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דרישות של אוניברסיטה

 Autonomic Responsivity After Sleep
Restriction – Effects of Trait Anxiety

and Neuroticism
Ofir Bergman, Avital Sachs-Levi, Lior Pereg Ben-Shitrit, Eden Ron, Mairav 

Cohen-Zion, Ph.D and Ilana S Hairston, Ph.D

Introduction: Chronic sleep problems are commonly associated with mood difficulties, and neurophysiological 
hyperarousal, thereby conferring risk for neuropsychiatric as well as metabolic risk. However, identifying 
mechanisms that underlie the effects of impaired sleep in experimental settings has proven challenging.  Here 
we assessed the role of anxiety and neuroticism in the effects of repeated sleep restriction on the autonomic 
responses associated with emotion. We tested the hypothesis that individuals high on these traits would be 
more sensitive to the effects of sleep restriction.  

Methods: Fifteen healthy participants (28% men, ages 25±2.2) were assessed for trait anxiety (State-Trait 
Anxiety Inventory) and neuroticism (Big Five Inventory), and for state anxiety during subsequent visits. Data 
collection of autonomic function and emotion occurred twice, following three nights of partial sleep deprivation 
(5hrs/night) and 3 well-rested nights (WR; 8hrs/night), in counterbalanced order. On each visit, after a 2-min 
baseline, participants viewed validated neutral and sad film clips. Electrocardiography data was used to derive 
heart rate (HR; beats/min) and heart rate variability (HRV), measured as the ratio of the low (0.04-0.15Hz) to high 
(0.15-0.4Hz) frequency (LH/HF) components of the HR spectrum, wherein HF reflects vagal tone, and the ratio 
indicates the balance between the sympathetic and parasympathetic arms of the autonomic system.

Results: Neuroticism and trait anxiety (TA) were highly correlated (p<.001). Individuals with high TA experienced 
reduced state anxiety after PSD compared to WR, and visa versa (p=.013); but changes in state anxiety were 
not related to neuroticism.  Irrespective of sleep condition, subjects reported feeling sadder during the "sad" 
compared with the "neutral" clips (p<.001). Baseline HR, HF and LF/HF did not vary with sleep condition.  HR 
decelerated while viewing the film clips only under PSD, with significant deceleration for the “sad” clip (p<.05). 
Magnitude of HR deceleration for either clip in PSD, but not WR, positively correlated with trait anxiety (TA, 
p’s<.04), but not with neuroticism.  Vagal withdrawal, as measured by HF, was most pronounced during PSD 
“sad” condition (p=.035). Vagal withdrawal in the PSD condition, but not WR, for either clip, positively correlated 
with TA and neuroticism (p’s<.05).  LF/HF tended to be higher for the “sad” clips (p=.09) with no effect of sleep 
condition. LF/HF in PSD “sad” condition positively correlated with trait anxiety.

Conclusions: Combined, these findings indicate that individuals high on trait anxiety and neuroticism respond 
more strongly to restricted sleep, especially under emotionally challenging conditions.
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 השפעת מטלה דמוית סטרופ
על המצמוץ הקשבי

מיטל חי, דיאנה אבזוב וד"ר דפנה ברגרבסט - אגסי

זיהוי המטרה השנייה )T2( מבין שתי מטרות נפגע כאשר היא מוצגת בין 200 ל-500 מילישניות לאחר הראשונה )T1(, בתוך 
רצף של מסיחים, תופעה המכונה בשם ה"מצמוץ הקשבי" )Attentional Blink(. רוב ההסברים התיאורטיים למצמוץ הקשבי 
נשענים על הקצאת משאבי קשב מוגבלים לעיבוד T1 על חשבון T2. תיאוריות חדשניות מציעות הסברים במונחי איבוד 
שליטה זמני על הבקרה הקשבית כשנדרש מעבר בין זיהוי המטרות לדחיית המסיחים או במונחי הפרעה לזיהוי המטרות מצד 
המסיחים בעקבות השקעת עודף משאבים בעיבודם. המחקר הנוכחי בוחן את ההשפעה של קושי בעיבוד T1 הנובע מהוספת 
מטלה דמוית סטרופ הדורשת משאבי קשב מרכזיים. שתי צורות גיאומטריות מוכרות )כגון משולש ועיגול( הוצגו בין מסיחים 
)צורות גיאומטריות לא מוכרות(, ובתוך T1 נכתב שם צורה תואם )למשל, הכיתוב "משולש" בתוך משולש(, שם צורה לא תואם 
)למשל, הכיתוב "ריבוע" בתוך משולש(, או רצף אותיות חסר משמעות כתנאי נייטרלי )למשל, הכיתוב "נננננ" בתוך משולש(. 
נמצא אפקט סטרופ בזיהוי T1 כש-T2 הופיע מיד לאחר T1, כך שזיהוי T1 היה טוב יותר בתנאי התואם מאשר בנייטרלי ונמוך 
בתנאי הלא תואם בהשוואה לנייטרלי. מבחינת המצמוץ הקשבי, נמצאה השפעה של תנאי הסטרופ על זיהוי T2, כך שזיהויו  

.T1-ל T2 היה נמוך בתנאי הלא תואם בהשוואה לתנאי התואם ולתנאי הנייטרלי בכל הפערים בין
בנוסף, כש-T2 הופיע מיד אחרי T1, הוא זוהה פחות טוב בתנאי התואם מאשר בנייטרלי. ממצאים אלו אינם מתיישבים עם 
תיאוריות של מגבלות משאבי עיבוד ותיאוריות של השקעת עודף משאבים ומספקים תמיכה בתיאוריות של אובדן בקרה 

קשבית.
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מי ימצמץ ראשון? יתרון לשדה-ויזואלי ימין 
במצמוץ הקשבי: הבדלים בין המיספרות 

במנגנוני יצירת אפיזודות קשביות
אורית שילקרוט, מיכל יוסף, מוטי סלטי וד"ר דפנה ברגרבסט-אגסי

ה"מצמוץ הקשבי" )Attentional Blink( הינו מונח המתייחס לתופעה של הפחתה בזיהוי גירוי מטרה שני )T2(, כאשר הוא מופיע 
בסמיכות זמנים של כ-500-200 מ"ש לאחר הופעתו של גירוי מטרה ראשון )T1(, כשאלו מוצגים בתוך רצף מהיר של מסיחים. 
על מנת לבדוק הבדלים בין ההמיספירות במצמוץ הקשבי, במחקר זה הוצגו הגירויים, כולל T1, במרכז שדה הראייה ואילו 
T2 )ורצף הגירויים שלאחריו( הוצג במרכז, בשדה הויזואלי השמאלי, או בשדה הויזואלי הימני. כאשר T2 הוצג במרכז שדה 
 ,T1 משופר כשהוא מופיע מיד לאחר T2 המאופיינת בכך שזיהוי ,U הראייה, התקבלה פונקציית זיהוי טיפוסית בעלת צורת
תופעה הידועה בשם sparing 1-Lag. כאשר T2 הוסט לצדדים לא התקבלה פונקציית זיהוי טיפוסית זו, וזיהוי T2 היה טוב 
יותר כאשר הוא הוצג בשדה הויזואלי הימני )להמיספירה שמאל( מאשר כשהוצג בשדה הויזואלי השמאלי )להמיספירה 
ימין(. פער זה, לטובת שדה ימין, היה הכי משמעותי כש-T2 הוצג מיד לאחר T1, ובתנאי זה, שיעור הטעויות בדיווח הסדר שבו 
הופיעו שני גירויי המטרה, היה גבוה כש-T2 הוצג במרכז ובשדה שמאל, אך היה נמוך כש-T2 הוצג בשדה ימין. ממצאים אלו 

מוסברים במונחים של הבדלים באופן שבו המוח יוצר אפיזודות קשביות עבור גירויים שמוצגים בשדה ימין ובשדה שמאל.
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Individual variability of ICR mice in 
response to lithium in the FST and TST: 

Augmentation with trehalose 
Asaf Belder*, Netta Natan*, Hila Weinberger*, Nirit Z Kara, Haim Einat, Ph.D

*Equal contribution

Background: Bipolar disorder (BPD) is a mental disorder characterized by cycling manic and depressive 
episodes.  BPD has a lifetime prevalence of 1%-3.7% of the population. Lithium is the prototypic drug for BPD but, 
the response to lithium is variable across patients. Recent studies have shown that lithium increases autophagy 
in cells. Trehalose, is a disaccharide, also increases autophagy, and was shown to have antidepressant-like 
effects in animal models. The present study was therefore designed to examine the possibility that trehalose 
administration will augment lithium’s effect in non-responders population in a mouse model. 

Methods: ICR male mice were randomly allocated to lithium and control groups, and were fed lithium containing 
food or normal chow for two weeks before Behavioral testing. Mice were tested in the forced swim test (FST) 
and the tail suspension test (TST) after which treatment with lithium or control continued with the addition of 
trehalose 2% in the drinking water.  Two weeks later the tests were repeated.

Results: at group level lithium reduced immobility in the FST but not the TST. Individual variability was clearly 
shown in both tests.  Trehalose augmented lithium’s effect in the FST regardless of the initial response but had 
no significant effects in the TST.

Conclusions: The ICR model shows individual variability to lithium treatment similar to human patients and might 
therefore serve to study the underlying biology of individual variability. The general augmentation of response in 
the FST by trehalose may suggest that individual variability is not related to autophagy enhancement.
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Validation of anxiolytic-like effects of 
diazepam in ICR mice of different origins 

Nelly Estryn, Nirit Z Kara, Hila M Ene, Haim Einat, Ph.D

Background: Anxiety disorders are severe and common and there is a clear need for new treatments. Animal 
models can advance development of treatments but must be valid. Part of the validation process is testing 
models with a drug of known effects. The present study was designed to validate a battery of tests for anxiety-
like behavior in male ICR mice using a known anxiolytic drug.

Method: Male ICR mice (locally bred from Harlan, USA origin) were treated with diazepam at doses of 0.25, 0.5, 
or 0.75 mg/kg, or with vehicle, 30 min before testing, and then tested in the large open field, the elevated plus-
maze, the marble burying test and the hyponeophagia test.

Results: Diazepam administration resulted in anxiolytic-like effects including increased number of entries and 
increased time in the open arms of the EPM; decreased latency to eat in the hyponeophagia test and decrease 
in burying in the marbles test. Diazepam had no effects on amount and distribution of activity in the open field. 

Conclusions: The results validate the use of locally bred ICR mice to screen for anxiolytic-like effects in a 
battery of tests. These results stand in contrast to previous work in the lab demonstrating  lack of effects of the 
same doses in the same tests in ICR mice from Harlan Israel and therefore suggest that Harlan Israel ICR mice 
might be less responsive to diazepam compared with ICR mice from Harlan USA.
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Behavioral effects of lithium
in locally bred ICR mice 

Reut Cohen*, Nikki Zelcer*, Nirit Z Kara and Haim Einat, Ph.D
*Equal contribution

Modeling in animals is an invaluable tool in exploring the pathophysiology of human diseases and developing 
improved therapies. Therefore the predictive validity of animal models is crucial in order to estimate the possible 
effects of novel drugs and treatment. ICR (CD-1) mice are frequently used in the context of studying novel drugs 
but recent anecdotal reports in Israel suggest that the ICR mice from the breeding colony of Harlan-Israel do 
not respond to previously effective lithium protocols in behavioral tests. To examine the possibility of replacing 
the Israeli mice, the current study tested the effects of lithium in locally bred ICR mice from Harlan USA origin.
Mice were treated with chronic oral lithium and tested in the Female Urine sniffing test (FUST), the Forced Swim 
Test (FST) and the Amphetamine-induced Hyperactivity Test.
The results show that lithium was effective in reducing immobility in the FST but had no significant effects in the 
FUST or the amphetamine-induced hyperactivity test.  
These results suggest that the locally bred mice at least in part are responsive to lithium. The negative results 
are discussed in the context of the expected effects and the power of the experiment.
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כבלי לידה - הקשר בין אופן הלידה
לסגנון ההתקשרות בבגרות

ענבר שניר וד"ר יונתן הנדלזלץ

בכל בני האדם טבוע צורך ראשוני ופנימי ביצירת יחסי קרבה והגנה עם דמות מטפלת. על סמך הנחה זו פיתח בולבי את 
תיאוריית ההתקשרות. טענתו היא שהצורך בקרבה הינו דחף אבולוציוני הישרדותי השונה מהדחף ההישרדותי הפיזיולוגי. 
סגנון  המטפלת.  הדמות  עם  ובפרט  הסביבה  עם  ההתנסויות  ידי  על  יתעצב  ייושם  הוא  בו  האופן  אך  מולד,  הינו  הדחף 
ההתקשרות שנוצר הינו יציב לאורך החיים ויוצר דפוס של מערכות יחסים המשוחזר שוב ושוב. בעבר נהוג היה לחשוב כי 
רק לאחר כמה חודשים מהלידה ניתן לבדוק את ההתקשרות בין  האם לתינוק, אך מחקרים חדשים מראים כי התנהגות 
של התקשרות יכולה להיראות מיד לאחר הלידה. תינוקות בני כמה שעות מציגים התנהגויות המכוונות לשמירה על קרבה 
עם האם וליזימת הנקה, וכבר שלוש שעות לאחר הלידה ליצור עמה קשר עין. כמו כן במהלך הלידה ולאחריה מתרחשים 
בגוף התינוק שינויים פיזיולוגים והורמונליים שנועדו ליצור ולעודד התקשרות. מחקרים אלו מצביעים על כך שלאופן הלידה 
יצירת ההתקשרות הראשונית. על סמך  על  והן  וההורמונליים שמתרחשים,  הן על התהליכים הפיזיולוגים  ישנה השפעה 
נתונים אלו, ועל סמך ההנחה שסוג ואופן ההתקשרות מעצבים ומשפיעים על התנהגותו של האדם הבוגר, נערך מחקר זה. 
במחקר נבחנה ההשערה לפיה קיים קשר בין אופן הלידה )לידה רגילה, לידה מכשירנית, ניתוח קיסרי מתוכנן, ניתוח חירום( 
נבחנה באמצעות מילוי שני שאלונים. בשאלון הראשון  וחרד(. השערת המחקר  נמנע  )בטוח,  לסגנון ההתקשרות בבגרות 
נתבקשו הנבדקים למלא מהו אופן הלידה בה נולדו. על מנת לבדוק את סגנון ההתקשרות מילאו הנבדקים שאלון התקשרות 
למבוגרים )ECRׂׂ(. במחקר השתתפו כ- 342 נבדקים ישראלים )263 נשים, ו79 גברים( בגילאי 30-20. לא נמצא קשר בין אופן 
הלידה לסגנון ההתקשרות והשערת המחקר לא אוששה. ניתן להבין ממצאים אלו מתוך ראיית ההתקשרות כתהליך ממושך, 
הנבנה מסיטואציות חוזרות ונשנות של ההורה והילד. הלידה, למרות היותה משמעותית, הינה מצבית ועל כן ככל הנראה לא 

משפיעה עליו לבדה.
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השפעת מוסיקה "לאומית" ומוסיקת "מחאה" 
על פטריוטיות

עידן שיראזי, אריאל לביא וד"ר נעמי זיו

רקע: פטריוטיות מוגדרת כחיבור רגשי וגאווה במדינה. ביחד עם זהות לאומית ונטיות פוליטיות, פטריוטיות נבנית באופן חברתי 
ומושפעת הן מן הסביבה בה האדם גדל וחי, והן מגורים אישיותיים. כמדיום חברתי, המוסיקה משחקת תפקיד חשוב בבניה ושימור 
תחושת הזהות הלאומית. מגיל צעיר, אנו נחשפים לשירים "לאומיים" המחזקים את תחושת הלאומיות, ומששים במגוון טקסים, חגים 

וארועים לאומיים. במקביל, קיימת מוסיקת "מחאה", המבקרת את מדיניות המדינה ומתנגדת אליה. 
בעוד שקיימת ספרות תאורתית על תפקידה של המוסיקה ביצירת זהות לאומית או התנגדות למדיניות הקיימת, וקיימים מחקרים 
אמפיריים בנושא השפעתה של המוסיקה על תהליכים קוגניטיביים, טרם נעשה מחקר אמפירי הבודק השפעת מוסיקה על פטריוטיות.

מטרות: מטרת המחקר הייתה לבדוק השפעת שירים "פטריוטיים" ושירי "מחאה" על ציוני פטריוטיות בקרב נבדקים בעלי עמדות 
ימניות ושמאלניות.

שיטה ותוצאות: במחקר השתתפו 96 נבדקים )43 נשים ו-56 גברים, גיל ממוצע 29.96, ס.ת. 8.41(. המחקר הועבר דרך האינטרנט, תוך 
פניה לנבדקים דרך רשתות חברתיות. הנבדקים חולקו באופן רנדומלי ל-3 קבוצות. בכל קבוצה, הנבדקים ראשית דירגו את עמדתם 
הפוליטית בסולם מ-1 )שמאלני מובהק( עד 7 )ימני מובהק(. לאחר מכן, הנבדקים שמעו 3 שירים "לאומיים", 3 שירי "מחאה" או לא 
שמעו מוסיקה. השירים נבחרו במבחן מקדים עם מדגם של 20 נבדקים שלא לקחו חלק בניסוי. השירים הושמעו תוך הקרנת המילים. 

לאחר שמיעת השירים, הנבדקים ענו על שאלון פטריוטיות ושאלון הבודק תגובות למוסיקה.
על בסיס השאלות המודדות עמדות פוליטיות, הנבדקים חולקו לבעלי נטיות ימניות ושמאלניות. מבחן שונות דו-כיווני הראה אפקט 
עיקרי לעמדה פוליטית )F)1,89( = 52.34, p < .001(. נבדקים בעלי עמדות נוטות ימינה קיבלו ציון גבוה יותר בפטריוטיות )ממוצע = 
5.39, ס.ת. = 0.68( מאשר נבדקים בעלי עמדות נוטות שמאלה )ממוצע = 3.98, ס.ת. = 1.16(. לא נמצא אפקט עיקרי למוסיקה. נמצאה 
אינטראקציה בין עמדות פוליטיות למוסיקה )F)2,79( = 3.56, p = .035(. ציוני הפטריוטיות אצל נבדקים ימניים היו גבוהים יותר באופן 

מובהק לאחר האזנה לשירי "מחאה" מאשר במצב ללא מוסיקה. בקרב שמאלניים ההבדלים לא היו מובהקים.
בבדיקת התגובות לשירים, נמצאו מספר אפקטים עיקריים לעמדות פוליטיות. כמו כן, נמצאו מספר אינטראקציות בין סוג המוסיקה 
שהושמע לבין עמדות פוליטיות: נבדקים ימניים הזדהו פחות עם שירי מחאה מאשר שירים לאומיים, בעוד שרמת ההזדהות של 
שמאלניים לא הייתה שונה במובהק. השירים הלאומיים נתפסו כבעלי תוכן פוליטי יותר בקרב בעלי עמדות שמאלניות מאשר בעלי 
עמדות ימניות, בעוד שירי המחאה נתפסו כבעלי תוכן פוליטי על ידי שתי הקבוצות. חשיבות שמירה על אחדות העם דורגה כגבוהה 

יותר בקרב נבדקים ימניים לאחר האזנה לשירי מחאה ונמוכה יותר לאחר שמיעת שירים אלה בקרב שמאלניים.

מסקנות: בנוסף להשפעתה ארוכת הטווח של המוסיקה על בניית זהות לאומית, למוזיקה ישנה גם השפעה מיידית על קוגניציה 
בנושאים הקשורים לעניינים פוליטיים. מכיוון שנעשה שימוש נרחב במוזיקה בכל הנוגע לתעמולה, מחקר זה רומז על הדרכים בהן 
מוסיקה יכולה להשפיע על עמדות פוליטיות ואולי אף על התנהגות. מחקר זה הינו הראשון להראות בצורה אמפירית את האפקט של 

סוגי מוסיקה שונים על הפטריוטיות.

חוויה של מכללה



דרישות של אוניברסיטה

רגש, חום, מגע, פיוס והשפעתם על אמפתיה 
כלפי "אויב" / "תוקף" 

למיא סואלחי וד"ר סאמר חלבי

 .)2012 ,Batson( מחקר רב בפסיכולוגיה חברתית בחן את הקשר בין אמפתיה והתנהגות פרו חברתית כלפי אנשים במצוקה
לרוב מחקרים אלה התמקדו במצבים בהם האדם שמעורר את תחושת האמפתיה הינו חלש וחסר ישע. במחקר הנוכחי, 
המטרה הייתה לבחון אם תחושת אמפתיה יכולה להשפיע בצורה חיובית גם כאשר מדובר באדם אקטיבי השייך לקבוצת 
החוץ. במפורט, בדקנו אם ההשפעה של אמפתיה על נכונותם של נבדקים ערבים )67( להתפייס לסלוח ליהודים נשמרת 
גם כאשר מדובר באירועים בהם הצד השני נתפס כאחראי למעשה תוקפנות נגד חברי הקבוצה הסולחת. כמו כן, בדקנו 
את תחושת החום, הנכונות להיות במגע והרגשות כלפי יהודים שהוצגו כתוקף מקבוצת החוץ. ממצאים ראשוניים תומכים 
בהשערת המחקר ומראים כי תחושת אמפתיה יכולה לשמש כמכניזם חשוב לקידום פיוס בין קבוצות גם כאשר מדובר 
בקבוצות שנמצאות בקונפליקט. לקיחת פרספקטיבה השפיעה באופן חיובי על רגשותיהם של נבדקים ערבים כלפי יהודים. 

מילות מפתח: לקיחת פרספקטיבה, אמפתיה, חום, פיוס, רגש, אנטגוניזם, קונפליקט בין-קבוצתי.

חוויה של מכללה



דרישות של אוניברסיטה

ייחוס אשמה והטלת אחריות על קורבנות 
אונס: השפעת מגדר התופס ומוצאה האתני 

של הקורבן 
רחלי פלד, יעל כהן וד"ר סאמר חלבי

המחקר עוסק בעמדות כלפי קורבנות אונס ומתמקד בהשפעתם של מגדר הנבדק ומוצאה האתני של קורבן האונס, ישראלית או 
רוסייה, על מידת ייחוס האשמה והאחריות שלה. במחקר השתתפו 231 נבדקים )151 נשים ו-80 גברים(. לצורכי המחקר חובר שאלון 
ההשלכות  האונס,  את  למנוע  הקורבן  בידי  שהייתה  היכולת  היבטים:  לשלושה  התייחסות  תוך  האונס  קורבן  כלפי  עמדות  שבדק 
העתידיות של האונס ומידת החמלה והרצון לסייע לקורבן לאחר התקיפה. כמו כן, נבחנה השפעת מוצאה האתני של הקורבן על 

עמדותיהם, מתוך הנחה כי העמדות יושפעו מסטריאוטיפים הקיימים בחברה הישראלית על נשים ממוצא רוסי.
וכלה  מילוליות  בהטרדות  החל  מיניות,  תקיפות  מגוון  של  הקורבנות  במספר  ניכרת  לעלייה  עדים  אנו  האחרונות,  בשנים 
Campbell & Raja, 2005 שונים  מחקרים  התקיפה.  קורבן  באונס  מסתיימים  אלה  מקרים  פעם,  לא  גופניות.   בהטרדות 
נותרות עם תחושות של אשמה, ספקות  פונות למערכת אכיפת החוק  אונס אשר  נפגעות  כי  Filipas & Ullman 2011, מראים 
וקורבנות חוזרת. תחושות שליליות אלו מכונות "אונס שני" )The Second Rape(, גישה המאשימה את הקורבן, בין אם במכוון ובין 
אם לא, המבוססת על מיתוסים וסטריאוטיפים שגויים. אלה גורמים לנשים רבות לא לדווח על תקיפתן מתוך קושי להתמודד עם 
האשמות הנובעות ממיתוסים וסטריאוטיפים שונים בחברה. "האונס השני" נקשר בד בבד עם "מיתוסי-אונס" )Rape Myth( הקיימים 
בחברה,  ביטוי זה הוגדר על-ידי Burt )1980( כשימוש במיתוסים פוגעים, סטריאוטיפיים, או אמונות שווא על אונס, קורבנות אונס, 
ואנסים באופן הגורם ליצירת אקלים עוין עבור קורבנות אונס; שימוש ב"מיתוסי אונס" משרת בעיקר את התוקף על ידי כך שהוא 

מסיט את האשמה ממנו ומסייע לו להיהפך מעבריין לקורבן. 
מלבד ההבדלים המגדריים, המחקר בוחן את השפעת מוצאה האתני של קורבן האונס. ההתייחסות למוצא האתני נעשתה בצורה 
מרומזת ועל כן נעסוק הן בסטריאוטיפים האתניים הנפוצים בישראל על נשים ממוצא רוסי1 והן במשמעות של גזענות מרומזת 
)Implicit Racism( על שיפוטי תופסים. אנו טוענות כי הסטריאוטיפים הקיימים בחברה הישראלית על נשים ממוצא רוסי1, משפיעים 
על עמדות התופסים ויוצרים הטיה שלילית בשיפוט הסיטואציה והקורבן. אלה הם פועל יוצא של דעות קדומות הנובעות מההשתייכות 
הקבוצתית של הקורבן אשר משפיעה על האופן בו היא תוערך על ידי החברה. כאשר הקורבן היא חלק מקבוצת הפנים של הנבדק 
 Verkuyten et al.,( היא מוערכת באופן חיובי ואילו, כאשר הקורבן משתייכת לקבוצת החוץ של הנבדק היא נשפטת באופן שלילי

.)2011
בהתאם להשערת המחקר הראשונה, גברים ייחסו יותר אחריות לקורבן ביכולותיה למנוע את האונס. שנית, נשים ייחסו חשיבות גדולה 
יותר להשלכות העתידיות הנלוות לאירוע האונס והשפעתו על הקורבן אך לא נמצא הבדל מגדרי מובהק במידת החמלה כלפי הקורבן. 
ממצאים אלה הן מאשרים קיומם של "מיתוסי אונס" בחברה הישראלית והן תמיכה לגישה האומרת כי וידוי הקורבן הינו כ"אונס שני". 
בניגוד להשערת המחקר השנייה, הממצאים לא מראים הבדל הנובע ממוצאה האתני של הקורבן, מלבד ההיבט המתייחס לחמלה  ובו 
שני המגדרים גילו מידת חמלה גבוהה יותר כלפי קורבן ממוצא ישראלי. ממצאי המחקר מחזקים את ההבדלים המגדריים בתפיסות 

כלפי קורבנות אונס אך לא מצביעים על השפעות הסטריאוטיפים באופן חד-משמעי.

1. השימוש ב"מוצא רוסי" הינו ביחס לסטריאוטיפים הנפוצים על נשים יוצאות ברית המועצות לשעבר, בישראל. זאת מתוך ההנחה 
הרווחת כי ישראלים אינם נוטים להבחין בין שייכותן למדינות שונות )למשל אוקראינה, בלארוס( ומכלילים את דוברות השפה הרוסית 

)או שפות דומות( כיוצאות "רוסיה".  

חוויה של מכללה



דרישות של אוניברסיטה

הקשר בין התנהגות מינית ונטייה מינית לפני 
הנישואין למצוקה נפשית בקרב גברים רווקים 

יהודים דתיים בישראל 
אלעד שלו וד"ר סמי חמדאן

ייחודיים תרבותית לאובדנות ומצוקה נפשית בקרב האוכלוסייה היהודית-דתית בישראל ולאור  מחקרנו בחן גורמי סיכון 
גברים  בקרב  אובדנית  התנהגות  לבין  מינית  ונטייה  הנישואין  לפני  מינית  התנהגות  בין  בבחינת הקשר  הספרות התמקד 
רווקים. במחקר השתתפו 156 גברים רווקים מהציבור היהודי-דתי בישראל, בגילאי 30-18, אשר התבקשו לענות על שאלון 
ממוחשב שהופץ באינטרנט. הממצאים מצביעים על שיעורים גבוהים של התנהגות מינית לפני הנישואין, בעיקר של התנהגות 
מינית יחידנית )אוננות( ואקטים מיניים שאינם יחסי מין מלאים. נמצא קשר מובהק בין אוננות לסיכון אובדני, דיכאון, אשמה 
ובושה. תדירות האוננות, בושה, גיל ועיסוק אישי מוגבר במין )Sexual Preoccupation(, נמצאו כמנבאים המוצלחים ביותר 
להתנהגות אובדנית בקרב רווקים צעירים בציבור הדתי. נטייה מינית שאינה הטרוסקסואלית לא נמצאה קשורה למדדים 
של מצוקה נפשית ככל הנראה בגלל המספר המועט של הומוסקסואלים וביסקסואלים שהשתתפו במחקר. המחקר מעודד 
חשיבה ומחקר לגבי הדרכים בהן ניתן להתמודד עם הקונפליקט הקיים בין דת למיניות בקרב רווקים דתיים ועם ההשלכות 

הפסיכולוגיות שלו, מציע כיווני חשיבה לגבי התערבות פסיכו-חינוכית ומעודד התייחסות רבנים ואנשי הלכה לסוגיה זו.

חוויה של מכללה



דרישות של אוניברסיטה

השפעתם של קשיי שינה על הופעת דיכאון 
במהלך ההיריון או לאחר הלידה והתנהגות 

אובדנית  
שני חזוט-להמן וד"ר סמי חמדאן

מטרה: בתקופה שלאחר הלידה מתחולל שינוי משמעותי בחיי האם מבחינה חברתית, רגשית ופיזית. בתקופה זו נשים ישנות 
פחות מאשר בכל תקופה אחרת בחייהן ובה בעת, הן חשופות לפתח דיכאון. מעטים המחקרים העוסקים בשילוב זה ובשל 
כך, מטרתו של המחקר הנוכחי היתה לבחון האם קשיי שינה יכולים להוות גורם סיכון להתפתחות מצוקה נפשית אשר תבוא 
לידי ביטוי בדיכאון במהלך ההיריון ולאחר לידה והתנהגות אובדנית. בנוסף נבדקה השפעתם של משתנים דמוגרפים כגורמי 

סיכון להתפתחות מצוקה נפשית. 

ילדם. באמצעות  והשאר בשנה הראשונה להולדת  37 בהיריון  47-20, מתוכן  בגילאי  נשים  במחקר השתתפו 418  שיטה: 
שאלונים שפורסמו ברשת החברתית, Facebook, בקבוצות המיועדות לאימהות ונשים בהריון, דיווחו המשתתפות אודות 
סימפטומים של דיכאון לאחר לידה, היסטוריה של דיכאון )טרם ההיריון(, קשיי שינה, סיכון אובדני ומשתנים דמוגרפים שונים. 

תוצאות: נמצא קשר חיובי מובהק בין דיכאון לאחר לידה לבין היסטוריה של דיכאון, קשיי שינה, מחשבות אובדניות וסיכון 
אובדני. כמו כן, נשים בסיכון אובדני דיווחו על יותר סימפטומים של דיכאון לאחר לידה, היסטוריה של דיכאון וקשיי שינה 
בהשוואה לנשים שאינן אובדניות. בנוסף, נמצא כי נשים בעלות סיכון אובדני הינן בעלות מאפיינים דמוגרפים זהים לנשים 
שאינן אובדניות, מלבד מצבן הסוציואקונומי, נשים בעלות סיכון אובדני הינן עניות יותר ובעלות שכר נמוך מנשים שאינן 

אובדניות. 

מסקנות: מממצאי המחקר אנו למדים, כי השילוב בין היריון ולידה והפרעות בשינה הינו מסוכן עבור נשים וממקם אותן 
בסיכוי גבוה לפתח מצוקה נפשית המתבטאת בדיכאון לאחר לידה, מחשבות אובדניות ואף נטיות אובדניות. על סביבת 
היולדת, בן הזוג והמשפחה כמו גם גורמים טיפוליים, להכיר את הנתונים הללו ולסייע ככל הניתן לאם הטריה, לאפשר לה 

שינה ערבה ויעילה ובכך להפחית סיכוייה לפתח דיכאון לאחר לידה, בעיקר בקרב נשים ממעמד סוציואקונומי נמוך.

חוויה של מכללה



דרישות של אוניברסיטה

משבר זהות לאומית וסיכון אובדני
בקרב מבוגרות-צעירות ערביות  

אנפאל אלקרם, ענבר טופז וד"ר סמי חמדאן

מטרת המחקר: הייתה לבחון מצוקה נפשית וסיכון אובדני בקרב נשים ערביות וכיצד אלה קשורים למשבר בזהות הלאומית 
ובאופן הפנייה לקבלת עזרה, אם בכלל. באופן יותר ספציפי, במחקר זה בחנו את היקף הסימפטומים הדיכאוניים, סומטיזציה, 

רמת חרדה, ומחשבות אובדניות בקרב משתתפות ערביות וכיצד והם מדדים אלה קשורים במשבר זהות לאומית. 

שיטה: במחקרנו השתתפו 251 נשים ערביות )90% מוסלמיות, 9.6% נוצריות 0.4% דרוזיות(, בטווח הגילאים 30-18 אשר 
התנדבו למלא שאלונים הבוחנים התנהגות אובדנית, דיכאון, חרדה, פנייה לעזרה, משבר זהות לאומית וסומטיזציה.

ממצאים: שכיחות גבוהה של סימפטומים דיכאוניים וחרדתיים נמצאו בקרב משתתפות המחקר. נשים בסיכון אובדני )15.5%( 
הן מובטלות, מגדירות את עצמן כלא דתיות, ובנוסף מדווחות על משבר זהות לאומי כמו גם סימפטומים גבוהים יותר 
של דיכאון מאשר נשים שלא נמצאו בסיכון אובדני. בנוסף,  נמצאו הבדלים בשיעורי הפנייה לעזרה בקרב נשים הנמצאות 

במצוקה נפשית לעומת נשים החוות מחשבות אובדניות במספר פרמטרים שונים. 

מסקנות: ממצאי המחקר מצביעים על קבוצת סיכון גבוהה לתחלואה נפשית ולסיכון אובדני. למרות הקושי בהסקת קיומו 
של קשר סיבתי, אין ספק שמשבר בזהות הלאומית מהווה אחד מגורמי הסיכון להתנהגות אובדנית. מומלץ להעמיק את 
המחקר בקשר זה בכדי להבין לעומק את מורכבות הקשר בין זהות לאומית ומשבר אובדני. כמו כן, ממצאי המחקר מלמדים 

על דפוסי חיפוש העזרה ומאפשרים מיפוי קבוצות התמיכה לצורך תוכניות מניעה והתערבות למניעת אובדנות. 
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התנהגות אובדנית בקרב פליטים בישראל: 
מבט מקרוב  

שקד מחט, לוי לייזר וד"ר סמי חמדאן

מטרת המחקר: פליטים במדינות רבות בעולם, חווים רמות גבוהות של מצוקה נפשית ואף התנהגות אובדנית. מטרת מחקר 
זה הינה לבחון את שכיחות המצוקה הנפשית בקרב 190 פליטים מארצות אפריקה )בעיקר אריתריאה וסודן( המתגוררים 

בישראל שבאה לידי ביטוי דיכאון, חרדה, תסמינים סומטיים, תסמונת פוסט טראומתית, שימוש באלכוהול ואובדנות. 

שיטה: מצוקות אלו ונתונים דמוגרפיים נוספים, נבדקו באמצעות שאלונים לדיווח עצמי.

ממצאים: ממצאי המחקר העלו כי קרוב ל- 20% נמצאים בסיכון גבוה להתאבדות. סימפטומים חמורים של תסמונת פוסט 
טראומתית נמצאו בקרב 30% מהמשתתפים,  סימפטומים של דיכאון )25.6%( וסימפטומים סומטיים )25.7%(. כמו כן, כ- 16% 
מהמשתתפים דיווחו על שימוש מסוכן באלכוהול )15.5%( בקרב המשתתפים בעלי הסיכון הגבוה להתאבדות, נמצאו רמות 

גבוהות יותר של דיכאון, פוסט טראומה וסימפטומים סומטיים, כמו גם שימוש מסוכן באלכוהול.

מסקנות: ממצאים אלה מצביעים על שכיחות גבוה של מצוקות נפשית בקרב אוכלוסיית הפליטים. אין ספק שישנו צורך 
במחקרי המשך מקיפים ועמוקים יותר שיסייעו בזיהוי גורמי סיכון לצד גורמי חוסן ובכל לאפשר בניית תכניות התערבות 

יעילות יותר.  
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ממקסמים ומסתפקים: למי בחירה היא טובה 
ולמי בחירה מרובה היא עדיפה?  

רנן שגב, יואל גולברט וד"ר עדי שגיא

ההנחה הרווחת המתבססת על הגישה הכלכלית קפיטליסטית לקבלת החלטות, כי אפשרות בחירה היא טובה וכי בחירה 
מרובה היא עדיפה, היוותה בעשור האחרון כר פורה למחקרים רבים, אשר הטילו ספק בדבר נכונותה והראו כי במגוון מצבים 
בחירה מועטה מובילה ליותר שביעות רצון ופחות חרטה. מטרתו של המחקר הנוכחי לבדוק אם מדובר בתופעה כללית או 
שניתן לדבר על השפעות שונות של מידת הבחירה כתלות בסגנון קבלת ההחלטה של הפרט. בנוסף  המחקר  הלך צעד אחד 
הלאה ובדק מדדים אילו גם  במצבים בהם אין בחירה כלל. במחקר נבחנה השפעת הבחירה בקרב שני סגנונות קבלת החלטות, 
'ממקסמים', השואפים לבחור את 'הכי טוב', ו'מסתפקים', המחפשים אחר ה'טוב מספיק', שוער  שמצב בו יותר בחירה ייטיב 
עם המסתפקים ויפגע בממקסמים. 120 סטודנטים, הוקצו לאחד מארבעת מצבי בחירה: בחירה מרובת אפשרויות, בחירה 
מועטת אפשרויות, בחירה כפויה וללא בחירה. כמו כן כל המשתתפים התבקשו לענות על שאלון דיווח עצמי של סגנון 
קבלת החלטות ממקסם-מסתפק  ועל  שאלות  לגבי שביעות רצון וחרטה מהבחירה. נמצא כי במצבים השונים של הבחירה, 
'ממקסמים' חשים חרטה גבוהה יותר לעומת 'מסתפקים', אך לא נמצא הבדל בניהם בשביעות הרצון מהבחירה. לא נמצא 
הבדל בשביעות הרצון והחרטה בין תנאי הבחירה השונים. אך נמצאה תמיכה חלקית לאינטראקציה בין סגנון קבלת החלטה 
לתנאי הבחירה כך שכי 'מסתפקים' בבחירה מרובת אפשרויות, חשים שביעות רצון גבוהה יותר מאשר בבחירה הכפויה וללא 
בחירה, וכי 'ממקסמים' בבחירה מרובת אפשרויות חשים חרטה גבוהה יותר לעומת הבחירה הכפויה. ממצאי המחקר תומכים 
בהשערה שהשפעת מידת הבחירה על שביעות הרצון והחרטה מהבחירה תלויה בסגנון קבלת ההחלטות של הפרט ואינה 

מהווה אפקט עיקרי בפני עצמה.

חוויה של מכללה
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Evaluating the side effects of fast onset 
treatment for depression and anxiety 

compared to SSRI 
Noam Simon1, Hadar Gedalya1, Ravid Doron, Ph.D1, 2

1 School of Behavioral Sciences, the Academic College of Tel-Aviv Yaffo, Israel.
2 Department of Education and Psychology, The Open University, Ra'anana, Israel.

Abstract: Current anxiolytic and antidepressant treatments such as SSRIs display a delayed onset of therapeutic 
action and are commonly accompanied by side effects. A recent study in our laboratory found that treatment 
with a Japanese herb (JH) alone or in conjunction with other forms of treatment proved to be therapeutically 
efficient after a 7 day treatment period.
The aim of this study was to assess the side effects generated by JH after a 1 week treatment period, namely 
sexual dysfunction and weight gain. Treatments were compared in no' of mounts on females, latency till first 
mounting, 2 independent blind judges evaluation of sexual behavior, and weight. The study comprised of 3 
stage.
In the first stage, ICR male mice commenced Unpredictable Chronic Mild Stress (UCMS) paradigm for 4 weeks.
In the second, mice were treated for 1 week. Mice were randomly divided into 7 groups of treatment (n=15):
[1] Vehicle [2] escitalopram [3] herbal mixture (NHT) [4] Only JH [5] One constituent herb from NHT with JH [6] 
NHT with JH [7] escitalopram with JH.
In the third stage mice were weighed and behaviorally assessed for sexual dysfunction. Mice were placed in a 
cage with 2 females for a duration of 30 min'. Variables recorded were total no' of mounting attempts, time in 
minutes before first mount attempt (latency) and judges grades for overall impression of sexual behavior.
All treatments including JH showed significantly higher mounting attempts and significantly higher averaged 
judges scores compared to control. Only the group treated with JH in conjunction with SSRI showed significantly 
shorter latency compared to control. No significant difference could be found in weight changes between 
groups, suggesting that neither form of treatment induces weight gain within 1 week of treatment.
These findings show JH to be a promising direction for future research and treatment, both alone in its own right 
and as an augmentative supplement.

Key words: Antidepressants, UCMS, SSRI, Herbal Treatment
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The anxiolytic effects of novel herbal 
treatment in comparison to clonazepam: 

a possible interaction with the GABAa 
complex

A. Handelsman2, R. Toledano1, A. Savar3, R. Doron1,2,
Ph.D and M. Rehavi3,4, Ph.D

1 School Of Behavioral Sciences the Academic College. Tel Aviv Yaffoף
2 Dep. Of Education and Psychology, the Open Universityף
3 Department of Physiology and Pharmacology, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University
4 The Dr. Miriam and Sheldon G. Adelson Chair and Center for the Biology of Addictive Diseases.  

Anxiety disorder is characterized as a disruption of the well-being, and represents one of the most common 
and proliferating health problems worldwide. Current pharmacological treatment for anxiety has focused on 
selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) and benzodiazepines (BDZ). Nonetheless, SSRIs, and BDZ are 
far from optimal and have some disadvantages, as approximately 30-50% of patients experience mild to severe 
side effects. This has led to the search for alternative treatment for anxiety such as the use of herbal treatments. 
One such potent candidate investigated in our laboratory is a novel herbal treatment (NHT) which is composed 
of four different herbs chosen based on studies demonstrating their anxiolytic effects. Studies in our laboratory 
have shown NHT to be a potent anxiolytic effector that differs in its mechanism than escitalopram. 
Since treatment for anxiety with BDZ target the GABAa receptor complex is of high prevalence, the aim of 
this study was to investigate the interaction of NHT with the GABA a complex as a possible mechanism for its 
anxiolytic effects.  
Adult mice underwent 4 weeks of unpredictable chronic mild stress (UCMS) in order to induce anxiety-like 
symptoms, followed by 3 weeks of treatment with NHT, clonazepam or saline, tailed by behavioral assessment 
for anxiety (Elevated plus maze) and biological assessment (GABAa receptor density) in the pre frontal cortex 
(PFC) and hypothalamus (HYP). 
Chronic treatment with NHT or clonazepam have significantly attenuated anxiety-like behavior in stressed mice 
without inducing anxiety in naïve mice. Opposed to clonazepam, chronic treatment with NHT was found to 
reduce GABAa receptor density in the HYP of stressed mice. These findings imply that NHT, in a similar manner 
to clonazepam and escitalopram attenuates anxiety in stressed mice and that GABA related mechanism may 
be involved in this effect. 

Key words: Mice, UCMS, Anxiety, GABA, benzodiazepines, SSRI, novel herbal treatment.

חוויה של מכללה



דרישות של אוניברסיטה

GRIM האחים
אגדות האחים גרים ככלי דידקטי

המעצב את הילד-הקורא כסוכן מוסר
הילה בלפולסקי וד"ר רבקה רייכר-עתיר

רקע: אגדות ילדים כפי שנוצרו ונוסחו במקור, מתמצתות אלפי שנות תרבות אנושית וכוללות ראייה מפוכחת על משמעות 
לדורות העתיד, באופן סמוי, תכתיבים  ועל הנפש. באמצעות האגדות, החברה מנחילה  החיים, על ההתפתחות האנושית 
אידיאולוגיים ודידקטיים. תחום האגדות נחקר רבות בהיבטים הספרותיים והאמנותיים. כמו-כן מחקר נרחב אודותיהן נמצא 

בפסיכולוגיה, בעיקר זו הפרשנית כמו לפי הגישות של זיגמונד פרויד או קרל יונג. ,   

מטרת המחקר: לבדוק את תרומתן של אגדות ילדים להתפתחות התפיסה המוסרית של הילד ולגיבוש יכולתו להתייחס 
מוסרית, וזאת לאור  ההתמודדות עם רוע אובדן ומוות כפי שמתואר באגדות. 

השיטה התבססה על השימוש באגדות גרים כמקרה בוחן באמצעותו ניתן לנסח שאלות, רעיונות והנחות  שיטת מחקר: 
המבססות דיון אודות אירוע במציאות מסוימת, במקרה הנדון כאן, השפעת ה'מציאות האגדית' על עיצוב הילד כסוכן מוסר. 
שלושת מוקדי החקירה היו: א. למידת המוסריות האנושית; ב. חוקי עשה-ואל- תעשה, המציגים את ההתייחסות המוסרית 
כפולת הרבדים דרך למידת שכר מול עונש; ג. האינטגרציה בין הרבדים ותרומתה לעיצוב מוסריותו של הילד הקורא התלויה 
בהתפתחותו הקוגניטיבית והפסיכולוגית. תשומת לב ניתנה לעיסוק במוות שעולה באגדות כשהמאפיין אותו הוא קיומו של 

המוות ללא הכחשה והסתרה.  

מסקנות: עלה שהילד עובר מסע התפתחות מוסרי באמצעות האגדות.  בתחילת המסע לומד על ייחודו של האנוש כמייצר 
רעות, וכי זוהי חובתו המוסרית להימנע מכך. על ידי דוגמאות שונות של שכר ועונש המופיעות באגדות, הילד לומד כי מלבד 

החובה להימנע מרוע, יש לו מחויבות להיטיב עם הזולת. 
ממצא מעניין וייחודי של המחקר קשור בסוגיית המוות. למוות נוכחות שרירה וגלויה באגדות, אשר נמנעת מהכחשתו. זאת 
בניגוד לאגדות מודרניות יותר הפועלות על עקרון הכחשת המוות. באמצעות פרקטיקה ייחודית זו, המאפיינת את אגדות 
האחים גרים, מחלחל לתודעת הילד-הקורא הרעיון, כי עליו לנהוג בכבוד ובחמלה כלפי הזולת, ומפתחת אצלנו הבנה מוסרית 

אינטגרטיבית והוליסטית.
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על הדבש ועל העוקץ; סיוע להתאבדות
על רקע מחלה נפשית

משכית נחמיאס וד"ר רבקה רייכר-עתיר

רקע: בשנים האחרונות חוקקו חוקים במספר מדינות, כולל בישראל המאפשרים לחולים סופניים סיוע רפואי בהמתה כאשר 
הם מבקשים את מותם לנוכח סבלם שלא ניתן לשיכוך, מחמת מחלה ו/או פגיעה גופנית לא הפיכות ושאינן ניתנות לריפוי1. 
עבודה זו התמקדה במקרים בהם המבקשים סיוע בהמתתם אינם מוגדרים כחולים סופניים הסובלים ממחלה או פגיעה 
גופנית, אלא ככאלו הסובלים ממחלה פסיכיאטרית. מטרת העבודה הייתה להבנות דיון העוסק בהיבטים המוסריים במתן 

סיוע רפואי להתאבדות )Physician assisted suicide( לחולים פסיכיאטריים המבקשים זאת. 

התבססה על גישת המדריך לכתיבת מקרה בוחן2 לפיה המקרה משמש כמנוף להעלאת שאלות, רעיונות  שיטת מחקר: 
והנחות המשתיתות דיון אודות אירוע במציאות מסוימת.  בעבודה זו הסרט של ולריה גולינו דבש3 שימש כמקרה הבוחן. 

השאלה שעלתה נגעה למעמד המוסרי של סיוע בהמתה לאנשים הסובלים מפתולוגיה נפשית, במקרה המסוים דובר במחלת 
הדיכאון. 

מהלך הדיון החל בסוגיית ההתייחסות המוסרית הנוגעת לחובה האוניברסלית להימנע מרוע והמחויבות הסלקטיבית להיטיב4. 
עבר דרך הגדרות הנוגעות למצבו של האדם כישות תבונית, ולימינלית )=על סיפי התבוניות(5. והגיע לחוויית הסבל, ולדילמות 

הקשורות בחיים שראוי או לא ראוי לחיות בהקשר לפתולוגיה נפשית. 

מסקנות: על בסיס החומר התאורטי שנסקר התגבשה העמדה כי כאשר מדובר במקרים בהם האדם אינו תלוי בחברה בכדי 
ליטול את חייו ומצבו אינו מוגדר כסופני, מן הראוי לא לסייע לו בהמתה, אך לשמור עמו על שיח פתוח שיותיר בידיו את 

הבחירה איך לחיות את חייו ומה לעשות עמם. 

94=http://www.lilach.org.il/?page_id :1. מתוך נתונים של עמותת ליל"ך. אוחזר ב-4 בספטמבר 2014 מתוך
כהן-אלמגור, ר. )2002(. על אוטונומיה, סיוע להתאבדות והזכות למות בכבוד. בתוך כהן-אלמגור ר' 

)עורך(, דילמות באתיקה רפואית .)עמ' 221-238(. ירושלים: מכון ון-ליר. 352-322.
 .WRITING CASE STUDIES: A MANUAL,  ADAPTED FOR USE BY THE ONLINE LEARNING CENTRE .2

2FPortals%2Fwww.ntu.edu.vn%2F%3A%0CB4QFjAA&url=http=ved&1=http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
2520manual.pdf&%2520writing%2Fcase%2520day%2520giang%2520phap%2FPhuong%2520khao%2520tham%2520lieu%2FTu%2F96%

d.d2s,83134100.ei=HrGuVKvXC4Lpar3CgqgO&usg=AFQjCNFtIPx6bne_qRVL7sfqSmZbZlkp_Q&bvm=bv אוחזר מחדש ב 3 ינואר 2015
http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/casestd/casestds.pdf  -אוחזר לראשונה ב 7 אוקטובר 2013, באתר

Miele (Honey) [Motion picture]. Italy: BIM Distribuzione .(2013) .(Prestieri, V. & Scamarcio, R. (Producers), & Golino, V. (Director .3. טריילר לסרט 
מתוך אתר Seret. אוחזר ב-8 בינואר 2015

76 - 43 :Creating the kingdom of ends. Cambridge University Press. Pp .(2000) .Korsgaard, C. M .4
5. רייכר-עתיר, ר. )2005(. התייחסות מוסרית לחיי הישות האנושית – העוברית הלימינלית והתבונית, 

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה, אוניברסיטה בר-אילן.
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השפעה טרום לידתית של פלואוקסטין
על מאפייני התנהגות מחלה בקרב עכברים 
באמצעות מודלים התנהגותיים של חרדה 

ודיכאון
אלעד כהן, מושיק טויג ופרופ' רונית אביצור-חמיאל

דיכאון ושימוש בנוגדי דיכאון במהלך ההיריון עולים בהדרגה בשנים האחרונות. כ-13% מהנשים השתמשו בתרופות נגד דיכאון 
 SSRI (specific בשלב כלשהו של ההיריון. אחד מסוגי התרופות נוגדות דיכאון הנרשמות ביותר לנשים בהיריון הינן מסוג
serotonin reuptake inhibitors(. תרופות אלה עוברות דרך השלייה, וכפועל יוצא העובר נחשף אליהן במהלך התפתחותו. עד 
כה, המחקר הבודק את ההשפעות ארוכות טווח של חשיפה טרום לידתית ל-SSRI לוקה בחסר. בעבודתנו בוצע ניסיון לחקור 
את ההשפעות של חשיפה טרום לידתית ל-SSRI בעכברים על התנהגות המחלה בבגרות בעקבות אתגר חיסוני, וכך לשפוך 
אור על השפעות החשיפה לטווח ארוך על מערכת החיסון. השאלה המרכזית בה עסק המחקר היא ההשפעה הטרום לידתית 
של תרופת SSRI בשילוב השפעה פוסט לידתית של LPS המהווה את האתגר החיסוני על מאפייני התנהגות מחלה בקרב 
עכברים. לצורך בדיקת התנהגות מחלה נערכו שני מבחנים התנהגותיים. ראשית, כ- 24, 48, ו-72 שעות לאחר הטיפול הפוסט 
 Forced Swim Test אשר בדק היבטים של התנהגות חרדה, וכן מבחן  Elevated Plus Maze לידתי נעשה שימוש במבחן
אשר בדק היבטים של התנהגות כמו-דיכאונית. במחקר השתתפו 179 עכברים מסוג ICR )CD1(. תוצאות המחקר, מגלות כי 
מתן LPS גרם להתנהגות מחלה שהתבטאה בירידה במשקל. כמו כן, נמצאה השפעה טרום לידתית כתלות במין העכברים 
על מאפייני התנהגות המחלה, בכך שבמבחן EPM זכרים שנחשפו טרום לידתית לפלואוקסטין הראו התנהגות חרדתית 
מוגברת מנקבות, אך במבחן FST זכרים שנחשפו לפלואוקסטין הציגו התנהגות כמו-דיכאונית מופחתת מנקבות. בנוסף, 
נמצאה השפעה של טיפול טרום לידתי ופוסט לידתי כתלות בגיל העכברים, כך שעכברים מבוגרים הציגו התנהגות חרדתית 
וכמו-דכאונית מופחתת לעומת עכברים צעירים. לעומת זאת, לא נמצאה השפעה של טיפול טרום לידתי ופוסט לידתי על 

מאפייני התנהגות המחלה.

חוויה של מכללה
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דימוי גוף בקרב מחלימות מסרטן השד
 כפונקציה של טווח  הזמן שחלף

מאז ההתערבות הכירורגית 
עדי שוחט, איה בורשטיין וד"ר שולמית גלר 

רקע: מחלת סרטן השד היא המחלה הממארת השכיחה ביותר בקרב נשים בעולם המערבי ובישראל בכללן. 
ייחודו של סרטן השד, בהשוואה לסוגי סרטן אחרים, הוא המשמעות החברתית תרבותית שיש לשדיים בחברה המערבית, 
האוחזת באידיאל יופי מובחן המפעיל לחץ על נשים לציית לנורמות המקובלות על מנת לבסס את הערכתן העצמית. צמד 
המילים סרטן השד מגלם בתוכו אם כך שתי משמעויות הפוכות, מחד, השד הינו סמל לנשיות, למיניות, להצלחה, לפוריות 
ולבריאות ומאידך, השד הוא כלי של מחלה ומוות. מאחר ואחד הטיפולים המרכזיים ביותר במחלה מוביל לשינוי גופני דרסטי 
ומידי- כריתת השדיים- הרי שאחד ממקורות ההערכה העצמית של האישה נתון בסכנה. מחקרים שבחנו את הקשר שבין 
כריתת שד לבין דימוי גוף והערכה עצמית, סיפקו ראיות שלדימוי גוף תפקיד משמעותי בתפקוד הפסיכולוגי של מטופלות 

בסרטן השד  והוא נמצא קשור למשתנים כדוגמאת איכות חיים,אטרקטיביות, שביעות רצון גופנית, ובושה. 
המודלים העוסקים בהסתגלות למחלת הסרטן מבחינים בשני שלבי הסתגלות עיקריים: שלב ההסתגלות המידית, קצרת-
הטווח, ושלב ההסתגלות ארוכת-הטווח. בשלב הראשון המטופלים מסתגלים לסימפטומים של החולי והטיפול בו ובשלב 

השני מושג איזון רגשי ומתחיל להיווצר גיבוש עצמי.
מחקרים קודמים העוסקים בהשפעות הקצרות וארוכות הטווח של סרטן השד על דימוי גוף העלו תוצאות מגוונות - יש 
שטענו כי דימוי גוף הינו חיובי יותר לאחר אבחון המחלה והתקופה העוקבת לטיפול הכירורגי, אך מתדרדר לאורך זמן, יש 

שהציגו דווקא שיפור בדימוי הגוף בטווח הארוך ויש שהציגו יציבות בדימוי הגוף לאורך זמן. 
המחקר הנוכחי  ביקש לבחון את מקומו של דימוי הגוף בקרב המתמודדות עם  סרטן השד ולתרום בכך, להבנה טובה יותר 
של הגורמים הקשורים במצוקה כמו גם בהסתגלות שלהן. באופן ממוקד ביקש המחקר לבחון את ההסתגלות קצרת הטווח 
האופיינית לשלב הראשוני של המחלה וההתאוששות מהטיפול הכירורגי, המתאפיינת לפיכך במועסקות פחותה בדימוי גוף/

אי שביעות רצון גופנית. ההסתגלות ארוכת טווח לעומתה,  המתרחשת כשהסיטואציה והשלכותיה מופנמות יותר, תתאפיין 
במעסקות גוברת בדימוי הגוף, ובאי שביעות רצון גופנית גוברת.  

שיטה: 82 נשים בגילאים  31-65 השתתפו במחקר. טווח הזמן שחלף מההתערבות הכירורגית נבחן על-ידי חלוקת המשתתפות 
לשתי קבוצות, בהתבסס על דיווחן בנוגע למועד קיום ההתערבות הכירורגית שעברו )לפני פחות משנה/יותר משנה(. מדדי 
דימוי הגוף, "בושה גופנית" ו"שביעות רצון גופנית" ו"השקעה במראה", נמדדו על-ידי שאלוני דיווח-עצמי. בהתאם להשערתנו, 
נמצאה בושה גופנית גבוהה יותר ושביעות רצון גופנית נמוכה יותר בקרב נשים שדיווחו שעברו התערבות כירורגית לפני יותר 
משנה. כמו כן, נמצא כי הענקת חשיבות למראה החיצוני לשם הגדרת ערך ומושג-עצמי, משקפת השפעה שלילית יותר על 

מדדי דימוי הגוף לאורך זמן. 

ממצאי המחקר: הצביעו על כך שקיימת החמרה בדימוי הגוף לאחר תקופת זמן ארוכה מההתערבות הכירורגית, ממצא 
המדגיש את ההשפעות הפסיכולוגיות המורכבות של ההתמודדות עם סרטן השד. 

דיון ומסקנות: ראוי לשזור, במקביל לטיפולים הרפואיים המוצעים למחלה, גם התייחסויות עומק לאספקטים הפסיכולוגיים 
הכרוכים במחלה, שכן נראה שהם קשורים להסתגלות, להתמודדות, להחלמה ולאיכות החיים בצל המחלה.
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Sensitivity of neuropsychological tests
for cognitive decline in highly educated 
elderly individuals: 12 months follow up
Odelia Elkana1,3, Ph.D, Osnat Reichman Eisikovits1, Noga Oren2,3, Vered 

Betzalel2, Nir Giladi2 and Elissa Ash2,3,5

1 Behavioral Sciences, Academic College of Tel Aviv-Yaffo, Israel;
2 Department of Neurology;
3 Memory and Attention Disorders Center;
4 Functional Brain Center, Wohl Institute for Advanced Imaging, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel;
5 Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Tel Aviv, Israel.

Highly educated individuals have a lower risk of developing dementia and Alzheimer disease (AD). A common 
assumption is that their "cognitive reserve" protects them from cognitive decline and postpones the clinical 
manifestation of dementia. These highly educated individuals usually obtain normal scores on cognitive screening 
tests, although at the same time they can experience subjective cognitive decline and difficulty in multiple 
cognitive domains. Though comprehensive neuropsychological evaluations usually identify subtle changes in 
cognition, they demand extensive resources and thus expensive and difficult to obtain. This study aims to 
examine the sensitivity of widely used neuropsychological tests during a one year follow up of highly educated 
healthy elderly individuals. Results show a significant reduction in MoCA, RVALT, Verbal Fluency and in the 
ROCF copy. The study stresses the importance to examine this unique population over time rather than only 
compared them to their age group and the need to create norms that combine individual's education with age. 
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Higher normal blood glucose level is 
associated with decreased processing 
speed in high functioning young elderly
Meytal Aviv1, Odelia Elkana1,Ph.D, Motty Franko1, Ramit Ravona Springer2, 

Shlomo Segev3 and Michal Schnaider Beeri4,5

1 Behavioral Sciences, Academic College of  Tel Aviv-Yaffo, Israel;
2 Department of Psychiatry, Sheba Medical Center, Israel;
3 Institute of Medical Screening, Sheba Medical Center Tel Hashomer, Israel;
4 Sagol Neuroscience, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel;
5 The Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY.

Objectives: Substantial evidence showing an association between type 2 diabetes (T2D) and cognitive 
impairment is accumulating. However, little is known about the subclinical effects of high blood glucose levels 
within the normal range in young elderly subjects. The aim of this study was to investigate the association of 
blood glucose levels within the normal range with mental processing speed in high functioning young elderly, 
free of type 2 diabetes.

Methods: a sample of 43 (mean age=64.5 years, SD=9.8) cognitively healthy individuals without diabetes (mean 
glucose 94 mg/dL, SD=9.3), who visit yearly in an Executive Clinic Survey and undergo fasting glucose exams, 
were examined with a computerized cognitive battery including four executive functions tasks. 

Results: Linear regression analysis showed that higher normal glucose levels were associated with longer 
reaction times (p<.01) in the computerized cognitive battery. Results remained unchanged after adjusting for 
age and BMI.

Conclusions: Higher blood glucose levels, albeit within the normal range (<110 mg/dL), were associated with 
lower processing speed in highly functioning non-diabetic young elderly subjects. These findings suggest that 
even in the subclinical range and in the absence of diabetes, monitoring management of blood glucose levels 
may have an impact on cognitive function.
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קשיים רגשיים וחברתיים בקרב אחים
לילדים על הספקטרום האוטיסטי 

אליה הקיני ופרופ' גלעד גל 

רקע: איך זה כשאח/ות שלך מאובחנים על הספקטרום האוטיסטי? מספר מחקרים הצביעו על הסתגלות טובה בקרב האחים, אולם 
מחקרים אחרים הראו כי הסיטואציה המשפחתית מקשה על האחים הבריאים להביע את מצוקתם, ומצריכה מהם רמה גבוהה של 
אחריות ותפקוד. מתוך כך, עלתה ההשערה כי תפקודם הטוב של האחים עלול ליצור רושם מוטעה בנוגע למצבם הרגשי ולהטות את 
דיווחי ההורים/מורים לגביהם. על כן, המחקר הנכחי השתמש בשאלוני דיווח עצמי במקביל לדיווח הורי לגבי האחים הבריאים, ובדק 

אספקטים הקשורים לתפקוד חברתי ולימודי של האחים, סימפטומים רגשיים ותפיסה בנוגע ליכולות חברתיות. 

שיטה: במחקר השתתפו עד כה 23 זוגות הורה-ילד )גילאי 10-18( ממשפחות בהן ישנו ילד/ה המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי, 
וכן קבוצת השוואה של 26 זוגות הורה-ילד ממשפחות טיפיקליות בהן אין ילד/ה בעלי צרכים מיוחדים. בכל משפחה, העריכו ההורה 
והאח הבריא בנפרד את מספר החברים, מספר הפעילויות החברתיות ואת ההישגים הלימודיים של הילד. לאחר מכן, ענו במקביל 
על השאלונים: CBCL (Child Behavior Checklist) .1- שאלון דיווח הורי. Youth Self-Report .2- גרסת דיווח עצמי של שאלון 

 .(Interpersonal competence questionnaire Adolescent) ICQ :לבסוף, ענו האחים בלבד על השאלון .CBCL-ה

לילדים ממשפחות  בהשוואה  לבית  מחוץ  פעילויות  של  נמוך  מספר  על  דיווחו  לאוטיסטים  אחים  התפקודי,  באספקט  תוצאות: 
טיפיקליות, אך לא נמצא הבדל בהישגים הלימודיים ובמספר החברים. באספקט הרגשי, אחים לאוטיסטים דיווחו על יותר סימפטומים: 
מופנמים, מוחצנים וקשביים לעומת אחים מקבוצת ההשוואה. בנוסף, האחים לאוטיסטים דיווחו על יותר סימפטומים מופנמים באופן 
מובהק מההורים, הבדל שנמצא גם בקבוצת ההשוואה, אך הוא היה קטן יותר. אחים לאוטיסטים דיווחו על תפיסה עצמית ירודה בנוגע 

ליכולותיהם החברתיות. בפרט, ההבדל בינם לבין קבוצת ההשוואה היה בממדים: אסרטיביות ביחסים וגילוי עצמי. 

דיון: ניתן להבין את הפער שהתקבל בין דיווחי ההורים לדיווחי האחים באמצעות הקושי של האחים הבריאים בגילוי עצמי ואסרטיביות 
ביחסים. כלומר, קושי זה מבטא את נטייתם של האחים למעט בחשיפה של מצוקותיהם, מה שיכול להוות הסבר לכך שההורים דיווחו 

על פחות סימפטומים רגשיים בנוגע לילדיהם בהשוואה לדיווח העצמי.
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הערכה ממוחשבת של תפקוד קוגניטיבי 
בפיברומיאלגיה והקשר למאפייני המחלה 

תמר בר-און ופרופ' גלעד גל 

ודיכאון.  נוספים כקשיי שינה, עייפות  פיברומיאלגיה הינה תסמונת המאופיינת בכאב כרוני מפושט לצד תסמינים  רקע: 
חלק ניכר מהמטופלים הסובלים מפיברומיאלגיה מדווחים גם על קשיים קוגניטיביים, אשר משפיעים על תפקודם הכללי 
והתעסוקתי. בהתאם, מחקרים הצביעו על פגיעה בפונקציות ניהוליות וקשביות בקרב מטופלים הלוקים בתסמונת. אף על 
פי שליקויים קוגניטיביים אלה נכללים כיום בקריטריונים החדשים של ה-American College of  Rheumatology לאבחון 

פיברומיאלגיה, קיים קושי לאפיין אותם ברמה הקלינית והאבחון נסמך על דיווח עצמי של המטופל. 

את  ולבחון  בפיברומיאלגיה  הקוגניטיביים  הליקויים  להערכת  ממוחשבת  סוללה  להשמיש  הייתה  הנוכחי  מטרת המחקר: 
הקשר בין הליקויים הקוגניטיביים לבין רמת תפקודם של המטופלים. בנוסף נבדקו הקשרים בין הפגיעה הקוגניטיבית לבין 

כאב ודיכאון, התסמינים האופיניים למחלה.

המחקר נערך במרכז הרפואי סוראסקי בתל אביב. במחקר השתתפו 31  נבדקים המאובחנים עם פיברומיאלגיה  שיטה: 
ומטופלים במכון הראומטולוגי במרכז הרפואי. הנבדקים ביצעו מטלות של סוללה ממוחשבת לבדיקת התפקוד הקוגנטיבי  
"ציוני אינדקס" בתחומי הזיכרון, הקשב והתפקוד הניהולי. כמו כן  ולכל נבדק הופקו   .).Mindstreams; NeuroTrax Corp(
 )FIQ( וכן מולאו שאלון השפעת המחלה )SSS( ומדד חומרת הסימפטומים )WPI( לכל נבדק נקבע אינדקס הכאב המפושט

ושאלון דיכאון של בק.

הכללית  באוכלוסיה  נמוכים מהממוצע  היו  פיברומיאלגיה  עם  מטופלים  והזיכרון של  הקשב  כי תפקוד  נמצא  ממצאים: 
)t)30(=-2.11 p=0.043,  t)30(=-2.33 p=0.026(. לעומת זאת לא נמצא הבדל מובהק באינדקס התפקוד הניהולי.

התפקודים הניהוליים נמצאו  במתאם שלילי עם מידת הכאב )r=-0.39 p=0.03(. לא נמצאו קשרים מובהקים בין תפקודי 
הקשב והזיכרון לבין רמת כאב, דיכאון וחומרת סימפטומים נוספים.

בשלב השלישי נבחן הקשר בין התפקוד הקוגניטבי לבין רמת התפקוד של הנבדקים על ידי מודל רגרסיה היררכית. כאשר 
מדדי הכאב וסימפטומים נוספים אשר להם השפעה ידוע על התפקוד הוחזקו כקבועים, עלה כי למדד אינדקס הקשב בלבד 
הייתה השפעה מובהקת על מספר הימים בהם נבדקים נעדרו מעבודתם בגלל המחלה. לממצא זה השלכות קליניות והוא 
מאיר את החשיבות שבאבחון וטיפול בליקויים הקשביים בתסמונת על מנת למנוע פגיעה בתפקוד התעסוקתי של לוקים 

בתסמונת.

חוויה של מכללה
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האצה חברתית וביצוע: ניהול רושם
ומיקוד שליטה כמשתנים ממתנים 

עדי מטולה וד"ר דוד שוורץ

ונחקר על-ידי חוקרים רבים כהטיה אשר עלולה לפגוע בתוקף הניבוי של שאלוני אישיות, אך  ניהול רושם נתפס  רקע תיאורטי: 
בספרות הצטברו ממצאים התומכים בכך שניהול רושם מתנהג גם כמאפיין אישיות, בעל היבטים הסתגלותיים במצבים חברתיים. 
המחקר הנוכחי בדק האם ניהול רושם ממתן את ההשפעה של נוכחות חברתית )אפקט ההאצה החברתית( על ביצוע בשתי מטלות 
מורכבות שונות: אנגרמות מילוליות וסדרות חשבוניות. הרציונאל הבסיסי של המחקר מניח כי במידה וניהול רושם ממתן קשר זה, יש 
בכך תמיכה חזקה להיותו מאפיין אישיות. יש לציין כי המחקר הנוכחי ממשיך את מחקריו של Uziel  ))2010, 2012 בנושא, ומחדש בכך 
שניהול רושם נמדד על-ידי כלי עדכני יותר, והמטלות הביצועיות שונות. כמו כן, המחקר בדק האם מיקוד שליטה ממתן את ההשפעה 

של נוכחות חברתית על ביצוע.   

השערות המחקר: 
1. ניהול רושם ימתן את ההשפעה של נוכחות חברתית על ביצוע: במצב פרטי, נמוכים בניהול רושם יבצעו טוב יותר מגבוהים בניהול 

רושם, בעוד שבמצב פומבי גבוהים בניהול רושם יבצעו טוב יותר מאשר נמוכים בניהול רושם. 
2. מיקוד שליטה ימתן את ההשפעה של נוכחות חברתית על ביצוע: במצב פרטי, לא יהיה הבדל בין הביצוע של בעלי מיקוד שליטה 
חיצוני לביצוע של בעלי מיקוד שליטה פנימי, בעוד שבמצב פומבי הביצוע של בעלי מיקוד שליטה חיצוני ייפגע ויהיה חלש יותר 

בהשוואה לביצוע של בעלי מיקוד שליטה פנימי.

שיטת המחקר: במחקר השתתפו 150 סטודנטים וסטודנטיות בשנה הראשונה ללימודי תואר ראשון במדעי ההתנהגות באקדמית 
תל-אביב-יפו. 

 The Balanced Inventory( כלי המחקר: שאלון ניהול הרושם – בוצע שימוש בתת סקאלה מתוך שאלון הרצייה החברתית המאוזן
. )Paulhus )1984 של )of Desirable Responding, BIDR

 Locus of Control( שאלון  מיקוד שליטה – בוצע שימוש בגרסה עברית מקוצרת של המבחן הקלאסי למדידת מיקוד שליטה 
.)Rotter )1996 של  )Scale

מטלת אנגרמות – מכילה צירופי אותיות מבולבלים המרכיבים מילה שלמה, ברמת קושי עולה.
מטלת סדרות – מכילה סדרות חשבוניות ברמת קושי עולה.

הליך המחקר: לאחר מילוי השאלונים, הנבדקים חולקו באופן אקראי לשני תנאים לצורך ביצוע המטלות: פרטי לעומת פומבי. בתנאי 
הפרטי הנבדקים ביצעו את המטלות לבדם. התנאי הפומבי תופעל על-ידי צילום הנבדקים במצלמת וידיאו במהלך ביצוע המטלות, 

בנוסף לנוכחות נבדקים נוספים בחדר. לנבדקים נאמר כי הצילום מתבצע לצורך הדרכת נסיינים למחקר אחר. 

ההשערה הראשונה נתמכה באופן חלקי, כאשר נמצאה אינטראקציה מובהקת של ניהול רושם ותנאי, אך זאת במטלת  תוצאות: 
ובתנאי  ונמוכים בניהול הרושם בתנאי הפרטי  הסדרות בלבד. לצורך בירור מקור האינטראקציה בוצעו מבחני בהם הושוו גבוהים 
הפומבי. נמצא כי בתנאי הפרטי לא היה הבדל בביצוע  בין גבוהים לנמוכים בניהול רושם, בעוד שבתנאי הפומבי, גבוהים בניהול רושם 
ביצעו טוב יותר בהשוואה לנמוכים. כמו כן נמצא כי ההבדל בביצוע בתנאי הפומבי נובע מירידה בביצוע של נמוכים בניהול רושם 
לעומת הביצוע שלהם בתנאי הפרטי. ממצאים אלה תומכים בהיותו של ניהול רושם מאפיין אישיות בעל היבטים הסתגלותיים. 

ההשערה השנייה של המחקר לא אוששה.  

חוויה של מכללה
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The linkage between maladaptive
family functioning and career self-concept 

crystallization:
The mediation of self-criticism

אמיר לוי ופרופ' חדוה בראונשטיין-ברקוביץ

The nature and quality of relationships with significant others have been posited as explanatory factors in career 
development and decision-making. Early family factors have been suggested to influence the development of 
vocational preferences and interests. Super’s theory (Super, 1996) suggests that significant relationships (such 
as with parents and peers) can influence career development by facilitating the development and implementation 
of one’s self-concept. The purpose of the current study was to examine a theoretically-based model (Super's), 
and investigate whether family malfunctioning (as reflected by levels of cohesion and flexibility) can impede the 
development of career identity, measured by vocational self-concept crystallization, through the mediation of 
self-criticism (a maladaptive form of self-definition). Ninety-nine first-year Israeli college students (84% women) 
completed three questionnaires: 1) Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales for measuring cohesion 
and flexibility dimensions of family functioning; 2) Depressive Experiences Questionnaire for measuring self-
criticism; 3) The Vocational Rating Scale for measuring vocational self-concept crystallization. The data analyses 
indicated that vocational self-concept crystallization is enhanced by family cohesion ( r = .23, p < .05), and 
is diminished by family flexibility (r = -.17, p < .1) as well as by self-criticism (r = .46, p < .001). Cohesion and 
flexibility explained 10.5% of the vocational self-concept crystallization variance, and self-criticism 21.1% of the 
crystallization variance. A hierarchy regression was conducted to test for mediation. In line with the hypothesis, 
cohesion and flexibility are related to vocational self-concept crystallization (cohesion β = .17, flexibility β = -.13) 
through the mediation of self-criticism (β = -.46). Conclusions and implications of the role that stressful family 
functioning and self-criticism have on career developmental identity formation are presented, as well as practical 
implications for career counseling interventions (such as decreasing clients' self-criticism).

חוויה של מכללה
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Personality, Preterm Labor Contractions 
and Psychological Consequences

Yael Freund, M.A ; Jonathan Handelzalts Ph.D.; Sigal Levy, Ph.D.;
Eran Ashwal, M.D; Yoav Peled M.D.

Objective: Research of psychological factors associated with imminent preterm labor (PTL) is sparse, compared 
with considerable research of preterm birth. We explored state and trait psychological variables associated with 
PTL, both pre and postpartum.

Methods: During 2012-2014, 56 women hospitalized due to PTL, and 33 pregnant women without PTL, 
responded during gestational week 20-33, to a demographic questionnaire, the Big-Five Inventory (BFI), the 
Brief Symptom Inventory (BSI), the Fear of Childbirth Questionnaire and the Maternal-Fetal Attachment Inventory 
(MFAS). At 4-6 weeks postpartum, 35 and 23 of the women in the respective groups responded online to the 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) and the Mother to Infant Bonding Scale (MIBS).  

Results: Compared to women without PTL, women with PTL scored higher on neuroticism, openness to 
experience, and MFAS (p<0.01 each), scored lower on consciousness and agreeableness (p<0.01 each), and 
showed greater fear of childbirth (p<0.05). Significant differences were not found in the postpartum variables 
of EPDS and MIBS. In the PTL group, MFAS (beta=0.36, p<0.01), but not fear of childbirth (beta=0.08, p=NS), 
remained higher, after controlling for demographic variables and neuroticism.

Conclusion: PTL was associated with personality variables, but not with psychological consequences, other 
than elevated prepartum attachment to the fetus.

Key words: Preterm Contractions, Preterm Labor, Personality, Anxiety, Postpartum Depression
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The relation between attitudes toward 
suicide and suicidal ideation: the role of 

mental pain and loneliness
Eyal Cohena, Ruthie Gidronb  & Yari Gvionaa,b, Ph.D

a Department of Clinical Psychology, Tel Aviv-Yaffo Academic College, Israel
b Department of Clinical Psychology, Bar Ilan University, Israel

Background: Historically, only a small number of studies have examined the relations between attitudes toward suicide 
and suicidality among the general population. Most have reported a positive correlation; i.e., individuals with more tolerant 
attitudes toward suicide are also more likely to display suicidal behavior. This correlation is well established and explained 
in the psychiatric population, however it may be counterintuitive in non-psychiatric subjects as one might attribute liberal 
attitudes toward suicide to reflect an ability for mentalization. Here it is argued that the positive association between 
attitudes toward suicide and suicidality is likely to function as a warning sign of distress, not only in clinical population 
but in the general one as well. We hypothesize that this association is (1) mediated by mental pain and (2) moderated 
by loneliness. If so, this may suggest that clinicians need to reevaluate manifestation of liberal attitudes toward suicide 
among non-psychiatric patients.

Method: A series of assessment questionnaires testing attitudes toward suicide, mental pain, loneliness and suicidal 
ideation severity levels (as an independent variable) were administered  to 120 subjects from the general population (Aged 
18 to 74, m=33.72, sd=9.8).

Results: In line with our hypothesis, the link between attitudes toward suicide and suicidal ideation was partially mediated 
through mental pain (z=2.71, p<.001). Contrary to our second hypothesis, loneliness was not found to be a moderating 
factor. However, it contributed significantly to the total variance (R2=32%) of suicidal ideation along with gender, marital 
status, mental pain and attitudes toward suicide.

Discussion: This study suggests that manifestation of liberal attitudes toward suicide may function as a warning sign 
for suicidal ideation among the general population. Our findings suggest that mental pain partially mediates the relation 
between attitudes toward suicide and suicidal ideation. Hence, mental pain, among other variables, explains the variation 
of suicidal ideation in the general population. The findings also suggest that assessing loneliness improves predictions of 
suicidal ideation, when coupled with gender and marital status, mental pain and attitudes toward suicide.

Conclusions: The current study suggests clinicians to address demonstration of tolerant attitudes toward suicide among 
the general population gravely, as it may function as a warning sign of distress illustrated by the presence of suicidal 
ideation. In addition, assessing levels of mental pain and loneliness is essential to further evaluate the level of distress 
among these patients.

חוויה של מכללה
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האינטט  הקשר בין מעורבות בבריונות ברשת
רנט לבין דימוי עצמי בקרב בני נוער ערבים 

ויהודים 
נרמין טוחי, אילן אוסרן וד"ר סברינה אופנהיימר 

מחקר זה בוחן את הקשר בין מעורבות בבריונות ברשת האינטרנט לבין דימוי עצמי בקרב בני נוער ערבים ויהודים. מחקרים קודמים 
מדווחים על שכיחות גבוהה של תופעת הבריונות ברשת, וכן כי לבני נוער המעורבים בבריונות ברשת )הן כתוקפים והן כקורבנות( דימוי 
עצמי נמוך יותר בהשוואה לבני נוער אשר אינם מעורבים, אך גבוה יותר בהשוואה לאלה שמשתייכים לשני המחנות. מעט מאוד ידוע 
על בריונות ברשת בקרב בני נוער בישראל, יהודים וערבים. 676 בני נוער בכיתות ט' עד יא' )298 ערבים ו- 378 יהודים( מילאו שאלון 
דימוי עצמי ושאלון פעילות פנאי, דפוסי שימוש באינטרנט וקשרים חברתיים. מחקר זה מצא כי שיעור הקורבנות לבריונות ברשת גבוה 
משיעור התוקפים, כשהקבוצה הקטנה ביותר היא קבוצת התוקפן-קורבן. בקרב בני נוער ערבים נמצאו הבדלים בין-מגדריים מובהקים 
בשיעור התוקפן-קורבן, בשיעור ההשתייכות לתוקפן ובשיעור של אלו אשר כלל לא מעורבים. הבדלים בין-תרבותיים נמצאו בקשר 
בין בריונות ברשת לדימוי עצמי. בקרב בני נוער יהודים, קורבנות הראו דימוי עצמי כללי וחברתי נמוך יותר בהשוואה לאלו אשר כלל 
לא מעורבים בבריונות ברשת, ואילו בקרב בני נוער ערבים רק דימוי עצמי כללי נמצא נמוך יותר. לבסוף, קבוצת התוקפן-קורבן במדגם 
כולו הראתה רמות נמוכות יותר של דימוי עצמי כללי בהשוואה לאלו שלא היו קורבנות או תוקפים. הבדלים מגדריים ותרבותיים אלו 

אשר נמצאו במחקר זה חשובים בבואנו לתכנן וליישם התערבויות למניעת בריונות ברשת בקרב בני נוער בישראל. 
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פצועים בשטח: מצוקה נפשית וסיכון אובדני 
בקרב שאירים של התאבדות ומוות פתאומי 

נילי לביא וד"ר סמי חמדאן 

אבדן של אדם קרוב הוא בין ההתנסויות הקשות ביותר בחוויה האנושית. אבדן המתרחש באופן פתאומי, בטרם עת וללא אפשרות 
להתכונן, מזמן התמודדות מורכבת במיוחד עבור בני המשפחה והסביבה הקרובה. חלק גדול מן המחקרים בנושא של שכול ואובדנות 
התמקדו באוכלוסייה שחוותה אבדן בן-זוג, לרוב בנסיבות טבעיות. מבין הנסיבות של מוות אלים, נחקרו בהקשר זה בעיקר קרובים 
של מתאבדים. המחקר הנוכחי מבקש להציג תמונה מהימנה של מצבם הנפשי של אנשים שחוו אובדן פתאומי של בן משפחה קרוב, 
בדגש מיוחד על סיכון לאובדנות, בשנים הראשונות לאבדנם. מטרה מרכזית במחקר זה הייתה ניבוי של הסיכון האובדני בהתחשב 
בחוויית אבדן, מדדים קליניים של מצוקה נפשית, תמיכה חברתית מצד גורמים שונים ומדדים דמוגרפיים, תוך התייחסות לנסיבות 
הספציפיות של המוות וסוג הקרבה המשפחתית למנוח. במחקר השתתפו 45 אנשים שאיבדו קרוב מדרגה ראשונה )הורה, אח, ילד 
או בן זוג( בחמש השנים האחרונות, בנסיבות של התאבדות, רצח, תאונה או מוות פתאומי-טבעי, ו-45 אנשים שאינם שכולים אשר 
שימשו כקבוצת השוואה. כל 90 המשתתפים לקחו חלק במחקר בהתנדבות וענו על סדרה של שאלוני דיווח עצמי. בהשוואה בין 
שכולים ולא-שכולים נמצאו הבדלים משמעותיים ביותר ברמות הדיכאון, החרדה והסומטיזציה. חשיבה אובדנית והתנהגויות אובדניות 
היו שכיחות יותר וחמורות יותר בקרב שכולים. קשיים פוסט-טראומטיים ואבל מורכב ניכרו אף הם בקרב השכולים. הקשר בין שכול 
והתנהגות אובדנית הוסבר בראש ובראשונה על ידי דיכאון. חומרת הדיכאון הייתה המנבא החזק ביותר, ובמודל משולב אף היחיד, 
לסיכון אובדני. בשונה ממה ששוער, לא נמצאה תרומה ייחודית לאבל מורכב בניבוי התנהגות אובדנית, מעבר לדיכאון. מצוקה נפשית 
והתנהגות אובדנית חמורה רווחו בקרב הורים שכולים יותר מאשר בקרב משתתפים אחרים שחוו אבדן קרוב. הסיכון לאובדנות בקרב 
קרובי מתאבדים היה גבוה יותר משל שאר השכולים במידה מתונה בלבד. בהתייחס למצבם הנפשי של השכולים, נראה כי רב הדמיון 
על השוני בין הנסיבות הספציפיות של מוות פתאומי ואלים. תמיכה חברתית, בעיקר מצד אחר משמעותי, הסתמנה גם במחקר זה 
כגורם מגן מרכזי. ראוי לציין כי לא נמצא קשר בין הזמן שחלף מאז האבדן לרמת המצוקה הנפשית במדדים השונים, למעט ברמת 
האבל המורכב. הממצאים מצביעים על הצורך באיתור ואבחון של שכולים הסובלים ממצוקה משמעותית לאחר אבדן פתאומי, בפרט 

דיכאון. כמו כן, מודגשת חשיבותה של התמיכה מצד הסביבה והמודעות הנדרשת לנושא של סיכון אובדני.

חוויה של מכללה
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Suicidal Risk among Infertile Women 
Undergoing In-Vitro Fertilization: 

Prevalence and Risk Factors
Shani Chen and Sami Hamdan, Ph.D

Background: We aimed to explore suicidal risk among infertile women, to identify the demographic, medical, coping 
strategies and clinical correlates to suicidal risk, and the extent to which these correlations predict suicidal risk. 

Method: The sample included 106 infertile women, aged 22 to 44 (Mean Age: 33.5 ± 5.8), undergoing in-vitro fertilization 
(IVF). The women completed self-report questionnaire assessing demographic and medical characteristics, suicidal 
behavior, depressive and anxious symptoms and coping strategies. 

Results: The incidence of suicide risk (i.e., ideation or attempt) was 9.4%. Suicidal participants were more likely to be 
childless, had fewer children, experienced higher levels of depressive symptoms and suicidal thoughts in the past year. 
In addition, they more frequently employed denial, social withdrawal and self-blame coping strategies and less frequently 
positive reappraisal coping, compared to non-suicidal participants. A multiple logistic regression model revealed that 
being childless, using non-positive reappraisal and exhibiting depressive symptoms are significant predictors of suicide 
risk in the future.  

Limitation: Due to the cross-sectional design of our study, causal relations between demographic-clinical variables and 
suicidal risk cannot be established.

Conclusion: A considerable number of women with infertility problems undergoing IVF are at a significant risk of suicide. 
Routine assessment in the course of IVF should be provided for women with risk factors of suicide, such as higher rates 
of depressive symptoms, being childless and use of non-positive reappraisal as a coping strategy. Future interventions 
should focus on helping them acquire different emotion regulation strategies and provide alternative skills for positive 
coping.

חוויה של מכללה
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האם אנשים רגישים מאוד הנם פגיעים יותר 
להשפעותיה של סטיגמה חברתית? 

בחינת האינטראקציה בין עקת מיעוטים 
לבין רגישות לעיבוד-מידע-חושי בניבוי 

בריאות נפשית בקרב גברים הומוסקסואלים 
וביסקסואלים 

מיכאל כץ וד"ר עופר פיין

לפי מודל עקת המיעוטים, סטרס מתמשך הקשור לשייכות לקבוצה שיש כנגדה סטיגמה בחברה )כגון הפליה או פחד מדחייה( 
מגביר את הסיכוי לקשיים נפשיים. מחקר זה שם לו למטרה לבחון האם רגישות לעיבוד-מידע-חושי, שהינה נטייה מולדת, מתווכת 
את הקשר הזה. רגישות לעיבוד-מידע-חושי מיוצגת בצורה הטובה ביותר בתור משתנה דיכוטומי, לאור הערכות שכ- %25 מהאנשים 
הינם "אנשים רגישים מאוד" ואילו השאר הינם "לא רגישים מאוד". אנשים רגישים מאוד נוטים לעבד מגוון של סוגי מידע באופן חזק 
ועמוק יותר מאחרים. בנוסף, לאנשים רגישים מאוד יש אחוז גבוה יותר של קשיים נפשיים, למרות שהחוקרים בתחום טוענים שהם 
אינם בהכרח מועדים מראש לחוות קשיים נפשיים, אלא יותר רגישים מאחרים ליחסים לקויים עם ההורים או לתנאי ילדות קשים. 
עם זאת, ההשפעה של סטיגמה חברתית על אנשים רגישים מאוד טרם נבחנה עד כה. במסגרת מחקר זה, 289 גברים הומוסקסואלים 
וביסקסואלים מילאו סדרת שאלונים שמדדו עקת מיעוטים, רגישות לעיבוד-מידע-חושי, היקשרות הורית בילדות, מצוקה נפשית, 
וגם עקת מיעוטים מנבאות  לעיבוד-מידע-חושי  רגישות  ופוביה חברתית. התוצאות מעידות שגם  חרדה מאינטראקציה חברתית, 
מצוקה נפשית, חרדה מאינטראקציה חברתית, ופוביה חברתית בקרב גברים הומוסקסואלים וביסקסואלים. בנוסף, ההשערה שגברים 
הומוסקסואלים וביסקסואלים רגישים מאוד יהיו יותר פגיעים להשפעותיה של עקת מיעוטים על בריאות נפשית אוששה באופן 
חלקי, שכן נמצא שרגישות לעיבוד-מידע-חושי מתווכת את הקשר בין עקת מיעוטים לפוביה חברתית בקרב גברים הומוסקסואלים 
לבין מצוקה  מיעוטים  בין עקת  לעיבוד-מידע-חושי מתווכת את הקשר  לכך שרגישות  עדות  נמצאה  לא  זאת,  עם  וביסקסואלים. 
נפשית או את הקשר בין רגישות לעיבוד-מידע-חושי לבין חרדה מאינטראקציה חברתית. תוצאות אלה מעידות שככל הנראה גברים 
הומוסקסואלים וביסקסואלים רגישים מאוד הינם פגיעים יותר לחלק, אך לא לכל, ההשפעות של עקת מיעוטים על בריאות נפשית, 
ושהם נמצאים בסיכון גבוה במיוחד לפוביה חברתית כתוצאה מחוויות מתמשכות של עקת מיעוטים. לסיום, עולות לדיון ההשלכות 
רגיש מאוד שגם משתייך  והאתגר שבלהיות אדם  לעיבוד-מידע-חושי, סטיגמה חברתית,  לרגישות  בנוגע  והקליניות  התיאורטיות 

לקבוצה שיש כנגדה סטיגמה חברתית.

חוויה של מכללה
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הקשר שבין שביעות רצון מזוגיות ומחלוקת 
התפקידים בה לבין שביעות הרצון הכללית 

מהחיים בקרב אבות הומוסקסואליים
אשר הביאו את ילדיהם במסגרת זוגיותם

וללא מעורבותה של אם 
מרב רונן וד"ר עופר פיין

התופעה של "משפחות חדשות" אשר בראשן עומד זוג גברים הולכת ומתרחבת במדינת ישראל. יותר ויותר זוגות הומוסקסואלים 
בוחרים להביא את ילדיהם באמצעות שירותיהן של תורמת ביצית ואם פונדקאית. תופעה זו עודנה חדשה בעולם בכלל ובישראל 
בפרט, שבשטחה, נכון לזמן כתיבת המחקר, זוגות הומוסקסואלים לא מורשים לבצע את תהליך הפונדקאות. אולם נדמה שהגיעה 
השעה לערוך מחקר ראשוני של היבטים פסיכולוגיים שונים הנוגעים לאותן משפחות, בדגש על הזווית ההורית. זוגיות חד מינית 
היא בעלת מאפיינים ייחודיים ומעניין לבחון את מה שקורה לה עם המעבר מזוג לזוג אבות. שביעות הרצון מהזוגיות היא גורם רב 
משמעות למידת שביעות הרצון שחש האדם מחייו. בתוך כך, לחלוקת התפקידים בין בני הזוג ישנו תפקיד מרכזי. מכיוון שזוגות 
ניתן היה לשער  ביניהם,  ומחלוקת התפקידים השוויונית  גבוהה מהזוגיות  רצון  הומוסקסואלים מדווחים באופן כללי על שביעות 
שנראה זאת גם במעבר לאבהות. מטרתו של מחקר זה היא לבחון את הקשר שבין שביעות הרצון מהזוגיות ומחלוקת תפקידים 
בה - לבין שביעות הרצון מהחיים של אבות הומוסקסואלים. במחקר השתתפו 100 נבדקים ונבדקות, בגילאי 53-26, אשר השתייכו 
לשלוש קבוצות: אבות הומוסקסואלים, אבות הטרוסקסואלים ואמהות הטרוסקסואליות. לכל הנבדקים היה ילד אחד לפחות שגילו 
פחות מ-10, אשר נולד מתוך מערכת יחסיהם הנוכחית. הנבדקים מילאו שאלון המודד את שביעות הרצון מהזוגיות )DAS( וכן שאלון 
המודד היבטים שונים של שביעות רצון מחלוקת תפקידים בזוגיות )Who Does What?(. שביעות הרצון הכללית מהחיים נמדדה 
רצון  יותר שבעי  הומוסקסואלים  כי בהתאם להשערה, אבות  עולה  )SWLS(. מהניתוחים הסטטיסטיים שנערכו  באמצעות שאלון 
מחייהם וכן חשים יותר כשירים לטיפול בילדיהם, לעומת אבות הטרוסקסואלים. כמו כן, נמצא כי אמהות הטרוסקסואליות חשות 
כשירות יותר מהאבות ההטרוסקסואלים לטיפול בילדים, אך אין הבדלים בינן לבינם ברמת שביעות הרצון הכללית מהחיים, בניגוד 
להשערה. עוד נמצא כי לשביעות הרצון מהקשר הזוגי תרומה מובהקת להסבר השונות של שביעות הרצון הכללית מהחיים עבור כל 
קבוצות המחקר, אך רק עבור קבוצת האבות ההומוסקסואלים גם לתחושת הכשירות לטיפול בילדים ישנה תרומה מובהקת להסבר 
שונות זו. בניגוד להשערה, לא נמצאו הבדלים בשביעות הרצון מהזוגיות או מחלוקת התפקידים בה, בין שתי קבוצות האבות או בין 
שתי קבוצות ההורים ההטרוסקסואלים. מהתבוננות בכלל ממצאי המחקר עולה כי על אף שאבות הומוסקסואלים לא מראים רמה 
יוצאת דופן של שביעות רצון מהזוגיות, הם יותר שבעי רצון מחייהם באופן כללי. עוד עולה כי תחושת הכשירות לטיפול בילדים, 
שהוגדרה כאחד ממדדי המשנה של חלוקת התפקידים, הינה דומיננטית במיוחד לשביעות הרצון הכללית של אבות הומוסקסואלים. 
ממצאים אלו חשובים להבנת הגורמים שתורמים לשביעות רצונם הכללית מהחיים של הורים, שהביאו את ילדיהם מתוך זוגיות גברית 

הומוסקסואלית.  ובכך יש בכדי להתחיל ולהבין היבטים הקשורים לשביעות רצונם הכללית ולרווחתם הנפשית של ילדיהם.

חוויה של מכללה
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קבלה פסיכולוגית של הכאב הכרוני
ובחינת הקשר בין קבלת הכאב לבין משתנים 

פסיכולוגיים שונים  
טלי גולן פיין, ד"ר עירית חרותי וד"ר סיגל לוי

כאב כרוני הינו בעיה חמורה הפוגעת באחד מתוך שישה מבוגרים בישראל. אחד מהמשתנים הפסיכולוגיים הנחקרים והמשמעותיים 
בתחום הינו "קבלה פסיכולוגית של הכאב הכרוני". מדובר בתהליך הכולל ויתור על הניסיון לשלוט בכאב, ואימוץ דרכים שונות על מנת 
לחיות חיים מספקים למרות הכאב הכרוני. המושג נמצא מרכזי בהבנה ובניבויי הדרכים בהם הסובלים מכאב כרוני יכולים להמשיך 
ולעסוק באספקטים משמעותיים בחייהם למרות כאבם. למרות חשיבותו, השאלון המוכר בתחום )"שאלון הקבלה הפסיכולוגית של 

הכאב הכרוני", CPAQ( לא תורגם לעברית ותוקף על אוכלוסיית הכאב הכרוני בישראל. 
ואי לכך, מטרות המחקר הנוכחי היו ליצור גרסה בשפה העברית לשאלון זה )באמצעות תרגום צולב( ולבחון את תוקפה בקרב אוכלו

סיית הסובלים מכאב כרוני במרפאת כאב בישראל. בחינת התוקף נעשתה באמצעות בדיקת הקשרים בין ציוני השאלון בעברית לבין 
ציוני שאלונים פסיכולוגיים תקפים אחרים הבוחנים את רמת הדיכאון, החרדה ועוצמת הכאב הנתפסת. כמו כן נערך מחקר גישוש 

שמטרתו הייתה לבחון את ההשפעה של משתני רקע שונים על הקבלה הפסיכולוגית של הכאב הכרוני.  
במחקר השתתפו 80 נבדקים דוברי עברית אשר גויסו ממרפאת כאב בבית חולים ממשלתי גדול במרכז הארץ. טווח הגילאים נע 
בין 20 ל-75 שנים )M=51.36, SD=14.49(. כל הנבדקים אובחנו על ידי צוות המרפאה כסובלים מכאב כרוני, כלומר כאב הנמשך מעל 

לשלושה חודשים. כמו כן כל הנבדקים הראו שליטה מלאה בשפה העברית ושללו קיום מחלות פסיכיאטריות.
במסגרת ניתוח הנתונים חושבו מתאמי פירסון על מנת לבחון את הקשרים בין הקבלה הפסיכולוגית של הכאב הכרוני לבין המשתנים 
הפסיכולוגים- דיכאון, חרדה ועוצמת הכאב הנתפסת. על מנת לבחון את הקשר בין משתני הרקע לבין הקבלה הפסיכולוגית של הכאב 

הכרוני בוצעו מתאמי פירסון וניתוחי שונות חד כיווניים.  
תוצאות המחקר הראו שהמהימנות הפנימית של השאלון, שנמדדה על ידי אלפא של קרונבאך, הינה גבוהה )0.87(. כמו כן נמצא 
שהשאלון תקף. תוצאות המחקר מדגימות כי ניתן להתייחס לשאלון "הקבלה הפסיכולוגית של הכאב הכרוני" בשפה העברית ככלי 
הערכה קליני מהימן ותקף. משמעות הדבר היא שניתן יהיה להשתמש בכלי זה במרפאות הכאב בישראל על מנת לאתר חולים בעלי 
רמת קבלה פסיכולוגית של כאב כרוני נמוכה, ולהעניק להם את הטיפול המותאם והטוב ביותר עבורם על מנת לסייע בהתמודדות עם 

כאבם הכרוני ולהפחית את מצוקתם הפיזית והפסיכולוגית.

חוויה של מכללה
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הריון זו לא מחלה - האמנם? השפעות תפיסת 
המחלה והאשפוז על איכות החיים הקשורה 
בבריאות בקרב נשים בהריון בסיכון גבוה  

עדי אוחנה, ד"ר עירית חרותי וד"ר סיגל לוי

10%-5% מכלל ההריונות. הגדרת הריון בסיכון גבוה מקיפה מגוון מצבים רפואיים הכוו  הריונות בסיכון גבוה הינם שכיחים, ומהווים בין
ללים סיכון בריאותי משמעותי לאם או לעובר. פעמים רבות מחייב הריון בסיכון גבוה אשפוז בבית חולים, המקצין את הפרת השגרה 
של האם, הגבלת פעילותה וכן את הלחצים שהיא חווה. אחת התיאוריות הבולטות בספרות של הפסיכולוגיה הרפואית הנה תאוריית 
"הוויסות העצמי" שלLeventhal et al.,  )1980( המתארת ייצוגים קוגניטיביים ורגשיים המתפתחים במצב של מחלה או איום בריאותי. 
במחקר הנוכחי מוצעת הרחבה של האוכלוסייה הנחקרת לפי תיאוריה זו, זאת לאור האיום הבריאותי בהיריון בסיכון גבוה, השלכותיו 

ולעיתים הצורך באשפוז. 
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק האם קיימים ייצוגים קוגניטיביים ורגשיים של תפיסת מחלה בקרב נשים בהריון בסיכון גבוה, 
ייצוגי המחלה על איכות החיים הקשורה  זה לבחון את השפעתם של  ביקש מחקר  בנוסף  והאם הם משתנים בתגובה לאשפוז. 

בבריאות של נשים אלו. 
אוכלוסיית המחקר כללה 100 נבדקות שחולקו לשתי קבוצות: 50 נבדקות בהיריון בסיכון גבוה במעקב מרפאתי ו50 נבדקות בהיריון 
בסיכון גבוה במחלקת אשפוז בבית החולים ממשלתי גדול במרכז הארץ. הנבדקות מלאו שאלונים שבדקו את האופן בו הן תופסות 
את מצבן )IPQ-R( ושאלון הערכת בריאות כללית ואיכות חיים )SF-36(. הבדלים בין הקבוצות בשאלון תפיסת מחלה ואיכות החיים 
הקשורה בבריאות נבחנו באמצעות מבחני one way MANCOVA. לבסוף נערכה רגרסיה היררכית בשלושה צעדים לבחינת השפעתן 

של אינטראקציות בין קבוצת המחקר למדדי תפיסת המחלה על איכות החיים הקשורה בבריאות. 
תוצאות המחקר הראו שנשים בהריון בסיכון גבוה שאושפזו, תיארו את מצבן כפחות נשלט על ידן, על ידי הטיפול וכפחות מובן להן, 
וכן דיווחו על יותר תגובות רגשיות שליליות למצבן, בהשוואה לנשים שטופלו במעקב מרפאתי. כמו כן, הערכת התפקוד הפיזי, הרגשי 
והחברתי הייתה גבוהה יותר בקרב נשים שטופלו במעקב מרפאתי בהשוואה לנשים שאושפזו. ממחקר זה ניתן להסיק כי נשים בהריון 
בסיכון גבוה, במיוחד במצב של אשפוז, מתמודדות עם מצוקה פיזית ורגשית לנוכח האיום על בריאותן ו/או עוברן. כתוצאה מכך 
נוצרים ייצוגים קוגניטיביים ורגשיים של תפיסת מחלה, המתגברים במצב של אשפוז, ומשפיעים על איכות חייהן הקשורה בבריאות. 
לממצאים אלו השלכות קליניות מהותיות, שכן בעזרת התערבות פסיכולוגית מיטבית ומוקדמת ניתן לסייע לנשים אלו להתמודד עם 

מצבן כבר במהלך ההיריון ולמנוע מצוקה עתידית.
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סגנונות קבלת ההחלטה בנוגע לטיפול הרפואי 
ורמת החרדה הטרום-ניתוחית בקרב חולות 

סרטן השד )מחקר פיילוט(
ד"ר שדך ע. 1, צור מ. 1, שבתאי מ. 2, פיזם נ. 3, ד"ר קמה ש. 4, חיים ב. 4 

1 האקדמית תל-אביב-יפו;

2 המחלקה לכירורגיה כללית והשתלות, המרכז הרפואי שיבא;

3 המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי שיבא;

4 מרפאת השד, אסותא מרכזים רפואיים

 )Deferrers, Delayers, Deliberators( מטרת המחקר: לבחון את הקשר שבין שלושת סגנונות קבלת ההחלטה בנוגע לטיפול הרפואי
לבין רמת החרדה הטרום-ניתוחית, בקרב חולות סרטן השד. שוער כי נבדקות מקבוצת ה-Deliberators יחוו את רמת החרדה הטרום-
ניתוחית הגבוהה ביותר, בעוד נבדקות מקבוצת ה-Delayers יחוו רמת חרדה בינונית ונבדקות מקבוצת ה-Deferrers יחוו את רמת 

החרדה הטרום-ניתוחית הנמוכה ביותר.

שיטה: במחקר השתתפו 17 נשים שעתידות לעבור ניתוח לכריתת השד או ניתוח לשימור השד במרכז הרפואי שיבא. המשתתפות 
מילאו קובץ שאלונים שכלל: 1(. שאלון פרטים דמוגרפיים, 2(. שאלון להערכת סגנון קבלת ההחלטה )MADS(, 3(. שאלון חרדה מצבית 

.)STAI(

תוצאות: בהתאם להשערה המחקר, נמצאו הבדלים מובהקים בין סגנונות קבלת ההחלטה ברמת החרדה הטרום-ניתוחית. אולם בניגוד 
להשערה, ההבדלים ברמת החרדה התקבלו בכיוון הפוך מהמצופה; נבדקות מקבוצת ה-Deferrers חוו את רמת החרדה הטרום-

ניתוחית הגבוהה ביותר,  בעוד נבדקות מקבוצת ה-Delayers חוו רמת חרדה בינונית ונבדקות מקבוצת  ה-Deliberators חוו את רמת 
החרדה הטרום-ניתוחית הנמוכה ביותר.

מסקנות: ממצאי המחקר עולה כי בקרב חולות בסרטן השד, שימוש בסגנון קבלת החלטה המתאפיין בחיפוש אחר מידע והגברת 
מעורבות אישית )Deliberators( קשור ברמת חרדה טרום-ניתוחית נמוכה יותר, בהשוואה לסגנון המתאפיין בהימנעות ממידע והפחתת 
מעורבות אישית )Deferrers(. ממצאים אלו עשויים לסייע בתכנון התערבויות עתידיות לתמיכה בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות 

של חולות סרטן השד.
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A novel herbal treatment:
identifying the most effective antianxiety 

and antidepressant herb component 
H. Navot 1, S. Feldman, M. Rehavi 2,3, Ph.D and R. Doron,4

1 School of Behavioral Science the Academic College Tel Aviv Yaffo;
2 Department of Physiology and Pharmacology, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University;
3 The Dr. Miriam and Sheldon G. Adelson Chair and Center for the Biology of Addictive Diseases;
4 Dept. of Education and Psychology, The Open University.

Depression & anxiety disorders are a major public health concern. Finding adequate treatments for these disorders is at 
utmost importance. Conventional pharmacological treatments such as selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are 
associated with a wide variety of side effects. Thus, the search for an alternative treatment such as herbal medicines is 
necessary. We have recently studied a novel herbal treatment (NHT) that can substitute the conventional treatment for 
anxiety & depression disorders. The NHT was prepared from four herbal food components: Crataegus pinnatifida (i.e. 
Shan-zha), Fructus Zizyphi Jujubae (i.e. Da-zao) Triticum aestivu (i.e. Fu-xiao-mai), Lilium brownie (i.e. Baiha) and was 
found to be effective in reducing depressive- and anxiety-like behaviors in ICR mice following exposure to unpredictable 
chronic mild stress (UCMS). The first aim of the present study was to examine the anxiolytic and antidepressant effects 
of NHT and each of its four components in comparison to SSRI (escitalopram). Anxiety- and depressive- like behaviors 
were measured in elevated plus maze (EPM) and in the tail suspension test (TST), respectively. Secondly, we aimed to 
investigate the impact of the three most prevalent side effects knows in SSRI's (i.e. low activity level, sexual dysfunction 
and weight changes) within the substances reached significance influence. Activity level of mice was measured in the 
novel open test (NOT). Our results replicate our previous findings showing that the NHT is an efficient candidate for treating 
anxiety and depression. Further, our results show that the Shan-Zha herb is the only component found to significantly 
reduce both anxiety and depressive- like behaviors. By comparing the three known side effects between the three 
significantly effective substances (i.e. Shan-Zha herb, NHT, SSRI), we revealed that decreased activity level, decreased 
sexual behavior and increased weight gain were found only in the SSRI- treated mice.

Key Words: Depression, Anxiety, pharmacological treatment, SSRI, Herbal Treatment, UCMS, animal model, behavior, 
sexual dysfunction, side effects.
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The influence of new extractions
of Shan-za on stressed mice 

S. Kazum1, R. Toledano 1, M. Franko 1, R. Binyamini 2,  M. Rehavi 3,4, Ph.D
and R .Doron 1,5, Ph.D

1 School Of Behavioral Science the Academic College. Tel Aviv Yaffo;
2 Department of chemistry, Bar-Ilan University;
³ Department of Physiology and Pharmacology, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv;
4 The Dr. Miriam and Sheldon G. Adelson Chair and Center for the Biology of Addictive Diseases;
5 Dep. Of Education and Psychology, the Open University.   

Current pharmacological treatment for depression and anxiety disorders is characterized by a low success rate and 
associated with various side effects. Therefore, the search for an alternative treatment is highly important. Recently 
we have investigated in our laboratory a new herbal treatment (NHT) consisting of four Chinese herbs: Crataegus 
pinnatifida (Shan-za), Triticum aestivum (Fu-xiao-mai), Lilium brownii (Baiha) and Fructus zizyphi (Da-zao). It was found 
that the NHT has anxiolytic and anti-depressive effects while causing less side-effects, and that Shan-za is the most 
effective component. Further investigation was made in order to identify the active substance within Shan-za by using a 
chromatography process. In this process, we disassembled the plant to its fractions by using HPLC column and several 
different concentrations of ethanol. The objective of the present study was to investigate the influence of two new ethanol 
extractions of shan-za on depressive and anxiety-like behaviors.
We exposed mice (n=132) to 4 weeks of unpredictable chronic mild stress (UCMS) while one group was set as home 
cage (n=20). Afterward, the stressed mice were randomly assigned to 7 groups of treatment: NHT (30 mg/kg; n=20(, 
escitalopram (15 mg/kg; n=20), pure Shan-za(30 ,g/kg; n=20), sz70% (3 mg/kg; n=10), sz50% (3 mg/kg; n=20), sz50% 
(30 mg/kg; n=21), and vehicale (30 mg/kg; n=21). After 21 days of i.p injections the mice went through behavioral tests, 
including forced swim test (FST), tail suspension test (TST), open field (OF), and elevated plus maze (EPM). Later, the 
mice were sacrificed and the hippocampus and PFC were dissected for biochemical analysis. We found that mice treated 
with both dosages of sz50% ethanol extraction showed less depressive and anxiety-like behavior in comparison to 
vehicle through all tests. Furthermore, treating with sz70% led to less depressive and anxiety-like behavior in comparison 
to vehicle in the TST and EPM, but such influence was not found in the FST nor OF. Moreover, BDNF levels in the 
hippocampus were significantly higher in the sz50% and 70sz% groups in comparison to vehicle. Taking together, these 
results show that sz50% and probably 70% extractions include an active subtance which leads to the theraputic action of 
Shzan-za. Since both dosages of sz50% were effective, we conclude that this extraction is highly potent. Future research 
efforts should be made to further examine the influence of sz70%.
  
Key words: herbal treatment, Shan-za, UCMS, SSRI, behavior, mice. 
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רווחה נפשית בקרב מטופלים
לאחר ניתוח בריאטרי  

גל קובץ וד"ר שולמית גלר

מטרת המחקר: מטרת המחקר הייתה להבין טוב יותר את תהליך ההתמודדות הנפשית של הסובלים מהשמנת יתר לאחר ניתוח 
בריאטרי. לאור הממצאים הסותרים ולאור מחקר מועט יחסית בתחום בישראל, עבודה זו בחנה ותיארה את המדדים הפסיכולוגיים של 
הסובלים מהשמנת יתר בישראל לאחר ניתוח בריאטרי. המדדים שנבחנו הם; דיכאון, חרדה, אובדנות, סומטיזציה, אכילה רגשית ודימוי 
גוף. בנוסף, שוער כי ימצא הבדל במדדים הללו כתלות בסוג הניתוח הבריאטרי והשערה נוספת הייתה כי יהיה שיפור הפסיכולוגיים  

בקרב נבדקים הנמצאים בחצי שנה הראשונה לאחר ניתוח לעומת אלו הנמצאים חצי שנה והלאה מהניתוח. 

שיטה: המחקר כלל 75 נבדקים, 17 גברים ו- 58 נשים בגילאים SD=44.05,)M,11.78( 22-65=  שבעת מילוי השאלון היו שלושה חודשים 
עד שנה לאחר ניתוח בריאטרי. הנבדקים היו מטופלים במרפאה הבריאטרית במרכז הרפואי קפלן וכן מטופלים בריאטריים החברים 
בפורומים בריאטריים בפייסבוק. הנבדקים שהסכימו והתנדבו להשתתף במחקר מילאו שישה שאלונים; שאלון פרטים דמוגרפיים, 
שאלון בריאות המטופל PHQ )מודד דיכאון, חרדה וסומטיזציה(, שאלון אובדנות SBQ-R, שאלון דימוי גוף BSQ, ושאלון אכילה 

 . EES רגשית

ממצאים: ממצאי המחקר מצביעים על שיעור גבוה יחסית של מנותחים המדווחים על אובדנות, סומטיזציה ואכילה רגשית. בניגוד 
למשוער , לא נמצא כי בטווח זמן של חצי שנה ראשונה לאחר ניתוח, היה שיפור במדדים הפסיכולוגיים לעומת נבדקים בחצי שנה 
השנייה לאחר הניתוח. ההשערה כי ימצא הבדל במדדים הפסיכולוגים כתלות בסוג הניתוח הבריאטרי )טבעת/ שרוול/ מעקף( אוששה 
חלקית; נמצא קשר מובהק בין סוג הניתוח למדד אכילה רגשית כך שבניתוח שרוול ממוצע אכילה רגשית גבוה יותר לעומת ניתוח 

מעקף.  

דיון ומסקנות: ממצאי המחקר מצביעים על חשיבות הערכתם של מדדים פסיכולוגים בקרב הסובלים מהשמנת יתר לאחר ניתוח 
בריאטרי והשינוי הגופני הכרוך בו, כמו גם הקשר שלהם לסוגי הניתוח הקיימים. עם זאת, יש לקחת בחשבון האפשרות שלסוגי הניתוח 
הפופולריים: טבעת, שרוול, ומעקף קיבה, אפקטים שונים על מדדים אלו )אולי בשל השפעתם על הירידה במשקל או על מדדים 
ניתוחית, עשויה  הטרום  ושילובם בתהליך ההערכה  הניתוחים,  וסוגי  למקומם של המדדים הפסיכולוגים  גופניים אחרים(. מודעות 

לשפר הצלחה פוסט ניתוחית ועליה להוות חלק משיקולי הרופא.
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Verbal, Visuo-Spatial Processing Including 
Memory and Learning Functions in 

Individuals with Epilepsy with and without 
Autoimmune Involvement

Cohen L., Sabag N., Oster S., Pilowsky Peleg T., Ph.D, Levite M., Ph.D 
and Goldberg-Stern H.

Epilepsy is a chronic neurological disorder characterized by dysfunction of the brain, sometimes accompanied 
by cognitive, behavioral and academic difficulties. Recently, it was found that autoimmune mechanisms 
expressed in the existence of GluR3 Antibodies are involved in the etiology of epilepsy. A recent study showed 
that neuro-behavioral pathologies are more common in epilepsy patients with GluR3 Abs than in epilepsy 
patients without this antibody. The aim of the present study was to examine whether there is a difference in the 
cognitive functioning, specifically in verbal abilities, visuo-spatial processing, memory and learning functions of 
individuals with epilepsy, positive and negative for GluR3 Abs. The study included 13 participants with epilepsy, 
9 with GluR3 Abs and 4 without GluR3 Abs. All participants underwent neuropsychological assessments that 
measure verbal and visuo-spatial functions including memory, verbal fluency, visuo-spatial processing and 
learning functions. Individuals positive for GluR3 Abs performed significantly worse on measures of verbal 
conceptualization, verbal and visual memory (long-term and working memory), phonological fluency, visuo-
spatial processing, learning and recognition. In addition, verbal memory ability was found lower in comparison 
to visual memory ability in the group positive for GluR3 Abs. Finally, despite the small sample, these findings 
support the suggestion of worse cognitive deficits in individuals with epilepsy with autoimmune involvement. 
Therefore, these findings can potentially allow better treatment, medical and rehabilitative.  
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Attention and Executive Functions 
Assessment in Individuals with Epilepsy 

with and without Autoimmune Involvement
Greenberg T.1, Noy N.1,Pilowsky Peleg T.1,2, Ph.D, Levite M.1, Ph.D and Goldberg-Stern H.3 

1 Tel Aviv-Yaffo Academic College;
2 The Neuropsychological Unit and The Epilepsy Center;
3 Schneider Children's Children Medical Center.

Recent evidence suggests that there might be an autoimmune involvement in the etiology of epilepsy contrary 
to traditional beliefs specifying only a neurological mechanism. Specifically, GluR3 Antibodies (Abs) were found 
in some patients with various types of epilepsy. Previous literature has shown evidence that epilepsy may be 
accompanied by neurological, cognitive and/or behavioural impairments. Particularly, deficits in attention and 
executive functions were described. The aim of the present study was to examine whether there is a difference 
in the cognitive functioning, specifically in attention and in the executive functions, of individuals with epilepsy, 
positive and negative for GluR3 Abs. Forty-two consecutive epilepsy patients were tested for the presence of 
GluR3 Abs. From the initial sample, 15 patients were evaluated with neuropsychological tests that assess attention 
and executive functions including complex attention, attentional capacity, attentional alertness, working memory, 
cognitive flexibility, and everyday executive functioning.  Individuals positive for GluR3 performed significantly 
worse on measures of complex attention, attentional capacity, working memory and cognitive flexibility. Despite 
its small sample size, this study provides first findings regarding the lower cognitive functioning among patients 
with autoimmune involvement. These findings may have implications in research, diagnosis and treatment of 
patients with autoimmune involvement.   
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אמונות לגבי טיקים והתנהגות סימפטומטית 
נצפית בקרב ילדים ונוער הסובלים מתסמונת 

טורט  
מור קורין וד"ר תמי פלג

טיקים ודחף מקדים לטיקים הינם תסמינים מרכזיים בתסמונת טורט. המחקר הנוכחי בחן את הקשר בין אמונות לגבי טיקים ובין 
מדדים סובייקטיביים והתנהגותיים הקשורים לתסמיני הטיקים והדחף המקדים. במחקר השתתפו 29 ילדים ונערים בגילאי 8-17. 
הנבדקים השתתפו בהליך ניסויי במהלכו צולמו לשם הערכת תדירות הטיקים וניטרו את תחושת הדחף המקדים במהלך שני תנאים: 
ביצוע טיקים באופן חופשי והתנגדות לטיקים. בכדי לקבל הערכה סובייקטיבית של הנבדקים לגבי הסימפטומים, נעשה שימוש בכלי 
מחקר סטנדרטיים שכללו את ה-YGTSS, PUTS ושאלון אמונות לגבי טיקים BATS. תוצאות המחקר הצביעו על קשר בין אמונות 
שליליות לגבי דיכוי טיקים ובין מאפיינים התנהגותיים וסובייקטיביים של הדחף המקדים. לא נמצא קשר בין אמונות לגבי דיכוי 
טיקים ובין דיכוי טיקים בפועל. נבדקים עם אמונות שליליות הפגינו פחות טיקים בעת ביצוע טיקים באופן חופשי, אך סבלו יותר מאי 
נוחות מן הדחף המקדים ומעוצמה גבוה יותר של דחף מקדים בעת התנגדות לטיקים, בהשוואה לנבדקים עם אמונות לא שליליות. 
לבסוף, נמצא כי אי נוחות מן הדחף בעת התנגדות לטיק, תדירות דחף בעת התנגדות לטיק ותדירות טיקים בעת ביצוע טיקים באופן 
חופשי ניבאו 58% מהשונות המוסברת של אמונות לגבי טיקים. ממצאי המחקר מלמדים על קשר בין אמונות לגבי טיקים ובין ביטויי 
הסימפטומים בפועל ומחזקים את חשיבות הבנת הייצוגים הקוגניטיביים של התסמינים בקרב ילדים ונוער הסובלים מתסמונת טורט.
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בעצב לא תלדי: החוויה הרגשית לאחר 
הפסקת הריון כפי שהיא משתקפת בחלומות  

יפעת לוי ופרופ' תמר קרון

מחקר זה עסק בחווייתן הרגשית של נשים לאחר הפסקת הריון, טבעית ויזומה, באמצעות ניתוח חלומות בגישה נאראטיבית ובגישה 
יונגיאנית. מחקרים קודמים מצאו תגובה שלילית לאחר הפסקת הריון טבעית, המתאפיינת באבל, אשמה ואובדן. באשר לתגובה 
שלילית לאחר הפסקת הריון יזומה, שדה המחקר שנוי במחלוקת, ומרבית המחקרים שללו תגובה שכזו. היות ומחקרים קודמים 
התבססו על מתודות של דיווח עצמי, מחקר זה בחן את החוויה הרגשית לאחר הפסקת הריון ברמה הלא מודעת, באמצעות ניתוח 

חלומות.
47 חלומות נאספו באופן מקוון ואנונימי מ38 נשים אשר עברו הפסקת הריון.  20 נשים עברו הפסקת הריון טבעית ו18 נשים עברו 
הפסקת הריון יזומה. המחקר התמקד בשתי שאלות תאורטיות: )1( מהן התמות המופיעות בתוכן הגלוי של החלומות ומה ההבדלים 

בשכיחותן בשתי הקבוצות? )2( מה המשמעויות המתקבלות מתוך הפרשנות היונגיאנית של החלומות?
ניתוח תוכן קטגוריאלי אשר איתר 13 תמות משותפות המופיעות בחלומות שונים: מערכת  השאלה הראשונה נבדקה באמצעות 
יחסים עם העובר, תחושות החולמת, תינוק, דמויות רעות/פוגעות, בני משפחה, מוות, מים, צירים או לידה, נשים אחרות, התמודדות, 
דם, פרידה/נטישה ודמויות מעולם הרפואה. לאחר איתור התמות, נבדקו ההבדלים בין שכיחותן בחלומות של נשים משתי הקבוצות.

הופעת  ובאופן  בשכיחויות  ההבדלים  נבדקו  היונגיאנית.  הגישה  על  בהתבסס  פרשני  ניתוח  באמצעות  נבדקה  השנייה  השאלה 
הארכיטיפים בין שתי הקבוצות. ארכיטיפ הצל הופיע ב55% מהחלומות; ארכיטיפ האם הגדולה הופיע ב-51% מהחלומות; ארכיטיפ 
האנימוס הופיע ב-26% מהחלומות; ארכיטיפ ה-Self הופיע ב2% מהחלומות. 26% מהחלומות היו קומפנסטורים; ו-17% מהחלומות 

היו נבואיים.
סיכום הממצאים העלה חמישה מאפיינים מרכזיים של החוויה הרגשית לאחר הפסקת הריון: אובדן של העובר ושל אימהות, אשמה, 
חוויה טראומתית אשר הנה גופנית ונפשית, בדידות ותחושות המתעוררות אל מול נשים אחרות. נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות. 
ממצאי המחקר אודות החוויה הרגשית לאחר הפסקת הריון תואמים את הידע המחקרי הקיים. אולם, בניגוד לדעה הרווחת בשדה 
המחקרי אודות החוויה הרגשית לאחר הפסקת הריון יזומה, ממצאי המחקר מציעים שהחוויה קשה מכפי שנראה למראית עין. ייתכן 

ועקב הבחירה לבצע הפסקת הריון, קשיים אלו מודחקים מהמודעות.    

חוויה של מכללה



דרישות של אוניברסיטה

השוואה בין חלומותיהם של סטודנטים 
מתחילים לבין חלומותיהם של סטודנטים 
מתקדמים בקרב החברה הערבית בישראל:
ניתוח חלומות על פי הגישה היונגיאנית  

מחמוד זיד ופרופ' תמר קרון

רקע: 'הלא מודע הקולקטיבי' הוא מונח שטבע יונג ובו מצויות חוויות כלל אנושיות ועל זמניות, להם קרא יונג ארכיטיפים. הארכיטיפים 
מופיעים לכל אורך חייו של האדם, אך שכיחותם משתנה בהשתנות הגיל ונסיבות החיים )תקופות לחוצות לעומת תקופות רגועות 

ושגרתיות(. המטרה ההתפתחותית היא האינדיבידואציה וההגעה לאיזון של כל חלקי הנפש סביב העצמי.
מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק את השפעת חוויית הלימודים האקדמאיים על ההתפתחות אל עבר העצמי )שתתבטא בחלומות 
המשתתפים(, וזאת בהקשר של החברה הערבית בישראל. ככל שבן או בת החברה הערבית בישראל מתקדם בלימודים האקדמאיים, 
כך מתרחש שינוי גם ברמה הלא מודעת. כיוון שהלימודים האקדמאיים מזמינים חיים יותר עצמאיים, אנו נצפה לפחות ארכיטיפים 
של האם הגדולה והאב הגדול ויותר של אנימה )הצד הנשי בגברים שהינו תולדה של ארכיטיפ האם הגדולה( ואנימוס )הצד הגברי 
בנשים שהינו תולדה של ארכיטיפ האב הגדול(. האקדמיה פותחת אופקים חדשים בפני הסטודנט ומפגישה אותו עם עולם ידע 
רחב ועם חיי חברה עשירים, מה שצפוי להגביר את הגמישות האישיותית וזה יתבטא ביותר היחשפות מותאמת לתכנים לא מודעים 
ובריכוך ההגנות. בנוסף, החרדה צפויה לפחות עם ההתקדמות בלימודים וזה יתבטא בפחות התפרצויות מאיימות של תכנים לא 

מודעים. 

שיטה: במחקר השתתפו 14 נבדקים בני החברה הערבית בישראל; 8 מהם היו מועמדים שטרם התחילו את הלימודים האקדמאיים 
שלהם, 6 מהם היו סטודנטים שעומדים לקראת סוף לימודיהם האקדמאיים או שסיימו את הלימודים. למשתתפים הועברו יומני 

חלומות למילוי במשך חודש ימים.

תוצאות ומסקנות: 93 חלומות נאספו במחקר זה. מהניתוח על פי הגישה היונגיאנית, התגלה שסטודנטים מתקדמים בלימודים 
חווים יותר קונפליקטים סביב ההיחשפות ללא מודע, בהשוואה לסטודנטים המתחילים. מה שאומר שישנה התלבטות וחשיבה סביב 
החשיפה ללא מודע, וזה נותן יותר מקום לחשיפה מותאמת ושקולה ללא מודע. ממצא נוסף מראה שהעיסוק בהגנות בולט יותר אצל 

הסטודנטים המתחילים, דבר המשקף יותר חשיבה על ההגנות וניסיון להתגונן מפני חשיפה לתכנים לא מודעים. 
למרות שלא נמצאו במחקר זה הבדלים בין שתי קבוצות המחקר בשכיחות הארכיטיפים של האם הגדולה, האב הגדול, האנימה 
והאנימוס, נמצא שאצל קבוצת המתחילים, ישנה יותר התעסקות בתלות. יחד עם זאת, גם הסטודנטים המתקדמים וגם המתחילים, 
שומרים על התעסקות ניכרת בענייני המשפחה והחברה, מה שמצביע על היסוד הקולקטיביסטי הנטוע בבני החברה הערבית בישראל.

מהניתוחים עולה גם שקבוצת המתחילים חווה יותר איומים או התפרצויות של הלא מודע אל המודע, ביחס לקבוצת המתקדמים. 
ממצא זה מצביע על רמת חרדה גבוהה יותר אצל קבוצת המתחילים. 

לסיכום, התוצאות מראות שישנה תמיכה להשערות המחקר. נצפו הבדלים בין החלומות של סטודנטים מתקדמים לבין חלומות של 
סטודנטים מתחילים, הן ברמה הסמויה )בניתוח היונגיאני( והן ברמה הגלויה )בניתוח התוכן הגלוי(. נמצא בהתאם להשערות, שמידת 
הגמישות אצל המתקדמים הינה גבוה יותר מאשר אצל המתחילים. הם נחשפים בצורה מותאמת יותר לתכנים לא מודעים וההגנות 
שלהם פחות נוקשות. נמצא גם שסטודנטים מתחילים מראים יותר תלות בסביבה הביתית, וכי גם המתקדמים וגם המתחילים מראים 
יסוד קולקטיביסטי בחלומותיהם. החרדה בחלומות המתחילים נמצאה שכיחה יותר והיא סומלה על ידי התפרצות מאיימת של תכנים 

לא מודעים.

חוויה של מכללה




