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תוראבב תיגולוכיספ תולגתסהו

רומ ליגיבא

ריצקת

תורגבב וריגולותפוכיזנפו תלשוכ תורוה ,תודליב תיזיפו תינימ תוללעתה ןיב רשקה

אבל םיסנמה םיינכדע םירקחמ לש הכורא הרושל ףרטצמ יחכונה רקחמה .הבחרהב

בו ,תוישפנה היתואצות ןיבל תוללעתהה ינתשמ ןיב םירשקמה םיקיודמה םיכילהתה

ש םגדממ םיחוקלה ,םיאצממה .הז ךילהתב ירוה 'תפמא לשכ לש ךוותמה ודיקפת

יוקל תירוה היתפמא ןיבל תודליב תוללעתה ןיב קהבומ רשק לע םירומ ,תויסנדוסס

אה הנתשמ דועב .חווט ךורא יגולוכיספ קזנל םהמ דחא לכ לש תדרפנ הקיז לע םג
תיזיפ תוללעתהו החפשמל ץוחמ תינימ תוללעתה ןיב ךוותמכ הלגתה ןכא תירוהה

תאז תמועל .תוירע יוליגל רשקהב הזכש ךווית אצמנ אל ירה ,תוישפנ תואצות ןיבל

,הרסח תירוה היתפמאל קהבומ הכ ןפואב הרושק הרוה ידימ תינימ תוללעתהש

לק תוירואת לע ססבתמ םיאצממב ןוידה .םיינשה ןיב דירפהל ןתינ יתלב השעמל
לשה םג גיצמו המוארס םע תודדומתההו תיתוחתפתהה היגולותפוכיספה םוחתמ
.לופיסל

היגולותפוכיספ ,תירוה היתפמא ,תיזיפ תוללעתה ,תינימ תוללעתה :חתפמ תולימ
לופיט ,תיתוחתפתה

המדקה

זיפהו תינימה תוללעתהה ןיבש רשקה תלאשב םיקסוע םיבר םיינכדע םירקחמ

יעב םידקמתמ הלא םירקחמ .תורגבב היגולותפוכיספו תלשוכ תורוה ,תודליב

בל תוללעתהה ינתשמ ןיב םירשקמה םיבכרומה םיכילהתה תא ראבל ןויסינב

ךילהתב םיכוותמכ םילעופה םינתשמה ןווגמ תא תוהזל הרטמב ,תוישפנה היתואצות

מגודל( םהיניבש ןילמוגה ירשק תא תופמלו הזBoney-McCoy 8c Finkelhor, ,

1996; Merrill, Thomsen, Sinclair, Gold 8c Milner, 2001; Nash, Hulsey, Sexto

 .(Harralson 8c Lambert, 1993; Wind 8c Silvern, 199המגמ לע עיבצהל השק םלוא

עו ,םירתוס םיאצממ תובורק םיתעל םיגיצמה ,הלא םירקחממ הלועה הרורב

אל תנמ לע ולא תויגוסב קמעתהלו ךישמהל תינשנו תרזוח האירק תעמשנ ןכ

קפת םיאלממה םידלי—םירוה יסחי לש םייפיצפסה םיביכרמה תא רוריב רתיב

דליב תוללעתה לש הקיזמה התעפשהב יתועמשמ)Banyard, 2003; Boney-McCoy
.(à Finkelhor, 1996; Merrill et al., 2001
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תינימ תוללעתה ןיב ךוותמ םרוגכ ירוה יתפמא לשכ לש העפשהה תקדבנ הז רקחמב

םייוקילל סחייתמ ירוה יתפמא לשכ .תורגבב היגולותפוכיספ ןיבל תודליב תיזיפו
םג ומכ ,דליה תלבקו ףוקישה ,תיתפמאה תונעיהה ,תוננווכתהה תולוכיב םיירוה
(Kohut, 1977,1984; Kohutוירוה לש תיטסיסיקרנ החולשכ דליה ספתנ הבש הדימב

ןיב יתועמשמ רשק תאיצמש איה החנהה 1988 ,1986 ,8c Wolf, 1978; Winnicott).
םיישפנ םינימסתו אסיג דחמ םידליב תוללעתה ןיבל תירוהה היתפמאב םישוביש
תוחפל הריבסמ תיתפמאה תונעיהב תונושהש ךכ לע דיעהל היושע ,אסיג ךדיאמ

תויזכרמה תורטמה .תוללעתהה לש רצותל ובשחנש היגולותפה ינימסתמ קלח
לשכ לש רשקהב שחרתהל הטונ תודליב תוללעתה םאה ,קודבל ןה הז רקחמ לש
היגולותפוכיספל תוללעתהה ןיב ךוותמ םרוג אוה הזכ לשכ םאה ,ןכו ירוה יתפמא

תיברמש ךכ ךותמש ןיוצי .דבלב תוללעתהל התע דע הרשקנש ,תורגבב תיפצנה
םוחתב םירקחמה תיברמ םידקמתמ ,תונב ןה תודליב תינימה תוללעתהה תונברק
.יחכונה רקחמה םג ךכו (1986 ,Briere 8c Elliott, 2003; Finkelhor),וז הייסולכואב

יוטיב קר םא יכ ,םינבב תוללעתהה תרמוח לש רועזמ וז תודקמתהב תוארל ןיא
.תונבב תינימה תוללעתהה לש רתוי ההובגה תוחיכשל
—הרוה יסחיב תונוש יכ וארהש םיאצממ שוריפל עגונב תקולחמ הררועתה ,הנורחאל

.תורגבב היגולותפ לש םינימסתו תוללעתה ןיבש רשקה תא הרואכל םיריבסמ דלי

תא תדמגמ ךוותמה םרוגב תודקמתה היפלש הסיפתה ביבס הבסנ וז תקולחמ
 (Bony-McCoy Siרוהלקניפו יוקמ-ינוב ,לשמל ךכ .המצע תוללעתהה לש תובישחה
תוללעתה לש התובישחמ ותיחפהש םירקוח לע השק תרוקיב וחתמ )1996 ,Finkelhor
תוללעתה ןיב םיכוותמכ םייתחפשמ םימרוג לע ועיבצהש םיאצממ לש רשקהב תינימ
,יחכונה רקחמה לש םיאצממב תוארל ןיא יכ שיגדהל בושח ,ןכל .תיגולוכיספ הקוצמו

תוללעתה ןיב םיסחיה תכרעמב ךוותמ םרוגכ שמשמ ירוה יתפמא לשכ םהיפלש
.תובישח תרסח איה המצעשכל תוללעתההש ךכל תודע ,תולגתסה ןיבל תיזיפו תינימ
היתועפשה תא ןיבהל ידכש ךכל היצקידניא הלא םיאצממב תוארל שי ,תאז םוקמב
רשקהב ןתוא ןוחבל ךרוצ שי ,רתויב אלמה ןפואב םידליב תוללעתהה לש תוינסרהה
.עבק ךרד םידליב תוללעתה םיוולמה םיירוהה םייתפמאה םילשבה לש
תיזיפו תינימ תוללעתה לש תווט תוכורא תויגולוכיספ תועפשה
םידליב

תודליב תיזיפו תינימ תוללעתהש ךכ לע םידיעמ םיבר םייביטקפסורטר םירקחמ

תורגבב תיגולוכיספ הקוצמל הרושק );Higgins, McCabe 8c Ricciardelli, 2003
McClintic, Silvern 8c Belknap, 2003; Silvern, Waelde, McClintic-Baughan, Karyl
c Kaersvang, 2000; Widom 8c Morris, 1997; Wind 8c Silvern, 1992ולא םירקחמ 8).

היגולותפוכיספ םע תורושק ,תויזיפו תוינימ ,תודליב תוללעתהה תורוצ לכ יכ ואצמ
.םימרוג לש הרדסל המאתהב הנתשמ קזנה תדימ יכ הארנ ,ןמזב וב .רתוי רחואמ ליגב

הפוכת איהו הדליל בורקה םדא ידיב תעצבתמש תוללעתה ןיב רשק שי יכ ,הארנ
חווט יכורא םייגולוכיספ םינימסת לש רתויב תוהובג תומר ןיבל ,רתוי המילאו רתוי
)Beitchman, Zucker, Hood, daCosta 8c Akman, 1991 ; Boney-McCoy 8c Finkelhor,
.(1996; Briere cfe Elliott, 2003
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לש בחר ןווגמ ללוכ תודליב תוללעתה תועגפנ לצא יגולוכיספה דוקפתב קזנה
תימצעה הכרעהב העיגפ ,ןואכיד :ומכ ,םיימינפ םינימסת ןווגמ םהיניב ,םינימסת
תיתמוארט-טסופ הקעו );Beitchman, Zucker, Hood, daCosta, Se Akman, 1992
;Higgins et al., 2003; Mullen, Martin, Anderson, Romans <fc Herbison, 1996

Muller Se Lemieux, 2000; Naar-King, Silvern, Ryan Se Sebrig, 2002; Roland,
 ;(Zelhart Se Dubes, 1989; Silvern et al., 2000; Widom Se Morris, 1997ומכ
ינימה דוקפתב רתוי הבר העיגפ םג תוללעתה תועגפנ לצא האצמנ ןכ )Briere Se

 (Elliott, 2003םייביטאיצוסיד םינימסתו ).(Chu Se Dill, 1990; Nash et al., 1993
היילע וארהש ,ןתודליב תיזיפ תוללעתה ורבעש םישנ לצא ואצמנ םימוד םינייפאמ
עוגפ ימצע יומידבו המוארטב רושקה ץחלב ,ןואכידב )Briere Se Runtz, 1990; Wind

 ;(<fe Silvern, 1992, 1994המילא תוגהנתהלו תוניירבעל ןוכיסב היילע םג המשרנ
).(Briere Se Runtz, 1990
תוללעתהו ירוה 'תפמא לשכ

הרקחנ תלשוכ תורוהל םידליב תיזיפו תינימ תוללעתה ןיב הקיזה

ה ןווגמב ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ הוולמ הלא םיגוסמ תוללעתהש

Egeland, 1997; Finzi, Ram, Har, Shnit 8l Weizman, 2001; Higgin
et al., 2003; Lynch Se Cicchetti, 1991; McClintic et al., 2003; Pea
תוללעתה ןיבל תיזיפו תינימ תוללעתה ןיב םאתמ אצמנ ,לשמל ךכ

 ,(Garbarino, Guttmann Se Wilson-Seeley, 1הדחפהו תירוה תויטננימוד

 ,(Edwards Se Alexהייחדו החנזה )Hart, Brassard, Binggeli à

Davidson, 2002; NeyTak, Adele Se Wickett, 1994; Peleikis, Mykl

ת רדעיה  (Merril et al., 2001) 2004),היוקל תורשקתהו )Finzi et al.,

2001; Higgins et al., 2003; Lynch Se Cicchetti, 1991; Mullen et al.
.(Se Pezzot-Pearce, 1994; Wind Se Silvern,

עתהש תופצל ןתינ ןהיפל רשא תויריפמאו תויטרואת תוביס תומייק

מל ןתינ וז הקיזל סיסב .םירוהה דצמ יתפמא לשכב םג הוולמ היהת

אוה היתפמא רדעיה יכ ןעטש (1975 ,Steel),ליטס טנארב לש םימדקומה

םידליב התייה ולש תודקמתההש ףא .תלשוכ תורוה לש הרקמ לכב

אוה .תינימ תוללעתה ורבעש םידלי לש םירקמב םג רבדה ןוכנ יכ
םתוללעתהל סיסבה תא הווהמש אוה תיתפמא תונעיהבו תוננווכתהב
.םהידליב

היגולותפוכיספ לש תויסאלק תוירואת רפסמב אוצמל ןתינ תפסונ תיטרואת הכימת

 (1988 ,1986 ,Kohut, 1977, 1984; Kohut Se Wolf, 1978; Winnicott).תיתוחתפתה

יחרכה ביכרמכ היתפמאה לש התסיפת אוה הלא תוירואתמ הלועה יזכרמ ןיינע
םיירוה םייוקילל סחייתמ ,הלא תושיג יפ לע ,ירוה יתפמא לשכ .הניקת תורוהב
הדימל םג ומכ ,דליה תלבקו ףוקישה ,תיתפמאה תונעיהה ,תוננווכתהה תולוכיב

לע ךמתסהב  (1984 ,Miller).וירוה לש תיטסיסיקרנ החולשכ דליה ספתנ הבש
םידליב תוללעתהל הריתסב תדמוע תיתפמא הביבס יכ חינהל ןתינ ,הלא תוירואת
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םימוחתב םירוה לש םנולשיכמ תרזגנ תוללעתהשו םהלש היצקיפיטקייבואלו
םהידלי יפלכ תיתפמא הדמע חתפל םירוה לש םתלוכיב םישוביש .ליעל םירכזומה
םידיעומו םהישעמ לש תוכלשהה תא ןיבהל ,םמצעב םיזכורמה ,הלא םירוהמ תענומ

 (2003 ,Gilgun, 1988; Miller, 1984; Wiehe).םהידלי תא לצנל םתוא
יתועמשמ הנתשמ איה היתפמאש החנהה תא וששיא םייריפמא םירקחמ לש ןווגמ
ןיבל תירוה היתפמא ןיב קהבומ רשק םייק יכ ודעיתו ,הניקת תורוהב תובישח לעבו

ןיב רשק לע ועיבצה םיפסונ םיאצממ  (2003 ,Wiehe).הניקתו תלגתסמ תוחתפתה
 (,2003 ,Perez-Albeniz 8e de Paulהמילא תורוהל הייטנ ןיבל תירוה היתפמא רדעיה

לש ומויקל עגונב המוד תיריפמא הקידב תורפסב ןיא םנמא 2003 ,2004; Wiehe).
לש םידועית םימייק ךא ,םידליב תינימ תוללעתה לש רשקהב ירוה יתפמא לשכ

 (Gilgun, 1988; Hall, Shepard Seןימ יניירבע לצא תיטסיסיקרנ תוישיא תונוכת
םייקתי היפלש הרעשהה תא ןחוב יחכונה רקחמה 2003 ,Mudrak, 1991; Wiehe).
ךרוצל .תודליב תיזיפ וא תינימ תוללעתה ןיבל ירוה יתפמא לשכ ןיב קהבומ רשק

ןויד .ירוה יתפמא לשכ ןוחבאל ילכ הז רקחמל דחוימב חתופ וז הרעשה תקידב
.רמאמה ךשמהב םיאבומ הז ןולאש לש םיירטמוכיספה םינייפאמב
תירוה היתפמא ,םידליב תוללעתה ןיבל יתפמא ירוה לשכ ןיב היופצה הקיזל רבעמ

דעותש רשקה .תיגולוכיספה תולגתסהב םג יולת יתלב ןפואב עוגפל היופצ היוקל
קוזיח ןתונ ידיתע דוקפתב העיגפ ןיבל םידלי-םירוה יסחיב םישוביש ןיב תחא אל

ירוה דוקפת לש םיטביהה ראשמ הנושבש ךכל סחייתהל שי ,ןמזב וב .וז החנהל
ךרע תטעמהו התחשה ,הדחפה ,הייחד ,החנזה :ןוגכ ,יריפמא ןפואב ורקחנש יוקל
רדגומ אוהש יפכ ,ירוהה יתפמאה לשכה (2002 ,.Garbarino et al., 1986; Hart et al),

אל שחרתמש ,יוקל לופיט לש ,היומס וליפא ,הקמקמח הרוצל סחייתמ ,הז רקחמב
.רומח קזנל םרוג ךא ,וב וניחביש ילבמ תחא

היגולותפוכיספה םוחתמ תוירואת לש טבמה תדוקנ תא רומאכ תמאות וז הרדגה
דליה יכרוצל תיתפמא המאתהו תוננווכתה לש ההובג המר היפלש תיתוחתפתהה

הנתיאו הביצי תיגולוכיספ תוחתפתה םדקל היופצ ,תיתפמא תונעיהל תמגרותמה
),(Kohut, 1977, 1984; Kohut Se Wolf, 1978; Miller, 1984; Winnicott, 1986, 1988
קדוב יחכונה רקחמה .ןואכידלו עוגפ ימצע יומידל ךילות היתפמא לש הרדעיה דועב
הקיזה תא יריפמא ןפואב םינחובה םינושארה םירקחמה דחאל ךכב ךפוהו וז הרעשה
.תורגבב היגולותפ ןיבל ירוה יתפמא לשכ ןיב

□ידליב תוללעתה לש תועפשהב ךוות« םרוגכ תידוה היתפמא
ןיבל םישבושמ םידלי-סירוה יסחי ןיב רשק לש ומויק רבדב ךשמתמה דועיתה
תיאמצע הקיז םהמ דחא לכלש ךכ לע םיעיבצמה םיאצממה ףוריצב תוללעתה
םהמ דחא לכ לש תיסחיה המורתה רבדב תולאש הלעה ,םייגולוכיספ םינימסתל
תכרעמב ךוותמכ שמשמ תורוהה הנתשמ הבש הדימה רבדבו הלא םינימסתל

השדקוה הבר תירקחמ בל תמושת .היגולותפוכיספל תוללעתהה ןיב םיסחיה
וחוויד םידחא םירקחמ דועב .תוברועמ ויה םירקחמה תואצות ךא ,הלא תולאשל

קזנו תוללעתה ןיב רשקב ךוותמ םרוגכ תיתחפשמה הביבסה לש התובישח לע
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יגולוכיספ );Erickson <fe Egeland, 2002; Higgins et al., 2003; Nash et al., 1993
 ,(NeyTaketal., 1994יישקל תוללעתהה לש תיאמצעה התמורת תא ושיגדה םירחא
םידליו םירוה ןיב תויוקל םיסחי תוכרעמ לש ןהיתוכלשהל רבעמו לעמ ,תולגתסהה

) .(Boney-McCoy <fe Finkehor,1996; Merril et al., 2001ואצמ םירחא םירקחמ
תיזיפו תינימ תוללעתה ןיב ךוותמ םרוגכ תשמשמ תיתחפשמ םיסחי תכרעמ יכ
הזככ תשמשמ הניא םלוא ,ןואכיד ןוגכ ,םינימסתהמ קלח לע היתועפשה ןיבל
תיתמוארט-טסופ הקע ןוגכ ,םירחא םינימסת רובע )Nash et al., 1993; Peleikis,
.(Mykletun Se Dahl, 2004; Wind <fe Silvern, 1994

תודליב תיזיפו תינימ תוללעתה ןיב רשק םייק יכ ןועטל ןתינש יפ לע ףא ,ךכ םא
אל רתונ רשקה לש קיודמה וביט ,תורגבב םייגולוכיספ םיקזנל יוקל ירוה דוקפתו

םייפיצפסה םיירוהה םימרוגה לש תדקוממ הרדגה םג הרסח ,המוד ןפואב .רורב
הביט תא חנעפל ישממ ךרוצ רתונ ןכ לע .הז רשקב ךוותמ דיקפת אלמל םייושעה
םירדגומה תורוהה יטביה תא תוהזלו הלא םינתשמ ןיב םיסחיה תכרעמ לש קיודמה
ותרטמ יהוז .םידליב תוללעתהה לש תינסרהה התעפשה תא קיודמב ריבסהל םחוכבש
הזכש יפיצפס םרוגכ ירוה יתפמא לשכב דקמתמ רשא ,יחכונה רקחמה לש תירקיעה

וא תינימ תוללעתה ןיב םירשקמה םיבכרומה םיכילהתב ךוותמכ ודיקפת תא ןחובו
.תוישפנה היתואצות ןיבל תודליב תיזיפ
תוללעתה לש ירקיע ןייפאמ אוה תירוה תוגהנתה לש הז םיוסמ דממ יכ איה הרעשהה

חינהל ןתינ .םינורחאה לצא םייגולוכיספ םיקזנ תוחתפתהל םרותה ,םידליב תירוה

םג ומכ החפשמה ךותב תוללעתהב ,הנוש יכ םא ,יתועמשמ דיקפת אלממ אוהש
תוללעתהה רשאכ .תושקה תוישפנה היתועפשהמ רכינ קלח ךכב ריבסמו ,הל הצוחמ
,ירוהה יתפמאה לשכה לש ותומלגתה תא הב תוארל ןתינ ,החפשמה ךותב תשחרתמ
,םירוהה לש םהיכרוצ קופיסל תרש ילככ םידליל תוסחייתה הכותב תמלגמ איה ןכש

לש םירקמב  (1975 ,Miller, 1984; Steele).םמצע םידליה יכרוצל תוסחייתה לכ אלל
תא םידליהמ ענומ ירוהה יתפמאה לשכה יכ חינהל םוקמ שי ,החפשמל ץוחמ הפיקת

םיצעמ ךכבו ,הניקת תירוה היתפמא ידי לע ללכ ךרדב םיקפוסמה הנגהה יעצמא
,המלחהו המוארט לע תורפסב בותכה תא םימאות ולא לכ .תוקיזמה היתועפשה תא
תובוגתמ המלחהו תוששואתהה ךילהתל ינויח ביכרמ תיתפמא תונעיהב האור ללככש

והזי אל תיתפמא תלוכי םירסחה םירוה  (1996 ,van der Kolk).תויתמוארט-טסופ
.עוגפה םדליל המחנ וקפסי אל ,ךכל םאתהבו ,םהידלי לצא תוללעתה לש םינממס

תועפשהה תא ךכרל התלוכיב ,הניקת תירוה היתפמא תמייק רשאכ ,תאז תמועל
המוארט םע דדומתהל לוכי ] [...עיגפ ימצע וליפא" ןכש ,תוללעתהה לש תושקה
"(417 .Kohut, 1977, p).תכמותו הבורק הביבסב ןגועמ אוה םא תיניצר
תומד ,בא ידימ ,החפשמה ךותב תינימ תוללעתה ןיב הז רקחמ השועש הנחבהה
תובישח תלעב איה ,הל הצוחמ תינימ תוללעתה ןיבל תרחא תירוה תומד לכ וא בא

תוללעתה ןיב ןילמוגה תולועפ תא וקדבש םימדוקה םירקחמהמ םיבר .הלודג
וסחייתה אלו ,תוללעתהה לש תינללוכ הרדגהב וקסע ,תיתחפשמ הביבס ןיבו םידליב

םייק ןכל .הל הצוחמ תוללעתה ןיבל החפשמה ךותב וזכש תוללעתה ןיב תונושל
תוללעתה לש הלא םינוש םיגוס ןיב הייצקארטניאל עגונב רתויב טעומ ירקחמ עדימ
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םגו תיטרואתה המרב םג הבר תועמשמ ןיינעל .תיתחפשמ הביבס לש ךוויתה ןיבל
וארה ,ליעל רדגוהש ןבומב ,תוירע יוליגל םירושקה םיאצממ ןכש ,תיריפמאה המרב
רשאמ םייגולותפוכיספ םינימסת לש רתוי תוהובג תומר אבנמ אוה יכ בושו בוש

 (Beitchman, et al., 1991; Boney-McCoyהחפשמל ץוחמ העריאש תינימ תוללעתה
יכ ןכתיי ,ךכ 1994 ,fe Finkelhor, 1996; Briere <fc Elliott, 2003; Wind <fe Silvern>).

ליבוה םינימסתל הז גוסמ תינימ תוללעתה לש תידוחייה המורתה תניחבב ןולשיכה

אשונל סחייתמ יחכונה רקחמה .ולש תויסחיה תועפשהל סחיב תועטומ תונקסמל
רשקהב םינימסת לע ירוהה יתפמאה לשכה תועפשה לש ךוויתה תניחב ידי לע הז
סיסב לע התשענ תוירוגטקל הקולחה דועב ,םידליב תוללעתה לש תונוש תוירוגטקל
תינימה תוללעתהה תרדגהב הללכו ,תוללעתהה תרמוחלו תוללעתהה עצבמל הברקה
.ןוצרמ תינימ תוגהנתהל דוגינב ,יופכ ינימ יפוא ילעב םיעוריא קר
הטישה
המיגד

םושמ ,תורקחנב התייה הריחבה .תויטנדוטס  437לש םגדמ ללכ יחכונה רקחמה
יכ םא( תינימה תוללעתהה תונברק בורש ךכ לע םיעיבצמ םייטסיטטס םינותנש
תורקחנה לכ  (1986 ,Briere Se Elliott, 2003; Finkelhor).תודלי ןה )םלוכ אל טלחהב
.בוריקב  30ןיבל  18ןיב ענ םיליגה חווטו ,תוחפל  18תונב ויה

תווש תוצובק-תת רוציל םיצמאמ ושענ ,יטסיטטסה חותינה לע לקהל תנמ לע
ורבע אלש םישנ לש תויתאוושה תוצובקו תוללעתה ורבעש םישנ לש ןלדוגב ךרעב

וחוויד אלש תויארקא תופתתשמ  106יפוסה םגדמב וללכנ אל ,ךכ םשל .תוללעתה
תא ורסמ אלש םישנ ררחשל התייה הפדעההו ,תודליב תוללעתה לש גוס םוש לע

םישנ  331לש יפוסה םגדמב ,ךכיפל (1995 ,.Silvern et al).ושקבתהש םינותנה לכ

רתוי ההובג תוחיכש תמייק הז רקחמ לש םייטסיטטסה םיחותינל סיסב שמישש
ףאו ,תרקחנה תילאיטנדוטסה הייסולכואב רשאמ תיזיפו תינימ תוללעתה לש
םגדמב האצמנש תוחיכשה תא תקיודמ הרוצב הגיצמ תירואיתה הקיטסיטטסהש

קר םא יכ ,תוללעתהה לש התוחיכש תכרעה םשל רקחמב שמתשהל ץלמומ אל ,הז
.היתואצות תכרעה םשל

רקחמה ךלהמ
רזגנ יביטקפסורטרה םגדב שומישה .יביטקפסורטר ימאתמ םגדב שמתשה רקחמה

םילשכו תוללעתה לש חווטה תוכורא תוישפנה תואצותב הז רקחמ לש ותודקמתהמ

ישוק םייק יכ הדבועב בשחתהב .תורגבב יוטיב ידיל םיאבה תודליב םייתפמא
,הז גוסמ תודלי תומוארט ווחש םידלי רחא וקחתיש ךרוא ירקחמ ךורעל יתועמשמ

וניינעש ךכב בשחתהבו ,םתושחרתה תעב ללכ םיהוזמ םניא םירקמה תיברמ ןכש
יכ רמול ןתינ ,תודליב יתמוארט ןויסינ לש ךורא חווטל תואצותב אוה הז רקחמ לש
הפיקמ הניחבל איבתש ,תישעמו תינויגה הריחב איה יביטקפסורטר רקחמב הריחבה
.ולא םיאשונ לש
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רפסמל בישהל ושקבתהו תופתתשמ םירשע לש תוצובקל וקלוח תורקחנה
םינתשמ וללכ רשאו תורגבב תולגתסהבו תודלי תיירוטסיהב וקסעש םינולאש
ירוה יתפמא לשכ )ב( ;תודליב תוללעתה לש הירוטסיה )א( :תואבה תוירוגטקב
תוינואכיד תויטנ ): (1םיאבה םינייפאמה יפ לע תורגבב תולגתסה )ג( ;תודליב

טסופ םינימסת ); (3ןולאשה יולימ ןמזב ימצע יומיד ) (2ךולאשה יולימ ןמזב
ןכו ,ןולאשה יולימ ןפוא יבגל תוילולימ תוארוה ונתינ תורקחנל .םייתמוארט
.רקחמב ףתתשהל ןתמכסה הקדבנ

רקחמה ■לכ
םידליב תינימ תוללעתה תדידמ

ותדובע לע ססבתהש ןולאשב שומיש השענ ,הז הנתשמ דודמל תנמ לע

תוללעתה לש תיביטקפסורטרה הכרעהה םוחתמ )(1979 ,Finkelhor

הלוע רדסב תויפיצפס תוינימ תויוגהנתה לש המישר ללכ ןולאשה

ה ינפל ןהילע ופכנ הלא תויוגהנתהמ ולא ןייצל ושקבתנ תורקחנהו

שהש םדא לכ ידי לע וא ,תוחפל םינש שמחב ןהמ רגובמה םדא ידי לע

ש תינימה תוליעפה גוסו העריא איה ובש ליגה ,תוללעתהה ףקיה

רקחנ .עצבמה םע ןהלש םיסחיה תכרעמ לע םג ולאשנ תורקחנ .וכרעוהו

בקה-תתב וללכנ ,תוללעתהה יעצבמכ תירוה תומד לע וא הרוה לע

כרוה החפשמל ץוחמ תינימה תוללעתהה לש הצובקה-תת .תוירע

יש וניאש םדא ידי לע העצובש תינימ תוללעתה ווחש ,תורתונה
םידליב תיזיפ תוללעתה תדידמ

 Conflict Tacםלוסב שומיש השענ הז הנתשמ דודמל תנמ לע
םיפקשמ הז םלוסב םיטירפה (1980 ,Straus, Gelles <fe Steinmets).

הנתה לש המישר ךותמ רוחבל ושקבתנ תורקחנה .םהידלי יפלכ המילא

ב איבה הז דדמ .ןהירוה ידימ ןתודליב ווח ןהש תויוגהנתה ,תוקהבומ

מילא  -התמועלו ,תומילא רדעיה :תומר יתש לש העיבקל
ירוה ■תפמא לשכ תדידמ

אה לשכה הנתשמ תא ךירעה הז רקחמ רובע דחוימב חתופש םלוס

חתפתה היגולותפוכיספ לש תויסאלק תוירואת לע ססבתהש ,םלוסה

1988 ,1986 ,1977; Kohut <fe Wolf, 1978; Miller, 1984; Winnicot
ונ םלוסה .תודליב םיירוה םייתפמא םילשכ לש םתרמוח תאו םמויק

א תונעיהו תוננווכתהל תירוה תלוכי ללוכ ,תירוה היתפמא לש םיבר

בוסה תא ךירעה םג הז םלוס .דליה לש תינתומ יתלב הלבקו תואנ
לוצינה ףקיה תא ןכו ,דליה דצמ םהילא ונווכש םיילילש תושגרל

חנה ךותמ םלוסה תיינבל ורחבנ הלא םידממ .םירוהה יכרוצ קופיס

עתה ובש ךילהתב ברועמ היהי םהב יוקיל ,םמצעב םיינגותפ םתויה

כעל הזכ יוקיל לש ותלוכי ,ךכ לע ףסונ .היגולותפוכיספל תמרוג
ריבגהל הלולע ,םירוהה ידי לע העצוב אלש תוללעתה תועפשה לש
.תיתמוארטה
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םימדקתמ םיראתל םיטנדוטס ובש טולייפ רקחמב עבקנ הז םלוס לש הארנה ףקותה
ךות ,ירוה יתפמא לשכב םיקסועכ םיטירפה תא דיחא ןפואב והיז תינילק היגולוכיספב

תונמיהמה חותינ .תקהבומ התייה תימינפה תוביקעה .תופולח לש המישרמ הריחב

ךכל םאתהב .דיחא הנבמ דדומ הז םלוסש ךכ לע עיבצמ ) (882.=aםיטירפה ןיב
ןוימד אצמנ הז םגדמבש ןוויכ ,ןכ ומכ .ודדמנש תובושתה לכ ךסמ בכרוה יפוסה ןויצה

הז םלוסב שומיש ושעש םיחותינה לכ ,םירוהה ינש לש היתפמאה ינייפאמ ןיב בר
שומיש השענ ,דחא הרוה קר היה רשאכ .םירוהה ינשל ףתושמ עצוממ ןויצב ושמתשה
יכ ומיגדהש ,םימדוק םיירקחמ םיחוויד םע המאתהב השענ הז רבד .ולש גורידב קר

ברקב ודדמנש םיירוה םינתשמ לש םהיתואצות ןיב תטלחומ טעמכ הלבקה תמייק
 (,Carter, Joyceירוה עצוממ לש בלושמ הנתשמכ םתדידמ ןיבל דרפנב הרוה לכ
1999 ,Mulder à Luty, 2001; Carter, Joyce, Mulder, Luty 8c Sullivan).
תורגבב תולגתסה תדידמ

דוקפת לש םידדמ רפסמב שומיש השענ תורגבב תישפנה תואירבה תדידמל

ב תוללעתה לש חווטה תוכורא היתועפשה תא הנמיהמ הרוצב וכירעהש
.םימדוק םירקחמב

ןואכידה ינייפאמ תמישר ידי לע הדדמנ ןואכידל הייטנה — ןואכיד תדידמ

 .(Beck, 1דע  0.66לש ינמז-וב ףקותו  0.86לש היוצח תונמיהמ הז םלוסל

 .(Beck, 1972; Beck 8c Beamesderfer,םע הובג םאתמ לעב אוה ןכ ומכ

 ,(Beck, Steer 8c Brown, 1996,לש םאתמ םדקמ םע .(pc.001) 0.93

ע הכרעה תדידמל םלוסה לש הרצקה הסרגה  -תימצע הכרעה תדידמ

) (CSE1םלוס לש תימינפה תונמיהמה .תימצעה הכרעהה תדידמל השמיש

לע תדמוע הז .(Coopersmith, 1981) 0.81
תועצמאב וכרעוה המוארט לש םינייפאמ — המוארט לש םינייפאמ תדידמ

"המוארטה תמישר" )(Briere 8c Runtz, 1987, 1989) (TSC-33 — Trauma Checklist
^. TSCםייתמוארט-טסופ םינימסת םידדומה םיטירפ  33לעב םלוס אוה

לע תדמוע הז םלוס לש תימינפה תונמיהמה .(Briere 8c Runtz, 1989) 0.89
תואצות

רקחמה תייסולכוא ינייפאמ
לש הירוטסיה לע וחוויד ), 79 (180/0תויטנדוטס  437לש תינושארה המיגדה ךותמ
ףסונ .השק תיזיפ תומילא לש הירוטסיה לע וחוויד )-77 (17.60/0ו ,תינימ תוללעתה

החפשמל ץוחמ תינימ תוללעתה לע םג וחוויד תורקחנה ךותמ ), 18 (40/0ךכ לע
תיזיפ תוללעתהו תוירע יוליג לע וחוויד  (3%.dששו ,השק תיזיפ תוללעתה לע םגו
יכ וחוויד ) (12.60/0רשע ,תינימ תוללעתה ורבעש םישנה ךותמ .ליבקמב ושחרתהש

שולשו ,המא ידי לע העצוב תוללעתהה יכ החוויד  (3%.dתחא ,ןהיבא היה עצבמה
רבד לש ומוכיסבש ךכ ,ץמאמ וא גרוח בא ידי לע העצוב תוללעתהה יכ וחוויד )(3.80/0

) (82.30/0תורתונה ; 65החפשמה ךותב תינימ תוללעתה לש תונברק ) 14 (17.70/0ורפסנ
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חותינ תרטמל .ןתחפשמל ךייש היה אלש ףקותל תינימ תוללעתה לש תונברק ויה
תורקחנה לכ .תינימ תוללעתה ורבעש תורקחנ לש תוצובק-תת יתש ורצונ ,םדקתמ
תתל וכייתשה ,תוירוה תויומד וא םירוה ידי לע העצובש תוינימ תוללעתה ורבעש
וויהש ,םירתונה םירקמה וליאו ),םירקמהמ  180/0ךרעב( תוירע יוליג לש הצובקה
לכ .החפשמל ץוחמ תינימ תוללעתה לש הצובקה-תתל וכייתשה ,םירקמה ללכמ 820/0
.תוצובקהמ תחא לכ רובע דרפנב ועצוב םיחותינה

דוקפתו תודליב תיזיפו תינימ תוללעתה ,ירוה 'תפמא לשכ ןיב □ירשקה
תורגבב

יבל תוללעתהה תורוצ לכ ןיב רשק אצמנ ,םימדוק םירקחמל המודב

סמ דחא לכ רובע ינוויכ-דח תונוש חותינ עצוב הליחתב .תורגבב

תוללעתהה יגוסמ דחא לכ לש ויתונברק לש תורגבב תולגתסהה

תודליב ללעתמ סחי םוש ווח אלש ,תרוקיבה תצובקמ תורקחנ
הנתשמכ ושמיש התורדעיה וא תוללעתה לש התואצמיה ,וללה
חולב תוגצומ תואצותה .םייולת םינתשמב ושמיש תישפנ תואירבל םינושה םידדמה

תוללעתה ,תוירע יוליג :ירק ,היגוסל תודליב תוללעתהמ העיגפ ,תוארל ןתינש יפכ 1.
רתוי תועורג תואצותל הכילוה ,הרומח תיזיפ תוללעתהו החפשמה ךותב אלש תינימ

יפכ( וזכ תוללעתהמ העיגפ-יאל האוושהב תורגבב תולגתסהה ידדמ לכב קהבומב
).תוללעתה הרבע אלש ,תרוקיבה תצובקמ הלועש

םינימסתו םידליב תוללעתה ןיב םאתמה  1:חול
תינימ תוללעתה
תיזיפ תוללעתה  .תוירע יוליג
החפשמל ץוחמ
**20.3

*5.02

**14.9

**6.03

PTSD

**11.3

תוינואפיד

**10.5

**16.4

תימצע

**7.84

תויטנ

הכרעה

**17.3

ינוויכ-דח תונוש חותינ ימדקמכ אטובמ

** = p<.01 * = p<05

ורגבב דוקפת ןיבו ירוה יתפמא לשכ ןיב טושפה רשקה ןחבנ אבה בלשב

יולת יתלב הנתשמכ שמיש יתפמא ירוה לשכ ןהבש ,ןוסריפ ימאתמ לש הרדס
יפכ  2.חולב תוגצומ תואצותה .םייולתה םינתשמב ושמיש תורגבב תולגתסה לש

תורגבב תולגתסה יישק םע קהבומ םאתמב אצמנ ירוה יתפמא לשכ ,תוארל ןתינש
.ודדמנש םימוחתה לכב
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םינימסת ןיבל ירוה יתפמא לשכ ןיב םאתמה  2:חול
 ptsdתוינואכיד תויטנ תימצע הכרעה ירוה יתפמא לשכ
לש םאתמ םדקמ

c
ר++
1/
■4'4
1
!/
**54
**42
**41

1/

!וטריפ

= p<01

תיזיפ וא תינימ תוללעתה לש התושחרתה ןיבל תירוה היתפמא רדעיה ןיב רשקה
תורוצמ תחא לכ ןיבל ירוהה לשכה הנתשמ ןיב ןוסריפ םאתמ תועצמאב קדבנ תודליב
לשכ ןיב יבויח םאתמ לע תועיבצמ תואצותה  3,חולב תוארל ןתינש יפכ .תוללעתהה
תוללעתה ,תוירע יוליג :ירק ,תודליב תוללעתהה תורוצמ תחא לכ ןיבו ירוה יתפמא
.הרומח תיזיפ תוללעתהו החפשמה ךותב אלש תינימ

תוללעתה גוס ןיבל ירוה יתפמא לשכ ןיב םאתמה  3:חול
ירוה יתפמא לשכ
םאתמ םדקמ
ילאירס-יב

תוירע יוליג

**.67

תינימ תוללעתה
החפשמל ץוחמ
**.32

תיזיפ תוללעתה

**.53

** = p<.01

םידליב תוללעתה לש תיסחיה םתעפשה תא הקדב הנורחאה םיחותינה תרדס
לשכה לש וכווית תא םג ומכ ,ךורא חווטל תולגתסהה לע תירוה היתפמא רדעיהו
ךכ ךרוצל .תורגבב דוקפת ןיבו תודליב תוללעתהה תועפשה ןיבש רשקב יתפמאה

דחא לכ רובע דרפנ )(multiple regression analysisינתשמ-בר היסרגר חותינ עצוב
יתלב םינתשמ לש םתסנכה רדסשכ ,ירוהה יתפמאה לשכהו תוללעתהה יגוסמ
.ורותב ןורחא סנכומ םהמ דחא לכש ךכ יובינ לכב ףלחתמ האוושמל הלא םייולת

ןתינש יפכ  4.חולב תוגצומ תואצותה .יולתה הנתשמכ השמיש תורגבב תולגתסה
תויטנ :ירק ,תורגבב תולגתסהה ידממ לכל רושק אצמנ ירוה יתפמא לשכ ,תוארל
לש םתעפשהל רבעמו לעמ ,םייתמוארט-טסופ םינימסתו תימצע הכרעה ,תוינואכיד

ןזוה רשאכ ,ךכל דוגינב .תיזיפה תוללעתההו החפשמל ץוחמ תינימה תוללעתהה
םיגוס ןיב םיסחיה תוכרעמ לכ ,האוושמה ךות לא ןושאר ירוהה יתפמאה לשכה
חוקיפ תובקעב ,רמולכ .תוקהבומ אל ואצמנ תולגתסהה ינויצו תוללעתה לש הלא
ץוחמ תינימ תוללעתהל הפישח ,תירוה היתפמאב שובישה תועפשה לע יטסיטטס
.תורגבב תיגולוכיספ הקוצמ אבנל הלדח תודליב תיזיפ תוללעתהו החפשמל
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םידליב תוללעתהו ידוה יתפמא לשכ לש היולת יתלב העפשה  4:חול
םינימסת לע
תוירע יוליג תיזיפ תומילא

ץוחמ תמימ תוללעתה
החפשמל

דיינ ע"ה  ptsdך"נ ע"ה  ptsdך"נ ע"ה ptsd
יתפמא לשכ

**.39** -.56** .37** NS -.68** NS .35** -.53** .35

ןורחא ףרוצמ

תוללעתה
ns

ns

ns

ns

ns

ns

NS

ns

ns

תפרוצמ

הנורחא

אכ ףרוצמה הנתשמ לכ רובע הבורמ תיכררייה היסרגר לש אתיב ימדקמכ אטובמ
האוושמל

קהבומ יתלב = 01.>NS **=p

טמוארט-טסופ קחד תנומסת=78'1ם תימצע הכרעה=ע"ה תוינואכיד תויטנ=ד"נ

ס לש וזמ ידמל הנוש התייה תואצותה לש הרוצתה ,תוירע יוליג לש הרקמב

לכה תינבתל ומד תימצעה הכרעהה לע תועפשהה קר .םירחאה תוללעתהה
וה היתפמאב ןולשיכ ,רמולכ ;תורחאה תוללעתהה תורוצ יתשל סחיב האצמנש

ההש דועב ,תוירע יוליגל רבעמו לעמ תימצעה הכרעהב העיגפל רושק אצמנ

סופה םינימסתהו םיינואכידה םינייפאמה לש רשקהב ,תאז תמועל .ןוכנ ונניא

יג םגו ירוה יתפמא לשכ םג ,עובקב קזחוה רחאה הנתשמה רשאכ ,םייתמוארט
.האצותל תקהבומ הרוצב ומרת אל תוירע

ןויד
ירוה יתפמא לשכ ,תודליב תוללעתה ןיבש רשקה תובכרומ תא קדב יחכונה רקחמה

 (,Briere <fe Elliottםירחא םירקחמ יאצממל המאתהב .תורגבב היגולותפוכיספו

תוללעתה ןיב רשק אצמנ 1994 ,2003; Merrill et al., 2001; Wind 8l Silvern),
,תוינואכיד תויטנ :ירק ,חווט יכורא םייגולוכיספ םיקזנ ןיבל תודליב תיזיפו תינימ
ןיב םיאצממה ורשק ,ןכ ומכ .תימצעה הכרעהב העיגפו םייתמוארט-טסופ םינימסת
םידממ םתוא לכב תרחואמ היגולותפ ןיבל תיתפמא תונעיהבו תוננווכתהב ירוה לשכ

ןיב הקיז ואצמש םימדוק םירקחמ םע המילהב אצמנ ןורחאה אצממה .םייגולוכיספ

 (;1997 ,Egelandתורגבב דוקפת ןיבל םידליל םירוה ןיב תמדקומה םיסחיה תכרעמ

,תיתוחתפתהה היגולותפוכיספה םוחתמ תוירואת םע םג ומכ 2002 ,.Hart et al),
.תירוה היתפמא לש הרדעיהב ךשמתמ יגולוכיספ קזנ תואבנמה

תשחרתמ ,הל הצוחמ םגו החפשמה ךותב םג ,תודליב תוללעתה היפלש הזתופיהה

הששוא ,תיתפמא תונעיהלו תוננווכתהל תירוהה תלוכיב םישוביש לש רשקהב
ןיב רשקה תא ורקח רשא םירחא םירקחמל המילהב אצמנ הז אצממ .איה ףא
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 (,Edwards <fe Alexander, 1992; Meyersonהיוקל תורוה ןיבל םידליב תוללעתה

תויטרואתה תועיבקל םג ומכ 1993 ,.Long, Meranda Se Marx, 2002; Nash et al),

ןהיפלש  (1984 ,Miller),רלימו ) (1988 ,Gilgunןמליג  (1975 ,Steel),ליטס לש
םיירוה םילשכל יסיסב ןפואב הרושק החפשמה ךותב תשחרתמה תודליב תוללעתה

סחייתהל םירוה לש םתייטנ םצעש הרעשהה תא ששאמ רקחמה .היתפמאב
תמועל םהיכרוצל תופידע ןתמ ךות ,םמצע לש תיטסיסיקרנ החולש לאכ םהידליל

םינפה תיזיפהו תינימה תוללעתהה דוסיב תחנומש וז איה ,םהידלי לש ולא
לשכ םע איה ףא הרושק החפשמל ץוחמ תוללעתה םהיפלש םיאצממה .תיתחפשמ

רבגומ ןוכיסב םידלי דימעהל םילולע הז גוסמ םישוביש יכ םיזמרמ ,ירוה יתפמא
ביצי ימצע שוביגל םרגנש קזנה לשב ילוא תאז .תיתחפשמ-ץוח תומילאמ העיגפל
תיתפמאה תלוכיה תסיפתש ןכתיי ,ןיפולחל .הניקת תורוהל וכז אלש ימ לצא ןתיאו
יניעב ולשכנש םירוהש ךכ ,תוללעתהה לש התושחרתה םצעמ תעבונ הרסחכ תירוהה

םהיכרוצל תוננווכתהב םיקולכ תאז תובקעב וספתנ תוללעתהה תעינמב םהידלי
.ךפהל אלו ,יללכ ןפואב

ןיב רשקמה ךילהתב יזכרמ דיקפת אלממ ירוה יתפמא לשכ היפלש הרעשהה
יזכרמהו ישילשה הריקחה אשונ התייה תורגבב היגולותפוכיספל תודליב תוללעתה

םינוש םיסופד ובינהו םידיחא ויה אל הז טביהב םיאצממה .יחכונה רקחמה לש
ומכ ,החפשמל ץוחמ ינימ לוצינ יכ הלוע םינותנה חותינמ .תוללעתהה גוסל םאתהב

לשכה תועפשהל רבעמ תישפנ היגולותפ םיאבנמ םניא ,השק תיזיפ תומילא םג
רחאל םג תולגתסה תמר תוזחל הכישממ תירוה היתפמאש דועב ,ירוהה יתפמאה
.תוללעתהה תועפשהב הטילש
תוקיזמה ויתואצות ינפמ תמיוסמ הנגה הנקמ היואר תירוה תוננווכתה יכ הארנ

תוהזל וטיי תחתופמ תיתפמא תלוכי ילעב םירוה .יתחפשמ-ץוחה ינימה לוצינה לש

תכמותו תמלוה הבוגתל תאז תיתפמא הנבה םגרתל ,םהידלי לצא הקוצמ ינמיס
םיקולה םירוה ,אסיג ךדיאמ .תוללעתהה לש םיילאיצנטופה םיקזנה תא ךכב רעזמלו
וא םהידלי לש הקוצמה תותוא יוהיזב לשכיהל םייופצ םהידליל ןנווכתהל םתלוכיב
םה ךכב .הליכמ וא תמחנמ הייצקנופ םרובעב אלמל ולכוי אל חרכהבו ,םהל תונעיהב
לע תורפסה תא םאות הז אצממ .תוללעתהה תואצות תרמחהל השעמל םורגל םילולע
המלחהו םוקישל יחרכה ביכרמ איה תיתפמא תונעיה יכ תנעוטה ,המוארטמ המלחה

 (1996 ,Kohut, 1977; 1984; van der Kolk).םייטמוארט-טסופ םינימסתמ
תיזיפ תוללעתה רשאמ רתוי עגופ ירוה יתפמא לשכש ךכ לע זמרמה אצממה תא
ךרד וז תוללעתה הוולמה ,תירוה היתפמאב רוסחמהש ךכל תודעכ תוארל ילוא ןתינ

הז אצממ .וז תומילא לש תישגר הניחבמ רתויב קיזמה ביכרמה השעמל אוה ,עבק
רתוי הבר העיגפל האיבמ תישגר תוללעתה יכ וארהש םימדוק םירקחממ תויודע םאות
המאתהבו ,ןיפולחל  (2002 ,Erickson Se Egeland).תיזיפ תוללעתה רשאמ תולגתסהב

הובגה םאתמה לשב יכ ןועטל ןתינ  (1995 ,.Silvern et al),םימדוק םימוד םיאצממל
לש רתוי הבר העפשהכ הארנש המ ,םידליב תיזיפ תוללעתה ןיבל ירוה יתפמא לשכ ןיב

ידדמ ןיב הטושפה םיסחיה תכרעמש ךכל ןמיס רשאמ רתוי אל אוה היתפמאה הנתשמ
יתפמאה לשכה םע הלא םידדמ לש וזמ טעמב השלח תיזיפה תוללעתההו תולגתסהה
.התרמוחב בוריקב הליבקמו הדרפהל השעמל תנתינ יתלב םתעפשהש עמשמ .ירוהה
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תוללעתה לש הזמ םיירוה םייתפמא םילשכ לש תועפשהה ךבס תדרפהב ישוקה
ינימ לוצינ יכ םיארמ םיאצממה .תוירע יוליג לש םירקמב רתוי דוע טלוב תירוה
,היוקל היתפמא לש רשקהב ךכ לכ תובורק םיתעל שחרתמ םירוה ידיב עצובמה
,הלא םינתשמ לש תויסחיה תועפשהה תא דדובלו תוסנל תלעות רסח הז היהיש דע

לשכש םיארמ םיאצממה .הדרפהל ללכ םינתינ םניא םה תואיצמבש ןכתיי ןכש
תונושהמ , 450/0תורחא םילימב ;תוירע יוליגב תונושהמ -450/0כ ריבסמ ירוה יתפמא

היתפמאה ינתשמ ידי לע בלושמב םירבסומ וז תוללעתה תונברק לש ןתולגתסהב
הלאה םינתשמה ינשמ דחא לכש רמול רשפא השעמלש ךכ ,ינימה לוצינהו תירוהה
איה רבדה תועמשמ .והנשמב יולת יתלב ןפואב תרחואמ תולגתסה אבנל לגוסמ וניא
ץוחמ החפשמה ךותב תינימה תוללעתהה לש תועפשהל סחייתהל השעמל ןתינ אלש

רמול םצעב ןתינ ךכיפל .הל םייטנרהניאש םיירוה םייתפמא םילשכ לש רשקהל
ןכתיי אוהו ,םידליל םירוה ןיבש רשקב לשכ הנושארבו שארב הווהמ תוירע יוליגש
.הז יתפמא לשכ לש רשקהב קרו ךא

ויפלש אצממה לשמל והזכ .הז רקחמב ואצמנ םיפסונ םיניינעמ םיאצממ רפסמ
הכרעהב תונושה תרבסהל רתוי םרות תוירע יוליגל הוולנה ירוהה יתפמאה לשכה
תוירואתה ירקיע תא ןיטולחל םאות הז אצממ .המצע תוללעתהה רשאמ תימצעה
ןהיפלש  (1986 ,Kohut, 1977,1984; Winnicott),טוהוקו טוקיניו לש תויתוחתפתהה
הרדעיהב .תירוהה תונעיההו תוננווכתהה תדימ ידי לע ורקיעב בצועמ ימצעה יומידה

הז ןיא ,ךכל םאתהב .שלחיהלו עגפיהל יופצ "ימצע"ה ,היואר תיתפמא הדמע לש
רתוי הבר הדימב ירירבשו םוגפ ימצע יומידל ורשקנ הלא ןיעמ םישובישש עיתפמ
.תוללעתהה רשאמ

דביא םייתמוארט-טסופ םינימסת ןיבל תודליב תוללעתה ןיב רשקהש הדבועה
ההומת איה ףא התארנ תורוהה הנתשמב תיטסיטטס הטילש תובקעב ותוקהבוממ
תורוהל אלו תוללעתהל ידוחיי ןפואב ללכ ךרדב ורשקנ המוארט ינימסת ןכש ,הליחתב

הגשמהה תא ןיטולחל םאות הז אצממ ,ןמזב וב  (1994 ,Wind <fe Silvern).היוקל
לשכב םיאורה  (1988 ,Winnicott),טוקיניוו ) (1977 ,Kohutטוהוק לש תיטרואתה
וארה םיאצממהש אלפיי אל ,ךכל םאתהב .המצע ינפב המוארט ךשמתמ ירוה יתפמא

.המוארטב הרושקה הקע םהיתובקעב םיריאשמ הלא ןיעמ םיכסחש

רקחמה תולבגמ

שאר .תיגולודותמ תולבגומל הפושח תודלי יעוריא לש תיביטקפסורטר הריקח

רבעש ןמזה תפוקתש ןכתיי .רבעה יעוריאמ םיחווידו תונורכיז לש ףוליס ןכתיי

קתה הכלהמ לע יוצר יתלב ןפואב םיעיפשמ תויוושכע תוביסנו םייתנגה םיכילהת

טרפב תיביטקפסורטרה תורכזיההש ןכתיי ,הז רקחמ לש רשקהב .וז תורכזיה לש
ףא .הלאכש תועפשהמ ועגפנ ,תירוהה היתפמאה לש התוכיאב םג ומכ ,תוללעתהה

תויריפמא תויודעש שיגדהל בושח ,תורכזיהה ךילהתב וזכש היטה לולשל ןתינ אלש

יכל רתוי הטונ ללכ ךרדב איה ,רוזחשב היטה תמייקתמ רשאכש תוארמ תוביקע

לואש ףא ,ןכ לע  (1997 ,Widom <fe Morris).ךפהל אלו תודליה תומוארט רועזמ לש

יא איהש החנה תדוקנמ תאצל ןתינ תוחפל ,תואצותב תמיוסמ היטה המייקתה
.ןתמצעמ התיחפמ םא יכ תואצותה תא "תחפנמ"
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תעגונה וז איה ימאתמה יביטקפסורטרה םגדה לע תימיטיגלו תפסונ תרוקיב
הביבסה תא ןברקה תסיפתש ןכתיי .םיאצממה לש העטומ חונעפ לש תורשפאל
םילימב ;ךפהל אלו המצע תוללעתהה לש תושחרתההמ הערל העפשוה תיתחפשמה
תילילשה תורוהה אלו ,תורוהה לש תילילש הסיפתל המרג תוללעתההש ןכתיי ,תורחא

ומכ יטסיטטס חותינש ןכתיי ,ךכל םאתהב .תוללעתהל יתביס םרוג התייהש איה

יתביס דיקפת םיאלממ תורוה ינתשמש ךכ לע זמרמ אוהשכ העטמ יחכונה הז
םה רבד לש ותמאל דועב ,תויגולוכיספ תואצות ןיבל תוללעתה ןיבש הקיזב יזכרמ

הדבועב בשחתהב ,תאז םע  (1993 ,Briere Elliot).תוללעתהה לש רצות ילוא
תדחוימ תובישח ןיאש הארנ ,רבע יעוריא לש םיימינפ םיגוצייב דקמתה הז רקחמש

ןוויכ ,וזמ הרתי .ףתושמה םמויק םצעל קר םא יכ ,הלא םיגוציי ורצונ ובש רדסל
תונברק לצא תיפצנה היגולותפל םירחתמ םירבסה רוקחל ןווכתה אל הז רקחמש
יכ הארנ ,התורצוויה ךילהת תובכרומ תא ןיבהל ,ךפהל אלא ,תודליב תוללעתה
.רחאל םדק םיינשה ןיבמ ימ העיבקל תובישח לכ ןיא

תמרב תיסחיה תוינגומוהה בקע רקחמה תואצותב תמיוסמ היטהל ןוכיס םג םייק
םצעש ,דבלב תויטנדוטס ללכ םגדמהש הדבועה .תורקחנה תיברמ לש דוקפתה
ןמיס הלעמ ,ידמל ההובג דוקפת תמר לע הדיעמ םיימדקאה םידומילב ןתובלתשה

אל ,ועבט םצעמ .רתוי תושלחומ תויסולכוא גציימ אוה הבש הדימל עגונב הלאש
קלח תחקלמ תועונמ ויהש תלשוכ תורוה וא תוללעתה תונברק יחכונה םגדמה ללכ

דקפתל ןתלוכיב דחוימב תבחרנ העיגפ תמחמ ילוא ,ההובגה הלכשהה תכרעמב
תודליה ינתשמ ןיב ןילמוגה ירשקש ןכתיי ,ךכל-יא .םהימודו הלא ןיעמ םיבצמב
.הלא לש ןתוסנתה תא ללכ םימאות םניא הז רקחמב ודעות רשא תורגבב תולגתסההו
תוילופיטה תוכלשהל רושקה לכב רקיעב ,תיברמ בל תמושת ךכל דחייל רתויב בושח
תונברקה תצובק תא םיגציימ םניא םהש הדימ התואב ןכש ,םייחכונה םיאצממה לש

תוילופיטה תויוותהה תא הנמאנ םירידגמ םניא םהש ןכתיי ךכ ,רתויב תועוגפה
תיחכונה המגידרפה לש המילהה תא קודבל ץלמומ ,ליבקמב .וז הצובקל תומיאתמה
.הז רקחממ ורדענש תויסולכוא ןתואל

ןויגיהה תורמל .דבלב תועגפנב ותודקמתהל הרושק רקחמה לש תפסונ הלבגמ
ברקב םינב תמועל תונב לש לופכה גוצייהמ תעבונה ,תאז תודקמתהבש םיוסמה
יאצממ תא הליבגמ וז תודקמתהש ןייצל חרכהה ןמ ,תינימה תוללעתהה יעגפנ
,תירבגה הייסולכואל הז רקחממ לילכהל ןתינ אל .דבלב םישנה תייסולכואל רקחמה

קפס ןיא .הל םג םימאות ואצמיי םיאצממהמ קלח תוחפלש חינהל ןתינ םא םג
םירענ  -םינבל הז רקחמ יאצממ לש םתופקת תא ררביש ידיתע רקחמב ךרוצ שיש

רשאב םירבטצמה םינותנה בקע רקיעב ,תודליב תוללעתהל ןברק ולפנש םירבגו
.העפותה לש הגיאדמה התוחיכשל
לופיטל תוכלשה

לולכמ לש תקיודמ הנבה לע ךמתסהל בייח תודליב תוללעתה תונברקב ליעי לופיט

.תורגבב םייגולוכיספ םיקזנל תוללעתהה תא רשוקה ךילהתב םיברועמה םימרוגה

םהמ הלועה הנומתה .הלא םיביכרממ קלח תוחפל םילגמ םייחכונה םיאצממה

יגוס ןיב ,ונייהד ,וקדבנש ןוכיסה ימרוג ןיב תבכרומ הייצקארטניא לע העיבצמ
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תיתפמא תונעיהלו תוננווכתהל תירוהה תלוכיהו אסיג דחמ םינושה תוללעתהה
אלמ יוטיב ידיל אובל תבייח וז תובכרומ .תרחואמה תולגתסהה ןיבל ,אסיג ךדיאמ
.תיברמה תוליעיב לעפיש תנמ לע לופיטב
האלמה תינילקה הנומתה תייארבש תובישחה לע רקחמה יאצממ םירומ ,לוכל לעמ

ירקיעה סיסבה ויה וללה םא ףא ,היקלחב תינררב תודקמתהבש תויתייעבה לעו
תוללעתה תונברקב לופיט לכש דיפקהל שי ,תישאר :הלופכ איה תועמשמה .היינפל
םישוביש ןכש ,תירוהה תיתפמאה תונעיהה תוכיאל םג סחייתי תודליב תיזיפ וא תינימ

תופוכת הוולנה רתויב יתועמשמ ןוכיס םרוגכ יחכונה רקחמב םילגתמ הז הנתשמב
וא תינימ העיגפ לש התורקיהל שחכתהל ןיא ,הדימב הב .םידליב המילא העיגפל
איהש המדנ םא םג ,השחרתה איה ובש הרקמ םושב ךכמ םלעתהל וא תודליב תיזיפ

הלולע וז ןיעמ היטה .םיירוה םייתפמא םילשכ לש המלש תכסממ קלח אלא הניא
.תוללעתהה לש תוקהבומה היתועפשה תצמחהל ליבוהל

ןוכיסה ימרוג לולכמ לש תיסחיה םתעפשה תדימ תא דומאל יוארה ןמ ,ליבקמב
.הצוחנה תילופיטה תוברעתהה לש קיודמ דוקימ םשל ,ופוגל הרקמ לכב םינושה
םיכסח לש תרבטצמה םתעפשה יכ זמרמה אצממל תעדה תא תתל יוצר ,ךכ ךותב
ענמיהלו ,תודליב תוללעתהה לש וזמ חרכהב התוחפ הנניא םיכשמתמ םייתפמא

עירכמה ינגותפה דיקפתה תא וז תומילאל תסחיימה תמדקומ החנה לכמ םאתהב
אקווד ההוזי תיזיפ וא תינימ העיגפ לש םימיוסמ םירקמבש ןכתיי ,ךכ .בצמ לכב

זכרמב אוה םקומי ןכ לעו ,יזכרמה יגולויטאה םרוגכ ירוהה יתפמאה לשכה
ררבתת םירחא םירקמב .םימרוגה רתי ינפ לע ותפדעה ידכ ךות ,תילופיטה המבה

חוכשל ילבמ ,הב דקמתי לופיטהו ,ישפנה לבסל תירקיעה תיארחאכ תוללעתהה
היתפמא לש תרחא וא וזכ הדיממ בור יפ לע קתונמ וניא הז ןיעמ לוצינש ןבומכ
בוליש ורציי ךכבו ,ההז לקשמ ילעב םיינשה ויהי םיתעלש וילאמ ןבומ .היוקל תירוה
רעזמל דעונ אל ליעל רומאה יכ שיגדהל בושח .לוכמ ינסרהכ הז רקחמב הלגתמש

עיצהל קר םא יכ ,תודליב תוללעתהה לש תיתמוארטה העפשהה תא ןפוא םושב

הנוזינה ,רתוי הפיקמו הבחר תולכתסה תועצמאב לופיטה לועייל םיחנמ םיווק
שיש ןבומ .ללוכה ינגותפה ךילהתה תובכרומל סחיב הז רקחממ תולועה תונכותהמ
תונברקה תייסולכואב חלפ ותואל קר תלבגומ תויהל היושע וז תולכתסהש רוכזל םג
.יחכונה םגדמה לש הלאל םיליבקמ וינייפאמש
לש טקייבואה יסחי לולכמל םג תדחוימ בל תמושת דחייל שי ,הלא תוכלשהל רבעמ
ףתושמב םירזגנה ",רחא"הו "ימצע"ה לש םיימינפה םיגוצייהש חינהל ריבס .לפוטמה

ומכ ,תלוזה םע םהירשקב יוטיב ידיל ואובי ,היוקלה תורוההו תוללעתהה תויווחמ
תפסונ היצזיטמוארט עונמל תנמ לע .לופיטה ךלהמב חתפתהל היופצה הרבעהב םג

בשחתהב .וללה תוכלשהה שוריפו חותינ תעב הרתי תושיגר תשרדנ ,לפוטמה לש

תונעיהב יתועמשמ ךסחב תנייפואמה ,וז הייסולכוא לש תודליה תיירוטסיהב
תושיגר רסוח וא לפטמה דצמ יתפמא לשכ לכ ,שממ לש תוללעתה תגרדל דע תיתפמא

יא .תירוקמה המוארטה לש תרזוח תונשיהכ תווחיהל םילולע לפוטמה תוסיפתל
עיצהלו ,תקיודמו תיברמ תוננווכתה לש םוקממ תונשרפ לכ שבגל חרכהה ןמ ךכל
ענמת הזכ ןפואב תחסונמה היצטרפרטניא .רתויב תדבכמהו הנידעה הרוצב התוא

תונכות לש ןתושחרתה תרשפאמ הדועב ,לפוטמה לצא תרזוח המוארט תשוחת

 2008ינוי  27שגפמ

This content downloaded from
132.72.138.1 on Thu, 09 Dec 2021 09:26:11 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

רומ ליגיבא

יוניש תומדקמו תויתועמשמ. וז ךרדב, וב ןווכמ לופיטה היהי-תגשהל ןה תינמז
היווחה תמרב ישגר ןוקיתל ןהו ימנידה ןבומב תונכות, לש םייוכיס ובוחב ןופציו

תיזיפ וא תינימ תוללעתה םתודליב ווחש םילפוטמ לש אלמ ישפנ םוקישל שממ
םיירוה םייתפמא םילשכב תבלושמ.
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