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 :המושבקציר ת

 בעולם להזדקן: "ייחודיות בישראל באוכלוסיותמחקר רחב על הזדקנות מציג המושב 

, שכולים הורים, נכים, עניים של ההזדקנות בתהליך ונפשי פיזי תפקוד של חקירה: עוין

אביב, -אוניברסיטת תל, מתבצע במכון הרצג לחקר הזיקנה המחקר". והומוסקסואלים

 חריגים או קשים במיוחד, הזדקנות נתיביב מתמקד . המחקרהמדע משרד במימון

קבוצות . כאחד פגיעּותו חוסן של למבחן הופכת רווחה נפשית לחפש היכולתשבהם 

 . רחבה אנושית משמעות בעלי אתגריםאפוא  מייצגות המחקר

 ;Shmotkin, 2005) עוין בעולם אושרה חיפוש של תיאורטיהמודל הנשען על המחקר 

Shmotkin & Shrira, 2012 .)ביןם שיחסיעוסק ב, תודיאלקטי תמי, בראייה דינמודלה 

 העוין העולם תרחיש לבין (בחיים ומשמעות סובייקטיבית רווחה) אושר מקדמות מערכות

ציפיות , כפי שעולה מוהנפשית הפיזית שלמותו על איומים אודות לאדם שיש דימוי)

 תרחיש את לווסת הוא האושר מקדמות המערכות תפקיד. (אפשריים ופגעים אסונותל

 .הפועלים נגדו לאיומים עירני ישארי אך, חיובי רוח בהלך חזיקי אדםש כך, העוין העולם

 מרקוביץ נעם צוות המחקר.הרצאות של חברי  יוצגו בחמשוחדשניים בולטים  ממצאים

 פיצוי יחסי, תוך הדגמת עוני קשההזדקנות בתנאי מאפייני בוחן, בנתונים כלל ארציים, 

 עירית ר"ד התשה בין שתי המערכות.לצד , בחיים משמעותל סובייקטיבית רווחהבין 



 ם,ניצולי שאינם נכים, לעומת שואה ניצוליזקנים  נכים עבורממחישה ש בלובשטיין

(, מחלות כמו) שליליים בהקשר לתוצרים אדפטיביתנראית  ןעוי עולם תרחישי של נוכחות

 ליפשיץ רינת ר"ד (.אישית צמיחה כמו) חיוביים לתוצרים בהקשראך עלולה להפריע 

 שאינם להורים שכולים בהשוואה ,שואה לניצולי השני הדור בני שכולים הוריםמראה ש

ת ּומצוקה. ניתן עם זאת לזהות כיוונים דיאלקטיים של פגיע יותרמבטאים , םניצולי צאצאי

 (.שמת ה/הילד עם הקשר( לצד חוסן )באמצעות יןעו עולם תרחישי של נוכחות)כמו ב

 יתפיז לבריאותואת תרומתו  פסיכולוגיתה גמישותמציג את מנגנון ה יפרח כפיר ר"ד

והטרוסקסואלים בגילי הבגרות  ביסקסואלים, הומוסקסואליםבאוכלוסיות של  ונפשית

, ענייםמדגים מהאוכלוסיות השונות שנבדקו במחקר ) ,פרופ' דב שמוטקין והזיקנה.

ים קשור( כיצד מאפייני זיקנה בתנאים קשים והומוסקסואלים, שכולים הורים, נכים

הרצאתו מסכמת  ין.עולם עו ם מוגברים שלתרחישימול  פסיכולוגיתשל רווחה מערכות ל

 את הרצאות המושב.

 

 "?אדפטיבית היא כיצד: וייחודיים עוינים חיים במצבי הזדקנות" הרצאה ראשונה במושב:

 

 פגיעות לעומת חוסן בקרב מבוגרים ענייםמצבי  איזהו עני השמח בחלקו?

 נעם מרקוביץ

עם תנאי הישרדות מתמודדים בישראל אלף גמלאים וקשישים  200-, כהנמוכות: עם קצבה ממטרת המחקר

מערכות פסיכולוגיות חיוביות המקיימות דפוסי רווחה סובייקטיבית ומשמעות בחיים הן  .קשים מנשוא

מול תנאי מאמץ לתפקד ולקיים איכות חיים יחסים מגוונים עם מערכת תרחישי העולם העוין כחלק מה

מעודדים ומאפשרים הסתגלות חיובית ה ,מספר מחקרים דיווחו על דפוסי יחסים אלהמצוקה וקושי. 

ביטויים משלימים של דפוסי  לושה(. שShrira et al., 2015בתנאים שונים וייחודיים של טראומה ומצוקה )

 :הינם יחסים בין המערכות הללו

 מצוקה.במצבי  חזק יותר ביניהןמתאם המערכות החיוביות מקיימות  -. יחסי הגברה 1

אחת המערכות החיוביות קשורה באופן חזק יותר לתפקוד רצוי כאשר המערכת השנייה  -. יחסי פיצוי 2

מופעלת בעוצמה נמוכה. בכך, שתי המערכות משלימות זו את זו ובעת הצורך ממלאות את המקום אחת של 

 השנייה. 

ה בקשר חלש יותר של המערכת החיובית הפעלה נמוכה של אחת המערכות החיוביות כרוכ - . יחסי התשה3

השנייה לתפקוד רצוי. כלומר, שתי המערכות החיוביות מאבדות את כוחן ואת הרלוואנטיות שלהן לתפקוד 

 במצב חמור של קושי ועומס נפשי. 

 מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את דפוסי היחסים הללו בקרב עניים מבוגרים.

 ;SHAREהישראלי של סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה ): הנתונים נלקחו מתוך החלק שיטה

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe בגל +50( המציג מדגם ארצי של ישראלים בני .

             ישראלים.  2,600, רואיינו 2013-השלישי, שנתוניו נאספו ב

הראו יחסי פיצוי משמעותיים יותר  ,עניים-ללא בהשוואה ,: נמצא דפוס יחסים מעורב, לפיו ענייםממצאים

 ענייםמורחבות. ובסיסיות  - ם מספר מגבלות תפקודיותבקשר של המערכות החיוביות למדדי תפקוד הכוללי

, חרדה עם החיוביות המערכות של בקשר עניים-ללא בהשוואה יותר משמעותיים התשה יחסי גם הראו

 .חברתיות פעילויות של ומיעוט, בדידות



 ןשבהניתן לזהות חוסן בהתגייסות משותפת של מערכות פסיכולוגיות חיוביות במצבי עוני, : מסקנות

 בין המערכות החיוביות מתקיימים שלגביהם ,. בנוסף, ישנם תפקודים פיזיים ונפשייםקריטית מעורבותן

מצוקה המוגברים בקרב יותר יחסי התשה. הממצאים מצביעים על מצבי הקושי וה ולצדם אף ,יחסי פיצוי

 .אוכלוסיית העניים

 

 "?אדפטיבית היא כיצד: וייחודיים עוינים חיים במצבי הזדקנות" ה במושב:הרצאה שניי

 

 ן מצטברים: הזדקנות ונכות פיזית בקרב ניצולי שואהכשתרחישי עולם עוי

 ד"ר עירית בלובשטיין

: ניצולי שואה בגיל המבוגר אשר סובלים גם ממגבלות פיזיות מהווים אוכלוסייה ייחודית המחקרמטרת 

ן התממשו והצטברו. בעוד שלגבי האוכלוסייה הכללית המזדקנת ידוע על יחסי גומלין עויבה תרחישי עולם 

 ,Shmotkin)ן לבין תרחישי עולם עויבין מערכות המקדמות אושר )רווחה סובייקטיבית ומשמעות בחיים( 

Avidor, & Shrira, 2016,)  פחות ידוע על כך במצב מצוקה מצטברת בקרב ניצולי שואה מבוגרים

הסובלים מנכות פיזית. המחקר הנוכחי השווה בין אופני ההסתגלות לזיקנה ולנכות בקרב נכים ניצולי 

 שואה ונכים שאינם ניצולי שואה.

הדורשות שימוש קבוע באמצעי עזר לניוד,  עם מגבלות פיזיות ומעלה, 60בני ובנות  208: המדגם כלל שיטה

משתתפים דיווחו על היותם ניצולי שואה. המשתתפים דיווחו על  50שנדגמו בדגימת נוחות. מתוכם, 

בריאותם הפיזית והנפשית בעזרת ראיון פנים מול פנים או שאלון מקוון. כל הניתוחים בוצעו תוך פיקוח על 

 יים ועל תפיסת חומרת הנכות.   משתנים סוציודמוגרפ

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הנכים הניצולים והנכים שאינם ניצולים במדדי בריאות נפשית : ממצאים

ין לבין בריאות פיזית ת בדפוס הקשר בין תרחישי עולם עוופיזית. עם זאת, נמצאו הבדלים בין הקבוצו

ין )איומים קיומיים הנוטים לפגוע בתחושת המסוגלות( עוונפשית. אצל הנכים הניצולים, תרחישי העולם ה

נקשרו לבריאות פיזית ונפשית טובות יותר, שהשתקפו בפחות מחלות מדווחות ופחות עמדות שליליות כלפי 

ין, שהתקשרו ליותר עות ביחס לתרחישי העולם הּוהזיקנה. לעומתם, הנכים שאינם ניצולים הראו פגיע

מחלות ויותר עמדות שליליות כלפי הזיקנה. דפוס שונה של ממצאים הראה שאצל הנכים הניצולים 

אקטיבית עם תרחישי העולם -ין נקשרו לפחות צמיחה אישית, וכן שהתמודדות פרועותרחישי העולם ה

 העוין נקשרה לפחות רגש חיובי בהשוואה לנכים שאינם ניצולים. 

ין היא אדפטיבית בהקשר לתולדות י שואה נוכחות של תרחישי עולם עואה כי עבור נכים ניצול: נרמסקנות

ן היא רחישי עולם עוישליליות )כמו מחלות מדווחות(, בעוד שעבור נכים שאינם ניצולים, נוכחות ת

יכולת אדפטיבית בהקשר לתולדות חיוביות )כמו צמיחה אישית(. ייתכן ודפוסים אלו מצביעים על מיקוד ה

האדפטיבית של הניצולים בשימור בריאותם במצבים מאיימים ועל מגבלה ביכולתם לחוש צמיחה וגדילה 

 במצבים אלו.

  



 "?אדפטיבית היא כיצד: וייחודיים עוינים חיים במצבי הזדקנות" במושב: הרצאה שלישית

 

 כשתרחישי העולם העוין מתממשים:

 הורים שכולים בני הדור השני לניצולי שואה

 ד"ר רינת ליפשיץ

, המתייחסים לדימויים שיש ) world scenario-hostile –HWS(: תרחישי העולם העוין מטרת המחקר

לאדם אודות איומים אקטואליים או פוטנציאליים על שלמותו הפיזית והנפשית, התממשו עבור בני הדור 

די, ניצבת גם מול אתגרי השני לניצולי שואה שאיבדו בן/בת. קבוצה זו, הנמצאת במצב חיים ייחו

ההזדקנות. מחד, מחקרים הראו כי בני הדור השני לניצולי שואה סובלים מבעיות תפקודיות כגון דיכאון 

 ,van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, & Sagi-Schwartzוחרדה, אך מאידך, מטה אנליזה )

חברתיים בהשוואה לאלו -( הראתה כי בני הדור השני לא הראו הבדלים במדדי תפקוד פסיכו2003

שהוריהם אינם ניצולי שואה. בנוסף, היות ושיעור יחסית גבוה מההורים הזקנים בישראל הם שכולים, 

מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון כיצד ההתמודדות של קבוצת ההורים השכולים במחצית השניה 

שהינם גם בני הדור השני לניצולי שואה, שונה מזו של הורים שכולים שאינם צאצאי ניצולי שואה, לחייהם, 

 והאם היא אדפטיבית.

איסוף הנתונים התבצע בעזרת ראיונות ושאלון מקוון, ואופיין בדגימת "כדור השלג". המדגם כלל : שיטה

ומעלה, שהתבקשו לדווח על חווית  50הורים שכולים, שאיבדו ילד או ילדה בתאונה או מחלה, בני  116

 השכול, על מצב בריאותם הנפשית והפיזית, ולענות על מדדי אישיות. 

קבוצת ההורים השכולים שהינם בני הדור השני לניצולי שואה נמצאה פגיעּות גדולה יותר ב: ממצאים

וק מהחיים. עוד , אשר התבטאה ביותר אבל מורכב ופחות סיפבהשוואה לאלו שאינם צאצאי ניצולי שואה

נמצא בקבוצה זו כי כאשר ההתקשרות השלילית עם תרחישי העולם העוין )איומים לשלמותו הפיזית או 

הנפשית של האדם שכרוכים בפגיעה בתחושת המסוגלות( היתה גבוהה יותר, הסיפוק מהחיים היה נמוך 

השני משום שעם הזמן החולף  יותר והרגש השלילי גבוה יותר. בנוסף נראתה גם עדות לחוסן של בני הדור

מאז האבדן הם דיווחו על פחות דיכאון ואבל מורכב, וכן ככל שהקשר עם הילד/ה שמת היה חזק יותר, 

 נמצאה לרוב יותר צמיחה אישית, מאשר אצל אלו שאינם דור שני.

עּות : נראה כי הזדקנות בעולם בו תרחישי העולם העוין התממשו מציגה דילמה בין חוסן ופגימסקנות

 ומראה כי בצד קשיי ההתמודדות עם טראומות, מתקיימת גם התנהגות אדפטיבית. 

 

 "?אדפטיבית היא כיצד: וייחודיים עוינים חיים במצבי הזדקנות" במושב: הרצאה רביעית

  

, הומוסקסואלים של בבריאותם פסיכולוגית גמישות של התפקיד: יחד גם, העוקץ ועל הדבש על

 ובזיקנה בבגרות והטרוסקסואלים ביסקסואלים

 ד"ר כפיר יפרח

זמני של חוויות חיוביות ושליליות רלוואנטית במיוחד להתמודדות -: האפשרות לקיום בומטרת המחקר

(, כמו גם להתמודדות של הומוסקסואלים Carstensen et al., 2011עם אתגרי הבגרות והזיקנה )

(. עבודה אמפירית זאת Shenkman & Shmotkin, 2011וביסקסואלים עם האתגרים הייחודיים להם )



, גמישות פסיכולוגיתבוחנת את התפקיד של הקיום המשותף של חוויות חיוביות ושליליות, המכונה 

 לבריאותם הפיזית והנפשית של הומוסקסואלים, ביסקסואלים והטרוסקסואלים לאורך טווח החיים.

גברים הומוסקסואלים וביסקסואלים בבגרות ובזיקנה, בדגימת מטרה שכיוונה לאוכלוסיות של : שיטה

הטרוסקסואלים בעלי  455-, שהותאמו ל18-85ביסקסואלים בגילאי  148-הומוסקסואלים ו 446נדגמו 

דמוגרפיים מקבילים. המשתתפים מילאו שאלון מקוון בו דיווחו על בריאותם הנפשית -מאפיינים סוציו

 והפיזית. 

דמוגרפיים, הומוסקסואלים וביסקסואלים הראו רמות -תנים סוציולאחר פיקוח על מש: ממצאים

גבוהות יותר של תרחישי עולם עוין )דימויים של איומים קיומיים לשלמות הפיזית והנפשית( בהשוואה 

להטרוסקסואלים. בנוסף, הומוסקסואלים וביסקסואלים הראו רמות גבוהות יותר של סימפטומים 

ות גבוהות יותר של רגש חיובי בהשוואה להטרוסקסואלים מקבילים. דיכאוניים ורגש שלילי לצד רמ

נראה אם כן, שהומוסקסואלים וביסקסואלים, המשתייכים לקבוצות מיעוט, מקיימים ניגודיות 

בקרב  .פנימית ומחזיקים בחוויות שליליות לצד חיוביות, מצב המוגדר כגמישות פסיכולוגית

לים, גמישות פסיכולוגית )שנמדדה כרמות מקבילות של הומוסקסואלים, ביסקסואלים והטרוסקסוא

חוויות שליליות וחיוביות, כמו רגש חיובי ורגש שלילי( הייתה קשורה לבריאות פיזית ונפשית טובה 

יותר כאשר תרחישי העולם העוין היו גבוהים יותר. נראה אם כן, שנוכח קושי ומצוקה, גמישות 

יאות פיזית ונפשית. ממצא זה היה משמעותי יותר בקבוצות פסיכולוגית הופכת רלוואנטית יותר לבר

ההומוסקסואלים והביסקסואלים, בהשוואה להטרוסקסואלים המקבילים להם. מכאן, התברר כי 

 לגמישות פסיכולוגית תפקיד משמעותי יותר בקיום בריאות פיזית ונפשית בקבוצות מיעוט אלו.

טיבי של גמישות פסיכולוגית מול איומים ממצאי המחקר מצביעים על התפקיד האדפ: מסקנות

קיומיים, ובפרט בקבוצות מיעוט הניצבות בפני קושי ומצוקה ייחודיים. ממצאים אלה עשויים לאפשר 

לחוקרים ולמטפלים לבחון וליישם את הגמישות הפסיכולוגית ככלי חשוב להסתגלות לאתגרים אישיים 

 וחברתיים לאורך טווח החיים.

 

 "?אדפטיבית היא כיצד: וייחודיים עוינים חיים במצבי הזדקנות" שב:במו הרצאה חמישית

 

 הזדקנות בעולם עוין: מבט אינטגרטיבי

 פרופ' דב שמוטקין

ומעלה(, החיים תחת הנטל של  50תמקד במבוגרים )בני ממושב זה הרצאות בהמחקר המוצג : מטרת המחקר

הזדקנות מחזקת אמונות עצמיות הקשורות לאיומים ה, שהנחת המחקר היאטראומה או לחצים חברתיים. 

 אודות לאדם שיש הדימוי) תרחיש העולם העויןממשיים או פוטנציאליים, ולכן מחזקת את הבולטות של 

יש עדות . למרות זאת, על שלמותו הפיזית והנפשית( חייו, או, בהרחבה, על פוטנציאליים או ממשיים איומים

ים לרוב לחיות חיים נורמליים, גם בתקופה של ירידה תפקודית ואובדן. אנשים זקנים מצליחרחבה לכך ש

בהרחבה נתיבי הזדקנות מאתגרים במיוחד, היכן שהיכולת לחפש את לאור זאת, מטרת המחקר היא לבדוק 

 פגיעּות. של האושר הופכת למבחן קשה של חוסן נפשי, או שמא 

 SHARE (Survey ofהמחקר מסתמך הן על נתונים ארציים שנאספו עבור הסקר הישראלי של : שיטה

Health, Ageing and Retirement in Europe ) יה הישראלית.אוכלוסיבוהן על מדגמים של קבוצות ייחודיות 



ם העוין לצד מדדים שונים של בריאות פיזית ונפשית, המשתתפים מילאו שאלונים הבודקים את תרחיש העול

 סוג התנסויות החיים הייחודיות לכל מדגם.המאפיינים את וכן משתנים 

נתונים על צורות התמודדות פסיכולוגיות התקבלו בכל מדגם מהקשרים בין תרחישי העולם העוין : ממצאים

ייצוגי העולם העוין( לבין ט של התקשרות חיובית ביחס לבהיבט של התקשרות שלילית וגם בהיב)גם 

למצב עצמיות סוג התנסויות החיים הייחודיות לכל מדגם: מטריצה של הגדרות  מאפיינים אתהמשתנים ה

תופעת האבל המורכב במדגם אובייקטיבית, סובייקטיביות והתנהגותית(, הגדרה העוני במדגם העניים )

מינית במדגם ההורים השכולים, דימוי הגוף במדגם הנכים, ומידת הקבלה והחשיפה העצמית של הנטייה ה

 ההומוסקסואלים. 

נקודות ראות דינאמיות הרצאות המושב, מחזקות חמש הממצאים השונים, שדווחו בכל : מסקנות

גומלין פעילים בין מערכות מקדמות אושר )במיוחד -האדם מעורב באופן תמידי ביחסי, שלפיהן ודיאלקטיות

בגורמים סי גומלין אלה מטפלים יח. יןתרחיש העולם העו, לבין רווחה סובייקטיבית ומשמעות בחיים(

המחקר חותר לזהות את המנגנונים הפסיכולוגיים המאפשרים ניגודיים המייצגים, בו זמנית, פגיעּות וחוסן. 

  של הזדקנות והתנסויות חיים קשות. יציבים-תנאי חיים בלתיככל האפשר באיזון אדפטיבי 

 

******* 


