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התקשרות המטופל כמנווטת את יעילות השימוש בחשיפה 
עצמית של המטפל בפסיכותרפיה

רקע: חשיפה עצמית של המטפל נוגעת בשאלות יסוד לגבי אופי היחסים הטיפוליים ומקורות השינוי בטיפול 
נפשי. גוף הידע המצטבר מציע כי חשיפה עצמית של המטפל תורמת לקשר הטיפולי, בעוד הממצאים לגבי 
תרומתה להצלחת הטיפול מעטים ומעורבים. למרות שהידע המחקרי המצטבר מציע כי התערבויות שונות 
תתאמנה למטופלים שונים, כמעט ולא קיים מחקר הבוחן את ההשפעה הממתנת של משתני המטופל על 
הקשר בין חשיפה עצמית של המטפל לבין תוצאות הטיפול. המחקר הנוכחי: בדק באופן חלוצי במסגרת מערך 
ניסויי כיצד סגנון ההתקשרות של המטופל ממתן את הקשר בין תוצאות הטיפול לבין שימוש המטפל ב: 1( 
חשיפה עצמית מיידית )המטפל חושף רגשות ועמדות לגבי המטופל, הטיפול והקשר הטיפולי(, 2( חשיפה 
עצמית לא מיידית )המטפל חושף מידע על חייו מחוץ לטיפול( או 3( הימנעות מחשיפה. תוצאות: מטופלים 
המאופיינים בסגנון התקשרות חרד השתפרו יותר לאורך הטיפול כאשר המטפלים לא חשפו את עצמם. 
מטופלים המאופיינים ברמות נמוכות של סגנון התקשרות חרד השתפרו יותר כאשר המטפלים השתמשו 
בחשיפה לא מיידית. מסקנות: הממצאים מחזקים את ההערכה שחשיפה עצמית של המטפל הינה התערבות 

טיפולית רבת עצמה שחשוב להשתמש בה בשיקול דעת ובהתאם למאפייני המטופל. 

ד״ר רועי חן, גב׳ נורית רוקח
מכון מפרשים

ד"ר שרון זיו ביימן 
ביה"ס למדעי ההתנהגות
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מחשבות מסלול מחדש: 
קהילות נשים בצומת המחצית החיים השנייה

מחקר זה מציע אשנב לעולמן של נשים בעשור השישי והשביעי לחייהן בישראל של תחילת האלף השלישי 
באמצעות התחקות  אחר הקמת אחת מקהילות הנשים הגדולות בישראל, שנוסדה לפני כארבע שנים וממשיכה 
להתפתח. במסגרת המחקר בוצעו תצפיות בקהילות המקומיות, לצד ראיונות עם היזמית  וצוות המאפשרות 
שמנהיגות למעלה מ- 70 קהילות נשים בכל רחבי הארץ. במקביל, נותח דף הקהילה בפייסבוק בה למעלה 
מ- 20,000 חברות וכן תכנים שהופצו בדיוור ישיר. מן המחקר עולה כי נשים מעל 50 מחשבות מסלול מחדש 
בכל אחד ממעגלי החיים. תהליך זה נחווה על ידן כמסע אישי וקבוצתי בו הן מבקשות להשתחרר מכובד 
המטען אותו הן נושאות, שמכיל תפיסות מגדריות עליהן גדלו וציפיות חברתיות אותן הקפידו למלא במחצית 
הראשונה של חייהן. המפגש עם נשים נוספות בשלב חיים דומה  )יציאה לגמלאות, הקן המתרוקן, סבתאות 
ועוד( מביא אותן לבחון יחד, אילו תפיסות חיים עשויות לשרת אותן במעבר למחצית השנייה של החיים, ומהן 

הציפיות שיש לחברה מהן כיום.

 

ד"ר שרון רמר ביאל
ביה"ס לממשל וחברה
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חולשות של אלגוריתמי למידה

מאז ימי קדם, האדם עושה שימוש בהצפנה ובכתבי סתרים. השימוש בהם הפך ליומיומי מאז המצאת המחשב, 
ובמיוחד אחרי מהפכת התקשורת והאינטרנט. מאחורי הקלעים, מערכת ההפעלה, כל הזמן מגנה עלינו מפני 
ניסיונות לגשת לנתונים שלנו, והצפנה משתמשת כמעט בכל תקשורת לצרכינו האישיים. ההגנה על המחשב, 
הנתונים שלנו והתקשורת, היא סיזיפית, מדויקת ודורשת ידע רב. לתוך השדה הפעיל הזה, נכנס בשנים 
האחרונות קושי חדש. יותר ויותר בעיות נפתרות בעזרת למידה חישובית, עם כלים שאנחנו יודעים להפעיל 
אבל לא ממש מבינים כיצד הם פועלים. אז איך נגן על משהו שאנחנו לא ממש מבינים איך הוא פועל? בהרצאה 

.ADVERSARIAL LEARNING אתאר בעיה אחת כזו מתחום הנקרא

 

ד"ר עדי שרייבמן  
ביה"ס למדעי המחשב
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האם פרדיגמות כלכליות משפיעות על התנהגות בנקים 
מרכזיים? המקרה של יעקב פרנקל וסטנלי פישר

הטענה המקובלת היא שנגידי בנקים מרכזיים פועלים בהתאם למנדט: הבנק מציין את המטרות המדיניות 
המוניטרית והנגיד פועל בהתאם לכללים. אולם הניסיון מראה אחרת: גם כאשר המנדט קובע מפורשות מה 
הן מטרות הבנק, לנגיד - או למועצה המוניטרית - יש מרחב שיקול דעת משמעותי באופן בו הוא מפרש את 
החוק. נשאלת השאלה, באיזו מידה הבדלים בתפיסות הכלכליות של נגידים, משפיעים על התנהגות הבנק 
בפועל. במחקר זה בדקתי האם התפיסות הכלכליות של יעקב פרנקל, שהיה נגיד בנק ישראל בשנים -1991

2000, ושל סטנלי פישר, אשר היה הנגיד בין השנים 2005-2013, השפיעו על התנהגות הבנק בפועל. המחקר 
מראה כי שני הנגידים פעלו בהתאם לתפיסות כלכליות שונות, והבדלים אלו מצליחים להסביר את השוני 

במדיניות הבנק בשנים הרלוונטיות.

 

ד"ר אריה קרמפף
ביה"ס לממשל וחברה
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פרופ' עליזה עמיאל
 ביה"ס למדעי הסיעוד

איבחון טרום לידתי בנשים דתיות

בעבודה זו דנו בשני סוגי הבדיקות של אבחון טרום לידתי:
 ,NIPT-1. בדיקות הסקר השונות, שכוללות בדיקת שקיפות עורפית, חלבון עוברי, על קול וגם את בדיקת ה

אבחון של מקטעי דנא עוברי בדם האם
2. הבדיקות הדיאגנוסטיות השונות, אשר בבסיסן הן פולשניות עם סיכון להמשך ההיריון, אולם יותר 

מדויקות מאשר בדיקות הסקר.
 

או  סקר  בדיקות  לחילוניות,  בהשוואה   דתיות,  נשים  יבחרו  בדיקות  אילו  לבדוק  ביקשנו  זה  במחקר 
פולשניות. במחקר זה השתתפו 249 נשים, בשלבים שונים של ההיריון, 91 חילוניות ו כ-158 דתיות.

הממצא העיקרי במחקר זה היה, שיותר נשים דתיות מחילוניות יבחרו לבצע בדיקות פולשניות לאחר 
התייעצות עם איש דת מוסמך )רב(.

ככל שהאישה דתיה יותר, היא לא תבחר בבדיקות הסקר בשלבי ההיריון המאוחרים יותר.
כאשר נולד כבר במשפחה ילד עם מום כלשהו, נשים משתי הקבוצות יעדיפו לבצע את אחת מהבדיקות 

הפולשניות.

אייל פיינמן, חן רוזליס
בוגרי ביה"ס למדעי הסיעוד
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 מנטליזציה הורית כגורם ממתן לקשרים שבין לחצים
 במשפחה )חרדה הורית/ קונפליקט בנישואין( ובין

בעיות בהסתגלות ילדים בגיל הרך

מנטליזציה הורית היא יכולתו של ההורה להבין שהתנהגויות נצפות של ילדו מונעות ממצבים פנימיים 
מכריע  תפקיד  ההורית  המנטליזציה  שליכולת  מראים  מחקרים  וכדומה.  כוונות  רגשות,  כמחשבות, 
שמראים  מחקרים  משני  ממצאים  יוצגו  בהרצאה  מדדים.  של  רחב  בטווח  ילדים  של  בהתפתחותם 
סיכון שונים בהתפתחות  גורמי  כ"מגן" בפני  כך שהיא  משמשת  הורית תפקיד ממתן,  שלמנטליזציה 
ילדים. בשני המחקרים הורים לילדים בני 3-5 שנים עברו ראיון להערכת המנטליזציה ההורית ומילאו 
שאלוני דיווח עצמי להערכת בעיות הסתגלות של הילדים, כאשר גורמי הסיכון היו חרדה הורית )מחקר א'( 
וקונפליקט בנישואין )מחקר ב'(. ממצאי שני המחקרים מראים כי ילדים לאימהות בעלות יכולת מנטליזציה 
גבוהה מפגינים פחות בעיות הסתגלות בהשוואה לילדים עם אימהות בעלות מנטליזציה נמוכה. בנוסף, 
וקונפליקט  האם  חרדה של  בין  כך שהקשר  אימהית,  מנטליזציה  הממתן של  לתפקיד  נמצאה תמיכה 
בנישואין עם בעיות הסתגלות של הילד היה נמוך יותר בקרב אימהות עם מנטליזציה גבוהה. לא נמצא 

אפקט מיתון עבור מנטליזציה של אבות. לממצאים השלכות קליניות על תוכניות מניעה והתערבות. 

ד"ר קרן הנץ גמליאל   
ביה"ס למדעי ההתנהגות 
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ד"ר עינת יהנה
ביה"ס למדעי ההתנהגות 

חווית אובדן ותגובת אבל בקרב חיילים 
שאיבדו חבר במהלך שירות צבאי קרבי

חווית אובדן של חבר במהלך שירות צבאי קרבי הינה חוויה משמעותית אשר עשויה ללוות את האדם בהמשך 
חייו, בייחוד על רקע הקשרים החזקים הנוצרים במהלך שירות מסוג זה, ועל רקע אופיו הטראומטי של האובדן. 
 ,)PTSD( חרף זאת, הספרות המחקרית אודות הסתגלות חיילים עוסקת בעיקר בתגובת הדחק הפוסט טראומטית
בעוד תגובת האבל והגורמים המשפיעים עליה לא נבדקה בצורה אמפירית. בהרצאה הנוכחית יסקרו ממצאים 
ממחקר בו השתתפו 106 חיילים בטווח הגילאים 21-63, שחוו אובדן במהלך שירותם הצבאי, ובו נבדקו תגובת 
האבל בהווה בשילוב שאלונים המודדים תגובת דחק פוסט טראומטית, פרטים דמוגרפיים, תפיסת גבריות, 
 .)SOCIAL ACKNOWLEDGMENT QUESTIONNAIRE( מידת העידוד של הצבא לעסוק באבל, ומידת הקבלה החברתית
ממצאי המחקר מעידים על קיומה של תגובת אבל רב-ממדית ומתמשכת, שנים לאחר האובדן,  המתקיימת 
בפני עצמה, מעבר לתסמינים פוסט טראומטיים, וקשורה במרכיבי מידת הקבלה החברתית. לבסוף יידונו 
השלכות הממצאים לגבי היותו של האבל נטול זכויות )DISENFRANCHISED GRIEF( ולבניית תכניות התערבויות 

טיפוליות מותאמות לאוכלוסייה זו.

 

פרופ׳ גילי גולדצוויג, מר יוסי מרטין
ביה״ס למדעי ההתנהגות



מגדירים את האקדמיה מחדש

10

DEVERYWHERE :פיתוח תוכנה בכל מקום

מתכנתים מקצועיים משתמשים במחשבים שולחנים או מחשבים ניידים. עם זאת, לעתים הם נאלצים להמשיך 
בעבודתם תוך כדי תנועה, כאשר יתכן שיש להם גישה רק למכשירים ניידים. לפיכך, מכשירים ניידים יכולים 
להיות פלטפורמות פיתוח חשובות. לשם כך יש צורך לתמוך בתכנות בשפות קונבנציונאליות גם במכשירים 
ניידים, כגון טלפונים וטאבלטים. שימוש במכשירים ניידים לצורך תכנות מציג שני מכשולים עיקריים: היעדר 
מקלדת פיזית ושטח מסך קטן, דבר המגביל את כמות הקוד שניתן להציג בו זמנית. אנו מציעים שיטה 
המאפשרת תכנות במכשירים ניידים ומכשירים אחרים עם יכולות קלט-פלט מוגבלות וגם להראות הרבה יותר  
קוד בשטח מוגבל. רעיונות אלה רלוונטיים גם לתכנות במערכות מחשב נייד ושולחן עבודה, עבור אנשים עם 
מוגבלויות כגון פציעות מאמץ חוזרניות  )RSI( - המגבילות את השימוש במקלדת, ואובדן ראייה חלקי - המחייב 

שימוש בגופנים גדולים מאוד.

 

פרופ' שמואל טישברוביץ
ביה"ס למדעי המחשב
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נישואי תערובת על רקע אתני בין נשים פלסטיניות 
לגברים יהודיים בישראל: משא ומתן על שבירת גבולות

חציית גבולות על רקע גזעי, אתנו-תרבותי, דתי או מעמדי באמצעות נישואי תערובת מאפשרת לנו להבין לא רק 
את הבחירה האינדיבידואלית של הפרטים בחברה אלא גם את עומק השסעים החברתיים ואת היקף היחסים בין 
הקבוצות בתוך החברה.  נישואי תערובת בין יהודים לפלסטינים הם מקרה מבחן ייחודי השופך אור על ההשלכות 
של נישואי תערובת בין בני זוג הנבדלים במוצא האתני, הדתי והתרבותי שלהם בהקשר של חברה שסועה מבחינה 
אתנית. במוקד המחקר, שהתנהל באמצעות ראיונות עומק עם עשר נשים פלסטיניות )מוסלמיות ונוצריות( החיות 
בישראל ונשואות לגברים יהודיים, עומדות שלוש שאלות: 1( מהן הנסיבות המשפיעות על הבחירה בנישואי תערובת 
בקרב נשים פלסטיניות בישראל? 2( האם יש נסיבות מסוימות המאפשרות לנשים לחצות גבולות חברתיים? 3( 
כיצד מנהלות נשים אלה משא ומתן עם קהילתן ועם הקהילה של בעליהן על "חציית הגבולות" שלהן? שתי מסקנות 
עולות מתוך הממצאים. ראשית, נישואי תערובת על רקע אתני מתרחשים בקרב נשים מוסלמיות ונוצריות הודות 
לשינויים חברתיים המתחוללים בחברה הפלסטינית בישראל המתבטאים במוביליזציה רבה יותר עבור נשים 
משכילות. שנית, למרות השינוי שעובר על החברה הפלסטינית, חסמים פוליטיים, חברתיים וכלכליים עדיין מגדירים 
את ההיררכיה ביחסים שבין החברה היהודית לחברה הפלסטינית בישראל. לפיכך השכיחות העצומה של נישואים 
בתוך קבוצת האם )אנדוגמיה( נחלשה בקרב כמה קבוצות שגורמים מסוימים בתוכן מאפשרים נישואי תערובת.

למרות השינוי שחל בסיכויים לקיים אינטראקציה בין יהודים לפלסטינים, העלייה האיטית בנישואי תערובת על 
רקע אתני-דתי )בהשוואה למדינות בעלותן גיוון אתני גבוה יותר היא במידה רבה תוצאה של הדרך שבה החברה 
הישראלית מגדירה, ַמְבַנה ומשמרת את הגבולות האתניים והדתיים. כתוצאה מהשינויים החברתיים המתרחשים 
בקרב המיעוט הפלסטיני, שמירה על נקודות הדמיון במאפיינים של בני הזוג  כמו המוצא האתני ושיוך דתי באמונות 
הדתיות בקרב בני זוג היא עדיין מרכיב קריטי בבחירת בן הזוג. משום כך, וכפי שניתן ללמוד על כך גם ממחקרים 
קודמים, למרות שעוצמת השינוי החברתי מאפשרת להתגבר על גבולות אתניים-דתיים, נישואי תערובת בישראל 

ימשיכו להיות תופעה שולית.

 

ד"ר מהא סבאח כרכבי
 ביה"ס לממשל וחברה  
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אוטיזם והשקעה ניכרת בעבודה ממניעים פנימיים

הן השכיחות של אוטיזם והן השכיחות של השקעה ניכרת בעבודה )בשכר( גבוהות יותר בקרב גברים. זהו 
מחקר ראשון מסוגו, אשר נועד לבחון את הזיקה בין שתי תופעות אלו, שלכאורה כלל לא קשורות זו לזו. הנבדקים, 
341 גברים עובדי 50 שעות שבועיות ומעלה, השיבו על סקר מקוון באמצעות חברת הסקרים באינטרנט איי-פאנל. 
במחקר נעשה שימוש ב-AQ, מדד דיווח עצמי ידוע, אשר מיועד לבדוק באיזו מידה בוגרים בעלי אינטליגנציה נורמלית 
מאופיינים בתכונות אשר מזוהות עם הרצף האוטיסטי. יודגש כי מדד זה מתאים גם לזיהוי תכונות אוטיסטיות 
באוכלוסייה הכללית. נמצאו הבדלים בין בעלי ציון ממוצע ומעלה לבין בעלי ציון נמוך ב-AQ )תוך מיקוד בשניים 
מממדיו הספציפיים: קושי בהסטת תשומת לב וקושי בתקשורת( בוורקהוליזם ובתחושת 'העולמות ההפוכים' )הווה 
אומר, בית מורגש כמו עבודה, ועבודה מורגשת כמו בית(. כמו כן, נמצאו הבדלים בין וורקהוליסטים לבין נלהבים 
לעבודה ברמות ה-AQ ושני ממדיו הספציפיים הנ"ל. במצגת יידונו אופי ההבדלים, משמעותם וסיבותיהם האפשריות. 

 

פרופ' רפי שניר
ביה"ס לניהול וכלכלה 
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כלי אוטומטי ממוחשב לאיתור סימפטומים פסיכוטיים

המחקר עוסק בפיתוח כלי אוטומטי, המשתמש בטכנולוגיה חדשנית ובאלגוריתם לאנליזה סמנטית, בכדי לייצר 
כלי נגיש וסטנדרטי, לאבחון מצבים פסיכוטיים ולמעקב אחריהם. ה-)LSA )LATENT SEMANTIC ANALYSIS הוא אלגוריתם, 
המבצע ניתוח סמנטי של תוצר וורבאלי, ומשתמש במיפוי סטטיסטי של שפה ובייצוג מתמטי בכדי להעריך את 
מידת הקוהרנטיות של הדובר. השתמשנו באלגוריתם ה- LSA, מתוך כוונה לשלבו בתוך הליך אוטומטי רחב יותר, 
אשר יהווה כלי אבחוני עבור הקלינאי או החוקר. הכלי יאפשר לעבור מראיון מוקלט של המטופל, לאנליזה סמנטית 
 LSA -של הפרודוקציה הוורבאלית שלו, ועד לאבחון מצב פסיכוטי. המחקר ביצע תיקוף של השימוש באלגוריתם ה
לגבי השפה העברית. כמו כן, הוא הופעל על קבוצות מטופלים עם אבחנה קלינית של תסמינים פסיכוטיים, וכן על 
מטופלים פסיכיאטרים ללא תסמינים פסיכוטיים ועל מתנדבים בריאים. יכולת האלגוריתם לאתר את המטופלים 
עם התסמינים הפסיכוטיים הושוותה לאבחנה הקלינית, וכן לשאלונים אשר מנסים להעריך את הקוהרנטיות של 
הפרודוקציה הוורבאלית. באמצעות עץ החלטות הערכנו רמת הדיוק 90.91% וערך ניבוי שלילי של 100% המבדיל בין 
נבדקים פסיכוטיים לבין נבדקים שאינם פסיכוטיים. כלי אוטומטי סטנדרטי לאבחון מצבים פסיכוטיים, יהווה פרצת 
דרך בתחום ייעול ההליך האבחוני של סימפטומים פסיכוטיים, אשר נשען היום לחלוטין על התרשמות הקלינית 

של הרופא.

ד"ר דינה פרפרביץ, מר שגיר חורב 
שיבא תל השומר

ד"ר ילנה סטוקלין
היחידה ללימודי סטטיסטיקה 
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האם הבדלי הזמן משפיעים על ביצועי הקבוצה הווירטואליות?

קבוצות וירטואליות המפוזרות על פני הגלובוס נשענות על תקשורת מתווכת מחשב )CMC( לביצוע תקשורת 
ולסנכרון פעילויותיהם בפרויקטים. בעוד שחלק מהפעילויות חוזרות על עצמן ומצריכות תקשורת מועטה, אחרות 
מצריכות תקשורת משמעותית בין חברי הקבוצה. אחד האתגרים המשמעותיים של קבוצות וירטואליות היא הפרשי 
הזמן, המשפיע על התכנות הביצוע של תקשורת סינכרונית. בנוסף, השוני בימי העבודה השבועיים של חברי הקבוצה, 
משפיע גם הוא על הזמינות. רק מיעוט של מחקרים עסק בהשפעה של הבדלי זמן על קבוצות וירטואליות, וגם 
הוא התבצע ברובו במעבדות. במחקר זה אנחנו מציעים שני מושגים, האחד "הבדלי זמן משוקללים" )ATD( והאחר 
"עושר התקשורת שבשימוש" )CMC RICHNESS(. תוצאות המודל שנבדק מלמדות שה-ATD משפיע על איכות קבלת 

ההחלטות, אך באמצעות גורם מתווך, ה- CMC RICHNESS. כמו כן, שהקשר בין ATD ל- CMC RICHNESS אינו לינארי.

 

ד"ר עידן רוט
ביה"ס לניהול וכלכלה 
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אמפתיה – היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים

המחקר בנושא האמפתיה התפתח והתרחב מאוד בעשורים האחרונים כחלק מהדיון הרחב בתודעה חברתית ובאופנים 
השונים שבהם היא מתפתחת. למונח "אמפתיה" היסטוריה קצרה )נטבע רק לפני 111 שנה(, ומרגע שהוצג היו לו 
שני מובנים שונים שאינם מתכנסים – מצד אחד, כמציין של התייחסות פרו-חברתית וכבסיס לשיקולים מוסריים; 
ומצד שני, כמונח טכני-פנומנולוגי שמצביע על התנסות הכרתית או רגשית. למרות הקושי להגיע להגדרה ספציפית 
ומוסכמת של אמפתיה, קיימת הסכמה היסטורית לגבי ייחודה של ההתנסות האמפתית כתהליך פסיכולוגי/קוגניטיבי 
באמצעותו אנו מצליחים לקלוט את הזולת כבעלת-תודעה, להתוודע למצבה הנפשי, להשתתף בהרגשותיה ולהבין 
במידה מסוימת את התנהגותה ומניעיה. במובן זה, חקר האמפתיה הוא חלק ממכלול מחקרי רחב יותר בתחומים 
שונים אשר מנסה להשיג תובנות לגבי המנגנונים הפסיכולוגיים והמוחיים, אשר מאפשרים לנו מידה של נגישות 
למיינד של אחרים. בשיחה היום אנסה להציג בקצרה שתיים מהתפישות התיאורטיות המובילות ואת היחס שלהן 

לממצאים מסוימים בחקר המוח. 

 

פרופ' חן למפרט
לימודים כלליים
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סטאטוס וקריירות אמנותיות בישראל: אמנות חזותית

ברבות ממדינות העולם, וכן במוסדות אקדמיים, נבדקים באופן שיטתי היבטים חברתיים המאפיינים  אוכלוסיות 
העוסקות בתחומי האמנות השונים ובתעשיית התרבות )MENGER 2014; ABBING 2002 ;KARTTUNEN 2008(. בניגוד למצב 
זה, בישראל לא קיים מחקר חברתי שיטתי בנושאים שהספרות מגדירה כסטאטוס האמן ו/או קריירות אמנותיות. 
 .)ZOLBERG,1991("העניין הסוציולוגי בנושאים אלה נעוץ בהנחה הטוענת "שלא נולדים אמנים, אלא נעשים אמנים
במילים אחרות, הסוציולוגיה של האמנות משערת כי קיימת, בקרב הקבוצות השונות המרכיבות חברה, התפלגות 
שוויונית של כישורים אמנותיים מולדים. עם זאת, מידת ההצלחה בפיתוח כישורים אלה תלויה בגורמים חברתיים 
בתוך עולם האמנות ומחוצה לו. בהרצאה תצגנה החוקרות מבחר מתוך כלל הממצאים שהתקבלו מסקר שנערך 
בקרב 300 אמניות ואמנים הפועלים תחום החזותי בחברה בישראל. מטרת ההצגה הינה כפולה: מחד, חשיפת ממצאים 
סטטיסטים של מאפייני האוכלוסייה הנחקרת כגון, הכנסה ממוצעת, שנות לימוד ותפישה עצמית. מאידך, הצגה של 

תחום מחקר ייחודי באקדמיה הישראלית בפני באי הכנס.
 
 

 

Such us,  American for the Arts (March 2019) Local Arts Agency Salaries- Research Report Fiscal Year 2018; National Endowment for the 
Arts (April 2019) Artists and Other Cultural Workers- A Statistical Portrait; Singapore National Arts Council (2018) Singapore Cultural 
Statistics 2018; Australian Council for the Arts (2015) Arts Nation- An Overview of Australian Arts; Sonderman, Michael (2012) A Short 
Analysis of the Cultural Labor Market and Artists in Germany, The Compendium of Cultural Policies and Trends, 
https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php

ד"ר אירית אדלר
ביה"ס לממשל וחברה

ד"ר גרסיאלה טרכטנברג
ביה"ס לממשל וחברה
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האם תרגול גופני וקוגניטיבי חד פעמי, בנפרד ובמשולב, 
יכול לשפר תפקוד קוגניטיבי ומצב רוח? 

מחקרים רבים מצאו עדויות לכך שפעילות גופנית ואימון קוגניטיבי מסייעים לתהליכים של פלסטיות מוחית, לשיפור 
בתפקודים קוגניטיביים ובשיפור במצב רוח. בנוסף, נמצא כי התערבות המשלבת את שני סוגי האימון פיזי וקוגניטיבי 
יחדיו, היא בעלת השפעה גדולה יותר על מגוון תפקודים קוגניטיביים, מאשר כל אחד מהם בנפרד. בשנים האחרונות, 
מחקרים שבחנו את ההשפעה המשולבת של שני האימונים הללו, בחנו השפעה של אימון מתמשך )מספר שבועות עד 
מספר שנים( על תפקוד קוגניטיבי. אך ההשפעה של התערבות חד פעמית קוגניטיבית ופיזית בו זמנית טרם נבחנה. 
מטרת המחקר הנוכחי  הינה לבחון השפעה של תרגול פיזי וקוגניטיבי חד פעמי על הביצועים במטלות קוגניטיביות 
ועל מצב הרוח, בקרב נבדקים צעירים ובריאים. דפוס התוצאות מצביע כי אימון משולב שיפר את השטף המילולי 
של הנבדקים ואת המצב רוח לעומת כל אימון בנפרד ולעומת קבוצת ביקורת. השיפור הקוגניטיבי שנמצא אינו 

מתווך ע"י השיפור במצב הרוח אלא מהאימון המשולב עצמו.

ד"ר אודליה אלקנה
ביה"ס למדעי ההתנהגות 

רונה לוזיה, יערה קרוגר בוסתנאי, דפנה בלייך, דנית אבנרי רז, ד"ר סיגל לוי
ביה"ס למדעי ההתנהגות

ד"ר עינת קודש
אוניברסיטת חיפה, החוג לפיזיותרפיה
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צדק תהליכי מחזק אזרחות טובה בארגונים: 
ממצאים מארגון ביטחוני 

צדק תהליכי בארגונים קשור לתוצאות חיוביות שונות, בהן המוטיבציה של העובדים ובפרט נכונותם לתרום מעבר 
לנדרש, המכונה בשם אזרחות ארגונית. ארגוני ביטחון עומדים בפני אתגרים מורכבים, ואזרחות ארגונית צפויה 
לתרום להם באופן ניכר. עם זאת, מבנה ארגוני ותרבות היררכיים, לצד סביבת משימה רוויית מתח, עלולים לפגוע 
בהשפעות המיטיבות של צדק על אזרחות ארגונית. מכאן, שיש לחקור השפעות אלו בארגוני ביטחון. לשירות 
בתי הסוהר )שב"ס( השפעה ניכרת על הביטחון בישראל, כמו גם על זכויות אסירים ורווחתם. חרף אינטרס ציבורי 
במחקרים שיתרמו להבנת שב"ס ולהעלאת האפקטיביות הארגונית שלו, סגל השב"ס כמעט לא נחקר עד כה. בכנס 
 .)N = 647( נציג שני מחקרים, אחד מהם ניסויי, שנערכו לאחרונה בקרב סוהרים ב–14 מתקני כליאה של השב"ס
תוצאות המחקרים מספקות עדות ראשונה לכך שצדק תהליכי קשור לעליה באזרחות ארגונית גם בארגון ביטחון 
היררכי, כמעט צבאי. כמו כן נמצאה השפעה סיבתית של צדק מצד המפקד על אזרחות ארגונית בקרב הסוהרים 

הכפופים לו. ממצאים נוספים יידונו בהצגת המחקרים.
 

 

ד"ר נועה נלסון
ביה"ס לניהול וכלכלה

ד״ר אורית אפל
שב״ס
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ד"ר שולמית גלר
ביה"ס למדעי ההתנהגות

ד"ר ערן שדך
ביה"ס למדעי ההתנהגות

ברנטון טרנט - פסיכולוגיה של זאב בודד: ניתוח מקרה

המחקר מציג מסגרת תיאורטית אינטגרטיבית העושה שימוש במושגים מהפסיכולוגיה החברתית, מהפסיכואנליזה 
ומהאנליזה הקבוצתית. במבנה המחקרי המוצע נשתמש בגישה של 'ניתוח מקרה' כדי לתאר ולהסביר אישיותו ומעשיו 
של ברנטון טרנט, האוסטרלי שרצח 50 מתפללים מוסלמים בניו-זילנד במרץ 2019. הניתוח עושה שימוש ב'מניפסטו' 
המפורט שכתב טרנט לפני האירוע, בפרסומים גלויים בעיתונות וברשתות החברתיות, ובסרט הוידאו של הפיגוע 
עצמו. שילוב ייחודי זה של תיאוריות ושל מתודה מחקרית מאפשר העמקה וזיהוי של מרכיבים ייחודיים בהתנהגותם 
של טרוריסטים הפועלים במתאר המוגדר 'הזאב הבודד'. יש להדגיש שניתוח פסיכולוגי של אדם שהפסיכולוג לא 
פגש ומובן שלא קיבל 'הסכמה מדעת', אינו עומד בכללים הנדרשים בהקשר הקליני ואף מוגבל מבחינת מסקנותיו; 
זאת מאחר שחלק חשוב מכלי האבחון, כולל שיתוף הפעולה של המאובחן, אינו בידי החוקר. עם זאת, ניתוח כזה 
יכול להעשיר את הבנתנו באשר למנגנונים המעורבים בתכנון ובביצוע של טרור יחידים ושל טרור בכלל, ואולי אף 

לסייע בגיבוש דרכי מניעה של טרור זה.

ד"ר איתן עזאני, גב' לורנה אטיאס
המכון למדיניות נגד טרור, המרכז הבין תחומי, הרצליה
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ד"ר ורד הולצמן 
ראש רשות המחקר

גב' דנה מרקל-גוטמן 
מרכזת מענקי מחקר

DANAM@MTA.AC.IL :כתובת דוא״ל
מס׳ טלפון פנימי )שלוחה(: 2336
מס׳ טלפון חיצוני: 03-6803336

VEREDHZ@MTA.AC.IL :כתובת דוא״ל
מס׳ טלפון פנימי )שלוחה(: 2443
מס׳ טלפון חיצוני: 03-6802722

רשות המחקר


