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רעונ לש םייתחפשמ םינייפאמ 
המחלמ תפוקתב ןיירבע 

םהש תרפא 

,דדא השמ 'פורפ תייחנהב טארוטקוד תדובע ךותמ 

ןליא-רב תטיסרבינוא ,היגולונימירקל הקלחמה 

התמרב היילע םע תיריפמאהו תיטרואיתה תורפסב םירושק םייללכ רבשמ יבצמ 

,יללכ רבשמ בצמל המגוד שמשל תויושע המחלמ תופוקת .הטוסה תוגהנתהה לש 

,תאז םע דחי '.טרפל רתויב תוינויחה תויצקנופל ידיימ םויא תווהמ ןהש םושמ 
ךילהת לש אצוי לעופ ,הבר הדימב ,אוה ירבשמ בצמב ןומטה םויאה תרדגה 
ןה םיביתכמ הלא םינתשמ .םייתרבחו םייתוישיא םינתשמב רושקה יביטקייבוס 
.תלגסמ יתלב וא תלגסמ :ותיא תודדומתהה ךרד תא ןהו עוראה תסיפת ןפוא תא 

תונייועו ךוסכס לש תוכורא תופוקתל הפושח ,התמקה זאמ לארשי תנידמש ןוויכ 

,המחלמ תופוקת ,ירק ,םיינוציח רבשמ יבצמל ןאישב תוכפוהה תופוקת ,תינוציח 

םיינוציח רבשמ יבצמב אקווד תוחיכשה תובוגתה תא ןוחבל וז המישרב ונשקיב 

.ןהירוחאמ תדמועה הקימנידה תאו 

הלוע ,המחלמ לש תופוקתב יכ ,וארה לארשיבו םלועב ושענש םימדוק םירקחמ 

ןדנל ,1943 קולג)םיניטקה תייסולכוא ברקב תיניירבעה היישעה לש התוחיכש דואמ 

.(1985 םהש ,1974 בגש ,1969 רנרט ,1963 

המחלמה לש התויה תלאש םע הבחרהב דדומתמ The Interrupted System ורפסב (1985)גנילרמיק 
.ירבשמ בצמ 
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תילאיצוס -תיכוניח הדובעל שגפמ 

1 רפסמ ןויליג 
1991 ינוי ,א"נשת זומת 

רעונ לש םייתחפשמ םינייפאמ 
המחלמ תפוקתב ןיירבע 

םהש תרפא 

,דדא השמ 'פורפ תייחנהב טארוטקוד תדובע ךותמ 

ןליא-רב תטיסרבינוא ,היגולונימירקל הקלחמה 

המחלמה לש התויה תלאש םע הבחרהב דדומתמ The Interrupted System ורפסב (1985)גנילרמיק 
.ירבשמ בצמ 
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םג תשמשמ ,ראשה ןיב ,תיניירבעה תוגהנתהה יכ ,ךכ לע תזמרמ תאז העפות 

תוולמה ,הדרחו תואדוו-יאלש תושוחתל ףשחנה ןיטקה רובע תילנויצקנופ תוגהנתה 
.יתמחלמ בצמ 

גצומ ,תיתרבח-תיתוברתה ותביבס םג ומכ ,רענה לעופו לדג וב יתחפשמה אתה 
רבשמ לש םיבצמ םע הז רענ לש ותודדומתה חרוא לע הבר הדימב יארחאכ תורפסב 

.(1983 ןוליא ,1982 ןישונימ ,1976 ןיסח ,1973 ירפ ,1971 רליב) 
םינייפאמ רפסמ תנייצמ ,החפשמה ידיקפתב תקסועה תיטרואיתה תורפסה 

יבצמל תוטוס הבוגת יכרד םע םירושק םה ,םיניקת יתלב םה רשאכש ,םייתחפשמ 

,תידדה הכימת תקפסמ הניא תוריגסו תושקונ ידי לע תנייפואמה החפשמ .רבשמ 

םיקיפאל הדרחה לועית תא תרשפאמ הניאו םיינוציח הכימת תורוקמ תעטוק 
תכרעמל רשפאמ וניאו ,תונערופל דעומ הזכש יתחפשמ הנבמ .םייביטמרונ 

לש תופוקתב הנממ םישרדנה הכימתהו הנווכהה דיקפת תא אלמל תיתחפשמה 

תישגר הכימת םוקמב תרדשמ החפשמה רשאכ ,רבשמ תופוקתב .יללכ רבשמ 
,החפשמה ינב םיפשחנ ,תושידא וא רוכינ ,תונייוע ,הייחד לש תושגר ,תילנויצקנופו 

.תושק דוקפתו תודדומתה תויעבל ,םידליה דחוימב 

תמחלמ תפוקתב םיניירבע םיניטק לש תוחפשמ תוושהל ונשקיב ,יחכונה רקחמב 

תנמ לע .הירחאלו המחלמה ינפל םיניירבע םיניטק לש תוחפשמ םע םירופיכה םוי 

תבכרומה ןוימ ךרד ונידי לע התנבנ ,םיניירבעה םיניטקה תוחפשמ תא ראתל 
ונידי לע ורחבנש םידמימה .תילאיצנרפיד תוינגונימירק תגרד ילעב םידמימ רפסממ 

:םיגוס השולשל םיקלחנ יתחפשמ הנבמ ראתל 
לש ילילפ םושיר ,הסנכה תמר ,םיילטנמורטסניא םיכרצ ללוכה ,ינבמ דמימ (א 

.יתחפשמ-וד אתו החפשמה ירבח 

,תוברועמ ,הכימת תמגודכ םייביסרפסקא םיכרצל סחייתמה ,ימניד דמימ (ב 
.ףותישו הנווכה 

תוינוציחהו תוימינפה תויצקארטניאה לש ןייפואל סחייתמה ,ינוגרא דמימ (ג 
.החפשמה תמייקמש 

םיניירבע םיניטק לש תוחפשמ תונייפואמ המחלמ תפוקתב יכ ,התיה ונתרעשה 

האוושהב ,םיניקת יתלב םיינוגראו םיימניד םינייפאמ לש רתוי ההובג תוחיכשב 

יכ ,ונרעיש ןכ ומכ .המחול-יא לש תופוקתב םיניירבע םיניטק לש תוחפשמל 
ההובג תוחיכשב תונייפואמ ,סיטסיבידיצר וא םימילא םיניטק לש םהיתוחפשמ 
לש םהיתוחפשמ רשאמ ,םיניקת יתלב םיינוגראו םיימניד םינייפאמ לש רתוי 

היהי ,םיניטקה תוחפשמ ןיב הז לדבה .םיטסיבידיצר וא/ו םימילא םניאש םיניטק 

.המחלמ תפוקת לש עקר לע דחוימב טלוב 

םינייפאמה םיילאיצוס-וכיספה םיכילהתה יכ ,םידמל ונא תורפסה תריקס ךותמ 

,םיחינמ ונא ןכל .המויסל הכומסה הפוקתב םג עיפשהל םיכישממ ,המחלמ תפוקת 

תפוקת ןיב קר אל ,םיניירבעה תוחפשמ יסופיט לש םתוחיכשב ינוש םייק יכ 
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ןיבל המחלמה ינפלש הפוקתה ןיב םג אלא ,המחול-יא לש תופוקתו המחלמה 
.הירחאלש הפוקתה 

םיינבמ ,םיימניד ,םייתחפשמ םינייפאמ רקחמב ונוושיה תורעשהה תקידבל 
2תובוחר תפנב רעונל ןחבמה תורישל ונפוהש םיניירבע םיניטק לש םיינוגראו 
,םיניירבע םיניטק לש םייתחפשמ םינייפאמ םע ,םירופיכה םוי תמחלמ תפוקתב 

.הירחאלו המחלמה ינפל רעונל ןחבמה תורישל ונפוהש 

,רעונל ןחבמה תורישל םינפומה םיניטקה לש םהיתוחפשמ תודוא םינותנה 
םינייפאמה .םירענה יקיתב תועיפומה ןחבמה יניצק לש תעדה תווח ךותמ ואצוה 

םינייפאמ" ןולאש תועצמאב ופסאנ ,הלא תעד תווחב םיעיפומה םייתחפשמה 

.ךכ םשל ונידי לע רבוחש "םייתחפשמ 

המחלמ תפוקתב םיניירבע םיניטק לש תוחפשמ יכ ,םיארמ רקחמה יאצמימ 
,םיניקת-אל םיינוגראו םיימניד םינייפאמ לש תיסחי הבר תוחיכשב תונייפואמ 

ולא םיאצמימ .המחול-יא לש תופוקתב םיניירבע םיניטק לש תוחפשמ תמועל 
םיניירבע םיניטק לש תוחפשמ תונייפואמ המחלמ תפוקתב יכ ,הרעשהב םיכמות 

תינוציחה ןתביבס םע תומייקמ ןהש םירשקה טועימב ,ןדוקפת ךרדב הבר תושקונב 

תוברועמו ףותיש ,הנווכה ,הכימת תמגודכ םייביסרפסקא םיכרצ יולימ-יאב ןכו 

.םיניטקה לש םהיתוקוצמב 
ילילפ םושיר ,החפשמה לש הסנכה תמר תמגודכ םינייפאמ יכ ,אצמנ ,תאז תמועל 

ידלי לש םיילטנמורטסניא םיכרצ לש קופיס וא ,יתחפשמ-דח את ,הירבחמ דחאל 

.המחלמ תפוקתב תוניירבעל םיניטק תסינכ ריבסהל םילוכי םניא ,החפשמה 

לש תינוגרא-תימנידה תוניקתה תמר יכ ,הארמ םייתחפשמה םיליפורפה חותינ 

תימנידה תוניקתה תמרמ רתוי הכומנ ,המחלמ ןמזב םיניירבע םיניטק לש תוחפשמ 

.המחול-יא לש תופוקתב םיניירבע םיניטק לש תוחפשמ לש תינוגרא 

תמועל םימילא םיניטק לש תוחפשמ לש ןתוניקתב םילדבה ולגתנ רקחמב 
תוחיכשב תונייפואמ םימילאה םיניטקה תוחפשמ .םימילא אל םיניטק לש תוחפשמ 

םיניטקה לש תוחפשמה תמועל םיניקת יתלב םייתחפשמ םינייפאמ לש תיסחי הבר 

תוחיכשב ונייפוא המחלמה תפוקתב םימילאה םיניטקה תוחפשמ .םימילא אלה 

ןיב םג ואצמנ םילדבה .םיניקת יתלב םייתחפשמ םינייפאמ לש רתויב ההובגה 
.םיטסיבידיצר אל םיניטק לש תוחפשמ ןיבו םיטסיבידיצר םיניטק לש תוחפשמ 
םינייפאמ לש הבר תיסחי תוחיכשב תונייפואמ םיטסיבידיצר םיניטק לש תוחפשמ 

.המחלמה תפוקת עקר לע ,דחוימב ,םיניקת יתלב םייתחפשמ 

לש םתוניירבע הטונ הירחאלו המחלמה תפוקתב יכ ,הלוע םיאצמימה ךותמ 

ןיב האוושה הכרענ ,םירחא םירוזיאל םג סיאצמימה לש םתללכה תא רשפאל תנמ לע 
.ץראה זכרמב תורחא תופנ לש ולא םע תובוחר תפנ לש םייפרגומד-ויצוסה םינייפאמה 

.תופנה ןיב בר ןוימיד אצמנ וז האוושהב 
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םיניטק לש םתוניירבעל האוושהב ,המילא רתוי תויהל םיטסיבידיצר םיניטק 
.המחלמה ינפל "םיטסיבידיצר" 

רשא םייתרבחה םירשקה תדימ יכ ,הרבסה תא םיששואמ רקחמה יאצממ 

םיכרצה יולימ חרוא ןכו ,תיתרבחה התביבס םע תמייקמ החפשמה 
יתחפשמ ןייפאמ לכמ רתוי בוט אבנל םייושע ,החפשמה ינב לש םייביסרפסקאה 

.המחלמ תפוקת עקר לע תוניירבעל הסינכה תא ,רחא 

הכותמ איצוהל תדעומה החפשמ לש ליפורפ טטרשל ןתינ ,רקחמה יאצמימ יפ לע 

םע םירשק לש הכומנ המר תמייקמ וז החפשמ .רבשמ לש בצמב םיניירבע םיניטק 

דודיע ,הכימת קינעהל םישקתמ החפשמה ירוה .הקוחרהו הבורקה התביבס 
רסוחב ולא םירוה לש םתשיג ןייפואת ,תובורק םיתעל .החפשמה ידליל הנווכהו 

תימצע תוחתפתהל בחרמ הריתומ הניאש רתי-תגאדב ןיפוליחל וא ,החנזהב ,ןיינע 
.יהשלכ 

,(1969 ישריה) חוקיפה תשיג לש תויסיסבה היתוחנהב םיכמות ולא םיאצמימ 

לבקמ חוקיפ לש הז דיקפת .ירקיעה חוקיפה ןכוס תא הניקתה החפשמב האורה 
תפוקת בקע ,םיינוציחה חוקיפה ימרוג לש םתשלחה עקר לע תדחוימ תובישח 

.המחלמה 

םיניטקה ברקב ואצמנש ,םיניקת יתלבה םיינוגראהו םיימנידה םינייפאמה 
דיקפת תא אלמל הלא תוחפשממ ,וז השיג יפל ,וענמ ,המחלמה תפוקתב םיניירבעה 

עקר לע ,ךכ לכ םיינויחה הכימתהו הרזעה תא םיניטקל קינעהלו ,חוקיפה ןכוס 
הרורב םידיקפת תקולח ןכותב תומייקמ סג ולא תוחפשמ .רבשמ לש תושוחת 
תמייקש הדימב .ןכותב םימוסח םיימינפה תרושקתה יצורע בור רשאכ ,השקונו 

סג תופוכת םיתעלו הבר תושקונב תנייפואמ איה ,החפשמה ינב ןיב תרושקת 
.תיזיפו תילולימ תומילאב 

סחיב ,טרפה תנומא לע הטעמ אל העפשה ,וב תורוגשה תוסיפתלו יתחפשמה אתל 

.ןתושחרתה תא הוולמה םינואה רסוחלו תוערואמה תוביסל ,תוירחאה דקומל 
הייושע רבשמ לש הפוקתב תיניירבעה תוליעפה יכ ,םידמל ונא תורפסה ךותמ 
תיקלח םג ולו הטילש לש השוחתל ךילוהלו םינואה רסוח תשוחת תא תיחפהל 

.(1988 דדא ,1975 ףסוי רב :האר) 

אצמנש ןיקת אלה יתחפשמה ליפורפה ,(1982 ןישונימ) תוכרעמה תשיג יפ-לע 

םע תולגסמ תודדומתה יכרד ןמאלו חתפל וכותב לדגה דליהמ עונמל לולע רקחמב 

םיניירבע םיניטק לש תוחפשמ ןייפאמה ,הז יתחפשמ ליפורפ .רבשמ לש םיבצמ 

םיניטק לש תוחפשמ ברקב תיסחי הכומנ תוחיכשב אצמנ ,המחלמ תפוקתב 
.המחול-יא לש תופוקתב םיניירבע 

םיניקת יתלבה םייתחפשמה םינייפאמה לש םתוחיכש התלע המחלמה תפוקתב 

םינייפאמ םע ירבשמ בצמ לש בולישהש ,ןכתיי .םימילאה םיניטקה תוחפשמ ברקב 

דוע םיניצקמ ,םילגסמ תודדומתה יסופד םינווכמו םידמלמ םניאש םייתחפשמ 
.תודדומתה לש יעצמאכ תומילאב שומישה תא רתוי 
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ירק ,סופדל הכפה תוניירבעה םרובע רשא םירענה לש םבור יכ ,רבתסמ דוע 

ולא םיניטק .המילא תוניירבעב רקיעב םיברועמ ויה ,םיטסיבידיצרה םירענה 
יתחפשמ דוקפית תועצמאב ,רקחמב םיניטקה ראש לכמ רתוי ,ןויפיאל םינתינ 
החפשמ .םייביסרפסקא םיכרצ לש יולימ רדעיהו ץוחה םע רשקה םוצמצ ,השקונ 

תויוגהנתהה ללכל השידא תראשנ םג ךא ,הירבח תא תלמגתמ הניא רשא ,וזכ 
הביבסב לדגה דלי .תונפקותב שומיש דגנכ תונתומ תובוגת הנוב הניא ,תורוסאה 

תויוגהנתה רוחבל ול עייסת רשא תובכע תכרעמ חתפלמ ענמיי ,וז ןיעמ תיתרבח 

םיירקיעה םינייפאמה דחא .רבשמ יבצמב תינפקותה תוגהנתהל תויביטנרטלא 
ינב ןיב תכמותהו תיבויחה תרושקתה איה וז תיביטנרטלא תוגהנתה לש התווהתהל 

תרושקתה יכרד תולשכנ רשאכ ,תרושקתב רצק אטבל האב תומילאה .החפשמה 

3.הליחתכלמ החפשמב תומייק ויה אל הלא םיכרדש וא תולבוקמה 

םירקחמב 4.תודרח דואמ הברהב ,םירבדה עבטמ ,הוולמ המחלמ לש הפוקת 
לש הייוטיב ןפוא לע עיפשהל יושעה לקשמ לעב הנתשמכ הדרחה האצמנ םיבר 

תרשקתמ ולא םירקחמב .(1974 ןלפק -,1972 רנק) תינפקותה תוגהנתהה 
לע חוקיפו השימג תכרעמ םע תונפקותה לש חלצומה בותינהו הבוטה תולגתסהה 

תונפקות הליבגמה ידמ השקונ החפשמ .החפשמה — חקפמה ןכוסה ידי 
הרוצב תונפקותה תושגר תעבה תלוכיב המיסחל ךילות ,רתי חוקיפמ האצותכ 
הלעת ,רקחמב אצמנש יפכ תוריגסב ךא תושקונב תנייפואמה החפשמ .תיתרבח 
ןוויכ ,תאז .הירבח לצא תינפקות תוגהנתהב שומיש לש תוריבסה תא רתוי דוע 
ןיטקמו הזב הז החפשמה ינב לש תידדהה תולתה תא ריבגמ יתרבחה דודיבהש 

ינב לש המילאה תוגהנתהה הייושע הז עקר לע .תינוציחה הכימתה תלבק תא 
.הרזע תשקב וא/ו ץחלה רורחש לש דיקפת אלמל החפשמה 

,תונושה היתורוצ לע ,תומילאה הכפה תומחלמה תדומל תילארשיה הרבחב 

בצמ לש תויתרבחה יאוולה תועפות ןיב .(1980 דדא)תוגהנתה לש המרונל טעמכ 

רוזיפו ,אסיג דחמ רוכינ תשוחת תרצויה "תימונא" הרבח תונמל ןתינ המחלמ 
רסוח לש תושוחתל טרפה תא ךילומ הימונא לש בצמ .אסיג ךדיאמ ,תוירחא לש 
יפל .תוימיטיגל םיכרדב תיתרבחה ותביבס לע וא ישיאה ולרוג לע עיפשהל תלוכי 

המחלמ לש בצמ תונייפאמה תונוכתה 5תילנויצקנופה היצאודיוודניא-הדה לדומ 

,טרפה לש וחורו ופוגל תופקשנה תונכסהו תוירחאה רוזיפ ,תוימינונאה תמגודכ 
םישאונ תונויסנל תוכילומ םג ךכמ האצותכו תימצעה תועדומה תא תולעמ 

הרפוע לש הרפס תא האר ,תינפקותה תוגהנתההו תיתחפשמ-סינפה תרושקתה ןיב רשקה לע 
."החפשמב ץחל יבצמב תודדומתה - ןידע ןוזיא" :(1985)ןוליא 

תמרב הלודג היילע וארה םירופיכה םוי תמחלמ תפוקתב לארשי ידלי ברקב ושענש םירקחמ 
.(1975 ויז ,1975 אריפשו קז)ולא םידלי לש הדרחה 

:ורמאמב (1981) ץיבוקזיא ידי לע הבחרהב גצוה ילנויצקנופה היצאודיוודניא-הדה לדומ 
."םישלח לש םחוכ — תומילא" 
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עקר לע הטוסה תוגהנתהה יכ ,ןכתי ןאכמ .טרפה לש תוידוחייהו תוהזה תלצהל 
אוהו ,םייק םייוסמה טרפהש הביבסל ריכזהל יעצמא הווהמ המחלמ תפוקת 

.ודוחיי לע רמוש 

םיכילהת תגציימה םירופיכה םוי תמחלמ תפוקתב זכרתה הז רקחמ 
ןכ יפ לע ףא .תורחא תופוקתמ התוא םידחיימה םייטילופו םיילכלכ ,םייתרבח 

םיינוגראהו םיימנידה םינייפאמה לש םדיקפת תודוא םיאצממה יכ ,רמול ןתינ 
ונל רוזעל םייושע ,המחלמ תפוקתב תוניירבעל םיניטק תסינכב םיניקת יתלבה 
.םירחא םיינוציח רבשמ יבצמ עקר לע םג ,םיניטק לש תוגהנתה יסופד רקחב 

תא תוהזלו רתאל ונל תרשפאמ איהש ,ךכב הרושק הז רקחמ לש ותמורת 
תושוחת עקר לע ,תוניירבע םוסחל תולגוסמ ןניא רשא תוחפשמה יגוס ןתוא 

.רבשמ לש הפוקת תונייפאמה תוילילשה קחדה 
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תורוקמ 

.00 ימע ,4-ח ,1980 .תיתרבח היטסו תוניירבע ."יביטרגטניא טביהב תומילאה" .מ ,דדא 
,ז"ט ךרכ ,1988 .תיתרבח היטסו תוניירבע ."סיינגואינ תונורתפו תינגוכיספ תויטורייונ" .מ ,דדא 

.5 ימע 

םידבועה דוגיא תומילא לעו תומילא לע :ךותב ."םישלח לש םחוכ — תומילא" .ד ,ץיבוקיזיא 
.00 ימע ,1981 .םילאיצוסה 

ץוביקה תאצוה ,1985 ,םילעופ תיירפס .החפשמב ץחל יבצמב תודדומתה .ןידע ןוזיא .ע ,ןוליא 
.יצראה 

,תירבעה הטיסרבינואה ,1975 .ץחל יבצמב םידיקפת יוניש ,המחלמב םישנו םירבג .ר ,ףסוי רב 
.םילשורי 

.ביבא-לת ,םיפשר ,1982 .תיתחפשמ היפארתו תוחפשמ .ס ,ןישונימ 
, m.a. תדובע ,1974 .ביבא-לת בחרמב ,םירופיכה םוי תמחלמ תפוקתב רעונ תוניירבע יסופד .ח ,בגש 

.ביבא לת .תא ,םיטפשמל הטלוקפ ,היגולונימירקל ןוכמה 
םירופיכה םוי תמחלמ ינפלש הפוקתב םיניטק תוניירבע יסופד תוגהנתהב םייוניש .א ,םהש 

.ןג-תמר ,ןליא-רב .תא היגולונימירקל הקלחמ m.a. תדובע ,1985 .הירחאלו 

 Biller, A.B. Father-Child Sex Role. Lexington, Massachusettes, Heath and Co., 1971, pp.
 55-62, 78-81.

 Caplan, G. Support Systems and Community Health. Behavioral Publications, N.Y., 1974.
 Glueck, E.T. "Wartime Delinquency" Journal of Criminal Law and Criminality. 1943, Vol.

 33, pp. 119-135.
 Hircshi, T. Causes of Delinquency. Berkeley, University of California Press, 1969.
 Kanner, L. Child Psychiatry. (4th ed.), Springfiled, Illinou, Charles C. Thomas, 1972.
 Kimerling, B. The Interrupted System. Transaction books. 1985.
 Lunden, W.A. War and Delinquency. Ames, I.A. The Art Press, 1963.
 Perry, W. The Forgotten Victim. Mental Hygiene. 1973, Vol. 55.
 Tamer, R. International War and Domestic Turmoil, in Graham and Gurr (eds.), The

 History of Violence in America. N.Y. Praeger, 1969.
 Zak, I. Shapira, B. The Effect of War on Personality Traits. School of Education. Tel-Aviv

 Uni., 1975.
 Ziv, A. Empirical Finding on Children's Reactions to War Stress. Scholl of Education, Tel
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