוטולסה הירואתה .היגולותפו ילוח 

הלאשה תאו (ease-dis-ease)תוחונ-יאל תוחונ ןיב ענה ףיצר לדומב ילוח לומ תואירב 

השקה םלועה םע דדומתהל םיעדוי ונא המכ דע :תוינגוטולט תולאשב ןוכיס ימרוג לש 

.(Antonovsky, 1996)וז תודדומתהב ונלש םיבאשמה םהמו ,ונביבס 

,םייגולויצוס םימרוג - תונושו תובר תויהל תולוכי תוינגוטולסה תולאשל תובושתה 

םינורחאה םירושעב תחתפתמה תיעדמה תורפסה .םיישפנ ,םייתוחתפתה ,םייטנג 

בטיה דקפתלו דרשיהל וחילצה רשא ,(resilient children) "םידימע" םידלי אשונב 

תויאר הקפיס ,(הקוצמב תונוכש וא רפס יתב ,תוחפשמ ומכ)ןוכיס תולעב תוביבסב 

Cowen 6c Work, 1988; Kumpfer,) םייתועמשמ םינגמ םימרוגל תוכלוהו תורבטצמ 

 2005 ,1994; Riley 8c Masten).

תקבוח תחא הבושת התייה תינגוטולסה הלאשל יקסבונוטנא לש הבושתה 

םיישגר ,םייביטינגוק םיביכרמ ליכמה - ילאודיווידניא גשומל הסחייתהו לוכ 

רחא שופיח ךות וזה הבושתל עיגה אוה .תויטנרהוק תשוחת - םייתוגהנתהו 

םימרותה םימרוגכ תורפסב םיעיפומה םינושה םיבאשמה ןיב רבחמה ףתושמ םרוג 

לדומה .(יוכו ףסכ ,תיתד הנומא ,תיתרבח הכימת) תואירב םודיקלו הבוט תודדומתהל 

תויווח םיקפסמ םהש אוה וללה םיבאשמה לכל ףתושמה םרוגה יכ סרוג ינגוטולסה 

תשוחת" הניכ אוה םלוע תפקשה התוא תא .םלוע תפקשה דחי תונוב רשא םייח 

היצטניירוא ,םלוע תסיפת ראתמה חנומ והז .(Antonovsky, 1987) "תויטנרהוק 

םלוע ,ריבסו ינויגה םוקמכ םלועה תא תוארל הייטנה תא תאטבמה תיביטינגוק 

לש םיביכרמה תשולש .ילטנמורטסניאו ישגר לוהינל ןתינ רשאו יטואכ ונניאש 

:תויתועמשמו תוליהנ ,תונבומ :םה תויטנרהוקה תשוחת 

יובינל ןתינכ םלועה תא ספות טרפה הבש הדימה - תונבומ 

תודדומתהל םימיאתמה םיבאשמל השיג ול שיש ספות טרפה הבש הדימה - תוליחנ 

וייחב תישגר תועמשמ אצומ טרפה הבש הדימה - תויתועמשמ 

םרוג םע תמעתהל םישרדנ ההובג תויטנרהוק תשוחת םע הליהק וא החפשמ ,םדאשכ 

ידכ םישרדנה םיבאשמה םהל שישו (תונבומ)ןבומ אוה רגתאהש ונימאי םה ,ץחל 

םע םדא ,לדומל םאתהב .(תויתועמשמ) דדומתהל ופאשיו (תוליהנ)ומע דדומתהל 

ראשייו בצמה םע בטיה דדומתי ,תוחפ םייאמכ ץחל סופתי ההובג תויטנרהוק תשוחת 

לע םיספתנ םניא ונביבסמו ונכותב םימייקה םיצחלהו םייוריגה .הבוט תואירב תמרב 

םמצע םייחהו "o"making sense אלא ,סואככ הקזח תיטנרהוק השוחת םע םדא ידי 

.תועמשמ ילעבכ וידי לע םיספתנ 

לש תיסיסבה הרעשהה תא םיששאמ ,הנש 30-מ רתוי ךרואל ,םלועה לכמ םיאצממ 

לכב תיזיפ תואירבלו תישפנ תואירבל תמרות תויטנרהוקה תשוחת :ינגוטולסה לדומה 

.(Ericksson 8c Lindstrom, 2006 ואר ,תטרופמ הריקסל)ץחל יבצמב טרפבו ,אוהש בצמ 
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לארשיב םירקחמ יאצממ 

רשפא ,יקסבונוטנא 'םורפ יברו ירוממ יתצמיא ותואש ,ינגוטולסה לדומה ,ליעל רומאכ 

םיבצמכ קר אל ,"תקפסמ" תילארשיה תואיצמהש םינושה ץחלה יבצמ תא רוקחל יל 

םירקחמהמ תונקסמ רובצל תוסנלו ,תכשמתמ תילאוטקילפנוק תואיצמכ אלא ,םידרפנ 

לכ תא רוקחל םג יתוא הדדוע תינגוטולסה השיגה .םינשה ךרואל יתכרעש םיברה 

.תואירב-ילוח ףצרה לע והשלכ םוקמב תאצמנכ (ןוכיס תוצובק קר אלו) הייסולכואה 

םיינגוטולס םימרוגב דקמתהל השיגה יתוא הנוויכ ,ילוחל םימרוגה תא שפחל םוקמב 

.םתוא ןוחבלו 

רקיעב ונרת ,ץראב םירגבתמ ברקב ידימלת םעו ייתימע םע יתכרעש םירקחמה תרדסב 

תא ונחבו ,םינוש ץחל יבצמ ינפב ודמעש רעונ ינב ברקב תודדומתה יבאשמו תוחוכ רחא 

לש םיאצממה תא ריבסהל יתיסינ ,תורחא םילימב :הקוצמ תובוגת לע םתעפשה תדימ 

,לארשיב רעונה ינב ברקב (םלועב רעונ ינב לש םידדמל תיסחי)ההובגה שפנה תואירב 

םא .םישקה םייתרבחה םיעסשהו תואדווה רסוח ,םילא טקילפנוק לצב םייחה תורמל 

ךרואל תודדומתהב תילארשיה הרבחה לש "הדוס" לע יתלאש ,ורקמה תמרל רובעא 

.(ךשמהב סחייתא ךכל)םילא ילאוטקילפנוק בצמ םע ןמז 

תימי יוניפ :םינוש ץחל יבצמ ונרקח ,םינשה ךרואל(Sagy ScAntonovsky, 1986), ששחה 

 ,(Sagy, 2002)ןורמושו הדוהיב הדאפיתניאה ,(Sagy, 1998)יופצ יוניפמ ןלוגה תמרב

ןיבר חצרל ןורמושו הדוהיב רעונ ינב תובוגת(Sagy, 2002), םיברעו םידוהי םיריעצ 

ןונבל תמחלמב(Braun-Lewensohn, Sagy Sc Roth, 2011), ךרואל תורדשב רעונה ינב 

םימאסק ירי לש םינש (Braun-Lewensohn 8c Sagy, 2010), ףיטק שוגמ תוקתנתהה 

(Braun-Lewensohn, Sagy, Sabato 8c Galiii, 2013), םורדב םיוודבו םידוהי רעונ ינב 

"הקוצי תרפוע" ןמזב ץראה (Braun-Lewensohn Sc Sagy, 2011), םיוודב רעונ ינב 

וסרהנ םהיתבש(Braun-Lewensohn, Sagy Sc AI Said, 2014) םירגובו רעונ ינב תובוגתו 

"ןנע דומע" ןמזב (Braun-Lewensohn, Abu-Kaf Sc Sagy, 2015). ןאכ םכסל הסנא 

יתפסאש םיאצממה תא - תונושה הייסולכואה תוצובקלו םיבצמל רבעמ - הרצקב 

:תוכוראה רקחמה תונש ךלהמב 

(םיברעו םידוהי)ילארשיה רעונה ינב בור לש תודדומתהה יכ ונאצמ ,יללכ ןפואב .א 

הנתשמ סעכהו הדרחה ,הקוצמה תובוגת תמר .הבוט איה םינושה ץחלה יבצמ םע 

רעונ ינב לש תוישגר תובוגתל תיסחי ,הנותמ איה ןמז ךרואל ךא ,בצמל םאתהב 

סחייתא וז הלאשל ?הקזח תויטנרהוק תשוחת ביטקלוקכ ונל שי םאה .םלועב 

.ךשמהב רומאכ 

םימאסקה רפסמ לשמל)ץחלה םרוגל הפישחה תדימל הרושק הנניא תובוגתה תמר .ב 

.(Braun-Lewensohn Sc Sagy, 2010)(יוכו ךל םירכומ םישנאב העיגפ ,ךתביבסב ולפנש 

ןותימל םתמורתב םיבצמה לכ ךרואל םיטלובש טרפה לש םיינגוטולסה םימרוגה .ג 

תשוחת ,טרפה לש תויטנרהוק תשוחת :(הז רדס יפלו) םה הקוצמה תובוגת 

ןומאה תמרו הליהקל וא רפסה תיבל תוכייש תשוחת ,תיתחפשמ תויטנרהוק 
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תשוחת לש יתחפשמהו ישיאה םיבאשמה ,רמולכ .יטילופה ךילהתבו םיגיהנמב 

ץחלה רוקמ םא םג ,ץחלל הבוגתה תנבהב רתויב םייתועמשמה םה תויטנרהוק 

.תיטילופ-תיביטקלוקה המרב אוה 

לש תיסחי ההובג המר וליג ונקדבש םינושה םימגדמב םירקחנה תוצובק בור .ד 

בושח ,ךכל רבעמ .תיתחפשמ תויטנרהוק תשוחת לשו תישיא תויטנרהוק תשוחת 

םיבאשמה תמרב ץראב תונוש תויסולכוא ןיב םיקהבומ םילדבה ונאצמ יכ ןייצל 

האצמנ רתוי הכומנ תויטנרהוק תשוחת :תואמגוד רפסמ ןאכ איבא .תודדומתהל 

ברקב ;(2009 ,איגשו ,ובנ-רמורק ,יספלא)תילכלכ הניחבמ תושלח תויסולכוא ברקב 

2006 םינשה ךרואל תויטנרהוקה תשוחת תמרב הדירי הלח תורדשב רעונ ינב 

 2009 (2011 ,Braun-Lewensohn 8t Sagy); םיבאשמה תמרב םילדבה ונאצמ אל

ולא אקוודו ,םיוודב רעונ ינב ברקב םלוא ,לילגב םיברעו םידוהי רעונ ינב ןיב ברקב 

ונרבסה .דחוימב הכומנ תישיא תויטנרהוק תשוחת תמר ונאצמ ,םירכומה םיבושיב 

לע םג ךא ,תוינרדומל תויתרוסמ ןיב רבעמב תיתרבח הצובקכ םבצמ עקר לע תאז 

Braun-Lewensohn et) ץראה םורדב תיוודבה הליהקה לש תידוחייה תוברתה עקר 

 2014,.al).

םיגיהנמב ןומאו תויטילופ תודמע ןיב ךומנ רשק ונאצמ םירקחמה בורב .ה 

םיישיא םיכרע םג .ץחלה בצמל תוישגרה תובוגתה ןיבל םייטילופה םיכילהתבו 

ינב ואטיבש סעכה וא הדרחה תומרב תונושה תא וריבסה אל םיילסרבינואו 

םורדב רעונ ינב ברקב ונכרעש רקסב ונלביק םיניינעמו םירחא םיאצממ .רעונה 

םירבדה עבטמ ללכו טנרטניאה תועצמאב ךרענ רקסה ."ןנע דומע" עצבמ תעב 

ןורתפ יפלכ תודמעב (ונלש םירחאה םירקחמל תיסחי) ההובג תונוש לעב םגדמ 

לככ ;תיסחי הובג היה תוישגרה תובוגתל תודמע ןיב רשקה הז רקסב .ךוסכסה 

םינותמ םיעצמאב ךוסכסה ןורתפ יפלכ תויבויח תודמע ואטיב הרענה וא רענהש 

תונותמ ויה הקוצמו סעכ ,הדרח לש תוישגרה תובוגתה ךכ ,(תומחלמב אלו)רתוי 

תישיא תויטנרהוק תשוחת תומר םע ורשקתה תונותמ תודמע ,וזמ הרתי .רתוי 

תמועל .(Braun-Lewensohn et al., 2015) תוהובג תיתליהק תויטנרהוק תשוחתו 

תודיחא הטלב ןהבש תוצובקב רבעב ונלביקש תואצותה ,ולא םיינכדע םיאצממ 

ינב לכ ,לשמל ,תימיב .תונוש ויה (ןורמושו הדוהי ,תימי ,ןלוגה תמר) תודמעב 

.םירצמ םע םולשל ךומנ יוכיס ואר םלוכו ,יוניפל ודגנתהש תודמע ואטיב רעונה 

.תוהובג הדרחו סעכ תומר וליג - הבר תונוש אלל - רעונה ינב לכ ,ליבקמב 

תמרל ליבקמב ,יוניפה ינפל הדרח ושח אל ףיטק שוגב רעונה ינב בור ,המוד ןפואב 

בצמשכ ,תוקתנתהה רחאל םלוא ."היהת אל היה"ש םלוכל תפתושמה הנומאה 

תשוחתו תישיאה תויטנרהוקה תשוחת תומר ,יטוקא אלו ,ינורכ היה ץחלה 

וליגש הקוצמהו הדרחה תומרב תונושה תנבהל ומרת תיתחפשמה תויטנרהוקה 

.(2005 ,איגש ואר ,הז אשונ לע טרופמ ןוידל)םירגבתמה 

ץחלה תובוגת תא הריבסמ תויטנרהוקה תשוחת יכ ונאצמ םירקחמה בורב ,רומאכ .ו 

םירקחמ םתואב אקווד ולע ,ףסונ רקחמל םייוארה ,םיניינעמ םיאצממ .טרפה לש 
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ולא םירקמ .טרפה לש ץחלה תובוגת תא האבינ אל תויטנרהוקה תשוחת םהבש 

.תרקחנה הייסולכואה ינויפאלו קדבנה בצמה ינויפאל םירושק 

תליפנ תונש הנומש ךרואל ,תורדשב לשמל)ץחל לש םיינורכ םיבצמב - בצמל רשאב 

ההובג יובינ תמרב יתואירבה בצמה תא הריבסה תויטנרהוקה תשוחת (םימאסקה 

,"הקוצי תרפוע" ,ןונבל תמחלמ) םייטוקא םיבצמב .םייטוקא םיבצמב רשאמ רתוי 

היצאוטיסל ,ולא םיבצמב יכ הארנ .תמיוסמ הדימב התחפ יובינה תלוכי ,("ןנע דומע" 

ןכלו ,(הקעזאה תעימש םע םידרח ונלוכ) הייסולכואה לע תינללוכ העפשה שי המצע 

,הדרחה תומרב יוטיב ידיל אבה ישגרה בצמה לע תוחפ םיעיפשמ םיישיאה םיבאשמה 

ילאיצנרפיד לדומ חוסינל יתוא ואיבה ולא םירזוח םיאצממ .יוכו םייגולויזיפ םינימסת 

.(Sagy, 2002,2005 ואר טוריפל)ץחלה בצמ לש תויטוקאה תדימ יפ לע םיבצמ לש 

,ץחלל תובוגתב תונוש האבינ אל תויטנרהוקה תשוחת יכ ונאצמ ובש ינשה הרקמה 

םיבושיב םייחש בגנב תיוודבה הליהקב רעונ ינב - תידוחיי הייסולכוא תצובקל סחייתמ 

תשוחת וריבסה אל ,ולא רעונ ינב ברקב ונכרעש םירקחמב .םירכומ אלו םירכומ 

תאו תודדומתהה תלוכי תא תיתחפשמה תויטנרהוקה תשוחתו תישיאה תויטנרהוקה 

הארנ .(םידארג תליפנ)םייטוקא ןהו (םיתב סרה)םיינורכ ןה ,ץחל יבצמב הדרחה תמר 

Antonovsky,)ותוהמב ילסרבינוא אוהש גשומ חתפל יקסבונוטנא לש ותנווכ תורמל יכ 

תלוכי לש יובינ ונל רשפאמש ינגוטולס םרוג הרקיעב איה תויטנרהוקה תשוחת ,(1987 

רעונה ינב ומכ) הל תובורק וא תיברעמ תוברת תולעב תויסולכוא ברקב תודדומתהה 

ןמז ךרואלו תוידוסיב אשונה תקידבל םוקמ שי ,תורחא תויוברת ברקב .(ןופצב יברעה 

 .(Eriksson, Sagy 8t Lindström, 2012)

- תיביטקלוקה הטוב תויטנרהוק תשותת 
?הנוטה תועמשמ הט 

יתשדקה ותואש ,יחכונה רמאמל יתרחבש תרתוכה וז "יתעדי רפסל ימצע לע קר" 

השיגה .םילאה ילאוטקילפנוקה בצמה םע יטרפה םדאה לש תודדומתהה תנבהל רקיעב 

.ץחלה ימרוג תא אלו ,תוניינעתהה זכרמב םלשה םדאה תא הדימעמ ןכא תינגוטולסה 

דע" ,רקיעבו "?רהנה ןכוסמ המכ דע" :ויה תויזכרמכ יקסבונוטנא גיצה ןתואש תולאשה 

יפואב דקמתה ןכא ירוקמה לדומה .(Antonovsky, 1996)"?הייחשה תלוכי הבוט המכ 

רשקההמ תמיוסמ תומלעתה ךות ,תויטנרהוקה תשוחת גשומ לש ילאודיווידניאה 

.(1998 ,איגשו רוא ,ןוסנא)ץחלה תא הווחה םדאה אצמנ ובש יתכרעמ-יתרבחה 

לש ומוקמל רשאב הלאשה יב התלע תימיב הנושארה רקחמה תדובעב רבכ םלוא 

תדובע התייה ךכל רישי ךשמה .(1984 ,איגש) םיאצממה תנבהב יתרבחה רשקהה 

ןוחבל יתשקיב הקיטקרפב תיתליהקו תיתחפשמ תיגולוכיספכ .(1989 ,איגש)רוטקודה 

הדקמתה וז הדובע .תיביטקלוק המרב תויטנרהוקה תשוחת תא ילש רקחמה תדובעב 

ינבמ דחא לש תואלמגל האיצי לש רבעמה בלשב הלש תודדומתהה תלוכיבו החפשמב 

ןותבש תנשב ההש יקסבונוטנא ,(רוטקודה תדובע תא יתבתכ הבש) 1989 תנשב .גוזה 

הבישח יב חתיפש ,הארשה ררועמ חוכיו זא ותא יתלהינ וניניב תובתכתהב .הידוושב 
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.יביטקלוק דדמל תויטנרהוקה תשוחת לש ישיאה דדמה תרמה לש הלאשה ביבס 

,החפשמ - ביטקלוקל םאה :תיפוסוליפה המרב הלאשה תא ירובע דדיח יקסבונוטנא 

התואש - תיטרואתה הבושתה ?("mind") העדות שי - םואל ,יתרבח דמעמ ,הליהק 

תא ספות טרפה"ש החנהה לע ןעדמה לש תוססבתה יכ התייה - יתדובעב יתבתכ 

וא הליהקה ,החפשמה"ש החנהה ומכ הדימ התואב הטשפה איה "יטנרהוקכ םלועה 

רוטקודה תדובע יאצממ .(5 ימע ,1989 ,איגש)"יטנרהוקכ םלועה תא תספות המואה 

 (1992 ,Sagy Sc Antonovsky) רוקחל ןתינ ןכאש ,גולויצוסה ,יקסבונוטנא תא וענכש

.תיביטקלוק המרב תויטנרהוק תשוחת 

:הכובסו השק תיגולודותמ היעב םע וז הדובעב יתדדומתה ,תיטרואתה הלאשל רבעמ 

המרל תישיא םלוע תסיפת גציימה בכרומ גשומ ילנויצרפוא ןפואב םגרתל ןתינ דציכ 

תוקינכט תומייק (החפשמה רקחב תקסועה וז רקיעב)תיעוצקמה תורפסב ?תיביטקלוק 

תטקננה ,תיטסילוהה השיגה :תונוש תויטרואת תושיג יתש רקיעב תופקשמה תויסיסב 

לש העודיה ותדובע איה ךכל תניינעמ המגוד)"תיביטקייבוא"ו תינוציח הקידב ידי לע 

תיביטקייבוס איהש ,תיטסינויצקודרה השיגהו ,([Reiss, 1981] תוחפשמ ברקב סיר 

McCubbin 8cPatterson,] ןוסרטפו ןיבוקמ לש םתדובע תטלוב וז השיגב)רתוי תימינפו 

אשונב םיירשפא תונורתפ לש ףצרב תווצק השעמל תופקשמ ולא תושיג יתש .([1983 

.ביטקלוק לש יביטינגוק יופימ לש 

ללכב תויח תוכרעמ חתינש ,רלימ לש ותשיג לע ססבתהל יתרחב רוטקודה תדובעב 

תנמ לע תוכרעמה-תת ןיב םיסחיה תניחבב ךרוצה תא שיגדהו ,טרפב תוחפשמו 

תויטנרהוקה תשוחת יכ ולעה םיאצממה .(Miller, 1965)תללוכה תכרעמה תא ןיבהל 

.תודדומתהה תנבהב תיתחפשמה תויטנרהוקה תשוחת לש התלוכיל ההז תינטרפה 

תא ואבינ תיתחפשמה תויטנרהוקה תשוחת ידדמ ,םיבר םירקמב ,וזמ הרתי 

םייכשמה םירקחמב .תינטרפה תויטנרהוקה תשוחתמ רתוי בוט תולגתסהה 

,לשמל ואר) תיתחפשמה תויטנרהוקה תשוחת רקחל תופסונ תושיגב יתשמתשה 

 .(Sagy 8c Antonovsky, 1992

תויתרבח תומרל םג גשומה תא ונבחרה - יידימלתו ייפתוש םע דחי - ךשמהב 

השיג .(יוכו תויתד תוליהק ,תונוכש ,תורייע) תוליהק לש ,רתוי תובחר תויביטקלוק 

ןטסמ לש הז אשונב הצממה ןרמאמ לשמל ואר)ןסוחה רקחב םויכ אוצמל ןתינ המוד 

;2011 ,יספלא)יידימלת לש טרוטקוד תודובע תרגסמב .([Masten 8cM0nn, 2015] ןומו 

התואש ,תיתליהקה תויטנרהוקה תשוחת רקחל םילכ ונחתיפ (2014 ,רתס ;2013 ,דלפ 

Peled,)(הזע ףטועו תורדש) שא תחת םיבושייב םייחה םורדב רעונ ינב ברקב ונקדב 

 2012 ,Sagy 8c Braun-Lewensohn), םימלסומ ומכ ,תויתד תוליהק ברקב - הנורחאלו

.(Mana et al., 2012; Srour et ab, 2013) לארשיב םירצונו 

תימי לש רוטקודה תדובע תרגסמב חתופש יתליהק ילכל תחא המגוד ןאכ איבא 

תינכתה הטמב יעוצקמ םוחת תלהנמ םויכו הנומיד תדילי איה תימי .(2011)יספלא 

ריעה יפלכ םורדב רעונה ינב תושוחת תא קודבל ךרד השפיח איה ."תומילא אלל ריע" 

קדבנ רשאו ,תיתליהקה תויטנרהוקה תשוחת תניחבל החתיפש ילכה .םייח םה הבש 
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- תויטנרהוקה תשוחת לש םיביכרמה תשולש תא ללוכ ,ץראה םורדב תוליהק שולשב 

:תיתליהקה המרב - תועמשמו תוליהנ ,תונבומ 

תא םימדקמה םיבאשמל רוקמכ הקדבנ הליהקה - םייתליהק תונבומ יבאשמ .א 

ןגומ ,יופצ םוקמ אוה (הליהקה ירבח וא)רעונה ינב םייח ובש םוקמה יכ השוחתה 

היופצו החוטבכ רעונה ינב ידי לע תספתנ הליהקה המכ דע ונחב םיטירפה .חוטבו 

םיניבמכו רעונה ינב יכרוצל םיעדומכ םיספתנ הב םירגובמה המכ דע ,םרובע 

.םדיתע תא הליהקב םיאור רעונה ינב המכ דעו ,םתוא 

םיעייסמה םיבאשמל רוקמכ הליהקה הקדבנ הז ביכרב - םייתליהק תוליחנ יבאשמ 

.תורגבתהה תפוקתל םיינייפואה םירבשמו תוקוצמ םע דדומתהל םירגבתמל 

עוצקמ ישנא ,םידיקפת ידי לע ורדגוה הליהקב תוליהנ םימדקמה םיבאשמה 

.הקוצמו רבשמ תותעב םייוצמ םה רשאכ רזעיהל םילוכי רעונה ינב םהבש תוינכתו 

רוקמכ תספתנ הליהקה המכ דע ונחב הז ביכרב - םייתליהק תויתועמשמ יבאשמ .ג 

רגתא ,קופיס שוחלו םמצע תא שממלו אטבל רעונ ינבל םירשפאמה םיבאשמל 

,ימצע שומימ לש תושוחתל רוקמכ הליהקה לש המוקמ לע ולאשנ רעונה ינב .ןיינעו 

.רגתאו ןיינע ,קופיס ,הילע העפשה תלוכי ,הליהקל המורת לע 

תונמיהמ לעבכ אצמנ וז הדובעב הנבנש תיתליהק תויטנרהוק תשוחת תניחבל ילכה 

תא ןוחבל וניסינ ,הז ירקחמ ילכ תועצמאב .(.93=ךאבנורק לש אפלא) דואמ ההובג 

םע דדומתהל םתלוכי לעו רעונה ינב לש תישיא החימצו חותיפ לע הליהקה תעפשה 

תויטנרהוקה תשוחתש ךכ לע ודיעה ןכא ונלביקש םיאצממה .הז ליג םינייפאמה םיצחל 

תמר האצמנ ובש ימורדה בושייב .ונחבנש םיבושייה ןיב הנוש התייה תיתליהקה 

תא האבינ תיתליהקה השוחתה ,(םחורי)דחוימב ההובג תיתליהק תויטנרהוק תשוחת 

רשאמ רתוי הבר הדימב רעונה ינב ברקב םיהובג םיישיא םיבאשמ לש םתוחתפתה 

וכיספ םירמוחב שומיש לש העינמל עגונב םג ונלאש ,ךכל רבעמ .םירחא תומוקמב 

םע הרשקתה ההובג תיתליהק תויטנרהוק תשוחת יכ ונתוא ודמיל םינותנה .םייביטקא 

םירגבתמה ברקב םימסל הפישחו םייביטקא-וכיספ םירמוחב שומיש לש הכומנ המר 

הלאשל תיתועמשמ הבושת וויה ולא םיאצממ .(2009 ,איגשו ובנ-רמורק ,יספלא) 

.רעונ ינב ברקב תואירבלו החוורל ירשפא באשמכ הליהקל עגונב תינגוטולסה 

תוחפו) תורדשב אקווד יכ ונאצמ ,םיידוחיי ץחל יבצמב תודדומתהה תלוכיל רשאב 

רקיעב תאטבמה ,הקזח הליהק תשוחת םינשה ךרואל החתפתה (הזע ףטוע יצוביקב 

וראשנש רעונה ינבל הרשפאש השוחת ,הליהקל סחיב תויתפכאו תוברועמ ,תוכייש 

Peled)םימאסקה ירי לש ינורכה בצמה םע דדומתהל (לודג הביזע רבשמ רחאל)ריעב 

 2012 ,.et al).

םורדה רוזאב רעונ ינבו םירגובמ לש םימגדמ ברקב ונפסא ,"ןנע דומע" עצבמ תעב 

םתואש םיבושייה בורב קזח יתליהק ןסוחל רשאב ונתרעשה תא וששיא רשא םינותנ 

תונותמ תומר םע ורשקתה תיתליהקה וזו תישיאה תויטנרהוקה תשוחת תמר .ונחב 

םע תישיא תודדומתה רשפא הז ןסוח יכ הארנ .תיגולוכיספ הקוצמ לש (בצמל תיסחי) 
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תויסולכוא לש תישפנ תואירבו תיזיפ תואירב לע הרימש ,יללכ ןפואבו ,םילאה בצמה 

.(Braun-Lewensohn et al.,2015)תיביסנטניא םיליט תפקתמ תחת ואצמנש םורדה 

תויטנרהוקה תשוחת תמר ןיב רשקה המ :תפסונ הלאש םינחוב ונא ולא םימיב 

?תורחא תוצובק יפלכ םינפה תצובק ירבח םילגמש תוחיתפה תמרל תיתליהקה 

לדומה חותיפב .תירקחמה תורפסב דואמ טעמ הנחבנ ,יל עודיה לככש ,הלאש וז 

םיכרעל תינטרפה תויטנרהוקה תשוחת ןיב רשק ןיא יכ ןעט יקסבונוטנא ,ינגוטולסה 

המרב רבודמשכ רקיעבו - וז הלאשש קפס ןיא .(Antonovsky, 1987) םייתרבח 

.ךוסכסב תוצובק תנבהל תיתועמשמ - תויטנרהוקה תשוחת לש תיביטקלוקה 

ןיבל תיתליהק תויטנרהוק תשוחת ןיב רשקה תא ונקדב הנורחאל ונכרעש רקחמב 

תופתושה - םימלסומו םירצונ - תויתד תוליהק יתש ברקב "תרחא"ה הצובקל סחיה 

יכ םילעמ םיינושארה םיאצממה .לארשי יחרזא םיניטסלפ :ןהלש תימואלה תוהזב 

הצובקהמ תולדביהל הייטנה ךכ ,רתוי ההובג תיתליהקה תויטנרהוקה תשוחתש לככ 

.(Mana et al., 2012)רתוי הקזח "תרחא"ה תיתדה 

?הקזח תימואל תויטנרהוק תשוחת ונל ש■ םאה 

הירואתה איה ישיאה ייח רופיס תא ןיבהל הסנמ ינא התרגסמבש הירואתה 
םע ולש תודדומתהה תלוכיו טרפה תנבה תודמוע וז הירואת לש הזכרמב .תינגוטולסה 

ךרואל ילש תוכיישה ילגעמ לשו ילש תודימעה תא יל ריבסהל הביטימ איה ןכלו ,ץחל 

וז איה ייח לש תיסיסבה החנהה .יירוה ורחב ובש הזה השקה םוקמב תוכורא םינש 

לש םייח םה םלועב ישונא רוציכ ילש םייחה :תינגוטולסה השיגה סיסבב תדמועה 

יידיב ןיא ןכש ,םתא דדומתהל אוה ידיקפת .םיקחוד םימרוגב היוור תואיצמ לש ,סואכ 

.םקלסל תורשפא טרפכ 

םידיחי לש םנסוח לע תודמלמ ןכא הז רמאמב יתאבהש םירקחמה יאצממ תוריקס 

תויטנרהוקה תשוחת לע הלאשה הרורב אל ירובע הרתונ ןיידע .לארשיב תוליהק לשו 

ןה הצואת לביק ימואלה ןסוחה גשומ ,ןורחאה רושעב .תוימואלה ורקמה תומרב 

לש התועמשמ המ םלוא .(Lahad, 2008)רקחמב ןהו (2005 ,רשנ ןבו דהל) הקיטקרפב 

?הקזח תימואל תויטנרהוק תשוחת 

תואיצמב ןיידע היחה ,תילארשיה הרבחב גשומה תא ןיבהל הסנא ,םויס תארקל 

ןוידהמ הנושב .גיוסמו ריהז אוה הז חותינל ןויסינה .תממדמו השק תילאוטקילפנוק 

ייתימע לשו ילש תונבות לע אלא ,םייריפמא םירקחמ לע ססובמ ונניא אוה ,ליעל 

.םיכוסכס רקח לש םוחתב 

.תוהז לש יטנרהוק רופיס לוכיבכ יל הקפיס יתדלונ הבש תינוליחה-תינויצה תוברתה 

,ץראה ידילי ,ונרובע תונבל הפוריאב האושה רחאל םירוהה רוד לש ןויסינ הז היה 

םישישהו םישימחה תונשב יתלדג הבש תילארשיה הרבחה 2."סואכה ךותמ רדס" 

ונצמיא התואש ,תיביטקלוק תויטנרהוק תשוחת ונב החתיפ ןכא םירשעה האמה לש 

"Order out of chaos" ,1611 תנשמ (John Donne)ןוד ןו'ג לש וריש םשכ 2 
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וזה תויטנרהוקה תשוחת תא ןוחבל ןתינ .(ו 999 ,ןוא-רב)תטלחומ טעמכ תויטילונומב 

:ינטרפה גשומה חותיפב יקסבונוטנא טריפ םתואש םיביכרמה תשולש לע ססבתהב 

ךמתש ,םייח ונא ובש טקילפנוקה לע רורב עדי ונל הקפיס הרבחה - תונגומ .א 

תעדות :טקילפנוקה תא קזחתש יביטקלוק ןורכיז חתפתה .ונתקדצב טלחומ ןפואב 

לשו תורטמה לש תטלחומ הקדצהו תונברק תעינמ לע שגד םע החתפתה האושה 

םג חתפתה ,יבויח יביטקלוק יומיד לש תוחתפתה םע דחי .ןתגשהל םיעצמאה 

ונתוגהנתה תא קידצהו תואיצמה תא ריבסהו ןגראש יטנרהוק יביטקלוק ראוטרפר 

תימואל הצובקכ ונלש יבויחה יומידה קוזיח .(2007 ,לט-רב)ונלש ביטרנה תאו 

םע המצעתהו הכלהש ,(Bar-Tal, 2000)ביואה לש היצזימיטיגל-הדל ךוניחל ףרטצה 

יתרכה אל הטיסרבינואב יידומילל דע)"רחא"ה לש טלחומ תורכיה רסוח .םינשה 

ביטרנ לכ לש היצמיטיגל-הד םג רשפא (טעמ יתמ קר - םש םגו ,ללכ םיניטסלפ 

םג הללכ "רחא"ה לש היצמיטיגל-הד .(Sagy et al., 2002)יניטסלפה הז ומכ ,"רחא" 

.([2004 ,בהנש] לשמל יחרזמה הז ומכ) המצע תיטילונומה הרבחה ךותב םיביטרנ 

טקילפנוקב להנתהל םירשפאמה םיבאשמ החתיפ תיטילונומה הרבחה - תוליחנ .ב 

תוצובק יפלכ תוריגסו תונלדב םע דחי םזיטוירטפל ךוניחו ןוחטיב ,אבצ :םילא 

תונויסינ ידי לע םג תעצבתמ תוליהנה תונורחאה םינשב .(Bar-Tal, 2000)"תורחא" 

.םיינלדב םיקוח תקיקחל 

תילארשי-תידוהיה הרבחה ךותב תוירדילוסהו תוכיישה קוזיח - תויתועמשמ .ג 

,יברעה ,יחרזמה ,יתולגה)ונתאמ "רחא"ש ימ לכמ דחפ לש דודיע םע דחי הנבנ 

ןוחטיבו תוירדילוס לש (המודמ) השוחת ונל תקפסמ וזה תויתועמשמה .(יוכו רזה 

.(1999 ,ןוא-רב) 

הגרדהב הקרפתה וזה תיטילונומה-תיביטקלוקה תויטנרהוקה תשוחתש קפס ןיא 

לע רגית וארק ורדוהש תוצובקה .הרערעתה תויטילונומהש לככ ,םינורחאה םירושעב 

יפכ ,ואיבהש םה וזה תוקרפתהה לומ וררועתהש תודרחהו סעכה ,דחפה .וזה תוהזה 

רחא שופיח ךותמ ילוא ,דלישטור תורדשל ריעצה רודה תא םייתנשכ ינפל ,הארנה 

רדס םע ,םירחא םייסיסב תונורקע םע ,השדח תיביטקלוק תוהזו תויטנרהוק תשוחת 

הריזחה המילאה תואיצמהו ,ךעד הז ןויסינ םג םלוא .השדח הפש םעו הנוש תויופידע 

הארנה לככ תמאתומה ,תיטילונומ-תיביטקלוק תויטנרהוק תשוחת התואל בוש ונתוא 

.םילא טקילפנוק םע תודדומתהל 

תדרטומ ינא ,תימואלה המרל תויטנרהוק תשוחת לש גשומה תא ביחרהל ינויסינב 

איה המואכ ונלש הקזחה תיביטקלוקה תויטנרהוקה תשוחת םאה ,הלאשהמ 

טקילפנוקב ךישמהל ,ביטקלוקכ - ונתוא תקזחמ וליפא ילואו - ונל תרשפאמה 

הקזחה תימואלה תויטנרהוקה תשוחת .הכ דע ןהב ונלגרוהש םיכרדה ןתואב ,םילאה 

תולגל וא וב ריכהל ןכש לכ אל ,"רחא"ה לש ביטרנל בישקהל ונל תרשפאמ הנניא םג 

הקזחה תיביטקלוקה תויטנרהוקה תשוחת ,רמולכ .(Mana et al.,2012)ולבסל היתפמא 

.טקילפנוקה לש וקוזחת ךשמה תא תרשפאמה איה 
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יחרזא ,ונלוכ וניליגש "ימואלה ןסוח"ב ונגיהנמ ואגתה "ןתיא קוצ"עצבמ לש ומויסב 

תשוחת םאה .םעה תודיכל לע עבצ תובתכ ובתכ םיאנותיע .תילארשיה הנידמה 

ףאש המחלמ" לש ביטרנל בושו בוש ונתוא הריזחמ הקזח תיביטקלוק תויטנרהוק 

תשוחת םאה ?ברח לכאת חצנלש השוחתלו קשנה לע תונעשיהל 3,"הל יד אל םעפ 

םמדמהו ךוראה ךוסכסה לוהינב תרחא הבישח ונתאמ תענומ וזה הקזחה תויטנרהוקה 

ייתולאש םג ןה ולא .םיאבה םירקחמב תרקוחב ייתולאש הנייהת ולא ?םייוצמ ונא ובש 

.ותוא תדרושו ותמיא לכב םילאה טקילפנוקה תא הווחה תילארשיכ תוישיאה 

.יחימע הדוהי לש "תבש ליל ריש" ךותמ 3 

תורוקמ 

תודדומתה יבאשמל רוקמכ םייח םה הב הליהקה תא םידגנתמ תסיפת ןיב ושקה .(2011)'י ,יספלא 

.םימסב שומישבו תומילאב םתובוועמו םתפישח יסופדו םהלש תויטנרהוקה תשוחת ןיבל 

.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא .רוטקוד תדובע 

רחסב םיקסועה רעונה ינב :"םייניעב םיאור אל" .(2009) 'ש ,איגשו 'מ ,ובנ-רמורק ,'י ,יספלא 

.128-103,29 ,תילאיצוס-תיכוניח הדובעל שגפמ .הליהקב םימסב 

תיגולוכיספ תואו תדוקנמ תילארשיה תוהזב תורומת :ונכותב "םירחא"ה לע (1999),'ד ,ןוא-רב 

.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא :עבש ראב .תיתרבח 

לת .לארשיב תידוהיה הרבחה לש יתרבח-יגולוכיספ חותינ :ךוסכסה םע תויחל (2007)'ד ,לט-רב 

.למרכ :ביבא 

רעונ ינב ברקב תודדומתה יסופדו םייתוגהנתהו םיישגר םינימסת .(2010) 'א ,ןוסניבל-ןוארב 

.200-183,26 ,תילאיצוס-תיכוניח הדובעל שגפמ .היינשה הדאפיתניאה ךלהמב םיילארשי 

םידוהי םירגבתמ ברקב תודדומתה יבאשמו ץחל תובוגת .(2010) 'ש ,איגשו 'א ,ןוסניבל-ןוארב 

.33-15,26 ,תילאיצוס-תיכוניח הדובעל שגפמ .העיגר תעבו םיליט ירי תעב םיאודבו 

רעונ ינב לש הפישחה ינייפאמ ןיב רשקה - רבגתהלו רגבתהל .(2010)'ר ,לקדו 'ת ,איבל ,'א ,ןירג 

הדובעל שגפמ .המויס רחאל הנש םהלש הקוצמה תובוגתו היינשה ןונבל תמחלמ יעוריאל 

.27-13,26 ,תילאיצוס-תיכוניח 

.רתכ :ביבא לת .םתוחה יאשונ .(1990)'ד ,ידרו 

- רורט םע תיתליהק תודדומתה :הרות חותיפל המוארט תחת רותלאמ .(2005)'א ,רשנ ןבו 'מ ,דהל 

ןויסינה :רורטה לצב שפנה תואירב ,(םיכרוע)ךיילב 'או רמוז 'א ךותב .םוקישו תוברעתה ,הנכה 

.תומר :ביבא לת .(300-271 ימע)ילארשיה 

הצובקל חותיפו יביטקלוקה ביטרנה תוסיפת ,תיתליהק תויטנרהוק תשוחת (2014) 'ע ,רורס 

ןב תטיסרבינוא .רוטקוד תדובע .לארשיב םירצונ-מימלסומ יסחי לש הרקמה :"תרחאה'' 

.בגנב ןוירוג 

ברקב תודדומתה יבאשמכ (הליהקה גוסו הליהקה תסיפת) םייתליהק םינייפאמ .(2013)'ד ,דלפ 

תדובע .תיגולוקא-תינגוטולס השיג :בגנב םאסק יליט ירי לש ךשמתמ ץחל בצמב רעונ ינב 

.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא .רוטקוד 

תטיסרבינוא .ךמסומ תדובע .יעס יוניפ ירחאו ינפל :ץחל בצמל םירגבתמ תובוגת .(1984)'ש ,איגש 

.בגנב ןוירוג-ןב 

האיצי לש רבעמה :תיתחפשמה תכרעמב ץחלל תולגתסהו תויטנרהוק תשוחת .(1989)'ש ,איגש 

.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא .רוטקוד תדובע .תואלמגל 
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.הנתשמ תיטילופ תואיצמ םע םידדומתמ רעונ ינב :תוקתנתהל תודרמתה ןיב .(2005)'ש ,איגש 

.25-12,16 ,תואטיסרבינואה ישאר לש תעה בתכ :הימדקא 

השיג :תילארשיה תואיצמב ץחל םע םידדומתמ רעונו םידלי - רבד חתפ .(2010) 'ש ,איגש 

.14-8,31 ,תילאיצוס-תיכוניח הדובעל שגפמ .תינגוטולס 

ןיב תילובג הקיטקרפכ חרזמב תינויצה תוחילשה :השודקה לפרעו בולכה ,המילגה .(2004)'י ,בהנש 

ימע)תויוהזה תלוברעמ ,(םיכרוע)ןמדוג 'יו הנוי 'י ךותב ."תיתד הקושת"ל "תינוליח תוימואל" 

.דחואמה ץוביקהו ריל ןאו ןוכמ :םילשורי .(74-46 

 Antonovsky, A., (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and. stay

 well. San Francisco: Jossey-Bass.

 Antonovsky, A., (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion.

 Health Promotion International, ll{1), 246-253.

 Bar-Tal, D., (2000). Shared beliefs in a society: Social psychological analysis. Thousand Oaks,

 CA: Sage.

 Berlin, I., (1953). The hedgehog and the fox. London: Weidenfeld 8c Nicolson.

 Braun-Lewensohn, O., Abu-Kaf, S., 8c Sagy, S. (2015) Attitudes toward war and peace

 and their relations with anxiety reactions among adolescents living in a conflictual

 area .Journal ofYouth Studies, 18[1), 68-79.

 Braun-Lewensohn, O., 8c Sagy, S. (2010). Sense of coherence, hope and values among

 adolescents under missile attacks: A longitudinal study. International Journal of

 Children's Spirituality, 15{3), 247-260.

 Braun-Lewensohn, O., 8c Sagy, S. (2011). Coping resources as explanatory factors of

 stress reactions during missile attacks: Comparing Jewish and Arab adolescents in

 Israel. Community Mental Health Journal, 47(3), 300-310.

 Braun-Lewensohn, O., Sagy, S., 8c AI Said, H. (2014). Stress reactions and coping

 strategies among Bedouin Arab adolescents exposed to demolition of houses. Stress

 and Health, 30(f), 333-342.

 Braun-Lewensohn, O., Sagy, S., 8c Roth, G. (2011) Adolescents under missile attacks:

 Sense of coherence as a mediator between exposure and stress related reactions.

 Journal of Adolescence, 34[1), 195-197.

 Braun-Lewensohn, O., Sagy, S., Sabato, H. 8c Galili, R. (2013). Sense of coherence and

 sense of community as coping resources of religious adolescents before and after the

 disengagement from the Gaza Strip. Israeli Journal of Psychiatry and Related Sciences,

 50(2), 110-116.

 Cowen, E. L., 8c Work, W. C. (1988) Resilient children, psychological wellness and

 primary prevention. American Journal of Community Psychology, 25(2), 141-157.

 Currie, C., et al. (Eds.) (2012). Social determinants of health and well-being among young

 people: Health behaviour in school-aged children (HBSC) study: International report

 from the 2009/2010 survey (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6).

 Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Retrieved from http://www.euro.

 who.int/ data/assets/pdf_f11e/0003/163857/Social-determinants-of-health-and

 well-being-among-young-people.pdf?ua=l
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 Ericksson, M., 8c Lindstrom, B. (2006). Antonovsky's sense of coherence scale and the

 relation with health: A systematic review. Journal of Epidemiology and Community

 Health, 60(5), 376-381.

 Eriksson, M., Sagy, S., 8c Lindström, B. (2012) .A salutogenic perspective on mental

 health across the life time: Cultural aspects on the sense of coherence. In C. H. Mayer

 8c C. Krause (Eds.), Exploring mental health: Theoretical and empirical discourses on

 salutogenesis (pp.142-156). Lengerich: Pabst Publishers.

 Greenwood, D. J., 8c Levin, M. (2003). Restructuring the relationships between

 universities and society through action research. In N. K. Denzin 8c Y. S. Lincoln

 (Eds.), The landscape of qualitative research (pp. 131-166). Thousand Oaks, CA: Sage

 publications.

 Kacen, L., 8c Chaitin, J. (2006). "The times are changing": Undertaking qualitative

 research in ambiguous, conflictual and changing contexts. The Qualitative Report,

 11(2), 209-228.

 Kumpfer, K. L, (1994). Resiliency and AOD use prevention in high-risk youth. In K.

 Kumpfer (Ed.), Building resiliency to alcohol and other drug use. New York: Kluwer
 Academic Plenum Publishers.

 Lahad, M., (2008). Post traumatic responses in disasters: A community perspective. In

 K. Gow 8c D. Paton (Eds.) Resilience: The phoenix of natural diasters (pp. 33-46). New
 York: Nova Science Publishers.

 Mana, A, Sagy, S., Srour, A., 8c Mjally-Knani, S. (2012). Community sense of coherence

 and perceptions of the "other" narrative: The case of Palestinian Muslims and

 Christians in Israel. Mind Sc Society, 11(2), 165-182.

 Masten, A. S., 8c Monn, A. R (2015). Child and family resilience: A call for integrated

 science, practice and professional training. Family Relations, 64,5-21.

 McCubbin, H. I., 8c Patterson, J. M. (1983). The family stress process: The double

 ABCX Model of adjustment and adaptation. In H. I. McCubbin, M. B. Sussman 8c

 J. M. Patterson (Eds.), Social stress and thefamily: Advances and development in family

 stress theory and research (pp. 7-37). New York: Haworth.

 Miller, J. G. (1965). Living systems: Basic concepts. Behavioral Sciences, 10,193-237.

 Peled, D., Sagy, S., 8c Braun-Lewensohn, O. (2012). Community perceptions as a coping

 resource among adolescents living under rocket fire: A salutogenic approach. Journal

 of Community Positive Practices, 4,681-702.

 Reiss, D. (1981). The family construction of reality. Cambridge, MA: Harvard University
 Press.

 Riley,J. R., 8cMasten, A. S. (2005). Resilience in context. In B. L. Peters 8cR.J. McMahon

 (Eds.), Resilience in children, families and communities (pp. 13-25). New York: Kluwer
 Academic Plenum.

 Rossman, G. B., 8c Rallis, S. F. (1998). Learning in thefield:An introduction to qualitative

 research. Thousand Oaks, CA: Sage.

 Sagy, S. (1998) Effects of personal, family and community characteristics on emotional reactions

 in a stress reaction: The Golan Heights negotiations. Youth Sc Society, 29,311-329.
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 Sagy, S. (2002). Moderating factors explaining stress reactions: Comparing chronic

 without-acute-stress and chronic-with-acute-stress situations. The Journal of

 Psychology, 136(4), 407-419.

 Sagy, S. (2005). Chronic versus acute stress situations: A comparison of moderating

 factors. In K. V. Oxington (Ed.), Psychology of stress (pp. 101-112). New York: Nova
 Science Publishers.

 Sagy, S., Adwan, S., 8c Kaplan, A. (2002). Interpretations of the past and expectations for

 the future among Israeli and Palestinian youth. American Journal of Orthopsychiary,

 72(1), 26-28.

 Sagy, S., 8c Antonovsky, H.(1986). Adolescents'reactions to the evacuation of the Sinai

 settlements: A longitudinal study. The Journal of Psychology, 120(6), 543-556.

 Sagy, S., 8c Antonovsky, A. (1992). The family sense of coherence and the retirement

 transition .Journal of Marriage and the Family, 54,983-993.

 Sagy, S., Ayalon, A., 8c Diab, K. (2011). Perceptions of the narrative of the "other" among

 Arab and Jewish adolescents in Israel: Between peace talks and violent events.
 Intercultural Education, 22(2), 191-206.

 Sagy, S., 8c Braun-Lewensohn, O. (2009) Adolescents under rocket fire: When are

 coping resources significant in reducing emotional distress. Global Health Promotion,

 16( 4), 5-15.

 Srour, A., Sagy, S., Mana, A., 8cMjally-Knani, S. (2013). Collective narratives as indicators

 of examining intergroup relations: The case of Palestinian Muslims and Christians in

 Israel. InternationalJournal of Conflict Management, 24(3), 231-244.
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