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םילבוסכ רפסה  יתבב  ורתואש  ירחא  םילפוטמ , םידלי  םירשעב  היפרתוכיספב  לופיטה  יכרד  קמועל  ונחבנ  הז  רקחמב 
תא ןייפאל  תנמ  לע  וחתונ  השיגפ  לכ  רחא  ולהונש  לופיט  ינמוי  .היינשה  ןונבל  תמחלמ  רחאל  תיטמוארט  טסופ  הקוצממ 

ותוליעי ןיבל  םיילופיטה  םיביכרמב  הריחבה  ןיב  רשקה  קדבנ  ןכ , ומכ  .שמתשהל  םילפטמה  ורחב  םהב  םיילופיטה  םיביכרמה 
, םירוהה יחוויד  יפ  לע  םילפוטמה  םידליה  לש  תוגהנתהה  תויעב  תמצוע  תאוושה  ידי  לע  העבקנ  לופיטה  תוליעי  .לופיטה  לש 

תושיגמ םיילופיט  םיביכרמ  לש  יטקלקא  רצות  ויה  םילופיטהש  ךכ  לע  םיעיבצמ  רקחמה  יאצממ  .ומויסבו  לופיטה  תליחתב 
ןיב הדובעה  ךשמהל  תיב  ירועש  ןתמ   " תילופיטה הקינכטה  ךכל  תודע  האצמנ  .תויביטקריד  אלו  תויביטקריד  תוילופיט 

םע םיקהבומ  םייבויח  םימאתמ  ילעב  םניה  המוארטב ," תדקוממ  תוברעתה   " לש תוילופיטה  תוקינכטהו  לופיטה " תושיגפ 
ידדמ רפסמל  ילילש  רשק  לעב  םרוג  התוויה  םיישיא " ןיב  םיסחיב  תודקמתה  , " תאז תמועל  .רופיש  ידדמ  לש  בר  רפסמ 
הרשכה לע  חווידה  תורמל  יכ  אצמנ  ףוסבל , .רתויב  הרידתה  התייה  הב  שומישה  תוחיכש  עיתפמ  ןפואב  רשאכ  רופישה ,

קוסיעמ תוענמיה  תויטנ  וליגו  ולא  תויוברעתה  עצבל  לופכ  ישוק  ווח  םילפטמה  המוארטב , תודקוממ  תויוברעתהב  המיאתמ 
שילשב קר  ( 2  ) .םידליה תמזויל  סחיב  השולש  יפ  הכומנ  תורידתב  המחלמ  תויווחב  קוסיע  ומזי  םילפטמה  ( 1 : ) המוארטב

רקחמה יאצממ  רואל  .הז  אשונ  וביחרה  וא  ורקח  םילפטמה  המחלמה , אשונ  תא  הלעה  לפוטמה  דליה  םהב  םירקמהמ 
טסופ הקוצמב  םייוצמה  םידלי  םע  םידבועה  םילפטמ  לש  הכרדההו  הרשכהה  ךילהת  יבגל  תוצלמה  תונודינ  יחכונה ,

.תפתושמ תיטמוארט  תואיצמב  םידבועה  םילפטמ  רובעב  טרפבו  תיטמוארט ,
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קחד תערפהמ  םילבוסה  םישנאב  תונושה  לופיטה  תוטיש  לש  ןתוליעיל  עגונה  יעוצקמ  חוכיו  להנתמ  תירקחמה  תורפסב 
Pos  ) תיטמוארט טסופ 

םירגובמב לופיטל  רשקב  םימייקה  םייריפמאה  םיאצממה  תיברמ  רשאכ  (, t Traumatic Stress Disorder - PTSD
תורפסה (. Taylor et al., 2003; Ehlers et al., 2010  ) המוארטב דקוממה  יביטקרידה  לופיטה  לש  ותוליעי  לע  םיעיבצמ 

תיטמוארט טסופ  הערפהמ  םילבוסה  םידליב  לופיטל  תונושה  תוטישהמ  תחא  לכ  לש  התוליעי  יבגל  תמייקה  תירקחמה 
תוטיש לש  ןתוליעי  ןיב  האוושהה  םג  ומכ  (, Cohen, Mannarino, Berliner, & Deblinger, 2000; Stallard, 2006)

םייקה רקחמה  (. Ryan & Needham, 2001; Shelby & Felix, 2005; LaMotte, 2011  ) רתוי הברה  תלבגומ  תונוש ,
לעו םייתוגהנתה  םייביטינגוק  תונורקע  לע  ססובמה  המוארטב , דקוממה  לופיטה  לש  ותוליעי  לע  יפיצפס  ןפואב  עיבצמ 

Rachamimet al., 2009;Cohen, Berliner, & Mannarino, 2010; Deblinger,  Mannarino, Cohen,  ) הפישח
םע םג  םישי  היפרהו , הפישחב  שומיש  ללוכה  המוארטב , דקוממה  הנבומה  לופיטה  יכ  אצמנ  (. Runyon, & Steer, 2011

לש םימוטפמיס  תתחפהב  ליעי  יתוגהנתה  יביטינגוקה  לופיטה  יכ  אצמנ  ןכ , ומכ  (. Scheeringa, 2007) םיריעצ םידלי 
(. Puttre, 2011  ) יתצובק טמרופב  ןהו  ינטרפ  טמרופב  ןה  , תיטמוארט טסופ  הערפהמ  םילבוסה  םידלי  ברקב  הקוצמ 

- טסופ םימוטפמיס  תתחפהב  ליעי  ימנידוכיספ  לופיט  םגש  תוארמה  תיסחי , תוטעמ  תויודע , תומייק  הלא , םירקחמ  דצל 
רעונ ינב  םע  םייטמוארט 

לש ןתוליעיל  עגונב  תוירקחמ  תויודע  רדעיהש  ךכ  לע  םיעיבצמ  םירקוח  (. Gilboa-Schechtman et al., 2010)
תא םיבסמ  םה  .תויביטקפא  יתלב  ןה  ולא  תויוברעתהש  הנקסמל  חרכהב  ליבומ  וניא  תויביטקריד , יתלבה  תויוברעתהה 

לופיט -' ו קחשמב ' לופיט   ' תורתוכה תחת  תורוהט ;"  " ןניא רתוי , תורקחנ  תויהל  וכזש  לופיטה  תוטישש  ךכל  בלה  תמושת 
יושע יביטינגוק  לופיט  רמולכ , .תונוש  תושיגמ  םיחוקלה  םיטנמלא  תוברעמה  תונווגמ  תוטיש  תוללכנ  יתוגהנתה ' - יביטינגוק
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(. Baggerlyet al.,2008  ) ךפיהלו ורקיעב  ימנידוכיספ  אוהש  קחשמב  לופיט  לש   םיטנמלאב  שמתשהל  היה 

שומישל תורושקה  תויתרוקיב  תונעט  םילעמ  ינילק , ןויסינ  לע  םיססבתמה  םיבתוכ  יביטקרידה , לופיטב  םידדצמה  לומ  לא 
םייושע םידליש  איההלא  תוקינכט  דגנכ  תויזכרמה  תונעטה  תחא  .םידלי  םעהמוארטב  תודקוממ  תויביטקריד  תוקינכטב 

םיעצומה םילופיטה  הלא , םיבתוכ  תנעטל  .הזכ  לופיט  ךלהמב  תושרדנה  תויצינגוק  - הטמו תויביטינגוק  תויונמוימ  ירסח  תויהל 
םיאתמ וניה  קחשמב  לופיט  ןכלו  דליה , לש  םיכרצלו  תולוכיל  יתוחתפתהה , בלשל  םימאתומו  םישיגר  תויהל  םיכירצ  םידליל 

 ) םיריעצ םידלי  רובע  רתוי 

םידלי םירגובממו , םירגבתממ  הנושב  יכ  רוכזל  שי  (. Dugan, Snow, & Crowe, 2010; Gil, 2006; LaMotte, 2011
ומכ .המוארטה  אשונב  קוסיעו  הבישחמ  תיתנגה  תוענמיהב  תובר  םימעפ  םישמתשמו  םתמזיב  אלש  לופיטל  םיאבומ  םיריעצ 

ילופיטה חוורה  תבוטל  תישגר  םינועט  םירמוחב  קוסיעל  היצביטומה  תא  סייגל  תנמ  לע  קיפסמ  םילשב  םניא  םה  בורל  ןכ ,
.חטבומה

המוארטב תודקמתהבש  ישוקהו  תובישחה 

ץחל ירקחמל  תימואלניבה  הדוגאה  ןכו  ( Cohen et al., 2010  ) רגבתמהו דליה  לש  הירטאיכיספל  תיאקירמאה  הימדקאה 
- טסופ הערפהב  לופיטל  םיצלמומ  תונורקע  תונורחאה  םינשב  ומסרפ  ( Foa, Keane, & Friedman, 2009  ) יטמוארט

תושיג ןווגמ  לע  םירקובמ  םירקחמ  ךותמ  תויארו  םיאצממ  לע  םיססובמ  ולא  תונורקע  .רעונו  םידלי  ברקב  תיטמוארט 
ותוא יטמוארטה  עוריאה  לפוטמה , לש  םיידוחייה  םינייפאמל  לופיטה  תא  םיאתהלךרוצה  תא  תושיגדמ  תוצלמהה  .תוילופיט 

ורכזוהש םינוש  םירקחמל  המודב  .ודוקפתב  העיגפהו  דליה  יישק  לש  תינללוכ  הכרעה  ךמס  לע  תאז   .םיפסונה  ויישקו  הווח 
סוסיב לש  רתויב  הברה  הדימל  הכז  רשא  המצע , המוארטב  דקוממה  לופיטה  וניה  ןושארה " וקב   " ץלמומה לופיטה  ןכל , םדוק 

.ירקחמ 

היווחה לע  רישי  רוביד  םיאבה : םיילופיטה  םיביכרמה  תא  ללכ  ךרדב  תוללוכ  המוארטב  תודקוממה  תונושה  לופיטה  תוטיש 
ןורכיזה לע  הטילש  גישהל  הרטמב  הפישח  ; הדרח םע  תודדומתה  יכרד  תיינקהו  טקפא  לש  היצלודומ  ; תיטמוארטה

יביטינגוק דוביעו  תיביטינגוק  תודדומתה  ; ןהילא תויביטמרונה  תובוגתהו  תויטמוארט  תויווח  תודוא  ךוניח  - וכיספ ; יטמוארטה
חינהל שי  . (Stallard, 2006) יטמוארטה   ןורכיזה  לש  ביטרנ  תיינבו  תוגהנתהו , תושגר  , תובשחמ ןב  םירשקה  יוהיז  ידי  לע 

.ולא םיביכרמ  לש  םינוש  םיפורצב  וא  קלחב  םישמתשמ  םינוש  םילפטמש 

חטשב םילפטמ  לע  םישקמה  םימוסחמ  לע  תורפסב  םיחוויד  הנורחאל  םימייק  בחרנה , ירקחמה  סוסיבהו  תוצלמהה  ףא  לע 
לופיטב הבר  תירקחמ  הכימת  לעב  וניה  יתוגהנתה  יביטינגוק  לופיטש  תורמל  יכ  אצמנ  לשמל , .ולא  םיחנמ  םיווק  יפ  לע  לועפל 

ךירדמל םילפטמה  תונמאנו  ( Waller, 2009  ) בחרנ ונניא  חטשב  םילפטמ  ידי  לעובשומישה  תיטמוארט , טסופ  הערפהב 
(:(1 הז ישוקל  םימרותה  םימרוג  תוצובק  יתש  לע  ועיבצה  םירקחמ  (. Kendall & Beidas, 2007  ) הכומנ הניה  ילופיטה 

שמתשהל תלוכי  רסוחו  םייטמוארט , תונורכיזב  קוסעל  ןוצר  יא  וא  תוענמיה  ןוגכ  לפוטמה , לש  םינייפאמב  םרוקמש  םימרוג 
החלצה ייוכיסב  ךומנ  ןוחטיב  לופיטה , תטישב  תקפסמ  אל  הרשכהןוגכ  לפטמה , לש  םינייפאמב  םרוקמש  םימרוג  ( 2  ) ןוימדב

ךכמ האצותכו  לפוטמה  לש  תיתמצוע  תישגר  תוררועמ  ששחו  לפטמל , רתוי  תורכומה  תורחא  תוטישב  תוקבד  לופיטה , לש 
 ) לפטמה לש 

(. Cook, Schnurr, & Foa, 2004; Cahill, Foa, Hembree, Marshall, & Nacash, 2006; Waller, 2009

ןיב בלשל  ןויסינה  לש  ותובכרוממ  םג  םירקמהמ  קלחב  עובנל  יושע  לופיטב  המוארטל  תורישי  סחייתהל  םילפטמ  לש  ישוקה 
(Messer & Winokur, 1980  ) רוקיניוו רסמ  םיסחייתמ  וז  תובכרומ  לא.תויביטקריד  ןניאש  תוקינכטו  תויביטקריד  תוקינכט 

ןתינ אלש  תורתוס  תוחנה  לע  תוססבתמ  תונושה  תוקינכטהש  םילפטמה  לש  םתשוחתמ  עובנל  היושע  איה  יכ  םינעוטה 
תינילק - תיטרואית הדמעב  קיזחהל  ישוקה  תא  םיראתמ  ( Snyder & Thomsen, 1998  ) ןסמותו רדיינס  םג.ןהיניב  בשייל 

.חטשב הדובעהו  תיעוצקמה  תורפסה  ןיב  שגפמה  ךותמ  הלועה  תובכרומה  לומ  תיטנרהוק ,

םורגל ששחה  תאו  המוארטה , םע  עגמה  לומ  שוחל  םייושע  םילפטמהש  העיתרה  תא  תראתמ  (Herman, 1997  ) ןמרה
וליפא הילע , הדובעמו  המוארטה  רקחמ  תוענמיהל  ליבוהל  לולע   הז  ששח  .לופיטה  ךלהמב  תפסונ  תיטמוארט  היווחל 

םיאנתב רתוי  הברה  הארנכ  חיכש  הז  ישגר  ישוק  (. Zoellner et al., 2011  ) ךכל לגוסמו  ןכומ  ומצע  לפוטמה  םהב  םירקמב 
הייטנה . "conspiracy of silence" ליבוהל ל לוכיו  ( Danieli, 1984) לפוטמהו לפטמה  לש  יטמוארטה  עקרב  ןוימד  לש 

תא ליכהל  םישקתמה  םידליב  םילפטמ  לצא   רתוי  ףא  החיכש  תויהל  הלולע  המוארטב  קוסיעה  לש  הקתשהל  וא  תוענמיהל 
רקחמל ליבקמב  ךרענש   ) ינכדע רקחמב  םיקזוחמ  הלא  םיאצממ  . (Osofsky, 2009)" םליצה םיזפחנו ל" םידליה  לש  לבסה 

םע תיגולוכיספ  תוברעתה  טקיורפ  תרגסמב  םילפטמ , םיעבש  לש  תונויארבו  םיביטרנב  דקמתהש  הז ,) רמאמב  חוודי  וילע 
הז רקחמב  םיאצממה  (. Cohen et al., 2014) היינשה ןונבל  תמחלמ  רחאל  תיטמוארט  - טסופ הקוצממ  ולבסש  םידלי 

', תפתושמ תיטמוארט  תואיצמ   ' לש םיאנתב  םילעופו  םידליה  םע  לרוג ' תופתוש   ' םישחה םילפטמש  ךכ  לע  םיעיבצמ 



תישיאה המרב  תבכרומ  תודדומתה  לפטמהמ  םיכירצמ  הלא  םיאנת  .המוארט  תודקוממ  תויוברעתה  עצבל  רתוי  םישקתמ 
.תיתליהקהו תיתחפשמ   – תינטרפה המרבו  תיעוצקמהו 

תיביטרגטניאה השיגה 

םירגובמב תיטמוארט  - טסופ הערפהב  לופיטב  תיביטרגטניא  השיג  ץמאל  תונויסינ  תוארל  ןתינ  ולא  תוילופיט  תויובכרומ  רואל 

רשפאמ תוטישה  בולישש  םינעוט  תיביטרגטניאה  השיגה  יצמאמ    . (Messer, 2012; Shalev, Galai, & Eth, 1993 ) 
םלועב םייונישמ  אלא  םימוטפמיסמ , לבסב  קר  תאטבתמ  הנניאש  תיטמוארטה  היווחה  לש  םינושה  םיטקפסאל  תוסחייתה 

Briere  ) ירטקנלו ריירב  .רעונבו  םידליב  לופיטב  םג  הלאכ  תונויסנ  םישענ  הנורחאל  .טרפה  לש  תוסיפתהו  םיסחיה  תונומאה ,
חקולה תיטמוארט , טסופ  הערפהמ  םילבוסה  רעונ  ינב  רובע  יביטרגטניא , לופיט  ךירדמ  וחתיפ  ( & Lanktree, 2008

(Gil, 2006  ) ליג המוד , ןפואב  .תיטמוארטה  היווחהמ  האצותכ  המרגנש  העיגפה  לש  תונושה  תומרב  דקמתמו  ןובשחב 
שומיש ונשי  הז  לופיט  לדומב  .םידליב  תיטמוארט  טסופ  הערפה  םע  תילופיט  הדובעל  יביטרגטניא  לופיט  לדומ  הגיצמ 

םניאש םיטנמלא  תועצמאב  םיעבקנ  ןומזתהו  בצקה  ךא  יתוגהנתה , יביטינגוקה -  לופיטהמ  םיחוקלה  םייביטקריד  םיטנמלאב 
יתריציו שימג  ןפואב  ףיסוהל  העיצמ  ( Drewes, 2009  ) זורד ןכ , ומכ  .לפוטמה  לש  תוחוכלו  םיכרצל  םאתהב  םייביטקריד ,

יבלש .לופיטה  לש  תינילקה  תוליעיה  תא  םיצעהל  תנמ  לע  קחשמב , לופיטמ  םיטנמלא  םידליב  יתוגהנתה  - יביטינגוק לופיטל 
ןיבל יתוגהנתה  - יביטינגוק לופיט  לש  םיטנמלא  ןיב  בוליש  לש  םינוש  םילדומב  םינד  ( Shelby, & Campos, 2011  ) סופמקו

היווחל הרזח  לש  םיטנמלא  וזמ , וז  דואמ  תונוש  תובשחנ  ולא  לופיט  תוטיש  יתשש  תורמל  יכ  םינייצמו  קחשמב , לופיט 
.םהינשל םיפתושמ  הבשחמה , יסופד  יונישו  עוריאה , לש  יביטינגוק  דוביע  קחשמב ,) וא  רובידב   ) תיטמוארטה

תובקעב וקפוהש  םיחקלה  ךותמ  תויתוגהנתה  תויביטינגוק  תוילופיט  תוינכתב  םיפסונ  םיטנמלא  בלשל  ךרוצה  לע  דומלל  ןתינ 
הכשמנ תינכתה  (. 2001CATS, 2007)  רבמטפסב יעוריא ה-11  ירחא  קרוי  - וינב הכרענש  הלודג  תוברעתה  תינכת 

- טסופ הקוצמ  לשב  טקייורפל  םימיאתמכ  ונייומש  םידלי  םע 700  הדובעו   םיכירדמו , םילפטמ  הללכו 173  םייתנש ,
ולא םילוקוטורפ  .שמתשהל  םילפטמה  ושרדנ  םהב  םיילופיט  םילוקוטורפ  ינש  ורחבנ  תוברעתהה  תרגסמב  .תיטמוארט 

םידלי םע  הדובעל  דעויש  ןושארה  .תיתוגהנתה  תיביטינגוקה  השיגה  לע  םיססובמ  םהו  םתוליעי  יבגל  תויודע  ךמס  לע  ורחבנ 
 ) רגנילבדו ונירנמ  ןהכ , לש  , TF-CBT המוארטב -  דקוממה  יתוגהנתה  יביטינגוקה  לדומה  היה 

לבאו המוארטב  דקוממה  לדומה  היה  םירגבתמ , םע  הדובעל  דעויש  ינשהו ,  (Cohen, Mannarino & Deblinger, 2002
ושרדנ רקחמה  תרגסמב  (. Saltzman, Layne, Steinberg & Pynoos ,2006  ) סונייפו גרבנייטש  ןייל , ןמצלס , לש 

, תאז םע  .תורחא  תושיגמ  תוחוקלה  תויוברעתה  בלשל  אלו  תוברעתהה  לש  לופיטה  ךירדממ  תוטסל  אלש  םילפטמה 
, רבתסה .תצלמומה  תנוכתמב  םייוניש  סינכהל  טקיורפה  ילהנמ  וצלאנ  םילפטמהמ , רזוח  ןוזיה  רואל  תינכותה , לש  המוציעב 

תואיצמה רואל  הדובעל , תיטנבלרהו  הבושחה  המוארטב  רוחבלו  לוקוטורפל ' דמציהל   ' ושקתה םילפטמהש  לשמל ,
לופיטב הדמתהל  היצביטומ  רורע  לש  םיביכר  ףיסוהל  ךרוצ  היה  ןכ , ומכ  .תוחפשמהמ  קלח  לש  תומוארטה  תבר  תבכרומה 

שומישה רדסב  תושימג  םירקוחה  ורשפא  םירחאו , הלא  םיישק  לשב  .טקיורפה  תליחתב  ההובגה  הרישנה  תמר  לשב 
.תלפוטמה היסולכואה  לש  םייתוברתהו  םייתחפשמה  םינויפאל  םיביכרה  תא  ומיאתהו  תינכותה  יביכרב 

- תויביטינגוק תוטישמ  םיחוקלה  םייביטקירד  םיביכר  דצל  יכ  תודיעמה  תונוש  תוירקחמ  תויודעל  ףרטצמ  הז  רקחמ 
תוימאניד - וכיספ תושיגמ  םיחוקלה  םיביכר  םג  לולכל  המוארט  - טסופ יעגפנ  םידלי  םע  םיילופיט  םישגפמ  לע  תויתוגהנתה ,

תלוכיו דלי  - הרוה רשקה  רופיש   , תישגר הכימתו  תיטפמא  תרושקת  ןוגכ  םתוליעיל  תויודע  ואצמנ  רשא  המוארטב  תודקוממ 
Cohen  et al., 2010;  ) ולש םירסמה  תא  ןיבהלו  דליה  לע  ןגהל  הרוהה 

(. Lieberman, Ghosh Ippen, & Van Horn, 2006 

קדבנ יחכונה  רקחמב  ךדיאמ , תושיג  ןיב  היצרגטניאל  תוצלמהה  רואלו  דחמ , תיעוצקמה  תורפסב  להנתמה  חוכיווה  חכונל 
תחנה .ןהיביכרמבו  תונושה  תוילופיטה  תושיגב  ’ תיטמוארט - טסופ הקוצממ  םילבוסה  םידליב  םילפטמ  םישועש  שומישה 
ןווגמה עקרה  המוארטב , דקוממ  לופיטב  הרשכה  ורבע  רקחמב  םיפתתשמה  םילפטמה  בורש  ףא  לע  יכ  התייה  רקחמה 

תוברעתהה תוטישב  תונושל  וליבוי  םייטמוארט , םיעוריאל  םהילפוטמ  לשו  םהלש  תפתושמה  הפישחהו  םיעיגמ  םה  ונממ 
.תוברעתה יביכר  לש  תונווגמ  תויצרגטניאלו 

הקוצמה לש  רתוי  הליעי  התחפהל  םירושק  ועצובש  םילופיטה  לש  םינויפא  וליא  ריהבהל  ןויסינ  הז  רקחמב  השענ  ףסונב 
תיביטרגטניא השיג  תריצי  ךרוצל  םיחלצומ  םיילופיט  םיביכרמ  ןייפאל  היהי  ןתינ  הז  ןפואב  .םידליה  לצא  תיטמוארט  טסופה 

םע תוילופיט  תויוברעתה  תובקעב  ופסאנש  םינותנ  לע  ססובמ  רקחמהש  ןייצנ  .תונבומ  תוינללוכ  תושיג  םוקמב  תססובמ ,
עצבמ רחאל  תוששואתהה  תליחת  לש  הלא  םימיב  דחוימב  םייטנבלר  םה  ונרעצל  ךא  היינשה  ןונבל  תמחלמ  רחאל  םידלי 

". ןתיא קוצ  "

 



הטיש

םתוא 20 ולפט  םהב  םידלי  ברקמ 112  םידלי , םיינטרפ ב-20  םילופיטל  םיסחייתמה  םינותנ  לע  ססבתמ  הז  רקחמ 
רתוי לודג  תילופיט  תוברעתה  טקיורפ  תרגסמב  ועצבתה  ולא  םילופיט  .טרופמו  רישע  עדימ  ףסאנ  םהיבגל  רשאו  םילפטמה ,

לש ףתושמה  םלוהינבו  םתמזויב  םייקתה  טקיורפה  .היינשה  ןונבל  תמחלמ  תובקעב  ךרענש  לארשי , לש  ינופצה  רוזאב 
ןוכיסב רעונ  ינבו  םידליל  םיתוריש  חותיפלו  ןונכתל  התומע  " ) םילשא ךוניחה ו" דרשמ  לש  יצועיי  יגולוכיספה -  תורשה 

ילוי דע  םצמוצמ  ףקיהבו  אלמ , ףקיהב  ילוי 2007  דע  ךשמנו  רבמצדב 2006  לעפ  טקיורפה  טניו .) ' גה םעטמ  םהיתוחפשמו 
םיצעויו םיכנחמ  לש  תוצלמה  ךמס  לע  המחלמה , םות  רחאל  םישדוח  השולשכ  ורתוא  טקיורפב  םילפוטמה  םידליה  . 2008

לע הדפקה  אלל  המחלמה , רחאל  םתשגרהב  וא  םתוגהנתהב  הערל  יוניש  עקר  לע  םידליה , ינגבו  רפסה  יתבב  םייכוניח 
הריציב םילפטמו  םיינילק  םייכוניח , םיגולוכיספ  ויהש  םילפטמה  (. PTSD  ) תיטמוארט טסופ  קחד  תערפה  לש  הנחבא 

וכרענש םירקחמ  ינשב  הוול  טקיורפה  .המוארטה  םוחתב  תמדוק  הרשכהו  םידליב  לופיטב  ןויסינ  סיסב  לע  ורחבנ  העבהבו ,
ונממ קלח  םהילופיטו , םילפטמ  לש 70   םתכרעהב  דקמתה  ןהכ  , רתסא  פורפ ' לש  הלוהינב  רקחמ  םילשא ."  " עויסבו תמזיב 

םייטמוטפמיסה םייונישה  לש  תדרפנ  הכרעהב  דקמתה  ליבקמ  רקחמ  (. 2008  , ןהכ ; Cohen et al., 2014  ) הז רמאמב  גצוי 
, הדש  ) הדש יבא  רוספורפ  ידי  לע  להונו  דע י"ב ) תותיכמ א ' רפס  תיב  ידלי  ןג ו-325  ידלי   60  ) םילפוטמה םידליה  ברקב 

(. 2007

ךילה

רקחל הזכש  בוליש  לע  תוצלמהל  םאתהב  תאזו  תויתומכו , תוינתוכיא  תונוש , רקחמ  תוטיש  בלשמ  יחכונה  ירקחמה  ךרעמה 
 ) ילופיטה ךילהתל  תורושקה  רקחמ  תולאש 

(. Rogers, Day, Randall & Bentall, 2003 

 - טקיורפה תא  זכרמה  תווצה  ידי  לע  ךרענש  ןוניס  ךילהתו  רפס  יתבב  םייעוצקמ  - בר םיתווצ  תועצמאב  םידליה  רותיא  רחאל 
, ךשמהב .םידליה  לש  םימוטפמיסה  תא  םיכירעמה  םינולאש  םידלילו  םירוהל  םיכנחמל , ורבעוה  לופיטה -  תליחת  תארקלו 

םתפלחהו םידליה  לש  םיהזמה  םיטרפה  תרסה  רחאל  תאז  דוביעל , םתחילשו  םינולאשה  ףוסיאל  םיארחא  ויה  םילפטמה 
םעפו לופיטה  תליחתב  הנושאר  םעפ  םיימעפ -  םינולאשה  לכ  ורבעוה  תילופיטה  תוליעיה  תא  ןוחבל  הרטמב  .דוק  ירפסמב 
ילופיט ןמוי  להנל  ושקבתה  םילפטמה  ףסונב , .םירוהה  ינולאשמ  ופסאנש  םינותנה  לע  קר  חוודנ  הז  רמאמב  .ומויסב  היינש 

ושקבתנ ילוי 2007 )  ) הנושארה תוברעתהה  תנש  םויס  תארקל  .השיגפ  לכ  ראותת  וב  םהלש , םילופיטהמ  דחא  לע 
דוקימ תוצובק  םיביטרנ , וללכו  םילפטמהמ  ופסאנש  םיפסונ  רקחמ  ילכמ  םיאצממ  הנבומ . קבדיפ  ןולאש  אלמל  םג  םילפטמה 

(. Cohen, 2014  ) דרפנב וחתונו  יחכונה  רמאמב  םיללכנ  אל  תונויארו ,

רקחמה ילכ 

: םייזכרמ םילכ  השולש  לע  ססבתמ  יחכונה  רקחמה 

ולא תולאש  .תוחותפ  תולאש  לע 11  תונעל  תילופיט  השיגפ  לכ  םותב  םילפטמה  ושקבתה  םהב  םינבומ , יצח  לופיט  ינמוי 
לפוטמה דליה  תושגרל  תויושחרתהל , תוסחייתה  ךות  תילופיטה  השיגפה  ךלהמ  תא  טרופמב  ראתל  לפטמה  תא  ונוויכ 

תלבוקמו הגוהנ  ולא  תומתל  תוסחייתה  .עצוממב  תורוש  עברא  וצקוה  הבושת  לכל  .לפטמה  לש  תובשחמהו  תושגרלו 
ישנאב דקמתמה  רקחמב  ליעי  ילכ  וניה  ןמויב  שומישה  יכ  אצמנ  .לופיטה  תועוצקמ  ישנא  לש  תיעוצקמה  הרשכהה  ךילהתב 

 ) לופיטה תועוצקמ 

תושגרה תויווחה , תוקיטקרפה , לא  הבורק  תיסחי  הצצה  רקוחל  רשפאמו  ( Bedwell, McGowan, & Lavender, 2012
תושיגפ לע 255  םינמויב  םילפטמה  וחווד 20  לכה  ךסב  (.  Froggett & Briggs, 2012  ) ורקחמ אשומ  לש  תובשחמהו 

.תוילופיט

לש ליג  תמאות  הסרג  ומויסבו  לופיטה  תליחתב  םאה ) ללכ  ךרדב   ) םירוהה ואלימ  לופיטה  תוליעי  תכרעהל  םירוה  ינולאש 
 ) דליה תוגהנתה  תויעב  ןולאש 

(. Achenbach & Edelbrock, 1983  ) םינוש םימוחתב  תוגהנתה  תוערפה  ןחובה  ( Child Behavior Checklist – CBCL
דבלמ .ץראב  רקחמב  בר  שומישב  אצמנ  אוהו  ( Zilber, Auerbach, & Lerner, 1994  ) תוילארשי תומרונ  הז  הכרעה  ילכל 

תויעב ןויצ  םיבכרומ : םינויצ  השולש  ןולאשה  ךמס  לע  בשחל  ןתינ  ןולאשה  לש  תומלוסה  תנומשמ  דחא  לכ  רובע  ןויצ 
, תונצחומ תוגהנתה  תויעב  ןויצ  תויטמוס ; תונולתו  ןואכד , / תורגתסה ןואכד , / הדרח תומלוסה  תא  ללוכה  תומנפומ , תוגהנתה 

וללה םיסקדניאה  ינש  תא  ללוכה   , יללכ תוגהנתה  תויעב  ןויצו  תינפקות ; תוגהנתהו  םיללכ  תרפה  תומלוסה  תא  ללוכה 
לש בחר  חווט  הסכמ  אוהש  ןויכמ  רחבנ  הז  ןולאש  .בשקב .  תויעבו  הבישחב  תויעב  תויתרבח , תויעב  תומלוס  לש   תפסותב 



, ןואכיד ןוגכ  תיטמוארט , - טסופ הקוצממ  תלבוסה  היסולכוא  ברקב  רתויב  תוחיכשה  ולא  ללוכ  םידליל , תוינייפואה  תויעב 
.תונפקותו בשק  תויעב  תויטמוס , תויעב  הדרח ,

רפסמב וחוודש  עקר  ינותנב  שומיש  השענ  הז  רקחמב  .טקיורפה  םויסב  םילפטמה  לכל  ורבעוה  םינבומ  קבדיפ  ינולאש 
תדקוממה תילופיטה  הרשכהה  יפוא  עוצקמב , קתווה  תונשל  לפטמה , לש  תיעוצקמה  תוהזל  תוסחייתמה  ןולאשב , תולאש 

המחלמ תמוארטב  קוסיעה  תדימ  תילופיטה , הדובעל  םידליה  תריחב  ךרדמ  םילפטמה  לש  ןוצרה  תועיבש  לביקש , המוארטב 
.לופיטה ךלהמב  תוינורכ  תויעבבו 

םינותנה דוביע 

םיילופיטה םינמויב  תראותמה  תילופיטה  הדובעה  תא  ונייפא  רשא  םיילופיטה  םיביכרמה  יוהיז  הניה  רקחמה  תרטמש  ןוויכמ 
לכ הכרעהה , ילכמ  ולבקתה  רשא  תוילופיטה  תואצותה  ןיבל  ולא  םיילופיט  םיביכרמ  ןיב  רשקה  תאיצמו  קבדיפה , ינולאשבו 

: ורובעב תלבוקמה  הטישב  חתונ  עדימ  רוקמ 

ידקש  ) דקוממ חותינו  הפממ  חותינ  ילאירוגטק , ןכות  חותינ  םיבלש : השולשב  עצבתה  ומצע  חותינה  םיילופיטה -  םינמויה  ( 1
(. 2003

וקפיסו יטסיטטס  ינתומכ -  חותינ  וחתונ   (CNLC -Child Behavior Checklist) דליה -  תוגהנתה  תויעב  ינולאש  (  2
רובעב .ומויסבו  לופיטה  תליחתב  םינושה , תומלוסב  םימוטפמיסה  תמר  לעו  םילפוטמה  םידליה  תייסולכוא  לע  ירואית  עדימ 

שרפהה תא  הווהמ  דדמה  .לפוטמה  דליה  לש  ודוקפת  תמרב  רופישה  תא  ראתמה  תילופיטה  תוליעיל  דדמ  בשוח  םלוס  לכ 
Child Behavior Checklist .ומויסב הדידמה  ןיבל  לופיטה  תליחתב  הדידמה  ןיב 

הביטקפסרפה לע  ןכו  םילפטמה  תייסולכוא  לע  ירואית  עדימ  וקפיסו  יטסיטטס  ינתומכ -  חותינב  וחתונ  קבדיפה  ינולאש  ( 3
.תיביטקפסורטר טבמ  תדוקנמ  טקיורפה  לע  םהלש 

האלמו הבחר  הנומת  לבקל  תנמ  לע  עדימה , תורוקמ  לש  היצרגטניאו  הבלצה  ועצבתה  דרפנב , עדימ  רוקמ  לכ  חותינ  רחאל 
 ) תרקחנה העפותה  לש  ןתינש  לככ 

, םילפטמה תייסולכוא  ינויפא  תודוא  םינותנה  תלבק  רחאל  רמולכ , (. Strauss, 1987; Maykut & Morehouse, 1994
 - תילופיטה תוליעיה  תודוא  םינותנהו  םינושה , תילופיטה  הדובעה  יביכר  לש  םתעפוה  תוחיכש  םילפוטמה , םידליה  תייסולכוא 

תדימ ןיבל  םינושה , תילופיטה  הדובעה  ינויפא  לש  םתעפוה  תוחיכשו  הייסולכואה  ינויפא  ןיב  םירשקה  תא  תוהזל  היה  ןתינ 
.לפוטמה דליה  לש  ודוקפת  תמרב  רופישה 

םיפתתשמ

וניה לופיטה  א ) : ) םיאבה םינוירטירקל  םאתהב  ורחבנ  םילופיט   20 ירקחמה : טקיורפה  ךותמ  םגדמה  תריחב  ןפוא 
בקע לופיטל  הנפוה  לפוטמה  דליהש  רורב  ןמויה  ןמ  ג )  ) טורפבו הדמתהב  אלומ  ילופיטה  ןמויה  ב )  ) יתצובק אלו  ילאודיווידניא 

לש תודידמה  יתש  לש  םיאלמ  םינותנ  םימייק  ד )  ) היינשה ןונבל  תמחלמ  יעוריא  רחאל  ודוקפת  תמרב  הדירי  וא  הקוצמ 
.ומויסבו לופיטה  תליחתב  םירוהה  ידי  לע  ואלומש  הכרעה  ינולאשב  דליה  לש  םימוטפמיסה 

הללכש טקיורפה , תייסולכוא  ללכ  ךותמ  םילפוטמ  םידלי  לש  תידוחיי  הצובק  הווהמ  ונניא  רחבנה  םגדמה  יכ  אדוול  תנמ  לע 
ללכל םגדמה  ןיב  ינוש  םייק  םאה  א ) : ) ןוחבל הרטמב  םייולת , יתלב  םימגדמל  t ינחבמ וכרענ  רפס , תיב  ידלי  םידלי   325

ללכל םגדמה  ןיב  ינוש  םייק  םאה  ב )  ) .לופיטה תליחתב  הכרעה  ילכ  ינשב  םימוטפמיסהו  דוקפתה  תמרב  טקיורפה  תייסולכוא 
לכב קהבומ  לדבה  רדעה  לע  םיעיבצמ  ולא  םינחבמ  תואצות  .םידליה  לש  תוגהנתהה  תויעב  לש  רופישה  ידדמב  טקיורפה 

.טקיורפה תייסולכוא  ללכ  ןיבל  םגדמה  ןיב  םילדבה  ואצמנ  אל  רמולכ  .רופישה  דדמבו  הנושארה  הדידמב  תומלוסה 

היה וז  הצובקב  עצוממה  ליגה  .ידוסי  רפס  תיב  יאליגב  םידלי   20 ונתנש ל - םילופיטב  דקמתמ  הז  רקחמ  םילפוטמ : םידלי 
.תונב  9 םינב ו - םכותמ 11  (. SD=3.03  ) םינש  10.5

, לארשי לש  ינופצה  רוזאב  אוה  עובקה  םהירוגמ  םוקמ  רשא  םילפטמ  יחווידמ 20  ףסאנש  עדימ  ללוכ  הז  רקחמ  םילפטמ :
10 ו - םישנ ,  5 םירבג ו - םהב 5  םיגולוכיספ , ולא 10  םילפטמ  ברקב  יכ  אצמנ  םינולאשה  ךמס  לע  .המחלמהמ  עפשוה  רשא 

ברקב (, SD=3.66  ) םינש אוה 7.73  עוצקמב  קתווה  תונש  עצוממ  םילפטמה  ללכ  ברקב  .םישנ  ןלוכש  תונמואב  תולפטמ 
אוה 6.91 קתווה  תונש  עצוממ  תונמואב  תולפטמה  ברקב  (, SD=2.87  ) םינש אוה 8.65  קתווה  תונש  עצוממ  םיגולוכיספה 

אצמנ אל  (,  M=12.44, SD=4.42  ) םיגולוכיספה ידי  לע  ועצובש  םילופיטה  ךלהמב  תושיגפה  רפסמ  עצוממ  (. SD=4.18)
M  ) תונמואב תולפטמה  ידי  לע  ועצובש  תושיגפה  רפסממ  קהבומ  ןפואב  הנוש 

(. =14.27, SD=5.14; t(18) =-0.376, p=0.853



רקחמה תונימא 

(Maykut & םינותנ ףוסיא  לש  תובורמ  תוטישב  שומיש  תואבה : תוטישה  וטקננ  רקחמה  לש  ותונימא  תא  חיטבהל  תנמ  לע 
טבמ תודוקנ  רחא  תוקחתהל  דעונ  לופיטה  ינמוי  ךותמו  םינולאשה  ךותמ  ופסאנש  םינותנ  ןיב  בולישה  – Morehouse, 1995)

תונקסמ תקידב  עשוהי 1990 – ) ןב  רבצ   ) תבלוצ הקידבב  שומיש  .םיאצממה  תונימא  תא  ריבגמה  ןפואב  תונווגמו  תונוש 
ןיב תונמיהמ  .םירקוח  רפסמ  ידי  לע  םיאצממל  תונתינה  תויונשרפה  תא  ןוחבל  תנווכמה  רקחמה  יאצממל  םייפולח  םירבסהו 

התרשכה ךילהתב  תאצמנ  איה  םג  רשא  רקחמ  תרזועו  רקוחה  ידי  לע  ליבקמב  ודדוק  םינמויה  ןיבמ   20% םיטפוש – 
ורחבנ רקוחה , ידי  לע  םינושארה  םינמויה  תרשע  דודיק  םויסב  .תינתוכיא  היגולודותמב  םיסרוק  רפסמ  תרגובו  תיגולוכיספכ 

םינמויה תרשע  דודיק  םויסב  המצע  לע  הרזח  וז  הרודצורפ  .רקחמה  תרזוע  ידי  לע  ודדוקו  יארקא  ןפואב  םכותמ  םיינש 
תונמיהמה רועיש  עצוממ  ,  100% ןיב 87.1% -  ענו  דואמ  הובג  היה  םיטירפה  לכב  םיטפושה  ןיב  תונמיהמה  רועיש  .םיאבה 

Landis & Koch,  ) םיטפושה ןיב  הבוט  תונמיהמ  לע  ועיבצהו   0.91 ןיבש 0.65 –  חווטב  וענ   Kappa יכרע היה 94.46% .
(. 1977

 

םיאצממ

תולוכשא העברא  הלעה  חותינה  .תוילופיט  תושיגפ  טוריפב 255  םיראתמה  לופיטה  ינמוי  לש 20  ילאירוגטק  ןכות  חותינ  עצוב 
תויוברעתה ו" המזויל " תונעהו  המזוי  ", " תוילופיט תוקינכט  ", " לופיטב םידקומ  : " לופיט יכרדל  תויוסחייתה  לש  םייזכרמ 

דממ לכ  רובעב  העיריה , רצוק  תאפמ  .ותוא  םיביכרמה  םידממה  תמגדה  ךות  דרפנב , גצוי  לוכשא  לכ  המוארטב ." תודקוממ 
.פ תואה  ידי  לע  לפוטמה  דליה  לש  דוקה  םיירגוסב  ןכו  רפסמב  לפטמה  דוק  ןיוצמ  אמגוד  לכ  רובע  .תדדוב   אמגוד  תגצומ 

.רפסמו

יפ לע  םייתועמשמכ  לפטמל  ועמשנשו  לופיטב  ולעש  םיירקיעה  םיאשונל  סחייתמ  , " לופיטב םידקומ   - " ןושארה לוכשאה 
.ותוא השיחממה  אמגוד  דמימ  לכ  רובעב  .ןמויב  םרוכזא  םצעב  וא  ןויד , וא  הריקח  הבשקהב , ותוסחייתה 

ותדלוה םוי  לע  רבדמ  לפוטמה ] דליה  "] (: .פ 15 , ) לפטמ 17 אמגוד : םיישיא ." ןיב  םיסחיב  תודקמתה  : " דקומה םש 
םיישקה תא  אטבמ  ןוידה  ךשמהב  .התיכב  םירבח  טעמ  ול  שיש  ךכ  לעו  םירבח  ואובי  אלש  ששחה  לע  ברקה ,

". ולש םידחפהו  םייתרבחה 

תכישמב אטבמ א ' רדחל  ותסינכב   " .פ 10 ) , ) לפטמ 44 אמגוד : שגר ." לש  יוטיבו  טקפאב  תודקמתה  : " דקומה םש 
.רחא והשמ  דיספמו  רחאמ  השיגפה  תעשל  יוניש  שקבמ  תועמשמה א ' רוריבב  .ןוצר  תועיבש  יא  לש  רסמ  םייפתכ ,

". ויתושגרלו םיללכל  תוסחייתה  חוורהו   דספהה  אשונל  תילולימ  תוסחייתה 

םושיר רמוח  ןורפיע - שקיב  "ד ' (: .פ 7 , ) לפטמ 60 אמגוד : תומולחו ." םידחפ  תולאשמ , לש  הריקח  : " דקומה םש 
םע היה  ןמז  ותואבו  עוריאה  תא  רכוז  שממש  רפיס  ןכמ  רחאל  החישב  .םימואתה  תסירק  תא  רייצו  וילע - ףדעומ 
םע דדומתהל  ול  רזע  המ  יתלאש  .להבנ  המכו  םש  הרוק  עוריאהש  בשחו  ביבא  לתב  ילאירזע  ילדגמב  ותחפשמ 

". ותוא העיגרה  אמאש  רפיסו  דחפה 

תויפיצל תוסחייתה  םוכיסה - תחישב  " (: .פ 8 , ) לפטמ 2 אמגוד : ילופיטה ." רשקבו  ךילהתב  תודקמתה  : " דקומה םש 
". אבאמ דרפיהל  חילצהל  - הייפיצ האבה - השיגפל  ומצעמ , לש א '

ילאירוגטק ןכות  חותינמ  הלעש  יפכ  לופיטב , םידקומה  לש  םתעפוה  תוחיכש  בושיחב  לופיטה : ידקומ  יבגל  םיאצממ  םוכיס 
אוה תושיגפב  רתויב  חיכשה  ילופיטה  דקומה  לפטמה , לש  תיעוצקמה  תוהזל  רבעמ  יכ  אצמנ  תוילופיט , תושיגפ  לש 255 
חיכש תוחפה  וניה  תומולחו "  םידחפ  תולאשמ  לש  הריקח   " ילופיטה דקומה  וליאו  ( 92% " ) םיישיא ןיב  םיסחיב  תודקמתה  "

( . 59%)

 

ןפוא תא  רפשל  ידכ  לפטמה  לש  תיביטקא  הלבוה  וא  תוברעתהל  סחייתמ  , " תוילופיט תוקינכט   - " ינשה לוכשאה 
.ותוא השיחממה  אמגוד  העיפומ  דממ  לכ  רובעב  .לפוטמה  דליה  לש  ודוקפת  תמרו  ותודדומתה 

תא יתקזיח  " .פ 1  :) , ) לפטמ 39 אמגוד : לפוטמה ." דליה  לש  ויתוחוכב  דוקימו  המצעה  :" תילופיטה הקינכטה  םש 
" ןחבמל סחייתהל  ךיא  וידיב  הטלחההש  יתשגדה  ולש , המכוחה  ולש , תולוכיה 

יתיסינ " .פ 3 ,) , ) לפטמ 1 אמגוד : םתיא ." תודדומתה  ןונכתו  םיידיתע  םיבצמב  קוסיע  : " תילופיטה הקינכטה  םש 



". תצצופתמ  " איהש השיגרמ  איהשכ  תוי  צאוטיסב ביגהל  דציכ  .סעכב  טולשל  הל  עייסל 

תעדוי אל  איהו  ןואכידב  איהש  הרפיס  "ו ' (: .פ 1 , ) לפטמ 22 אמגוד : רבע ." תויווחב  ןויד  : " תילופיטה הקינכטה  םש 
יכ הרפסו  הטריפ  ךשמהב  .םולכב  ןיינעו  קשח  הל  ןיאו  רקובב  םוקל  הל  אב  אל  םינש , שולשכ  ינפל  ליחתה  הז  המל ,

". "ל וחל רזח  היבאש  רחאל  ליחתה  ןואכידה 

". לפוטמה לש  ימצעה  וכרעל  םירושקה  םירזוח  תושגרל  תובשחמ  ןיב  םירושיק  תריצי  : " תילופיטה הקינכטה  םש 
איה םינש  המכ  ינפל  יכ  הרק  הז  ךיא  הניבמ  אל  איה  םירבח , ללכב  הל  ןיאש  הרפיס  "ו ' (: .פ 3 , ) לפטמ 22 אמגוד :
הלש ימצעה  יומידה  םויכש  הרעשהל  ונעגה  .לחש  יונישה  תא  ןיבהל  תוסנלו  רבדל  יתעצה  .תיתורבח  דואמ  התייה 

תיבב םג  התוא  הוולמ  הז  ששח  םייתרוקיב , םירבד  הילע  םיבשוח  םידליש  ךכמ  תששוח  דואמ  איה  ילואשו  רתוי  ךומנ 
ול ." הצוחמ  םגו  רפסה 

(, .פ 3 , ) לפטמ 18 אמגוד : ". ( המוארטל רשק  אלל   ) תיכוניח - וכיספ / תיביטנגוק תוברעתה  : " תילופיטה הקינכטה  םש 
תא דירפהל  על ' השק  היה  שיגרמ - ךיא  לע  ונחחוש  םימעפ - סמ ' יתחצינ  ינאש  בצמ  רצונשכ  ": בתכנ השיגפה  רואיתב 

ןיב הדרפה  לע  החיש  יתמזי  םאאתס -..."  " רמא "כ  חא תוכמב , םייא  וינפ - לע  ךויחב  גהנתמ - "/ השוע מ" שיגרמ " "
םידספהו םיחוור  לע  ןכו  .ץיברהל  וא  טועבל  רוסא  וכו -' לוכסת  סעכ , שיגרהל  רתומ  גהנתמ - / השוע ןיבל  בשוחו  שיגרמ 

". תוגהנתה לכמ 

לש םיטפשמ  המצעל  בותכתש  יתשקיב  ": בתכ .פ 7 ,) , ) לפטמ 2 אמגוד : . " תיב ירועש  ןתמ  " תילופיטה : הקינכטה  םש 
". וכלהמבו ןחבמה  ינפל  תצק  ןחבמל , תננוכתמש  ןמזב  תבשוחש  המ 

בותכתש יתשקבש  נל ' יתרכזה  " (: .פ 8 , ) לפטמ 2 אמגוד : תיב ." ירועש  עוציבל  תוסחייתה  ": תילופיטה הקינכטה  םש 
". החילצה אלו  התסינש  הרמא  םיטפשמ ,

דליה לש  ויתוחוכב  דוקימו  המצעה   " הקינכטה יכ  הארה  תונושה  תוקינכטה  לש  תויוחיכשה  בושיח  תוקינכטה : יבגל  םיאצממ 
תוסחייתה - " ו ( 1.6% תיב ( " ירועש  ןתמ   " לש תוילופיטה  תוקינכטה ה  וליאו  תיסחי , רתויב  החיכשה  איה  ( 22% " ) לפוטמה

.רתויב טעומ  שומישב  ויה  0.4%(  ) תיב ירועש  עוציבל 

 

.ותוא השיחממה  אמגוד  העיפומ  דממ  לכ  רובעב  , " המזוי לש  םידממ  " ישילשה -  לוכשאה 

". השיגפה ךלהמב  ירקיעה  םזויה  : " דממה םש 

תאז לכב  ול  העיצמו  תושיגפ  דוע 5  ונל  וראשנש  ול  הריכזמ  ינא  " .פ 5 ) , ) לפטמ 61 אמגוד :  - " דבלב לפטמה  "
דיחפמש הז  ולש , בלכה  תא  רוציש  תשקעתמ  ינא  בלכ   רוציל  הצור  אוה  ותוא , םידיחפמש  םירבד  םג  רדחל  איבהל 

" .ותוא

הרימא וז  התייה  השעמל  ןחבמה - לע  רבדל  רוזחנש  שקיב  "י ' (: .פ 3 , ) לפטמ 39 אמגוד :  - " דבלב לפוטמה  דליה  "
". הרזעל וב  קוקזש  והשמל 

שפונה תויווחמ   ףתשמ  לפוטמה ] דליה  "] .פ 6 ,) , ) לפטמ 39 אמגוד :  - " לפטמה םע  ףותישב  לפוטמה  דליה  "
, ול בוט  רתוי  הברה  תיתרבח  הניחבמש  ךכ  לע  רפסמ  םירוהה ,) ילב  " ) יתרכהש םירבח  םע  הברה  יתקחש  , " תליאב

שיגרמ אוה  םא  יתלאש  בוט ." ךכ  לכ  אל   - " תידומיל הניחבמ  ךיא  יתלאש  .םתיא  הלבמ  םישדח , םירבח  ול  שי 
". ןכש רמוא  שפוחה , תא  רבכ  ליחתהש 

?" המזויל בישמ  דגנמ  םדאה  דציכ  : " דממה םש 

ןכומ לבא  רייצל  עדוי  אלש  רמוא  .ולש  החפשמה  תא  רייציש  ול  העיצמ  ינא  (  " .פ 1 , ) תלפטמ 61 אמגוד :  - " בויחב "
.רייצל ותוא  דמיל  אוה  ול , ץיברמ  םימעפל  קזח , יכה  אוה  ולש - חא  תא  ןושאר  רייצמ  .תונקדקדבו  בוט  רייצמ  .רייצל 

". ולש אמיא  תא  רייצמ  "כ  חא

תושיגפה עקר  לע  רורחשו  השדח  תונמדזהב  ךרוצה  לע  תרבדמ  ינאשכ  ( " .פ 3 , ) תלפטמ 39 אמגוד : - " הלילשב "
". רחא והשמ  הצור  הז - לע  רבדל  הצור  אלש  רמוא  תומדוקה 

, ייתולאשל התנע  אל  העש , עברכ  הקתש  "נ ' (: .פ 21 , ) לפטמ 2 אמגוד :  - " המכסה יא  רחאל  תשדוחמ  המכסהב  " 
רהמ יד  המיכסה  .טוקיניו נ ' לש  םישוקשקה " קחשמ   " תא יתעצהו  םילימ  םע  םויה  הל  השקש  הניבמ  ינאש  יתרמא 

". קחשמב הלועפ  הפתישו 



המוארטב קוסיעה  תא  םזיש  הז  היה  ימ  ןוחבל  רשפא  הז  דממ  " – המחלמב הרושקה  המוארטב  קוסיעל  המזוי  : " דממה םש 
? לפוטמה דליה  וא  לפטמה  המחלמב -  הרושקה 

- םירבשנ םואתפ  םיחוטב  יכהשו  דימת  ויהיש  בשחש  םירבדש  ךכ  לע  ונרביד  " (: .פ 1 , ) לפטמ 47 אמגוד : - " לפטמה "
טלקמל ודריו  אתבס  לצא  ויה  יכ  בוט  היהש  רמאו  המחלמב  שיגרה  ךיא  יתלאש  .בוצע  הזו  החפשמהו  אמיאו  אבא  ומכ 

". ףיכ היהו  קחיש  לבא  דיחפמ  תצק  היהו  הקעזא  התייהש  םעפ  לכ 

וצר שידק   ארק  דודה  .וכעב  ןורכיזה  םוי  סקט  היהש  תרפסמ  "א ' (: .פ 11 , ) לפטמ 1 אמגוד : לפוטמה " - דליה  "
.תוכמ תוללק ,  – .היבאו ןיבל א ' דודה  תנמלא  ןיב  הבירמ  הצרפתה  גרהנש .) דודה  לש  םינבה  , ) םינייחאה תא  תוארל 

לש ישגרה  ובצמל  תששוח  .הרטשמב  קית  םהל  וחתפיש  תדחופ  .דודה א ' לש  םייחה  חוטיב  לע  םיחוכיו  בקע  הבירמ 
". קרפתמש באה  תקרפתמש , החפשמה  ותמש , םידודה  המחלמה - בקע  תוקרפתה  לע  תרבדמ  .היבא 

" דליה ידי  לע  המחלמה  אשונ  רוכזאל  תונעה  : " דממה םש 

הדיחפמה השיאה  לש  יומידה  לע  דובעל  הצור  אלש  רמוא  רשי  אוה  " .פ 5 :) , ) לפטמ 61 אמגוד :  - " ביחרמ לפטמה  "
םידליל םיענ  היהיש  םיחמש - םיעבצב  עבצנ  רקנובה  .רקנובה  לע  םידבוע  ונחנא  .המחלמהמ   יומיד  איבהל  ףידעמו 

". ךכל סחייתמ  אל  אוה  ותוא , םידיחפמ  שממש  םייומידמ  קמחתמש  השוחת  יל  שיש  תפקשמ  ינא  .םש  םיבשויש 

רפיס לפוטמה ] ] .פ 1  :) , ) לפטמ 39 אמגוד : תורחא " - תויעבל  המחלמל  דליה  תוסחייתה  תא  ךיישמ  לפטמה   "
המ לש  תועמשמה  ךתעדל  המ   " ףיעסל הנעמב  המחלמב ." רכזנ  הלילב - לומתא  התייהש  הקעזאהמ  דואמ  להבנש 

ןורכיזה םוי  ברע  לש  הקעזאהש  הארנ  .זכרתהל  השקתמ  הבר , הדרחב  אצמנ  י ' : " תלפטמה תבתוכ  שחרתהש "
ששוח ליבקמבו  וילע  וקחצישו  התיכל  רוזחל  ששוח  .וילע י ' קחצ  ותיא  היהש  רבחו  הלהבב  ביגה  אוה  ותוא , העיתפה 

" השיגפה םויס  םע  ךתוא  םיקיסעמה  םירבדה  המ   " ףיעסל הנעמב  הז ." לש  תוכלשהלו  לבקיש - וירבדל  עורגה  ןויצהמ 
". המחלמל רבעמ  ןה  ןתיא  דדומתהל  ולש  ישוקהו  לש י ' תודרחהש  יל  הארנ  : " הבתכ תלפטמה 

ןה לופיטה  תושיגפמ  תיצחמכב  יכ  הלוע  המזוי  לש  םידממה  לש  תויוחיכשה  בושיחמ  המזיה : ידממ  יבגל  תואצות  םוכיס 
בישה דגנמ  םדאה  תושיגפה  בורבו  השיגפה , ךלהמב  ירקיעה  קוסיעה  אשונ  תריחב  תא  ומזי  לפטמה  ןהו  לפוטמה  דליה 

םילפטמל סחיב  שולש  יפ  הלועה  תורידתב  המחלמ  תויווחב  קוסיע  ומזי  םילפוטמה  םידליה  יכ  ןייצל  שי  .המזויל  בויחב 
וביחרה וא  ורקח  םילפטמה  המחלמה , אשונ  תא  הלעה  לפוטמה  דליה  םהב  םירקמהמ  שילשב  קר  תמועל 4.3% .)  11.4%)

.הז אשונ 

תויטמוארטה תויווחב  תודקוממה  תויוברעתהה  ןווגמל  סחייתמ  , " המוארטב תודקוממ  תויוברעתה  " יעיברה -  לוכשאה 
: םינושה םידממה  תא  תושיחממה  תואמגוד  ןלהל  .לופיטה  ךלהמב  ועציב  םילפטמהש  תונושה 

רמאו המחלמב  שיגרה  ךיא  יתלאש   " .פ 1 ) , ) לפטמ 47 אמגוד : יטמוארטה - " ןורכיזה  לע  ילטנמורטסניא  - אל רוביד  "
". ףיכ היהו  קחיש  לבא  דיחפמ  תצק  היהו  הקעזא  התייהש  םעפ  לכ  טלקמל  ודריו  אתבס  לצא  ויה  יכ  בוט  היהש 

" - הדרח םע  תודדומתהו  טקפאה  לש  היצלודומב  תוקסועה  תיתוגהנתה  - תיביטינגוק השיג  ךותמ  תוקינכטב  שומיש  "
ןתיתש ' המ יתשקיבו  תומדוקה  תושיגפב  החוודש  םיטגרטה  תמישר  תא  יתגצה  וז  השיגפב   " .פ 4 ) , ) לפטמ 6 אמגוד :

- היפרה תוטיש  התוא  יתדמילו  .חוטב  םוקמ  הנבתש  יתשקיב  ךכל  ףסונב  .ןותנ  עגרל  יביטקייבוס  ישוק  תמרל  הכרעה 
". תיתפערס המישנ 

םיפלק יתאבה  הלחתהב  רופיסה , לע  דובעל  ונלחתה   " .פ 3 ) , ) לפטמ 25 אמגוד : המוארטה - " לש  ביטרנה  תריצי  "
תא ופשח  וילע  הדובעהו  רופיסה  .דהל  ילומ  לש   see far-CBT לש הקינכטב  שומיש  ךות  רופיסה , תא  הנב א ' םהמ 

ריכמ ." אש ' והשימ  תויהל  לוכי  ץרופהש  הבשחמה  הדרחה : ררועמ  םרוגה 

לע רוביד   " איה רתויב  החיכשה  המוארטב  תדקוממה  תוברעתהה  המוארט : תודקוממ  תויוברעתה  יבגל  תואצות  םוכיס 
(1% " ) המוארטה לש  ביטרנ  תריצי  ו" ( 3%  ) טקפאה לש  היצלודומ   " לש תוברעתהה  וליאו  ( 12% "  ) יטמוארטה ןורכיזה 

. הכומנ תוחיכשב  תועיפומ 

 

יטמוטפמיסה רופישה  תדימל  םירושקה  לפטמה  ינייפאמ 

הרשכה  " דדמ תונמואב ,) תלפטמ  וא  גולוכיספ  " ) לפטמה לש  תיעוצקמה  תוכייתשהה   " הנתשמה ןיב  םימאתמ  ובשוח 
אל .הכרעה  ילכ  ינשב  רופישה  דדמ  ןיבל  עוצקמב " קתווה  תונש  ו" הרשכה ) רסח  / הרשכה לעב  " ) המוארטב לופיטב  תיפיצפס 



ידדמ ןיבל  קתווה  תונש  וא  המוארטב  תיפיצפס  הרשכהה  לפטמה , לש  תיעוצקמה  תוכייתשהה  ןיב  םיקהבומ  םימאתמ  ואצמנ 
.םידליה לש  רופישה 

 

םירוהה ואלימש   (CBCL  ) תוגהנתהה תויעב  יחוויד  יפל  רופישה  תדימ 

םינולאש לש  םינושה  תומלוסל  .םירוהה  ואלמש  ( CBCL   ) תוגהנתה תויעב  ינולאש  ופסאנ  םילפוטמה  םידליה  לכ 20  רובעב 
תויעבו תומנפומ  תויעב  ןואכד , / הדרח בשק , / תויתבשחמ תויעב  תוינפוג , תונולת  תינפקות , תוגהנתה  יללכ , ןויצ   ) ולא

, לופיטה תליחת  ינפלש  הדידמב  הכרעוהש  יפכ  םימוטפמיסה  תמצוע  ןיב  םישרפה  םיגציימה  רופישה  ידדמ  ובשוח  תונצחומ )
תומלוסב רופישה  תדימ  תניחבל  תינמי , תיבנז  דח  הרעשה  ךות  םייולת  םימגדמל  t ינחבמ ועצוב  .ומויסבש  הדידמה  ןיבל 

תמצוע הנושארה  הדידמב  רשאכקהבומ  אצמנ  תוגהנתהה  תויעב  לכ  ךס  תא  ללוכה  יללכה , ןויצב  רופישה  םינושה  .
(. M=.28; SD=.13  ) לופיטה םותב  הדידמל  האוושהב  ( M=.33; SD=.13  ) רתוי ההובג  התייה  יללכה  ןויצב  םימוטפמיסה 

תומלוסה ראשב  קהבומל , בורק  תונצחומ " תויעב   " םלוסב רופישהו  קהבומ , אצמנ  תומנפומ " תויעב   " םלוסב רופישה  ןויצ 
.קהבומל בורק  אצמנ  אל  רופישה 

םירוהה ואלימש   CBCL יפל   רופישה  תדימל  םירושקה  םיילופיט  םיביכרמ 

םיפיעסב וגצוה  רשא  םינושה , םיילופיטה  םיביכרב  שומישה  תוחיכש  ןיב  רשקה  תא  ןוחבל  תנמ  לע  םייקלח  םימאתמ  ובשוח 
לדבה אצמנ  אלש  תורמל  .םירוהה  ואלימש   CBCL ינולאשב םיחוודמה  םימוטפמיסה  תמצועב  רופישה  ןיבל  םימדוקה ,

שומיש השענ  הנוש  תיעוצקמ  תוכייתשה  ילעב  םילפטמ  ןיב  םינושה , םיילופיטה  םיביכרב  שומישה  תוחיכשב  קהבומ 
אלה העפשהה  תא  תוקנל  תנמ  לע  עובקכ , לפטמה  לש  תיעוצקמ  תוכייתשה  הנתשמה  תקזחה  ךות  םייקלח  םימאתמב 
ךשמהל תיב  ירועש  ןתמ  : " תואבה תוילופיטה  תוקינכטה  ןיב  םיקהבומ  םייבויח  םימאתמ  ואצמנ  .הז  הנתשמ  לש  תקהבומ 
תדקוממ תוברעתה  ", " יטמוארטה ןורכיזה  לע  רוביד  גוסמ  המוארטב  תדקוממ  תוברעתה  ", " לופיטה תושיגפ  ןיב  הדובעה 

רופישה ידדמ  ןיבל  תיכוניח " - וכיספ / תיביטינגוק תוברעתה  ", " הדרח םע  תודדומתהו  טקפאה  לש  היצלודומ  גוסמ  המוארטב 
(R=0.76-0.59 " ) תומנפומ תויעב  (,  " R= 0.84  - 0.94 " ) ןואכיד / הדרח  " (R=0.65-0.67)  " יללכ  CBCL ןויצ   " תומלוסב

םיילילש םימאתמ  ואצמנ  םיישיא ," ןיב  םיסחיב  תודקמתה   " ילופיטה דקומה  רובעב  (. R=0.58-0.48 " ) תונצחומ תויעב   ו"
R= -0.52 - - " ) תונצחומ תויעב  ו" תינפקות " תוגהנתה  ", " יללכ  CBCL ןויצ  " תומלוסב רופישה  ידדמ  ןיבל  וניב  םיקהבומ 

הנטק מ-0.01. םימאתמה  לכב  תוקהבומה  תמר  (. 0.54; p=0.01-0.02

םילפטמה ןיב  םיילופיטה  םיביכרמב  שומישה  רוזיפ  חותינ 

םירושק ואצמנ  רשא  םיילופיטה  םיביכרמה  ועיפוה  םהילופיטבש  םילפטמה  לש  יסחיה  רפסמה  לע  רוא  ךופשל  תנמ  לע 
וטלב .ולא  םיביכרמ  ועיפוה  םהילופיטב  רשא  םילפטמה  רפסמ  בשוח  םירוהה , ואלמש   CBCL ינולאשב קהבומ  רופישל 
ברקב עיפוה  םיישיא ," ןיב  םיסחיב  תודקמתה   " רתויב ץופנה  ילופיטה  ביכרמהש  ךכ  לע  ועיבצה  רשא  םיאצממה  דחוימב 
", יללכ  CBCL יללכ ןויצ   " תומלוסב רופישה  ידדמ  םע  םיקהבומ  םילילש  םימאתמ  לעב  ביכרמ  וניה  םילפטמה ,  95%

תושיגפ ןיב  הדובעה  ךשמהל  תיב  ירועש  ןתמ   " ילופיטה ביכרמה  תאז , תמועל  תונצחומ ." תויעב  ו" תינפקות " תוגהנתה  "
תויעב ", " םירוה  CBCL יללכ ןויצ   " תומלוסב רופישה  ידדמ  םע  םיקהבומ  םייבויח  םימאתמ  לעבכ  אצמנ  רשא  לופיטה "

, ןכ ומכ  .דבלב  םילפטמהמ  ברקב 20%  שומישב  אצמנ  תונצחומ ," תויעב  ו" תומנפומ " תויעב  ", " ןואכיד / הדרח ", " תויתבשחמ
ידדמל תיתועמשמ  תורושק  ןה  ףא  םילפטמהמ  לצא 75%  ועיפוהש  המוארטב  תודקוממה  תונוש  תויוברעתהה  יכ  טלב 

.רופישה

 

ןויד

םינותנה חותינ  ךילהת  .ינתוכיאה  רקחמה  תדותמ  םע  יתומכה  רקחמה  תדותמ  תא  תבלשמה  רקחמ  תטישב  עצוב  הז  רקחמ 
ידדמ ובשוח  ןכמ  רחאל  .לופיטה  ינמויב  םילפטמה  ידי  לע  וראות  רשא  םיילופיטה , םיביכרמה  ןויפאב  תינתוכיא  הטישב  לחה 

 ) דליה תוגהנתה  תויעב  ןולאש  תועצמאב  רופישה 

שומישה ןיב  םירשקה  תניחב  תא  רשפא  ולא  רקחמ  תודותמ  יתש  בוליש  (. Child Behavior Checklist – CBCL
יוהיז רשפא  םילפטמה  לש  קבדיפה  ינולאשל  לופיטה  ינמוי  ןיב  בולישה  ףסונב  .רופישה  ידדמ  לומ  לא  םילופיטה  םיביכרמב 

.םילפטמה ולקתנ  םהב  םיישקה  לש 

םייביטקריד אל  םיביכרב  שומיש  תמועל  םייביטקריד  לופיט  יביכרב  שומיש 



ןתינ .םייביטקריד  אל  לופיט  יביכרמבו  םייביטקריד  לופיט  יביכרמב  ןה  יטקלקא  שומיש  ושע  תונמואב  תולפטמהו  םיגולוכיספה 
םה ןכש  םייביטקריד , לופיט  יביכרמכ  תוילופיט " תוקינכט   " לוכשאה תחת  תואצותה  קרפב  םיעיפומה  םיביכרמל  סחייתהל 

םה לפוטמה , דליה  לש  ודוקפת  תמרו  ותודדומתה  ןפוא  תא  רפשל  ידכ  לפטמה  לש  תיביטקא  הלבוה  וא  תוברעתהכ  ורדגוה 
, רבעה תויווחב  ןויד  םתיא , תודדומתה  ןונכתו  םיידיתע  םיבצמב  קוסיע  לפוטמה , דליה  לש  ויתוחוכב  דוקימו  המצעה  םיללוכ :

תיכוניח - וכיספ / תיביטינגוק תוברעתה  לפוטמה , לש  ימצעה  וכרעל  םירושקה  םירזוח  תושגרל  תובשחמ  ןיב  םירושיק  תריצי 
תואצותה קרפב  םיעיפומ  םייביטקריד  אלה  לופיטה  יביכרמ  .םעוציבל  תוסחייתהו  תיב " ירועש   " ןתמ המוארטל ,] רשק  אלל  ]

, הבשקהב ותוסחייתה  יפ  לע  םייתועמשמכ  לפטמל  ועמשנשו  לופיטב  ולעש  םיאשונל  םיסחייתמו  לופיטב " םידקומ   " לוכשאב
שגר לש  יוטיבו  טקפאב  ילופיטה , רשקבו  ךילהתב  םיישיא , ןיב  םיסחיב  תודקמתה  םיללוכ  םה  .ןמויב  םנויצב  וא  ןויד , הריקח ,

.תומולחו םידחפ  תולאשמ  לש  הריקחו 

רתוי הבר  התייה  םייביטקריד  אלה  לופיטה  יביכרמב  שומישה  תוחיכש  םילפטמה  לש  יעוצקמה  ךוישל  רבעמ  יכ  אצמנ 
םילוע יביטקריד  - אל לופיט  ןוויכל  היטהה  תא  םיקזחמה  םיאצממ   . םייביטיקריד לופיט  יביכרמב  שומישה  תדימל  האוושהב 

היה לפטמה  תוילופיטה , תושיגפה  לכ  ךסל  רבעמ  יכ  הלוע  חותינהמ  המזוי ." לש  םידממ   " לש תוירוגטקה  חותינב  תוננובתהמ 
לפטמה ןהו  דליה  ןה   40%- כבו ירקיעה  םזויה  היה  דליה  תושיגפהמ  .לופיטה ב-37%  תושיגפמ   20%- כב קר  ירקיעה  םזויה 

הדמעב ושמתשה  םילפטמה  תושיגפ  לש  בר  רפסמבש  ךכ  לע  םיעיבצמ  ולא  םיאצממ  .השיגפה  ךלהמ  תא  ףתושמב  ומזי 
, קחשמב לופיטב  לבוקמה  ןורקעה  לע  הארנכ  תססובמ  וז  הדמע  .ולופיט  תא  ליבוהל  לפוטמה  דליל  תרשפאמה  תילופיט 

קחשמה תושיגפב  דליה  לש  הלבוהל  תובישח  סחיימה  תוימנידוכיספ , תוירואיתל  ןהו  תויטסינמוה  תוירואיתל  ןה  ףתושמה 
םילופיטב תיזכרמ  הניה  וז  תילופיט  הדמע  ןכאש  הארמ  ( Robinson, 2011  ) ןוסניבור לש  ורקחמ  . (Altman et al., 2002)

תאז םע  .יופירל  תוחוכ  וכותב  אוצמל  תנמ  לע  יווילל  רקיעב  קוקז  לפוטמהש  הנימאמה  תיטסינמוהה , השיגה  חורב  קחשמב 
: םיגוס השולשמ  המוארטב  תודקוממה  תויוברעתה  תושיגפ , לש  תיסחי  םצמוצמ  רפסמב  םא  םג  ועציב , םילפטמהש  אצמנ 

םיבולישש הארנ  .המוארטה  לש  ביטרנ  תריציו  הדרח  םע  תודדומתהו  טקפאה  לש  היצלודומ  יטמוארטה , ןורכיזה  לע  רוביד 
אל לופיט  יביכרב  שומישהשכ  םתעדל , רתויב  ליעיה  לופיטה  תא  קפסל  הרטמב  םילפטמה  ידי  לע  םישענ  ולא  ןיעמ 

תא דקמל  תנמ  לע  השענ  םייביטקרידה  לופיטה  יביכרב  שומישהש  דועב  יביטימ , ילופיט  רשק  רוציל  דעונ  םייביטיקריד 
(. Rasmussen & Cunningham, 1995LaMotte, 2011;  ) לופיטל עיגה  דליה  םניגבש  םיישקה  םע  תודדומתהב  לופיטה 

דליה לש  ובצמ  רופישל  םתמורתו  םינושה  לופיטה  יביכר 

 ) דליה תוגהנתה  תויעב  ןולאש  יפל  רופישה  דממב  שומיש  השענ  יחכונה  רקחמב 

תוילופיטה תוקינכטה  ןיבל  וניב  רשקה  תא  ךירעהל  תנמ  לע  םירוהה  ואלימש  ( Child Behavior Checklist – CBCL
םימאתמב תאצמנ  לופיטה " תושיגפ  ןיב  הדובעה  ךשמהל  תיב  ירועש  ןתמ   " תילופיטה הקינכטה  יכ  אצמנ  .וחוודש  תונושה 

", תויתבשחמ תויעב  ", " תוגהנתה תויעב  לש  יללכ  ןויצ  : " CBCL-ה תומלוסב   רופישה  ידדמ  ןיב  םע  םיקהבומ   םייבויח 
תקינכטש ךכ  לע  העיבצה  רשא  הזילנא  אטמה  תא  םאות  הז  אצממ  תונצחומ ." תויעב  ו" תומנפומ " תויעב  ", " ןואכיד / הדרח "
.לופיטה לש  תויבויח  תואצותל  ןותמ , טקפא  םע  יבויח  ןפואב  הרושק , םייתוגהנתה  םייביטינגוק  םילופיטב  תיב  ירועש  ןתמ 

דליה לש  תונעיהה  תדימו  תיבה  ירועש  עוציבל  לפטמה  תוסחייתה  ידי  לע  ןתוממ  הז  טקפא  יכ  ונייצ  םיבתוכה  תאז  םע  דחי 
דבלב םילפטמ  יכ 4  אצמנ  יחכונה  רקחמב  (. Kazantzis, Deane, & Ronan, 2000) תיבה ירועש  עוציבל  לפוטמה 
סחייתה דבלב  תחא  השיגפב  יכ  אצמנ  ףסונב  .לופיטה  ךלהמב  תדדוב  השיגפב  תיבה  ירועש  ןתמ  תקינכטב  ושמתשה 

תורפסב .תיבה  ירועש  עוציבל  לפוטמה  דליה  לש  תונעיהה  תדימ  הראות  אל  ןמוי  ףאבו  תיבה  ירועש  עוציבל  לפטמה 
(, Neimeyer, & Feixas, 1990  ) ןואכידב יתצובק  לופיטב  תיב  ירועש  ןתמ  לש  תיבויחה  המורתל  תויודע  תומייק  תירקחמה 

תיטמוארט טסופ  קחד  תערפהב  לופיטבו  ( Westra, Dozois, & Marcus, 2007  ) הדרח תוערפהב  יתצובק  לופיטב 
רעשל ןתינ  תאז , לכ  רואל  (. Brady, Dansky, Back, Foa, & Carroll, 2001; Foa, Hembree, & Rothbaum, 2007)
ביטהל ויה  םייושע  םעוציבל  לפוטמה  דליה  לש  תונעיהל  תוסחייתהו  םתקידב  תיב , ירועש  ןתמ  תקינכטב  רתוי  בר  שומיש  יכ 

.םילפוטמה םידליה  םע 

יחווידב רופישה  ידדמ  ןיבל  וניב  םיקהבומ  םיילילש  םימאתמ  ואצמנ  םיישיא " ןיב  םיסחיב  תודקמתה   " ילופיטה דקומה  רובעב 
ןוויכמ עיתפמ  הז  אצממ  תונצחומ ." תויעב  ו" תינפקות " תוגהנתה  ", " תוגהנתה תויעב  לש  יללכ  ןויצ   " תומלוסב םירוהה 

Weissman, 2010) Interpersonal לופיטה   תשיג  לש  הדוסיב  יוצמ  םיישיא  ןיב  םיסחיב  תודקמתה  לש  הז  ביכרמש 
 ) ןואכידמ םילבוסה  םידליב  לופיטב  הליעיכ  האצמנ  רשא  (, Psychotherapy

לש טקפאב  םידליה  לש  םבצמב  הרמחהה  תא  תולתל  השק  (. Sburlati, Lyneham, Mufson, & Schniering, 2012
םבצמ המחלמה  תומוארטל  הפישחה  תובקעבש  תושק  תולגתסהו  תורשקתה  תויעב  םע  םידליב  רבודמ  יכ  ןכתיי  .לופיטה 

תולוכי וחתפ  אלש  םידלי  לצא  רתוי  הובג  תיטמוארט  - טסופ הערפה  חותיפל  ןוכיסה  יכ  הארמ  ןכא  רקחמה  .רימחה  ףא 
תולגתסהה םוחתב  תויעב  םע  תודדומתה  (. Fonagy & Target, 2003  ) המוארטל םדוק  דוע  תומיאתמ  תויביטקלפר 

דמעמבו בצמב  םייוניש  ןהו  לפוטמה  לש  תישיאניבה  היצקארטניאה  יסופדבו  תימצעה  הסיפתב  יוניש  ןה  תברעמ  תיתרבחה 
תויוברעתהו ןמז  ךרואל  תורשקתה  תוססובמ  תויוברעתה  תללוכה  תילופיט  הדובע  תשרדנ  ןכ  לע  .ותביבס  דצמ  יתרבחה 



דליב תודקוממ  תויוברעתהל  טקיורפב  ןמזה  תאצקהו  םילופיטה  לש  תיסחי  רצקה  ךשמה  רואל  .יוניש   רוציל  ידכ  תויתכרעמ 
.ולא םידלי  יכרצל  תמאתומו  תקפסמ  התיה  תוברעתהה  םא  קפס  תויתכרעמה ) תויוברעתהל  תוחפו  )

הקינכטה רובע  םגו  יטמוארטה " ןורכיזה  לע  רוביד  גוסמ  המוארטב  תדקוממ  תוברעתה   " תילופיטה הקינכטה  רובע 
םייבויח םימאתמ  ואצמנ  הדרח ," םע  תודדומתהו  טקפאה  לש  היצלודומ  גוסמ  המוארטב  תדקוממ  תוברעתה   " תילופיטה
תויעב ו" תומנפומ " תויעב  ", " ןואכיד / הדרח ", " CBCL יללכ ןויצ   " םירוהה ואלמש  תומלוסב  רופישה  ידדמ  ןיבל  םניב  םיקהבומ 

הדרחה םע  תודדומתההו  יטמוארטה  ןורכיזה  לע  תילופיטה  הדובעה  םצעש  ךכ  לע  םיעיבצמ  ולא  םיאצממ  תונצחומ ."
המוארטב דקוממ  לופיט  יכ  רעשל  ןתינ  הז  אצממ  רואל  .םידלי  לש  תיטמוארט  טסופ  הקוצמב  רופישל  הרושק  ותוא  הוולמה 

תילופיטה הדובעה  דוקימב  תובישחה  תודוא  הז  אצממ  .תיתועמשמ  תיטמוטפמיס  הלקה  לפוטמה  דליל  קפסמ  המצע 
 ) תירקחמה תורפסב  תיסחי  בחרנ  סוסיבל  הכז  המוארטב 

(. Murray, Cohen, & Mannarino, 2013; Cohen, Murray, & Mannarino, 2013

רשק אלל   ) תיכוניח - וכיספ / תיתוגהנתה תיביטינגוק  תוברעתה   " תילופיטה הקינכטה  ןיב  יבויח  םאתמ  אצמנ  ףסונב ,
הדרחו ןואכידב  אטבתהל  תויושע  תויטמוארט  טסופ  תובוגתש  ןוויכ  ןואכיד ." / הדרח  " תומלוסב רופישה  דדמ  ןיבל  " ( המוארטל
תא רפשל  היושע  המוארטל  חרכהב  הרושק  הניאש  תיכוניח  - וכיספ / תיתוגהנתה תיביטינגוק  תוברעתהב  שומיש  םייללכ ,

לש תילופיטה  תוליעיה  תודוא  תירקחמה  תורפסה  תא  םאות  הז  אצממ  .המוארטה  תובקעב  ורצונש  ןואכידהו  הרדחה 
 ) םידלי ברקב  ןואכידו  הדרח  תוערפהב  לופיטב  תויכוניח  - וכיספו תויתוגהנתה  תויביטינגוק  תויוברעתה 

(. Compton, March, Brent, Albano, Weersing, & Curry, 2004

םילפטמה יישק 

ךותמ 14 יכ 13  הלע  .םתדובעב  םילפטמה  ולקתנ  םהב  םיישק  רפסמ  לע  עיבצה  לופיטה  ינמוי  לש  ילאירוגטקה  ןכותה  חותינ 
תדקוממ תחא  תוברעתה  תוחפל  ועציב  המוארטב , תדקוממ  הרשכה  ורבע  יכ  קבדיפה  ינולאשב  וריהצה  רשא  םילפטמ 

טקפא לדוג  םע  קהבומ  ןפואב  ועציב  תונמאב , תולפטמל  האוושהב  םיגולוכיספה  .ןמויב  ראותמה  לופיטה  ךלהמב  המוארטב 
הביסה .המוד  הרשכה  לע  םיחוויד  תורמל  תאז  םינושה .) םיגוסל  רבעמ   ) המוארטב תודקוממ  תויוברעתה  רתוי  ןותמ ,

ששח  " גוסמ התייה  לופיטה , ינמויב  םילפטמה  וחוויד  הילע  המוארטב , תודקוממה  תויוברעתהה  עוציב  יאל  רתוי  החיכשה 
םיחווידל המודב  תאז  תינשמ ." היצזיטמוארט  / תוחונ יא  לש  הבר  הדימ  לפוטמל  םורגת  המוארטב  תדקוממ  תוברעתה  ילואש 

ששחה תאו  המוארטה , םע  עגמה  לומ  שוחל  םייושע  םילפטמהש  העיתרה  תא  תראתמה  (Herman, 1997  ) ןמרה לש 
, וז תוענמיהל  תפסונ  הביס  ויה  דוביעה  לוהינב  םיקיפסמ  עדיו  ןוחטב  רסוח  .לופיטה  ךלהמב  תפסונ  תיטמוארט  היווחל  םורגל 

המוארטה רשאמ  רתוי  הבר  תומידק  ילעב  םידקומ  שי  יכו  תוסחייתהל ," םיקוקזה  םידקומ  ןומה  שי  יכ   " השוחת םע  דחי 
.תודליב תבכרומ  תיתמוארט -  טסופ  קחד  תערפה  תודוא  תוינכדע  תויודע  תואצמנ  תירקחמה  תורפסב  יכ  ןייצל  שי  .הפלחש 
, תוישיא ןיב  תומוארט  רפסמ  ווח  רשא  הלאכ  וא  היגולותפוכיספ , לש  הירוטסיה  ילעב  םידליש  ךכ  לע  עיבצמ  וז  תורפס 

תמרו תיטמוארט  טסופ  הקוצמ  חותיפל  ןוכיס  תצובקבו  רתוי  םיעיגפ  םניה  תומדקומ , תומוארט  וא  תכשוממ  המוארט 
ולא םיאצממ  (. Wamser‐Nanney, & Vandenberg, 2013  ) ירוביצ יטמוארט  עוריא  תובקעב  הבוט  תוחפ  תולגתסה 
תמועל ןושארה  , בלשב  תידימה , תיטמוארטה  היווחה  דוביעב  תודקוממה  תויוברעתה  עוציב   לש  תובישחה  תא  םיקזחמ 

.םישדח וא  םיינורכ  םינוש  תולגתסה  ישקב  הליחתלופיט 

ויה הז  ירקחמ  טקיורפב  םילפוטמה  םידליהו  םילפטמה  יכ  הדבועה  תאו  טקיורפל  עקרה  תא  בוש  ריכזהל  בושח  ףסונב ,
יושע הז  עקרו  ןכתיי  .היינשה  ןונבל  תמחלמ  לש  ( Shared traumatic realities  ) םיפתושמ םייטמוארט  םיעוריאל  םיפתוש 

תודוא םינותנמ  ( 1 : ) יוסינה יאצממ  ףקשנש  יפכ  המחלמה , תמוארטב  קוסעל  םילפטמה  לש  לופכה  ישוקה  תנבהל  םורתל 
סחיב שולש  יפ  הלועה  תורידתב  המחלמ  תויווחב  קוסיע  ומזי  םילפוטמה  םידליה  יכ  הלע  המזוי " לש  םידממ   " לוכשאה

, המחלמה אשונ  תא  הלעה  לפוטמה  דליה  םהב  םירקמהמ  שילשב  קר  עיתפמ , ןפואב  יכ  תוארל  ןתינ  ףסונב  ( 2 , ) םילפטמל
' ) תושו רלוו  לש  םרקחמ  יאצממ  תרזעב  םג  ריבסהל  ןתינ  הז  ישוק  .הז  אשונ  וביחרה  וא  ורקח  םילפטמה 

תנמ לע  לופיטב  תויביטיקריד  תוטיש  םושיימ  םיענמנ  םילפטמש  ךכ  לע  ועיבצה  רשא  ( Waller, Stringer, & Meyer, 2012
םושיימ רתוי  ענמנ  אוה  ךכ  הדרח , לש  רתוי  ההובג  המר  לעב  וניה  לפטמהש  לככשו  םהילפוטמב , הדרח  ררועלמ  ענמיהל 

ליבוהל תויושע  המוארטב  קוסעל  לפטמה  לש  ישוקה  תושוחת  יכ  אצממה  תא  ףיסוהל  ןתינ  ךכל  .לופיטב  תויביטקריד  תוטיש 
לפוטמה םהב  םירקמב  וליפא  ( Sigel, Benton, Lynch, & Kramer, 2013  ) הילע הדובעהמו  המוארטה  רקחמ  תוענמיהל 

(. Zoellner et al., 2011; Cohen et al., 2014  ) ךכל לגוסמו  ןכומ  ומצע 

ויתולבגמו   רקחמה  תמורת 

תלוכיב עגופ  םגדמה  לש  םצמוצמה  ולדוג  תישאר , .תוביס  רפסמ  בקע  יחכונה  רקחמה  יאצממל  תוריהזב  סחייתהל  שי 



םילוכי ויה  רשא  רתוי  םיבכרומ  םייטסיטטס  םיחותינ  עוציב  ענמ  ףאו  םיפסונ  םייטמוארט  םיעוריאו  תויסולכואל  הללכהה 
םילפטמהו םידליה  תריחב  ןפואש  תורמל  יכ  ןייצל  שי  תאז , םע  דחי  .םינתשמה  ןיב  םיסחיה  תכרעמ  לע  ףסונ  רוא  ךופשל 

דחוימב יחכונה , רקחמב  ולבקתה  רשא  םיאצממה  לעופב , ועצובש  םילופיטה  יפואבו  םברקב  תמיוסמ  תונוש  ורצי  הז  רקחמל 
רבד רופישה , ידדמ  ןיבל  לופיטה  יביכרמ  ןיב  םייתועמשמ  םיטקפא  ילעבו  םיקהבומ  םירשק  לע  םיעיבצמ  וז , תונוש  רואל 
.תיתרבח הייצר  לש  תויטהמ  ועפשוהו  ןכתיי  ןכ  לעו  ימצע  חוויד  לע  םיססבתמ  לופיטה  ינמוי  .רקחמה  לש  ףקותה  תא  קזחמה 

רקחמ לאכ  יחכונה  רקחמל  סחייתהל  ידיתע  רקחמ  לע  .תרוקיב  תצובק  התייה  אל  הז  רקחמב  םייתא , םילוקיש  בקע  תינש ,
לודג םגדמב  שומיש  .הלועפ  רקחמ  תייגולודותמב  שומיש  ידכ  ךות  ירקחמה  ךרעמה  הנבמ  תא  רפשל  ףואשלו  שושיג ,

הצובקבו ליגר "  " לופיט ועצבי  םילפטמה  תחא  הצובקב  לשמל , .תינמז  וב  םילפטמ  תוצובק  רפסמ  רוקחל  רשפאי  הברהב 
.םתובישח לע  עיבצה  יחכונה  רקחמה  רשא  םיילופיט  םיביכרמב  ההובג  תורידתב  שמתשהל  םילפטמה  וכרדוי  תפסונ 

טסופ הקוצממ  םילבוסה  םידליב  לופיט  תודוא  עדיה  ףוגל  תישעמו  תיטרואית  המורת  לעב  וניה  יחכונה  רקחמה  תאז , לכ  דצל   
ובלישו םייטקלקא  ויה  חטשב  םילופיטהש  הדבועה  תישאר , .תפתושמ  תיטמוארט  תואיצמ  לש  טסקטנוקב  תיטמוארט 

לפוטמה דליה  רובעב  לופיטה  תמאתהב  םילפטמה  לש  הבר  תושימג  לע  עיבצהל  היושע  תונוש , תוילופיט  תושיגמ  םיביכרמ 
תילופיט הדמעמ  אקווד  תעבונ  וז  תויטקלקאו  ןכתיי  יכ  הרעשה  תא  רתוי , קימעמ  רקחמ  ילבמ  לטבל , ןיא  תאז , םע  .יפיצפסה 
טסופ הקוצממ  םילבוסה  םידלי  םע  םידבועה  ולא , םילפטמ  תצובק  ברקב  ןכ , לע  .ןתיא  סיסב  תרסחו  תלבלובמ  תירירבש ,

ךילהת לש  תובישחה  המכו  המכ  יפ  הלוע  טרפב , תפתושמ  תיטמוארט  תואיצמב  םידבועה  םילפטמ  ברקבו  ללכב , תיטמוארט 
שומיש תויונמוימ  תשיכרו  תוירואיתה  תדימלב  דקוממ  תויהל  הז  הרשכה  ךילהת  לע  .רתוי  הדומצ  הכרדהו  ףיקמ  הרשכה 

רואל (. Warfield, 2013  ) המוארטב לופיטב  םתוליעי  תודוא  תוינכדע  תוירקחמ  תויאר  תומייק  םהיבגל  םיילופיטה  םיביכרמב 
הרשכהה ךילהתב  שיגדהל  שי  םיבר , רופיש  ידדמל  תורושקה  ולא  ןה  המוארטב  תודקוממה  תויוברעתהה  יכ  אצממה 

ישגר דוביעל  תורגסמ  קופיס  ךות  תאז  לכ  .םירחא  םיישקב  קוסיע  ןכמ  רחאל  קרו  המוארטב  קוסיעה  תומידק  תא  הכרדההו 
.םהילפוטמ םע  תפתושמ " תיטמוארט  תואיצמ  םיאצמנה ב" םילפטמה  תויושיגרו  תודרח  לש 

םוכיס

, תויביטקריד אלו  תויביטקריד  תוילופיט  תושיגמ  םיילופיט  םיביכרמ  לש  יטקלקא  רצות  םניה  חטשב  םיעצובמה  םילופיטה 
אל םיילופיט  םיביכרמב  רתוי  רידת  ןפואב  ושמתשה  יחכונה  רקחמב  ופתתשהש  םילפטמה  .תוילולימ  אלו  תוילולימ 

םייוצמה םידליב  לופיטב  םייביטקריד  םיילופיט  םיביכרמ  לש  םתוליעיל  תוירקחמה  תויודעה  תורמל  תאז  םייביטקריד ,
םיילופיט םיביכרמ  ןיב  םיקהבומו  םייבויח  םירשק  לע  םיעיבצמ  םמצע  רקחמה  יאצממ  ךכמ , הרתי  .תיטמוארט  טסופ  הקוצמב 
ןיב םיסחיב  תודקמתה   " המשרנ םמיע  לופיטבש  םידלי  לש  םבצמש  ךכל  תודע  האצמנ  .םינוש  רופיש  ידדמל  םייביטקריד 

תודקוממ תויוברעתהב  המיאתמ  הרשכה  לע  חווידה  תורמל  יכ  אצמנ  ףוסבל  .ערוה  ףא  אלא  רפתשה , אלש  קר  אל  םיישיא "
תורידתב המחלמ  תויווחב  קוסיעל  םזויה  היה  לפטמה  ( 1 : ) ולא תויוברעתה  עצבל  לופכ  ישוק  ווח  םילפטמה  המוארטב ,

םילפטמה המחלמה , אשונ  תא  הלעה  לפוטמה  דליה  םהב  םירקמהמ  שילשב  קר  ( 2  ) .םידליה תמזויל  סחיב  שולש  יפ  הכומנ 
תורפסב תוכמתנה  המוארטב  תודקוממ  תויוברעתה  לש  ןתוליעי  תורמל  םייקתה  הז  ישוק  .הז  אשונ  וביחרה  וא  ורקח 

םידלי םע  םידבועה  םילפטמ  רובעב  הכרדההו  הרשכהה  ךילהת  לע  תאז , רואל  .יחכונה  רקחמה  יאצממבו  תירקחמה 
לע םיעיפשמה  םיישגר  םימרוגל  םג  סחייתהל  הכירצ  הרשכהה  .רתוי  דומצו  ףיקמ  תויהל  תיטמוארט , טסופ  הקוצמב  םייוצמה 

.םהמ  םיעפשומו  םידליה  ומכ  םייטמוארט  םיעוריא  םתואל  םיפושחה  םילפטמה  תוגהנתה 
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