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  תודות

  

רסקי שליוותה אותי במסע יאי רוצה להביע את תודתי הגדולה למחת המחקר פרופ' יוליה מ

  חן והיוותה "סביבה מאפשרת" מכילה ומחזיקה. תבלווייכתיבת עבודת הדוקטורט, 

  

שהיא כמלאך הממוה מלמעלה על עבודת  ,, אישתי היקרהתוה לוות ביתי וספת, תודה

ולהוריי שתמכו בי בכל מסע כתיבת עבודת  הדוקטורט, שומרת אותו ומכה אותו ואומרת לו גדל.

  .ולשאיפה למרומים תהדוקטורט וחיכו אותי להישגיו

  

מו לפתוח את סגור ליבם ולשתף אותי בחוויות הרגשיות שלהם יאסיר תודה לכל האבות שהסכאי 

כאבות, באתגרים שיצבים לפתחם ובתהליך המרתק של עיצוב האבהות בתוך תהליך הגירה ומעבר 

  בין תרבותי.

  

יוליה  'רבים וטובים ליוו אותי במהלך כתיבת העבודה וביהם קבוצת הדוקטורטים של פרופ

רסקי שהיוותה "מרחב פוטציאלי" ליצירתיות שלי ועזרה בליטוש העבודה ובגיבוש הממצאים ימ

  של המחקר הוכחי.

  

-אויברסיטת בן, מלגת המחלקה לעבודה סוציאליתשל  ודת הדוקטורט התאפשרה בזכות סיועעב

 גוריון.
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  תקציר

שהיגרו מברית  1המחקר הוכחי עוסק בחוויותיהם של אבות לבים, בי דור האחד וחצי

  המועצות לשעבר לישראל.

בשים האחרוות ושופך אור על סוגיות רחבות ומקיפות בחיי  חקר אבהות הולך ומתפתח

להבין את  ןאבות. בתחילה חקר אבהות עסק בעיקר בשאלה "לאן עלמו האבות?" מתוך רצו

ההשלכות של היעדרותו של האב מחיי ילדיו. לאחר מכן חקר האבהות ביקש לדעת מה תפקידו של 

כדי לגדל את ילדיו. בהמשך, המחקר ביקש האב ומהן הפרקטיקות ההוריות שבהן הוא משתמש 

חה הלדעת מה המשמעות של האבהות בהקשרים פוליטיים, תרבותיים וחברתיים שוים מתוך ה

  דרך הפרשות שמעיקים לה.אבהות פושטת ולובשת צורה הש

 -התיאוריות הפסיכולוגיות השוות שעסקו באבהות, תיארו את האב באופן חד מימדי

בעוד האם תוארה כדמות מיטיבה,  ,בחיי ילדו תמרוחקת ומאיימת או פריפריאליכדמות מסרסרת, 

יכול להיווצר קשר קרוב ואמיץ. גם התיאוריות הפסיכולוגיות שיו את  מכילה ומחזיקה שאיתה

ות ות והן כיוםים האחרומקום גדול ליותר למשמעות של האב בחיי  ותתפיסתן ביחס לאבות בש

  ילדיו.

וא גוף ידע מבוסס ורחב יותר אשר מתחקה אחר חוויות המהגרים בשלבי חקר ההגירה ה

הגירה; מדייות כמו המיעים להחיים השוים ובוחן אספקטים שוים ומגווים בהקשר של הגירה 

חקר ההגירה עוסק רבות באוכלוסיות  כלפי מהגרים והשתלבותם של מהגרים בארץ הקולטת.

העיסוק בחוויה של הורים מהגרים באופן מפתיע, קולטת, אך בארץ ה ןשוות ומגווות ובהסתגלות

 תלא זו אף זו, חקר ההגירה שעוסק בחוויי ובעיצוב זהותם ההורית בתהליך ההגירה הוא מצומצם.

, הוא מצומצם אף יותר ומעטים היגרו כילדים מהגרים אשר -האבהות של מהגרים בי דור וחצי

האבהית של בי דור וחצי בתהליכי הגירה ומעברים בין מאוד המחקרים שעסקו בעיצוב הזהות 

  תרבותיים.

הפגיש הגדול מברית המועצות לישראל, אשר מה למעלה ממיליון מהגרים,  הגירהגל ה

המודל ההורי של האבהות הסובייטית היו  .שעל ברכיו גדלוזה מודל הורי שוה מ אבות רבים עם

 מצויותעל  תית דגשוק ודחיקת הפרט לטובת הכלל והמודל הסמכותי אשר אופיין בוקשות, ריח

. לעומת זאת, המודל ההורי המצוי בישראל היו מודל הסמכותי והמתירי לימודיים םוהישגי

 המאופיין בקרבה רגשית בין אב לבו ותית מקום גדול לרגשות, צרכיו ועולמו הפימי של הבן.

 היגרוור אחד וחצי אשר מפגש זה בין שי המודלים, מאתגר ביותר כאשר מדובר במהגרים בי ד

בין המודל ההורי שעליו גדלו  -בגילאי הילדות וההתבגרות מכיוון שהם מצאים בין הפטיש לסדן

  הארץ הקולטת. -לבין המודל ההורי שבו פגשו בישראל

כיצד אבות בי דור לבדוק בקש , מכחיהמחקר הו, וז סוגיהבמחקרים בהמחסור עקב 

שוים של המודלים המתמודדים עם המפגש בין שי  מברית המועצות לישראל, היגרוהאחד וחצי ש

ם ה ן החוויות הרגשיות שלהם כאבות? כיצד הם מבים את זהותם האבהית? ומהה מה, אבהותה

  האתגרים ומקורות התמיכה שלהם?

                                                             
מובחן מהמונח "עליה". מכיוון שהנחקרים במחקר לצורך המחקר הנוכחי, נעשה שימוש במונח "הגירה" באופן  1

 זה אינם בהכרח יהודים.



II  

 

קוסטרוקטיביסטית -זה היא השיטה האיכותיתשיטת המחקר שבחרה לצורך מחקר 

ם הייחודי ולתת מקום לקול של האבהות תהסובייקטיבילבחון את החוויה  אשר מעויית

משתתפים דגימת האבות מהגרים מברית המועצות לשעבר.  30במחקר זה רואייו  והאותטי.

דגימה זו מבוססת על קשרים חברתיים שמסייעים לחוקר להגיע  כדור שלג.בשיטת ה תעש

ה על ידי רשתות חברתיות שוות תעש עם המרואייים פוטציאלים. יצירת הקשר למרואייים

תבצע על ידי האיסוף התוים  (פייסבוק, טוויטר ועוד) ועל ידי מכרים ממעגלים חברתיים מגווים.

יתוח של התמות והקטגוריות העולות מתוך תבצע הולאחריהם  מובים למחצהיוות עומק רא

יתוח תוכי אשר עוסק בחילוץ התמות  -יתוח התוים התחלק לשיים החקרים.הראיוות עם 

המרכזיות שעלו מתוך הראיוות ויתוח צורי אשר עוסק ביתוח הרבדים הלא מילוליים העולים 

  מתוך הראיוות.

פיו תמוה רחבה ועמוקה של חוויה רגשית מרובדת, ושל סוגיות פורשים ל המחקר ממצאי

   ת מתוך המפגש התרבותי והחברתי.צבוהעוסקות בהביית הזהות האבהית, אשר מתע

  התמות המרכזיות, שעלו מתוך הממצאים:

האבות שהשתתפו במחקר תיארו את האבהות, כחוויה מלאת סיפוק, אושר  – החוויה האבהית

ים ואף פחד. ממצא מעיין שעלה ושמחה. מאידך, אבות רבים תיארו חוויה של בלבול, חוסר או

דה שהחוויות השליליות של האבות היו רבות יותר מהחוויות החיוביות. מתוך ראיוות הייתה העוב

שליליים  ובדה שמהגרים מברית המועצות לשעבר וטים להחצין רגשותלכך עוצה בע ייתכן והסיבה

  אשים זרים מחוץ לחיק משפחתם.יותר מרגשות חיוביים כאשר הם מדברים עם 

בוסף, החוויות השליליות של האבות היו קשורות, פעמים רבות, לאווירת המתח והלחימה 

מקבלות משה תוקף, כאשר אבות השוררת בישראל ושבה הם מגדלים את ילדיהם. תחושות אלו 

  אלו מגדלים בים אשר עתידים לשרת ביחידות קרביות בצה"ל.

דרך דמויות  עוסקת בדרך עיצובה של האבהות של אבות אלו זו תמה – ההביה האבהית

משמעותיות שהם פגשו במהלך חייהם. מצא כי האבות שהשתתפו במחקר, מרכיבים זהות העשויה 

ו אביהם שעל ברכיו התחכו וגדלו, אך גם מאשים משמעותיים שהם פגשו מפסיפס של דמויות כמ

בוסף, תמה זו עסקה באיטראקציה בין האב לבו. הממצאים מראים שרובם של האבות  בישראל.

יוצרים איטראקציה וכחת ומעורבת בחיי ביהם ויוצרים שיח רגשי ואיטימי עמם ומאפשרים 

האבות תיארו איטראקציה של שליטה שבה האב מפקח בצורה . חלקם של הביהם אוטוומיל

מלאה על חיי בו ומאפשר אוטוומיה מצומצמת. אבות אחרים, תיארו העדר איטראקציה עם בם 

  וריחוק כתוצאה של חווית חוסר אוים ובלבול בכל הוגע למסוגלות ההורית שלהם.

ד האבהי שלהם ואת תפיסתם את תפיסת האבות את התפקיעוסקת ב זו תמה – תפיסת האבהות

רובם של האבות, תפסו את תפקידם כמהיג של הבית שאמור לכוון ולהדריך. כמו כן, תפקיד  בם.

  עיקרי שעלה מתוך הראיוות הוא תפקיד המפרס של המשפחה והאחראי על שלומה ורווחתה.

 אוויםומ מתוך הראיוות עלה כי אבות רבים תופסים את בם כסובייקט בעל צרכים

קט שצריך יושהם מתפתחים במקביל לבם. אבות מעטים תיארו את בם כאובי משלו  ייחודיים

  לספק את רצוותיהם ולספק את דרישותיהם.



III  

 

הייחודיים  תעוסקת באתגרים ובהתמודדויו זו תמה – של אבות מהגרים תהאתגרים וההתמודדויו

האתגרים שעלו מתוך הראיוות היו רבים ועסקו בקשיים כלכליים  של אבות מהגרים בי דור וחצי.

שאבות אלו חווים; חוסר בידע של התרבות הישראלית כגון חגים ומסורת; העדר תמיכה משפחתית 

מצד ההורים שלהם בשל לחצים שמושטים עליהם כמהגרים בי הדור הראשון; קושי בשליטה על 

בין הערכים והורמות שהם הכירו בארץ מוצאם לבין כעסים וביקורת כלפי ביהם וקופליקט 

הערכים והורמות שם פגשו בישראל. הקופליקט העיקרי שעלה מהאבות עסק בפרקטיקות הוריות 

להם  הפרקטיקות שפגשו בישראל שראותובשוי הרב בין הפרקטיקות שעל ברכיהן גדלו לבין 

  .ותולא אחראי ותלעיתים מתירי

עוסקת במשאבים, ברשתות התמיכה ובדרכי  זו תמה – בות מהגריםדרכי ההתמודדות של א

מתוך הראיוות עלה כי,  ההתמודדות של אבות אלו עם האתגרים ההוריים היצבים לפתחם.

ל האבות הללו, מתוארת כדמות תמיכה העיקרי של אבות אלו. בת הזוג שההזוגיות היא מקור 

  בתהליך ההגירה. תובעיצוב הזהות האבהייה, מייעצת ותומכת במלאכת האבהות שמכוו

רב, מטפל או ויות משמעותיות מחוץ למשפחה כמו מקור תמיכה וסף שעלה, הוא דמ

   לאבות באתגרים שיצבו לפתחם.סדאות מקצועיות להורים, שתו כלים ותמיכה 

למחקר כמה תרומות ייחודיות. ראשית, המחקר שופך אור על החוויה הרגשית של אבות 

מחקרים מעטים עסקו בה וותן מקום לקולם הייחודי והאותטי של אבות אלו. שית, המחקר אשר 

סוגיה אשר זכתה  -עוסק בחוויה הייחודיות של מהגרים בי דור וחצי ובעיצוב זהותם האבהית

הבה עמוקה של החוויה של אבות מהגרים מתוך  להתייחסות מחקרית מצומצמת בחקר ההגירה.

הותות מעה  ותרבות התערבויות רגישות מגדרחקר עשוי לתרום לפרקטיקה המבי דור וחצי 

ייחודי לאבות אלו ולאתגרים המגווים היצבים לפתחם ובמיוחד בפיתוח התערבויות שיסייעו 

בפיתוח רשתות ו ,לאבות אלו במציאת תעסוקה שכה הכרחית לתחושת המסוגלות ההורית שלהם

  תמיכה.

  

  

  

  אבהות, דור וחצי, ברית המועצות.הגירה, מילות מפתח: 
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  מבוא

תהליכי עיצוב הזהות האבהית של מהגרים בי דור את  חקורל המחקר הוכחי היא, מטרת

בי דור וחצי מוגדרים בספרות המחקרית כמהגרים  .וחצי שהיגרו מברית המועצות לשעבר לישראל

  .11-18אשר היגרו מארץ מוצאם בגילאי 

ים גלי הגירה גדולים משלל ורבעשורים האח היא מדית הגירה אשר קלטה ישראל 

ההגירה היו דיאמי ומושפע ממגוון רחב של היבטים היסטוריים תרבותיים  מדיות. תהליך

 אבות עבור בחובה ושאת שההגירה והתמודדויות בעיות שלל המעל חקר ההגירה .ופוליטיים

העדר בין דוריים ו מתחים ,ואבטלה תעסוקה קשיי, פשית מצוקה היתר בין כוללות אלה. מהגרים

מקורות תמיכה. יחד עם זאת, תהליך ההגירה טומן בחובו גם חוויות חיוביות ומצמיחות והוא היו 

  תהליך מורכב, מרובד וסובייקטיבי.

ולפתוח צוהר  ,לקולם הייחודי של אבות מהגרים בי דור וחצימקום לתת  אסה זו בעבודה

האבהות שלהם, לדרך בה הם מבים את אבהותם ולאתגרים היצבים  תלחוויילעולמם הפימי, 

מחקר זה מסה למלא חלל בחקר ההגירה אשר מיעט לעסוק באבות בכלל ובאבות מהגרים  לפתחם.

  על אוכלוסייה ייחודית זו. בפרט ולשפוך אור

 אשר קוסטרוקטיביסטית-האיכותית הפרספקטיבה היא לעבודה המתודולוגי הבסיס

 אחת אמת קיימת שלא . החת היסוד של תפיסה זו היא,תופעות של ומהות מבה להבת מסייעת

 הסובייקטיבית המציאות קיימת אדם לכ שעבור אלא ,לגלות יש ושאותה לאדם מחוץ אובייקטיבית

לחוויות סובייקטיביות ולהבת  ביטוי מאפשרת האיכותית המחקר שיטת .שלו האמיתית

 בהיבטים עסקו רבים שמחקרים בעודהמשמעות והפרשות שהאבות ותים לאבהות שלהם. 

אבות  של החוויות בחקר מתמקדת זו עבודה, ההגירה של וכלכליים סוציולוגיים, אובייקטיביים

 -, תוך מתן דגש על ההיבט הדורי שמאפיין אותםעוברים שהם הפשיים ובתהליכים עצמם מהגרים

  בי דור אחד וחצי.

ל עחקר המאת בתיאור חקר האבהות עד כה, לאחר מכן, אתאר  לתח הספרות סקירת

המיעים של רים בארץ הקולטת; מדייות הגירה והשתלבות מהג :הגירה כמומרכזיות בהסוגיות ה

 המתודולוגי בפרק חקר שעשה על אבות מהגרים.מומשפחות להגר. לבסוף, אתאר את הפרטים 

 אתיות סוגיות וכן ; רפלקציה שלי כחוקרהיתוח שיטת; המחקר קבוצת; המחקר שיטת את אציג

יציג את התמות העיקריות שהופקו מהראיוות עם האבות. התמות  הממצאים פרק .ייחודיות

אבות מהגרים בי דור וחצי; בדרך ההביה והעיצוב של האבהות של עוסקות בחוויה האבהית של 

אבות אלו ולבסוף אתאר את האתגרים ודרכי ההתמודדות של אבות אלו כפי שעלו מתוך הראיוות 

של דולד ווייקוט והפסיכולוגיה  פרק הדיון, אתח את הממצאים דרך התיאוריהבבסיום,  עמם.

בתחום ההגירה והאבהות. כמו  םייהעדכ יםקשר אותם למחקרהיהודית שפיתח מרדכי רוטברג וא

  כן, אציין את התרומות של המחקר הוכחי לעולם המחקר והפרקטיקה ואת מגבלותיו.
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  הרקע המדעי לעבודה: פרק ראשון

 חקר האבהות. 1

בי דור אחד וחצי מהגרים המחקר הוכחי מבקש להתחקות אחר חווית האבהות של אבות 

חווית האבהות היה חוויה מרובדת, רב גווית ודיאמית,  מברית המועצות לשעבר לישראל. שהיגרו

המושפעת ממגוון רחב של גורמים חברתיים, פוליטיים ותרבותיים. בעידן הוכחי או עדים 

 ל החוויה של אבות רבים ועל עיצובלתמורות גדולות במוסד האבהות המשפיעות באופן יכר ע

חלק מהתמורות חלו בעקבות התועה הפמייסטית אשר הרימה על ס את ערך  זהותם האבהית.

שמעותו באופן משמעותי על התפקידים המוטלים על אבות ועל מ ההשוויון בין שים לגברים והשפיע

  .Lamb, 2004; Silverstein, 1996)( של האב בחיי המשפחה

 ,Roer-Strier( םתיסטריאר ועמי-רוארתמורות משמעותיות חלו גם בחקר האבהות. 

Strier, Este, Shimoni, & Clark, 2005עיקריות את חקר האבהות לשלוש מגמות ), חילקו:  

של המאה הקודמת.  70-המגמה הראשוה היא של מחקרים אשר עסקו באבהות בשות ה •

מתוך רצון לחקור את ההשפעות של  "לאן האבות עלמו?" -מחקרים אלו עסקו בעיקר בשאלה

אב מחיי ילדיו. מגמה זו הדגישה בעיקר את הזקים והפתולוגיות שאבות אלו  עדרו שליה

 .Doherty, 1991; Strier & Roer- Strier, 2010)גורמים ואת חסרוותיהם והמגבלות שלהם (

תפקיד ב חקרים שעסקו בשאלה הזו דו"מה אבות עושים?". מ -המגמה השיה, עסקה בשאלה •

. כמו כן מחקרים אלו, ראו באבהות מבה המתפתח ועובר טרספורמציות האב בחיי המשפחה

 & Lambוהתרבותי שלו ( ההיסטוריבמהלך ההיסטוריה שדרש להבין אותו בהקשר הפוליטי, 

Tamis-LeMonda, 2004; Strier, 2015 .( 

"מה המשמעות של אבהות?". מחקרים שעסקו בשאלה הזו  -המגמה השלישית, עסקה בשאלה •

בהקשר התרבותי, לו באבהות מבה שפושט ולובש צורה המושפע מהפרשות היתת ראו 

סטריאר -(רואר אלא ייחודי וסובייקטיבי והוא איו מבה אויברסאליהחברתי והפוליטי 

  .)2006וסטריאר, 

ם צעיר יחסית ההולך ומתפתח תחו עודוזהו ות הרבה בחקר האבהות, למרות ההתעיי

עוסקת בהבדלים  ,אחת הסוגיות בתחום זההאבהות.  תבחווייושופך אור על עוד סוגיות וגווים 

במחקרו ) Lamb, 1987( מבאלת האבהות לבים לבין חווית האבהות לבות. יבין חוו ובדמיון

 עם בותיהםיהם לעומת התהגותם בין, כי אבות מתהגים באופן שוה עם מציהקלאסי 

בוסף, מחקרים מצאו כי מאפשרים, למשל, יותר עצמאות ואוטוומיה לביהם מאשר לבותיהם. ו

 הפעילות שלהםגם  ).Raley & Bianchi, 2006( מבלים יותר זמן עם ביהם מאשר עם בותיהם אבות

 ). Aldous, Mulligan, & Bjarnason, 1998( פעילויות תחרותיותבבעיקר אופיית מ עם ביהם

. חקר האבהות בראייה של תיאוריות פסיכולוגיות שוותיוצג בסקירת הספרות הוכחית 

בהות הא תבחוויי יסוקרו מחקרים העוסקיםולבסוף,  ,של חקר ההגירה לאחר מכן, תעשה סקירה

  בפרט. בי דור אחד וחצי של מהגריםבהקשר של הגירה בכלל ו
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  גישות פסיכואליטיות קלאסיות .1.1

בראשית התפתחותה של הפסיכולוגיה, היה זה פרויד שיסח לראשוה תיאוריה מקיפה של 

עולם היחסים המשפחתי. על פי תפיסתו, ראשית הווייתו הפשית של התיוק היא הכמיהה לעוג, 

ואת העוג שלו הוא חייב לקבל מאימו, בתחילה על ידי ייקה, ואחר כך על ידי מכלול יחסיו עמה 

בן פולשת המציאות החיצוית בדמותו של אבי התיוק. האב -). לקשר הסימביוטי אם2004 (כהא,

מהווה גשר לעולם החיצון ועימו מטען כביר של ערכים תרבותיים שאותו הוא רוצה להחיל לבו. 

הבן, אליבא דפרויד יוצא למאבק בפולש הזר, אך מכיוון שהמאבק עם האב החזק והסמכותי חסר 

האב. ה איתו וכך וצר הסופר אגו, המכיל את האיסורים, על ידי הפמה של דמות סיכוי הוא מזדה

 ,Freud( על ידי האבסירוס מפחד  מאבק ותחושתבהיחסים בין האב לבן אופייו, אליבא דפרויד, 

1905/1953b(.  ו,אתפשי של הילד,  המאבק הפסיכולוגי בין האב לב ההמתחולל בעולמו התוךכי 

 והוא מתארהיווית  מן המיתולוגיה. המושג הושאל Freud, 1900/1953a)( פרויד "תסביך אדיפוס"

משאלות הסמויות של האב ובו. מחד, משאלה של הבן להרוג את אביו האליבא דפרויד, את  היטב,

 ,Freud( בוסף, פרויד ולהישא לאימו ומאידך, משאלה של האב להרוג את בו כדי שלא יירש אותו.

1900/1953a (פוסק:  

אם המחזה "אדיפוס המלך" מרגש קהל צופים מודרי לא פחות מאשר את הקהל 

היווי בן זמו... ודאי יש משהו הגורם לאיזה קול בקרבו להיות מוכן להכיר בכוחו 

העז של הגורל של אדיפוס המשחק תפקיד בחייו של כל אחד מאיתו. גורלו מרגש 

 כי האוראקל שהטיל את הקללה עליו הטיל -ול להיות שלואותו רק כי היה על

יו עוד לפי שולדו. ייתכן שגורל כולו הוא לכוון את הדחף המיי עלאותה גם 

הראשון שלו אל אימו, ואת שאתו הראשוה ואת משאלת הרצח הראשוה שלו 

  ).262עמ' (כלפי אביו 

דפוס אשר , כלומר לקטי בין אב לבוהדיא , פרויד מצייר לו את הדפוסעל ידי מושג זה

דור הישן שהדרך היחידה להתמודד עם הקופליקט הבין דורי הוא שהדור החדש ימית את ה מלמד

יוכל להמשיך לצמוח ולהתפתח. מאפיין וסף בתסביך זה מפגיש אותו עם שי עצמו שהוא מת על 

יקט" שבהקשרו הפסיכולוגי, יא "אובמושגים יסודיים של התיאוריה הפסיכואליטית. הראשון הו

אדם המהווה מושא לרגשות, פטזיות, משאלות ודחפים ללא עולם פימי משל עצמו. השי הוא  הוא

להשלכות של  יבולימי ייחודי משל עצמו ולא רק כלי קיקט" שהגדרתו היא אדם בעל עולם פי"סוב

  ).Bollas, 1989משאלות והפטזיות של הזולת (ה

המורכב מרגשות  בעל עולם פימי עשיר - כסובייקטבתסביך האדיפאלי, הבן מתואר 

בהצלחה על אהבתה  אביויוכל להתחרות בלא  ומחשבות על הקשר עם אימו ואביו. הבן מבין שהוא

של האם. מקודה זו מתפתחת הזדהותו של הילד עם אביו ומחליפה את רגשות הקאה, האיבה 

חסר  טמתואר כאובייק, האב ,לאיוס לתיאור העשיר של עולמו של הבן, מקבילב .והיריבות כלפיו

               ). 2010רוטברג, (. עולם פימי

יתן לסכם את תמות העולם הפסיכואליטית הבראשיתית כ"משחק סכום האפס" שבו 

-אביצחון של האחד הוא הפסדו של האחר והמאבק הוא התמה המרכזית המאפיית את דיאדת 

וק ואיימי של התייתן לראות שפרויד מתאר את עולמו הפ ,וסףו מתייחס לזווית ראייתו בן. ב

מחשבותיו ורגשותיו כסובייקט. האב שאר אובייקט וייצוג פשי בתוך עולמו הפימי של , של האב



4  

 

אוגדן, התיוק. גם כיום ישם הדים של חשיבתו של פרויד על מקומו של האב בחיי בו. תומס 

פסיכואליטיקאי בן זמו, טוען כי המפגש הראשוי של הבן עם דמות האב הוא במפגש עם האב 

 קרטיצר על ידי הזדהות של האם עם אביה ולא עם דמות האב הקוהמופם בתוך אימו שו

)Ogden, 1989(. ו קודםליטיות גם כיום כפי שציישאר ייצוג  -ומודגש בתיאוריות הפסיכוא האב

ולא סובייקט בעל תחושות ומחשבות ימיפ.  

  

  יקטיתיאורית יחסי האוב .1.2

גישה פסיכולוגית וספת שהתפתחה במהלך השים היה גישת יחסי האובייקט. תיאוריה 

זו היה הראשוה שהתייחסה למשמעות הדמות המטפלת של התיוק, מעבר לדחפיו ועולמו 

 ,Winnicott), ווייקוט (Klein, 1932קליין ( -יהםיקט וביהפימיים. הוגי תאוריית יחסי האובי

לספק עדויות אמפיריות לחשיבות הקשר של התיוק עם ) הרבו Mahler, 1971) ומאהלר (1971

 1971תיוק. על פי מאהלר (-ובעיקר עסקו בדיאדת אםבחודשי החיים הראשוים הדמות המטפלת 

,Mahler(,  ו וביןים בקשר  סימביוטי  ביוק מאופייים מאז הולדתו של התיהחודשים הראשו

האם. עם זאת בשלבי החיים הבאים מתחיל תהליך של היפרדות מהאם לצורך ביסוס ועצמאות, 

) הייתה Mahler, 1971בשלב זה וכחות האב הופכת למשמעותית. יוצא אם כך, כי מרגרט מאהלר (

, ואף לספק עדויות אמפיריות, לתפקיד החשוב, גם אם המשי עדיין, של האב בין הראשוים להכיר

   בהתפתחות הילד.

דגיש, חזור והדגש, את מ )Winnicott, 1971ווייקוט (אסכולה זו, דולד וסף מהוגה 

שפרש  . לעומת היריעה הרחבההאם את תיוקה בשותיו הראשוות ההכלה וההחזקה שלחשיבות 

, האב ותר כאובייקט וכדמות פריפריאלית שכל ותיוקה על עולמה הפשי של האם לפיו ווייקוט

  . )Winnicott, 1971( תפקידה, על פי ווייקוט, הוא לעזור לאם להרגיש טוב מבחיה גופית ופשית

יוצא אם כן, כי הספרות הפסיכולוגית והפסיכואליטית תה מקום פריפריאלי לאב 

)Lamb, 1975; Trowell, 2002ושם דגש על מגרעותיה )  גם כאשר הוזכרה דמותו של האב, ה

  וחסרוותיה.

  כותבת:  על החוויות של ערים את האבות שלהם), במחקרה המקיף 2004גליל (-פלח

כאשר האב היה מוזכר לבסוף בספרות הפסיכואליטית, הוא הוזכר באופן שלילי, 

או אלים...הדגש הרב ששמה כאשר האב איו, כאשר האב מתעלל, מתעלל מיית 

החשיבה הפסיכואליטית על תפקיד האם, ומשמעות היחסים עמה להתפתחות 

ילדיה, דחקה לשוליים את האב ואת תפיסתו כמשמעותי לילדיו. עדויות לכך יתן 

לראות הן בכתיבה והן במחקרים, אך באופן מדאיג יותר, יתן לראות זאת בהצגת 

    .)126(עמ' גרים בכלל מקרה של טיפולים בילדים ומתב



5  

 

  הליקוי ופרדיגמתגישות פסיכואליטיות  .1.3

לסיכום, כפי שראיו עד כה, יתן לחלק את הגישה הפסיכואליטית ביחסה אל האב לשי 

  -שלבים

בשלב הראשון, על פי הגישה הפסיכואליטית של פרויד, דמות האב מתוארת כדמות 

והורמות של החברה. הבן שחרד מפי אביו יוצר בתוך סמכותית ופטרוית שמייצגת את הערכים 

פשו פימה פטזיה שבה הוא רוצח את אביו. גם האב, על פי אגדת אדיפוס, חווה את בו כמי 

שמאיים על מקומו, ורוצה לרשת את כסאו וחרדתו זו מובילה אותו לטוש את בו במדבר. בשלב 

  רגשות ומחשבות. איו מתואר כסובייקט בעל חוויות,זה האב היו ייצוג פימי בתוך פשו של הבן ו

בשלב השי, גישת יחסי האובייקט הסיטה את זווית ההסתכלות מהזווית התוך פשית 

  בן.-לזווית הבין אישית, אך מקומו של האב שאר כאובייקט והדגש הושם על דיאדת אם

פרדיגמה,  בעקבות גישה זו על מקום האב במשפחה בכלל ואצל בו בפרט, התפתחה

הקראת פרדיגמת הליקוי, אשר הדגישה את מגבלותיהם, היעדרויותיהם, הזחותיהם והפתולוגיות 

של האבות והסיקה כי האבות אים מוכים להיות מעורבים בחיי ילדיהם ואין להם מוטיבציה 

בשיח זה מתוארת האבהות מקודת מבט מרוחקת  ).Hawkins & Dollahite, 1997להשתות (

 לוגית. מקומם של אבות במחקר הוא כופתו

"משתים" המשפיעים על ילדיהם, וההיבטים הרגשיים והמעגים של האבהות כמעט 

שאים מוזכרים. התבוות באבות מתוך פרדיגמה זו מעלה מגוון עצום של ליקויים המובים באבות 

 ,.Roer-Strier et al( ואיה מאפשרת פיתוח מעים הולמים לאבות אלו ובאבהות כתפקיד חברתי

2005; Strier & Roer-Strier, 2010(.    

פרדיגמת הליקוי באה לידי ביטוי בספרות המקצועית על אודות טבעם הבעייתי של גברים 

ואבות, וחוסר מעורבותם של אבות בחיי הבית. היבט וסף של פרדיגמה זו הוא השימוש השכיח 

 ימהות את אמת המידה להורות טובהיה מהווה האבגישה "מטריצטרית" בהתייחסות לאבות, על פ

)Doherty, Kouneski, & Erickson, 1998.( ) וסף, באוםה התייחסות דלה 2006בת כי ישמציי (

בתוכיות ההכשרה לגברים בכתבי העת מתחום החיוך והעבודה הסוציאלית, באקדמיה ו

 קודת מבטההתייחסות היא מ ,כפי שצייו גם כאשר ישה התייחסות לגבר,. וההתערבות בשדה

  ).     2004גליל, -פתולוגית של אבות מכים, מתעללים ומותקים (פלח

  

  מודרית -הגישה הפוסט .1.4

הגישות הפסיכולוגיות, על דמותו המסרסת והמאיימת של האב, לא התפתחו בחלל ריק, 

  ).2009הפסיכואליטית (ארליך, אלא הושפעו עמוקות מהעידן המודרי, עידן בו התפתחה הגישה 

באירופה ואופיין בסדרה של תמורות  19-העידן המודרי התפתח בחצי הראשון של המאה ה

בכלכלה, תרבות, חברה והלך המחשבה. תמורות אלה הובילו להתעוררות הקפיטליזם, התיעוש, 

ציואלית. . כמו כן, באותה תקופה הדת והכסייה הוחלפו בחשיבה המדעית הרהחילון והמדע

שאיפתה של החשיבה המדעית דאז, הייתה לכמת ולמדוד את העולם הטבע בכלים המדעיים 
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הידועים לה וליצור מטה תאוריות מה שהוליד את הגישה המודריסטית, הפוזיטיביסטית (ג'ירו, 

1996.(  

כמו המדע גם הורתה ולידתה של הפסיכואליזה התרחשה בעידן המודריזם וקיימה 

 התפיסה). 2005 לקטיים עם הורמות של מעמדות הבייים בתרבות המערבית (שטרגר,יחסים דיא

אין חשיבות לחוויה , ם אפשר לכמת ולמדוד בכלים מדעיםשגם את פש האד ה, טעסטיתהמודרי

הסובייקטיבית של האדם ועל המטפל דרש להיות אובייקטיבי. כמו כן, היחסים בין המטפל 

ישה התמקדות רבה , ווהסמכות כך שהמטפל חשב לבעל הידעסימטריים -למטופל הם א

   ).Tew, 2002בפתולוגיה של המטופל (

, עת אבי היסוד של הפסיכולוגיה בכלל ויחסה אל האב בפרט, בחו מחדש בשות השבעים

החת היסוד של המחשבה הפוסט מודרית היא הצבת ספק  על פרצה המחשבה הפוסט מודרית. 

יבה המדעית המודרית. בבסיסה של הגישה הפוסט מודרית עומד העיקרון המוסכמות והחש

הטוען שאין עקרוות אויברסאליים אחידים בין כל בי האדם וישה החשיבות לחוויה 

   ).2005, גל-הסובייקטיבית הייחודית של האדם (וייס

כפטריארכלית, לאב היה ) טוען כי, בעידן המודרי התרבות אופייה Lacan, 1977לאקאן (

. אולם, אחד המאפייים ומעביר המורשת התרבותית כוח עצום והוא היה בעל הסמכות והשררה

א היעדר כל אמת מוחלטת כזו. כיוון והמרכזיים של התרבות הפוסט מודרית העכשווית ה

שהאבהות מייצגת מורשת תרבותית, היא הופכת לבעייתית כאשר עצם תקפותה של מורשת זו 

טרגר ש וטלת בספק. אם רעיון המורשת התרבותית איו תקף עוד, התפקיד האבהי מוטל בספק.מ

הדור הצעיר, בעידן הפוסט מודריסטי, מעצב את זהותו על פי הסביבה  מוסיף ואומר כי ,)2005(

האופפת אותו ומושפע בעיקר ממה. בוסף, התרבות העכשווית עומדת ביגוד משמעותי לדרמות 

יות שאפייו את העבר הלא רחוק ושתוארו, חזור ותאר, בתיאוריות הפסיכולוגיות דור-הבין

הוא הפסיכואליטיקאי  בהקשר הזה, המוקדמות. מי שהרחיב את זווית הראיה הפסיכואליטית

, את העומד לקרוא יבא באופן מעורר התפעלות). הוא Mitscherlich, 1970הגרמי מיטשרליך (

ובחברה האמריקאית בפרט. מיטשרליך טוען בספרו שהחברה המערבית בחברה המערבית בכלל 

עברה מהפכה ביחס לדמות האב. המהפכה התעשייתית, קצב הגירושים העולה וגדל ואופי העבודה 

, איו עוד מושא למאבק אלא מושא לבוז יי ילדיו. בוסף, האב הסמכותיגרמו לכך שהאב עלם מח

יבות יותר למטען האדיר שושא אביהם ומזלזל במה שהוא ודחייה. הדור החדש איו מייחס חש

   מייצג.

כמו כן, זרמים הובעים מהגישות הפמייסטיות הפוסט מודריות מתחו ביקורת על המודל 

 בג'ימין האדיפאלי שצייר פרויד. אחת המבקרות הבולטות מזרמים אלו היא ג'סיקה בג'ימין.

)Benjamin, 1988 וקבת תה), מותחת ביקורתהאב מצטייר  ,במודל זה ,על המודל האדיפלי. לטע

כדמות חזקה וסמכותית המאפשרת לבן להתתק מהסימביוזה והרקיסיזם בחיק האם. האב, 

בעוד . זאת דמות פרוגרסיבית בתהליך גדילת הבןכמלבד היותו דמות סמכותית וחזקה, מאופיין 

הילד לרגש אוקיאי המטרפד את שהדמות האימהית מאופיית כדמות רגרסיבית המושכת את 

. יותר האם היא הדמות המסרסת העמוקראייה התפתחותו וצמיחתו של הילד. יוצא כי ב

ההתייחסות אליה היא כאל אובייקט ודמות האב הוא הדמות הסמכותית, המגה שההתייחסות 

אימה  אליה כאל סובייקט. כמו כן, על פי האגדה האדיפאלית, דמות האם מתוארת כדמות מטילת
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ופחד, כך שהילד צרך להתתק ולהיפרד ממה ובעקבות כך לילד אין יכולת לקבל את השוה ממו. 

מסכימה עם ההחה כי הסמכות האבהית, בעידן הפוסט מודרי, התפרקה והפרעות פשיות בג'מין 

ם רואים ילדים כיום, איבות זמו קשורות לריחוק הרב מדי של ההורים ולא לגירוי יתר מצידם. 

עוד בהוריהם, ובמיוחד לא באבותיהם, את האידיאל שלהם אלא מפזרים את האהבה ההזדהותית 

  שלהם ללא הבחה בין בי גילם ובין כוכבי העל של תרבות הצריכה. 

העידן הפוסט מודרי אשר השפיע עמוקות על דרכי החשיבה על העולם בכלל כפי שצוין, 

  .)2005(דור,  משמעותיות בסגון ההורותלתמורות  גם גרםרט, ועל הקשרים בין הורים לילדיהם בפ

מקובי ומרטין בתחום סגוות הורים הוא המודל של  אחד המודלים הקלאסיים

)Maccoby & Martin, 1983הגות הוריים: ). מקובי ומרטיןות התוו מודל המורכב מארבעה סגב  

של ההורה כלפי ילדיו, אך מוך  הבדורשות גבוה מאופייןסגון זה  -)Authoritarianסמכותי ( •

  בתגובתיות ובתשומת לב לרצוותיו של ילדיו.

דורשות ותגובתיות גבוה. הורה זה מציב  רמתב  מאופייןסגון זה  Authoritative)-סמכותי ( •

  דרישות גבוהות לילדיו, אך גם יעשה זאת בשותפות עם ילדיו.

בתגובתיות גדולה ומאידך, בדורשות מוכה. זהו  אופייןמסגון זה  -)Permissiveמתירי ( •

הורה מתירי הקשוב במיוחד לדרישות וצרכיו של ילדיו, אך איו מציב להם גבולות או מכתיב 

 להם ורמות.

סגון זה מאופיין ברמה מוכה הן של הדורשות והן  -Indifferent/ Uninvolved)אדיש/מזיח ( •

. באיטראקציה עימםבחייו של ילדיו וכמעט ואיו מעורב איו וכח  זה של התגובתיות. הורה

הוא מגיב לדרישות ילדיו על מת למוע  אי וחות לטווח קצר, אך לא פועל להשגת מטרות 

  חיוכיות לטווח ארוך.

בו  שהיה שכיח בעידן המודרי -או עדים למעבר מהסגון הסמכותיבעידן הפוסט מודרי 

לסגון הסמכותי  הסמכות והאמת הבלעדית והיחס לצרכיו של הילד היה מועט,ההורה היה בעל 

ציב במרכז את יחסי הגומלין בין הורה לילדו ומאידך, גרם להיחלשות אשר מחד ה והמתירי

   ).1997; עמית, 2005(דור,  הסמכות ההורית

מבקרת בצורה חריפה את  ,מודרית על מקומו של האב במשפחה-לסיכום, החשיבה הפוסט

התפיסה הפסיכואליטית. לדידה, מקומו של האב התערער והוא כיום איו דמות הסמכות 

  המאיימת והמסרסת וגם איו הדמות שאליה עיי הבן שואות במטרה לקות מורשת וערכים.

חרף הביקורת הוקבת, מחקרים מעטים בחו את החוויה הסובייקטיבית של האב בעידן 

כיצד הוא מתמודד עם האתגרים שעידן זה טומן בחובו  );2014סמירה, -ארי מודרי (בן סטהפו

  ובאילו דרכים הוא מבה את אבהותו. המחקר הוכחי מעויין לבחון שאלות אלו.

  

  גישת האבהות המפרה .1.5

שיוי הביגוד לגישת הליקוי, או עדים למהפכה בראיית הפסיכולוגיה את דמות האב. 

כי העדר אב בחיי בו עלול להיות  תר, על ממצאים אמפיריים שמצביעיםמבוסס, בין היבתפיסה 
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אקטיביים -קשור לתופעות של עברייות, בלבול בזהות המיית, דיכאון, התמכרות לחומרים פסיכו

 ;2011 רויזמן, ;2004גליל, -; פלח2010וחוסר יכולת ליצור קשרים ביאישיים בריאים (ישראל, 

Lamb, 2004החיובי שיש למעורבות אבות בגידול ערך ). לא זו אף זו, מחקרים רבים מוכיחים את ה

ילדיהם. ילדים לאבות מעורבים פיתחו רמה גבוהה של מיקוד שליטה פימי, תחושת עצמי, אמפטיה 

יחידיים והומוסקסואליים, מראים כי  אבותבוסף, מחקרים העוסקים בותפיסה מיית וגברית. 

חמימות ורגש, וחיזקו אצל ילדיהם התהגויות  ביטאו ,רבים בגידול ילדיהםמעו אבות אלו

. מחקרים אלו, מהווים תרומה משמעותית לשיוי שחל בתפיסות אקספרסיביות ואיסטרומטליות

 & ,Crowl, Ahn, & Baker, 2008; Fedewa, black ;2004גליל, -(פלח החברתיות ביחס לאבהות

Ahn, 2014; Golombok, Zadeh, Imrie, Smith, & freeman, 2016.(   

 Generativeמחקרים אלה הובילו להתפתחותה של תאוריית האבהות המפרה (

Fatheringה על ידי דוארטי (). תיאוריה זו פותחDoherty, 1991ל תיאוריית ) ועומדת חוצץ אל מו

"האבהות בבסיס התיאוריה של  ).Hawkins & Dollahite, 1997(למעלה "הליקוי" שתוארה 

המפרה" עומדת ההחה כי לאבות יש את הרצון, היכולת והמחויבות לדאוג בצורה יעילה לדור 

החדש ולרקום עימו קשרים עמוקים ובריאים. בוסף, ישו דגש על החוויה הייחודית של כל אב 

  . )Hawkins & Dollahite, 1997( בעיצוב חיי ילדיו וראייתו כסובייקט

  החות היסוד של גישת האבהות המפרה הן: ), מציין כי2009פרל (

  אבהות היא לא תפקיד אלא ציווי פימי עמוק הובע מעולמו הפימי של האב. •

  האבהות מעיקה לגברים הזדמות לפתח מרכיבים רגשיים ובין אישיים. •

הוא ממשיך ואומר, כי התערבות עם אבות בגישה זו צריכה לבוא ממקום חיובי וכי ישו 

; 2003מחקרים שעשו בשים האחרוות (פרל,  קשובים לחוויותיו ורגשותיו של האב.הכרח להיות 

), מאתגרים את פרדיגמת הליקוי ומפיקים ממצאים אמפיריים 2006סטריאר וסטריאר, -רואר

המאששים את פרדיגמת "האבהות המפרה"  ומאפשרים ראיה רחבה יותר של חווית האבהות 

  .בעידן הוכחי ותפקיד האבות

  

  יהודית-הגישה הדיאלוגית .1.6

תיאוריה  .יהודית-הגישה הדיאלוגית אילדים היהתיאוריה וספת שתה מקום לאב בחיי 

 ) אשר מציבה אלטרטיבה לפרספקטיבה2010, 1994, 1990זו פותחה על ידי רוטברג (

בן. תיאוריה זו מהווה תשתית מחשבתית מעבר לתשתית האמפירית -הפסיכואליטית על דיאדת אב

לקוח מספרות השמספקת פרדיגמת האבהות המפרה. בבסיס התיאוריה הזו עומד מושג "הצמצום" 

התמודד עם  –אבי תפיסת הצמצום -. האר"י 16-מקובל בן המאה ה -הקבלה והוטבע על ידי האר"י

ית האורבת לפתחה של כל חשיבה מיסטית: מכיוון שהבורא הוא איסופי, כיצד השאלה הקלאס

תתכן מציאות כלשהי לצדו? כיצד יכולים או עצמו להתקיים לצד האיסוף? תשובתו של האר"י 

את  ).1884, (עץ החיים, א א ג כביכול, וכך וצר מקום לבראיםהייתה שהבורא צמצם את אורו, סו

בן והשתמש בדוגמא של המגיד -) על דיאדת אב2010, 1994, 1990יך רוטברג (רעיון הצמצום, השל

מאבות החסידות. המגיד ממזריטש מסביר ש"צמצום" מתרחש כאשר אב משחק עם  ממזריטש,

ילדיו. ברוב המקרים יש לאב הזה חכמה רבה לאין ערוך מזו שהוא מגלה במשחק, ויש גם שאיפה 



9  

 

ורך הקשר הראוי עם בו האב מצמצם את חוכמתו ומשחק עם להחיל לילד את חוכמתו. אלא שלצ

הבן כאילו היה ילד קטן בעצמו. האב יודע שאילו הוא היה מטיל את כל כובד משקלה של חוכמתו 

הוא היה חייב להפוך לכלי קיבול פאסיבי לגמרי לחוכמת  - על הילד, לא היה לילד שום מרחב לגדילה

כשהאב משחק עם בו מעמדה שוויוית הוא יוצר מצב של  אביו, או להתתק ממו כליל. דווקא

דיאלוג בין שי סובייקטים עצמאיים, שהוא המקום היחידי ממו יכול הילד לצמוח, כשהוא מקבל 

צר רוטברג מודל חדש של בכך י ).2004, מאביו מה שמתאים לו באמת בשלב בו הבן מצא (כהא

המאופיין בצמצום עצמי על מת לאפשר  מזריטש,על שם המגיד מ "האב המגידי", - דמות האב

   .ן המאופייים בדיאלוג וביית שיחגדילה וצמיחה של בו ויוצר יחסי גומלי

), משתמש בסיפור התכי המכון של 2010כדי להמחיש מודל זה בצורה מיטבית רוטברג (

ון בתרבות יט), הוא מיתוס מכ-עקידת יצחק. מיתוס העקדה המופיע בספר בראשית (כב, א

אברהם -היהודית וגם הוא בדומה לאגדת אדיפוס מתאר יחסים בין אב לבו המתבגר. במיתוס, האב

יצחק. אברהם, עושה את המצווה עליו ולוקח את יצחק להר  - מצווה על ידי האל להרוג את בו

אל ברגע האחרון הוא שומע את האל מצווה אותו "אל תשלח ידך  המוריה על מת לעקוד אותו.

  :רצה לשחוט את בו אך מע לבסוף הער" ובאותו רגע המדרש מתאר שאברהם בכל זאת

  אחקו-אמר לו (אברהם)

  "אל תשלח ידך אל הער".-אמר לו(אלוהים)

  אוציא ממו טיפת דם.-אמר לו (אברהם)

  .(בראשית רבה, "ו, ז)אל תעש לו מום  "אל תעש לו מאומה", -אמר לו(אלוהים)

טועת שאב ובו לא בהכרח חייבים להיאבק אלא יכולים לחיות  יהודית-הדיאלוגיתהגישה 

כפי שהסתיימה עקדת יצחק בהליכה יחדיו של  כתף אל כתף בשלום על ידי יכולת הצמצום של האב

) מסביר כי פעולת הצמצום האבהי, דורשת מהאב ירידה 2010( . רוטברגאברהם ויצחק -האב ובו

"בגובה העייים", והיא דורשת ממו לשחק עם הילד כדי  בן, דיבור פשוט,מוחשית לרמתו של ה

לאפשר לו את החלפת התפקידים אשר הילד זקוק לה כדי לאמץ את התוכן שדמותו של האב 

מקריה. האב המצמצם עצמו, מוותר על תפקידו ומעמדו. דווקא הוויתור הזה מסייע לאב להגשים 

ת עצמו באמצעות האהבה החיוכית. הצמצום איו מתבטא את ישותו כאב וכמורה הוא מממש א

סטרי מהאב לבן. אותו התהליך אשר אפשר לאב להתקרב לבו גרם לבן להתקדם -רק בכיוון חד

לקראת אביו, ובהתבגרו הוא מצמצם עצמו כדי לשמוע בקול אביו. זאת ביגוד להתערבות של האב 

צום מפה מקום בתחומו של האב שהבן יוכל מגבוה, התפסת כחדירה לתחומו של הבן, הרי הצמ

יח את להיכס אליו ולאפשר לאב להיות מעורב בחייו ובעולמו הפימי. כך, האב מאפשר לבן להכ

   לוכח האב הגדול. בלעעצמו בקשר ביהם ולא להי

רוטברג איו ההוגה היחיד אשר תן דעתו על מיתוס העקדה. הוגים וספים טעו כי מיתוס 

הוא קודת מעבר ממיתוס דיאלקטי שבו מתואר רצח בן מדור לדור, למיתוס דיאלוגי, שבו העקדה 

), בהגותה Gottlieb-Zornberg, 2009( זורברג-גוטליב שי הדורות יכולים לדור בכפיפה אחת.

 Winnicott(, "Fear, 1974של ווייקוט ( המכון  המקורית על סיפור העקדה, מסתמכת על מאמרו

of breakdownובע מאירוע שקרה  יםשר טוען כי פחד בהווה של מטופל", א ,י התמוטטותמפ

כי אברהם בשעת העקדה מובל באופן לא מודע  זורברג-גוטליבבעבר. על בסיס גישה זו טועת 

לרצוח את בו בגלל אירוע טראומתי דומה שקרה לו בילדותו. האירוע שהיא מציית הוא יסיון 
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לזרוק את בו לכבשן האש מכיוון שלא האמין בפסלים שיסה אביו של אברהם,  - הרצח של תרח

שית חקוקה בלא מודע שלו. שבהם תרח האמין. מאותו יסיון רצח, אברהם יצל אך החוויה הרג

בשעת העקדה, משמש כפסיכואליטיקאי ומעביר את אברהם שוב את חווית רצח הבן , אלוהים

תרבות סביבו בש ון הוא מורה לו לעצור ובכך מלמד אותו שלמרותבדומה ללאיוס, אך ברגע האחר

ברצח אב את בו, כפי שלאיוס ביקש לשלוח יד בבו, ישה דרך אחרת  תמאופיייתה ילדותו היבו

ראות לראיה יתן ל. תת על הליכה יחדיו, כתף אל כתףליחסי הגומלין בין אב לבו, דרך המוש

(בראשית, כב,  סיפור עקידת יצחקמיד לאחר  יע שלוש פעמיםשהביטוי "וילכו שיהם יחדיו" מופ

), טוען שסיפור העקידה מציב אלטרטיבה למיתוס היווי של אגדת Kaplan, 1990גם קפלן ( יט).-א

אדיפוס, ומתאר מציאות שבה האב איו חפץ בעיקוב צמיחתו של בו המתבגר אלא רוצה לסייע 

האיטרס של האב שבו  - מובהק לדאוג לרווחתו של האחרלהתפתחותו. לשי הדורות יש איטרס 

   יהיה יורשו והאיטרס של הבן שאביו יהיה לו למורה.

מחקר על אבות לבים מתבגרים, שעשה על בסיס משתו של רוטברג, מרחיב את החוויה 

של האב ביחסי קרבה  תמאופייהות זו כאב". המחקר מתאר האב המגידיוההביה האבהית של "

. וההקשר שותף ומעורב בחיי בו. הגבולות שלו ברורים, אך גמישים על פי הסיבותכאשר האב  ,בול

כבוד כלפי בו ,גאווהבלתת מקום לצמיחת בו. חוויותיו מאופייות בשמחה,  כדיהוא פועל בצמצום 

ם.ובאמית. אבות אלו התפתחו וצמחו יחד עם בה יותר דייה של האבות המגידים היהם  . ההב

תית מקום ללצמצום ו אכי ער מתבגר איו זקוק יותר למעורבות סמכותית ופטרוית, אל ,הביו

להתפתחות אישית. כמו כן, השיח והדיבור היו המאפייים הבולטים ביותר ביחסי הגומלין של 

  .)2013(גורין,  אבות אלו עם בם המתבגר

עשורים האחרוים, ישו יסיון לסיכום, ביגוד לגישות הפסיכואליטיות, בשלושה ה

להרחיב את הזווית הצרה שבהן ראו גישות אלו את דמות האב, להציב את האב במרכז ולראות 

אותו כסובייקט בעל חוויות ועולם פימי עשיר. הבולטות שבגישות שעו לאתגר זה הן גישת 

  ". יהודית -"האבהות המפרה" והגישה "הדיאלוגית

  

  בפרספקטיבה היסטורית אבהות .1.7

קיימות מספר דמויות המורות להם איך ומה צריך  אשר גברים מתבוים למרחבי העבר,כ

אבא להיות. אולם, אחת התמות המרכזיות בספרות האבהית היא העדר מודל משמעותי של איך 

רבות צריך אב מודרי להיות. כמובן שהמודל הטבעי הוא אביו של האדם עצמו, אך למרות שפעמים 

 הדרכים דגש על ורבים שמים לרוב כמודל שלילי של אבהות  וגברים רואים באביהם מודל, זה

כיוון שאפשרויות ותאי  ).Dienhart & Daly, 1997הם (ותיאבעם לפצות על החסכים שהם חוו 

ההורות השתו ללא הכר, סגון ההורות של אבותיהם של האבות כמעט לא רלווטי למשימת 

ם על ידי לה בסגון האבהות שהוצבין שוי מוחלט חווים ם כיום. לכן, רוב האבות האבהות שלה

ולא יתן לשאוב מהם כיצד  המודלים של העבר הם בלתי מספקים, . כךלבין אבהותם הם אביהם

  ).2009כ"ץ,  (מעצבים את הזהות האבהית

לארבע  קלאסית המבט על תפקיד האב בפרספקטיבה היסטורית מאפשר ליצור חלוקה

  ):Pleck, 1984האב כפי שתפס בכל תקופה (העיקרי של  תפקידהתקופות, לפי 
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− The moral teacher - ית ועד אמצע המאה הבתקופה19-המורה המוסרי: מהתקופה הפוריט . 

גידולו. האב בתקופה זו דאג לילדיו בזו הייתה הסכמה כללית כי לאב תפקיד מרכזי בחיי הילד ו

איטלקטואלית. בתקופה זו ילדים אף שארו עם האב -מהבחיה הרוחית מבחיה חומרית וגם

במקרה של פרידת ההורים. האב היה הסמכות והמורה המוסרי במערכת המשפחתית וטישת 

התרחשה המהפכה התעשייתית והביאה  19-האב את ילדיו הייתה דירה. באמצע המאה ה

  לשיוי גדול.

− The bread-winner - ס: מהמהפכה התעשייתית באמצע המאה הועד תחילת המאה  19-המפר

תפקיד ה. המהפכה התעשייתית והשיויים בעקבותיה דחקו את האבהות לשוליים. 20-ה

האב הפך למפרס, "מביא הלחם". חשיבות האם למשפחה ולילדים הלכה וגברה, העיקרי של 

מרחבו  - חבה של האם, למקום העבודהמר - האב פחתה. וצרה הפרדה בין הבית בעוד חשיבות

   יום.-את האב בחיי היום כמעט ולא ראההאב את ילדיו הפסיקה והילד של האב. חיכת 

צצה תפיסה חדשה בוגע לגבריות, הקוראת לגברים לחזור לביתם ולטיפול  20-במאה ה

אימו בילד. קריאה זו לאבהות חדשה הופיעה כאשר מקורות ישים של הזהות הגברית לא הת

עוד ווצר משבר בגבריות. העבודה הפכה לבירוקרטית יותר, הדת הוטלה בספק וגברים ממעמד 

הבייים הפכו לממוקדים באיכות חייהם האישיים ובחייהם כאבות. וצר מעמד של גברים בעלי 

הכסה ופאי המאפשרים להם לפתח אבהות מטפחת ומעורבת. איטלקטואלים ואשי רוח 

-לו משמעות ומכובדות אקדמית. עצמאותן הגדלה של השים בסוף המאה התו ליחסים הל

תרמה גם היא לשיוי. שיעור הגירושין החל לעלות, שים יצאו יותר  20 -ותחילת המאה ה 19

ת, בו לעבודה ושוויון לשים היה במרכז סדר היום. גם בישואין החל עידן חדש, עידן השותפו

בין בי הזוג. אולם, למרות השיויים הללו, תפקיד "מביא  יתהאידיאל הוא שותפות שיוויו

  ).Lamb & Tamis-LeMonda, 2004( הלחם" הוא עדיין תפקידו המשמעותי של האב

− The sex role model - ות ה 20-מודל לתפקידי מגדר: מתחילת המאה ה70-ועד לתחילת ש 

מחך של בו לתפקידו כגבר. לשלה. זוהי תקופת מלחמות העולם, בה תפקיד האב הפך להיות 

הפרסה ותרה תפקיד קריטי, אך בוסף האב תפס כמגן מפי אי הסדר החברתי, על ידי טיפוח 

עודדו  50-60-שות ה ).Griswold, 1997תפקידי המגדר אצל הילד והיותו של האב מודל עבורו (

 ,ייםיסו ליצור יחסי והאיצו את האבהות המטפחת והמערבת. גברים, במיוחד ממעמד הבי

ידידות עם ילדיהם. מחקרים הראו כי גברים רואים בחיוב את הורותם ומשקיעים בקשר עם 

 הילד ובהתפתחותו הרגשית. אבות הביעו רצון לבלות זמן עם ילדיהם ולעשות זאת טוב יותר

מאבותיהם שלהם, שלא בילו במחיצתם. המיפוי המחודש הזה של גבריות ואבהות, שלט 

המאוחרות. בהמשך, ביקורות פמייסטיות ומשכילות על  60 -בותי עד לשות הכאידיאל תר

להופעת האב החדש, המטפח והמחך, ששיחק תפקיד  70 -הביאו בשות ה -גבריות ושיות

  ).Lamb & Tamis-LeMonda, 2004מרכזי בחיי ילדיו (

− The new nurturing father - ות ה20 -ל המאה הש 70-"האב החדש", המזין והמטפח: מש 

ולווה בשיויים גדולים בכלכלה. גל זה הביא  60-ועד היום. גל של פמייזם התרחש בשות ה

האב כ"מביא לחם", לצד  לשיוי הגדול ביותר בתפקיד האב במאה האחרוה. ירידת קרו של

ות לשוק העבודה, הביאה לכך שהשים לא היו תלויות עוד בגברים. יחד עם הכיסת האמ

בין המיים, לישואין שיתופיים והדרישה מצד השים  לשוויוןההולכת וגוברת  הדרישה

שהגברים ישאו יחד עימן בטל הבית, השיוי בתפקיד האב בתקופה זו לעומת הקודמות לה 
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"האב החדש" שוצר בתקופה זו מצופה להיות פעיל ומעורב, רגיש, מטפל ומחך, אך  הוא גדול.

שית ברובה מזה למעלה ממאה שים. למרות שגברים רבים השליטה בתחומים אלה היא 

, יש לגברים והם שלהם מילאותימסים למלא את תפקיד גידול הילדים טוב יותר מכפי שאב

אלו מודלים מודריים מעטים ביותר לכך. התוצאה היא ציפייה חברתית למעורבות גדולה יותר 

יומי. -בכיוון של טיפול אקטיבי ויום מצד האב, אך שיויים קטים ביותר בפועל בהתהגות

 -Lamb & Tamisמציאות זו גרמה לאבות הרגשה של בלבול, מבוכה ומצוקה גדולה (

LeMonda, 2004.(  

למרות החלוקה לארבעה מודלים אבהיים, המציאות שבה האבות חיים היה מורכבת יותר 

ם בין התסויותיהם בפועל האבות אבקיהוכחית וארבעתם מהווים חלק מהאבהות כיום. בתקופה 

; 2003פרל, לבין הגדרות דלות ולא מספקות של התפקיד האבהי ודימויי אבהות סותרים זה את זה (

Lamb, 2000.(  

איו דומה  - כפי שיתן לראות, מקומו של האב פושט ולובש צורה וכח המציאות המשתה

שיויים אלו מציבים לפתחו של האב מקומו של האב בעידן המודרי למקומו בעידן הפוסט מודרי. 

חרף האתגרים הרבים  אתגרים רבים וביה מחדש של מקומו בחברה בכלל ובמשפחה בפרט.

וויותו הסובייקטיבית והשיויים המתחוללים במעמדו ומקומו של האב, מחקרים אשר בחו את ח

. אי לכך, )Roer-Strier et al., 2005( ב והשפעת ההגירה על תפיסת תפקיד האב מעטים מאודשל הא

עידן  - בעידן הפוסט מודריהמהגר מחקר זה מבקש להתחקות אחר חוויותיו הייחודיות של האב 

ועל זהותו  של תמורות תפיסתיות והשקפתיות רבות אשר משפיעות, בין היתר, על המבה המשפחתי

  .של האב

  

  הגירהחקר ה .2

 & Grinbergממדיה אחת לאחרת (תהליך של מעבר של קבוצות או יחידים א הגירה הי

Grinberg, 1989פוצה  20 -) שבמאה ה חקר ההגירה, מתמקד בשתי סוגיות הפך לתופעה חברתית

האחת, עוסקת במיעים של המהגרים לעזוב את ארץ מוצאם והתהליכים המגווים שהם  -עיקריות

הזה, אציג את בפרק  , עוסקת בהשתלבות של המהגרים בארצות הקולטות.השייהעוברים. 

במיעים, בתהליכים ובהשתלבות של מהגרים ת הקלאסיות שעוסקות בחקר ההגירה התיאוריו

  מברה"מ לשעבר לישראל בפרט. בכלל ושל מהגרים

  

  מיעים ותהליכים -הגירה .2.1

הסיבות להגירה הן רבות ומגווות ובייהן: רצון לשיפור רמת החיים, איחוד משפחות, 

או כמיהה לחזרה למולדת היסטורית. בזכות פיתוח אמצעי התעבורה, המעבר חיפוש מקלט מדיי 

 המודל הקלאסי המתאר את ).2000, בר אילן ירושלמי וסופר, הפיזי עשה מהיר וקל למדי (אליאס

-The Pushהמיעים של מהגרים לעבור מארץ מולדתם לארץ אחרת, הוא "מודל דחיפה ומשיכה" (

Pull Modelץ המוצא. רגורמים "דוחפים" להגר כמו אבטלה רעב ומלחמה בא ). מודל זה מתאר

כמו תאי תעסוקה טובים  וגורמים "מושכים" שמצאים, על פי תפיסתו של המהגר, בארץ המוצא

. מודל זה מיח שהמהגר בוחן את המגרעות והיתרוות של הישארות בארץ יותר או משטר יציב
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מודל זה היווה בסיס  ת, הסיכוי להגירה גובר.המוצא וככל שהמגרעות רבות יותר מהיתרוו

לתיאוריות המיחות כי המיעים העיקריים להגר הוא המיע הכלכלי ורווחתו האישית של המהגר. 

ככל שארץ המוצא מציעה תאי שכר ותעסוקה פחותים יותר מארצות אחרות, כך היתכות ההגירה 

תיאוריות וספות מיחות, כי המיעים העיקרים  ).Castles & Miller, 2009( גדולה יותר תהיה

של  רצוןולא הכלכליים. תהליך ההגירה מתרחש כאשר ישו  הגורמים החברתיים,להגירה הים 

 & Portesמבחיה אתית ותרבותית ( ולחיות ולגדול במקום בו ישם אשים הקשורים אלי המהגר

Rumbaut, 1996.(  

 

  מדייות כלפי מהגרים .2.2

ורמים המרכזיים המשפיעים על השתלבותו של המהגר הוא אופי המדייות כלפי אחד הג

 -בקצה האחד. יתן להציב על רצף את אופי המדייות כלפי מהגריםהמהגרים בארץ הקולטת. 

זכויות. בקצה  תדי החברה החדשה בצורה מקבלת ושוורים מתקבלים על יהמהגמדייות שבה 

 & Castlesמדייות שבה ישו יכור ודחיה של המהגרים ואי מתן זכויות אזרחיות שוות ( -השי

Miller, 2009(.  הו התרבותי, הייות שבה אין קבלה של המהגר על תרבותו ומטעדוגמא למדי

ה כמו ארצות מדיות הגירמדייות זו הייתה הוגה ב .”Melting Pot“)מדייות "כור ההיתוך" (

זו שאפה להתיך,  דייות. מ (Armstrong, 1998; Castles & Miller, 2009)קדה ואוסטרליה הברית,

כמשמע מהמושג, את תרבותו של המהגר ולעצב אותו כפי התרבות הדומיטית באותה המדיה 

 של לעבר מדייות "חל שיוי הדרגתי במדייות "כור ההיתוך 20 -בראשית המאה ה הקולטת.

מדייות זו, חילחלה למדיות הגירה  . (Armstrong, 1998; Rumbaut, 1997)""פלורליזם תרבותי

 ;Brubaker, 2001מדיות המערב ( ברוב שכיחהדייות זו היה המדייות הרבות עד שכיום מ

Castles, 1995(.  

  

  השתלבות המהגרים במדיה הקולטת .2.3

קודתי, תהליך ההסתגלות בארץ החדשה, היו בעוד היציאה מארץ המוצא היה מאורע 

תהליך ארוך ובעל פים רבות. מהגרים, באשר הם, צרכים להשתלב בארץ החדשה שאליה היגרו 

  ולהתמודד עם מערכת תרבותית, שוה, לעיתים קרובות, מהמערכת שעל ברכיה גדלו והתחכו.

אשר עולמו האישי,  של המהגר וות יסו להסביר את תהליך ההשתלבותתאוריות מגו

תהליך זה קרא בחקר ההגירה אקולטורציה אשר  .המשפחתי והחברתי עובר תמורות משמעותיות

) Redfield, Linton, & Herskovits, 1936על ידי רדפילד, ליטון והרשקוביץ ( לראשוה הוגדר

אחת  כתהליך אשר וצר עקב מפגש מתמשך בין שתי תרבויות שוות והשפעתן אלו על אלו.

התיאוריות העיקריות ששלטו בכיפה בעבר בתחום זה היה התיאוריה של אייזשטאדט 

)Eisenstadt, 1952שטאדט מציין כי על המהגר לעבור תהליך דו שלביו  -). אייזהשלב הראשון הי

סוציאליזציה שבו על המהגר לטוש את עולמו הישן ואת הערכים שעליהם גדל והתחך -תהליך דה

 , בתהליך הדרגתי,ו. השלב השי היו תהליך הרה סוציאליזציה שבו המהגר רוכשבארץ מוצא

  .עד להשתלבותו המלאה מערכת ערכים חדשה של המדיה הקולטת
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 המודל של ברי שען על שי מימדים:). ,) 1992 Berryוסף היו המודל של ברי קלאסי מודל

ליכותיהם התרבותיים ומבקשים לשמר שאשים מעריכים את זהותם והבה המידה : שימור תרבותי

שאשים מעריכים את האחרים שמחוץ לקבוצתם ומבקשים מגע בה המידה : מגע ושיתוףו, אותם

 ארבעגזרות אלו  מתוך שי מימדים עמם, ומידת עיים להשתתף בחיי היום יום של כלל החברה.

  שוים שמתקיימים בחברה בין תרבותית:  אסטרטגיות לקיום יחסים 

איו מבקש לשמר את זהותו התרבותית והוא מעויין מהגר ה – (assimilation)  היטמעות •

  .באיטראקציה יום יומית עם תרבויות אחרות

חשוב לשמור על תרבותו המקורית ובו הוא מבקש להימע מהגר ל  - (separation)  היבדלות •

 .מאיטראקציה עם אחרים

ם התרבות המקורית ובאיטראקציה יום יומית עם יש עיין בקיו  - (integration)השתלבות •

קבוצות אחרות. באסטרטגיה זו שמרת מידה מסוימת של שלמות תרבותית, ועם זאת 

 .מתקיימת שאיפה להיות שותף במערך חברתי רחב יותר

ם כאשר ישו עיין מועט בשימור תרבותי ועיין מועט ביחסים ע - (marginalization) שוליות •

 .ם החברתייםמתקיימת תזוזה לשולייאחרים אז 

מחקרים שעשו על בסיס המודל של ברי, בדקו את הקשר בין אסטרטגיות של התאמה 

מצאה כקשורה בערך עצמי גבוה, הישגים  עמדת ההשתלבות .ת לבין מדדי הסתגלותתרבותי

מצאו  ותשוליות והיבדל. ) (Berry, 2006שלושת העמדות האחרותגבוהים ובריאות פשית, לעומת 

 ).Berry & Sam, 1997דיכאון, ערך עצמי מוך, הישגים לימודיים מוכים ותחושת לחץ (לקשורות 

הייתה ועיקר טעתה התיאוריה של אייזשטאדט והמודל של ברי, ביקורת רבה הושתה על 

עבור בדרך להשתלבות בארץ הקולטת ולא ליארי שעל המהגר לתהליך הם מתארים לשהמודלים ש

הקוראת תגר על אחת התיאוריות  מתייחסים להשפעה ההדדית שיש לשתי התרבויות זו על זו.

מבקרת את רעיון  ). תיאוריה זו1994התיאוריה של אייזשטאדט היה התיאוריה של רוטברג (

גר למחוק את זהותו התרבותית הקודמת כדי להשתלב ולהיטמע בארץ ההמיזוג שדורש מהמ

"השלב  -הקרא שלב הכרחי ומשמעותי תהליך ההגירה עובר דרך בעת , הקולטת. לדידה, המהגר

אחת  מתקדמת של כלל התרבויות שבאו במגעמחולל טרספורמציה . שלב זה הדיאלוגי של קדמה"

ית באמצעות השתות משותפת ופרוגרסיבמטפח חייב את מחיקת העבר אלא איו מהוא עם השיה ו

  שתתאפשר הפרייה הדדית בין תרבותית. דיאלוג מתמשך עם העבר של המהגר כך

  

  מהגרים בי דור אחד וחצי .2.4

במחקר אודות צאצאי מהגרים, הוג להבחין בין הדור הראשון של המהגרים לדור השי 

ו"דור האחד וחצי". דור ראשון להגירה הוא דור ההורים, אשר היגרו מצור מחצבתם למדיה חדשה, 

"דור האחד וחצי" ולדו כבר בארץ ההגירה ואילו עיר מאוד או היגרו בגיל צהדור השי הם אלה ש

הם צאצאים של המהגרים אשר חיו בתקופת היקות והילדות בארץ מולדתם, אך את החלק הארי 

כוללת בספרות המחקרית ההגדרה הרווחת בוגע ל"דור אחד וחצי" . חדשההשל חייהם, עשו בארץ 

, שכן עד אז עוברים הילדים את ההתפתחות הראשוית 11-18אלה שהיגרו בין הגילאים את 

הן מבחית והמשמעותית הן מבחית מערכת החיוך הפורמלית (קריאה וכתיבה בשפת האם), 

 ).Hurh, 1998; Remennick, 2003aההרגלים החברתיים והתרבותיים (
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חצי חווים את ההגירה באופן שוה מחקרים שעשו בעולם מראים כי בי הדור האחד ו

 Min( מאשר הוריהם ועסוקים בפער בין התרבות של ארץ הולדתם לבין התרבות של הארץ הקולטת

& Kim, 2000 טמעים גדים למאמצים של הוריהם להאט את הקצב והםצעירים אלו מת .(

השוררות  במהירות בארץ החדשה וקולטים במהירות את השפה המקומית והורמות החברתיות

ההסתגלות המהירה של קבוצת מהגרים  ). Gold, 2002; Remennick, 2003a;2008ארי, -בה (לב

) אשר דרשים למלא תפקידים Cultural Brokersהופכת אותם פעמים רבות ל"מתווכי תרבות" ( זו,

איסטרומטליים הקשורים להתהלות של הבית, ולעיתים אף להעיק מעה רגשי להורה. מחקרים 

 ,Love & Buriel( עומס פשי, חרדה ודכאון שויים לחושילדי מהגרים עבשל תפקידם זה, מצאו ש

2007; Wu & Kim, 2009(,עשויות להיות השלכות חיוביות של תפקיד זה על תחושת  . מאידך

 ).Ponizovsky, Kurman, & Roer-Strier, 2012המסוגלות והתפקוד הרגשי של קבוצת מהגרים זו (

מחקר שערך בקרב יהודים בי דור האחד וחצי בארה"ב מצא כי קיימים פערים משמעותיים בין 

בי דור האחד וחצי, קרי הילדים. בעוד בי הדור  הדור הראשון של המהגרים, קרי ההורים לבין

הראשון שומרים על קשר עם התרבות של ארץ המוצא ומזדהים איתה, ילדיהם, בי דור האחד 

וחצי, טמעים במהירות בארץ החדשה וקולטים במהירות את השפה המקומית והורמות 

), בי דור האחד וחצי חשופים Gold, 2002לדברי גולד ( ).2008ארי, -החברתיות השוררות בה (לב

עם קבוצתם האתית ועם  היםדיותר מהוריהם לחברה הקולטת הסובבת אותם. צעירים אלה מז

קבוצת השווים בארץ הקולטת, בעוד ההזדהות של הוריהם עם החברה מארץ מוצאם עולה על 

, הזדהותם עם החברה המקומית. חשיפה זו מאפשרת הסתגלות טובה יותר לחברה המקומית

במיוחד בזכות הקשרים הרקמים במוסדות החיוך. הסתגלות זו מאפשרת הבה מהירה יותר של 

של הארץ הקולטת  התרבותהתרבות החדשה אליה היגרו, בעוד הוריהם מתקשים בהבת החברה ו

ומסים לעשות מאמצים להאט את קצב ההתערות המהיר של ילדיהם בארץ הקולטת 

Remennick, 2003a).(  

בי הדור  -את ההגירה בצורה שוה מאשר הוריהם יםכי בי דור האחד וחצי חוו, ראה

הראשון להגירה, אך האם ישו הבדל בין בי דור האחד וחצי, האוכלוסייה שבה עוסק המחקר 

  הילדים שהגיעו לארץ החדשה בגיל מוקדם יותר או ולדו בה? -הוכחי, לבין בי הדור השי

הקבוצות  האחד וחצי ובי הדור השי אים מקשה אחת וגם בין מחקרים מראים כי בי דור

) שבחן את חוויתם של ילדי 2010ארי (-ם. מחקר שערך על ידי לביהתוהללו ישם הבדלים בחווי

מהגרים מישראל לצפון אמריקה, מראה כי לבי דור האחד וחצי ישה זיקה חזקה יותר לישראל 

קר זה מראה כי הקשר של בי דור האחד וחצי לאמריקים בהשוואה לבי הדור השי. כמו כן, מח

בי הדור השי למקומיים והקשרים שלהם ל בי המקום, מועט יותר מהקשר שיש - או לקדים

הים, במידה מרובה, עם התפוצה הישראלית ביעד ההגירה. בי דור האחד וחצי השתמשו בשפה 

השי שהשתמשו בעיקר בשפת המקום, קרי  העברית עם בי משפחתם ומכרים, ביגוד לבי הדור

המאפיין המרכזי הבולט אצל בי דור האחד וחצי ומייחד  ,) מציין כי(Danico, 1999 דאיקו אגלית.

הם מרגישים הזדהות הן עם הערכיים התרבותיים שפתיים. -תרבותיים ודו-היותם דואותם, הוא 

שאליה היגרו. בוסף, יש להם היכולת  של הוריהם והן עם הערכיים התרבותיים של הארץ החדשה

את הזהות האתית שלהם בהתאם למי שהם פוגשים שות הם יכולים ל - לחיות בזהות כפולה

), (Hurh, 1998 הור תלוי בסיטואציה בה הם פגשים.  -ולהציג את עצמם כמהגרים או כבי המקום

ברית, מציין בספרו כי בי הדור מחלוצי המחקר על בי דור האחד וחצי שהיגרו מקוריאה לארצות ה
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תרבות המוצא והתרבות הקולטת.  -האחד וחצי, מחד, מועדים להידחק לשולי שתי התרבויות

  מאידך, פתח בפיהם חלון הזדמויות המאפשר להרוויח את הטוב "משי העולמות".

גם מחקרים שהתחקו אחר חוויותיהם של מהגרים בי דור האחד וחצי מברית המועצות 

כי הם מבים זהות כפולה וממזגים בין התרבות שממה מצא לשעבר לאירופה וארצות הברית, 

). Remennick, 2007; Zeltzer-Zubida & Kasinitz, 2005הגיעו לבין התרבות שאליה קלטו (

 ,Remennick)מחקרים ספורים ביותר אשר עסקו באוכלוסייה זו. רמיק בהקשר הישראלי, ישם 

2003a, 2015 י דור האחד וחצי, יוצרים סוג שלת כי מהגרים מברית המועצות לשעבר במציי ,(

עובדה זו גורמת לחיזוק מעמדם  ם בין ההון התרבותי  שגדלו על ברכיו לבין זה של ישראל.יכלאי

   תחושת שייכות לישראל. בקרב הישראלים וותת להם

 מעבר להיטמעות התרבותית, בי דור האחד וחצי מתמודדים עם שלל אתגרים

האחד, הוא הצורך  - ראשית, הם מתמודדים עם תהליך ספרציה אידווידואציה כפול :פסיכולוגיים

), Erikson, 1968לגבש את כל מה שצברו במהלך חייהם כדי לבות לעצמם זהות ואוטוומיה (

ולעבור בגיל ההתבגרות "אידיווידואציה שייה" ולתק עצמם מהאובייקטים ההוריים המופמים 

השי, הוא האתגר לעבור בהצלחה את תהליך הספרציה  ).Blos, 1967במטרה לגבש עצמי פרד (

 ,Mirsky & Kaushinskyמהתרבות שעל ברכיה גדלו וחוכו ולגבש זהות חדשה בארץ הקולטת (

ף, הם צרכים להתמודד עם אובדן רשתות התמיכה החברתית שלהם אשר עוזרות לגבש בוס ).1989

) 1999 דריימן וקדם,-מקור תמיכה וסיוע (מירסקי, ברון את הזהות האישית של המתבגר ומהוות

ועם קופליקטים בים לבין הוריהם באשר למידת ההשתלבות בארץ הקולטת והטמעת ערכיה 

 ). 2009ירסקי, והורמות החברתיות שלה (מ

  

  הגירה לישראל .2.5

מדית ישראל היה מדית הגירה, אשר קלטה אל חיקה מיליוי מהגרים בשותיה המעטות 

ישראל הייתה  2010-האו"ם, בתוי ואשר מצאת בקרב המדיות המכוות "מדיות הגירה". לפי 

ארציים החיים -המהגרים הביןמדיות או טריטוריות בעולם על פי מספר  220מתוך  19-במקום ה

 United) (40%בה דרך קבע ובמקום השביעי על פי אחוז המהגרים מתוך כלל האוכלוסייה (

Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2011 .(

כים התפיסה הציוית, בשותיה הראשוות להקמתה, הייתה תפיסה שיקה את ערכיה מהער

אשר דרשה מהמהגרים לטוש את כסי התרבות שלהם ולאמץ את ערכי  האמריקאים והאירופאים

. בוסף, עשה יסיון למחוק ולשלול את המאפייים של "היהודי )1997(אלמוג,  החברה הדומיטית

). 1997אלמוג, הגלותי", התפס כחלש, שי ותלוש, ולהחליפו ב"יהודי החדש" החזק והקשוח (

, כלפי מהגרים במידה מסוימת התביעה החברתית לאמץ את המודל ההגמוי הופתה אז, וגם היום

המגיעים לישראל. ההיעות לתביעה זו תפסת ככרטיס כיסה להשתלבות חברתית, וקבלת זכויות 

מדייות "כור ההיתוך" הישראלית ב חלו תמורותכאזרח שווה בין שווים בישראל. בשות השבעים 

-בשות התשעים. מהגרי שות התשעים מחבר והן התחזקו, אף יותר, ),1998יץ ולשם, (הורוב

משה וספות בחברה הישראלית, זכו ליחס סובלי יותר כלפי  -העמים, בדומה לקבוצות

תביעותיהם התרבותיות והארגויות, ואף להקצאת משאבים ציבוריים מצד הממסד, במטרה לשמר 

  ). 2000, ועמיתים רגויים (אליאסולטפח ביטויים תרבותיים וא
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החברה הוותיקה בישראל לא קיבלה באופן  ,חרף התמורות במדייות ההגירה של ישראל

, 20-. שי גלי ההגירה הגדולים בתחילת שות התשעים של המאה המלא ואוהד את המהגרים

החברה  על ידי ות ומסטריאוטיפיםהמועצות לשעבר ומאתיופיה, סבלו מאפליה, מגזע-מברית

מהגרים ואכן מחקר שבדק את עמדות הוותיקים כלפי . Lemish, 2000) ;1998(קימרליג,  בישראל

גר הלמרות שהדרישה מהמ), 2002, רפאל-ליסיצה, פרס ובן(הן וטות לגישת "כור ההיתוך" מציין כי 

. כמו כן, )2007צה, יליס(מבעבר  חריפה ווקבת פחות ,שעימו הוא בא לטוש את ההון התרבותי

הוותיקה כלפי ההגירה ומהגרים מברית המועצות  היכרת מגמת שיפור בעמדות של האוכלוסיי

  ).2005לשעבר (לשם, 

  

  גל ההגירה מברה"מ לשעבר לישראל .2.5.1

בשות התשעים של המאה הקודמת הגיע חשול הגירה אדיר ממדים מברית המועצות 

 10%-אשים, שים וטף. קבוצת מהגרים זו מהווה כיום כ מליון מעל לישראל. חשול זה מה

  ).2016 ישראל (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,ב ה הכלליתאוכלוסייהמ

ה זו משכילה ייה זו הים ייחודיים. אוכלוסיימאפיייה הדמוגרפיים של קבוצת אוכלוס

היה גבוה יחסית לאוכלוסיית ישראל ובמיוחד  אלה מהגריםבקרב  אחוז בעלי התארים -מאוד

היה  6% -בתארים שי ושלישי. ליותר משי שלישים היה תואר שי שקיבלו בברה"מ לשעבר ול

מהם בעלי מקצועות חופשיים  60%). 2016 (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,תואר שלישי 

כן, רוב המהגרים באו  ). כמו1998יה הוותיקה) (סיקרון, ימהאוכלוס 30%ואקדמיים (לעומת 

מהחלקים האירופאים של חבר המדיות, שבהם שוכות ערים שהן מרכזי מדע ותרבות, כגון 

   .)2000; לשם וליסק, 1996פטרסבורג (הורוביץ, -מוסקבה וסט

הזהות המועדפת של על פי סקרים שעשו, הזהות של אוכלוסיית מהגרים זו חקרה רבות. 

מגדירים  8%), היא רוסית או יהודית, ורק 92%ברובם המכריע ( לשעבר,מהגרים מברית המועצות ה

מן  40%. הזהות הישראלית התקבלה כהעדפה שייה אצל את עצמם בעדיפות ראשוה כישראלים

עלייה משמעותית ). יחד עם זאת, בשים האחרוות, ראה כי יש 2000המהגרים (ליסיצה ופרס, 

וירידה משמעותית  עלייה מתוה בזהות היהודית, םבתחושת הזהות הישראלית של המהגרי

  ).2009(לשם,  בעוצמת הזהות הרוסית

), 2004תמרי (-רוזבאום של מהגרים אלו לישראל. יבות רבות ומגווות הביאו להגירתםס

  מבחיה בארבעה טיפוסים של מיעים:

והכלכלי הקשה מיע זה כולל את המצב הפוליטי  -מיעי דחיה מארץ המוצא אויברסאליים •

  ששרר בברית המועצות וחוסר האפשרות להתקדם מבחיה מקצועית וכלכלית.

מיע זה כולל את גילויי האטישמיות שהיו בברית  -מיעי דחיה מארץ המוצא פרטיקולאריים •

  המועצות כלפי יהודים וחוסר היכולת להל חיים יהודיים תקיים.

ה כולל את הרצון להתקדם מבחיה מקצועית מיע ז -מיעי משיכה לישראל אויברסאליים •

וכלכלית וחוסר היכולת להגר לארץ אחרת, במיוחד לאור העובדה שמדיות המערב וארצות 

  ).Al-Haj, 2002הברית הגבילו את הכיסה אליהן (
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רצון לגדל את הילדים במדיה יהודית, רצון לחיות  -מיעי משיכה לישראל פרטיקולאריים •

  וית ומשיכה של קרובים וידידים.במדיה יהודית וצי

 תפיסה. היייחודיתהליך הקליטה של המהגרים מברית המועצות לשעבר, היו תהליך 

יחסים דיאלקטיים  ה), מיחEisenstadt, 1952של תהליך הקליטה על פי אייזשטאדט ( תמסורתיה

בין הקולטים (החזקים) לבין הקלטים (החלשים), ולכן רצף מסלולי הקליטה ע בין היטמעות בתוך 

לכשלון במקרה של  הידו תפיסה זואוטוומיה תרבותית כלשהי.  החברה הדומיטית לבין יצירת

ת התשעים של בשו -בעקבות מספר גורמים )2005ההגירה מברית המועצות לישראל (מירסקי, 

המאה הקודמת החל תהליך של דיאלוג עם תרבות המוצא של מהגרים לישראל, ותן לגיטימציה 

בוסף, המהגרים מברית המועצות חזרו לארצם  ).1995לפלורליזם תרבותי (זילברג, לשם וליסק, 

ם ומספרם הגדול של קבוצת מהגרי בים לארצם לאחר שות גלות ארוכותלא כזרים אלא כבים הש

להקות בטחון לעולים לערער על יחסי  עשוי זו וההון התרבותי העשיר שהם הביאו באמתחתם,

תהליך  הכוחות המסורתיים בין קולטים לקלטים, ליזום שיויים ולהשפיע על אופייה של המדיה.

שיח. החת היסוד של מודל זה -מודל הדו -ייחודי זה מבה מודל חדש של תהליך קליטה שכותרתו

שישם יחסי שיווין בין הקלטים לקולטים, המאפשרים לקלטים, לא רק לשמר את ייחודם,  היא

אלא גם לדרוש מהחברה הקולטת לאמץ חלק ממטעם התרבותי. המאפיין העיקרי במודל זה הוא 

  ).Kuinan & Auiram, 1994שישה הפרייה הדדית בין הקולטים לקלטים (

 ה זו הייתה קשה ולא מוצלחתיאוכלוסיהערים בההשתלבות במוסדות החיוך בישראל של 

. קושי )2012טבשי, -(רמיק וקורין העובדה שפחות ממחציתם זכאים לתעודת בגרותכפי שמעידה 

 וההצלחה הלימודית שהיו חלת המהגרים מברית המועצות לשעבר תההישגיוערכי  שלזה הועצם ב

(Lerner, Rapoport, & Lomsky-Feder, 2007).  קשיים אלו בהשתלבות המהגרים הצעירים

זו לשירה גדולה מהלימודים  הלאוכלוסיימברית המועצות לשעבר במוסדות הלימוד, גרמו 

שמש, ; 2005לשם, ( ותקריות אלימות שימוש בסמים, לאלכוהושתיית ולהתהגויות מסוכות כגון: 

2000.(  

למרות  , הייתה מורכבת.תעסוקתיתגרים המבוגרים מבחיה גם השתלבותם של המה

מהמהגרים מדווחים כי שכרם מוך  75%, השכלתם הגבוהה של יוצאי ברית המועצות לשעבר

). יחד עם זאת, ככל שהוותק עולה ובזכות כוחות הריבוד, ההשתכרות 2009מהממוצע במשק (לשם, 

ובגופים  התפקידים בכירים בצבא, בתעשיישל מהגרים אלו גדלה והם כיום מצאים בשלל 

  ).2012טבשי, -(רמיק וקורין מגווים ציבוריים

הייתה הדרגתית ואיטית. רובם הגדול של  ה"ממבר מהגריםשל השתלבותם החברתית 

(רייכמן, ישראל ובתוך הקבוצה האתית שלהם יה זו, התגוררו בפריפריה של hהמהגרים מאוכלוס

ביכור ובתחושת עליוות  ןהמפגש הראשוי עם האוכלוסייה הוותיקה בישראל, היה מאופיי ).2008

לא  ).Remennick, 2003b; 2000של אוכלוסיית מהגרים זו על פי החברה בישראל (ליסיצה ופרס, 

ת מהמעמד הביוי והמוך זו אף זו, המפגש הראשוי היה לעיתים קרובות, מפגש עם אוכלוסיו

 שחוו את המהגרים כמשתלטים על המשאבים המגיעים להם ה הגאוגרפית והחברתית,מהפריפרי

. בוסף, הפערים בין התרבויות והורמות החברתיות גרמו לשסעים גדולים )2000(ליסיצה ופרס, 

  ).1995בין קבוצת הוותיקים למהגרים מברית המועצות לשעבר (ליסק, 
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  סובייטית-היהודיתהמשפחה 

המהגרים מברית המועצות, קטות ומוות לרוב ילד אחד או שיים משפחות של 

)DellaPergola, 2011; Remennick, 2007(. וטים לכיוון המסורתי למרות . תפקידים מגדריים

להל את חיי הבית והילדים וכן  מצופותתעסוקתן המלאה של שים, השווה לזו של גברים, שים 

 שיהלמקום  שלהם לעזור להורים המזדקים כתפקידן הראשי ולדחוק את הקריירה

)Remennick, 1999 .( למרות שחלוקת התפקידים בין האישה לגבר הייתה סגרגטיבית

 ס ועדר שעות רבותבעוד האב בעיקר תיפקד כמפר. ופטריאכלית, שות המשפחה היו הדומיטיות

הסבתא והאמא, יהלו  - ששארו בבית , הדמויות השיותולכן המגע עם ילדיו היה מועט מהבית

; 2009מירסקי, ( והן היו אמוות, לרוב, על העברת ערכי התרבות בפועל את משק הבית

(Remennick, 2007; Voronina, 1994 . י המשפחה מקיימים יחסי גומלין הדוקים עם גרעיןקטן ב

  ).Jurcik et al., 2013המתבססים על הכרות רבת שים ( קרוביםשל חברים 

מחד, סגון ההורות מתבסס על . מתעתעת וסובייטי-סגון ההורות במשפחות יהודיות

סמכות המבוגרים והצבת גבולות ברורים לילדים, תוך סימון מטרות התפתחותיות ולימודיות 

בשל  הילד ולמימוש העצמי שלו. מאידך,מקום לאוטוומיה של מבלי ששאר ועידוד ההישגיות 

 להתוותיודעים כיצד  איםובלבול, ו מצוקה הורים רבים חווים קומויסטי,התפרקות המשטר ה

  ). Mirsky, 2001גבולות ( דרך חיוכית ולהציב

  

  אבהות בחברה הסובייטית

כי האבהות בחברה הסובייטית, אשר הושפעה עמוקות מערכי מלמדים מחקרים 

מושתת על רמה גבוהה של משמעת, סמכות ופיקוח היא הקומויזם, מאופיית בסגון סמכותי. 

שימור התלות  ישו דגש עלת התייחסות לייחודיות של ילדם ומתמיד על יוצאי חלציהם, עדר

 של הילדים חומרייםהם הבסיפוק צרכי בעיקר התמקדותיטימיות בין חברי המשפחה ווהא

   ).Mirsky, 2001; 2014; סגין, 2011(יעקבסון, 

את סגון האבהות הזה, שאו באמתחתם, אבות שהיגרו מברה"מ לשעבר לישראל. אבות 

אלו תקלו בישראל בסגון הורות שוה בתכלית מסגון ההורות שעליו גדלו. סגון ההורות השכיח 

בפיתוח העצמאות והאוטוומיה של הילד ומציע מעה רגשי וחומרי לילד, אך בישראל מאופיין 

על פי מחקר שעשה  ).1996 סטריאר,-רואר; 2009ושרף,  שכמעט ללא הצבת גבולות ברורים (מייזלי

מההורים מאופייים בדפוס מתירי לפיו יש אומם קשר חם עם הילד, אך ההורה  30%בישראל, 

ו מבטא דרישות להתוסף, איו לציית לחוקים ומוסכמות. בו מצפה ממ15%הגות בוגרת ואי 

-מאפיין את הדפוס המזיח, מה שמצד הוריהם וכחות דלה ולא מכילהמדווחים על מבי הוער 

  ).2005מייזלס, שרף ופוגע (

הורים מברה"מ לשעבר שהיגרו לישראל התקשו להתגבר על הפער בין סגוות ההורות, 

הרבה מחלוקות וקופליקטים בין סוכי החיברות הישראלים לבין ההורים ובין עובדה שגרמה ל

האחרוים לבין ילדיהם שהתערו בחברה הישראלית וספגו את ערכיה בקצב מהיר יותר מאשר 

). במקרים לא מעטים, קופליקטים אלו, גרמו לערעור יציבותה של 1996סטריאר, -הוריהם (רואר

 ).Horowitz, 1989; Srier & Roer- Strier, 2010ו של האב בפרט (המשפחה הקלטת בכלל ולמעמד
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תכסות לתוך קהילות בחרו בהלעיתים קרובות, הורים מברה"מ לשעבר, אשר תקלו בפערים אלו 

-; רואר2005סגורות ושימור השפה וערכי התרבות שלהם באדיקות ובהתבדלות תרבותית (לשם, 

  ).Slonim-Nevo, Mirsky, Nauck, & Horowitz, 2007; 1996סטריאר, 

 

  מהגרים מברה"מ בי דור אחד וחצי

דמויות וספות שותרו בפריפריה המחקרית, הים בי דור האחד וחצי אשר היגרו מברית 

 90 -המועצות לשעבר לישראל. הגל הגדול של ההגירה מברית המועצות, אשר החל בתחילת שות ה

הלשכה המרכזית ( וערים ילדים 300,000-ובייהן כ תשל המאה הקודמת, הביא עימו משפחות רבו

  ). 2018לסטטיסטיקה, 

), מציית כי מהגרים מברית המועצות לשעבר בי דור Remennick, 2003a, 2015רמיק (

  האחד וחצי, יוצרים סוג של כלאים בין ההון התרבותי שגדלו על ברכיו לבין זה של ישראל. 

 היגרומתבגרים אשר בוסף לאתגרים היצבים לפתחם של כלל המהגרים בגיל ההתבגרות, 

גדלו  מתמודדים עם אתגרים הייחודיים להם. מהגרים אלו מברית המועצות לשעבר לישראל

חוו תמורות משמעותיות בכל הקשור ארץ מוצאם ווהתחכו בעיצומו של המשבר הגדול שהתרחש ב

בלבול ערכי והעצימו את ו חתיים והמגדריים אשר גרמו לערעורלערכיים החברתיים, המשפ

בוסף  ).2012 ,טבשי-רמיק וקורין; 2001סטריאר ורוזטל, -רואר(הקופליקט שלהם עם הוריהם 

למשבר הלאומי שפקד את ברית המועצות לשעבר, רבים מאוכלוסיית מהגרים אלו גדלו במשפחות 

חד הוריות וחוו, במקביל לתהליך ההגירה, תהליך גירושים של הוריהם. תהליך הגירושים מערר 

טווח למשבר ולטראומה שהשפעותיה ארוכות את תחושת הבטחון והמוגות ועלול לגרום 

)Dreman, 2000(.   

מצאים,  קים משפחהלא זו אף זו, בי דור האחד וחצי שהיגרו מברה"מ לישראל ובאים לה 

לעיתים  .המודל שעל ברכיו גדלו והמודל שפגשו בישראל - הורייםלעיתים, בתווך בין שי מודלים 

 סטריאר,-המודלים הללו והמסרים ממערכות החיברות שהם פוגשים, סותרים אלו את אלו (רואר

ין איטגרציה בליצור ו לעשות התאמות במודל שעליו גדלו . האתגר שיצב לפתחם הוא)1996

יוצרים שיויים הרבים הכרוכים בתהליך ההגירה ואתגרי תקופת ההתבגרות ה המודלים השוים.

להתהגויות . רבים מהם לא מצליחים להתמודד ומתדרדרים בי דור האחד וחצי עול גדול מאוד על 

אריה -בן. מחקרים מראים כי רבים מהם משתמטים ממסגרות הלימודים (ומסוכותמסכות 

 ,Mirskyמסתבכים עם החוק (; )2009אריה וכהן, -בן ,; קושר2008צליק, ; 2004וצ'רובלסקי, 

; 1999ועבדלגי,  בו, שרגא-(סלוים ומצוקה פסיכולוגית מפטומים פשייםפתח סיועלולים ל )1997

(Mirsky, 2009.  י דור אחד וחצי של מהגרים מברה"מ, צעירים בעלי יכולותם בין בלעומת אלה, יש

יים התרבותיים ומחוללים התעוררות מרימים על ס את המאפיויוזמה ובשים האחרוות הם 

שוות דרך הרשתות החברתיות, התארגויות פוליטיות ועמותות  בחברה הישראלית אתית

התעוררות זו, היא להביא למרחב הישראלי את ההון התרבותי  ת שלומגווות. מטרותיה העיקריו

צקי ורמיק, שיולתת ראות לחלקם החשוב בפסיפס הזהויות הישראלי (פרהאדיר שעליו גדלו 

2017.(  
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גל ההגירה העצום שהגיע לישראל, הביא עימו משפחות רבות מברית המועצות , לסיכום

החיוך הסובייטי, תקלו בישראל בגישות, ערכים לשעבר. משפחות אלו, אשר חוכו על ברכי 

בין ותפיסות המושפעות מערכי התרבות המערבית באשר לגידול וחיוך יוצאי חלציהם. מפגש 

בין ערכי הקומויזם לבין ערכי תרבות המערב בהקשר המשפחתי, מציב  - ם שוים אלויעולמות ערכי

  בפרט.  בי דור אחד וחצי ולאבות מהגריםאתגר גדול להורים במשפחות מהגרות אלו בכלל 

  

   בהגירה הורות .3

לא זו אף  גשית של האבהות, עודו בתחילתו.חקר האבהות עיצובה, הבייתה והחוויה הר

 ;2009מירסקי, ; 2011יעקבסון, זו, מחקרים בתחום ההגירה ותים מקום רב לאמהות מהגרות (

 , לצעירים מהגרים)Cheah, Leung, Tahseen, & Schultz, 2009; Remennick, 2001 ;2007שיין, 

 & Chuang;2017צקי ורמיק, ישפר ;1999, ועמיתים בו-סלוים ;1999, ועמיתים (מירסקי

Moreno, 2011; Jones & Trickett, 2005; Mirsky, 2001(. עסקו בתהליך  מחקרים מעטים ך,א

במפגש עם הארץ   והביית הזהות האבהית וויה האבהיתוהשפעתו על הח שעוברים אבות בהגירה

  ,Chuang & Moreno, 2008; Strier & Roer-Strier;2006סטריאר וסטריאר, -רואר(הקולטת 

 ,Remennick; 2006, וסטריאר סטריאר-רואר( הישראלי בהקשר זה בושא עסקו מעט ומתי ),2010

2015.(  

 ומעבר תרבותי.בתהליך הגירה  בכלל בפרק הוכחי, סקור את הסוגיות הקשורות להורות

 מהגרים דרשים, היא סוגיית סגון ההורות. הוריםהסוגיות המרכזיות אליה  תאח

ישו סגון הורי  מצוא את מגוון הסגוות שתוארו,חרף העובדה שבכל תרבות יתן ל

דומיטי שמאפיין את רוב ההורים בתרבות בה הם חיים. מחקרים שעשו יצרו טיפולוגיה של 

  סגוות ההורות בתרבויות השוות.

ת הדומיטי היו סגון ההורו , וביהם ברית המועצות לשעבר,במדיות מזרח אירופה

ון הסמכותיהסג )Nesteruk & Marks, 2011; Robila, 2010; Wang & Leichtman, 2000.(  

חיוך למשמעת הורות במדיות אלה מאופיית בפיקוח על הילדים, סולידריות קבוצתית, 

קשרי הגומלין בתוך המשפחה מאופייים בתלות גדולה. יות ויראה מפי סמכות. כמו כן, ומצו

סיפוק צרכיו ומאווייו של ולכן , להקריב את מאווייו לטובת הכלל מצופהבתרבויות אלו היחיד 

שהתרחש ). על אף השיוי Remennick, 2009בגידה במשפחה ( ,מיםימסוי, במקרים היחיד משמעו

בסגון ההורות במדיות אלו בעקבות פילת השלטון הקומויסטי, עדיין סגון ההורות במדיות 

ביגוד למדיות מזרח אירופה, במדיות מערב אירופה  ).Robila, 2004אלו וטה לסגון הסמכותי (

מרכז ומחכו וארצות הברית, הסגון הדומיטי הוא הסגון הסמכותי. סגון זה מעמיד את הילד ב

לעצמאות. בוסף, במדיות אלו, ההורות מאופיית בקשר קרוב יותר עם הילד וישו דגש מרכזי על 

ההורה המהגר, עומד  ).Chao, 2001; 1996סטריאר, -תית מעה לצרכיו הפשיים והרגשיים (רואר

  מול האתגר של התמודדות עם שתי מערכות תרבותיות אלה. 

פער אחר שהורים מהגרים מתמודדים איתו הוא הפער בין דימויי המבוגר האדפטיבי בשתי 

מכיל בתוכו את האידיאולוגיות והגישות לגידול ילדים זה דימוי . )Roer-Strier, 1997(התרבויות 

ההורים המהגרים שוה באופן בחברה מסויימת. דימוי זה  על מת שיהפכו למבוגרים אדפטיביים
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ישה סבירות גבוהה ושל סוכי החיברות, קרי אשי החיוך והטיפול בחברה הקולטת  יכר מזה

, היה יכולת מורכבת המופםלהתעוררות מחלוקות. היכולת לעשות שיוי והתאמות בדימוי 

שלושה סגוות שוים על מת הורים מהגרים עשויים לקוט בוכרוכה בתהליך איטי והדרגתי. 

דימוי המבוגר האדפטיבי המוכר להם לבין דימוי המבוגר האדפטיבי שבו להתמודד עם הפער בין 

באמצעות מציית  )Roer-Strier, 1997(ר סטריא-רוארהם פגשו בארץ הקולטת. את סגוות אלה 

 דימויים מעולם החי:

כשם שהקגרו שומר על ילדיו בכיסו מפי העולם החיצון, כך המהגר שומר על  - סגון הקגרו •

  מפי ערכי התרבות הקולטת ומשמר את סגון ההורות של תרבות המוצא שלו.ילדיו 

כשם שהקוקיה מטילה את ביציה בקיי עופות זרים, כך המהגר מסיר כל  - סגון הקוקיה •

  אחריות על גידול ילדיו ומעביר את מלוא האחריות על גידול ילדיו, אל סוכי החיברות.

את צבעיה כדי להסתוות בסביבתה, כך המהגר מסה כשם שהזיקית מחליפה  - סגון הזיקית •

חרף . "לרקוד בשתי חתוות" ולשלב בין ערכי החברה הקולטת לבין ערכי תרבות המוצא

העובדה שמודל זה מורכב משלושה סגוות מובחים, חשוב לראות אותם על רצף אחד, הע 

  ופן טוטאלי.בין התבדלות טוטאלית לבין מחיקה של הזהות ההורית והמשפחתית בא

), מציית שהורים מהגרים מברית המועצות, השתמשו, לעיתים 1996סטריאר (-רואר

קרובות, בסגון הקגרו כדי לשמור על ילדיהם מפי התערות מהירה מדי בחברה הישראלית 

  ובורמות שלה.

  

  אבות מהגרים: משפחה .3.1

לבין הסגון שהוא פוגש בארץ פערים בין הסגון ההורי שעל ברכיו האב גדל בארץ מוצאו 

מתח זה עלול  איטגרטיבית. אבהית הקולטת יכול להוביל למתח, בלבול, וקשיים בהביית זהות

להתגבר בעקבות השתלבותו המהירה יותר של הילד בארץ הקולטת באמצעות מוסדות הלימוד 

סטריאר -רואר; 2009מירסקי, (ים ולדרכי החיוך הראויים ולקופליקט בין דורי באשר לערכ

כמו כן, השתלבותם המהירה של הילדים גורמת לכיסת ערכים חדשים לתא  ).2006וסטריאר, 

האב מעוין  ההמשפחתי שלעיתים עומדים בסתירה לערכי תרבות המוצא של המשפחה ושאות

בו  -לשמר. פערים ערכיים אלו, עלולים לגרום למתחים, מריבות ואף לתק בין האב לילדו (סלוים

הוא , למתח אצל האבמקור אחר  ).Walsh, Shulman, Bar-On, & Tsur, 2006; 2002ומירסקי, 

של היפוך תפקידים שמתרחש לעתים קרובות בין הורים וילדים בהגירה. השתלבותם המהירה 

בין ) Cultural Brokers( "מתווכי תרבות"ת אותם לופכה )2014(יכיץ,  הילדים בתרבות החדשה

 ועוד גורמים ממשלתייםומוסדותיה, כמו שירותים מקומיים,  הקולטת לבין החברה הוריהם

)Jurcik, Chentsova-Dutton, Solopieieva-Jurcikova, & Ryder, 2013; Ponizovsky et al., 

תפקודית וה תהרגשימבחיה היפוך תפקידים זה גורם להישעות של האב על ילדו  .)2012

אשר עשויה לערער את מעמדו וסמכותו  Oznobishin & Kurman, 2009)ולדומיטיות של הילד (

   ).Portes, Fernandez-Kelly, & Haller, 2009( של האב

ואיכותו, משפיע בצורה משמעותית הזוגי אופי הקשר לצד הקשר של האב המהגר עם ילדיו, 

. בעת שמתרחשת הגירה (Rinaldi & Howe, 2012) אבהיתפקיד המילוי הב מסוגלותטחון והיעל הב
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עלולים להתעורר מתחים . בתקופה זו, שתלב בחברה החדשה ולהתארגן מחדשהמשפחה דרשת לה

-Ben; 2012 טבשי,-וקורין(רמיק עד כדי התפרקות המערכת הזוגית  ולחצים על המערכת הזוגית

David & Lavee, 1994 .(במספר  כלפי ילדיו של האב סמכותואלו עשויים להשפיע לרעה על  מתחים

), ישה חשיבות גדולה (Minuchin, 1974 מיושין התיאוריה הקלאסית של  למשל, על פי .דרכים

לטשטש ולערער את  יםעלולההגירה לחצי תישמר בהיררכיה.  - הזוגית והילדית - שתתי המערכות

לא רק את תת המערכת עם הילדים כמו במקרה של היפוך תפקידים שהוזכר למעלה, אלא גם את 

ערעור המערכת הזוגית עשוי להותיר את האבות חסרי מקורות תמיכה, וכח תת המערכת הזוגית. 

קשרי חברות ח וטים לפתבת זוגם ואים  ידי בעיקר על מהגרים וטים להיתמך גבריםהעובדה ש

לעיתים שים מצליחות יתר על כן, . Remennick, 2005); 2012מחוץ למשפחה הגרעיית (דולברג, 

השפה המקומית, לרכוש את שוק העבודה ומהגרים בלהשתלב באופן מהיר יותר מאשר הגברים 

 במשפחה וירידה במעמד הגבר עובדה אשר עלולה לגרום לחוסר בטחון במילוי התפקיד האבהי

  .) ;2018Strier & Roer-strier, 2010חסיד ווולש, -סגין(

  

  אבות מהגרים: תעסוקה ושפה .3.2

בפי מספר  גםעומדים אתגרים היצבים לפתחם של אבות מהגרים מבית, הם מעבר ל

   באשר להשתלבותם בארץ הקולטת.קשיים ואתגרים 

ובתרבות  במשפחתםראשית, האבות חשבים, לעיתים קרובות למפרסים העיקריים 

 שלהם שממה הגיעו והיכולת לפרס את המשפחה היא חלק מהותי ואיטגראלי מהזהות האבהית

בוסף, העבודה ותת  ). Lamb & Bougher, 2009; Strier & Roer-Strier, 2005;2014(סגין, 

 בהגירה. Strier, 2014)משמעות לאב ומאפשרת לו תחושת מסוגלת וקומפטטיות כאב וכבן זוג (

קושי להשתלב אחד הגורמים ל. משמעותייםאו קשיי תעסוקה באבטלה לא אחת אבות תקלים 

גורם וסף העלול ). Chiswick, 1998קושי ברכישת השפה (ההיו  בשוק העבודה ובארץ הקולטת

והיסיון התעסוקתי של  להוות מכשול להשגת עבודה מכבדת, הוא העדר הכרה של ההשכלה

, )Jurcik et al., 2013; Strier & Roer-Strier, 2010( הקולטתל הארץ ש םהקריטריויהמהגרים לפי 

 ;Palameta, 2004; 2006סטריאר וסטריאר, -רוארכמו גם, יחס גזעי ואפליה כלפי מהגרים (

Strier, 2015(.  יטלהתעסוקה כאשרה לחוש מצוקה גדול יםעלולהם, גברים ואבות מהגרים מ ת

 & Lamb ;2006כהן, ; 2000, ועמיתים (אליאסותחושת חוסר מסוגלות במילוי התפקיד ההורי 

Bougher, 2009( .לאור מרכזיות ערך העבודה והתעסוקה בברה"מ לשעבר )Horowitz, 1989( קשיי ,

  לשעבר.  ה"מתעסוקה ופרסה עלולים לערער במיוחד אבות מהגרים מבר

לאבטלה, משפיע על הזהות  אפשרי גורם היותוברכישת השפה המקומית, מלבד  קושי

). במאה העשרים התפקיד של העברת הערכים התרבותיים Strier & Roer- Strier, 2010האבהית (

לתפקיד דומיטי בזהות האבהית. "האבות החדשים", מבקשים לשים דגש על  הפךוחיוך הילדים 

 & Lambר עימהם ולא להתמקד בתפקיד המפרס כפי שהיה עד כה (חיוך ילדיהם וטיפוח הקש

Tamis- LeMonda, 2004( .מהיר  רוכשים את השפה של ארץ המוצא בקצב כאמור, ילדי מהגרים

. )2006סטריאר וסטריאר, -; רואר2014(יכיץ,  מאשר הוריהם ומשתלבים בה בצורה קלה יותר

אבקים לשמר את המורשת והשפה שבה דיברו בארץ המוצא, ולכן הם עשויים  , לעומת זאתהאבות

; 2009לשם, להתקשות ליצור את השיח והקשר האיטימי שהם חפצים לרקום עם ביהם (
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(Danico, 1999 תק בין ה יצורעלול ל. "בלבול שפות" זה אףכהן,  וצאי חלציהםלי אבות)לב2006 ;-

  .)2010ארי, 

גלות שתוארו, העוברים, במידה כזו או אחרת על כל מהגר באשר הוא, בוסף לקשיי ההסת

פגשים עם מציאות רווית מתח ולחץ בעקבות  םהעם קושי וסף.  אבות שהיגרו לישראל מתמודדים

 פלסטיי והחובה לשרת בצבא ההגה לישראל-בעקבות הסכסוך הישראלי מלחמות התכופותה

)Strier, 2015 .( ים העתידים להתגייס לחצים אלו, מקבליםה תוקף כאשר מדובר באבות לבמש

כי בסביבה בה מלמד מחקר  .לצה"ל ואף לשרת ביחידות קרביות המצאות באופן עקבי בקו עימות

ההורים חשופים לטראומות מגווות ומצבי דחק, היכולת שלהם לתמוך רגשית בילדיהם מוכה 

(Aisenberg & Ell, 2005).   

ההורי ובתחושת המסוגלות ם , עלולים לפגוע בתפקודלמעלה שהוזכרוכל גורמי הלחץ 

מצוקה ואף לגרום ל Browne, Meunier, O`Connor, & Jenkins, 2012)( אבות מהגרים ההורית של

 Jurcik et al., 2013; Strier( חרדה, דכאון והפרעות פסיכוסומטיותפסיכולוגית וסימפטומים של 

& Roer-Strier, 2010.(  מעבר תרבותיכי תהליך ההגירה ו, מראים אחרים עם זאת, מחקריםיחד 

התא של כוחות וחוזקות  , מגליםחיבור אמיץ וקרוב בין בי המשפחה מהווים הזדמות לרקום

ש זהות אבהית שלמה יותר המורכבת לגב יםומאפשרידועים קודם לכן המשפחתי שלא היו 

סטריאר -(רואר שפגשו בישראל חדשין העולם הבל שעל ברכיו גדלו ישןעולם המאיטגרציה בין ה

  ).Strier & Roer-Strier, 2010; 2006וסטריאר, 

 

  יאבהות של מהגרים בי דור אחד וחצ .3.3

מחקרים  אבות לבים. , מקימים משפחה והופכיםמהגרים בי דור אחד וחצי ברבות השים

ין המודל האבהות שפגשו ברכיו, לביחסו לפער בין מודל האב שחוו וגדלו על ישעשו בישראל הת

בישראל. כפי שסקרו, מודל האב בברית המועצות היה מודל שאופיין בסגון  מהגריםאבות 

בוסף, רבים  .סמכותי בעוד שהמודל של האב הישראלי ע בין המודל הסמכותי למודל המתירי

 בקרב מהגרים מבריתהפוצה מאוד מתוכם, אף גדלו ללא דמות אבהית בעקבות תופעת גירושים 

דמויות שיות גדלו בעיקר בחיק . רבים מבי דור אחד וחצי )2010המועצות לשעבר (גולצמן ופרוג, 

), ובחברה Remennick, 2007; Voronina, 1994; 2009מירסקי, ( כאמא, סבתא ואחיות גדולות

חוסר בדה זו עשויה להגביר את מטריארכלית העדרת דמות אבהית שעימה הער יכול להזדהות. עו

ופכים לאבות ודרשים לעצב את זהותם האחד וחצי כאשר הם ה והבלבול של בי דור האוים

  האבהית.

 ,Kim, Brennerהילדים ( התמקדו בעיקר בחוויות של 1.5 -דור העד כה, מחקרים על 

(Liang, & Asay, 2003; Wang, Minervino, & Cheryan, 2013  י דור הומעטים עקבו1.5 -אחר ב 

מחקרים  .)Kim, 2013; Remennick, 2015( הורים לילדיםותיהם כשהם מתבגרים והופכים לוחווי

י העולמות בין שספורים שעשו בעולם, מצייים כי בי דור האחד וחצי, בהופכם להורים, משלבים 

מקפידים להשתמש בשתי ומבים מודל הורי ייחודי להם שמותאם למשפחתם ולסיבות חייהם. הם 

כמו של הוריהם ומחכים לחופש בחירה של הילד. ההורות  יםהשפות, לחך למשמעת, אך לא וקש

יותר בבית ובגידול הילדים מאשר הוריהם  הם מעורביםשלהם מאופיית בשיח עם הילד ו

)Hernandez, 2010; Kim, 2013, 2014; Pham, 2012י דור האחד וחצי, ). יחד עם זאת, הורים, ב
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מידע וכלים מספקים לגדל את ילדיהם . הם חסרים מצאים במתח מתמיד בין שתי התרבויות

בי הדור הראשון שלהם,  מתחים מתמשכים עם הוריהםחווים בתרבות שוה מזו שעל ברכיה גדלו ו

   ).Hernandez, 2010; Kim, 2014על אופן חיוך הילדים (

בי  -מתחים של אבות אלו הוא לא רק עם הוריהםמחקרים מראים כי,  בהקשר הישראלי,

בי הדור השי. ילדי המהגרים שולטים בשפה העברית וממעטים  -הדור הראשון, אלא גם עם ביהם

 ,Remennickלדבר ברוסית בעוד הוריהם מעוייים לדבר גם ברוסית, במיוחד בחיק המשפחה (

2003aו רק אמצעי תקשורת, אלא גה זהות וכלי להעברת המורשת ). השימוש בשפה אים מב

התרבותית. כאשר השיח בלול משתי שפות, עלולים להיווצר תקים ואי הבות בין דוריים (מירסקי, 

2009.( 

מהגרים בי דור האחד וחצי אשר ין הורים בבהשוואה  סקעמחקר וסף שעשה בישראל, 

מחקר זה מצא ). Remennick, 2015( בי הדור הראשון -לבין הוריהם עלו מברית המועצות לישראל

י ומאפשרים אוטוומיה רחבה לילדיהם בעוד ור וחצי וטים לסגון הורי סמכותהורים בי דכי 

י ומאפשרים אוטוומיה מוגבלת לילדיהם. מחקר זה מצא קווי הוריהם וטים לסגון הורי סמכות

פתחות של הילד ובלימודיו וברצון דמיון בין שי סוגי אוכלוסיות אלו במעורבות הגדולה שלהם בהת

  להמשיך ולהחיל את התרבות הרוסית לילדיהם.

ל ההגירה, דוגלת בגישה של ות עהדיאלקטיקה שאפייה בעבר את התיאורי, לסיכום

דרש להיחרב כדי לפות מקום  , של האב"משחק סכום האפס" שבו רק אחד מצח. העולם הישן

אפשרות אחרת והיא הדיאלוג  המציע תהעכשוויהתפיסה ). 2010(רוטברג, של הבן לעולם החדש 

מהגר לארץ  כדי שידורו בכפיפה אחת ויפרו זה את זה. כאשר האב , בין אבות וביםבין שי העולמות

בין העולם הישן שממו הגיע המכיל בתוכו תרבות, תפיסת עולם וסגון מתרחש מפגש חדשה, הוא 

. השיים שוים שגם הוא טומן בחובו תרבות, תפיסת עולם וסגון הורות הורות לבין עולם חדש

למחוק את עברו (סגון הקוקיה), עד כמה במפגש זה יש למהגר בחירה לעיתים קרובות זה מזה. 

-רואר( להתכס בתוך עולמו הישן (סגון הקגרו), או להל דיאלוג בין שי העולמות (סגון הזיקית)

  ).1996סטריאר, 

המהגרים שמצאים בתפר הרגיש הזה של שי העולמות בצורה הוקבת ביותר, הים בי 

מחקר ה דור האחד וחצי. מהגרים אלו מצאים בין שתי תרבויות, שי סגוות הוריים ושי דורות.

את המרכיבים הדיאלוגיים והדיאלקטיים אצל אבות בי דור האחד וחצי שעלו מברית בוחן  ,וכחיה

 אבהותם בעת בגרותם? באיזו מידה לשעבר לישראל. כיצד, מעצבים מהגרים אלו אתהמועצות 

יטשו אותו ויאמצו מודל של או  יאמצו את המודל של המבוגר האדפטיבי שהורישו להם הוריהם

של  - תמהיל של שי המודליםההמבוגר האדפטיבי הישראלי, או שמא יבו מודל שהיו תוצר של 

עולה מסקירת הספרות, מחקר כפי ש ?יהם על ידי דיאלוג בייהםהחברה הקולטת ושל הור

אישי -תמקד בחווייתם הרגשית והסובייקטיבית של אבות אגב הבת האבהות בהקשרה הביןמה

כמייצג מקשה  הורותעד כה מחקרים התמקדו בתרבותי, מייצג מגמה חדשה יחסית. -והחברתי

"אבהות". לאור זאת, המחקר הוכחי  אחת של אבות ואימהות וכמעט ללא הזכרה של המושג

מפגש עם מודלים אבהיים שוים מאלו שעל , בגירהבית האבהות וחותמקד באופן ספציפי בי

  מאפייים הדיאלקטיים והדיאלוגים באבהותם.בגדלו ואבות מהגרים ברכיהם 
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  שיטת המחקר שי:  פרק

1 .סטרוקטיביסטית          -ית הגישה האיכותקו  

, מברית המועצות לשעבר לישראל החוויה של אבות מהגריםמבקש לבחון את  זהמחקר 

בחית חוויה אושית היה דבר מורכב, מסועף ורגיש עקב היותה של חוויה זו  .בי דור אחד וחצי

זה עשה שימוש בשיטת מחקר איכותית, המסה  אי לכך, במחקר ורב מימדית. , דיאמיתמגוות

 ,)Denzin & Lincoln, 1994, 2000(ית  כפי שהיא תפסת על ידי החקר להבין את החוויה האוש

והיא מיחה שהחוויה הסובייקטיבית היה דיאמית, מורכבת ותוה להשפעות חברתיות 

אחד  ההי שיטה זוה בשיטה האיכותית בעה מכך שהבחיר ).2001יהושע, -ופוליטיות (צבר בן

 ,Lieblich, Tuval-Mashiach, & Zilberבכלל ( הכלים הטובים ללמידה על חוויות של בי אדם

מרחב מעברי בו הרטיב של החקר מתעצב דרך המפגש  -ומאפשרת לבות "תיבת תהודה" )1998

וכח העובדה כי הסוגיה בה עוסק מחקר זה, היה בחירה בשיטה זו, Mirsky, 2008). ( עם החוקר

אי לכך, ישה חשיבות רבה להשמיע את קולם של אבות  ., היה הכרחיתסוגיה שכמעט ולא עסקו בה

 שלהם כאבות תולהבין באופן עמוק ורחב את החוויות הסובייקטיביומהגרים בי דור אחד וחצי 

של אבות  תשל החוויה הסובייקטיבי תמוה מעמיקה, מורכבת ודיאמיתביית בוסף,  וכמהגרים.

. מחקר איכותי מתאים ללקוחות אלו אפשר לאשי המקצוע בשטח לתת מעים הולמיםת אלו

ומאפשר את השמעת קולם של אבות  למטרה זו מכיוון שהוא אכן ותן תמוה עמוקה ורבגוית

   ). Gordon, 1991; Josselson, 2011( שלהם תואת החוויה הסובייקטיבי מהגרים

 תומסורות העוסקים בחקר החוויה הסובייקטיביהמחקר האיכותי כולל מספר זרמים 

הפומולוגית המבקשת והפרשויות השוות של החקרים למציאות. למחקר זה, בחרה המסורת 

להתחקות אחר החוויה הסובייקטיבית של החקרים והמשמעות שהם ותים למציאות של חייהם 

)Polkinghorne, 1989.( יחה שהחוויולוגית מומחקר  תה הסובייקטיביהמסורת הפשל ה

) ולכן Marshall & Rossman, 1995מתעצבת דרך ההקשר התרבותי, החברתי, היסטורי והפוליטי (

  הגירה ומעבר בין תרבותי.לחקר היא מתאימה 

  

  המחקר  קבוצת. 2

של המאה הקודמת, מברית  90-אבות, אשר היגרו, החל משות הכוללת המחקר  קבוצת

ההגדרה  (דור אחד וחצי), שלהם בן אחד לפחות. 11-18כאשר היו בגילאי  המועצות לשעבר לישראל

וההגדרה הוכחית בחרה על מת להגיע לאבות של דור וחצי תוה במחלוקת בספרות ההגירה, 

וספגו את ערכיה  לפי שהיגרו לישראל לשעבר שגדלו במשך מספר שים משמעותי בברית המועצות

לראיין מהגרים שהיגרו משת ה החלטה ).Remennick, 2003a( וחיוכה של תרבות ארץ המוצא

 מתוך רצון לבחון, מחד, את חוויותיהם של אבות אלו לאורך השים ששהו בישראלהתקבלה  1990

   ומאידך, לראיין מהגרים שחווית ההגירה עודה "טריה".

 השואים לשים מהגרות מבריתהבחירה לכלול בקבוצת המחקר אבות לבים בלבד 

גיות השפעה מכרעת על לזוהגירה.  בתהליכיבעה מן הרצון למקד את המחקר  המועצות לשעבר

האב,  שאיה מהקבוצה האתית שלוזוגיות עם אישה  )2012טבשי, -עיצוב ההורות (רמיק וקורין

משפיעה ללא ספק על אבהותו אלא שבמחקר הוכחי לא יתן היה להתרחב ולחקור השפעות אלה. 
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 ,ות. כמו כןים ולא לבלבחרו אבות לבן מתוך רצון לבחון את החוויה האבהית של אבות לבהרציו 

ושוים  ממגדר הילד וחווית האבהות מושפעים שיחסי הגומלין בין אב לילדו לכך ובע מההחה

 & Feldman, 2003; Lamb, 1987; Mascaro, Rentscher, Hackett, Mehl( ממגדר אחד למשהו

Rilling, 2017; Van der Pol, Groeneveld, van Berkel, Endendijk, Hallers-Haalboom, 

Bakermans-Kranenburg &Mesman, 2015     ( ..ות זוחקרה שו וכחי לאבמחקר ה 

 עזרתי, הראשון בשלב עשה בשיטת "כדור שלג" ומדגם וחות. איתור המשתתפים

הראשוים או שפיתי לחקרים פוטציאליים העוים  למרואייים להגיע כדי וקולגות במכרים

הראשוים, הפו אותי לחקרים פוטציאליים  המרואייים, לעיתים של המחקר. םלקריטריוי

 הייצוגיות את לוודא יתן שלא העובדה הוא, זו דגימה שיטת של העיקריים החסרוות וספים.

 למרות, לכן. בעקבות הכרות מוקדמת בין המרואייים והטיה החקרים של המשתים ופיזור

עשה שימוש במספר "כדורי שלג" כדי לסות ולדגום  ,מייצג למדגם מתיימר איו איכותי שמחקר

קבוצה בעלת מאפייים דמוגרפיים הטרוגיים על מת שתתאפשר קבלת תמוה רחבה ושמיעת 

   קולות מגווים.

ם, סירבו להתראיין ולהמשיך בתהליך המחקר לאחר בודדים מהמרואייים הפוטציאלי

  שיחת הטלפון הראשוית.

  

  המחקר קבוצתמאפייי . 3

  ):3הבאים (ראה ספח  האפיויםהמשתתפים במחקר היו בעלי 

  י דור וחצי אשר היגרו מהחלק המערבי של ברית המועצות לשעבר.גברים ב 30מוצא: 

למרות  .11-18אחד וחצי אשר עלו בהיותם בי משתתפי המחקר הים בי דור גיל ההגירה: 

המחלוקת הקיימת בספרות בוגע להגדרת מיהו המהגר בן הדור וחצי, החלטתי לראיין אבות אשר 

מכיוון שאלו מהגרים אשר שהו שים משמעותיות בברית המועצות לשעבר וכך  11-18היגרו בגילאי 

  הם חיו בהם.יהיה יתן לבחון את האיטגרציה בין שי העולמות ש

המחקר מבקש לחקור אחר חווית האבהות של אבות לבים ולא לבות מכיוון  מגדר הילד:

  .האבהות בין אבות לבים ואבות לבות תבחווייקר, על הבדלים , כפי שסשהספרות מצביעה

בת הזוג של האבות המשתתפים במחקר היו גם מברית המועצות לשעבר.  מוצא מוצא בת הזוג:

אשר תסייע לפרוש את , לכך עוצה ברצון לאחידות בסיסית כלשהי במאפייי המרואיייםהסיבה 

  ם כמו הזוגיות אשר משפיעה עמוקות על חווית האבהות.ממצאי המחקר על פחות גורמים מסבירי

ראיוות  18 -ישן עדויות מחקריות כי לאחר כאבות.  30המחקר הוחלט לראיין  בתחילת

 ,Creswell, 1998; Guestלרוויה וישה חזרתיות בתכים ובתמות ( ,במחקרים רבים ,עומק מגיעים

Bunce, & Johnson, 2006 .(  

ים ורבי פים, וגו-תהליכי ההגירה והחוויות האבהיות הים דיאמיים, רבי יחד עם זאת,

 החוויה של המגווות והפרשויותהמבט השוות  זוויותאבות במטרה לשמוע את  30 רואייוולכן 

  .עברו אלו שאבות התרבותי והמעבר ההגירה תהליכי דרך האבהית
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  כלי המחקר. 4

. הראיון הוא מקור מידע ראשוי, מובים למחצהאספו באמצעות ראיוות עומק התוים 

ולשמיעת החוויה  בת המשמעות שאשים מייחסים לחוויותיהםלהוהוא מהווה את הכלי המרכזי 

חל בשאלה פתוחה: "ספר החלקו הראשון הפתוח של הראיון ). 2003(שקדי,  שלהם תהסובייקטיבי

השאלות הפתוחות מאפשרות מתן תשובות אוטטיות ככל על חווית האבהות שלך?".  , בבקשהלי

  ).Maxwell, 1996האפשר ואין מכווות את המראויין לתת תשובה מסוימת (

הרטיב הספוטי בתגובה לשאלה את סיים  ןשהמרואייבחלקו השי של הראיון, לאחר 

). מדריך ראיון בה 1(ראה ספח  מדריך ראיוןעל פי  םספציפייאלות על תחומים הפתוחה, הוצגו ש

עליהם מעויין מתוך הספרות הקיימת ובו רשימת הושאים המרכזיים שלב איסוף התוים לפי 

). Berg, 1998(ופן ספוטי , גם אם המרואיין לא העלה אותם באהחוקר ללמוד במהלך הראיון

על ), במחקרו 2003מבוסס על מדריך ראיון שפותח על ידי גיא פרל (במחקר הוכחי מדריך הראיון 

ספח ראה הוכחי ( חווית האבהות של גברים אלימים כלפי בות זוגם, ועשו בו התאמות למחקר

דפוסי האבהות והאתגרים קיף תחומים העשויים להאיר את חווית האבהות, ה). מדריך הראיון 1

 במה אבהות שלך שוה: "למשל, המרואייים שאלו היצבים בפי האבות אשר עברו תהליך הגירה.

  ?"שחווית כילדאבהות מבמה האבהות שלך דומה/שוה  הגירה?"אבות שלא חוו מזו של 

ד ין, תורמת לפתיחות רבה יותר מצרגישות לקצב אישי של תהליך החשיפה של המרואי

 ,Sands, Bourjolly(, במיוחד במקרים של מפגש בין תרבותי בין המראיין למשתתף רואיייםהמ

& Roer-Strier, 2007(. הים היה תוקף, כאשר אוכלוסיית המרואייגברים רגישות זו, מקבלת מש 

  השירותים הסוציאלייםשות מפי היה מאופיין בחשגדלו במרחב ציבורי אשר ש יוצאי חבר העמים

)(Leipzig, 2006 יםיית האמון והפתיחות במהלך הראיון בין המרואייחששות אלו מקשים על ב .

אי לכך, זהרתי לא להאיץ בשאלות שלי או לבין החוקר שהיו עובד סוציאלי במקצועו. 

בוסף,  בהתערבויות שוות, אלא תתי מקום לשתיקות ולהרהורים במהלך הראיוות עם האבות.

, לפי קיום הראיון, שאם יהיו שאלות שלא וח להם לעות עליהן, הם מרואיייםההצהרתי בפי 

  יכולים לבחור שלא לעות עליהן.

. יומן שליווה אותי במשך כל תהליך המחקר בוסף למדריך הראיון, השתמשתי ביומן חוקר

התוים את החוויות, הקשיים והאתגרים שיצבו לפתחי בתהליך איסוף עד זה שימש אותי כדי לת

יומן זה, גם עזר לי ביתוח הממצאים שעלו ואיפשר להתבון עליהם באור  וכתיבת עבודת מחקר זו.

וסף. למשל, אחרי הראיוות, כתבתי לי יתוח על החוויה שהייתה לי כחוקר במהלך הראיון. יסוח 

  במהלך הראיון עצמו. עבורי החוויה שלי האיר חלקים שהיו לא מודעים

  

  התויםאיסוף . 5

מהם לבחור מקום שבו  ביקשתיקשר טלפוי עם משתתפי המחקר ו יצרתיבשלב הראשוי, 

לפות כשעתיים  ביקשתי מהםיתקיים הראיון שהיו מקום שקט ללא מסיחים או רעשים. בוסף, 

בחרו לקיים בו את הראיון. חלקם  שהמרואיייםהראיוות התקיימו במקום . מזמם בשביל הראיון

חר להתראיין בביתם והותרים בחרו להתראיין במקום עבודתם. מקום המפגש היה חשוב הגדול ב
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שבחרו להתראיין בביתם, פתחו בפי צוהר להכיר את  המרואיייםעבורי ותן לי עוד חומר ליתוח. 

עולם האישי, הזוגי והמשפחתי שלהם ללא אמצעי מתווך. לעיתים, במהלך הראיוות, בת הזוג 

כולתי לראות את ההתהלות לראיון ומוסיפה דברים שלא עלו מבן זוגה. בוסף, י הייתה מצטרפת

של הבית. המרואייים שבחרו להתראיין במקום עבודתם, הכיחו באופן בולט את החשיבות 

בדים אקוומי בזהות שלהם. מרואייים אלה אכן עו-בעייהם למעמד התעסוקתי והסוציו

  עמדות בכירות בשירות הציבורי ובחברות הייטק.במקומות איכותיים ומצאים ב

והן את הרקע המקצועי  את הרקע הכללי של המחקר, הצגתי, בתחילתו של הראיון

דגש על שיחת הכרות  שמתי). 2ספח ראה אותם על טופס הסכמה מדעת ( החתמתיו יוהאקדמי של

ואיין, כאמצעי ליצירת השאלות, וגם להבהרת ושאים שאולי לא ברורים למרהצגת ראשוית לפי 

וקלטו הכל הראיוות ). Sands et al., 2007שיחה פתוחה וזורמת ולהורדת מתח במהלך הראיון (

הראיוות . י מיד לאחר הראיוןעלו למחשב שלהו, וקבצי השמע םסכמת משתתפיבאמצעות טייפ בה

 ,Fraser( המשתתפיםה יותר של האמר על ידי תומללו על ידי החוקר, מה שמאפשר הבה מעמיק

רוב הראיוות משכו בין שעה וחצי  עזרתי במתמללת בתשלום.רק בשבעה ראיוות ). 2004

שמרו באופן חסוי כל החומרים, המוקלטים והמתומללים, לשעתיים וחלק קטן משך פחות משעה. 

  דויים.בשמות תחת ו

היבט מעיין בראיוות היה, שהמרואייים שמחו מאוד לספר על חווית ההגירה שלהם 

אבות. תופעה זו הפתיעה אותי מכיוון שישה החה שגברים הם מרואייים שאים כוהחוויה שלהם 

משתפים מעולמם האישי בקלות. ככל הראה, תופעה זו מסמלת את הרצון העז של אבות אלו לדבר 

איו מתאפשר בחייהם הפרטיים מסיבות חברתיות שת בצורה פתוחה וכה, דבר על הגירה ואבהו

הדואר האלקטרוי באמצעות חלק מהמרואייים המשיכו להיות איתי בקשר לאחר הראיון  שוות.

או הרשתות החברתיות. היה להם חשוב להוסיף מידע שלא עלה בראיון או להבהיר דברים שהיו 

   מעורפלים.

  

  התויםיתוח . 6

המימד . שי מימדי יתוח עיקרייםיתן לחלק את שיטות היתוח במחקר איכותי ל

והמימד השי מתייחס לתוכן הסיפור , סיפור כשלם לעומת פירוקו לחלקיםמתייחס ל ראשון,ה

גישה תכית המימדים יוצרים מטריצה הכוללת ארבע דרכי יתוח טקסט:  . שילעומת צורתו

משיח -(ליבליך, תובל גישה צורית לשלם וגישה צורית לחלקים, לחלקיםגישה תכית , לשלם

  ).2010וזילבר, 

). יתוח זה שם דגש Thematic Analysisבמחקר הוכחי עשה שימוש בשיטת יתוח תוכן (

המחשבות, הרגשות באמצעותו להגיע להבה של  ומסה  המרואיייםעיקרי על התוכן של דברי 

באופן  חילוץ תמות מרכזיות אשר עלוב החלהיתוח חקרת. על הסוגיה ה ותפיסות העולם שלהם

היתוח  .מתוך דברי המרואייים תוך כדי השוואה לספרות הרלווטית ועל פי שאלות המחקר חזרתי

 עשה לאחר קריאה מדוקדקת, מספר פעמים, של כל ראיון. לאחר שהתגבשו התמות המרכזיות,

משה המתייחסות באופן ישיר לתמות המרכזיות והן קטגוריות אשר מהוות את  יחידות קיבצתי

והטקסטים אל התמות  ת. תהליך זה התאפיין בהליכה רצוא ושוב מהראיווהתיאורטיתהתשתית 

  .Corbin, 1990 & (Strauss( תהליך זה מאפשר דיוק וחידוד של התמות והקטגוריות והקטגוריות.
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סות ולזהות תמות שיתן להכלילם רוחב של כל הראיוות כדי ללאחר מכן, עשה יתוח 

  על כלל המרואייים.

להבין את מה שמצא בין כי, השתמשתי גם ביתוח צורי אשר שואף ולצד היתוח הת

 השוואה מדוקדקת בין תוכן הדבריםכדי להבין את התוכן הסמוי, ערכתי  .השורות ומבעד למילים

שתיקות, שימות עמוקות ולחישות. כמו כן, המיקום  - ה שבה אמרולבין הצור שאמרו בראיון

  , הופעתו ואופן דיבורו, העשירו את התוכן שעלה באופן גלוי.ןהמרואייהבחר לראיון על ידי 

ה של התרבות שממה מגיע המרואיין ושל כמו כן, יתוח במחקר איכותי דורש הבה עמוק

). Miles & Huberman, 1984( אותה הוא מבקש לחקורודים לתרבות הדימויים והמושגים הייח

ות שלא היו הירים לי ולמרות היותי דור שי למהגרים, היו מושגים ודימויים שעלו מתוך הראי

באופן מלא. אי לכך, התייעצתי ועזרתי בקולגות ומחת המחקר כדי להבין את משמעותם באופן 

  מלא ומדויק יותר.

  

  אמיות המחקר. 7

 תבחקוסטרוקטיבית, ועל פי הסטדרטים של גישה -המחקר וקט בגישה האיכותית

), משתמש בביטוי "ראוי לאמון" כמפתח להערכת אמיותו ואיכותו של 2003איכות המחקר. שקדי (

קוסטרוקטיבי. מתן אמון, על פי גישה זו, הוא פועל יוצא של מספר מרכיבים: -המחקר האיכותי

 Lincoln( (dependability)) והיכולת לסמוך transferability), יכולת העברה (credibilityאמיות (

& Guba, 1985.(  וכחי הייתהילשלושת  תהתייחסובמחקר ההללו.  םהקריטריו  

ואותטיות  אמיות הקפדה על תאים המאפשרים הייתהלאורך כל תהליך המחקר  :אמיות

כדי שהמרואייים בראיון,  פתוחה אווירה שמרה א) קטו הצעדים הבאים:מרבית. לשם כך 

הייתה סוגיה שהמרואייים לא רצו לפתוח, כיבדתי את  כאשר לפתוח את סגור ליבם. ירגישו בוח

משתתפי המחקר במשך חלק תקיים דיאלוג רציף עם הב)  זכותם לא לגעת בסוגיות רגישות ועדיות.

כי פרשותי את דבריהם אכן משקפת כוה את כל תקופת כתיבת העבודה על מת לוודא עמם 

ויהוו  בסודיות שמרוה החתומים וטפסי ההסכמתמלוליהם הראיוות המוקלטים, ג)  חוויותיהם.

דרך וספת להשגת אמיות במחקר האיכותי היא ד)  .גר תוים, אליו יתן יהיה לחזורבסיס למא

גולציה (הצלבה) במהלך יתוח תוים שימוש בגישות יתוח ומקורות מידע שוים, קרי טריא

Patton, 1999)ים ). בתויתוח ה ,וכחיהממצאים עם החומר  שלבהשוואה מתמדת  לווהמחקר ה

יתוח ה)  .באבות שחלקם מהגרים מברה"מטיפול  – התיאורטי הקיים ועם השדה שבו אי עובד

שקול המרואיין ישתקף כראוי. עשה באופן שיטתי ומבוקר, תוך הקפדה על כך וקידוד התמלילים 

העוסקים בתחום עמיתים תהליך היתוח והקידוד לווה בבקרה לכל אורכו, על ידי מחת העבודה ו

של מדריך הראיון, שאלות המחקר והתמות עם עמיתים  מתמיד תבצע ליבוןהו)  האבהות וההגירה.

  . תשעלו מהראיוו

, כך ת המחקר והממצאיםככל היתן של שיט וגדוש ספק תיאור טובהמחקר מ :יכולת העברה

כלל במחקר תיאור . לשם כך )2003(שקדי,  שיתאפשר לקורא להשתמש בידע זה באופן המתאים לו

הוא התקיים ותיאור מעובה ועשיר של וההקשר בו  תהליך המחקרמפורט ומקיף ככל היתן של 
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אפשר לקורא מדות לטקסט ו. תיאור עשיר זה מבטיח הצמוהממצאים שעלו ממו החומר שאסף

  להעריך את פרשותו של החוקר באופן עצמאי.

החוקר על המחקר. יכולתו של החוקר להיות ער להשפעותיו עמדת מושפעת מאוד מ :היכולת לסמוך

האפשריות על המחקר והקפדתו להציגן כראוי, משמעותיות מאוד לושא זה. ככל שרגישות החוקר 

לושא זה רבה יותר, וככל שתהליכי המחקר מלווים בתיעוד ואזכור של השפעות אלו, כך גדלה 

 לגד עיי את ההשפעות האפשריות שלי כחוקרשמתי היכולת לסמוך. לצורך כך, לכל אורך המחקר, 

  התייחסת רפלקסיבית למקום האישי שלי במחקר הוכחי.ו

  

  סוגיות אתיות. 8

אישור וועדת האתיקה של המחלקה לעבודה סוציאלית באויברסיטת בן קיבל את  המחקר

   .גוריון

בפיתוח יחסי אמון הצורך בקבלת מידע מהמרואיין, הובע מהראיון האיכותי, כרוך 

 הייתהלאורך המחקר  ).2003, עקרוות אתיים אותים בדרך קבלת המידע (שקדי ושמירה על

ובהר לכל מרואיין כי אי הסכמה ה הקפדה על כך שכל משתתף עושה זאת מרצוו החופשי בלבד.

ון למרואייים זכותם להפסיק את הראיה ובהרהתפגע בו בכל צורה שהיא. כמו כן, להשתתף לא 

החוקר יפה , גשיותאו מצוקה רלאי עימויות תתעורר הראיון במידה ועקב ובהר כי הכן בכל עת. 

ושא משמעותי וסף שהובהר לכל מרואיין הוא השמירה על  איש מקצוע מתאים.ל ןהמרואייאת 

חוקר א של הראיון ייחשף רק להתחייבות כי החומר המל סודיות. ההקפדה על סודיות כללה

בפרסום המחקר והתחייבות לא להעביר מידע  , הסתרת כל הפרטים האישייםמהתחום ולקולגות

ת במחקר, בתחילת כל כללי ההשתתפוכדי להבהיר למרואייים את  כלשהו לאיש מלבד החוקר.

). רק לאחר מכן 2ספח ראה סביר את כל סעיפי טופס הסכמה מדעת (הקריא וה חוקרראיון ה

במחקר  ות במחקר על ידי חתימה על הטופס.הסכמתם להשתתפתבקשו המרואייים להביע את ה

  . קודמת אישיתהכרות הייתה לי איתם אבות אשר כללו לא 

  

   החוקר עמדת. 9

 היה מציאותשה הטועתפרדיגמה הקוסטרוקטיביסטית המחקר האיכותי מאמץ את 

מציאות זו איה קיימת בלי  ר.מבה אושי המעוצב על ידי תאיה התרבותיים והאישיים של החק

בוסף, החת היסוד . אשר מעצב על ידי הפרשויות שלו את המציאותא והחקר, שכן החקר ה

בית מפרשות שעשית הן על ידי החוקר והן על ידי  הקוסטרוקטיביסטית טועת כי המציאות

  קוסטרוקטיביסטית.החקר, והיא הבסיס לתפיסה ה

שהחוקר איו משפיע על תהליך החקירה של  יהפוזיטיביסטביגוד להחה של המחקר 

ומעצב יחד עם החקר את  משמש ככלי המחקר העיקריהמציאות, החוקר במחקר האיכותי 

). 2003שקדי, ; 2016בן יהושע, -צבר( םהמשמעות והפרשות על המציאות דרך האיטראקציה בייה

 ,Lincoln & Gubaמשפיעים על מהלך המחקר ( של החוקר מאפיייו, כישוריו, ערכיו ועמדותיו

ולכן עליו להיות מודע להשפעתו על הליך הראיון ואיסוף המידע מהחקרים. אי לכך אתייחס  )1985

  כעת להשפעות פוטציאליות שלי כחוקר על המחקר.
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. אימי עלתה מתימן בסוף - 80ולדתי וגדלתי במשפחה ייחודית בוף הישראלי של שות ה

רבעים כשהייתה תיוקת בת יומה ואבי עלה מאוקראיה בסוף שות השבעים כשהיה שות הא

רה לי חוויה שכיחה בילדות של עיצת מבטים של עוברי אורח בזוג וזכ בשות השלושים לחייו.

ר , שחומת עותמיהאבי, גבר גבוה, בלודיי וכחול עייים הולך יד ביד עם אימי, אישה : החריג בוף

ות  יים.ושחורת עיימה השוו פיות ששררה בביתית העידה כאלף עדים על הרב גוהחיצו

בביתו שררה רב גויות בהקשר הקולירי, הדתי  והשפיעה על הזהות ותפיסת העולם שלי.

מים כג'חון וקובה יחד עם מאכלים רוסיים כמו בורשט יוההשקפתי. המטבח כלל מאכלים ת

אימי יהלה דיאלוג וקב וחריף עם המדע, התארים והחילויות וגפילטע פיש. המסורת והדת של 

כילד  של אבי. והמצויות םההישגישל אימי התגשו עם  פשטותשל אבי. הערכים המשפחתיים וה

ההתגשות הערכית, ההשקפתית והדתית בין הורי הייתה לי מורכבת ולעיתים קשה לעיכול והכלה. 

המחקר הוכחי, אי למד כי בית ילדותי עיצב ובה בי זהות כיום, הרבה בזכות המסע המרתק של 

איטגרטיבית היכולה לשאת סתירות, הפכים וליצור תמהיל מיוחד בין עולמות הפוכים ושוים, כפי 

  שעשו זאת אבות רבים ממרואייי המחקר הוכחי.

ולא השתתפו והדחקה יחד עם זאת, באיטרוספקציה, היו חלקים שעברו דיסוציאציה 

במחול הרב גווי שהתחולל בבית ילדותי. חלקים אלו כוללים את השפה הרוסית שאבי המשיך 

ילדיו. הם כוללים מידע  - להשתמש בה עם חבריו הקרובים ובי משפחתו, אך לא החיל אותה לו

על ההיסטוריה של אבי בילדותו וערותו שעד היום מידע זה חסר לי מלבד שברי סיפורים על בית 

 דרך כתיבת המחקר הזה, אי למד כי דיסוציאציה של חלקי והאווירה המשפחתית בה גדל. ילדותו

, מתרחשת באופן שכיח בקרב מהגרים לישראל בעקבות הרצון להשתייך לחברה זהות ועבר

רבי עוצמה כמו השירות הצבאי ומדייות ההגירה של  "כורי היתוך"ההגמוית ובעקבות מעבר דרך 

   בתקופה שבה אבי עלה לישראל  ושבשאריותיה יתן לחוש גם כיום.טית הייתה דומיש ,ישראל

. אבי עבר למחיקת חלקים מן העבר הייחודית לקורות חייו של אביוספת, ישה גם סיבה 

שלישי של שירותי הביטחון בישראל. אבי עבד במשך כל שותיו בשירותי הביטחון  "כור היתוך"ב

שייה האווירית. אי זוכר כילד כמה חשדות הייתה כלפיו בגלל של ישראל בתפקידים מגווים בתע

שהוא עולה מאוקראיה וכמה מבחים ומיוים היה צריך לעבור כדי לקות את אמום של מעסיקיו 

זה, כך אי  "כור היתוך"ואיזו דרך חתחתים עבר כדי להתקדם בדרגות בגלל עצם היותו מהגר. 

זהותו כגון השפה וההיסטוריה המשפחתית שלו. דבר זה משער כיום, גרם לו למחוק חלקים מ

אי תקווה, שכיום, כאב לחמישה  משפיע עלי עד היום בכך שהוא לא החיל לי את החלקים הללו.

ילדים, אעשה כל מאמץ להחיל להם את רב התרבותיות שעל ברכיה גדלתי ולהמשיך להאיר חלקים 

ם ובקרבי זהות עשירה, רב גוית ואיטגרטיבית חשוכים שהודחקו כדי לעצב, לגבש ולבות בקרב

  כפי שאבקים ומתאמצים לעשות מרואייי המחקר הוכחי.

הרקע האישי שלי, כפי שתואר, עשוי להועיל על מת להבין באופן עמוק את החוויה של 

האבות שאותם ראייתי, להקל עלי לסח את השאלות בצורה מדויקת יותר ולאפשר לאתר את 

רה טובה ויעילה יותר. כמו כן, אי מרגיש שהרקע האישי שלי, אפשר לי ליצור קשר התמות בצו

מתוך תחושה שיש לו שפה משותפת ועולם המושגים שלו דומה  עמוק באופן מהיר עם המרואייים

הלך הראיוות שהעשירו את . קשר זה היה הבסיס להעלאת ושאים רגישים ואיטימיים בממאוד

    הממצאים. 
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  ממצאים שלישי: פרק

מות והקטגוריות המרכזיות שבעו מיתוח התוים. ייעשה יסיון בפרק זה יוצגו הת

את קולם האותטי של האבות שהיגרו מברית המועצות להשמיע לשרטט תמוה מורכבת ועשירה ו

 החוויה האבהיתלשעבר לישראל. יתוח הראיוות העלה חומר עשיר ורחב אשר כלל שש תמות: 

אשר מתארת  האבהות תיהבי ,בחוויה הרגשית של האבות המרואייים על שלל גוויה העוסקת

 את ילדיהםבתפיסות שלהם שלהם,  בתפיסות התפקידכיצד האבות מבים ומעצבים את אבהותם, 

היצבים לפתחם של אבות אלו כגון: קשיים כלכליים ואתגרים  באתגרים ה שתעסוקולבסוף, תמ

  חיוכיים מגווים, ודרכי התמודדות שלהם עם אתגרים אלו.

על מת לשמור על אוימיות, כל השמות המופיעים בעבודה זו הים בדויים. כך גם שמות 

  2המקומות, האשים ובי המשפחה של המרואייים אשר מוזכרים בראיוות.

  

   תיאור המרואייים. 1

גילאי  מברית המועצות לשעבר. היגרואבות בי דור וחצי ש 30ואייו במחקר הוכחי ר

. ותק המרואייים בארץ 11-18ההגירה של המרואייים ע בין  בעתגיל  .40-31המרואייים עו בין 

החדש ביותר. המרואייים הים  מהגרשים ל 17ים לוותיק ביותר ל ש 27מאז ההגירה היו מ 

  מהגרים מהחלק המערבי של ברית המועצות לשעבר כגון: רוסיה ואוקראיה. 

 ילדים 6. מספר הילדים של המרואייים ע בין שתיים המרואייים הים אבות לבן מעל גיל

לדים, , אחד עשר וספים הים אבות לשי יאבות לילד אחדהים מרואייים  אחד עשר .לילד אחד

שישה מרואייים הים אבות לשלושה ילדים, מרואיין אחד היו אב לארבעה ילדים ומרואיין אחד 

  היו אב לשישה ילדים.

 גיל הילד הקטן מבין ילדי המרואיייםו 18 בין ילדי המרואייים היומהגיל של הילד הגדול 

  היו שתיים.

 , אף הן, מברית המועצות לשעבר. היגרושואים לשים ש כל המרואייים

רובם ככולם של המרואייים גרים בערים הגדולות באזור גוש דן כגון: רחובות, תל אביב, 

רובם ככולם של המרואייים בעלי  ).4), ומיעוטם בישובים ברחבי הארץ (26רמת גן ופתח תקווה (

ם של המרואייים היה מגוות מידת דתיות ).2) ומיעוטם בעלי תואר שי ומעלה (28תואר ראשון (

  ).4) וחרדים (4), דתיים (22וכללה חילוים (

  

                                                             
הממצאים יוצגו באמצעות ציטוטים ארוכים מדבריהם של המשתתפים בליווי תיאור של החוקר של אותה  2

תמה. דבריו של המרואיין יצויו בתוך מרכאות " " ושמו יופיע בתחילת ציטוט או בסיומו בתוך סוגריים 
[ ] כדי  כאשר המרואיין השתמש בגוף שלישי (סתר), הושלם המידע בתוך סוגריים מרובעים ).עגולים ( 

  להסביר את ההקשר לקורא.
מרו כדי שהקורא יוכל לחוות את התכים בצורה קרובה וישירה, הציטוטים לא ערכו אלא מובאים כפי שא

  קפיצות מושא לושא ומשפטים שאים שלמים.ות במקור לרב
  המראיין הושמטו מהטקסט מתוך רצון לשמור על רצף הקריאה של התכים.שאלות 
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  החוויה הרגשית .2

 התמה הראשוה והמרכזית שעלתה מתוך הראיוות היא חוויה הרגשית של האבהות.

מורכבת, מסועפת ורב גוית. לעיתים היא כוללת בתוכה רגשות סותרים התגלתה חוויה 

קשת הרגשות פרסה על כל גוויה ושיקפה חוויות עמוקות  ואמביוולטיים, שלילים וחיובים.

ומשמעותיות. יחד עם זאת, המרואייים במחקר זה הים גברים מברה"מ שהתחכו על ברכי תרבות 

גשות וסגון זה צבע את כלל הממצאים. דבר זה בא לידי ביטוי המקדשת את הקשיחות ואי הבעת ר

בכך שהמרואייים התקשו לבטא את רגשותיהם הן בראיון עצמו וכן העידו על עצמם שאים מרבים 

  :דגל בהפמת רגשותאלי מספר על החיוך שלבטא רגשות. ויט

פשוט הם לא "יכול להיות שהיו מקרים שפוחד לספר להורים שלי שיצעקו עלי... זה 

אתה מבין? כי זה היה בשבילי  ,בו את היחסים ביו ככה שאי אספר להם הכל

את מבין? לא שהיה לי  ,ורמה להחזיק הכל בבטן ולפתור את כל הבעיות. זה ורמה

  קשה אלא פשוט היה בשבילי דבר ורמלי" (ויטאלי).

  עוה:כשהוא שאל על חוויה של פחד, בילבול או חוסר אוים, דיאל 

"גם אם יש, עדיין את הרגשות האלה אי מסה לעשות אותם עמוק עמוק פימה. 

אסור לי להראות את הפחד והחרדה לאישתי וילדי.  אלה תכוות של מהיג. כבר 

  לא אחד שיודע להתגבר על הפחדים".דיברו על זה. מהיג זה לא אדם שמפחד א

  ויה הרגשית שלו כאבא:      ואדים מדגים עד כמה קשה לסח ולהגדיר את החו

"לא יסיתי אף פעם להגדיר את זה אי חי בזה יום יום. אי לא יכול להגיד איך  

(שתיקה ארוכה). אי לא יודע מה להגיד... אף פעם לא יסיתי לתמלל את זה. אי 

  .פשוט לא..." .ר לשאלה הבאהלא יכול להביע את זה. לא... בוא עבו

  

   חוויות חיוביות .2.1

רגשות חיובים הם אותם רגשות החשבים כרגשות משמחים, מספקים וממלאים. רגשות 

בחוויה של  וכללו אושר, שמחה, גאווה וסיפוק )12( אלו היו דומיטיים בחלק יכר מהראיוות

  .האבות את הקשר שלהם עם ביהם

  (אטון)."תראה זו הרגשה מאוד עימה...היא [האבהות] תה לי עולם ומלואו" 

. אי זוכר את אבא שלי כשאמא שלי היתה מקה את לבד ו"אי אוהב להיות אית

הבית, אבא היה לוקח אותו מהבית שלא פריע לה, וזהו כראה היה לו גם כן כיף 

לבד. כי ככה אי לא  וזה שאי אוהב להיות איתלהיות איתו. שוב פעם אי חוזר ל

אבא ואחו עם אחותי. בד"כ  ,משפחה אמאזכר בזה שהייו מבלים הרבה כל ה

מהזמן הייו עם אבא  99%הייו הולכים פה עם אמא פה עם אבא אבל לא בזמן, 

  לבד" (ויטאלי).

ואחד בן שתיים וקצת.  11אחד בן  ."אי מאוד הה מהילדים שלי. יש לי שי ילדים

  מתוקים, חמודים ממש הה מכל רגע איתם" (אלי).
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  חוויה של שמחה:  יםארמתויקולה מתן 

"אי בוך כי אי לא יודע מאיפה להתחיל. זה גל צואמי של רגשות כל פעם שאי  

זכר בזה ואי מצא ליד בי. אי כבר הרבה שים הרגשתי שאי מוכן פשית ורגשית 

מעורבות של  ,לזה. חיכיו לזמן הכון ומאז שהוא פרץ לחייו יש בי רגשות מאוד

  ."שמחה אושר...

"הרגעים עם הבן שלי, אחרי יום עבודה ארוך, הם הרגעים הכי שמחים שלי במהלך 

  היום...פשוט אושר צרוף"

  

  רומן ויאשה מתארים את תחושת הגאווה בביהם:

שלב איך הילד מתפתח ואיך הוא  ,אחד הדברים המדהימים שאתה רואה שלב ..."

מגיב לסביבה וזה הדבר הכי מרגש... זו חוויה מדהימה. אתה פשוט כל הזמן דהם 

ואתה מחכה כל פעם לפיק חדש שולד כל רגע ורגע. אי מאוד הה בתור הורה, אי 

לא מתחרט  .מאוד שמח שהכרתי את אישתי והקמו משפחה והבאו שי ילדים

  .(רומן) לרגע"

ילדים, בחיים לא. אבל ככה, אי מאוד  3שה שיהיו לי  18"אם היו אומרים לי לפי 

  גאה שיש לי ילדים" (יאשה).

  :והצלחתו בתפקיד האבהי את תחושת הסיפוק שמתעוררת בעקבות גידול הילדיםמישה מציין 

"אי מאוד מתרגש כשאחו יחד ממש...מעיין אותי לראות כל פעם כאילו איך הוא 

תפתחות, בקו ך הוא שם לב אל הדברים. יש היא ,איך הוא לוקח דברים ,רמדב

  .בדיבור" ,מחשבה

  כאשר הפכו לאבות:ו תחושת משמעות שחש מתארים אבותמספר 

"אי חושב שעד שהפכתי לאבא לא ידעתי עד כמה החיים שלי... לא יכול להגיד 

  משמעות" (ולרי).ריקים אבל הם כן היו פחות משמעותיים. היום יש יותר 

"זה כיף להיות אבא. זה חשוב, אתה מגדל את הילדים של העתיד, האשים של העתיד 

  וזה דבר גדול" (יורה).

  את האושר ואהבה לילדיהם: מתאריםאבות  יש

  "טרוף, פשוט טרוף של אהבה... זו תחושה עילאית" (יאן).

בסרט טוב ואי אפשר "חוויה אי אפשר לקות אותה בחות, אי אפשר לראות אותה 

לחוות אותה בשום בילוי פטסטי זה משהו שאתה חי עם זה, זה חלק מהאושר יום 

יומי אפשר לקרוא לזה ככה אין לזה ערך. זה משהו שהוא הכי הכי עליון שיכול להיות 

בחיים כון לעכשיו שאי חוויתי עד עכשיו זה הערך הכי עליון בין אהבה בין ילדים 

אי אפשר להשוות את זה למשהו אחר, בשביל זה אחו חיים" להורים זה כאילו 

  (דוד).



37  

 

  

  ות שליליות חווי .2.2

ספרו על תחושות שליליות שכללו, בין היתר,  )16( לצד התחושות החיוביות, אבות רבים

כאב, פחד, אכזבה ותסכול. רגשות אלו היו דומיטיים יותר בראיוות מאשר הרגשות החיוביים. 

מעורר תמיהה במיוחד לאור העובדה שרגשות שלילים מיוחסים לחולשה וגברים רבים זה ממצא 

  .ןמעים מלהביע אותם, ויתן היה לצפות שגברים שחוכו בחברה הסובייטית לא ירבו להביע

  

  תחושת כאב  .2.2.1

  את תחושת הכאב במפגש עם בם: מציייםשי אבות 

ושא של גבולות, התהגות לא רצויה, "כמו כל הורה אחו מתמודדים באמת עם 

ושא של איך עוזרים להם להתמודד. הושא הכי כואב זה איך עוזרים לילדים 

להתמודד עם כיסה למסגרות, עם השתלבותם בחברה הסוציאלית. זה משהו 

  שמאוד מרגש אותו ומערב רגשות חזקים" (ואדים).

  כאשר הוא שאל מה לדעתו תפקיד האבא, יאשה עוה:

  אבא מיותר. בדרך כלל הולכים לאמא... זה מאוד קשה בשבילי"  90% -תראה, ב

  

  תחושת תסכול .2.2.2

  תסכול עקב כך שהאבהות לקחה מהזמן שלהם ומהשקט שלהם: מביעיםאבות  מספר

"הילד הוא אתגר בעצמו, קודם כל אי לא כאילו זה לוקח ממי המון כוח וארגיה 

 .לא מסוגל להיות לבד 0דיבור תמיד ברקע ...הוא מגיל בכלל לשמוע אותו מדבר! זה 

כל דקה כל שיה הוא דורש תשומת לב ואחרי עבודה זה מאוד קשה זה מאוד מעייף" 

  (ליאויד).

[אבהות] אבל בכל אופן יש עוד משהו בחיים שאתה צריך  לא מתחרט על זה ,"תשמע

לקח ממי הרבה שעות להשקיע ולוקח מהמאגר של הזמן ומעביר את זה לילד שלך. ו

  התחלה..."(דיאל). בשיה 

"בהתחלה זה היה מרגש בגלל שהילד ולד וזה כבר לא בתאוריה. הייתי רק בכותרת 

   אבא ואחרי שהוא ולד הרבה כאב ראש. והרבה לילות ללא שיה" (ארתור).

  תסכול בעקבות קשיי משמעת שהם מתמודדים איתם עם ביהם: מביעיםאבות  שלושה

לא פשוט. אתה מסביר משהו והם לא עושים את זה, לא מקשיבים. אצלו זה "זה 

באים אליו לפעמים הורים עם  ,לא פשוט. כל ילד הוא עולם בפי עצמו. לדוגמא

הילדים או שאחו מתארחים איפשהו. את הילדים האחרים אתה אפילו לא שומע, 

כשלבד  יחד בכלל אפילושקטים. אצלו אין דבר כזה, הם הופכים את הבית. כשהם ב
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לפעמים יש רעש מטורף של הבוקר יודעים שזה  .וביץמרגישים את משפחת רבי

  משפחת רביוביץ יוצאים לגים" (מיכאל).

הרבה  ."הוא היה ילד קשה הוא לא תן לי לישון בלילה הוא היה "וויי"[בכיין] כזה

התעסקות איתו היה כאילו אתה ללא יכולת, כאילו הייו מגיעים להורים שלי ואתה 

 יודע מתעלפים שם.. לישון.. קחו ולישון.. לפעמים בלילה לא תן לו לישון. זהו בגלל

אי זוכר שהייתי כל הזמן  .זה יש לי זיכרון כזה לא כ"כ טוב מהשים הראשוות

יף.. קום בחמש בבוקר, כבר היתה ותת לי אותו יאללה עייף. כל הזמן עייף עייף עי

  תורך, אתה מבין?" (דן).

זאת החוויה הראשוה שאי קצת מאלץ את  ,"אי חושב זאת ההרגשה הראשוה

אי לא  את אומרת,ז .עצמי לשים את עצמי בצד כי אי מרגיש חובה לעשות את זה

פעמים זה בא כי אי פשוט  אלא הרבה ,יכול להגיד שזה בא תמיד מתוך רצון טוב

  מרגיש חובה..." (לב).

 

  תחושת אכזבה .2.2.3

  :אופיו של בותחושת אכזבה מ ליאויד מביע

הוא התהג ממש גרוע לא הקשיב לא לי לא  .הייו צריכים לסוע לאשהו ביחד" 

אז אמרו לו טוב אז אתה לא וסע איתו. והיה לו ממש חבל כבר  .לאף אחד ,לאמא

אם וסעים אז כולם ביחד וחויה משפחתית... אבל כאילו זה כל הזמן לרסן אותו כל 

  ."בלו.. כבר מחכים שהוא יהיה ילד טוהזמן.. כאי

  ות:תחושת אכזבה מהתפקוד שלהם כאב מתאריםשי אבות 

מהווה בשבילו דמות אבהית. צריך לשחק איתו צריך "אי מרגיש שאי פחות מדי 

לעשות איתו כל מיי דברים פיזיים כדורגל כדורסל ואי לא אוהב את זה!" 

  (ליאויד).

"אבא שלי שהוא גיד כמו סבא או, כל יום אחרי העבודה או שבא אליו או שלוקח 

כדי לשחק  קטה מדי, ומשחק איתו. לי אין מספיק פטזיה -את הגדול כי הקטה 

. הוא, אי בא פעם אחת לאמא שלי .. הוא משחק..איתו בשעות האלה. הוא ממציא.

אי רואה הבן שלי על אבא משחקים שאבא שלי סוס והבן שלי מאכיל אותו עם 

כל פעם.. עכשיו הם משחקים ב"מוגלי" שהוא מוגלי והוא לא יודע,  .חתיכות ייר

היות אולי אין לי מספיק רצון, אין לי מספיק לי אין, יכול לאת אומרת, הדוב הזה.. ז

יכול  ,לא יודע .פטזיה אין לי מספיק סבלות לשחק איתו גיד בבית על השטיח

להיות בגלל העייפות, אולי בגלל שיש את סבא שלו, את אבא שלי שיכול לשחק 

  איתו" (ויטאלי).
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  תחושת חוסר אוים .2.2.4

  מהעדר ידע מה זה להיות אבא: תתחושת חוסר אוים הובע מתאריםאבות  שי

אי פשוט תפסתי את עצמי בשלב  ,הילד הראשון בעצם ולד לו ,"כשהבן שלי

מסויים שאי פשוט לא יודע מה לעשות... חשבתי לעצמי איך מחכים? איך מגדלים 

לא היה אחותי קטה ממי בשה וחצי אז לא היתה לי,  .ילדים קטים? לא היה לי

 ים בחיים שלי. ההורים שלי אף פעם לא דיברו איתי על זה" יליסיון בילדים קט

  (סשה).

לא מקבלים באופן מושכל את הושא של איך אתה אמור להתהל  ,"כשגדלו

במסגרת משפחתית בתור הורה. אף אחד לא לימד אותך אז אתה מסה ומחקה את 

  מה שראית..." (ואדים).

  ובו זמית להקים משפחה: ליאויד מסביר את הקושי להגר למדיה אחרת בלי משפחה 

"...להגירה היה חלק משמעותי בזה. אתה יודע שי אשים צעירים בלי משפחה. 

  .ה שלהם, הדברים האלה"זורקים אותם כאילו.. מאבק בתוך הקרייר

  ואדים מתאר חוסר אוים אל מול מסגרות החיוך בישראל:

אומר  זה אתגר של איך אחו בתור הורים, בתור אבא שילד חוזר מהבית ספר  אי"

והוא אומר שהילדים לא רצו לשחק איתו או דברים כאלה. זה הדברים שאי מרגיש 

  .ולת שליטה שלי גמרת שם"שאי כאילו היכ

  שי אבות מתארים חוסר אוים מול דפוסי העבר שעליהם גדלו והתחכו:

שמאוד קשה להשתחרר מזה. החיוך הישראלי המקורי היהודי  ביקורת זה דבר"

אחו מתחילים לזהות שאחו  .כמו שהיהדות מחכת אותו מה זה ערכים

ביקורתיים. אתה שם לב שאתה כל הזמן: " תעשה ככה, תעשה ככה". קשה מאוד 

  להשתחרר מזה. קשה מאוד..."(מישה).

ויש פה חוסר אוים שהוא עצמו או  .ללמודובאמת אין לי מודל, אין לי מאיפה ..."

שאתה חוזר לחלקים הארכאיים שלך של מה שקיבלת שזה גורר ממש תגובה מידית 

  או שאתה עורך חשבון פש וזה אתה אומר וואלה זה לא בבית שלי" (אולג).

  חוסר אוים בעקבות מצבים של אי וודאות: מתאריםאבות  יש

   (מישה)." אז יותר קשה לי הוא בוכה סתם פתאוםלי או יש מצבים שלא ברור  ..."

"אז אי כאבא כן, פתאום תפסתי את עצמי במחשבה שאי פשוט לא יודע מה 

אי לא יודע מה לעשות עם זה. אי מבין בתוך  .הרבה דברים מעצבים אותי .לעשות

תוכי שזה לא בריא כי הילד מאז שהוא ולד הוא כבר מתחיל לספוג כל מה שקורה 

אז יכול להיות שחס  ,ואם פספס את זה ולא לתת לו את מה שצריך בעצם .ביבומס

  סשה).( ו שאי לא רוצה שיגדל כזה באדם"ושלום יגדל למישה
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  תחושת כעס .2.2.5

מהראיוות. אבות רבים סיפרו שכעס וביקורת הם לא רק  חלקתחושת הכעס השתקפה ב

  חלת הווה, אלא גם תחושה שהם זוכרים מילדותם.

  תחושת כעס על בם: מתאריםשי אבות 

ואז יש את ההתהגות שהיא חורגת גיד מהציפייה שלי. אז שאי יודע שהציפייה "

אז כמובן  .שהוא הפים את מה הציפייה שלי ויש התהגות חורגת ,שלי מוצדקת

  בהתחלה זה עצבים והתפרצויות כאלה של צעקות וכעס, כעס" (לב).

לפעמים כשהוא מתהג לא כל כך טוב  .גיד ככה אי זה תלוי גם איך הוא מתהג"

לצעוק על אז אי מתרגז... אי דלק עליו הרבה יותר מהר ואי גם הרבה יותר קל לי 

  הילד שלי, אבל גם על אשתי לפעמים" (אהרון).

  : ע מלחצי ההגירהשהכעס וב מיכאל מסביר

. אגב, היו לך קשיים מסויימים, במקום ."זה משפיע כי לקחו ממך את כל העצבים.

לגדול כמו עבים בסביבה שהכל ברור, עכשיו לקחו אותך עם האדמה ושמו אותך 

   .במקום אחר. עכשיו לך תתחבר"

  

  תחושת הפחד .2.2.6

  בראיוות.  ים, הייתה תחושה דומיטיתתחושת הפחד, על גוויה השו

חסר  בכוחות עצמו, במיוחד כאשר הוא ויצליח לפרס את ילדי לא ואשההפחד את  מתאר" ויקטור 

  :מהמשפחה המורחבת שלו תמיכה משפחתית

שזה יקרה גם בדור אחו צריכים איכשהו עוד מעט לתמוך בהם ואי פוחד ..."

הבא...ואי פוחד שגם ילדים שלו יסבלו מזה שלא יהיה להם גב כלכלי טוב" 

  (ויקטור).

כפי שקרה  יפגע לא שבון, אב יתום, מתאר את החרדה בגידול בו ובעקבותיה שמירה הדוקה יא

  :לאביו שפטר בגיל צעיר ממחלה סופית

אי חייב להגיד בגלל אבא "... זו הרגשה שמעורבת עם הרבה הרבה חרדה 

  .שהסיפור הזה ישתחזר קרא לזה ככה" ,שלי...שחלילה, לא יודע מה

  :ו יחלו במחלות כשהם מצאים מחוץ לביתא פחדים שילדיהם יפצעואת  מתארים אחרים אבות

תסריטים של  5"אי מאוד לא משוחרר כאבא אי בכל רגע תון רואה לפחות 

 ר, לשבור זה לשבו ,ליפול ,להישרט ,אפשר להיחתךטרגדיות שיכולות לקרות, מזה 

זה בראש שלי אי מקווה שאי לא מקרין את זה לילד שלא יצא ילד חרד...אי רואה 

  כאילו אי מסה להקדים תרופה למכה" (בן).
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"הדאגה שלו שילדים הולכים לבית ספר שהם חוצים את הכביש, באירופה וגרמיה 

מה שבא להם וכשרכב מגיע למעבר חציה הוא עוצר.  אין לך דאגה כזו. יש להם כל

הוא לא חושב האם הילד יעבור, אלא הוא פשוט עוצר ומחכה שהילד יעבור. פה 

  " (יאשה).2הדאגה שלו זה איך הילד חוזר הביתה לבד בשעה 

  אב וסף מתאר את הרצון לגון על בו ולשמור עליו מפי הידבקות במחלות במסגרות החיוך:

גם שעדיין קשה לך  ,להמע מכל הסיפור הזה של מחלות בגיל הקטן הזה "רציו

אז שמעו הרבה סיפורים לא טובים שקורים לילדים  ,לקבל דיווח  של מה שקורה בגן

אבל שה הבאה אחו רשמים לגן"  ,אז החלטו שזה מה שאחו רוצים ,בגן

  (ארתור).

  :בישראל השורר הביטחוי המצב בעקבות הפחדואלרי מתאר את 

אתה היום מגדל את הילד וחושב על העתיד זה קשה לך, תאמין לי על כל הצוקי "

עוד באדם הרג  ,אתה מסתכל .איתן וכל הדברים הוספים, הם לא עוברים בקלות

זה דברים שהם לא  זאת אומרת .ואז הבן שלו יושב על הקבר שלו ודברים וספים

  .פשוטים"

שי אבות אבהות לבים עשויה להשפיע על החוויה האבהית בשל החיוב בישראל להתגייס לצה"ל. 

  את תחושת הפחד שבם יפגע במהלך השירות הצבאי: מתארים

"זה הפחד שמלווה אותי הפחד הכלכלי וגם הפחד הביטחוי שאו חיים בלב הסערה 

שירות כמו שעשיתי, אי . עוד פעם למרות שאי הייתי עושה שכיוהעולמית עם 

  הייתי רוצה שלילדים שלי תהיה בחירה אם ללכת לצבא" (מתן).

"יש גם חששות כמובן, ככל שהוא גדל גיל הגיוס מתקרב ואי חושש גיד הוא לא, 

כאילו הוא לא מחפש בגלל כל מיי לברוח ותירוצים בכללי, הוא לא מחפש לעצמו 

בצבא ומה יעשה... קודם כל הצבא שלו הוא הטבות אז אי לא יודע לאיפה הוא יגיע 

  צבא לוחם אז החשש הראשון הוא ברור אפשר להיפגע" (אלי).

  :הפחד מפי אחריות על עתיד הילדאת תחושת  מתאריםאבות  יש

"לגדל ילדים זו עבודה מאוד קשה יותר מלהרוויח קשה כי אתה לוקח על עצמך 

ש...יש עדיין פחד וחרדה. אולי חשש אחריות על החיים של הילד של בעתיד וזה מתי

שאי לא אצליח. שאי עושה דברים לא כון. מה שעובר עליך פימה זה תהליך 

שאתה עובר את התהליך הזה... אי מתמודד לבד ובאופן עצמאי עם הרגשות האלה" 

  (דיאל).

  אי מפחד שאי לא אצליח, שהוא לא יתפוס את החיוך הטוב ויפסיד" (פליקס)."
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   יםאמביוולטירגשות  .2.2.7

תיארו תחושות אמביוולטיות ביחס לאבהות שלהם, קרי אבות  )10( חלקם של המרואייים

  אלו יכלו להביע רגשות סותרים, הן חיובים והן שליליים.

גם תחושות של האה וכיף מגידול הילדים, אך  - את האמביוולטיות הזו מתאריםאבות שלושה 

  עומס, לחץ ותסכול:במקביל תחושות של 

דבר ראשון כיף לי אבל, חוץ מזה לפעמים בא לי גם כן לקחת את הילדים להורים "

לפעמים קצת  את אומרת, זשלי ולהיות קצת בשקט, מרוב אשים פה, לפעמים כן

העבודה לשכב על הספה ולהיזרק וזה חיים  יבימים שלי כרווק הייתי יכול אחר

לא היו לי ילדים מצד אחד רציתי את  37בן  יהייתשוים ומצד אחד רציתי אותם כי 

זה מן  את אומרתבר זקן לזה ואי רוצה קצת שקט זזה מצד שי יכול להיות שאי כ

יש ימים שבא לי  את אומרתציתי מצד שי זה קשה זדילמה כזאת שמצד אחד כן ר

שאי לקחת אותו לבד בלי אשתי בלי הקטן ולהסתובב איתו גיד בסופרלד ויש ימים 

  רוצה שאמא שלי שתקח אותו שאי רוצה להיות בשקט" (ויטאלי).

[אבהות] זה לקח לי המון זמן וגוזל ממי הרבה מהחיים  "אם אי מסתכל על זה

מצד שי,  החברתיים שלי. אתה יודע זה גם מכיס מתח ולחץ והכל היה לחוץ יותר.

  דב).אתה יודע זה גם ותן לי דברים שאי אפשר למדוד בכלל" (

: כי אי הולך יותר מוקדם ואי אוסף אותו מהגן, אוכלים והולכים לגיה אם יש "

אחו שם ואם אין מזג אוויר אחו בבית והוא משחק עם  7-8מזג אוויר טוב עד 

" , קשה לי ואי עושה את זהבקלות הרגשה הדרת לא שאי עושה את זה..האחותו.

  (אבי)
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  הביית האבהות .3

אבות מעצבים ביית הזהות האבהית היה תהליך מורכב ומאתגר בכלל ולמהגרים בפרט. 

ומגבשים את זהותם האבהית, הפרקטיות ההוריות והאיטראקציה בים לבין ילדיהם, דרך הקשר 

והמפגש עם דמויות משמעותיות מהעבר ומהווה. בחלק זה תאר את הדמויות שעלו מתוך הראיוות 

מספר קטגוריות העוסקות בהביית האבהות הופקו מתוך  את זהותם האבהית. עם האבות שעיצבו

באופי אביו ואבות שולדו בישראל, וקטגוריה וספת תעסוק  - האב ביחס לאבות אחרים :הראיוות

  האיטראקציה בין האב לבו.

  

  אי ואבי .3.1

גדלו בילדותם האבות המרואייים, מהוות מודלים  ןהדמויות המשמעותיות שעל ברכיה

לאבהותם כיום. דמות האב, היה הדמות המרכזית שמרואייים הזכירו כדמות המשפיעה על 

  הביית האבהות שלהם כיום.

  

   דמיון קווי .3.1.1

הזכירו את הדמיון בין האבהות שלהם לאבהות של אביהם ושדמיון  )6( רואיייםהממחלק 

  זה מהווה מודל להשראה בהביית אבהותם. 

  את הדמיון בהשקעת זמן בחיוך הילדים והמשפחה: מציייםארבעה מרואייים 

"אמא שלי לפעמים צוחקת על זה שאחו מצאים בקודות זמן שוות אבל אומרים 

מרת: "אי לא מאמיה, אי עומדת איתך ואי כאילו את אותם דברים. היא או

עומדת עם אבא שלך". אז אה.. גם בחיוך וגם...אבא שלי גם לא היה דבר כזה שאי 

לא יכול או לא רוצה. הוא מצא שם כדי להיות שם וגם אי מאמין שאי חייב לתת 

  ).את המקסימום. חייב להיות שם ולא לחפש תירוצים לא להיות שם" (רומן

"אי לא מבלה מחוץ לבית או שאי מלמד, לומד או שאי בבית. זה משהו שקיבלתי 

מאבא שלי שהוא לא היה מבלה בחוץ במשחקי כדורגל, היה בבית. הוא היה הרבה 

  בבית" (דב).

הרצון, לא רק סביב התא המשפחתי, או דומים  [מתן ואביו] הוא "מה שדומה ביו

יקבל את האמצעים להתקדם. לחיות בעולם  שמאוד חשוב לו שהתא המשפחתי

  הלא קל הזה" (מתן).

"קודם כל אי זכיתי באבא אוהב באבא משקיע. אי לא בטוח שיותר משקיע ממי 

אבל בהחלט יחסית היה  יותר משקיע ממה שהיה מקובל אז. שגדלתי ושמעתי אי 

" אבא וזה מה שעזר לי להיות זוכר הרבה את אבא שלי והלכתי וטיילתי איתו

  (אטון).
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שי מרואייים מצייים את הדמיון בים לבין אביהם בהקשר של חיוך לסקרות 

  ואיטלקטואליות:

כל הזמן כשהייו מגיעים גיד מהגן עד הבית, כל הזמן הייו מדברים עם אבא, "

ובדרך כלל זה היו שיחות ככה מטיבות עם האיטלקט של הילד. משהו שאי גם 

  הילד" (אהרון).אוהב לעשות עם 

אבא שלי באמת חיך לסקרות, איטלקטואליות וצמא לידע ואת זה הוא העביר "

לי. אלו דברים חשובים שאי רוצה להעביר. עין בהרבה תחומים. איטלקטואליות. 

  לדעת את העולם" (דב).

  את הדמיון בקווי האופי וההתהגות בים לבין אביהם: מתאריםמרואייים  שלושה

השים עוברות אי רואה הרבה קווי דימיון ביי לבין אבא שלי. גם "ככל ש

בהתהגות. גם בצורת דיבור. דברים קטים כאלה לא, לא בדיוק. הרבה, הרבה 

דברים כאלה. הה דוגמאות, לפעמים אי אומר משפט ואי אומר וואלה אבא שלי 

או שאתה אומר הערה שאבא שלי כל הזמן מעיר לי אי מעיר  .אומר את המשפט הזה

  לילד שלי. זה השתרש. דברים כאלה" (ארתור).

"אי חושב גם לאבא שלי גם לי כמו שאמרתי שאחו מתעסקים במשהו, לילדים 

. מוזרים. גיד אחו הולכים .בגיל הזה יש כל מיי עיסוקים של כאילו בלי כללים.

מאוד מוגדר יש כללים. יש כל מיי משחקי דמיון שאין שם לשחק דמקה זה משהו 

  כללים וקשה לי ואי בטוח שאבא שלי גם לא היה יכול לשחק" (ויקטור).

"אחו ורא דומים בחרדות שלו ביחס לקרובים לו. זה מורגש מאוד כן, של לגון 

משי  אבא שלי התייתם .ולשמור וחס וחלילה ו.. לגמרי יש פה העברה בין דורית

מאמא, אהה חווה המון  11או  10הורים בגיל מאוד מאוד קטן קודם כל מאבא ובגיל 

המון דברים לא פשוטים. מבחיתו לאבד מישהו יקר זה היה הפחד הכי גדול שלו" 

  (יאן).

  

  וי שויוק .3.1.2

הדגישו את השוי בין האבהות של אביהם לאבהותם. השוי שעלה  )18( מהמרואייים רבים

אחד ההבדלים הבולטים  מתוך הראיוות מורכב מהיבטים מגווים שאותם תאר כעת.

הם וכחים ומעורבים בשוה מהוכחות : ההורית וכחותב הבדלשהמרואייים תיארו, הוא 

  והמעורבות החסרה שהם חוו כילדים עם אביהם.

  אבות מתארים שוי זה:חלק מה

אי רוצה להיות וכח בכל הדברים. לא כמו אבא שלי. להיות, להיות שמה. אי יודע "

שגם היום שאבא שלי לא היה וכח זה פגע בי. זה דברים שמעצבים. הביטחון העצמי, 

[הבן]  התחושה של היציבות בחיים ולכן אי עושה את המקסימום כדי שבעתיד הוא

  ההורים שלו" (דב).יוכל לסמוך על 
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"מה שאי כן זוכר שכל הזמן ההורים עבדו קשה ולא היו הרבה בבית וכל הידע שלו 

אי ואחי רכשו ברחוב. האיטראקציה הייתה בערב כאשר כבר  ,וכל היסיון חיים

אין מה לעשות. גם בישראל אתה רואה דברים כאלה.  ,ההורים עייפים. אלו החיים

י החלטו שבשלב זה לא מעין איתו כסף. אישתי תשב עם זו הסיבה שאי עם אישת

הילד עד גיל שתיים כדי שוכל לתת חיוך יותר טוב ממה שקיבלו ויחס טוב יותר 

  ואי מאמין שזה ישתלם לו בעתיד" (דיאל).

 הםעם אבי הםביגוד לקשר שהיה ל םאת הרצון לרקום קשר עמוק עם ב יםמתאר ויורה פיטר, דוד

  :םבילדות

אי מאוד רוצה שיהיה קשר הדוק. אפילו שאתה יודע, אתה לא כל הזמן משוחח "

איתם, לא זה, אבל שיהיה את הקטע הזה שאי תמיד יהיה הגב והתמיכה שלהם, 

בלהתייעץ ולשאול ולבחור זה מה שהייתי רוצה. זה ממש, ממש משהו שהייתי רוצה. 

ל שלי אי לא הרגשתי אבא, זה מה שהיה לא הייתי רוצה שיהיה אפילו. כי אי בגי

   .(דוד) המצב"

בתוך תוכי הייתי רוצה להשפיע יותר בילד שלי שמבחיה הזאת זה  ,אתה יודע ..."

יות מחובר, להיות ... את העיין הזה הייתי רוצה לשפר אצלי להחוויתידבר שלא 

   " (פיטר).חבר של הבן שלי

יחד איתם, אופיים. אי עושה  "לדעתי אי יותר עושה איתם דברים, מבחית עשיה

פוג. אי עם הילדים -דברים שאבא שלי לא עשה. אחו כילדים לא הלכו לשחק פיג

זה. מעורב יותר בעשיה, ועושה את זה. יש יותר כלים שאחו מפותחים. משחקים 

  כן. הרבה יותר. כן. יותר פעילות" (יורה).

תכוות אופי אלו  .בים לבין אביהם שלהם ההבדל בתכוות האופיאת  מציייםמרואייים 

  משפיעות על האבהות שלהם ומעצבות אבהות שוה מזו שחוו בילדותם.

שהוא מחליט שמשהו צריך לקרות או שאי צריך כ"בעיי אבא שלי מאוד מתקבע 

לעשות והוא מאוד מתקבע על זה. לא שומע את הדעות כגד. זה קטע בעיי מאוד 

  אי משתדל לא להיקלע לדפוס כזה" (אלי).דומיטי, מאפיין. 

"אבא שלי הרבה יותר סבלי. הוא אוהב את ההתעסקות עם הילד, זה כאילו ראה 

אמת מהר מאוד מאס אי כאילו זה לא מעיין אותי אי עושה ה תאיותר ממי. לי 

אצלו זה מאוד מעיין אותו והוא מאוד אוהב את זה דבר  את אומרת,ז. מה שצריך

אי משתדל להתייחס  .ן. דבר שי, אי מסה שכל פעולה שלי תהיה חיוכיתראשו

, הוא לא .כאילו לחשוב מה תורם לילד מה שאי עושה איתו. לאבא שלי אין את זה

הוא לא שוקל את הפעילות שלו  .משחק איתו וזהו ,הוא פשוט מתעסק עם ילד

  מבחיה חיוכית" (ליאויד).

אבל לא היתה לו סבלות,  .שהוא חושב על זה אחרת "סבלות לא היתה לו למרות

אי מסה לא  .והוא לא הבין את זה כראה והוא הלחיץ אותי .בזה אחו שוים

  בכל מיי דברים והוא כן איבד סבלות והוא כן הרביץ לי" (ויקטור). ולהלחיץ אות
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האיטראקציה שהתרחש בין אופי ל שלהם עם הילדהאיטראקציה  השוי באופיאבות מתארים את 

  שלושה אבות מתארים שוי זה: ם.יהבילדותם בים לבין אבות

שאחו התחלו ודיברו שחוויתי כ .אי כן מאוד עובד על עצמי ,"אפרופו סובייטי

עישה גופית וזה, אי רואה את הרוסי מתפלק לי, אי רואה שאי יכול לתפוס את 

כשיו גם לו זה שוק הוא כאילו מה? מה קרה ע .הרגל להגיד לו תעצור לאן אתה הולך

אי לא רציתי להכאיב  :עכשיו? ואי שיה אחרי זה או דקה אחרי זה אבקש סליחה

עוד פעם  אי  .לך אבל אתה רצת קדימה, אתה לא יכול לרוץ ככה יש פה מכויות

  אדאג להבהיר לו ולבקש סליחה" (בן).

"ההבדל ביו הוא בעיין הביקורת. אי זוכר פעם אחת שארגתי הכל וממש סידרתי 

את כל מה שהיה צריך ואז אי חוזר הביתה "וזה לא בסדר". רק ביקורת. זה פגע בי 

מאוד מאוד. הביקורת הזו מאיזושהי תפיסה שאם תהיי ביקורת אתה תתאמץ יותר 

ת הילדים שלי. זה ההבדל ביו. גם ותהיה יותר טוב. אי ממש משתדל לא לבקר א

שילד היה בוכה היו אומרים לו: כעל הכעס עבדתי. השיח היה מאוד מאוד לא רגשי. 

ומוכן לשמוע  ושלי בוכה אי מחבק אות ןשהבכ"מה אתה בוכה". רגש היה פחות. 

אבא גדול וחזק  וא הרגיש שיש לצידהוכי  ,ואחרי חצי דקה זה גמר .ומה קורה ל

ם לזה..." לי מה קרה. אי ותן מקו א מספרוכוח ואז ה ותן ל זהבכה וא וואז ה

  (מישה).

רים שהם זוכ זוגיתעם בת הזוג כשוה מהשותפות ה זוגיתההשותפות המרואייים תיארו את אופי 

שלהם כיום היה שוויוית או שהגבר יותר דומיטי, בילדותם  זוגיתמהוריהם. בעוד השותפות ה

  שלושה אבות מתארים שוי זה: אימם הייתה הדמות הדומיטית ומקבלת את ההחלטות בבית.

החלטות הרבה יותר  ,"אי חושב שבמשפחתי ההחלטות כל מה שוגע לילדים

והחלטות איזה מצד אחד  .אי הרבה יותר פעיל ביומיוםאי חושב ש .משותפות

אי הרבה יותר מעורב כי אי  .חוגים הולכים ומה אחו עושים וכן הלאה וכן הלאה

  הרבה יותר דומיטי ביחס לאבא שלי" (אטון).

אמא הייתה דמות די וכחת כזאת ואבא פשוט אמר לא  משפחה שאי גדלתי,ב"

חייב  אהמילה של אמא. מה שאמא קובעת, שיהיה. ואצלו במשפחה את השבור 

ה יותר קובעת גיד ככה" איך אומרים אי הדמות טיפ להגיד שזה מבחיה הזאת,

  (אהרון).

מבחית דברים כאלה ואחרים ואבא  ךי שהובילה זאת אמא מבחית החיו"בבית מ

שממש מובילה  זאת אי לא חושב שאשתי היא ,היה שותף. ואם אחו מדברים פה

ם אחד לשי ואי אחו עוזרי. זאת אומרת יש תמיד שיים שמובילים ,להפך .הכל

אחו מתייעצים אחד עם השי על צעדים כאלה ואחרים ולא  .לא מרגיש בלעדיה

כשאי חושב שבין ההורים שלי אמא  .שהיא עושה דברים על דעת עצמה או מחליטה

  רי).היתה יותר דומיטית והיתה גם יותר מחליטה על דברים" (ואל
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  אי ואבות שולדו וגדלו בישראל .3.2

מרואייים רבים צייו כי המפגש שלהם עם אבות שולדו בישראל, השפיע על אבהותם כיום 

והיווה מצע להביית האבהות שלהם. חלקם תיארו את הדמיון שיש בים לבין אבות שולדו 

. אלהבישראל. אך, באופן מפתיע, רובם של המרואייים הדגישו את השוי שיש בים לבין אבות 

  המשך את הצורך של האבות המהגרים להבות אבהות שוה מאבות שולדו בישראל.מעיין לבחון ב

אחת המסגרות המשמעותיות שבה האבות שהתראייו פגשו גברים ואבות ישראלים ועיצבו דרכם 

מתארים חוויה מעצימה ומשמעותית עבורם  )3( את אבהותם, היה המסגרת הצבאית. חלקם

  כגברים ובהמשך כאבות:

שהחוויות שבעצם מעצבות אותי בתור גבר בעולם הזה לצערי השירות שלי בצבא הסיכום "

שהפך אותי מילדון לגבר. וזוג העייים שמסתכלות עלי כל בוקר וכל ערב הופכות אותי 

בתהליך ארוך מסתם גבר לגבר עם משמעות מבחית אם הצבא הפך אותי לגבר מבחית 

אגה השלב של בואו של בי הופך אותי מכל מחשבות, הרגשות איכשהו אחריות וחשיבות וד

מה שהייתי עד עכשיו למשהו עם משמעות לחיים האלה. משהו שמשלים את ההוויה של 

  (מתן) "גבר בעולם הזה

השלב הבא היה בגיוס לצבא ובעצם אחד הדברים שאי אמרתי שהמדיה תרמה לי שלוש "

י יכול והתגייסתי ליחידה שים של אהה חיים והתאקלמות וזה אי אתרום מקסימום שא

קרבית. יחידה קרבית הייתה גולי שם עשיתי שירות מלא, שלוש שים גם בתור לוחם וגם 

ישראלי  אתהמשם הלאה , ברגע שאתה מתגייס לצבא ועושה שירות צבאיו ..בתור מפקד

  ." (דוד).לכל דבר.

אף פעם לא היה קשה  אי גם הייתי בפעילות מבצעית , הייתי לוחם בחיל הים והכל, לי..."

...זה מה שגרם לי גם להסתכן וגם לסכן את החיים שלי ודברים מסביב את אומרתז

  (ואלרי) "להישאר בארץ

 מתארים את המסגרת הצבאית כמסגרת שאיה אפשרה את ביטוייהם האותטי )2( חלק מהאבות

של העדר  תחושותולא ראתה את היכולות איתם הם הגיעו מברית המועצות לשעבר ולמעשה גרמה ל

  :מקום לזהותם הקודמת

אי לא עשיתי  ..אי מסתכל על שירות הצבאי שלי והוא מבחיתי שלוש שים שאי אבדתי."

, למפקדים בבקו"םאמרתי  כן? וזה מאוד חבל. שום דבר מועיל. לא למדיה ולא לעצמי.

הם צחקו יחידות טכולוגיות. מחשבים. ת הספר ברוסיה באבל אי זה וזה, הכי טוב בבי

  " (אהרון)אמרו לי אתה הולך לתותחיםעלי ו

השירות הצבאי. אי זוכר איך  "אחד הקשיים הגדולים שלי בהתאקלמות בארץ, היה

  צוחקים על המבטא שלי וגם כל הזמן בודקים אם אי יהודי או לא" (יקולה)החיילים היו 

  

  וי דמיוןוק .3.2.1

  ראו חשיבות להדגיש את היותם דומים לאבות שולדו בישראל.  )9( מהמרואיייםחלק            
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ות כפי מידת המעורבות של אב ותכאב הםאת מידת המעורבות של יםמתאר ואבי יאן, ליאויד

  בישראל: ושפגש

באוקראיה ברוסיה בברה"מ לשעבר האבות לא מתעסקים בילדים  רך כלל"בד

התעסקות בילדים זה של אמא ...אי כמו ישראלים. כן. אי לא אומר לאשתי את 

   (ליאויד) "מתעסקת בילדים אי לא קשור

"תראה אי גר בישוב קהילתי יש לי כל פעם שאי רואה מספר דגמי אב אי כן רואה 

שלי שמעורבות שלהם בגידול בות ובים היא מאוד מאוד גבוהה חברה בגילי חברים 

כמעט בכל ההיבטים כאילו די דומים בדגם שאי פועל ואי לא רואה איזשהו שוי" 

  (יאן).

בחופש שאי ותן לילדים  יש יותר חופש לילדים. אי יותר ישראלי [בישראל]פה"

  . שלי" (אבי)

  י הדומה שיש לכל האבות בעולם:את הצד האויברסאל מדגישיםאבות  מספר

ואי בא עם איזה יסודות  20"אי וטה להגיד שאין שוה כי זה לא שעליתי בגיל 

מסוימים ואי מסה להשריש את היסודות שלי על הילד שלי שגדל פה. אי עליתי 

. זה גיל מאוד צעיר. אי לא יודע מה להגיד לך. החיוך שאר חיוך. 11שהייתי בן 

מחוך ויש ילד טוב, אז לא משה אם אתה גדל פה הוא אתה גדל שם... זה יש ילד 

 לא שאחו מושלמים אבל אם האבא והאמא הם טובים אז לא משה איפה הוא

  [האבא] גדל" (רומן).

"תשמע אי לא חושב שיש הבדל כזה או אחר. אי לא רואה את עצמי שוה מכל צבר 

, מחך את הילד שלי באותה צורה יכול שגדל פה בארץ. לדעתי אי משפיע מפתח

להיות שיותר טוב. עוד פעם זה תלוי מהערכים שאתה מקבל בבית אתה מסה 

להשריש את זה אצל הילדים שלך ואתה יודע כל מקרה הוא לגופו, כל משפחה כל 

הורים מסים לחך איכשהו את הילד בצורה כמו שהם קיבלו את החיוך כמו שהם 

לא רואה שום  ,ו חום אהבה מסים להעביר את זה לילד. לאגדלו במשפחה הם רא

  הבדל מהותי" (פיטר).

"אי רואה שכל באדם זה אישיות מיוחדת להגיד שיש הבדל בין מישהו שעלה 

ממדיה אחרת לבין מישהו שפה? אי לא רואה הבדל כ"כ למה גם כי אי מסתכל יש 

שהם מתהגים כמו אותם  פה המון אשים ישראלים שגרים פה פתאום אי מגלה

  אשים שהכרתי באוקראיה" (סשה).

"אי לא מודע לקיום של הבדלים כאלה. אי בטוח שהוא מתמודד עם אותן בעיות 

והוא מתמודד עם הבקשות לממתקים ולא רוצה לישון עכשיו. לא חושב שיש 

הבדלים מהותיים. ילדים הם ילדים וגם הם גדלים במסגרות כך שהדרישות שלהם 

מתיישרות מהטבע הזה ככה שמבחית האתגרים הם יוצרים את אותם אתגרים" 

  (ואדים).
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"כמו שאמרתי אין הבדל באבהות ביי לבין אבא ישראלי. בסופו של דבר כל הורה 

לוקח את האחריות על החיים של מישהו הוא לוקח אחריות מקסימאלית. זה לא 

  משהו שאחד עושה פחות ואחד עושה יותר" (דוד).

  

  י שויוקו .3.2.2

צייו שאבהותם כמהגרים שוה מהאבהות של אבות שולדו  )15( מהמרואייים רבים

  בישראל. שוי זה בא לידי ביטוי במגוון דרכים.

מתן ויורה מתארים את אבהותם כשוה מאבהותם של אבות שגדלו בישראל, מכיוון שיש להם 

שוה מזו הישראלית, מה שמאפשר להם לעשות פרספקטיבה רחבה יותר כי הם ולדו וגדלו בתרבות 

  השוואה בין התרבויות שפגשו:

לראות ולקבל כשהייתי גר בסביבה  ,"אי חושב שמכלול הדברים שהצלחתי לחוות

אחרת ובמדיה אחרת ושפה אחרת ותרבות אחרת איפשהו מכלול של כל מה 

 .אבא שולד בארץשחוויתי בתור ילד ויכול להיות שזה בדיוק מה שמבדיל ביי לבין 

זה איזשהו מבט וסף לכל מה שקורה. מבט שלא בהכרח בא מיסיון חיים מתרבות 

ולכן ההסתכלות שלי בתור אבא וגבר  .אחרת אבל זה איפשהו יושב בתת מודע

יכולת לשים דברים על  .ראיה רחבה יותר של הדברים יאיזשה ,במדית ישראל ככלל

המאזים ובהשוואה לתרבות אחרת. זה ממצה את הדבר העיקרי. גם מלכתחילה 

  הידיעה שיש משהו אחר חוץ מהכוך הקטן שלו פה" (מתן).

יש הבדל כי יש לו  .אחו דור בייים. לא לפה ולא לשם ,"תראה ממה שאי רואה

פה. מי שולד פה הוא כולו פה ? קשה לי עכשיו לבטא כי גם בשןהבות  משלו. מה

אחו קשורים לעוד  .הוא מרוכז במקום אחד, לרוב. אחו לא מרוכזים במקום אחד

מקומות וארצות לכן יש הבדל. השפה וגם זה משפיע, לא שזה לא משפיע. יש עוד 

  אז יש שוי" (יורה). ..ק הישראלי מבחית ספרים וסרטים.עולם לא ר

את השוי בורמות והמוסכמות החברתיות בין אבות שולדו בארץ לבין  מתאריםאבות כמה 

  האבהות שלהם:

"אי לא יודע אם זה קטע סובייטי כזה או משהו אישי שלי, אין לו ערך לדברים 

אם יש לך עלי "אדידס"  . החומרי הוא לא מסמל שום דבראת אומרת חומריים ז

זה לא ערך גם לאיזה טיול סעת לאיזה  .כן זה לא סימן לשום דבר ,או עלי "אביבס"

 .באיזה אוטו אתה וסע, באיזה בית אתה גר ,חו"ל סעת, אם בכלל סעת לחו"ל

אצלו זה פשוט חסר ערך לגמרי... שכשאי בוחן איזשהו באדם ואז אי מעריך אותו 

לפי כמה דירות יש לו ובאיזה אוטו הוא וסע, זה יותר, יכול להיות שזה יותר או 

כמה כסף יש לו בחשבון בק, זה יותר ישראלי מאשר רוסי. ראה לי, זה כן שרוסים 

פחות בהערכה שלהם בבי אדם פחות ישימו לב להישגים חומריים. וזה כן בא לידי 

  ביטוי ומועבר לילדים" (לב).



50  

 

אי רוצה להאמין שזה מה שאי  ."איפוק, סבלות זה הורמות שאי גדלתי עליהם

יש ילד שזוחל על הרצפה וצורח.  ,לי... בישראל בלי להיכס לסטיגמותעביר לבן שא

זו ההשתקפות של החיוך שהילד מקבל בבית. ההורים שלו ותים לו את מה שהוא 

  רוצה בלי שההורה שם גבולות" (ארתור).

מה שאי יכול לראות זה אבות שמסתובבים בפארקים  ,"לדעתי יש הבדל שוב פעם

יכול להיות שזה יום חופש שלו והוא לקח  .אי לא יודע איך זה בחיים רגילים .בחוץ

אבל יכול להיות יום הזה יש לו פעם בחצי שה"  .יום חופש בשביל הילדים להסתובב

  (ויטאלי).

  כללים בחברה הישראלית:הלב מתאר את ההסתייגות שלו מהורמות ו

אז  .ואיזשהם חוקי משחק "החברה פה מאפשרת לא להיות בתוך איזשהם כללים

אי מרשה לעצמי "לזרוק" כאילו  .אי מרפה אז אי מרשה לעצמי לא להתהג ככה

זה כון החברה מקבלת את זה אבל אז הכל בסדר כן? אבל  .והחברה מקבלת את זה

לצורך  .היא מפסידה... עכשיו אחו באים לבלט גיד ,החברה איפשהו מפסידה

אם אחו הולכים עם הילדים ואם בלי  .ילדיםהם גם העיין אחו באים לבושי

ב אי בלבוש אלגטי גם חליפה ילדים אז גם אי וגם אשתי, אשתי בשמלת ער

  .כן? הכל הפוך על הפוך" ואפילו צוחקים עליו ים מבטיםואחו כביכול חוטפ...

 ושולד לאבותשהייתה חוויות ילדות ישראלית  העובדה שלא הייתה להם מתאריםאבות  מספר

  בישראל:

אי לא  .ילדים שלי אותה עברית שאחרים מדבריםאת ה"לא בטוח שאי יכול ללמד 

אי הרבה פחות מכיר ישראלית. לא שאי לא מכיר בכלל אבל  ,תרבותאת המכיר 

 [ברוסיה] ואין לי כ"כ מה לתת פה יש לי מה לתת שם .אי הרבה פחות מכיר

פה לא היה מתקשה בושאים שאותם.. ההבדל הוא [בישראל]. מישהו מקביל שולד 

ברוסית, מה קוראים פה  10עד  5גדול!... אי יודע איזה ספרים אפשר לקרוא בגיל 

  אין לי מושג" (ויקטור).

אבות מתארים את הקשיחות של אבות שעלו מברית המועצות לשעבר ביגוד לרכות של  ארבעה

  אבות בישראל:

ים ומי יאי לא אגיד לך מי שמ .ים וארץיאן? שמ"ממה אי שוה מאבא שולד כ

כמו שאמרתי  .הארץ... זה השיטה, אולי השיטה יכולה להיות אחרת לא כמו אצלו

אבא ישראלי זה יותר לא ברור, יותר ייתה כמו בצבא. אצל לך שאצלו המשמעת ה

יש שוי מאוד מאוד  ,יותר בפשטות הכל ככה. יכול להיות שזה בסדר. יש שויזורם, 

  גדול" (מיכאל).

לא יודע איך מילה הזאת בעברית, כאילו  ..."רוסים הם הרבה יותר כאילו

קלילים יותר  קשים...אתה יודע ישראלים הם הרבה"סטריקטים" כאלה, כן יותר ו

כאלה כן אז ילד עשה גרעפס ליד השולחן, כל הכבוד, לבריאות וכאלה.  חוץ מזה כן, 

לתת לו איזה משהו, להרביץ לא להרביץ אבל לתת לו על הטוסיק  ברוסיה למשל

ילד עשה משהו רע אתה צריך להעיש ן, ה זה לגיטימי לחלוטין, לחלוטיז...,איזה
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עם המון סיבות אוקי זה גם אסור וכאלה, אבל אצלו  .פה אין דבר כזה ,אותו. אוקי

  (דן). "זה היה בסדר גמור

וזמים  4חוגים בגיל  3הסיפור הזה של  "אי חושב שזה לגמרי סובייטי 

להגיד מילים לא  .והקפדה...הורות ישראלית, לצורך העיין, הרבה יותר גמישה רכה

אי מאוד  .הרבה יותר משוחררת ,הרבה יותר מאפשרת ,הרבה יותר רכה  .שיפוטיות

  לא משוחרר כאבא" (בן).

שפגשתי, הם מאוד "אי מאוד שוה מאבא שגדל בישראל. האבות בישראל, ממה 

חסרי גבולות ומפקים בצורה מוגזמת את הילדים שלהם...לפעמים זה ראה לי 

  ממש כמו הפקרות...אצלו הגבולות והמשמעת הרבה יותר חזקים" (יקולה)

חוסן שחשוב להם להחיל לביהם ביגוד לאבות לשלושה אבות מדגישים את החיוך לעצמאות ו

  מפקים ומקבלים הכל כמובן מאליו:בישראל שמאוד מגוים, 

"יש משהו רקסיסטי בהורות בישראל...אי מאוד לא אוהב את המקום הזה. זה 

מה שלא  ,ראה לטובת הילד אבל למעשה מאוד מרוכז בהורה... וגם אי אגיד לך

ותים לחצות את הכביש וללכת לכל מקום. בילדות שלי הייו מסתובבים בחוץ. הם 

את העולם עד גיל בר מצווה בערך בגלל המוגות יתר.  ,ות את העולםלא יכולים לגל

אי רוצה שמיכאל ילך ויסתובב כמו שאחו הייו. לשחק, זה לטוב ולרע. זה חלק 

מהתמודדות בעולם. זה מפתח את היצירה והסקרות... החיים הם לא צמר גפן. 

לא ורא שדברים החיים קשים על פי התפיסה הרוסית וצריך להיות מוכים. זה 

  קורים גם אם הם דברים לא טובים" (דב).

כדי להגיע למעמד שלי  .הורים שגדלו פה הם מקבלים הכל כמובן מאליו...אי לא"

לא קיבלתי שום  .אף אחד לא עזר לי.  גם לא קיבלתי מלגות בזמן הלימודים שלי

מאליו. אי דבר מובן מאליו וסיימתי תואר ראשון ושמאות מקרקעין וזה לא מובן 

לא יכול להרשות לעצמי לקבל דברים כברור מאליו. אם אי לא מקבל את הכל כמובן 

 תגם הילד שלי לא יקבל את הכל כמובן מאליו. אי מסביר לו רציואלי ,מאליו

ומסביר לו שהוא יצטרך לעבוד בשביל להשיג דברים והוא מבין את זה והולך 

לעבוד...ילד ידע שכדי להשיג דברים הוא יצטרך לעבוד קשה. הוא יהיה יותר עצמאי" 

  (דיאל).

"כל הושא של חיבוקים ושיקות זה הצד של אמא והצד של אבא זה לתמוך ולעזור 

ל אחד יש לו את התפקיד המוגדר שלו...אי אבל כ ,ולייעץ. זאת אומרת להיות שם

חושב שזה גם כן חלק מההשפעה מהתרבות שממה אי בא. כביכול לבת זה מגיע 

ריך להתחזק ולהתקשח כי היא קטה והיא בת לעומת זאת הבן כביכול צ ,יותר

כראה עוד מייצג את התרבות ואת  התפיסה שלי. ככה בצורה כזו אי ו(צוחק). אז ז

  ולם הזו" (ואדים).השקפת הע
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  איטגרציה בין הדמות של האב לבין הדמות של אבות בישראל .3.3

את אבהותם כאיטגרציה בין מאפייי האב שולד בישראל  מתארים) 10( חלק מהמרואייים

  :ברכיו גדלו בברית המועצות לשעבר למאפייי האב שעל

כקוספט של אבא ישראלי שוים האלה. הי העולמות  "אי לפי דעתי זכיתי מש

במהלך החיים היותר בוגרים  הא בוה ,בעקבות הקיבוץ הגלויות והישראליות שבו

קצב החיים שלו המאוד איטסיבי והמהיר. איפשהו הישראליות מושפעת  .שלו

 .מהמצב הבטחוי וזה הופך אותו לאשים יותר פתוחים, קשובים לזולת מאוחדים

המצב שאו מצאים בו זה אולי מה שמעצב את האבא  ברמה כזו או אחרת בגלל

ישראלי. זה מה שהוא לומד מהחיים שלו ותורם לדור ההמשך. אי זכיתי משי 

 .העולמות, האבא הרוסי קר וסגור ומתשא יותר. אלו התגשויות של שי עולמות

אבל מושרש  .איכשהו החלק הרוסי משחק חלק יותר קטן אצלי כי חייתי שם מעט

הייתה איזשהי התשאות אצילית של אחו  .י משהו מהמערב ומסט פטרבורגאצל

האליטה, וכל השאר. באבהות שלי זה מתבטא בהתשאות שלי על אבות אחרים. 

באילו  ,תת מודע איזשהו מבט מתשא מבחית של אפילו לא יודע לצייןבאיפשהו 

ים חיות וחו יותר טובים או שאחוך יותר טוב" (מתן).תחומים אבל אולי שא  

"מכל אבא שאי מדבר איתו אי רוצה לקחת משהו שחיובי לי. השקפת העולם שלי 

שכל יום שלא למדתי משהו היום הזה הלך סתם. אי חייב ללמוד משהו כל יום לא 

משהו סתם. אלא שאי מבין את הדבר רציואלית. אם אי רוצה לקחת את זה או 

  ד אי לוקח משהו או פוסל משהו" (דיאל).לא. אז אין לי מודל. מכל אח

השפה איה רק מילים, היא טומת בחובה מטען ערכי ותרבותי. כאשר האב מבקש שבו ידע 

שתי שפות הוא אומר אמירה ערכית ומהותית בוגע לרצוו לעשות איטגרציה בין התרבות 

דוגמא  שפה העברית.שעל ברכיה גדל לבין התרבות שפגש בישראל, בין השפה הרוסית לבין ה

  לכך יתן לראות בדבריו של ואלרי:

אי חושב  .אחו רוצים שהוא ידע שתי שפות לפחות ,"אי בהחלט רוצה וגם אשתי

אי בטוח כמו שזה עוזר לי וזה עוזר  ,זה יעזור לו בחיים ,שזה חשוב לו בחיים

גם עובדים על זה הרבה  ,הואז הבחירה שלו שהוא ידע שתי שפות, אה אז ז .לאחרים

  .יות וכח בחיים של הילד"כמו כל ילד רגיל כל דבר... זה התפקיד של אבא, להאבל 

י ממש, כי יש שם הרבה ב את הציביון לא אגיד הסוביטי הרוס"לי חשוב לשל

בגדול הייתי רוצה שילדים שלי לא יחיו  ,אבל .דברים שלא הייתי רוצה ת,חסרוו

הרבה אשים ופלים לבעיות ולי זה לא יקרה כי  .בשרירותיות וחוסר וודאות חיוכי

 יודע ואחראי בקיצור להיות טיפה רוסי ווקשות" (אולג).אי ככה 

  

 אופי האיטראקציה עם הילד .3.4

אופי  ם עם ביהם.קטגוריה זו תעסוק בתיאור אופי האיטראקציה של המרואייי

האיטראקציות שתוארו  האיטראקציה של האב עם בו הוא מימד יסודי בהביית האבהות.
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משימתי וטכי, לבין איטראקציה של פעילות שאופייה בראיוות היו מגווות ועו בין איטראקציה 

  ודיאלוג. מהה 

  

  איטראקציה מאופיית במעורבות .3.4.1

מאופיית בשיח ופעילות משותפת הכוללת יצירה ומשחק. בוסף, בסגון איטראקציה זו 

איטראקציה זה הקשר בין האב לבו היו הדדי, קרי האב מצא בתפקיד המלמד והמעיק, אך גם 

  ) תיארו אופי איטראקציה זה:25רוב האבות ( בתפקיד הלומד והמקבל מהילד.

האיטראקציה הגדולה שלהם עם ביהם המאופיית המעורבות ואת  יםמתאר ליאויד, דיאל ויורה

  :, ארוחות משותפות ורכיבה על אופייםצפייה משותפת יחד במחשבבמשחק, 

 ."יכול להיות שאי קורא לו סיפור יכול להיות שאחו רואים משהו במחשב ביחד

ועכשיו תו לו במתה לגו של איזה אלף חלקים אז כמעט כל יום אם אין לו חוג. 

 אחרי חוג הוא לא מרוכז ולא מסוגל, אז איזה יומיים בשבוע אחו מרכיבים את

  (ליאויד). הלגו כבר כמה חודשים"

"דורש הרבה יחס ומשחקים כי זאת הדרך שלו לגדול היום. הרבה משחקים והרבה 

מן יחס. אין שום שיה שאו ביחד והוא לא דורש יחס. זה אומר שהוא יחס. כל הז

דורש שישחקו איתו. זה אומר שהוא מביא משחקים והוא דורש שאי אראה לו איך 

 ואי אומר לוותר על הפיוקים האלה ולתת יותר יחס..."..לשחק או ששחק ביחד.

   (דיאל).

מכין לו אוכל. זהו, הולך לביה"ס.  כדי לקחת אותו לביה"ס, 7"בבוקר אי קם בשעה 

מסה להיות בבית. הילדים באים ואין מצב שאין להם מה  2עכשיו  אי בסביבות 

לאכול בבית. אי אוהב לפגוש אותם. כל פעם הוא מתקשר אם אי בבית או לא בבית. 

יש לי אפשרות להיות בבית בצהריים. אחרי הצהרים הוא עושה שיעורים, 

וע אחו יוצאים לטיול אופיים ביחד. כאילו יש דברים ייחודיים חוגים...בסוף שב

  (יורה). שאחו עושים יחד"

והם מודעים לעיסוקם  מתן וואלרי מתארים כיצד בם תופס חלק כבד בפשם ובמחשבתם

  של ביהם ולהתפתחותם:

 ןולד התקליט היה שאי במרכז ומאז שולד המחשבות שלי רוב רובהבן "לפי ש

מרוכזים בו. כל יום אי משתדל להיות זמן מרבי איתו...  הבמהלך כל היום והליל

מצפה בקוצר רוח לסופ"ש לראות אותו ולראות אותו מתפתח ולומד וגדל בעולם 

  הגדול הזה" (מתן).

זה כן לדעת בן כמה  את אומרתאתה מבין? ז ,אבא זה בכל דבר ועיין 100%"להיות 

שוב אי רואה בכל מיי  .לפחות דברים כאלה .מה הוא אכלהבן שלך ומתי הוא ולד ו

ו באיזה כיתה שאשים כאילו לא יודעים מתי הילד שלהם ולד או בן כמה הוא א

  הוא מצא" (ואלרי).
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לב ודן מתארים איטראקציה שאיה מאופיית רק במשחק ויצירה, אלא גם בשיח ובשיתוף 

  של חוויות מהיום יום:

מאסט זה ... צריך לקרות משהו מאוד חריג...  אחו אוכלים ערב "עכשיו מה שכן 

הילדים באותו שולחן, ביחד אוכלים ארוחת ערב.  כלכולו, אי אשתי  .כולו  ביחד

בעיקר ומה היה  והיום שהיה זה .אז כולו יושבים ואוכלים ומדברים על היום שהיה

ייב להיות בית ספר אלא לא ח .ומה קרה בכיתה ואיזה אירועים קרו במהלך היום

מספרים את החוויות  ,וכראה בגלל שכל יום זה חוזר על עצמו .תחוויוכאילו  ,בכלל

שלהם מבית ספר וכיסוחים עם ילדים אחרים ותקלים עם המורה או חוויות חיוביות 

  עם המורה" (לב).

בקר "אי לוקח אותו וזה, מדברים על בי"ס.. כל הסיפורים.. ובד"כ אחו וסעים ל

ואחרי זה יש לו החלטה של מה עושים, לטייל/ הולכים  .את סבתא שלו, אמא שלי

לקולוע/ לפעמים אי עוזר לו במה שקשור לבי"ס אם הוא צריך עזרה, יותר כל מה 

שקשור למחשבים... זהו ככה עובר היום ובערב בסביבות שמוה תשע אי וסע איתו 

  הביתה" (דן).

א רק מעיק, מלמד ומשחק עם רבת שבה הוא לאיטראקציה מעו אלכס מתאר גוון וסף של

  , אלא גם לומד ממו ומתפתח מכוחו:בו

"יש גם הרבה דברים שאי לומד מהילדים... לדוגמא, הבן הגדול ביגוד לשיו, 

ביגוד אלי ולאשתי, הוא מאוד מסודר לדוגמא אז. זאת אומרת, גם מבחית לוח 

מאורגן, זה מאוד כיף לראות את זה ואי לומד את זה זמים ואיך שהחדר שלו 

  .ממו"

 

  איטראקציה של שליטה .3.4.2

היא איטראקציה המאופיית בשליטה של  מתאריםופי האיטראקציה השי שאבות א

האב בפעילות של הילד או בתכים של הפעילות המשותפת שלהם וכוללת דגש גדול על משמעת 

  ) תיארו אופי איטראקציה זה:4ומתן אוטוומיה מצומצמת. חלק מהאבות ( וכללים

לא טיולים ולא מלוות למעט  :"אי מוצא את עצמי שאי "אשרי יושבי ביתך"

חברים שממש הזמיו אותו.  ובקטע של אבהות יותר קטע של לתפוס שליטה להיות 

כזה סגון... כאילו הכל בסדר כל עוד אתם  .מעורב יותר לא לשמור על הילדים בחוץ

טובים. כאילו אי יכול להכיל שיהיו שמחים בריאים פשית כאילו עד המקום של 

אי המשמעת. מאוד חשוב לי שילדים יהיו ממושמעים, שיקשיבו... בזמים טובים 

  שעושים את רצוי" (אולג).כשהכל טוב, כ הבגובה העייים כמו חבר וז

היה משמעת כמו בצבא. תעשה ככה ותעשה ככה. אחרת אי תדאוג ש"אבא צריך ל

אתה לא יכול עליהם להשתלט...הגיע כבר מצב שאתה הולך מהבית משאיר  .אפשר

בית קי ואתה חוזר לבית הבית הפוך...גם בגים מאוד קשה איתם. רק אחו, אי 

  ואמא שולטים עליהם" (מיכאל).
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על  הקפדו בצורה קיצוית .חית לוח זמים"בערב אחו מאוד מאוד מקפידים מב

שעה  .לא מוזיקה ,עד גיל שלוש, בערבים מעולם לא היה לא מסכים לוח הזמים.

לפי אמבטיה מחשיכים מתחילים להוריד אורות כדי לא לעורר כאילו תחשוב על 

בטבע השמש מתחילה לשקוע אז השמש מתחילה לשקוע גם בבית בלי רעשים  .זה

  חיצויים בטח בלי מסכים ובלי מוזיקה" (בן). בלי גירויים

  

  העדר איטראקציה  .3.4.3

  וויתור על מעורבות הורית בתחום מסוים

איטראקציה עם ביהם בתחומי חיים  קיימים צייו שהם אים מ )3( מספר מרואייים

 שוים ומעדיפים, מסיבות שוות, להיעזר בדמויות מחוץ למשפחה במילוי המשימות ההוריות.

שלהם בהכת שיעורי בית וההיעזרות במורה מחוץ  מעורבותקס ואולג מתארים את חוסר הפלי

  למשפחה:

אז החלטו  ,קושי קצת"שיעורי בית הפסקו לעשות איתו כשהיה ילד. עם זה היה לו 

לשלם מישהו שישב איתו כמו שצריך וילמד אותו. הבתי שזה עדיף. זה עדיף כי אתה 

אישית לא פגע מזה. הילד יושב טוב, לומד וגם אתה לא פגע מזה. וגם מול הילד יש 

הכי קל זה שאתה סוגר את העסק מביא  ,גיל שהוא מורד והולך קצת אחר...הכי טוב

יתו במקום בבית, בבית הכסת, במקום אחר והם יושבים לומדים. בן אדם שיושב א

הרב מרוצה,  .הוא יודע, הוא יודע כמו שצריך. ילד חוזר הביתה, הילד עשה שיעורים

כולם מרוצים וזהו הכל טוב ויפה... פשוט אתה לא מכיס את ההרגשות כי ההרגשות 

  להתעצבן" (פליקס). תמיד לא זה לא הולך טוב כי אז הרגשות אי יכול להתחיל

עולם לא ישבו איתי מההורים שלי  ,"מבחית לשבת עם הילד לעשות איתו שיעורים

אם ילד לא מבין  .לעשות שיעורים אז גם אי לא יושב עם הילדים לעשות שיעורים

  אי לא רועד מהלימודים כמו הורים אחרים" (אולג). .אז  הוא בבעיה ,את החשיבות

  :בו להכין שיעורי ביתעודד את האחריות ל אתמעביר לאשתו אהרון 

בזמן האחרון אישתי מביאה את  רך כללכמו בשעה שתיים הגן גמר אז בד"משהו 

 ,הולך קצת משחק. רך כללשל העבודה ולא מיד אבל גיד בד הילד ואי עושה הפסקה

לא יודע מה הוא עושה, אולי אי קצת משחק איתו... לפעמים אי רגוע מאוד, 

ם אי לא רגוע ואז אי צועק קצת די וחייבים להמשיך ודברים כאלה. לפעמים לפעמי

  ."ועכשיו  תעשי לו שיחת מוטיבציה אי אומר לאשתי טוב תבואי

  

  קושי להיות באיטראקציה עם הבן

את הקושי הכללי להיות באיטראקציה עם בם מבחיה רגשית. דוגמא  תיארומרואייים אחרים 

  :אולג וויקטורלכך יתן לראות בדבריהם של 



56  

 

חיים ב"שהגדולים שלי היו קטים היה לי מאוד קשה להתחבר אליהם. חייתי בצד 

יכול להחזיק אותם על הברכיים שלי אבל זה  אי .ם. לא מתחבר לילדים שלישלה

עד שמישהו אמר לי בקטע התדבותי שים יד על הראש  .לא מושך אותי ללטף אותם

  " (אולג).שלהם שיעראת הותתחיל ללטף 

כשהייתה קטה היה לי קשה כי  .הוא קטן, האמת קשה לי גם איתה ,"קשה לי איתו

אי לא מבין מה עושים עם ילדים בגיל כזה. אי צריך איזשהו עיסוק ממשי אי לא 

 מזה" (ויקטור).צד לצד ואי משתגע יכול לשבת להעביר את הקוביות מ

  

  תפיסת תפקיד האב .4

את תפקידם כאבות. מרואייים  תופסיםוכחי ההמרואייים במחקר  זו תיבחן כיצד תמה

צרכים מילוי תיארו מגוון רחב של תפקידים החל מאחריות לצרכים איסטרומטאליים וכלה ב

 .של ילדיהם אקספרסיביים

  

  מרכזי של אבאאחריות כתפקיד  .4.1

  :והתפתחותו את תפקידם המרכזי כאחראים על סיפוק הצרכים של בם מצייים )9( מרואייים

. כן, היה לך כשאתה אבא בך עכשיו אחריות תכס ,אחראי י"אם לדוגמא לא היית

  אבל עכשיו יש לך הרבה יותר" (פליקס).

לקבל אחריות רציית "מה שאי רואה שקיבלתי מזה את המושג הזה לקבל אחריות, 

על מישהו שאתה בעצם אחראי עליו בלעדייך הוא לא יכול להסתדר אלא אם כן הוא 

אוקי אחו לוקחים אחריות על  ,יגדל ואי אפשר לדעת לאן הוא יגיע. כי סתם בחיים

לא אותה אחריות  ואבל ז .כל מיי דברים בעבודה בסביבה בין הידידים חברים וזה

  " (סשה).כמו שהיא עם הילדים

"כל ילד הופך אותך ליותר אחראי, מתהג אחראי. האחריות מוסיפה, כן. להיות 

  אבא זה אחריות" (מיכאל).

ברגע שאתה הופך להיות אבא  ,"אי ברגע שולד לי בן זו אחריות אחרת. זה פתאום

זאת אומרת זה לא עכשיו שאתה רק חושב על עצמך שאתה ככה,  .האחריות משתה

שאתה יכול לעשות זה. תמיד אתה חושב שיש מישהו בבית ואתה צריך לדאוג להכל 

ויש את האחריות ואתה רוצה לתת את המקסימום זה הרבה יותר אחריות ממה 

  שהיה לפי זה" (דוד).

  ה:יקולה מתאר את האחריות האבהית שלו כמפרס המשפח

"אבא שלא מביא פרסה הביתה זה אבא חסר...אי מוכן לעבוד בעבודות שחורות 

  כדי לפרס את המשפחה שלי, רק לא לבוא בידיים ריקות" (יקולה).
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  מספק צרכים אקספרסיביים .4.2

תיארו את תפקידם כאבא כמספק צרכים פשיים כגון: תית מקום  )13( מרואייים רבים

יאן, יורה ומישה מתארים כיצד הם מספקים  להבעת רגשות, יצירת מקום בטוח, חום ואהבה.

  אהבה, מחמאות וראות לבם:

"לראות את הילד ולהרגיש אותו ולהיות רגיש וקשוב לצרכיו.. כמעט בכל ההיבטים 

  זה תפקידי ..." (יאן). ,אי בלי יותר מדי חלוקה זה

"אי רואה שעם הבן שלי אי שוה ואי כל הזמן מחמיא לו כמה שהוא טוב ויפה... 

אתה צריך להבין מה הוא באמת רוצה, מה הכוחות שלו ומה השלב של ההתפתחות 

  (מישה). הפימית שלו"

  :של בו מישה ממשיך לתאר, כיצד, ביגוד לילדותו, הוא ותן מקום להבעת רגשות

השיח היה מאוד מאוד לא רגשי. שילד היה בוכה היו אומרים לו: "מה "בילדותי,  

ומוכן לשמוע מה  ושלי בוכה אי מחבק אות ןשהב ..רגש היה פחות. אתה בוכה".

גדול וחזק ואז  אבאה וא הרגיש שיש לצידוואחרי חצי דקה זה גמר כי ה וקורה ל

 מספר לי מה קרה. אי ותן מקום לזה. אי לאא וכוח ואז ה ווהוא תן ל הא בכוה

מזה בסוף הילדים ירגישו הפוך ירגישו חלשים. עם הכל הגמסטיקות והכל  בורח

. שם חשבו שאם תתן להם לבכות ..והחיוך שהיה חזקים בסוף זה יצאו חלשים

 א בוכה ואז יותרוהם יצאו בכייים. יש מצבים יותר הגיויים שיותר ברור לי למה ה

  ".מקום זהלבכות ולתת ל וקל לי לתת ל

אבות וספים תיארו את תפקידם כדמות המייצרת מקום בטוח ומרחב המאפשר צמיחה 

  והתפתחות, כפי שיאן, אלי ודוד מתארים:

  בטוח" (יאן). ל אבא זה מקום של ביטחון. מקום"קודם כ

"איך אי רואה את התפקיד שלי?  לתת לו הזדמות להתפתח ואת המרחב ואת 

יותר מדי...לתת לו את הבסיס והמרחב שבו יבחר את  להלחיץהאפשרויות בלי 

וביל אותו ביד... אי שומר עליו מצד אחד אהתיב שלו ויגדל ויצמח ויצליח בלי שאי 

  " (אלי).ןמד מהאבל מצד שי אי רוצה שיעשה את הטעויות שלו ויל

"אי חושב שאי רוצה לתת לו, אי לא יודע איך הוא יסתכל אבל אי רוצה לתת לו 

כשהוא יצטרך  .כשהוא ירגיש שהוא צריך גיבוי הוא יקבל מלא .את המקסימום

  החלטות החשובות בחיים" (דוד).להוא יקבל תמיכה  ,תמיכה
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  מעצב ותורם להתפתחות הקוגיטיבית של הילד .4.3

תופסים את תפקידם כאבות כאחראים על ההתפתחות הקוגטיבית  )11( מרואייים רבים

 הבא לידי ביטוי בהצבת אתגרים איטלקטואליים ויתוח סיטואציות מורכבות.והדבר של ביהם 

מתארים את הרצון להרחיב את הידיעות הכלליות של ביהם ולתת להם השכלה  ודב תן, אהרון

  טובה:

ללמד  .לחיוך ,השעות האלה שאי איכשהו כן תורם לו להתפתחות"להרגיש את 

איטראקציה עם צעצועים או אמצעים וצורות. בשעה הזו ההיום  .אותו משהו חדש

  אי מסה למלא אותו מכל החוויות שאי יכול להוציא" (תן).

ה אי עוה לו ואז ככה שיח ,על מה לדבר, רק כשהוא שואלרך כלל "אי לא מתכן בד

מתגלגלת, כן? אז על מה אחו הרבה פעמים מדברים? חשוב. דברים ממתמטיים, 

כן?  הוא מזמן יודע על מספרים חיוביים, שליליים, כן?  על כל מיי פעולות שאפשר 

וסתם דוגמא מבחית הביולוגיה  .קצת מושגים שקשורים לתורת הקבוצות .לעשות

שבוע שעבר ב .לבוים. אה, כל מייתאים, מה זה ח ....או מדברים על מושגים 

כשלפי כן דיברו על המוגלובין הרבה, אז הוא יודע מה זה  .דיברו על המוגלובין

  המוגלובין" (אהרון).

"משתדל כמה שיותר להיות וכח, להפעיל אותו ולהיות איתו ולהאכיל אותו, ללמד 

בה תחומים. אותו דברים... אלו דברים חשובים שאי רוצה להעביר. עין בהר

  איטלקטואליות. לדעת את העולם" (דב).

מתארים את התפקיד שלהם כמאתגרים את ביהם איטלקטואלית ומלמדים אותם  לב ומיכאל

  לתח סיטואציות מורכבות:

לא  ,"מה שאי עושה בכל השאלות העמוקות יותר שלהם זה לא להכתיב להם עמדה

גיד פעם  .ת המורכבות של העולםאלא להציג להם א ,להגיד להם מה  אי מאמין

 .האם קיים אלוקים או לא קיים אלוקים .זו שיחה של שעות .דיברו על אלוקים כן

תתי להם את  .הכל וצר באבולוציה ,ואז הצגתי להם איזשהי תיזה שטוב הכל ברור

יש אלוקים?  ,השלבים איך הכל התפתח וזה...ואז אמרתי ו טוב אז מה ראה לכם

ואז לקחתי שימה והצגתי להם תיזה הפוכה כן,  .מה פתאום לא אין מצב כאילו ,לא

שאיך יכול להיות שמורכבות כזאת וכל הפלאים.. שיחה ארוכה כן, ואז בסוף אמרתי 

מה אתם אומרים אז יש אלוקים? או אין? אמרו בטוח שיש, אז בסוף הם  ,להם ו

זה לא רק את אומרת אין כון כן? זאומרים טוב אבא ו מה כון? אז אי אומר להם 

של איך עץ גדל, כן? פחות  ,אבל גם בושאים יותר קטים כן ,איזשהו ושא גדול

פילוסופים יש לי הרבה יותר תשובות לתת להם תשובות שבסוף אי חושב משאיר 

להם סקרות. להראות להם מדוע צריך ללמוד, להראות להם אולי אפילו את 

זה אי לא יודע אבל יש ... כזה  ,או בידע שלי. אי אומר כן הקסמים בידע האושי

אבל  .זה לא אומר שאין תשובה ,זה שאי לא יודעאת אומרת ואפשר ללמוד, ז

לפעמים אי גם אומר להם, לפעמים יש שאלות שהם שואלים ואי אומר להם זה 

  אין תשובה אבל אפשר להשיג פה תשובה ושם" (לב).
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אי לדוגמא ותן להם סיטואציה והם  .לתח סיטואציות "אי צריך ללמד אותם

ככה בכל דבר גם  .צריכים לתח ולפעול בהתאם. כמו משחק שח מט. זו הסיטואציה

בעבודה, עם חברים זה אותו דבר. כמו בשחמט אתה רואה את הסיטואציה עכשיו 

מן אתה אמור לפעול בהתאם לסיטואציה. סיטואציה עכשיו כזאת וכזאת וזה כל הז

א ויכול לתת דוגמא, הגדול שלו הקורה, צריך לראות איך לתח ולפעול בהתאם. אי 

אז אי  .ואי עסוק פה ושם והקטה צורחת היה מבשלא וה ,א עושהולא יודע מה ה

יכול לבוא, אבא לא יכול לבוא,  "עכשיו יש לך מקרה, מקרה אבא לא ושואל אות

  לראות את הסיטואציה ולתח" (מיכאל). יכול תהא

  מעביר תרבות ומסורת .4.4

תיארו את החשיבות שהאבא יעביר את המסורת והתרבות לדור הבא.  )6( מרואייים

ללמד האבות  על. מרואייים צייו שתיהאבה זהותכבד ב מקוםתפקיד זה תופס  ,בהקשר של הגירה

בברית המועצות  והמורשת והתרבות שעל ברכיה גדלמוצא ואת האת הדור הבא את השפה מארץ 

  לשעבר, כפי שאטון, יאן וויקטור מתארים:

אבל פשוט  ,"אי מסה לתת ולהעביר להם שפה וספת שזה קצת מהתרבות אחרת

אבל זה  ,יותר משפה כשלעצמה כי זה חמד .כדי לפתוח לעיות דעתי פותח אפיקים

זה לתת להם דרך להסתכל על הדברים בעולם  ,זה קצת יותר .לא הדבר בימיו

לשמוע  ,אחרת, יותר להבין מאיפה בא, להבין לראות עוד שפות ומושגים ותרבויות

  מורכבת" (אטון).התרבות ש שירים ולהבין

דבר רוסית. יא ושירים ברוסית... הייתי רוצה שה ,עשמיא ו"שירים אחו רוצים שה

א וור שפה וספת. אי הייתי רוצה שהבת בתור שפה ראשוה כראה זה לא יקרה,

זה חלק  ,קרא ספרים...אה כןי אווסית ספרים. כרגע אי אסתפק אם הקרא ברי

ת. עשה את זה, בעברייא ווהייתי רוצה שה .קריאת ספרים ,וסיתחשוב מתרבות ר

היה משהו תותרבות רוסית לא איזשהו מקום  ואי אשמח אם רוסית כן תתפוס ל

  לגמרי, מבחיה תרבותית" (ויקטור). ושזר ל

  

  מהווה דוגמא אישית  .4.5

את תפקידם כמי שמהווים מודל לחיקוי ודוגמא אישית לביהם, כפי שאבי,  תיארו )8( מרואייים

  יורה וואדים מתארים: 

דוגמא אישית. הוא רואה איך אי ביחסים עם אישתי. הוא  זו "מה שאי יכול לתת

רואה אם אי מרביץ לאישתי הוא לומד וירביץ למשפחה שלו. אי לא ראיתי את זה 

  במשפחה שלי אז גם אי לא עושה את זה" (אבי).

"אי מסה לטפח את הצד האסטטי. לא להיות תוקפן. לא מחפש את הצד התוקפי 

את הארגיות ולכוון אותם....בעיקר על ידי דוגמא אישית. והתחרותי. מסה לתעל 

  הם יחוו את הדוגמא. אי לא מכיר משהו אחר כרגע" (יורה).
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אז ככה שחוץ  ."הם יחקו וילמדו את ההתהגות שלו ולא את מה שאו מדברים

מלהיות איזשהי דוגמא ולעשות את הדברים שאי חי את החיים שלי ואי מקווה 

  אותם הדברים. זה השאיפה והכווה" (ואדים). שהוא יעשה את

פיטר מתאר את התפקיד שלו כאבא, כמלמד ומהווה דוגמא אישית לתכוות גבריות וזהות 

  גברית:

"אבא זה יותר גבריות כזה, משהו גברי כזה. תכוות גבריות תחביבים גבריים, 

  שצריכים לקחת את זה מהאבא. בות צריכות לקחת את זה יותר מהאמא".

  

  תפיסת האב את בו. 5

ביהם את כיצד האבות שרואייו תופסים את ביהם. חלקם תפסו מתארת תמה זו 

אך רוב האבות תפסו את הבים  .ציפיות שלהםהו הםצרכיאת כאובייקט שצריך לעצב או כממלא 

  כאידיבידואל שיש לו עולם אישי, רצוות ומאווים השוים משלהם.

  

  הילד כאובייקט  .5.1

אשר  ,במחקר הוכחי תיארו את תפיסתם את בם כאובייקט )5( חלקם של המרואייים

  צריך לעצבו כפי רצום או כאובייקט אשר צריך למלא את משאלותיהם וציפיותיהם.

  הילד בברה"מ לשעבר, כפי שהוא חווה אותה כילד:  ההורים את ליאויד מתאר לו את תפיסת

אז  .אשים לעצמם .יולדים ילד  לעצמם ,ד ילדכשולרך כלל בד ,"עכשיו בבריה"מ

לא יודע יתהג  ,אי רוצה שהילד שלי יהיה לבוש כבובה :הם מסמים איזה משהו

כמו לורד אגלי וכשיגדל יהיה עו"ד כי הוא היחיד...בגלל הגישה לילד, להורות, כי 

אם יולדים ילד בתור צעצוע זה משהו אחד ופה [בישראל] קצת גישה אחרת 

   .לילדים" ,פחהלמש

  לב מתאר את אכזבתו שבו לא מפתח אישיות כפי שהיה רוצה שיהיה בפטזיה שלו:

אי רוצה לראות בו באדם שאי יכול  ."הוא ילד מאוד טוב, טוב וקשוב וזה

לא על ההישגים שלו, אלא יותר על האישיות שלו. לראות בו אישיות  .להתגאות בו

שאי יכול להיות גאה באישיות, כן אם פרט את זה.... קצת... ופה קשה כי יש לו 

את הקטע, יש לו לפעמים את הקטעים שזה זה לא האישיות שאי רוצה, ואי רוצה 

  ." להביא אותו לשם וזה מה שקשה...

יקט  יכך הופכים את הילד לאובבמתאר חרדות וחששות המושלכים על הילד ו לצד הפטזיות, אבי

  :. חווית החרדה גם גורמת לצמצום האוטוומיה של הילדיקטיולא כסוב

"כשהם הולכים לאשהו ויש שתי קומות אי ישר רץ לשמור עליהם...ו, שלא ייפול. 

אי לא סומך על הילד ואי מיד סוגר הכל, את כל החלוות.  4לאחותה היא בקומה 

  .יתקרב, אי סומך על עצמי" שלא
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הוא אי הידיעה בן  ,יקט שעלו מתוך הראיוותיאחד מהמאפייים של תפיסת האב את הילד כאוב

  כמה הילד או כמה ילדים יש להם, כפי שמתארים מיכאל ואולג:

 בעיה. אמא יכולה. אצל אבא זה קצת יםכמה הב יה שואל לשאול בשאלה קשה את

שים,  , מה אתמול לבש, מה שלשום לבשםכמה ה ילהגיד בדיוק ביש את זה ל

  " (מיכאל).יםכמה הב יים אין. בקושי אי יכול לומר בלגבר

 תיוש יש לי ארבעה בים ]שואל את אישתו[י... כמה בים יש לו ארבע בים?"יש ל

 תאימהובות...אבל אל תשאל אותי באיזה תאריך הם ולדו ובאיזה משקל כי זה רק 

  יודעות" (אולג).

 ושגיוות עם האבות, הוא השימוש במיקט כפי שעלה מהראימאפיין וסף של ראיית הילד כאוב

. דוגמא לכך יתן סקות עם אובייקט ולא עם סובייקטמתאר התעהמושג  -"מתעסק עם הילד"

  דברים של פיטר:לראות ב

אשתי יותר מטפלת בבן יש לי פחות זמן. אבל אחו קמים בבוקר  ,"כון להיום

  .עובדת אז אי פחות מתעסק עם הבן"ולפעמים אי לוקח אותו לגן, עכשיו אשתי לא 

 

  הילד כסובייקט .5.2

12( קט, אבות רביםים כאובייהלצד אבות שרואים את ב( יקט בעלים כסוביהרואים את ב 

 ותים דוד ו לדוגמא, פליקס עולם ייחודי ופרד ושיש לו צרכים, רצוות ומהווים שוים משל האב.

  לבחור את המקצוע שהוא חפץ בו ולא הם יכתיבו לו מה ללמוד:את החופש לבן 

יגיע זמן שילד צריך להחליט איזה מקצוע ללמוד. סבתא  ,"אחת הדוגמאות למשל

תואר דוקטורט, אמא תואר שי. אי הבתי משהו אחר, אם אדם אוהב משהו, 

שילמד את זה לא משה איזה משכורת הוא יקבל. למה? אם הוא יאהב את זה, אז 

  הוא יהיה מקצועי בזה ואז הוא ירוויח" (פליקס).

לבד. זאת אומרת  ייקחהוא רוצה להיות זה הוא "החלטות החשובות בחיים, מי 

אחו לא מאלה ההורים שמסוג ההורים שאי רוצה שהוא יהיה רופא ולא משה 

מה בכל מחיר הוא יהיה רופא. אי אתן את הסביבה, אתן את מה שאפשר מבחיה 

כלכלית, תמיכה פשית והכל וזה וחיוך שלו אבל את מי הוא יהיה, תראה זה הוא 

   " (דוד).יבחר

הוא מודעות לצרכים והרצוות הייחודיים של הילד, כפי  ,מאפיין וסף לראיית הילד כסובייקט

  שמתארים יאן, ויקטור, יורה ואלי:

 ,משהו שחסר לו .ככה לזהות צרכים כאלו ואחרים רגשיים ,"אי מסה לראות

 .ו לשםלכוון אות ,תחומים שהוא יותר חזק בהם .משהו שלא עים לו ,שמציק לו

להיות מודע ורגיש לאותם צרכים שיש לו... לסות להיות קשוב ולא לקטלג ולתייג 

  " (יאן).אלא באמת לזרום עם הילד מה שהואילדים זה יהיה ככה וזה יהיה ככה, 
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 וצרכים משל ושאי כן מקבל שיש ל ,הו מרחב אישי"אי חושב שאי כן ותן איזש

זה דברים שהם חשובים... צריך להוריד ציפיות, כן כשיש ציפיות  .א באדםוושה

מילדים אז זה לא טוב. לא צריך הרבה ציפיות, לתת לילדים זמן ומרחב והם 

  מתפתחים בקצב שלהם ולא צריך לחשוש" (ויקטור).

"ילדים זה אשים, זה אשים קטים ויש להם אישיות. זה לא קל. מדובר בשי 

. אי מסתכל על כל הילדים ..אחרת יש להם אישיות .מגיל קטןאשים. זה בן אדם 

  כאשים לכל דבר... יש להם רצוות ויש להם הבות משלהם בגיל קטן" (יורה).

אי משתדל לא להוביל אותו או להחות אותו לכיוון מסוים. ורא קל להחות "

 .חוגים וכאלהולהוביל אותו לכיוון שאי הייתי רוצה מבחית השכלה אפילו בחירת 

אז אי מאוד משתדל לא לעשות את זה ולשים לב למה מתאים לו ומה הוא רוצה" 

  (אלי).

  ליאויד וארתור מתארים את הרצון שלבן יהיה טוב בחיים ושיאהב את מה שהוא עושה:

העיקר שיהה ממה שהוא עושה ויאהב מה  .יהיה טוב לו .עיקר שיהיה לו טובה"

  זה מה שחשוב, כל היתר לא משה" (ליאויד). .שהוא עושה ושלא יהיה מדוכא

"שיעשה מה שהוא אוהב לעשות. ושיהה מזה. כן, כן. שימצא את המקום שלו ויעשה 

הצלחה מדדת על פי מה שאתה חושב שזה מוצלח. אז מבחיתי הצלחה זה  .את זה

כון לו. הצלחה לפי מה שהוא מודד" (ארתור).שיעשה מה ש  

  דיאל מתאר את החשיבות להסביר לבן את העמדה שלו בדיאלוג הדדי:

 ,"חשוב לי שהאדם והילד יבין את העמדה שלי ולא יקבל את העמדה שלי כי ככה זה

הסכים או לא להסכים לאלא שיבין את הרציואליות מאחורי העמדה שלי. הוא יכול 

אבל חשוב לי שהאדם מולי יבין אותי ואת  ,העמדה והגישה שלווכל אחד עם 

הרציואליות שלי. זה חשוב לי כאבא...אי כל הזמן לומד. אי מסתכל על הילד שלי 

ומסה להבין מה הוא רוצה...אי לא חושב שהילד צריך לגדול איך שהאבא רואה 

   .אותו בעתיד"

  ות ומשימות ולאפשר לבו לחוות את ילדותו:ואדים מתאר את הזהירות לא להעמיס על בו מטל

"ממש אי לא רוצה לקחת לילד את הילדות. לא רוצה להעמיס עליו ולקחת אותו 

לחוגים אקסטרה ומצויות בבית ספר. זאת אומרת יש מקום למשחקים, לדברים 

שהוא עושה וגם מקום לדברים שהוא הה מהם. זאת אומרת אי לא אקח ממו 

קי המחשב עכשיו בגלל שאי חושב שהוא צריך לעשות אקסטרה את הדברים ומשח

בית שלך השיעורי את עבודה כלשהי כדי להתקדם בלימודים. זאת אומרת עשית 

אתה פוי לעשות דברים כיפיים. זו תפיסת העולם שלי...אי רוצה שילך לחוג ג'ודו 

חוף אותו ויתחרה בבחרת אבל שוב פעם גם שהוא שם אי לא רוצה לדחוק בו ולד

בו כגד רצוו. כשהוא אמר אבא אי לא רוצה פשוט לקחו אותו מהחוג שהוא היה 

   .. לא רוצה לכפות עליו דברים כאלה"ישש שים וחיפשו חוג אלטרטיב
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 אלי יםמאפיין וסף של ראיית הבן כסוביקט, הוא היכולת של האב ללמוד מהבן שלו, כפי שמתאר

  :ויקולה

. סך הכל כל אחד הוא אישיות בפי שלי שאי לומד מהילדים דברים "יש גם הרבה

  (אלי). עצמו אז יש דברים שאי לומד מהם"

"ברגע שולד לי ילד, אי מרגיש שולדתי מחדש. הבן שלי כל הזמן מלמד אותי 

  דברים חדשים כמו רגישות, אמפתיה וחמלה" (יקולה).

  

  אתגרים והתמודדויות באבהות .6

באתגרים והתמודדויות כפי שעלו מהראיוות עם האבות. חלקם של תמה זו תעסוק 

האתגרים משותפים לכלל האבות באשר הם, אך חלקם של האתגרים ייחודיים לאבות אשר היגרו 

  מארץ אחת למשה.

  

  חסר בילדות ישראלית או רקע דתי .6.1

תיארו את החסך והפער שיש להם בוגע לידע התרבותי בהקשר  )5( מספר מרואייים

  כך שהם מתקשים להעיק לילדיהם ידע שאבא שולד וגדל פה יכול להעיק. הישראלי

  פליקס מתאר את הפער מבחית השכלה דתית בין הידע שלו לבין הידע של בו:

אי לא קיבלתי "יש לו בן אדם שיושב איתו ועוזר יותר ממה שאי יכול. למה? כי 

[בית ספר יסודי של חרדים]. אי לא  דרייאת החיוך. אי לא יודע מה זה להיות בח

אתה מבין? וגם התחלתי להתפלל תפילה מלאה  16יודע מה זה... אי התחלתי בגיל 

. אז בגלל שיש לי קושי ואי לא יודע ואי .מן.שלוש. זה לוקח ז -רק אחרי שתיים

   .ואחר כך להפסיד" לדעם הי לא רוצה להחמיר

  ואטון מתארים את החסך בידע סביב הושא של החגים הישראלים המסורתיים: ויה

"אי לא מכיר את ההיסטוריה, את החוגים, את החגים, את המסורת שלומדים 

  ).ויה'" (או לכיתה יבגים כי יש לו את הפער שישר קפצ

לא תמיד מרכז  ,ים שלהםלפחות מבחית עיי ,"אי עדין אאוטסיידר, אי מרגיש

כפי שאמרתי שיש רבדים שחסרים לי אז זה בדיוק המקרה, במקרה אי  העייים.

אז אי לא יכול להגיד בשיחות שאחו מהלים אי  בכורה ילדהבוועד הורים אצל 

ל"ג לא יכול להגיד שבתור ערים עשיו ככה וככה, אוקי עשיו טיפה דברים שוים, ה

בעומר בגיל הזה מה מקובל לעשות ל"ג בעומר אז הזיכרוות שלי קצת לא 

  רלווטיים" (אטון).

ויקטור ואלי מתארים את החסך במטען תרבותי ישראלי מכיוון שהם גדלו על ברכי התרבות 

  הרוסית ולא הישראלית:
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למד "אחו מדברים רוסית בבית ולא מדברים עברית הילדים, לא בטוח שאי יכול ל

ילדים שלי אותה עברית שאחרים מדברים אי לא מכיר תרבות אי הרבה פחות 

כיר, יש לי מה לתת אבל אי הרבה פחות מ ,מכיר ישראלית. לא שאי לא מכיר בכלל

 10עד  5מה לתת פה... אי יודע איזה ספרים אפשר לקרוא בגיל  ל כךשם ואין לי כ

  (ויקטור)." רוסית, מה קוראים פה אין לי מושגב

"אי יכול להגיד על עצמי שגיד חסר לי רקע, מין תשתית לשוית דברים כאלה כמו 

י למדתי את זה כאן חפיף, בסוף כיתה י' אז יש דברים שבלימודים "תך, לשון כי א

קשה לי לעזור לבן שלי. לרוב האבות הישראלים יהיה יותר קל למרות שלא לכולם, 

שבבית אחו מדברים רוסית והבן שלי עדיין השפה  ןהעייממש לא. גיד אפילו 

הראשוה שלו היא רוסית למרות שהוא לא היה במסגרות רוסיות... גם בבחירה של 

ספרים גיד, כן? אז גם ספרי ילדים וגם ספרי וער אז גיד בספרות הרוסית גם של 

  פעם וגם העכשווית אי מכיר. בעברית אי מכיר אבל פחות" (אלי).

  

  המתח בין קריירה למשפחה .6.2

תיארו את המתח בין קריירה תובעית לבין רצון וכמיהה להיות  )12( רבים מהמרואייים

  עם ילדיהם יותר זמן ממה שהם מצאים איתם כיום.

רומן ויאשה מתארים את הקושי בעקבות הטיסות המרובות שלהם מטעם העבודה, מה שגורם להם 

  להיות עם ילדיהם: לעזוב את הבית פעמים רבות ולא

 ,"אי מאוד קשה לי עם העובדה שבמסגרת העבודה אי צריך לטוס הרבה לחול

זה לשבועיים לפעמים אפילו  ,זה לא ליומיים פה שלושה ימים שם וכשאתה טס לחול

יותר משבועיים. והקטן עדיין קטן אז אין לו עדיין את התלות הזו, הוא פחות משה. 

י מאוד קשור אלי. מבחיתו כל הזמן אבא. הוא יכול אבל הגדול מאוד מחובר אל

שעות ביממה אבל כשאי חוזר כל הזמן אבא, רק אבא קיים ואף  24להיות עם אמא 

אחד אחר לא קיים. וכל דבר זה רק אבא, אבא לאכול ואבא להתלבש ואבא לצחצח 

עוזב כשאי  לא קיים רק אבא קיים מבחיתו. אזשייים ואין אף אחד, אף אחד אחר 

אבא עלם לו לשבועיים  ,שרוד את השבועיים האלה אבל הילדא אי יודע שאי

מהחיים שלו ואי יודע שהוא עצוב והוא מתוסכל ואתה רואה את זה בעייים שלו 

והוא רוצה להיות איתך ולשק ולחבק אותך ואתה רואה את זה מול המסך של 

ה לעשות זו פרסה וזה כסף באיזשהו שלב זה כואב לך אבל אין מ. המחשב בסקייפ

  שאתה צריך לפרס את המשפחה" (רומן).

"הילד הגדול יוצא ברבע לשבע מהבית בדיוק בזמן שאי מתעורר. ואז אי חוזר 

בתשע בערב הביתה אומר שלום לבן והולך לישון. קצת בעייתי עכשיו, אבל לפעמים 

אישתי מצאת יותר  יש לו שבת, אבל זה בעיה, כשעובדים הרבה אין זמן למשפחה.

  בבית. זה הקושי" (יאשה).

  פיטר מציין שגם כאשר העבודה גמרת, היא מעסיקה אותו כאשר הוא מצא עם ילדיו בבית:
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.. עם כל הרצון להיות עבודה."זה מאוד קשה להעביר את הקו הזה בין המשפחה ל

אמת עם המשפחה פתאום כס משהו דחוף בעבודה ואתה חייב להישאר עוד שעה וב

. זה לא איזשהו מפעל אתה מעביר כרטיס בחמש .זה עייים ביטחויים טו זה לא.

הולך הביתה ולא מעיין אותך כלום. אי חוזר הביתה אי חושב על עבודה עדיין, 

. אבל תשמע זה .מעסיק אותי רבות, תשמע אי אוהב את העבודה שלי באמת זה לא.

   .ט בכלל לא פשוט"המחיר כמו שאומרים... זה אתגר לא פשו

, בילדותו אביו ואימו היו שוהים איתו רבות בגלל שלא תקופה כיוםילדותו לתקופת יורה משווה בין 

הייתה תחרותיות וקריירה תובעית כמו היום, בעוד שהיום הוא כל הזמן חושב על העבודה בגלל 

  התחרותיות הגדולה:

אוהבים אותך, יש לך סדר יום. "יש לי זכרוות וסטלגיים. יש לך אבא ואמא, כולם 

עכשיו זה משהו אחר. אפשר להגיד יש לך עבודה. זה לא קל. רוב המחשבות שלי זה 

, להצליח. זה משאיר פחות זמן לילדים... בשים האחרוות [בעבודה]. להצליח שם

כל התחרותיות מותירה אותי עם לשון בחוץ. המחשבות כל הזמן שם והילדים 

תם. כן הייתי רוצה יותר זמן. איך להפוך להיות כזה? זו מרגישים שאתה לא אי

השאלה. עוד פעם החברה שלו תחרותית מאוד קשה...לפחות אבא שלי היה יותר 

רגוע והיה יותר איתו. פה שאי אפילו עם הילדים, אי מרגיש מחוץ לבית. קשה 

ין צריך להשתחרר מזה. עכשיו יש טלפוים וכל הזמן יש פעילות. כל הזמן און לי

להיות. זה גם משפיע. גם הילדים עם הפלאפוים. יש לפעמים מצב שאתם שיכם 

צריך למצוא דרכים להיות איתם וליהות ..בים עם הטלפוים ואין זמן איכות.יוש

   מהם"

  

  קושי בשליטה בכעסים, ביקורת, אשמה ואלימות .6.3

תיארו בראיוות את הקושי שלהם כאבות לשלוט על תגובותיהם  )9( מרואיייםחלק 

  הביקורתיות כלפי ילדיהם, כעסיהם ואף על תגובות אלימות כלפי ילדיהם.

ת לא להשתמש בעישה מתן, אולג ובן מקשרים בין האלימות שחוו בילדותם, לאתגר כיום כאבו

  :גופית

ואי כן זוכר שבחיוך הרוסי השתמשו  ,"איכשהו אי זוכר חוויות מהחיוך שלי בבית

והאתגרים שלי  ,זה עוד בגן היה ,בדברים כמו לעול אותי בחדר או לשים בפיה

עצמי לומד את הלקח ומחליט אם זה היה חיוך טוב או רע ולוקח את את לראות 

  החלקים הטובים מהחיוך שאי קיבלתי" (מתן).

להימע מלתת  -דבר שחשב פשוט בוא גיד אפילו שכבר הייתי עובד סוציאלי"

בתחילת התואר אי הבתי שאי מכה את הילדים שלי כמו שאבא  ,סטירה, להכות

זה ימשיך  ,ואם אי לא מפסיק את זה .הכה אותי וסבא הכה אותו. העברה בין דורית

הלאה. אפשר להגיד שמשהו כמו שה שאי כאילו בוא גיד ככה הפסקתי מבחית 

עדיין דבר שקיים אצלי היום זה במקום יותר מודע במקום של  אבל זה ,האלימות
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זה חיוך ברוסיה אי גם הייתי חוטף אבל האתגר הוא מה הדברים שלא הייתי רוצה 

  באבהות שלי" (אולג).

 על שאחו התחלו ודיברו ,אי כן מאוד עובד על עצמי ," ...אגב אפרופו סובייטי

שאי יכול לתפוס את וסי מתפלק לי, אי רואה עישה גופית וזה, אי רואה את הר

  " (בן).ךלהו הלאן את רותעצ והרגל להגיד ל

מישה מתאר שלצד האלימות שחווה ברוסיה, הייתה גם גישה מאוד ביקורתית כלפי הילדים. 

  האתגר שלו הוא להשתחרר מהגישה הזו כלפי ילדיו:

להשתחרר מזה...התרבות  קשה "הדבר העיקרי זה ביקורת זה דבר שמאוד מאוד

רה שגדלו עליה הייתה מאוד חסרה עין טובה. כשהייתי שם בביה"ס היה שם מק

פים ואי התחלתי להגיד לה "מה את עושה?"  יהשמורה הייתה ממש משפילה והלב

אז היא אמרה לי שזה לטובתו. הילד היה כולו מרוסק פשית. היום אי מבין שזה 

יקורת הזו. שאומרים לך כמה אתה לא שווה וכמה אתה יותר גרוע מאלימות כל הב

לא תצליח והם חושבים שאם יגידו לך כמה אתה לא שווה, אתה תרצה להיות שווה. 

אי רואה שעם הבן שלי אי שוה ואי כל  רוך ה'בזה האתגר שלי עם הילדים שלי. 

   .הזמן מחמיא לו כמה שהוא טוב ויפה לאט לאט אי משתחרר מהמחלה הזו"

  ואלרי מציין את האתגר לא להוג באלימות דווקא כלפי בי המשפחה הקרובים אליו:

כן סבלות זה דבר מאוד חשוב לפעמים, אתה  את אומרתז להיות סבלן יותר,..."

יותר סבלי עם אשים אחרים מאשר אתה סבלי עם הילדים ועם הקרובים שיש לך, 

   .הפתיל קצר יותר" ,ואין מה לעשות

  ילדיו: כלפית לו להתגבר על איבוד הסבלות מתאר טכיקות שעוזרופיטר 

מאוד סבלי, תכוה מאוד טובה בחיוך  , להיות"לא להרים יותר מדי קול על הילד

וגידול הילדים כמו שאומרים אתה יודע לא לאבד את הסבלות למרות שהילדים  

 ,ח כמו שאומריםאבל באמת לשמור על הקור רו .מעצבים אותך לא פעם ולא מעט

   .לספור עד עשר לפי שאתה מתחיל להתעצבן" ,אתה יודע

סשה וויטאלי מתארים את חוסר האוים כאשר הם פוגשים את תחושת הכעס בתוכם פימה וגם 

  החשש שביהם ילמדו מהם התהגויות לא ראויות:

"אי כאבא כן, פתאום תפסתי את עצמי במחשבה שאי פשוט לא יודע מה לעשות, 

הרבה דברים מעצבים אותי אי לא יודע מה לעשות עם זה. אי מבין בתוך תוכי 

שזה לא בריא כי הילד מאז שהוא ולד הוא כבר מתחיל לספוג כל מה שקורה 

ואם פספס את זה ולא לתת לו את מה שצריך בעצם אז יכול להיות שחס  ,מסביבו

  כזה באדם" (סשה). להיות ושלום יגדל למישהו שאי לא רוצה שיגדל

ככה  לושלי משתולל ואי יכול לתת  ןפעמים להחזיק את עצמי בידיים. הב"קשה לי ל

קשה לי להחזיק את עצמי בידיים"  את אומרת, זא לא צועקועל הטוסיק, ככה ה

  (ויטאלי).
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לא  גורמים לאתגר התאקלמות במקום חדש,מיכאל מציין כי הלחצים הובעים בעקבות ההגירה וה

  :, להיות קשה יותרלכעוס

אתה כולך רוצה לוח בשקט אולי גם מעבודה. אתה  ,"לקחו ממך את כל העצבים

אז בוודאי  ,חוזר הביתה ומתפלים עליך או שהבית הפוך או שצירו לך על המסך

לא כל יום זה קורה חס וחלילה אבל לפעמים יש עין שזה  .שאתה מתפוצץ בצעקות

במקום לגדול כמו עבים בסביבה שהכל ברור, ..בית.ות בבא לידי ביטוי בהתהג

עכשיו לקחו אותך עם האדמה ושמו אותך במקום אחר עכשיו לך תתחבר... אתה לא 

מספיק לגדול ופתאום אתה הופך להיות אבא. הרבה משפחות שאו מכירים כאן 

   .התגרשו. לא עומדים בלחץ הזה" ,שגם היו במצב כזה

 

  משמעת וגבולות קשיים סביב  .6.4

 היה האתגר סביב קשיים חיוכיים כגון: )10( אתגר משמעותי וסף שעלה מתוך הראיוות

  הילדים. עםמשמעת, חוקים וגבולות ביחסים 

  :בות זוגםלבין  םבייהאת הפערים בהשקפות החיוכיות  יםמתאר ואבי ויטאלי

"כן", והיא כן מסבירה אי אומר "לא" היא אומרת  –"לפעמים יש בעיות עם אשתי 

לי שעדיף להגיד "כן" ואי מבין שגם צריך להגיד אבל שוב פעם אמרתי "לא" וצריך 

מצד שי איכשהו מחליפים את זה מעבירים את זה ל"כן"... בדברים  .לעמוד על זה

 ""לא" לילד לא היית צריך להגיד -האלה לפעמים אי רב עם אשתי היא אומרת לי

  .(ויטאלי)

מקווה ואי הרבה פעמים מוכן לוותר, שהוא מתחיל לבכות  אי מוכן לוותר. אי "

שאישתי אמרה  "לא" אז זה "לא". שאי ר. לא לוות שהוהוא יודע את זה אבל ק

  (אבי). אומר לא אי מתחרט כשהוא בוכה

  :מריבות בין ילדיהם כיצד להתהל כאשר מתרחשות את האתגר יםמתאר וואדים ליאויד

מפסיקים את זה אם לא  מאוד קשה.ילדה הקטה עם ה [הבן] ת שלו"ההתהלו

...כן אז זה מגיע  צריך איכשהו להפריד ביהם ,זה מאוד קשה להפסיק בהתחלה,

 לדברים ממש מסוכים. אז זה האתגר לא לתת להם דקה להשתגע ביחד כאילו...או

   .(ליאויד) בהשגחה צמודה ממש" שהם צריכים

גם ושא של קטטות בין הילדים גם כן ושא שמאוד כואב וטופל ואורחב עליו "

במסגרת ההרצאות. למזלו זה לא קיצוי אצלו אולי כי אף פעם לא תו לזה את 

זאת אומרת כל עוד הסוג של תשומת לב שמפתחת ומטפחת את המלחמות האלה. 

 להם להסתדר לבד"בבריאות אחד של השי אז לא להתערב ולתת ם הם לא פוגעי

  .(ואדים)

  ולב מתארים את האתגר המורכב לגשר בין הרצוות של ההורה לרצוות של הילד: יורה, ויקטור
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"ילדים זה אשים, זה אשים קטים ויש להם אישיות. זה לא קל. מדובר בשי 

אשים. זה בן אדם מגיל קטן יש להם אישיות אחרת ואתה לא תמיד יודע איך למצוא 

ך איך להל את הקשר הזה. אי מסתכל על כל הילדים כאשים לכל דבר... את הדר

ואתה צריך להטמיע את הערכים  ,יש להם רצוות ויש להם הבות משלהם בגיל קטן

  שאתה חושב שצריך להטמיע " (יורה).

"לדברים טכיים דווקא יותר קל, מקלחת לאחד, לשי, אבל יש דברים מסביב לזה 

צריך להעסיק אותו. איתו זה כבר ...ים הם טכיים כרגע, לא צריךשאיתו רוב הדבר -

עם דעה משלו וצריך לדעת  ,עם רצוות ,לא ככה. איתו הוא כבר באדם עם אופי

  אבל גם יותר מעיין" (ויקטור). הזה יותר קש .. וצריך לדעת לתמרן.לגשר ביהם.

די מעצבן אותי גיד  את אומרתמודע גם לאשים שסביבו ז חשוב לי שיהיה אז ..."

עוד לא  ,הוא מיד ,שאי כס הביתה עם איזה שי תיקים כזה כולי עוד מתשף וזה

והוא מיד מתחיל לספר לי איזשהו סיפור  ,עוד לא הורדתי עלים ,שמתי את התיק

תהיה מודע באיזה סיטואציה אי מצא שאי כרגע לא  ר?אז לא תעצו .מבית ספר

אתה צריך להבין שאי כרגע לא בסיטואציה שאי  ,את זה תבין ,יכול להקשיב לך

  יכול להקשיב לך" (לב).

אחד האתגרים שתוארו הוא האתגר סביב הרצון להיות וכח בחיי הבן, מחד. ומאידך, הרצון לתת 

  לו את המרחב שלו, כפי שאלי מתאר:

גר, ס"יש לו דעה משלו, בתיים הוא לא אסרטיבי לגבי זה אבל הוא כן יכול להי

הוא חושב שצריך לעשות משהו מסויים, אי חושב אחרת ואם אי אלחץ הוא , למשל

 ,יעשה את מה שאי אומר, מצד שי הוא ישמור בבטן ויסתגר. האתגר לשים לב לזה

כי הוא לא טיפוס שרב, הוא לא יריב איתי. מצד אחד זה טוב ווח, מצד שי צריך 

י, הוא לא מיד יגיד לי "עד כאן", "אל לשים לב לזה כי בגלל שהוא לא יריב אית

   .תדרוך" אז גם סוג של אתגר"

  דן מתאר את הקושי להציב גבולות כאשר בו שקוע במשחק מחשב:

אתה לא יכול לשים לו גבולות. למשל הוא מכור עכשיו למחשב. משחק "מייד??" "

בחיים כרגע. שכל הילדים מטורפים על זה והא כאילו זה הדבר היחיד שמעיין אותו 

ולי זה מאוד חבל. כי גם מפספס, היה לו הרבה ספורט בחיים ועכשיו כאילו הספורט 

  ".מפריע לו במשחק אתה מבין? אז הוא מעדיף משחק

  

  כלכליים אתגרים .6.5

תיארו את הקשיים הכלכליים שבהם הם תוים. ללא ספק, עצם  )5( מרואיייםחלק מה

  היותם מהגרים מעצים את הקשיים הכלכליים ואת האתגר לפרס משפחה ברווחה כלכלית ראויה.

פליקס מתאר את הרווחה הגדולה שהייתה לו לפי ההגירה ושעליה וויתר, ואת הקושי הכלכלי 

קרות שעוזרות למשפחות  -ואש להיעזר בגמ"חיםכדי צורך הגדול שוצר בעקבות ההגירה עד 

  במצוקה כלכלית מהמגזר החרדי:
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יום אחד הכל מתפוצץ וגמר הסיפור. אף  ,אי עשיתי את כל הכסף הזה זה באוויר"

החברים  ,ה. אין לך משכורת גבוההאחד לא מכיר אותך אם אין לך משכורת גבוה

שהיו לך אתמול כבר לא יהיו חברים שלך היום. לצערו הרב זה מה שיש. אז אי 

ביתי  ,אמרתי לאמא שלי תשמעי אי התחלתי מהעיקר אי התחתתי, ולדו ילדים

בית. כון אין לי משכורת גבוהה, אבל זה מה שעשיתי. אתה מבין? בעצמו, כמעט 

אתה יושב מול הפקיד. לבד  ד בקים, לבדבלי עזרה של אף אחד. לבד גמ"חים, לב

. 2006-אלף ב 500 -. איך אי אחיה. קיתי ב24. לבד אתה מסה. קיתי בית בגיל הכל

אין לך איטרט בבית,  -את מצליח זה היה קשה מאוד אבל בגלל שאין לך שטויות

₪  4000אתה לא אוכל במסעדות, אתה לא וסע לחול. אתה חוסך  ,אין לך אוטו

משלם משכתא, אתה  הדש. אתה מבין? אין לך אז אתה משלם את העיקר. אתבחו

  יש לך אוכל. קשה מאוד"  ,י ילדיםמשלם ג

עקב העדר עורף משפחתי מכיוון  ,את האתגר לפרס את משפחתם לבדם מציייםמרואייים רבים 

הצליחו למצוא לא ש וריהםישראל או שהם צריכים לתמוך גם בהשמשפחתם לא היגרה יחד איתם ל

  פרסה בישראל:

אי ראיתי שזה גם הבדל לא קטן שאי רואה ביי לבין חברים שעלו עם משפחה  ..."

שהחוויות שלהם מהתקופה ההיא הן שוות לחלוטין, כי אי הייתי חייב לדאוג 

לפרסה אי הייתי חייב להסתכל בחשבון הבק ולבדוק שהוא לא יתרוקן וכן הלאה" 

  (אטון).

יכול להיות שהוא פחות  ,ל להיות שאם יח יקח את האבא הרגיל שולד  פה"יכו

ולכן כל צעד שלי צריך להיות  21לחוץ ממי מכיוון ש... תראה, אי פה לבד מגיל 

כל העבודות שלי, אי צריך לפרס, אי צריך לעשות. אף אחד אחר  ,מאוד זהיר

אדם ממשפחה ורמאלית אז זה  ואם בן ,לא...בגלל זה הלחץ הזה גם יכול להשפיע

ופל על כל המשפחה. יש לך יותר עזרה...תראה הלחץ הזה הוא לא רק בקטע כספי 

  הוא גם בעזרה פשית" (יאשה).

"אי לא מרגיש שאי שוה חוץ מזה שאין לו גב כלכלי מההורים, אי לא מרגיש 

ן לו גב כלכלי שוה מכל ישראלי אחר שולד פה בכל המובים...שוב אי אומר אי

[תמיכה  זההולך ללימודים ההורים ותים את מההורים. שלכל אחד היום 

  כלכלית]..." (דוד).

  מיכאל מציין את הקושי הכלכלי בישראל בכלל והצורך לעבוד שעות מרובות במהלך היממה:

על מה חולם ישראלי  "המציאות בישראל מאוד קשה מבחיה... אתה יודע יש בדיחה

העבודה השלישית... מהעבודה, יש הרבה כאלה, שמסיימים באחת  ? עליאמית

. כל יויש כאלה שיש להם עוד עבודה בימי שיש ,שעות הולכים לעוד עבודה 12ואחרי 

  אתה סביב העבודה, עבודה"הזמן 

  

  



70  

 

  העדר תמיכה משפחתית  .6.6

 הוא העדר תמיכה משפחתית ורשתות חברתיות) צייו, 11שמרואייים (אתגר וסף 

  המאפשרות להתקדם מקצועית, חברתית ומשפחתית.

  ואלרי מתאר את ההעדר של רשתות חברתיות בעיקר סביב מצבי חולי במשפחה:

או משפחה מורחבת יש כל מיי  networking –"תראה אי חושב שהדבר שקרא 

מילים לזה, ההבדל הוא כמובן התמיכה, כי אם אחו מדברים על אבות כמוי אז 

אי יודע שמחר אין לי כ"כ תמיכה אין לי! אין לי לא דודים  ,אי צריך להתמודד לבד

פה ולא בי דודים ולא אחים ואחיות אין לך משפחה מורחבת בשום צד. ואם אתה 

אז זה רק אתה ואשתך אין, יש את הסבתא שאולי תשב עם הילד הגדול,  כס לבי"ח

אבל יש לך רשת שהיא רשת של חברים אבל אין לך רשת המשפחתית שיכולה לעזור 

   .שלגמרי זה מאוד משפיע על דברים וספים בחיי היומיום"

ם הוריה מתארים את העדר התמיכה מצד הוריהם בעקבות קשיי התאקלמות שלאבות רבים 

  בהתאקלמות בישראל: והמחויבות שלהם לעזור להוריהם

אי זוכר את הימים והלילות שישבתי עם אבי והוא היה מצייר על כרטיסיות "

שבצד אחד מילים ברוסית ובצד שי בעברית. אי זוכר שבחתי אותו ילד בן  מילים

  .(מתן) "ומשהו 50את אביו בן  10

"עד היום אי צריך ללוות את הוריי לבק או לדואר. הם התקשו מאוד לקלוט את  

במילוי שאלוים לצבא או  י...כאשר אי התקשיתהשפה ולהשתלב בארץ

  .(יקולה) בחברים ישראלים " רלאויברסיטה אלצתי להיעז

ההורים מבחית ההסתגלות לארץ לא היה פשוט. לקח כמה וכמה שים טובות עד "

ודה אז ם למדו את התעודות שלהם ואישור על הלימודים שלהם כדי למצוא עבשה

מהחברים או  ...את העזרה העיקרית כילד וגם כיום קיבלתיהיו תקופות לא קלות

  .(ארתור) ואי זה שתמכתי בהורים שלי" מהמורים

"מבחיה כלכלית אי לא מרגיש שאי הולך להרגיש כמו שמרגישים אשים  

שים.  גם עכשיו אי מרגיש שאין לי שום גב כלכלי, שההורים שלו  20שחיים פה 

  " (ויקטור). םך בהלתמו צריכים איכשהו תמיד  לא יכולים לתת לו ולהפך, אחו

מעיין לראות כמה אי מהווה דמות מתרגמת ומתווכת בין הילדים שלי לבין  "

איתם אבל ברמה אמא שלי למרות שהיא יודעת כמה מילים היא יודעת לתקשר 

  ..." (יאן).הורא ורא בסיסית אז אי ממלא פה עוד תפקיד

, בעוד ולהשתתף בפרסת הבית רומן מתאר את הצורך שלו כילד לעבוד בכדי להרוויח כסף

  הוריו לא היו בבית כי הם עבדו במשך כל היום:

לה הם היו צריכים לעבוד ולמרות שאחו ילדים הם היו עובדים מהבוקר עד הלי"

ואחו כילדים הייו עוזרים להם ביקיוות של כל מיי משרדים ואחו כילדים 

עזרו לרוקן את הפחים גם כשהייו ילדים קטים והם אף פעם לא עמדו לו על 
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הראש שאחו עזור להם אבל זה היה טבעי. זה היה מובן מאליו. מעולם לא 

ים קשה בשביל הכסף הזה. ביקשתי כסף מההורים שלי כי ידעתי כמה הם עובד

אתה צריך לעזור להם גם כשהם קטים. היה ילד קטן שהיה שכן שלו והייתי 

 15מכיס אותו ומוציא אותו מהגן והייתי מקבל על זה כסף. בסוף השבוע יש לי 

שקל לקות  2שקל שהיית ילד התלהבת שיש לך  20שקל ומה זה בתור ילד יש לך 

וכסף מפה וכסף מפה והייתי גם מביא כסף  ארטיק. ואז ככה הייתי מסתדר

להורים. זה לא מציל את העולם אבל בתור ילד אתה מרגיש שזה עוזר. אתה מרגיש 

  ."כיף עם זה

מיכאל מתאר את הקושי של מהגרים בעקבות המעבר ממדיה למדיה ואף מציין שקשיים אלו 

  מובילים בהכרח לאחוזי גירושים גדולים בקרב המהגרים:

מתמודדים עם קשיים הרבה יותר מאשר אזרח סטטי שהוא ולד והוא גם חי "הם 

. בישראל אותו דבר בתל אביב או בירושלים. אבל זה קוגסק או פרופטרובסבל

שעובר מדיות, הוא בעצמו חייב עזרה ועכשיו מביאים ילדים במקום לעזור להם 

כאן זה עין של יהדות, כן?, הם צריכים לעזור לתיוק. רק חזקים יעמדו. מה שעוזר 

ערכים. אם אין משהו משותף אי חושב שזה מכה. אי כמעט בטוח שאלה שבין 

   .גירושים שלהם מאוד גבוה"ה אחוז ,הכסאות

את תחושת הבדידות בסיטואציה האבהית בעקבות חסך בדמות אב המהווה  מתאריםאבות רבים 

  :מדגימים תחושה זו. דבריו של אולג מודל לחיקוי, הזדהות, הפמה ותמיכה

אז תשבור את הראש לבד או שאתה פועל בצורה אוטומטית  ."זו חוויה של המון לבד

כמו שהזכרתי קודם או שאתה מרכיב גלגל אחר. ובאמת אין לי מודל אין לי מאיפה 

  ."ללמוד

ם הכיצד והגים עם ילדי דמות לחיקוי הםאת האתגר ללמוד להיות אבא כי אין ל יםמתאר אבות

  :הכללים הכוים לאבהות טובה ומהם

זה אתגר לכל אבא.  ,אתה לא יודע מה לעשות איתוואתה מחזיק ילד  32"תראה בגיל 

אתה מחזיק דבר קטן כזה ואתה לא יודע איך להחזיק אותו. אתה לא יכול לפתוח 

טלפון ולרשום איך להחזיק ילד. איפשהו אתה צריך לעשות טעויות וזה מתחיל מיום 

. אי צריך ללמוד כדי לדעת מה לעשות... אתה חייב לרשום את .ידה.הלראשון של 

  .(דיאל) הספר הזה בעצמך"

"זה תמצית הקושי שלי עם בי. איפשהו זה לוקח אותי מחדש לשאול את עצמי 

 ,שאלות ואי צריך למצוא את התשובות ואין לי את התשובות בילדות. זה איפשהו

. תגבר על החוויות שלי של חסך באבאאי כל הזמן חושב האם אי מתהג כון או מ

מודל שאי יכול להסתמך עליו. כל פעם אי מרגיש עד כמה אי לבד  הוא לא היה

בסיטואציה הזו. אי כל הזמן מאתגר אותי בשאלות אם מה שאי עושה כרגע תורם 

  דות שלי" (מתן).לו או שזה משהו שאי שאבתי מהחיים שלי ביל

של  העייןהוא לא יותר מדי השפיע ככה בכל  ,אי זוכר את הילדות שלי ,"אבא שלי

אבל רוב  ,תמיד הצטרפתי אליו ,הוא אהב מאוד לדוג ,האבהות. הייו מבלים ביחד
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הוא לא יותר מדי התעסק עם הילדים... באמת אין מאיפה  ,החיוך קיבלתי מאמא

אי מסה  ה.דוגמא טוב -תא, כמו שאומרים במרכאודוגמ ההיללמוד כי אבא לא 

 לי בילדות שלי מה חסר לי ולשות את זה להכיס את הפן שלי. לצערי אין רלהיזכ

  " (פיטר).מודל

ל מספר דמויות יאן מתאר לו את חווית החיפוש אחר דמות אבהית ושאותה הוא הרכיב מפסיפס ש

  שקרו במהלך חייו:

זה היה  12אחרת, קרא לזה ככה. עד גיל  דמות אבהית חה בחיי הייתה לי"בכל ת

אז בעצם התחיל להיות חיפוש מתמיד  ,כשאבא הלך 12אבא שלי באופן טבעי. מגיל 

וחסר תקה אחרי הדמות ובכל פרק כמעט בחיים שהייתי במסגרת כזאת או אחרת 

 ,זאת הייתה דמות ,ואף פעם זאת לא הייתה דמות מלאה ,זאת הייתה דמות אחרת

   .את החלל לא מלא עד הסוף" ,אבל היא עדיין השאירה לי את המקום

  חשיפה למידע וערכים שוים מחוץ למשפחה .6.7

ידע למ של בם החשיפהשל שהתראייו למחקר היו האתגר  )5( האבות שתיארואתגר וסף 

את  ממרחבי האיטרט וממוסדות הלימוד. חשיפה זו מאתגרת, רחב וגדול מהרשתות החברתיות

  האבות מכיוון שהיא לעיתים סותרת את הערכים שעליהם הם רוצים לחך את ילדיהם.

רומן, ואלרי ויורה מתארים את חוסר האוים מול התכים שילדיהם רואים בטלוויזיה ושסותרים 

  את דרכם החיוכית:

 היום עם כל הטלוויזיה והתכים שהם לא בדיוק תרבותיים ומה שחשוב זה רק"

והם מסים להסיט אותו בכל הדרכים האפשריות, אז, אם זה באלימות הרייטיג 

אם זה בכל מיי תכים תרצה או לא תרצה זה בסוף מגיע לילד. הילד יכול לראות 

את זה כדבר שטוב לעשות את זה ומי שיותר חזק הוא יותר מקובל ולכן מבחיתו זה 

יפולציה שעושים כדי בסדר, אתה מבין? הוא לא מבין עד הסוף שזה סתם משהו, מ

להשיג משהו. זה אתה יודע. אתה יכול להיות ההורה הכי טוב בעולם ובסוף הילד 

לא יספור אותך ממטר. אי אומר לך את זה ככה. זה מה שהכי מפחיד אותי בסיפור 

  הזה..."(רומן).

"אתה מגדל באדם שיודע להשתמש באייפד או בכל הטכולוגיה החדשה וגם יודע 

הוא רואה ת עצמו עם עודף המידע שהוא מקבל או דברים אחרים שלא לאבד א

שילד רואה  .ר מסביבעושר שיש לו ויש שם הרבה עושעם ה ,מסביבו עם הגישות

כמות הצעצועים שיש לו או כמות הדברים שהוא מבקש זה לא דברים ומקבל בקלות 

אבל זה  ,אי לא יודע ,שאי התמודדתי איתם לא יכול להגיד אם זה טוב או לא טוב

אתגר כי אי מבין כמו שזה בקלות מגיע ככה זה גם בקלות הולך, עד כמה הילד בכלל 

יעשה לו חשק להשיג את הדברים? זה דברים  ,רוצה לעבוד למען זה? מה יגרום לו

  שככה אחו כל הזמן חושבים עליהם" (ואלרי).

ם מבחוץ ואתה צריך "יש אתגרים אחרים לדוגמא שילדים מקבלים הרבה דברי

לא  ?לכוון את זה. אתה פתאום שוקע בזה. אתה מקבל איפורמציה אמיתית

אדם צריך להתמודד עם זה וגם צריך לכוון את הילדים לא לשקוע בזה.  ?אמיתית
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זה גם שוי כי אז מה היה כבר שי ערוצים בטלוויזיה? גם עליו זה לא קל וגם על 

  ת" (יורה).הילדים זו התמודדות לא ורמאלי

לב ודן מתארים את האתגר כאשר ישה סתירה בין הערכים שעליהם הם מחכים את ילדיהם לבין 

  הערכים שילדיהם פוגשים במסגרות הלימוד או בחברה הישראלית:

"קודם כל יש לך חברים לכיתה וצריכה להיות איזשהי סוג של אחוה כלפי החברים 

יש פה, אי חושב שיש פה איזה משהו של  שלך לכיתה ואיזשהי מחויבות כלפיהם. כן

ברית המועצות כזה, כן, שיש את ה"אחו" ו"הם" לא יודע אם אי חושב על זה כל 

הזמן אבל תמיד יש את ה"אחו" ו"הם". זה לא משה באיזה סיטואציה והקטע 

הזה שחבר מלשין על חבר ואח"כ בהפסקה הם משחקים ביחד אחרי שזה הלשין על 

ף עוש וחטף, צעקות למרות זה אתם ממשיכים לשחק ביחד?! זה פשוט זה והוא חט

פרדוקס שאי... אי מבין אותו אי מבין מאיפה הוא בא , אי לא מוכן לקבל אותו, 

שוב  ,אוקי, אי מכיר את מישל פוקו ואי מבין מאיזה מקום זה בא ומה המדיה

ות למהלי בתי ספר או מסים להשיג בזה ש"הם" מורידים פקוד ,הממסד ,פעם הם

מהלי בתי ספר למורים שידרשו מילדים ויחכו ילדים ללכת ולהלשין! אי מבין 

אי יכול אולי . הממסד רוצה לבות ,מאיפה זה בא, אי מבין איזה חברה "הם"

להסכים שאולי החברה הזאת יהיו לה סגולות כאלה ואחרות, לא מוכן לקבל את 

ן לקבל. וילדים שלו מביים שזה.. זאת לא התהגות זה. כן זה משהו שאי לא מוכ

שוהגים, הם לא מלשיים, זה חלק שלו של התמודדות מול ערכים של בית ספר 

שאחו לא מסכימים איתם, אז הם לא מלשיים, הם את הבעיות שלהם הם פותרים 

 לבד... עוד קטע שהכי מפריע לי אי חושב מבחית ערכים של בית ספר, יש עוד

איזשהו קטע יותר קטע ישראלי כזה אבל גם לו הוא מפריע. לא קטע של בית ספר 

אבל משם זה מתחיל. הקטע של..... גיד "קוד לבוש" לצורך העיין, עכשיו במיוחד 

תקופת פורים גיד אפילו בלי קשר לפורים עושים יום פיג'מות מחר כולם באים לבית 

כשזה התחיל עוד בגן ילדים אז גיד אי זוכר  ספר בפיג'ימות. זה מתחיל מגן ילדים..

את איתן חוזר מגן ילדים גן חובה היה צריך לבוא בפיג'מה והוא בא הביתה ואמר 

לא הולכים לגן בפיג'מה והייתי ממש גאה בו  ,אי לא הולך בפיג'מה, בפיג'מה ישים

א מקובל שהוא הבין למרות שלא אמרו לו אל תלך לגן עם פיג'מה אבל הוא הבין של

אצלו במשפחה, זה לא איזשהו ערך שאחו משדרים ללכת לגן בפיג'מה כי יש 

  איזשהם קודים" (לב).

מאירופה אז אצל רוסים זה יותר הם יותר מסים להעביר  ו"עיין של ימוסים שהגיע

אז ילד עשה  ?את זה לילדים, ואתה יודע ישראלים הם הרבה יותר קלילים כאלה כן

גרעפס ליד השולחן, כל הכבוד, לבריאות וכאלה. כל מיי דברים כאלה חוץ מזה כן,  

רביץ אבל לתת לו על הטוסיק ברוסיה למשל לתת לו איזה משהו, להרביץ לא לה

ילד עשה משהו רע אתה צריך להעיש אותו. . ה לגיטימי לחלוטין, לחלוטיןז ...איזה

ן סיבות אוקי זה גם אסור וכאלה, אבל אצלו זה היה אוקי פה אין דבר כזה עם המו

בסדר גמור, וזה היה פעם מקובל על ידי הילד, הוא לא אהב את זה אבל הוא קיבל 

 את זה בתור עוש על מה שהוא עשה" (דן).
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 דרכי התמודדות ומקורות תמיכה .7

מרובים כפי שתואר בתמה הקודמת, האתגרים היצבים לפתחם של אבות מהגרים הים 

ומגווים. על מת להתמודד מולם בצורה מיטבית, אבות רבים פוים לתמיכה וסיוע ממקורות 

  פימיים וחיצויים. בתמה הוכחית יתוארו המקורות הללו.

  

  

  אבא כמקור תמיכה .7.1

צייו כי המקור המשמעותי העוזר להם להתמודד עם אתגריהם  )3( חלק מהמרואייים

  .ושממו הם שואבים את הכוחות למלאכת האבהות אביהםל הדמות שהאבהיים הוא 

  ארתור וואלרי מתארים את אביהם כמודל להשראה ושלאורו הם מחכים ומגדלים את ילדיהם:

"אבי כן תן לי השראה. הייתה לי מספיק איטראקציה עם אבי. גם אז וגם שעליו. 

גם אי עובד יותר היה שם. א לא היה שם בסופי שבוע. גם אי לאזה לא שהוא 

  אבא שלי היה מודל להשפעה" (ארתור). ...שוה מאישתי. זה לא שיש משהו

"תראה האבהות שאי חוויתי זה אבהות טובה מאוד גם משי צדדים גם מאמא 

איך אי מתייחס לילדים שלי ולאשתי כי זה בדיוק  ,ואבא ואי חושב שזה מקרין עלי

יוק היה דמות הזאת שידע לעשות את שאבא בד ,מה שאי ראיתי במשפחה שלי

זה דברים  את אומרתז .והיה לצידה והיא היתה לצידו ,אהדברים בדיוק כמו אמ

  אבא שתומך" (ואלרי). ,שאי ראיתי זה אבא שאוהב

  יורה מתאר את הקרדיט הגדול שקיבל מאביו וכך הוא והג כיום לילדיו:

ואהבה אין סופית שהם תו. הם קרדיט אין סופי  -"יש דבר הכי גדול שאי לוקח

הדברים החשובים שצריך הבן אדם. זה כבר עושה את העבודה. ההורים תו בקלות 

קרדיט. אי מגיל צעיר, כל דבר שהיה ראה לי כון ההורים תו לי קרדיט. אי 

ו דבר מה שאי כן, זה אות אי זוכר. ממש קרדיט מגיל צעיר הרגשתי תמיד. עד היום

  .יו"עושה עכש

  

  שותפות הורית וזוגית כמקור תמיכה .7.2

שותפות זוגית והורית היה מאמץ משותף ומותאם של הורים למלא משימות הכרוכות 

בגידולו של ילד עד הפיכתו לאדם עצמאי. שותפות זוגית והורית מתקיימת הן לגבי מטרות ויעדים 

זוגית והורית קיימת, היא מאפשרת במשפחה והן לגבי דרכי הביצוע של יעדים אלה. כאשר שותפות 

  התהלות תקיה של המשפחה ומבטיחה את התפתחותם הבריאה של הילדים.

בקרב משפחות מהגרות, חיויות השותפות הזוגית וההורית מקבלת משה תוקף מכיוון 

  שלעיתים קרובות משפחות אלה עדרות רשתות חברתיות או תמיכה של המשפחה המורחבת.
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, כי אחד המקורות המשמעותיים והמרכזיים ביותר )5( מתוך הראיוותבמחקר זה, עלה 

  שבעזרתו אבות מתמודדים עם אתגריהם האבהיים, היו הקשר עם בות זוגם.

  סשה מתאר כמה משמעותית אישתו בהתמודדות עם חיוך הילדים:

בכלל לא מתאר את עצמי כל העסק הזה של  ."...כמובן ביחד עם אשתי, לא בלעדיה

  ."בלעדיה חיוך ילדים

  לב מתאר שאשתו היא מקור שאיתו יתן להתייעץ ולהיעזר כאשר יש קשיים בחיוך:

אז גיד אי משה אסטרטגיה, אי מתייעץ עם אשתי אחו מדברים על זה כן,  ..."

משים אסטרטגיה ואז גיד אי יכול להגיד לו שאי  ,כי בערך אותו דבר גם היא חווה

   .לא כועס אבל אי מאוכזב, אי מביע אכזבה"

  ויטאלי מתאר כיצד אישתו מתקת אותו במלאכת חיוך הילדים:

אם אי  את אומרתז .ל ההשקעה פה לדעתי צריך לאשתיכ ]בילד["אם אי גאה בו 

אישתי כי רוב הזמן מה שהיא משקיעה אהיה גאה בבן שלי, אז אי גם כן אהיה גאה ב

זה פשוט אישתי משקיעה בו. היא גם מתקת אותי. אי לא הכי חכם בדברים.. אין 

אבל אישתי כל הזמן מתקת  ,לי קוספציה אולי לא יודע אם זה כון, אבהות כוה

אותי .. אין לי.. אין לי משהו.. אין לי איזה דרך מסוימת אי חושב שצריך לחך 

ה ככה וככה... היא יותר לדעתי מבחיה הזאת יותר חכמה ויותר מביה בדברים אות

 היא די את אומרתאמת להגיד זאז צריך להתייעץ איתה אם ב "לא "לפי להגיד

בדברים האלה לפעמים אי רב עם אשתי היא אומרת לי לא היית צריך להגיד..  טובה

   .אז אח"כ היא צודקת"

  

  מקורות תמיכה פים משפחתיים .7.3

סוג וסף של מקורות תמיכה, הים מקורות תמיכה פים משפחתיים שבהם האבות עזרים            

ברגעי משבר. מקורות תמיכה אלו כוללים, פעמים רבות, בי משפחה מהמשפחה הגרעיית 

  ):7והמורחבת. אבות סיפרו על מקורות אלו בחלק מהראיוות (

  :ולהשראה לחיקוי כדמות דודו את מתאר אטון

 שהגיעו משפחות שתי מקורבים מאוד הייו, שהיה שלי אמא של אח ,דוד לי היה"

 דווקא העדפתי... מה בחלק שלו התהגות על משפחתו על והסתכלתי, לאזור

 הדוד.. .יודע לא... להסתכל אולי ויכולת, שלי אבא של התהגות מאשר שלו התהגות

 התלבש אולי שלו במחשבה יותר זה את להגיד איך יודע לא, יותר אולי היה שלי

  ."ממו מההתהגות חלק איזשהו לקחתי אז, שוים דברים על יותר חשב ,יותר

  שואב השראה מאחיותיו בוגע לסוגיות בחיוך ילדים:הוא מתן מתאר כיצד 

אי כל הזמן מאתגר אותי בשאלות אם מה שאי עושה כרגע תורם לו או שזה ..."

משהו שאי שאבתי מהחיים שלי בילדות שלי. התשובות שלי לפי דעתי בשלב הזה 
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מהסתכלות שלי באחיות שלי. שתי האחיות שלי הן שוות לגמרי באופי שלהם ולכן 

הם ותן לי איזשהו שתי ה. האופי השוה לגמרי שליהחיוך שלהם שוה אחת מהשי

קודות קיצון שבכל סיטואציה אי שם אותם שאי רוצה להיות בין שתיהן. איזון 

 בה, דמויות של הורות. כל סיטואציה שאי מצא ןבין שתיהן... הן ותות לי איזשה

אי מערבב את כל החלקים האלה כדי לדעת כיצד אי רוצה שהבן שלי יראה אותי 

   .בסוף היום"

  :להם ועזרה שתמכה דמות ועודה הייתה סבתם כי מצייים ובן רומן, ויטאלי

 אי שלי סבתא אצל, שלי לסבתא חוזר אי ס"בי אחרי ס"לבי הולך בשבע אי גיד"

 עושה שאי אחרי אותי לוקחת שלי שסבתא או לישון שאר לפעמים או אוכל

 אז ודו'ג ,טיס ,שחיה ,ספורט ,מוזיקה -חוגים המון לי היו .חוג לאיזה שיעורים

 ולפעמים הביתה חוזרים הייו ובערב ובאחותי בי משקיעות מאוד היו סבתות

  ).ויטאלי" (אליו באות היו הסבתות

 מיי כל מחפשים שהייו כראה בבית הייתה לא היא אם כי, בבית הייתה שסבתא מזל"

  ).רומן" (עבודות שלוש בשתיים לעבוד צריכים היו שלי ההוריםכי  בחוץ תעסוקות

ההורים שלי ופעמיים בשבוע  שמגיעיםוהסבא  אאלה הסבת "כל הימים, למעט יום שישי,

  מגיעים שלוש פעמים בשבוע לאסוף את דיאל" (בן).

  :אליהם בשכות שמתגוררים וסבים בסבתות שלהם ההיעזרות את מתאר מישה

 סבא לי היו. לו עוזרים והם ספרדיים חרדים זוג לו ויש עובדים ביחד ואישתי אי"

 ואצל האשכזי הצד אצל וביקורת הערות היו תמיד. ומרוקאים אשכזים וסבתא

  ".ביקורת ולא ואהבה חום יש המרוקאית הסבתא

  

  מקורות תמיכה חוץ משפחתיים .7.4

להתמודד עם האתגרים היצבים לפתחם הים ) 12רבים מהאבות (מקור וסף שעוזר ל

  שוים.גורמים מקצועיים 

  מתאר את הלמידה מאשי מקצוע כיצד להוג עם בו: פליקס

אשי חיוך שמסבירים לך תשמע  ...ואתה חושב שהוא יכול ויש אשים מומחים,"

, ילד שיושב אחרי השעה חמש כמה דקות זה תותח, זה אלוף. זה לא חסרון. פליקס

אתה לא תופס הוא ישב איתך רבע שעה ולמד איתך זה גאון. אתה חושב מה זה. 

שהוא גאון אתה פשוט לא מכיר את המציאות של ילד בגיל כזה אתה מבין?...לגבי 

העבודה שלך זה לשאול אשים מה מו מי. כדי להיות אבא צריך ללכת  ,אבהות

   .לשאול, לשמוע ללמוד מאחרים"

  יורה וואדים מתארים את ההיעזרות שלהם בקורסים מקצועיים סביב חיוך ילדיהם:
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ו לקורס, אי כבר לא זוכר. יש כל מיי קורסים כאלה. היה שם גם באיזשהו " הלכ

שלב הכל חוזר על עצמו. בסדר הבו אותה. זה אחד המקורות. אתה קורא גם, שומע 

  מאחרים" (יורה).

הלכו לסדת מפגשים  ,"אי חושב שכל הושא שקשור למה שלא קיבלתי מהבית

אז אם אי חושב שאם  ,ת עם קשיים וכאלהבמכון אדלר וזה מאוד תרם בהתמודדו

זה היה יותר גיש ויותר פוץ זה יכול לעזור להרבה אשים שמתקשים ומתמודדים. 

  אז יכול להיות שזה אולי חלק מהמלצות של המחקר" (ואדים).

מיכאל, ארתור ודיאל מתארים את ההיעזרות בספרות מקצועית כדי ללמוד כיצד לחך את ילדיהם 

  בה:בצורה טו

"אתה קורא ספרים. מה שטוב אתה לוקח, משתדל לקחת, מה שלא טוב אתה 

  משתדל לא לקחת (מיכאל).

"קראתי גם הרבה ספרים. זה לא אומר שאי לוקח כל מה שכתוב בספר, אלא אי 

  לוקח את הדברים שאי מתחבר אליהם, שאי חושב שהם כוים" (ארתור).

לי ומה מתאים לי לפי היסיון שלי יש הורה  "אי שוקל באופן רציואלי שמה מתאים

אתה מבין ששורה  ?שיגיד שלתת מכה לילד זה טוב, אבל איך אתה יודע שזה טוב

יש אלף היבטים  .כי קראת ספרים ושמעת אשים ,תחתוה אתה יודע שזה לא טוב

  לסיטואציה הזו" (דיאל).

  הרצאות: ותאר שמה שעזר לו בחיוך ילדיו היסשה מ

רכשתי הרצאות לשמוע איך מתמודדים עם  ,להתייעץ עם אשים ,לחפש "התחלתי

אמם  ,מצאתי הרצאות די איכותיות רוך ה'הזה שקרא חיוך ילדים דווקא ב הדבר

  ....."[זרם בציבור החרדי] הרצאות המגיעות מרב ליטאי

אצל  מיכאל מציין את החשיבות להיעזר באשים מחוץ למשפחה המצומצמת כאשר מתעורר קושי

  הילדים שלו:

"אותי לא הכיו לחיים המבוגרים. אי רוצה להכין את הילדים שלי לחיים 

לפסיכולוג , לרכיבה על סוסים. עוזרים להם.  ,המבוגרים. לקחת אותם לטיפולים

   .אם אחו לא יכולים לעזור, יקח אותם למי שכן יכול לעזור"

  טיפול כמקור תמיכה:ההליכה למתאר את  דב

דרך טיפול  [של האבהות] חושב שקודם כל התמודדתי עם הסוגיות האלה"אי 

פסיכולוגי שהיה לי. אלו דברים שאי מכיר ועיבדתי אותם. אי לא מרגיש שאי הולך 

  לשחזר או שאי שבוי בדרך שבה התייחסו אלי" 

התמודד רו להם למרואייים וספים צייו כי דמויות משמעותיות שקרו בדרכם במהלך חייהם עז

  עם אתגרי האבהות.
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תוכית המעיקה מסגרת לימודית  -ואלרי מתאר את דמותו של המדריך שהיה לו בתוכית על"ה

  לוער העולה לפי הוריו ושבדרכו הוא הולך וממו שואב השראה:

"תראה אי חושב שהמודל השראה זה כמה, כמה אשים אולי אחד מהאשים אולי 

לארץ. כי ברגע שהחלטתי לעבור בפרויקט עלה הייתי שראיין אותי והביא אותי 

והיה שם באדם שעשה לי את המיוים ואחרי זה ככה יצא  ,קצת צריך לעבור מיוים

 ,ם שאי חושב שהוא מודל לחיקוישאי פגשתי אותו בכל מיי פורומים כאן... באד

באדם  תאת אומרז ,היה סוג של אבא במובן הרוחי זה באדם...הוא את אומרתז

   .שהוא באמת ידע לכוון, להגיד"

  ילד שהתייתם מאביו בגיל צעיר, מתאר דמויות גבריות שוות שעזרו לו להתאקלם בארץ:כיאן, 

אליו לסעודת שבת,  פשוט בא והזמין אותי ,"הגבאי או הרב, מישהו שהוא דמות שם

עוד לא ידעתי את השפה אבל פשוט הזמין אותי, והביין שלו היה ממש  .משום מקום

בסמיכות לביין שלי ובאיזשהו מקום זאת הפכה להיות משפחה מאמצת שלי, כן, 

עד עכשיו אחו בקשר והוא ליווה אותי לחופה היה השושבין שלי מאוד משמעותי  

 ,פן כללי לתרבות הזאתכן, מאוד מאוד עזר לי גם בקליטה ליהדות וגם בקליטה באו

  .זה הקל עלי מאוד" .למטליות החדשה

פיטר וויטאלי מצייים כי הם אוספים מידע כיצד להתמודד עם אתגרי החיוך של ילדיהם, דרך 

  הסתכלות על ההתהלות של חבריהם:

"אי רואה מהחברים שלי אתה יודע, מה הוא עושה, איך הוא משקיע בילדים שלו 

אתה יודע. אי מסה איכשהו להשלים,  ,מכל מקום קצת כזהאז אתה יודע לקחת 

עוד  ,לתת עוד יותר יחס לילד שלך ,להשתפר כל הזמן ,לא להשלים פערים אתה יודע

יותר לטפח אותו... שומע סיפורים מכל מיי כיווים ואז אתה לוקח את הדברים 

אתה יודע. יש ויש בכל מקום אתה שואב איזו פיסת איפורמציה, הדברים  ,הטובים

 ,ולקחת את הדברים הכי טובים ,לעכל את זה ,אתה יודע ,הטובים ומסה איכשהו

  " (פיטר).ר כךולהשריש את זה בבן שלך אח

"יכול להיות שראיתי יחסים במשפחות אחרות שהילדים היו מספרים דברים... 

יתי ביחסים אחרים גיד במשפחות אחרות איך מתהגים, אז וכשהסבירו לי ורא

  משתתף בחיים של הילד" (ויטאלי). אתה ,זה גם כן כיף ?למה לא

מיכאל מציין כי משפחתו של הרב הייתה לו לעזר במלאכת גידול ילדיו והאתגרים שמלאכה זו 

  מציבה לפתחו:

אתה  ,משפחת הרב, אתה לוקח משפחות .משפחת הרב -הב"יש לך תמיד דוגמא טו

אתה רואה דרכם  זו דוגמא טובה. ,איך רבים אחרים ,יכול לראות איך הוא מתהג

  .את הדרך. הגעת לא הגעת לפחות ראית"
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  הדיון רביעי: פרק

של אבות בי דור וחצי, והביית האבהות מחקר זה ביקש להתחקות אחר חוויות האבהות 

ממצאי המחקר פורשים  תמוה רחבה ועמוקה של חוויה . שהיגרו לישראל מברית המועצות לשעבר

רגשית מרובדת, ושל סוגיות העוסקות בהביית הזהות האבהית, אשר מתעצבת מתוך המפגש 

  התרבותי והחברתי, המציב אתגרים שוים ומגווים בפי האבות.  

  התמות המרכזיות, שעלו מתוך הממצאים, עוסקות בקודות הבאות:

חוויה אשר תוארה על ידי האבות כחוויה משמחת ומספקת, אך גם  - החוויה האבהית

תמה העוסקת בדרך עיצובה של האבהות של  - ההביה האבהית מבלבלת, ואף מעוררת פחד וכעס.

ות שלהם, ועם אבות שפגשו בישראל ובאופי האיטראקציה שלהם אבות אלו, דרך המפגש עם האב

ובתפיסה שלהם  פיסת האבות את התפקיד האבהיתמה העוסקת בת - תפיסת האבהות עם ביהם.

תמה העוסקת באתגרים  - האתגרים וההתמודדויות של אבות מהגריםשלהם את ביהם. 

 - דרכי ההתמודדות של אבות מהגרים ובהתמודדויות הייחודיים של אבות מהגרים בי דור וחצי.

לו עם האתגרים תמה העוסקת במשאבים, ברשתות התמיכה ובדרכי ההתמודדות של אבות א

  ההוריים היצבים לפתחם.

בחוויה, בהביה ובתפיסת התפקיד של האבות  בתמות העוסקות בפרק זה אדון  בעיקר

. אתייחס לחוויה הרגשית ולהביה של אבהות, כפי שעולה כפי שעלה בפרק הממצאים במחקר זה

ווייקוט, והפריזמה של מתוך הספרות הפסיכואליטית לגוויה, ובמיוחד מתוך הגותו של דולד 

, שפיתח מרדכי רוטברג. הפרק ייחתם בדיון בהשלכות ממצאי יהודית-הפסיכולוגיה הדיאלוגית

אדון  לבסוף, טיקה.ועל המדייות והפרק העוסק באבהות והגירה מחקרההמחקר ומסקותיו על 

הרגשית של חלקו  הראשון של הדיון יעסוק בחוויה  ואמליץ על מחקרי המשך. במגבלות המחקר

האבות שרואייו, מתוך רצון לתת להם מקום שהיה עד כה פריפריאלי ביותר בספרות, במחקר 

  ובפרקטיקה.

  

 ההשתקה הכפולה -. החוויה הרגשית של אבות מהגרים 1

אחת המטרות העיקריות של המחקר הוכחי היא לתת מקום לחוויה הרגשית של אבות 

הרגשית של אבות מהגרים עברה, במהלך תקופה ארוכת בכלל, ושל אבות מהגרים בפרט. החוויה 

   שים, השתקה כפולה, הן כאבות והן כמהגרים.

פוליטית, הייתה -החוויה הרגשית, הן ברמה המחקרית והקליית והן ברמה הציבורית -כאבות 

פריפריאלית, ולא יתן לה מקום ראוי. ברמה התיאורטית, מקומו של האב תפס חלק מרכזי 

הפסיכואליטית, שהגה ופיתח פרויד, כאשר תיאר את התסביך האדיפאלי והשפעתו בתיאוריה 

), אך מהפך משמעותי התחולל מאז ספרה המכון 2006הגדולה על הפש של הפרט (מיטשל ובאלק, 

אשר העלה את קרה של האם  ,Klein, 1932,( The Psycho-analysis of Childrenשל מלי קליין (

תיוק. -בהתפתחותו הבריאה של תיוקה, על ידי ההדגשה של יחסי אם ואת חשיבות תפקידה

יחס זה גרם  בעקבות התפתחות חשובה זו, הלך והתעמעם קולו ותפקידו של האב בחיי ילדיו.

להדרתו של האב, ולראייתו רק מהזווית של חסרוותיו ומגרעותיו ושל הפתולוגיה הגרמת בגללו 

). יחס זה עלול גם ליצור משמעויות קלייות 2006 סטריאר,ו סטריאר-רואר; 2004גליל, -פלח(
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): "ככל שממעטים לעסוק בפיתוח החשיבה על האב, 2015סמירה (-בעייתיות, כפי שכותבת בן ארי

 'ומותירים את האבהות כמהות כללית ועמומה, כן מצמצמים את מקומו בתיאוריה הקליית" (עמ

 ל"סמוי מן העין", ללא קול וללא חוויה. סמירה, האב הופך-). וכך, על פי בן ארי25

מעצם היותם גם אבות וגם מהגרים, עלולה להיווצר מציאות שבה הקול שלהם איו  - מהגריםכ

שמע. המפגש של המהגר עם הארץ הקולטת הוא מפגש מאתגר ומורכב, המצריך כוחות פש רבים 

מציאת עבודה, ברכישת שפה כדי להשתלב ולהסתגל חברתית ותעסוקתית בחברה הקולטת, כגון ב

 .(Hernandez & McGoldrick, 2005; Roer-Strier, 2001)חדשה ובשמירה על לכידות המשפחה 

מאמצים כבירים אלו והעומס הרגשי הלווה אליהם עלולים לגרום ללחץ גדול, למתח וחרדה ואף 

ולהוביל, בסופו של , )Al-Haj & Leshem, 2000לתחושה של חוסר אמון כלפי החברה הקולטת (

  תהליך, לדחיקת הקול והגוון הייחודי של המהגר.

לא זו אף זו, השתקת החוויה הרגשית של מהגרים מברית המועצות לשעבר לא גרמה רק 

  עקב הדרה של אוכלוסייה זו על ידי האוכלוסייה הקולטת, אלא גם עקב הסתגרותם שלהם בעצמם.

המועצות לשעבר בישראל הוא הרצון לטפח  אחד המאפייים של קהילת המהגרים מברית

תמרי ודמיאן, -הביאו מארץ מוצאם (רוזבאוםולשמר את הערכים והורמות החברתיות אשר 

ו עור ). דבר זה בא לידי ביטוי בערוצי תקשורת, ובעמותות וארגוים אשר קרמ2000רוטברג, ; 2002

חברה בישראל מגע חלקי עם הקול, ). מובחות זו אפשרה ל2005, וגידים בתוך קהילה זו (לשם

בכלל ועם אבות  הערכים והורמות החברתיות של קהילת המהגרים מברית המועצות לשעבר

לשיוי ברמת המובחות בין קהילת המהגרים עדים . בשים האחרוות או מאוכלוסייה זו בפרט

הדדית הולכת מברית המועצות לשעבר לחברה הישראלית, אשר מאפשר יחסי גומלין והפריה 

חג המציין את ראש השה האזרחי  -וגוברת. דוגמא מובהקת לכך יתן לראות בחגיגות הובי גוד 

, אשר מתחיל לקבל הכרה במרחב הציבורי הישראלי רק בשים האחרוות, בזכות פעילות 31.12-ב

המועצות עפה בכלי התקשורת וברשתות החברתיות, שהקימו בי דור אחד וחצי אשר היגרו מברית 

  .)2017צקי ורמיק, (פרשי לשעבר

של עולי בוסף לשיויים המשמעותיים, המתרחשים בזירה הציבורית, גם התא המשפחתי  

אחת התמורות המשמעותיות מתרחשת במודל של "המבוגר  עובר תמורות.ברה"מ לשעבר 

מודל המהווה עבור הורים מעין מפת דרכים לגידול הילדים, ומשתה מתרבות  –האדפטיבי" 

). המפגש של הורים מהגרים עם מודל המבוגר האדפטיבי בישראל Roer-Strier, 1997לתרבות (

ות של החברה הישראלית, וליצור איטגרציה בין מאפשר להורים מהגרים לאמץ פרקטיקות הורי

מודל המבוגר האדפטיבי שעל ברכיו גדלו לבין מודל המבוגר האדפטיבי בישראל ולגשר על הפערים 

לעיתים, איטגרציה זו לא עולה  ).1996סטריאר, -בין הורמות והערכים של שתי התרבויות (רואר

דיהם ובין הראשוים לבין סוכי החיברות של הארץ יפה ועלולה לגרום למתחים בין ההורים לבין יל

  הקולטת.

ממצאי המחקר הוכחי מגלים, כי האבות היו צמאים וכמהים לספר את חוויותיהם 

גוית ומורכבת. גם מקום הריאיון שבחר על ידם היה, -כאבות, והם תיארו אותן בצורה חיה, רב

ת את הרצון שאחווה באופן קרוב א עשוי לסמל -ברבים מהמקרים, ביתם ולא מקום העבודה 

תיגר על מחקרים, אשר מצביעים על המאפיין התרבותי של  עשויהחוויה של אבהותם. ממצא זה 

מחקרים  יוצאי חבר העמים כמי שוטים שלא לשתף אשים זרים בחוויות מהעולם הפימי שלהם.
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מתמיד מן השירותים  האווירה בברית המועצות לשעבר הייתה של חששאלה שעים על העובדה ש

החשאיים, ומהלשות גם מצד אשים קרובים. הטעה הרווחת היא, שאווירה זו עלולה להוביל 

 כון היה עלול לעלות ליחיד בחייו-לרמת אמון מוכה מאוד באשים זרים, היות ואמון באדם הלא

)Leipzig, 2006(. ישים קרובים, ביתן רק בקומץ מצומצם של א משפחה וחברים,  לפיכך, אמון

 ,.Horowitz, 1986; Jurcik et al( שים, לעתים מן הילדות המוקדמת-והתבסס על היכרות רבת

לתופעה המעיית של פתיחות כה וגדולה של האבות בראיוות במחקר  יםהסבראחד ה ).2013

היו פחות  הוכחי, יכול להיות עוץ בעובדה שהאבות שהשתתפו במחקר זה הים בי דור וחצי, ולכן

  חשופים לחשש מפי זרים, כפי שהיו חשופים הוריהם בברית המועצות לשעבר.

בשים האחרוות, ישה מגמה הולכת וגוברת של תית מקום לכסי התרבות, לחוויה 

ולאתגרים של אבות בכלל, ושל אבות מהגרים בפרט, ברשתות החברתיות, בימי עיון ובתוכיות 

בתקופה האחרוה, מבקשים לתת ביטוי ומקום לכסי התרבות שהביאו לימוד. מחקרים העשים 

  Remennick & Prashizky, 2015);2017עימם יוצאי ברית המועצות לשעבר (פרשיצקי ורמיק, 

 ).Mirsky, 2001 ;2012דולברג,  ;2010ולחוויות שלהם בשלבי החיים השוים (גולצמן ופרוג, 

הות של אבות מהגרים, הולכים ומתרבים גם המחקרים המתחקים אחר חווית האב

ושופכים אור על החוויות הייחודיות של אבות מהגרים, עיצוב זהותם האבהית והאתגרים היצבים 

 ,Chuang & Moreno, 2008; Remennick;2006סטריאר וסטריאר, -; רואר2014לפתחם (יכיץ, 

2015; Strier & Roer-Strier, 2010(.  וכחית מקום לממצטרף המחקר התי גמה חשובה זו של

מברית המועצות לשעבר ולחוויה הרגשית הייחודית של  לגוון ולקול הייחודי של אבות מהגרים

  מהגרים אלו. 

  

  חוויה שלילית של אבהות .1.1

כפי שעולה מהמחקר, החוויה הרגשית של האבות היה מורכבת ומרובדת, וכוללת בתוכה 

וכח הדרישות ההוריות  צד רגשות שליליים כמו כעס ותסכוללרגשות חיוביים, כמו שמחה והאה, 

האבות שהשתתפו במחקר הביעו רגשות  הרבות והאתגרים הרבים, שמציבה ההורות לפתחם.

שליליים רבים יותר, באופן משמעותי, מאשר רגשות חיוביים. את הממצא הזה יתן להסביר בכמה 

  דרכים.

ות הבעת הרגשות בקרב יוצאי ברית המועצות ראשית, ממצאים עדכיים של המחקרים אוד

גשות חיוביים. מראים, שיוצאי ברית המועצות לשעבר מביעים רגשות שליליים רבים יותר מאשר ר

מובהק יותר כאשר הם מהלים שיח מול אשים זרים, מאשר בשיחה עם פן ממצא זה מתבטא באו

הראיוות במחקר  ).Joshanloo, 2013; Jurcik et al., 2013; Veenhoven, 2001( בי משפחתם

הוכחי ערכו על ידי מראיין שאיו יוצא ברית המועצות לשעבר, ועשוי להיחשב כזר. ייתכן שעובדה 

שית, יתן לשער כי תוכן  זו השפיעה על הביטוי הרב של החוויות השליליות שהביעו האבות.

לתפיסות המסורתיות, שהושפעו  ביגוד .הריאיון מושפע מיחסי הגומלין בין החוקר לחקר

), התפיסות Malinowski, 1948מהפרדיגמה הפוזיטיביסטית ושאפו לתת דיווח מדעי אובייקטיבי (

הפוסט מודריות של המחקר האיכותי מדגישות את חשיבותו של ההקשר, ואת מאבקי הכוח, 

 ,Coffey & Atkinson( הפוליטיקה ויחסי הגומלין בין החוקר לחקר, אשר מבים יחדיו את הראיון

1996; Gergen & Gergen, 2000חת היסוד על פי תיאוריות אלוושאיו היא ). ה ,שתוכן השיח ,
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-והגוון שלו ישתו בהתאם למשתתפיו, ויושפעו מהתוים התרבותיים והאישיים של החוקר (צבר

חוקר הוא עובד ). בהקשר של המחקר הוכחי, המרואייים היו מודעים לכך שה2001בן יהושע, 

סוציאלי, והמחקר עשה במסגרת המחלקה לעבודה סוציאלית. תון זה, יכול להסביר את העובדה 

שהאבות יכלו לתת דרור לתחושותיהם השליליות ולמצוקות שלהם כאבות, מתוך ההקשר המקצועי 

מקום כבד בוסף, יתן היה לזהות, כי בתוך מגוון החוויות השליליות שהביעו האבות,  של החוקר.

  'עמראה לעיל ( היה לתחושות הלחץ, החרדה, והפחד של האבות שמא ייפגעו או ייזקו ביהם

42-40.(  

ממצא זה עולה בקה אחד עם מחקרים אשר מצביעים על חוויית הפחד של הורים לילדים, 

), או Betancourt, 2015; Galovski & Lyons, 2004; Strier, 2015ששוהים בסביבת מלחמה (

סביבה זו משפיעה על עיצוב ההורות שלהם על כך ש) וDybdahl, 2001בסביבה רוויית אלימות (

)LaRossa, 2011 וכחי, העוסק בחוויה של אבות מהגרים בישראל, סוגיהבהקשר של המחקר ה .(

זו העוסקת בחוויית הפחד של האבות, מקבלת משה תוקף לאור יסיום הצבאי של האבות עצמם. 

עשויים קשים ולאירועי דחק, ואלה  רות הצבאי, אבות רבים חשפו למצבי לחימהבמהלך השי

להתגייס לצבא עתידים על החוויה האבהית שלהם, ובמיוחד כאשר הם אבות לבים אשר  להשפיע

  מומלץ כי החה זו תיבדק במחקרי המשך כמותיים. .(Strier, 2015)ההגה לישראל 

  

  . הביה חברתית של אבהות2

האידיבידואליזם הוא אפיון מרכזי של ה"אי" המודרי. על פי הגישה המודריסטית, 

היחס לאחר איו יסוד מכון של הזהות העצמית. האחר תפש בתור "המון", המאיים על 

). התפישה הפוסט מודריסטית, לעומתה, מדגישה כי הגדרת 1978האותטיות של האי (סארטר, 

הביה  בית) עשית בתוך מערך של יחסי כוח, והיא למעשה תוצר שלהזהות (האישית והקולקטי

). לאחר, אם כן, תפקיד משמעותי בעיצוב זהות הפרט. בי 2006שגיא,  ;2006חברתית (יוה ושהב, 

אדם מתעייים באחר משתי סיבות עיקריות: ראשית, מכיוון שהאחר מייצג אפשרויות העשויות 

עצם המפגש עם האחר משפיע על עיצוב הזהות העצמית. שית, דרך להיות רלווטיות עבורם. כך, 

המפגש עם האחר מתוודע האדם לגבולות הממשיים של זהותו. כלומר, התודעה העצמית מתווכחת 

  ).2006עם עצמה דרך תודעת האחר (שגיא, 

 & Lupton"האב החדש" שוצר בתקופה זו, מצופה להיות אב פעיל, מעורב, רגיש ומטפל (

Barclay, 1997 סים למלא את תפקיד גידול הילדים טוב יותר מכפילמרות שגברים רבים מ .(

אחרים להם וחסרים  שמילאו אבותיהם, יש לגברים אלו מודלים מודריים מעטים ביותר לכך

. התוצאה היא ציפייה למעורבות גדולה יותר מצד האב, אך משמעותיים על מת לעצב את אבהותם

יומי בילדים. מצב מבלבל -שיויים קטים ביותר בפועל בהתהגות, בכיוון של טיפול אקטיבי ויום

זה כון לגבי גברים שואים, ועל אחת כמה וכמה לגבי לא שואים, שתפקידם עוד פחות ברור ומחייב 

   ).(Lamb & Tamis-LeMonda, 2004עבורם 

תחושות של בלבול וחוסר אוים תופסות חלק מרכזי בחוויה הרגשית של אבות בעידן 

הוכחי, ומקבלות משה תוקף כאשר אבות אלו הים מהגרים בי דור וחצי. ראשית, בוסף 

זה שהכירו בארץ מוצאם,  -לאתגרים ולמורכבויות שצייו, אבות אלו יצבים בין שי מודלים שוים 

גדלו על ברכי אבהות סובייטית  מחד, אבות מהגרים מברה"מ לשעבר גשו בארץ הקולטת. וזה שפ
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וקשות, ובריחוק רגשי ופיזי. אשר מתאפייפגשו בישראל במודל ת ב ,ומאידך, בעקבות ההגירה

מבחיות מסוימות,  ,אבהי חם, קרוב, רגיש ומעורב. המפגש הזה בין שי מודלים אבהיים הופכיים

 לאכת הביית האבהות של  אבות אלה.מאתגר את מ

בוסף, אבות שהיגרו מברית המועצות לשעבר לישראל, ביגוד לאבות מהגרים אחרים, 

פגשו סביבה שבה גורמים רבים עשויים להשפיע על עיצובם כגברים בכלל וכאבות בפרט. בין גורמים 

י וערכי התרבות והדת פלסטיי, התמקדות בתא המשפחת-אלו יתן לציין את הקופליקט היהודי

(Strier, 2015) יתן היה לשמוע כיצד גורמים אלו עיצבו את הזהות האבהית של במחקר זה .

המרואייים ובעיקר את הגורם הדתי אשר הייתה לו השפעה משמעותית על עיצוב הזהות האבהית 

יום כמו בכך שדמויות דתיות היוו השראה לאבהותם כ של אבות דתיים וחרדים שהשתתפו במחקר

  .דמויות רביות או דתיות שפגשו במהלך תהליך הקליטה בארץ

רבים מן האבות במחקר עלו לישראל בגיל לבד מהאתגר של עיצוב הזהות האבהית, 

ההתבגרות. המשבר ההתפתחותי עימו מתמודדים מתבגרים היו חיפוש הזהות העצמית. תחושת 

השוות של הילד במהלך התפתחותו, ובגיל הזהות האישית מתפתחת בהדרגה מתוך זהויותיו 

ההתבגרות וצרת אצל הילד היכולת לשלב זהויות שוות בתוך זהות ייחודית ומגובשת משלו. בשלב 

זה הדמויות המשמעותיות עבור הער יהיו קבוצת השווים ובגיל זה מתקיימת כיוה של זהות 

אי?", "לאן אי הולך?" וכד', המאפשרות ). בי הוער עסוקים בשאלות "מי Erikson, 1968מודעת (

ההשלכות של היעדר קבוצת שווים אצל מהגרים, שעלו בגיל ההתבגרות, עלולות  את גיבוש הזהות.

), יכולים להתפתח לשלושה Marcia, 1967להתבטא בקשיים בהביית הזהות, אשר על פי מרסייה (

  כיווים פתולוגיים:

המתבגר איו חווה משבר של זהות, ולא התחייב לאמוה או למערכת ערכים  - זהות חסר גיבוש

  כלשהי. 

המתבגר לא חווה עדיין משבר של זהות, אך כבר טל על עצמו מחויבויות,  - תהמשועבדהזהות 

  מתוך אילוצים או כפייה, של הוריו בדרך כלל, ולא מבחירתו האישית.

  מתמיד אחר זהותו, אך עדיין לא התחייב לה. המתבגר מצוי בחיפוש - בחיפוש זהותהארכה 

תוך  -כאשר המתבגר עובר, במקביל לתקופת ההתבגרות, תהליך של הגירה, הוא תקל  

באתגר של איטגרציה בין מערכת הערכים ואמוות שמקורן בארץ מוצאו  -כדי תהליך גיבוש זהותו 

 & Danico, 1999; Min( ותה, שלעיתים, מצאות בסתירה אחת לרעלבין אלה של הארץ הקולטת

Kim, 2000.(   

לא זו אף זו, אחת הדרכים של המתבגר לעצב את זהותו ולהתיר את הקשרים מהוריו היא 

דרך קבוצת התייחסות שלו. במהלך ההגירה המתבגר מאבד את רשתות התמיכה וקבוצת 

, להיות עלולהשל קופליקטים ומתחים אלו התוצאה  ).1999, ועמיתים התייחסות שלו (מירסקי

אמן, או  מתבגרה , בעקבות קושי להחליט לאיזו מערכת ערכים ואמוותזהות חוסר גיבוש לעיתים,

 -של הוריו ובין אם של הארץ הקולטתבין אם  -לאחת ממערכות הערכים תגיבוש זהות משועבד

, מלווים זהותו מתוך רצון להשתלב, להיטמע ולהרגיש שייך. אתגרים גדולים אלו בהביה ובגיבוש

  על עיצוב וגיבוש האבהות שלו. להשפיע עשוייםאת הער, ו
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לאור האתגרים שתוארו במשימת גיבוש הזהות האבהית, בהקשר של מהגרים בכלל, 

סים הבולטים של זהות אבהית ובהקשר של מהגרים מתבגרים בפרט, תאר בפרק הבא את שי הדפו

במחקר, ותבון עליהם דרך התיאוריה הפסיכואליטית של דולד ווייקוט בכלל והמושגים  עלוש

  ). Winnicott, 1971המכוים "סביבה מאפשרת" ו"מרחב פוטציאלי" בפרט (

 

  "סביבה מאפשרת" ותהליך הביית זהות אבהית של מהגרים .2.1

עיקר במחציתה השייה של מושג ה"עצמי" היו מושג מרכזי בחשיבה הפסיכואליטית, ב

המאה הקודמת. אחד הפסיכואליטיקאים, שהעמידו את מושג העצמי בקדמת התיאוריה שלהם, 

). ווייקוט מתאר את העצמי, "הפוטציאל המולד Winnicott, 1965, 1971היו דולד ווייקוט (

וסכמת גוף אישית" פשית אישית  החווה המשכיות של הוויה, ורוכש בדרכו שלו ובקצב שלו מציאות

)Winnicott, 1965, p. 189 יח כי סביבהיקוט החזיק בגישה אופטימית לגבי טבע האדם, והווי .(

מחזיקה הוצרת במסגרת אימהות טובה דיה, מאפשרת צמיחה פסיכולוגית אותטית ויצירתית, 

  בה האדם חותר למימוש הפוטציאל האישי שלו. 

) הרחיב את המושג, וטען כי גם חברה Parens, 1998פרס (בהמשך למוח של ווייקוט, הרי 

יכולה להיות סביבה מאפשרת או בלתי  מאפשרת. כאשר הסביבה מאפשרת, הפרט יכול לעצב את 

זהותו, לגלות את העצמי האמיתי שלו ולתת ביטוי לעולמו הייחודי והאותטי. בדומה לתיוק 

ך לסביבה ולחברה מאפשרים, כפי שהפרט צרהזקוק לאימו כסביבה מאפשרת העית לצרכיו, ו

, שהארץ הקולטת תהווה עבורו סביבה מאפשרת חיוי גם עבור המהגר יתן להרחיב ולטעון כי

 הרואה את צרכיו ואת ערכיו הייחודיים.

של  רובד וסף המאפיין את השלב הראשוי של ההגירה בדומה לשלב התפתחות המוקדמת

ל המהגר בחברה הקולטת וברשתות החברתיות שלה. בעת , הוא התלות המוחלטת שהתיוק

ההגירה המהגר עוזב את קבוצת ההתייחסות שהייתה לו בארץ המוצא שהיוותה לו תמיכה ועוגן 

-וסלוים אשרגוגם העורף המשפחתי, תפס, לעיתים, בעיי המהגר כלא יציב וחזק כדי לתמוך בו (

גרי ברית המועצות לשעבר לישראל, מידת התלות במקרה של מה ).1993 ;Tartakovsky, 2009בו, 

היה פחותה מקבוצות מהגרים אחרות. גל ההגירה מברית המועצות היה עצום בגודלו והוא הביא 

בוסף,  ).2006צדיק, -וולדהו; קיג 2017בחובו תרבות עשירה, והשכלה גבוהה (פרשיצקי ורמיק, 

ר ביחס לאוכלוסייה הכללית בישראל הוא התח של אוכלוסיית המהגרים מברית המועצות לשעב

  ). 2016בישראל (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  הכללית מהאוכלוסייה 10% -גדול ומוה כיום כ

בעקבות סיבות אלו, וצרה מציאות שבה ישה קבוצת מהגרים גדולה בעלת מטען תרבותי 

האתית שלהם ולהמשיך עשיר, בתוך הקבוצה הקולטת ומהגרים יכלו לבחור להתערות בקבוצה 

יחד עם זאת, גם אוכלוסייה  ).Remennick, 2003bלהיות מחוברים לכסי התרבות מארץ מוצאם (

ייחודית זו של מהגרים, תלויה במידה לא מועטה בחברה בישראל. לדוגמא, מהגרים אשר רכשו 

העבודה השכלה ומקצוע בברית המועצות לשעבר, צרכו להתאים את כישוריהם והשכלתם לשוק 

 ,Strier & Roer-Strierהישראלי, דבר שלא תמיד צלח וגרם, לעיתים, לקשיים פשיים מגווים (

). כמו כן, היכולת להתאקלם בארץ החדשה תלויה במידה מרובה ברכישת השפה המקומית. 2010

סיבות אלו, גורמות לכך שהיכולת של המהגר להשתלב בצורה טובה תלויה במידה רבה בחברה 

תלות זו של המהגר בחברה הקולטת, מעצבת ומבה את  .ובמדייות שלה כלפי מהגרים תהקולט
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-Strier & Roerהזהות האישית והמשפחתית של המהגר ואף מעצבת ומבה את סגון האבהות שלו (

Strier, 2010.(  

מתוך הראיוות של המחקר הוכחי, עלו שי דפוסים שוים של הביית הזהות האבהית 

ך ההגירה והמפגש עם החברה בישראל. בפרק זה בחן באיזה אופן הם התגבשו, ומהם דרך תהלי

הגורמים האישיותיים והסביבתיים שהשפיעו על גיבושם, לאור הספרות בושא ובפרט מתוך 

  התייחסות למושג "סביבה מאפשרת" שהגה ווייקוט.

  

  איטגרטיבי ב"סביבה מאפשרת"אבהות גיבוש דפוס  .2.1.1

  -"אבי 

  הכיר אותי,

  לא הכיר את בי.

  -בי 

  מכיר אותי, לא הכיר את אבי.

  -אי 

  הכרתי את אבי,

  מכיר את בי.

  אי

  מחבר אל אשר היה לפיי,

  מתחבר אל אשר משך אחריי.

  אי חייב לצאת מעצמי

  לפות מקום

  לאבי ולבי." 

  .) ,2009יצן(

  

מברית המועצות לשעבר, מתארים את ישראל כסביבה מאפשרת,  היגרוחלק מהאבות ש

אשר תה לתרבותם ולערכיהם מקום ואפשרות ביטוי. אבות תיארו את התחושה העימה והיוחה 

בשלבים הראשוים של תהליך ההגירה, ושמחים על הצעד שהחליטו הוריהם לעשות בהגרם 

המועצות לשעבר. הם מספרים שהם פגשו  אים מביעים צער על העזיבה של בריתהם לישראל, ו

בישראל אשים אשר אפשרו להם ביטוי של התרבות והערכים שלהם וכיבדו את השימוש בשפה 

הרוסית. תחושה זו עולה בקה אחד עם ספרות ההגירה, המתארת את תחושת שכרון החושים של 

  ).2005מהגרים בתקופה הראשוה להגירה (מירסקי, 

קביל את אבהותם כאבהות איטגרטיבית, קרי, אבהות המאופיית אבות אלו מתארים במ

בהביה איטגרטיבית בין שתי התרבויות, השפות והערכים של האב המהגר. דפוס זה מאופיין 

בזהות אבהית הכוללת בתוכה את התפיסה, הערכים והפרקטיקות ההוריות השכיחות בישראל, בד 

ות שעליהן גדל האב בארץ מוצאו. היכולת ליצור בבד עם התפיסה, הערכים והפרקטיקות ההורי

איטגרציה בין המודלים השוים תלויה, בין השאר, ביכולת של המהגר לחוש תחושת שייכות 

 ,Remennickוהמשכיות, המתאפשרת, בין היתר, על ידי השתלבות תעסוקתית בארץ הקולטת (
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ית המועצות לשעבר, אשר ). עובדה זו מקבלת משה תוקף כאשר עוסקים במהגרים מבר2007

), ובייחוד Remennick, 2007ההשתלבות התעסוקתית מהווה עבורם את הדרך לחוות שייכות (

 ).Strier & Roer- strier, 2010מהגרים גברים אשר העבודה היא חלק מרכזי ומשמעותי מזהותם (

ת ההצלחה או סוגיית התעסוקה בלטה בראיוות עם אוכלוסיית גברים זו, ורבים מהם הדגישו א

הכישלון בהשתלבות בשוק התעסוקה הישראלי. חלקם אף הביעו תרעומות על הצורך לעבוד שעות 

רבות מחוץ לבית, לעיתים אף בשלוש משרות, מה שאיו מאפשר להם לבלות עם בי משפחותיהם 

   או להקדיש זמן לתחביבים שהיו להם בברית המועצות לשעבר.

רה מיטבית במשק הישראלי, ומחזיקים במשרות חלק מהאבות הצליחו להשתלב בצו

בכירות ובתפקידים משמעותיים במרחב הציבורי הישראלי. יתן לשער, כי אבות אלו הבו זהות 

אבהית איטגרטיבית, מאחר שהצלחה בהשתלבות במשק הישראלי מעיקה להם תחושה של 

הוריים שפגשו בישראל  שייכות ושל התערות בחברה הישראלית, ולכן הם פתוחים לאמץ דפוסים

Remennick, 2007).(  יתן לראות במאמץ שעושים אבות אלו טגרטיביתביטוי לזהות אבהית אי

להחיל לביהם את ערכי התרבות הרוסית, על ידי חשיפתם לספרים, לשירים ולסיפורים בשפה 

ת אלו ביקשו הרוסית, יחד עם חשיפה לערכי התרבות הישראלית ולהון התרבותי שפגשו בארץ. אבו

לשמר את ההון התרבותי שעל ברכיו גדלו על ידי שימוש בשפה הרוסית עם ילדיהם והקראה של 

ספרים לילדיהם מהתרבות הרוסית, אך גם הם ביקשו לחשוף את ילדיהם להון התרבותי שפגשו 

  .על ידי הקראת ספרות בשפה העברית בישראל

  

  ב"סביבה שאיה מאפשרת"איטגרטיבי -דיסאבהות גיבוש דפוס  .2.1.2

אבות לא מעטים, תיארו את תהליך הקליטה בישראל כתהליך שקטע את שות ילדותם 

ואת החוויות המתלוות לשים אלו. אבות אלו מתארים את היפוך התפקידים שהתרחש בתהליך 

ההגירה לישראל אשר דרש מהם להוות משעת רגשית להוריהם שהתקשו להשתלב בארץ, ולהיות 

להקריא מכתבים הם דרשו כים בין הוריהם לרשויות בארץ ולחברה בישראל. לעיתים, המתוו

ת תהליך היפוך תפקידים זה וקטיע להוריהם ולפקח על המצב של חשבון הבק של המשפחה.

סביבה שאיה מאפשרת את גילוי החוויה האוטטית של אותם  הילדות וההתבגרות, עשוי לעצב

 גזעות בעקבות גילויימתארים אבות,  ,רת בישראלשאיה מאפש ביטוי וסף של סביבה אבות.

ערכי  במקביל לטישתהדפוסים ההגמויים לאמץ את  מצד החברה בישראל ובלחץ שפגשו בישראל

 תלבשו בקוד לבוש מסוים או בהתהגותכיצד הם ה והאבות תיארמ חלקלדוגמא, התרבות שלהם. 

  אף היו חשופים לאמירות המטילות ספק ביהדותם.חלקם מסוימת, הם היו מושא ללעג וצחוק ו

מהגרים אלה הופכים, ברבות השים, לאבות לילדים. אבות אשר חוו את ישראל כסביבה 

זהות זו מאופיית  .איטגרטיבית-שאיה מאפשרת, עלולים להבות בהמשך זהות אבהית דיס

זות רץ הקולטת והאחבארץ המוצא ובא -בבהעדר איטגרציה בין המודלים השוים שפגש הא

מאופיית באבות  ,הופעה אחת של דפוס זה וקשה באחד המודלים ומחיקתו של המודל האחר.

וטמעו בזהות האבהית  שאימצו רק את המודל האבהי ואת הפרקטיקות ההוריות שפגשו בישראל

ערכים ואת הורמות את הלאמץ  הם אים מעוייים. אבות אלו מחקו את עברם וההגמוית

יש להם ביקורת חריפה ווקבת על התרבות ממה הם הגיעו והם  התרבותיות שהתחכו על ברכיהם.

עשוי להתקשר  אחד ההסברים האפשריים לגיבוש דפוס זה, לא רוצים להחיל אותה לילדיהם.
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"אין דבר כזה תיוק", המתאר את חוסר היכולת  -) Winnicott, 1960( של ווייקוט משפטו המכוןל

ות אחר פשו של התיוק ללא הבה של יחסיו עם האם המטפלת, כך לא יתן להתחקות להתחק

   (Sengun, 2001)המפגש של המהגר עם הארץ הקולטת אחר הביית זהותו של המהגר ללא הבת

  .ולכן תאר בקצרה את מדייות ההגירה של מדית ישראל לאורך שותיה ההגירה שלהומדייות 

מדית ישראל, התעצבה על ידי השפעתה ממדייות "כור ההיתוך" של ההגירה מדייות 

)melting pot) יות השלטת בארה"ב במאה הקודמתאשר הייתה המדי ,(Armstrong, 1998; 

Castles & Miller, 2009; Rumbaut, 1997 יות זו הייתה להתיך ולהמיס אתשאיפתה של מדי .(

). 2001גורי, ודל האמריקאי האולטימטיבי (המעברו, זהותו ותרבותו של המהגר, וליצור את 

התפיסה הציוית, בשותיה הראשוות להקמתה, הייתה תפיסה שביקשה להכחיד את המודל של 

בארה"ב ביקשה למחוק את זהותו  "ות "כור ההיתוךיכפי שמדי )1997"היהודי הגלותי" (אלמוג, 

, ועמיתים ממודל האסימילציה (ליסיצה. מדייות "כור ההיתוך" קיבלה בסיס תיאורטי של המהגר

), ודרשה מן המהגרים לוותר על מרכיבי התרבות המרכזיים שלהם, ולאמץ את המאפייים של 2002

התרבות המקומית, הצברית, שהיו ברובם מאפייים אשכזיים. בוסף, עשה יסיון למחוק ולשלול 

וש, ולהחליפו ב"יהודי החדש" החזק את המאפייים של "היהודי הגלותי", התפס כחלש, שי ותל

). התביעה החברתית לאמץ את המודל ההגמוי הופתה אז, וגם היום, כלפי 1997והקשוח (אלמוג, 

מהגרים המגיעים לישראל. ההיעות לתביעה זו תפסת ככרטיס כיסה להשתלבות חברתית, וקבלת 

  זכויות כאזרח שווה בין שווים בישראל. 

 ),1998דייות "כור ההיתוך" הישראלית להתרכך (הורוביץ ולשם, בשות השבעים החלה מ

משה  -העמים, בדומה לקבוצות-ואף התרככה יותר בשות התשעים. מהגרי שות התשעים מחבר

וספות בחברה הישראלית, זכו ליחס סובלי יותר כלפי תביעותיהם התרבותיות והארגויות, ואף 

במטרה לשמר ולטפח ביטויים תרבותיים וארגויים  להקצאת משאבים ציבוריים מצד הממסד,

). יחד עם זאת, בכל הוגע למגע עם המהגרים עצמם, ראה כי השיוי בחברה 2000, ועמיתים (אליאס

הישראלית מתון יותר מן השיוי שחל ביחסה הרשמי של המדיה למהגרים. שי גלי ההגירה 

המועצות לשעבר ומאתיופיה, סבלו -ית, מבר20-הגדולים בתחילת שות התשעים של המאה ה

מאפליה, מגזעות ומסטריאוטיפים כלפי המהגרים, ויכרה החמרה בעמדות כלפיהם וכלפי חיויות 

) סיכמו את מחקרם בושא 2002( ועמיתים . ליסיצהLemish, 2000) ;1998ההגירה (קימרליג, 

ם בחברה הישראלית, מדייות המדיות בכך שלמרות השיויי-עמדות ותיקים כלפי מהגרים מחבר

יחסם אל המהגרים "כור ההיתוך" מהווה עדיין אידיאולוגיה דומיטית, המחה את הוותיקים ב

  ). 2007צה, י(ליס

חוו את החברה בישראל ואת תהליך  חלקם של האבות שהשתתפו במחקריוצא אם כן, כי 

האותטי שלהם, הכולל את הורמות סביבה המאפשרת באופן חלקי את ביטויו של העצמי ההגירה כ

החברתיות, ואת תפיסות העולם וערכי התרבות שלהם. חלקם תקלו בהאדרה על היותם משכילים, 

), אך גם בסביבה שמעמיסה 1993תרבותיים, אשכזים וחיויים בסדר העדיפויות הלאומי (לשם, 

הית ההגמוית בישראל עליהם סטריאוטיפים, ערכים וציפיות להתמזג עם הזהות הגברית והאב

עשוי להיות קשור ללחץ גיבושו של דפוס זה,  ). ;1991Lomsky-Feder & Rapoport, 2003יצר, י(שו

להיטמע בחברה בישראל כדי להשתייך ולהיטמע בקולקטיב. לחץ זה עשוי להיות מופעל על ידי 

האותטי של מהגרים החברה הקולטת אשר לא היוותה "סביבה מאפשרת" ולא תה מקום לביטוי 

תופעה זו מוכרת בחקר ההגירה ומתרחשת  אלו על ידי גילוי גזעות ודחיה חברתית כפי שתואר.
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בעיקר בתחילת תהליך ההגירה ומאופיית בהכחשת והסתרת זהות המוצא על ידי המהגר כדי 

   ).2017צקי ורמיק, שי(פר ולהרגיש שייכות בתוכה להשתלב בחברה הקולטת

ל דפוס זה, מאופיית באבות שאחזו רק במודל ובפרקטיקות ההוריות של שהופעה אחרת 

האבהות שפגשו בילדותם וסירבו לאמץ ורמות וערכים שפגשו בישראל. הסבר אפשרי לגיבוש דפוס 

זעם שעשוי , ם וביקורת על החברה הקולטת שלא קיבלה אותם כפי שהםבעקבות זעזה, עשוי לבוע 

דפוס זה עולה בקה  . ו בארץ מוצאםוקשה במודל האבהי שעל ברכיו גדלבאופן  להוביל להיאחזות

אחד עם מחקרים אשר מתארים את התפיסה של מהגרים מברית המועצות לשעבר שערכיהם 

פרקטיקות  מאמציםאים  אבות אלו בשל כך ,ותרבותם עלה יותר מהערכים והתרבות הישראלית

  ).Epstein & Kheimets, 2000; Remennick, 2003bהוריות שפגשו בישראל (

רית המועצות לשעבר, היא כי תחושת העליוות של המהגרים מב ולהסביר לתחיתן 

 שספגו בבית ילדותםכמו גם ממסרים יה והביקורת שספגו מהחברה בישראל הדח של ראקציה

לשעבר והם רואים עצמם כציגי  מהשתייכותם לאליטה של החברה בברית המועצות הובעים

  .)2017יהודית בישראל (פרשיצקי ורמיק, -האיטליגציה הרוסית

  

  ותהליך הביית זהות אבהית של מהגרים "מרחב פוטציאלי" .2.2

לאחר השלב הראשון, הקרוי על פי ווייקוט "שלב התלות המוחלטת", חל השלב השי 

בהתרה של הקשר הסימביוטי עם האם, ויצירת מרחב הקרא "שלב התלות היחסית", המאופיין 

 ;1995; ווייקוט, 2004שלישי בין האם לתיוק, הקרא על פי ווייקוט "מרחב פוטציאלי" (אמיר, 

Ogden, 1992(.  

של ווייקוט מצאות התכוות העיקריות של המרחב  מושג הזה) טען, כי ב2003כהן (

  הפוטציאלי:

האובייקטים המרכיבים את המרחב אים עומדים ברשות עצמם, אים במרחב הפוטציאלי,  . 1

פרדים כישויות עצמיות, אלא כל אובייקט מקבל את משמעותו ואת ערכו הקיומי בזכות 

אובייקט אחר. מבחית המציאות האובייקטיבית, האובייקטים פרדים ויתים לתיאור 

שתתפת מערכת של: אם, שד, חלב, והגדרה אובייקטיביים. כך, לדוגמא, בפעולת ההקה מ

תיוק, פי התיוק ופעולת מציצה, אך החוויה היא תוצאה של פעולת גומלין של כל האובייקטים 

הללו, כאשר מתווספים לאובייקטים אפיוים ייחודיים לתיוק המסוים ולאם המסוימת 

גוש והתמזגות, המיקה אותו. הייקה עשויה להיות חוויה רגשית כמו התעלות והתרוממות, רי

  אך היא עלולה גם לגרום תחושה של יכור, דכדוך, דחייה ועוד.

תכוה וספת של המרחב הפוטציאלי עוצה בחוסר ההבחה בין ממדי הזמן  השוים, ובין מי  . 2

בחוסר המובחות שלו, הודות למרחב הפוטציאלי המתאפשר  -קדם למי ולמה. כלומר, התיוק 

לתי מובחן, בו הוא תופס עצמו כיוצר ווצר בעת ובעוה אחת, וכבעל חש משהו ב -על ידי האם 

יכולת בלתי מוגבלת וכתלוי בעת ובעוה אחת. חוויה ממושכת כזו מאפשרת לפתח בתיוק  

תחושה של גבולות יכולתו וישותו, כמו גם יכולת אמיתית של אהבה וקשר אל זולתו וכל זאת 

  מבלי שיאבד את תחושת עצמיותו.
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הפוטציאלי מבטיח ומקיים את ההמשכיות, ומבסס את ההשתייכות. שי גורמים אלה המרחב  . 3

הים קריטיים להתפתחות האושית. כל יילוד זקוק לתחושה של המשכיות, כך שאין קטיעה 

בין מצב אחד למשהו, ומתקיים מעבר איטי בין מצב אחד למשהו. כל תיוק זקוק לתחושה 

  של השתייכות פיזית ואושית.

וייקוט, מתייחס למהות המרחב הפוטציאלי גם בחיים ו), בעקבות Eigen, 1981אייגן (

הבוגרים והוא מתאר את מרחב המעבר כמרחב בו העצמי והאחר הם לא אחד ולא שיים, אלא 

הדדית, יצירתי, אשר בה, מתפתח ומשתה. במרחב זה וצרים אובייקטים -יוצרים יחד שדה חדיר

אי", אך גם לא חווים כאחרים וחיצויים לגמרי, מדובר באחרות המצויה -של מעבר שהם "לא

וייקוט תיאר תהליך ראשוי ויצירתי בו וצרת חוויה ובתהליך של יצירה והתהוות. לפיו, 

סימבולית, והיא עצמה מכשיר ליצירה ולחוויה בהמשך החיים. המרחב הפוטציאלי הוא סימבולי 

דות המתערבבות זו בזו. במרחב המעבר טמון פוטציאל לצמיחה וממשי, ויש בו התמזגות ופר

  לשיוי ולהתפתחות של האדם ושל יחסו לאחר ולעולם.  

צורות וספות של המרחב הפוטציאלי, כוללות את אובייקט המעבר ותופעות המעבר 

)Winnicott, 1971יקוט מצייןוק עם האם לתפיסת ). וויהאם , שלצורך מעבר מהתמזגות של התי

כאובייקט פרד, דרשת תשתית של יכולת לדיאלקטיקה פסיכולוגית של אחדות ופרדות. בדבריו 

, מצביע Winnicott, 1958/2016b)על התפתחות היכולת של התיוק להיות לבד בוכחות האם (

ווייקוט על האובייקט המעברי כשלוחה אומיפוטטית של התיוק עצמו ובאותה העת, גם 

המצוי מחוץ לשליטתו האומיפוטטית. אובייקט המעבר מאפשר את המעבר הכרחי אובייקט 

  ).1995מסימביוזה לפרדות (קולקה, 

יתן להשליך את רעיון אובייקט המעבר שתיאר ווייקוט לתהליך שעובר המהגר במעבר 

צת על כל כסי התרבות, קבו ארץ מולדתוך המהגר, צרך להיפרד ממארץ לארץ. כמו התיוק, כ

. על מת שתהליך היפרדות זה לא יהיה טראומטי, הות, הערכים והורמות החברתיות שבההתייחס

המהגר ממשיך את הקשר עם ארץ המוצא על ידי אובייקטים בעלי מטען רגשי המזכירים את 

דוגמאות לאובייקט מעבר בתהליך הגירה יכולים  .Sengun, 2001)המולדת שממה הוא פרד (

אכלים, מוסיקה, תקשורת ושפה שהמהגר עושה בהם שימוש בארץ הקולטת על להיות למשל: מ

בוסף, יתן להיח כי כל מהגר עובר את  מת ליצור תהליך הדרגתי של היפרדות מארץ המוצא.

תהליך ההיפרדות ההדרגתי על ידי היאחזות באובייקט מעבר בעל מטען רגשי של ארץ המוצא, אך 

 מרחב הבייים, או ביסוחו -ים בתווך בין שתי התרבויות ושי הדורותהמצא -מהגרים בי דור וחצי

המאוחר, מרחב פוטציאלי, יהיה דומיטי יותר מכיוון שגם הוא במהותו מרחב דיאלקטי המצא 

עדויות לכך יתן לראות במרחב  בתווך בין האובייקטיבי לסובייקטיבי או בין הסימביוזה לפרדות.

הדור וחצי מקבוצות אתיות שוות יוצרים איטגרציה בין כסי התרבות  הציבורי הישראלי שבי

של ארץ מוצאם לכסי התרבות של הארץ הקולטת ויוצרים חיבור מחודש לשפה, המוסיקה 

  .Remennick, 2003a); 2017פרשיצקי ורמיק, ( גדלו והמאכלים שעל ברכיהם

עם ארץ מוצאם על ידי  במחקר הוכחי, אבות רבים סיפרו על הקשר המתמשך שלהם

שימוש בדרכים מגווות כגון: דיבור בשפת אימם, שמיעת מוזיקה בשפה הרוסית ואף הגדיל אב 

אבות אחרים, הדגישו בפיי את החשיבות  אחד לעשות, שכתב ספר על מאכלים מהמטבח הרוסי.

ים להתחבר עבורם לקורא לילדיהם בשמות רוסיים. דרך שמות ילדיהם, כך הם מצייים, הם יכול
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אבות אלו מספרים כי בדרכים הללו הם שומרים על הקשר עם כסי התרבות של  מחדש למולדתם.

ערש ילדותם ובכך הם יוצרים תחושת המשכיות וקוהרטיות של הזהות שלהם כמהגרים וכאבות 

  וחיבור לכסי התרבות שלהם. 

החיבור לכסי התרבות מארץ המוצא, והשילוב בין הישן לחדש, מתרחש, על פי ווייקוט, 

   ).(Winnicott, 1971במרחב הפוטציאלי 

על מת שהמהגר יוכל לעשות את החיבור והאיטגרציה, על הסביבה הקולטת להיות שם 

י מצאו שי המהגר בין שתי התרבויות. במחקר הוכח" כמרחב מכיל ומחזיק שבתוכו "משחק

איטגרטיבית. -הביית זהות איטגרטיבית והביית זהות דיס -דפוסים של הביית הזהות אבהית

תבון כעת על שי הדפוסים הללו ועל אופן עיצובים דרך המושג "מרחב פוטציאלי" שהגה 

   ווייקוט.

  

  גיבוש דפוס איטגרטיבי "במרחב פוטציאלי" .2.2.1

והמורכב בין אם לתיוקה, שעובר מתלות מוחלטת לתלות יחסית, כך כמו הקשר העדין 

המהגר בן הדור וחצי מתחיל את חייו החדשים בארץ הקולטת, כאשר הוא תלוי בה כסביבה 

ובחלוף הזמן, המהגר, כמו התיוק, מתחיל את צעדיו הראשוים לקראת עצמאות אישית . מאפשרת

תארים, כיצד לאחר השים הראשוות של ההלם ופרדות. האבות שהשתתפו במחקר הוכחי מ

התרבותי וההתארגות הפשית והקוקרטית בישראל, הם מתחילים להתבון ממעוף הציפור על 

זה שעובר המהגר מתרחש,  התהליך שהם עוברים, ועל הזהות שהם מבים יחד עם משפחתם. תהליך

ו, מהגרים מצאים במרחב ) הציע, ב"מרחב פוטציאלי". לדידSengun, 2001( סגןכפי ש

, כי מציין סגןץ המוצא לארץ הקולטת. הפוטציאלי כאשר הם עוברים תהליך של הגירה מאר

מהגרים יכולים להשתמש במרחב הפוטציאלי באופן משחקי ויצירתי, ולגבש זהות ייחודית 

ההגירה. המורכבת מפסיפס של שתי התרבויות והשקפות העולם שמהן הגיעו ושאותן פגשו בעקבות 

, סגןזהות של הארץ הקולטת. בהמשך לזהות ייחודית זו שוה מהזהות של הוריהם, ושוה גם מה

במרחב הדמדומים שבין תרבות אחת  - במרחב פוטציאלי כפולאציע כי בי דור וחצי מצאים 

מחד, אין הם שייכים לדור הראשון המחובר לארץ המוצא,  -לאחרת, ובוסף במרחב בין דורי

 ,Hernandez, 2010; Kim, 2014; Pham( ידך אים כדור השי המחובר יותר לארץ הקולטתומא

2012( .  

בעיצומו של תהליך ההביה המתרחש ב"מרחב הפוטציאלי", מהגרים בי דור וחצי שהיגרו 

השירות  -מברית המועצות לשעבר לישראל, מוצאים עצמם בשלב זה בהתסות משמעותית ביותר 

הגה לישראל. השירות הצבאי מהווה מרחב פוטציאלי בכך שהוא מהווה כר פורה הצבאי בצבא ה

לגיבוש הזהות של המהגר, ומאפשר לו לגבש את עצמאותו בחברה החדשה, ובמקביל להתבון אל 

   מרחבי העבר.

, שעלו מתוך הראיוות עם האבות במחקר זה, היא הדגשת השירות הצבאי אחת התמות

שים לאחר הגעתם  4-חידות לוחמות בפרט. אבות אלו התגייסו, בממוצע, כבצה"ל בכלל ושירות בי

 לישראל, והגיוס היווה עבורם את השלב השי בתהליך ההגירה, לאחר שלב הקליטה הראשוי.

השירות הצבאי בישראל, ביגוד למדיות מערביות אחרות, הוא שירות חובה המהווה אבן דרך 
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ית ולהשתייכות לקבוצת הרוב. השירות הצבאי מתקיים משמעותית להשתלבות בחברה הישראל

) "תקופת המורטריום", תקופה שבה Erikson, 1968בגיל ההתבגרות, שמכוה על פי אריקסון (

אחד הגורמים  הפרט מגבש את זהותו ואישיותו ובוחן את ערכיו והשקפותיו דרך קבוצת השווים.

), שיתן להגדירה כתחושת Noy, 1991הלכידות (המשמעותיים ביותר להשתלבות טובה בצה"ל הוא 

). הלכידות בשירות 2006שלום והורצ'יק, -השתייכות וקשר תומך עם הפרטים האחרים ביחידה (בן

הצבאי היא קריטריון חשוב ביותר להסתגלות ליחידה הצבאית בה משרת החייל. לכידות מקבלת 

שירות בהן הוא תובעי, קשה, ומצריך משה תוקף כאשר מדובר על שירות ביחידות לוחמות, שה

חוסן פשי גדול. הלכידות ותחושת ההשתייכות ביחידות אלו הן חיויות, ובהיעדרן עלול השירות 

  .לקושי בגיבוש בזהות איטגרטיבית לגרום למשבר פשי אצל החייל

אצל המהגר, הלכידות ותחושת השייכות חיויות להמשך ההתאקלמות בארץ הקולטת. 

ל האבות אכן מתארים השתלבות מרשימה וקלה בצה"ל, ואף הגעה ליחידות מובחרות חלקם ש

והאחווה היו ר לרגלי האבות האלו, ואפשרו השתלבות  הרעותביותר והתקדמות במעלה הדרגות. 

מהירה ווחה בחיק החברה הישראלית. בוסף, חלק משמעותי מהרטיב שעלה מהראיוות, הייתה 

ה"ל, והם ראו לכון להדגיש זאת מספר פעמים במהלך הראיוות. חלקם הגאווה להיות לוחם בצ

 .אות תודה על מה שהמדיה תה להםאף ראו את השירות ביחידה קרבית כתרומה למדיה וכ

לביהם את אהבת הארץ ואת  עשויים להחילפכים ברבות השים לאבות, ומהגרים אלו הו

חשיבות התרומה למדיה. יתן להציע, שאבות אלו גיבשו את זהותם האישית והאבהית במרחב 

פוטציאלי, שאפשר משחקיות ויצירתיות בזכות כיסה וחה וקלה דרך השירות הצבאי לחברה 

ו דפוס הישראלית, ולכן הם היו פתוחים לאמץ את הפרקטיקות ההוריות שפגשו בישראל הב

אותם אבות עושים מאמץ שפגשו. זה שהכירו וזה  –איטגרטיבי שיוצר פסיפס בין שי העולמות 

לעשות איטגרציה בין ההון התרבותי שעליו גדלו לבין ההון התרבותי שפגשו בישראל. הם 

משקיעים זמן ומשאבים כדי ללמד את ביהם את השפה הרוסית, את התרבות והערכים שעליהם 

  ראל.שגם מעוייים לחשוף אותם לעושר התרבותי שקיים בי גדלו, אך

  

  "המרחב פוטציאלי" תאיטגרטיבי בעת קריס-דפוס דיסגיבוש  .2.2.2

וכחת כאם סביבה, שוכחת ואיה וכחת, איה  לב עדין זה ביקות, כאשר האםבש

שמאפשרת את היכולת של התיוק להיות לבד, אלא היא מכיחה את האובייקטיביות שלה טרם 

הזמן, עלול להתפתח אצל התיוק מבה פש הגתי הקרוי על פי ווייקוט "עצמי כוזב". העצמי 

האותטיים של צרכים ה בה, בעודרך להיעות לצרכי הסבימבה פש אשר מאופיין בצו היוהכוזב 

בדומה ליקות, גם הסביבה . Winnicott, 1960/2016a)( תיוק אים באים לידי ביטוי וסיפוקה

. הסביבה הקולטת עלולה להעמיס ציפיות, יקהלולה להיחוות כחודרית ולא מחזהקולטת ע

ב את זהותו סטראוטיפים וסטיגמות על המהגר שאיה מאפשרת לו את היכולת המשחקית לעצ

  בקצב ובאופן שכון לו.

חלק מהאבות שהשתתפו במחקר הוכחי, תיארו את המרחב הפוטציאלי שלהם כמרחב 

ספרות  מצמצם, שאיו מאפשר יצירתיות וביטוי של כישרוותיהם ושל הערכים שעליהם גדלו.

ההגירה מוכיחה, כי לאחר התקופה הראשוה בארץ הקולטת, המאופיית בשיכרון חושים, התקופה 
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 & ,Mirsky, Slonim-Nevo( השייה מאופיית במשבר רגשי ותפקודי שעלול להימשך מספר שים

Rubinstein, 2007; Ritsner & Ponizovsky, 2003; Ward, Bochner, & Furnham, 2001(.  

גרים בי דור וחצי אשר היגרו לישראל, עלול המשבר להיות עמוק ווקב יותר אצל מה

בתקופה זו, מכיוון שהם מצאים בעיצומה של תקופת גיל ההתבגרות, המאופיית לעיתים במשבר 

). בוסף, חלקם Erikson, 1968( זהות אישית אתגר להבות) וב(Levy-Waren, 1996אישי ומשפחתי 

  כסים לתקופה זו כאשר הם מתחילים שירות איטסיבי בצה"ל. - המבוגרים שבייהם -

חלק מהאבות שהשתתפו במחקר זה, והתגייסו לצה"ל, מתארים את התחושה הקשה שלא 

   .וחשיפה לגילויי גזעות במסגרת הצבאית יתן  ביטוי לכישורים שהביאו עימם מארץ מוצאם

), יתן להציע כי המרחב Winnicott, 1960/2016aבהרחבה לתיאוריה של ווייקוט (

התפתחות של עצמי כוזב אשר איו מחובר לאותטיות גרם לו חדר י של אבות אלו פגע,הפוטציאל

) המשיך את משתו של ווייקוט, ותיאר את 2003שלו, וללא יכולת של משחקיות ויצירתיות. אוגדן (

קה, התיוק המצא במרחב הפוטציאלי הסיכון כאשר אין סביבה מחזיקה. כאשר אין סביבה מחזי

או לקוטב הפטזיה או לקוטב המציאות. כאשר התיוק קורס  -הוא עלול לקרוס אל אחד הקטבים

למרחב הפטזיה, הוא עלול לחיות את חייו בעולם דמיוי ופטזיורי במקביל ליתוק מהמציאות 

ת רק במציאות קוקרטית ללא החיצוית. כאשר התיוק קורס לקוטב המציאות, הוא עלול לחיו

   יכולת של חלימה, דמיון ופטזיה.

ערערים שלושת היסודות מתבהמשך למשתו של אוגדן, אציע כי בתהליך ההגירה 

  המאפייים את המרחב הפוטציאלי, כפי שצייו לעיל.

בתהליך ההגירה המרחב משתה. הקהילה, החברה ותפיסות העולם משתים, לעיתים,  -המרחב 

היכר. ארץ המוצא של המהגרים, שהיא צור מחצבתם והיא מקור ייקתם, משתה ופושטת  ללא

  .ודוחה ולובשת צורה בדמותה של ארץ חדשה, זרה ולעיתים אף מוכרת

בתהליך ההגירה מימד הזמן משתה. החגים, המועדים, שגרת החיים ואף קצב הזמן  - הזמן

  ת.משתה, כאשר מהגר עובר מארץ מוצאו לארץ אחר

בתהליך ההגירה מאפיין זה מתערער בצורה יכרת ביותר. תחושת  -תחושת המשכיות והשתייכות 

ההמשכיות של מוסדות החיוך, השפה, הערכים והחברה משתה מהותית, כאשר המהגר עובר 

לארץ זרה. מאפיין זה מעורער עד היסוד כאשר מדובר על מהגרים מתבגרים, הזקוקים לסביבה 

  כדי לבות עצמי מגובש וקוהסיבי.מוכרת וידועה 

ערעור שלושת היסודות שעליהם מבוסס המרחב הפוטציאלי, עלול לגרום לקריסה לאחד 

הקטבים, ובמקביל למחוק את הקוטב השי. בהקשר של הגירה, הביית הזהות של המהגר עלולה 

המוצא, ללא  של ארץ לחילופין או של הארץ הקולטת או -להיצמד בצורה וקשה לאחת הזהויות 

  יכולת ליצור איטגרציה בין שתי הזהויות השוות, כאשר המרחב הפוטציאלי פגע.

סוגיה זו מקבלת משה תוקף כאשר מדובר במהגרים בי דור וחצי, אשר שלושת היסודות 

בצורה משמעותית מאוד אצלם מתערערים  -הזמן, המרחב והשייכות  -של המרחב הפוטציאלי 

יס לצה"ל. לכן, יתן לסכם, כי המהגר בן דור וחצי מצא בתקופה מאתגרת, כאשר המהגר מתגי
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מכיוון שהוא דרש לצלוח שלושה תהליכים מקבילים: ראשית, המעבר בין הילדות לבגרות, הכולל 

  שיוים התפתחותיים, פסיכולוגיים ופיזיולוגיים.

ה כגון עזיבת ילאשית, הוא חווה תקופה משברית בעקבות ההגירה והקושי המתלווה 

הורמות החברתיות, הערכים וקבוצת השווים שעל ברכיה גדל, ולעיתים גם עזיבת התא המשפחתי, 

כאשר מדובר בהגירה ללא הורים ואחים. שלישית, המהגר כס למסגרת צבאית, שבה הורמות, 

דרש  הוא -יחד עם המטען שהביא עימו מארץ מוצאו  -הערכים ותפיסת העולם זרים לו, ושאותם 

  ).1999(שבתאי,  חון מחדשלב

לא זו אף זו, הדימוי של השירות הצבאי בעיי המהגר מברית המועצות לשעבר היו שלילי, 

 שלום-מפאת אורכו של השירות בברית המועצות ומחמת הקשיים הגדולים הכרוכים בו (בן

סטרטגיות שוות ), מה שמוביל לעיתים את המהגרים בי דור וחצי להשתמש בא2006והורצ'יק, 

 ,Lomsky-Feder & Rapoportלוג ושימוש בצבא לטובתם האישית (כלפי הצבא, כמו דחייה, לג

. לצד מחקר שתיאר פרקטיקות של התגדות של מהגרים מברית המועצות לשעבר למודל 2003)

 ,Ben-Ari; 1999שבתאי, הגבריות ההגמוי הקיים בצבא, ואף זלזול בו, מחקרים אחרים מראים (

), שמהגרים מאמצים את מודל הגבר ההגמוי. כדי שהמהגר יוכל להשתלב ולהסתגל ליחידה 1998

שלו, ולקבל זכויות חברתיות ואפשרות קידום והשכלה בחברה הישראלית, הוא צריך לאמץ גישה 

אסימלטיבית, שבגיה הוא זוח את זהותה התרבותית של ארץ מוצאו, ומאמץ את זהותה 

חיילי היחידה ומפקדיה, המייצגים את הערכים והורמות של החברה  -ת הרוב התרבותית של קבוצ

  הישראלית, ואת המודל ההגמוי של הגבר הלוחם, תוך כדי דחיה של מודלים אחרים. 

רובם ככולם שירתו  -במחקר הוכחי עלה, כי האבות שעלו לארץ בתקופת ההתבגרות 

עשו יסיון להיטמע היטב בחברה הישראלית בצה"ל בתקופה השייה של תהליך ההגירה. חלקם 

ההגמוית, ולאמץ את המודל הגברי המוצע כחלק איטגרלי מהשירות הצבאי, וחלקם הביעו זלזול, 

  ).Lomsky-Feder & Rapoport, 2003דחייה ויכור כלפי הצבא וכלפי מודל הגבריות הישראלי (

איטגרטיבי, הגורם לאב -הדיס עובדה זו יכולה להסביר את התפתחותו ועיצובו של המודל

להזיח ולדחות את מאפייי התרבות והערכים של ארץ מוצאו, או לחילופין, להיאחז בצורה וקשה 

בערכי התרבות והורמות החברתיות של ארץ מוצאו. יתן לשער, שאבות אלו טו לאמץ את המודל 

תלבות חברתית ותרבותית האופייי בצה"ל, מאחר שרובם לחמו ביחידות קרביות המחייבות הש

בתוך הקבוצה ההגמוית, כדי לצלוח בהצלחה את תהליך ההכשרה המפרך והארוך, מה שגרם להם 

, ולהפוך לגברים ישראלים, שהזהות הישראלית על כל ערכיה התיך את זהותם התרבותיתל

אשר  והורמות שלה מופמים ומוטמעים בתוכם עמוק פימה. ממצא זה עולה בקה אחד עם מחקר

עסק בלכידות החברתית של מהגרים המשרתים ביחידות לוחמות בצה"ל, המאמצים את ורמות 

שלום -קבוצת הרוב כדי ליצור קשר טוב עם המפקדים, וכדי לתפקד באופן מיטבי בקרב (בן

  ).2006והורצ'יק, 

 ברבות השים, גברים אלה שלחמו ביחידות לוחמות בצה"ל, הופכים לאבות לבים ולסוכי

חיברות לחברה הישראלית. בחלק יכר מהראיוות עם אבות אלו היה דגש על הרצון להשתייך 

לקבוצת הרוב הישראלית ולאמץ את ערכיה בצורה מלאה, באבהות כמו בצבא. שמעתי פעמים רבות 

י ביי ישראלי לכל דבר", או "אין שום שוולד וגדל בישראל". וי משפטים כמו "אבין אבא ש
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ו, שחזרו על עצמם שוב ושוב בראיוות, הבהירו לי את הצורך הגדול של אבות אלו משפטים אל

  להשתייך לקבוצת השווים של האבות בישראל, כפי שדרשו לעשות בשירותם הצבאי.

שחוו דחייה  -כפי שתוארו לעיל  -הוא של אבות  איטגרטיבי-הדפוס הדיס  גוון אחר של

ויכור של זהותם וכשרום בשירות הצבאי. יתן לשער, שבאופן מקביל, אבות אלו שחשו דחיה 

ויכור בצה"ל יאמצו בצורה וקשה את המודל האבהי, שעל ברכיו גדלו בברית המועצות לשעבר, 

עוייים גשו בישראל, ואף אים משפואים חפצים לאמץ את הורמות והפרקטיקות ההוריות 

להכירם. בוסף, אבות אלו ש"המרחב הפוטציאלי" שלהם פגע בתהליך הקליטה וההסתגלות 

בישראל בכלל ובשירות הצבאי בפרט, תיארו בפיי זלזול עמוק וסלידה כלפי ההורות שפגשו 

  רה הישראלית.בישראל והם מעוייים להסתגר בחברה האתית שלהם כמעט ללא מגע עם החב

זו הישראלית וזו הרוסית,  -לסיכום, מוצע כי הדפוס של האיטגרציה בין שתי התרבותיות 

איטגרציה של האבות בי דור וחצי, המאופיין בקריסה לאחד הקטבים בצורה -והדפוס של דיס

רק אימוץ של ערכי התרבות הרוסית והמודל האבהי הרוסי, או רק אימוץ של ערכי  –וקשה 

על ידי מדייות ההגירה של  ,בין היתר ,מעוצבים ,ת הישראלית והמודל האבהי הישראליבוהתר

  ישראל בשלב הראשון להגירה, והשירות הצבאי בצה"ל בשלב השי להגירה.

  

  העברה בין דורית כמבה אבהות .2.3

דרך וספת להתבון על ההביה והגיבוש של דפוסי האבהות שעלו במחקר, היא מזווית 

דורית. העברה בין דורית מוגדרת כאימוץ של דפוסים התהגותיים, -הראייה של העברה בין

קוגיטיביים ורגשיים המאפייים את ההורים על ידי ילדיהם. העברה בין דורית היא תופעת 

מעיית, היות שלעיתים הילדים מאמצים לעצמם לא רק דפוסים חיוביים ויעילים, אלא גם דפוסים 

  Bouchard & Shih, 2013; Hammen, Brennan, & Le Brocque, 2011לתי מסתגלים (שליליים וב

אחת הסיבות לקיומה של העברה בין דורית היא היות המשפחה הגורם המרכזי בעיצוב אישיות  ).

האדם. השפעתה של המשפחה רבה מזו של יתר מוסדות החברה (קהילה, תרבות, בית ספר או 

. אמם תבית צא מלווים את האדם לאורך כל חייופייי משפחת המוסביבת עבודה), ועל כן מא

חייהם של אשים איה העתק מדויק של דרך החיים של הוריהם ושל משפחת המוצא, אולם קיימים 

מוטיבים בסיסיים שמועברים מדור לדור, גם אם הפרט שואף לחוות חיים שוים מאלה שהיו מת 

ו ובעת מהצורך האושי להיצמד לאובייקטים משמעותיים, חלקם של הוריו. חזרה בין דורית ז

וזאת כדי לחוש בטחון, יציבות וקביעות בחיים. מציאות החיים במשפחות המוצא מעצבת "מודל 

  .פימי" ביחס לעצמי ולאחריםעבודה 

תהליך ההעברה הבין דורית עלול להעביר מדור לדור דפוסים לא פתורים וטראומות לא 

, ולגרום להתפתחות לא (Fraiberg, Adelson, & Shapiro, 1975; Lieberman, 1999)מעובדות 

 ;Chun, Cronkite, & Moos, 2004תקיה אצל הילד ולהופעת פתולוגיות מגווות, כגון: דיכאון (

Hammen, Brennan, & Le Brocque, 2011  ,מאידך, יכולות לעבור  ).2005) ואלימות (גולדשטיין

וויות מיטיבות ומעשירות, התורמות להתפתחות התקיה של הילד, ובהמשך גם מדור לדור ח

 ;Beebe & Lachmann, 2003( מאפשרות עיצוב בריא ומיטיב של ההורות של ילדים אלו

Lieberman, Padron, Van Horn, & Harris, 2005.(  
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ומה צריך כאשר גברים מתבוים למרחבי העבר, קיימות מספר דמויות המורות להם איך 

אבא להיות, אולם אחת התמות המרכזיות בספרות האבהית היא היעדר מודל משמעותי של "איך 

צריך אב מודרי להיות". כמובן, המודל הטבעי הוא אביו של האדם עצמו, אך למרות שפעמים רבות 

. גברים רואים באביהם מודל, זהו לרוב מודל שלילי של אבהות, בדגש על מה שהם רוצים לשות

כאשר  .)Dienhart & Daly, 1997לרוב, גברים מבקשים לפצות על החסכים שחוו אצל אבותיהם (

מדובר בבים מתבגרים, דמות האב היה הדמות שאליה ישאות העייים, ושאת דפוסיה רוצים 

), אשר חקר בים מתבגרים ויחסם אל אבותיהם, מתאר את 2004גליל (-לאמץ. מחקרה של פלח

הצמא  לקשר והרצון להכרה מצד האבות שלהם. בגיל זה, האב הופך לדמות בתוך הכמיהה, ואת 

עולמו הפימי של הער, ולאורה הוא בוה ומעצב את אבהותו העתידית. מחקר זה עולה בקה אחד 

עם ממצאי המחקר הוכחי בכך שאבות רבים תיארו את הקשר שלהם עם אבותיהם, ואת החשיבות 

. כאשר ואף את הדימיון הגדול בין אבהותם לאבהות של אביהם םשל דמותו בהביית אבהות

המתבגר עובר תהליך של הגירה, אימוץ דפוסי ההורים הוא דבר שאיו עשה באופן אוטומטי, אלא 

  ).2018עובר בחיה מחודשת עקב המפגש עם דפוסים אחרים בארץ הקולטת (זיו, 

לשעבר מתחלקים לשלוש מגמות  מתוך המחקר הוכחי עולה, כי אבות מהגרים מבריה"מ

  :סי אביהם כמבים את זהותם האבהיתעיקריות, בהקשר של העברה בין דורית ואימוץ דפו

מאופיית בהביית זהות דומה באופן כמעט מלא לזהות של אביהם, אשר באה  המגמה הראשוה

  לידי ביטוי בפרקטיקות ההוריות שהם וקטים, ואף בסגון השיח שלהם עם ביהם. 

מאופיית בהביית הזהות הבוחת אילו דפוסים ומוטיבים האב לוקח מאביו,  המגמה השייה

ואיזה הוא בוחר שלא לקחת. זהות אבהית זו מבה זהות אבהית היברידית, המשלבת כפסיפס את 

  העבר וההווה יחדיו.

מאופיית בהביית הזהות על ידי דחייה, ביקורת ואף יכור של המוטיבים  המגמה השלישית

והדפוסים של אבותיהם. בוסף, מכיוון שהאפשרויות ותאי ההורות השתו ללא היכר, סגון 

ההורות של אבותיהם של האבות תפס בעייהם ככמעט לא רלווטי למשימת האבהות שלהם כיום. 

וי מוחלט מסגון האבהות שהוצג להם על ידי אביהם. כך, בהסתכלם לכן, רוב האבות מדברים על ש

). אבות אלו התמודדו עם 2009כ"ץ, בתרבות האבהות, המודלים של העבר הם בלתי מספקים (

קשיים ואתגרים כדי לעצב אבהות שוה מזו שהכירו, ולעיתים חשו מצוקה ומתח וחוסר ביטחון 

מול איטראקציות שוות עם ילדיהם. אבות אלו עזרו בכלים מגווים, כגון קורסים מקצועיים 

ם למגמה וחברים, כדי ללמוד מחדש על אבהות. המאפיין המשותף לרבים מהאבות השייכי

של ההגירה ושל  -השלישית הוא שהם עברו תהליך של חזרה בתשובה. יתן לשער, ששי התהליכים 

החזרה בתשובה, גרמו להפיית עורף לדמותו של אביהם, ואי אימוץ של דפוסיו ומאפיייו, לפחות 

  מודע.לא באופן 

ור וחצי, שעלו לאחר שתיארו את תוצאות עיצובה וגיבושה של האבהות של מהגרים בי ד

מברית המועצות לשעבר לישראל, עבור בפרק הבא לעסוק בפן וסף של האבהות, והוא 

האיטראקציה בין האבות לבין ביהם, והגווים השוים של איטראקציה זו כפי שבאו לידי ביטוי 

בראיוות במחקר וכחי זה. בחן וביט על איטראקציה זו מהפריזמה של הפסיכולוגיה 

  ).2010, 1994, 1990(יהודית, שפיתח מרדכי רוטברג -לוגיתהדיא
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  ןב-אבא תואיטראקציייהודית -אלוגית. הגישה הדי3

אוריה הפסיכואליטית בין אב לבו, שקיבלה את כפי שצייו, האיטראקציה שתוארה בתי

וחרדה של  בין אב לבו שלט, מאבקי כוח-אופייה ביחסי שולט אלי,יפהשראתה מהמיתוס האד

האב מפי תפיסת מקומו על ידי בו. התפיסה הזו הכיחה יחסים דיאלקטיים בין אב לבו אשר רק 

יהודית שפיתח מרדכי רוטברג, מציעה  -הגישה הדיאלוגית אחד יכול לצח בעוד השי מפסיד.

יר להתבון על האיטראקציה בין אב לבו דרך פריזמה דיאלוגית בה האב והבן יכולים להעש

בו  -משחק סכום האפס""ולהפרות אחד את השי, ללא הצורך במאבק ויחסי גומלין המאופייים ב

  האחד מצח על חשבון הצד השי.

איטראקציה זו יכולה להתרחש כאשר האב משכיל "לצמצם" את עצמו ומאפשר מקום 

במחקר עם ביהם כעת תבון על האיטראקציה שתיארו האבות  וביטוי לעולמו הייחודי של הילד.

  יהודית יחד עם המחקרים העדכיים בתחום זה.-פריזמה של הפסיכולוגיה הדיאלוגיתדרך ה

  

  איטראקציה מעורבת .3.1

א האיטראקציה בין האבות לביהם. הגוון יאבהות ההאחד היסודות העיקריים של 

גדולה של הדומיטי של האיטראקציה של האבות המהגרים עם ביהם התאפיין במעורבות 

הראשוים, אשר כללה שאיפה של האבות להיות עם ביהם בארוחות המשפחתיות, עזרה בהכת 

שיעורי בית, יהול שיחות פש, ומעורבות בחיי ביהם מבחיה לימודית ומבחיה רגשית. ממצא זה 

עולה בקה אחד עם מחקרים המצביעים על תופעה מרתקת, שבה אבות מהגרים מגלים מחדש את 

הותם, מגלים מעורבות גדולה עם ילדיהם, ומטפחים קשרים אמיצים וחזקים עם בי משפחתם אב

  ).Nesteruk & Marks, 2011; 2006סטריאר וסטריאר, -רואר( בעקבות תהליך ההגירה

גוון וסף וחשוב של האיטראקציה של אבות אלו התאפיין בהפריה ההדדית של האבות 

ו והעשירו את עולמם הפימי והרגשי בזכות האיטראקציה עם עם ביהם. אבות אלו למדו, התפתח

  ביהם. 

). 2010, 1994, 1990אחד ההסברים ליכולת זו קשורה לרעיון הצמצום, שפיתח רוטברג (

רוטברג מסביר ש"צמצום" הוא התועה הפשית אשר מאפשרת דיאלוג והפרייה על ידי צמצום 

והבין דורי או לפות מקום לחלק בפש שהודחק, ברובד כדי לפות מקום לזולת ברובד הבין אישי 

התוך אישי. רעיון "הצמצום" מוגד לתועה הדיאלקטית שמבקשת רק להתרחב ומכיחה את 

   ).2010; רוטברג, 2010המאבק והמתח בין שי כוחות, אשים או אידאות (כהא, 

ם לבין ביהם רבים מהאבות שהשתתפו במחקר הוכחי, תיארו את האיטראקציה בי

כמאפשרת שיח כה ופתוח. בסיפוריהם הם תיארו כיצד הם עושים מאמץ גדול לצאת מוקדם 

יח אופיין הש מהעבודה כדי להיות עם ילדיהם בצהריים ולהיות וכחים בחייהם לאחר בית הספר.

 אפשר ביטויי רגשות על כל גוויהם וחשיפה של עולמו הפימי של האבבקרבה בין האב לבו ו

של אבהות, מכוה בפי רוטברג "האב המגידי", המאופיין בצמצום זה מודל  באיטראקציה עם הבן.

וצר יחסי גומלין המאופייים בדיאלוג וביית . אב זה ימת לאפשר גדילה וצמיחה של בועצמי על 

מרחיב מחקר על אבות לבים מתבגרים, שעשה על בסיס משתו של רוטברג,  ).1990שיח (רוטברג, 

את החוויה וההביה האבהית של "האב המגידי". המחקר מתאר אבהות זו כמאופיית ביחסי קרבה 
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של האב לבו, כאשר האב שותף ומעורב בחיי בו. הגבולות שלו ברורים, אך גמישים על פי הסיבות 

וה, וההקשר. הוא פועל בצמצום כדי לתת מקום לצמיחת בו. חוויותיו מאופייות בשמחה, בגאו

היה יותר דיאמית. אבות אלו התפתחו וצמחו  "האבות המגידים"ובכבוד כלפי בו. ההביה של 

יחד עם בם. הם הביו, כי ער מתבגר איו זקוק יותר למעורבות סמכותית ופטרוית, אלא לצמצום 

חסי ולתית מקום להתפתחות אישית. כמו כן, השיח והדיבור היו המאפייים הבולטים ביותר בי

צייו בפיי את  הוכחי במחקר  האבותגם  ).2013הגומלין של אבות אלו עם בם המתבגר (גורין, 

החשיבות להציב גבולות לביהם מתוך דיאלוג על האירועים שקרו באופן כה ופתוח. היה להם 

חשוב שהצבת הגבולות וצעדים של עישה לא יהיו מתוך מקום של היררכיה, פטרוות וסמכותות, 

יכה גם הבחירות בחיי המשפחה כמו הל אלא מתוך מקום של הבה והסבר לצעדים שהם קטו.

לחוגים ויציאה לחופשות, עשו בהחלטה משותפת בין האבות לביהם ועשה יסיון, על ידי האבות, 

  לקבל החלטות מתוך תית מקום לדעתו של בם.

גוון וסף, שאפיין את האיטראקציה המעורבת היא החשיבות שותים האבות 

בות בפרספקטיבה של הילד; לאוטוומיה של ביהם. התמיכה בצורך באוטוומיה כוללת: התחש

מתן רציול והסברים לצפיות ההורה; מתן בחירה ועידוד יוזמות; הפחתת הלחץ ואמצעי השליטה; 

רבים אשר השתתפו במחקר, תומכים  והדגמת הערך הפימי של התהגות מצופה. אבות

סברים של מתן ה, עושים זאת על ידי קידום העה של פעולות רצויותבאוטוומיה של ביהם והם 

אבות אלו מסים לעודד את בוסף,  ותית בחירה חופשית רחבה. הפעולות שהם קטו כלפי ביהם

). Assor, 2012הילד לפעול מתוך כווה אותטית פימית ולא מתוך כפייה פימית או חיצוית (

ויות את טיית הילד לפעול בהתאם להתהג צורך באוטוומיה של הילד, מגבירהתמיכה הורית ב

, מאחר והוא מבין ומוקיר את הערך העומד מאחוריהם, את הערכים של הוריומצופות, או לאמץ 

תמיכה  מצא כי ,בושא שעשה ). במחקרAssor, 2012ולא בשל תחושות אילוץ או כפייה (

באוטוומיה תורמת רבות להפמה עמוקה של ציפיות הוריות, המלווה ברגשות חיוביים, ומביאה 

  ).(Assor, 2011ליישום איכותי של הציפיות ההוריות 

  

  איטראקציה של שליטה .3.2

גוון שוה של איטראקציה בין האבות לביהם, שעלה מתוך חלק מהראיוות, מאופיין 

טה וגבולות וקשים. היחסים בין אבות אלו לביהם היו יחסים היררכיים, באיטראקציה של שלי

עסקו בעיקר בגבולות, משמעת וסדר, ועדרו כמעט כליל חום, אמפתיה ושיחות על עולמו הפימי 

ממצא זה עולה בקה אחד עם מחקרים, אשר התחקו אחר סגון ההורות בברית המועצות  של הילד.

ההורות השכיח הוא הסגון הסמכותי, המאופיין בדרשות גבוהה של לשעבר, ומצאו כי סגון 

 Robila, 2010; Wang( ההורה כלפי ילדיו, אך מוך בתגובתיות ובתשומת לב לרצוותיו של ילדיו

& Leichtman, 2000(.  ,יהםם לבין בטראקציה של שליטה ביים אייתן לשער, שאבות אלו מב

 ברה הטוטליטרית, שהייתה בברית המועצות לשעבר (מירסקיבעקבות ההשפעה הגדולה של הח

  ), ושאת עקבותיה או רואים בסגון האבהות של אבות אלו כיום.1999, ועמיתים

בוסף, יתן להציע כי יחסי השליטה בין חלק מהאבות לבים במחקר הזה, ובעים מתוך 

ים לילדיהם כדי שהאחרוים סגון ההורות השכיח בברית המועצות לשעבר שטיפח תלות בין הור
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-Chentsova( יהיו כפופים למרותם של הדמויות ההוריות ויבצעו את המטלות הדרשות מהם

Dutton, 2012; Chentsova-Dutton & Vaughn, 2011.(  

. אב זה, אליבא דרוטברג, "האב הפרוסי" )1990( את סגון האבהות הזה מכה רוטברג

, שהתפתח באוסטריה ובעיקר בפרוסיה, והיווה בסיס למשתו של מאופיין באב השתלטן והכל יכול

בלתי פרויד על הדמות האדיפאלית, המסרסת והמטילה את אימתה על בה. אב זה הוא וקשה, 

"משחק סכום האפס", שבו בטראקציה ביו לבין בו מאופיית האי. מצטמצם ובלתי יתן להשפעה

-והמאבק הוא התמה המרכזית המאפיית את דיאדת אביצחון של האחד הוא הפסדו של האחר, 

  בן זו.

חלק מהאבות תיארו את חווית החרדה שלהם מפי זרים וכיצד הם מחכים את ילדיהם 

לא ליצור קשר עם אשים שאים קרובי משפחה. חוויה זו גיבשה, יתן לשער, אצל אבות אלו, 

יהם על ידי זרים. אבות אלו דרשו לדעת איטראקציה של שליטה מפי פגיעה אופציואלית של ילד

הסבר חלקי לאופי איטראקציה זה, עוץ בעבודה  היכן ועם מי ילדיהם מתרועעים בכל רגע תון.

שאבות אלו הים מהגרים מברית המועצות לשעבר אשר המרחב הציבורי שבצילו הם גדלו, היה 

. Leipzig, 2006; Shlapentokh, 2006)מאופיין בחששות מפי השירותים החשאיים ומזרים (

בוסף, המרחב הציבורי הישראלי, היו מרחב חדש ואשר מצא בתהליכי גיבוש, מה שעשוי להגביר 

  מרחבו של הילד. ית החרדה והרצון ההגתי לשלוט עלאת חוו

בפרק הבא דון בתמה מרכזית וספת, שעלתה מתוך הראיוות עם האבות, תפיסת התפקיד 

  בי דור אחד וחצי, שעלו מברית המועצות לשעבר לישראל.של האבות המהגרים 

  

  . תפיסת תפקיד האב4

כאשר באים להתבון על התפקיד האבהי, כפי שתופסים אותו אבות בי דור וחצי שעלו 

מברה"מ לשעבר, יתן להבחין בשתי מגמות עיקריות מתוך המחקר הוכחי. המגמה האחת מצביעה 

שהם שלמים איתו, והם תופסים את עצמם כאבות מיטביים היודעים על אבות שעיצבו תפקיד אבהי 

את מלאכתם ותפקידם. המגמה השייה מצביעה על אבות שתפקידם לוט בערפל, ואיו בהיר להם 

והחוויה האבהית  מספיק. תחושה זו גורמת להם לתפוס את אבהותם כאבהות שאיה מיטיבה,

  כה ובלבול.של חוסר אוים, הערכת עצמית מו שלהם היה

  

  תפיסת תפקיד שלמה .4.1

האבות מהמגמה הראשוה תיארו את עצמם כאבות מעורבים, וכחים וממלאים תפקיד 

משמעותי בחיי ילדיהם. תפקיד זה בא לידי ביטוי באיטראקציות מגווות עם הילד, כגון בטיולים, 

  וצרכיו הפשיים של הילד.בארוחות משפחתיות, בהכת שיעורי בית יחד, ובשיחות פש על רגשותיו 

חלק מהאבות מאמצים לזהותם האבהית את התפקיד הזה, למרות היעדר מודל אבהי 

מעורב ווכח, והם מתארים את הרצון העז להיות אבא מעורב יותר בחיי ילדיו יותר מכפי שחוו 

  בילדותם.
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 ;2002(אליאס,  ממצא זה עולה בקה אחד עם מחקרים על תפיסת התפקיד של אבות

Bouchard, 2003; Strier & Roer-Strier, 2005( אשר מתארים את הרצון של אבות להיות ,

מעורבים ווכחים יותר בחיי ילדיהם, ומצביעים על העובדה שאבות אלו יהלו חלוקה פחות 

). גם מחקרים מפרספקטיבה 2002סגרגטיבית של תפקידים וסמכויות בים לבין בות זוגם (אליאס, 

ולחומר, לאב שדואג לצרכיו  היסטורית מצביעים על שיוי בתפיסת האב, מהאב שדואג לאוכל

הרגשיים והפשיים של בו. אב זה, הקרא בספרות "האב החדש", התעצב בזכות גל של פמייזם 

, ולווה בשיויים גדולים בכלכלה. גל זה הביא לשיוי הגדול ביותר 60-אשר התרחש בשות ה

האימהות לשוק  בתפקיד האב במאה האחרוה. ירידת קרו של האב כ"מביא לחם", לצד כיסת

העבודה, הביאה לכך שהשים לא היו תלויות עוד בגברים. יחד עם הדרישה ההולכת וגוברת לשוויון 

בין המיים, לישואין שיתופיים, ולדרישה מצד השים שהגברים יישאו יחד עימן בטל הבית, 

 ,Lamb & Tamis- LeMonda(השיוי בתפקיד האב בתקופה זו, לעומת הקודמות לה, היו גדול 

2004; Pleck, 1984 .(  

אחת ממילות המפתח שעלו בראיוות, כאשר האבות שאלו על תפקידם כאבות, הייתה 

המילה "אחריות". אבות רבים הכיחו את תפקידם כאחראים על פרסת המשפחה ועל חיוך 

 ,Este & Tachble; 1986הילדים והשכלתם. יתן להסביר ממצא זה על ידי מחקרים (הורוביץ, 

) שחקרו את המאפייים של המשפחה הסובייטית, אשר מצאה כבעלת אפיוים 2009

קולקטיביסטיים, כאשר הערך העליון הוא הדאגה והאחריות לקולקטיב, ויתן פחות דגש על ערכים 

אידיווידואליסטים השמים במרכז את ערך ההגשמה העצמית של היחיד, כפי שיתן לאפיין את 

מערבית. בתרבויות המאופייות בערכים קולקטיביסטים חזקים, גברים המשפחות בחברה ה

  ).Hynie, 1996אחראים על התחזוקה הכלכלית של המשפחה ועל חיוך הילדים (

בוסף, מחקר זה מראה כי רבים מהאבות המהגרים מברית המועצות לשעבר ותים משקל 

ות טובים כאשר הם מפרסים רב בזהות שלהם לאפיק התעסוקתי, והם תופסים את עצמם כאב

ממצא זה עולה בקה אחד עם ספרות ההגירה, המראה כי גברים וטים . בכבוד את משפחותיהם

לספר על הקריירה שלהם כציר בלעדי בסיפורי חייהם, והצלחתם התעסוקתית מהווה חלק 

שתפקיד מרכזי יתן לאפיק התעסוקתי בסיפור חייהם  שער). יתן ל(Strier, 2014 משמעותי בזהותם

של האבות, מכיוון שהמשתתפים התחכו על ברכי הורים ששאבו את הערכים מהאידיאולוגיה 

  ).Horowitz, 1989הקומויסטית אשר ראתה בעבודה ערך עליון (

  

  תפיסת תפקיד חסרה .4.2

רגיש, מטפל ומחך, אך  "האב החדש" שוצר בתקופה זו, מצופה להיות פעיל ומעורב,

השליטה בתחומים אלה היא שית ברובה מזה למעלה ממאה שים. למרות שגברים רבים מסים 

למלא את תפקיד גידול הילדים טוב יותר מכפי שאביהם שלהם מילא, יש לגברים אלו מודלים 

האב, אך מודריים מעטים ביותר לכך. התוצאה היא ציפייה חברתית למעורבות גדולה יותר מצד 

יומי. מציאות זו גרמה -שיויים קטים ביותר בפועל בהתהגות בכיוון של טיפול אקטיבי ויום

 ).Lamb & Tamis-LeMonda, 2004לאבות הרגשה של בלבול ומבוכה ותחושת מצוקה גדולה (

הבלבול והמצוקה מקבלים משה תוקף כאשר עוסקים באבות מהגרים מבריה"מ לשעבר. מחד 

אבות  -גיסא, אבות אלו חיים בתרבות אשר העלתה על ס את החשיבות של "אבות חדשים" 
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מעורבים, רגישים וממלאים תפקיד משמעותי באיטראקציה עם ילדיהם. מאידך גיסא, המודל 

ו וגדלו הוא, לעיתים רבות, מודל המפרס, שעיקר תפקידו כאב היו האבהי שעל ברכיו הם התחכ

לפרס ולכלכל את משפחתו, ולכן הוא אלץ להיעדר מהבית שעות רבות מהיממה. לעיתים, כדי 

להגיע למקום העבודה, היה על אב המשפחה לסוע מרחק רב מביתו, וילדיו לא ראו אותו במהלך 

 -דל אבהי מעורב ווכח, והם גדלו בעיקר לאור דמויות שיות היום. כתוצאה מכך, לילדים חסר מו

 ,Remennick, 2007; Voronina);2009מירסקי, הסבתא והאמא, שיהלו בפועל את משק הבית (

1994 .  

גם במחקר הוכחי, אבות תיארו שהמודלים העיקריים להורות שלהם כיום יוקים 

היו מוטלות בעיקר על הסבתא והאמא, בעוד שהאב ממודלים שיים, מכיוון שמטלות גידול הילדים 

היה עדר שעות רבות כדי לפרס את המשפחה, או מכיוון שהם גדלו במשפחות חד הוריות שהיוו 

). לא זו אף זו, מהגרים בי דור וחצי גדלו 2006מודל שכיח ופוץ בברית המועצות לשעבר (כהן, 

ם סותרים ובלבול בכל הוגע לערכים סובייטית, אשר הכילה בתוכה דפוסי-במשפחה פוסט

משפחתיים וחברתיים ולעיתים אף ללא דמויות הוריות שיהוו משעת וכח האתגרים הלווים לגיל 

). דפוסי המשפחה היהודית בתקופה הסובייטית  Shlapentokh, 1991;2006ההתבגרות (כהן, 

א ותלות רגשית של ילדים אופייו בקשר חזק ביותר בין שלושת הדורות, דומיטיות של הסבת

אזרח ואופייו בסמכותיות -בוגרים בהוריהם. היחסים בין ההורים לילדים שיקפו יחסי משטר

תרבותי -ובקשיחות. הילד שירת את הצרכים של ההורים, ובעיקר מילא את התפקיד החיוכי

יזציה של ה'גלסוסט' (הליברל שהועידו לו הוריו, ללא התייחסות מרובה לעצמיותו ולייחודו.

המשטר) היה אירוע טראומטי, שיפץ את מערכת הערכים המקובלת והותיר את הוער עם קשיי 

אחת גם מאוד מבולבל -אורייטציה, ללא ערכים מוצקים למרוד בהם, ללא דמויות סמכות, ולכן לא

)Mirsky & Kaushinsky, 1989יתן לשער,). בלבול זה ,  ממשיך ללוות את המהגרים הללו גם

בוגע לתפיסת התפקיד האבהי  אבהות שלהם. במחקר הוכחי, אבות תיארו בפי את הבלבול כיוםל

  .שלהם

תחושת הבלבול ותפיסת התפקיד החסרה של אבות במחקר, הייתה קשורה גם למצוקות 

כלכליות וקשיים למצוא פרסה יציבה ומכבדת. אבות אלו מתארים את הקושי לפרס את משפחתם 

שכדאי לפרס את משפחתם בכבוד הם צריכים לעבוד בכמה עבודות במקביל.  וחלקם אף צייו

על אבות אלו לעצב ולהבות זהות אבהית  עלולים להקשותוקות אלא סביב קשיי הפרסה, מצ

 & Parke et al., 2004; Strier( איטגרטיבית ושלמה והם מרגישים חסרי בטחון כאבות לילדיהם

Roer–Strier, 2010.(  
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  כום. סי5

פרק הדיון דן במספר תמות שעלו מתוך הראיוות עם אבות, בי דור וחצי, שהגירו מברית 

התמות עסקו בחוויה האבהית של אבות אלו; כיצד הם מבים את זהותם  המועצות לשעבר.

  האבהית; מהו אופן האיטראקציה שלהם עם ביהם ולבסוף, מהי תפיסת התפקיד שלהם כאבות.

אלו, היה רב גווית וכוללת הן רגשות חיובים והן רגשות שליליים.  החוויה של אבות

הרגשות החיובים, כך הוצע, עלו מאבות אלה בעקבות קשר עמוק, קרוב וחם עם ביהם, קשר שהלך 

איפשר, ככל הראה, הביה חדשה של שת תהליך ההגירה שאבות אלו עברו ווהעמיק רבות בזכו

האבהות שעל ברכיה גדלו שהייתה מרוחקת ובעלת סגון האבהות של אבות אלו אשר שוה מ

החוויות השליליות שבלטו היו בעיקר סביב פחד וחרדה שהילדים יפצעו או יפגעו  היררכי יותר.

בכלל, ובהקשר של השירות הצבאי בפרט. ממצא זה הוסבר בעקבות השפעתה של הסביבה בישראל 

גדלים בקרבה את ביהם. בוסף, חוויות רווית המתחים והמלחמות שאבות אלו חשופים לה ומ

הפחד והחרדה עשויות להיות מוסברות בעקבות השפעתה של אווירת הפחד, שאבות אלו גדלו 

  בצילה, ששרה בזמן השלטון הקומויסטי מחשש להלשות ועישה מצד הרשויות של המדיה.

ם "סביבה בעיקר מהפרספקטיבה של ווייקוט והמושגיידון , ההביה האבהיתתהליך 

מאפשרת" ו"מרחב פוטציאלי". מתוך פרספקטיבה זו, עולה כי אבות שהבו זהות איטגרטיבית 

והשכילו לחבר בין כסי התרבות שממה הגיעו וכסי התרבות שפגשו בישראל, תפסו את הסביבה 

בישראל כסביבה מאפשרת ביטוי לערכים שהם הביאו עימם מברית המועצות לשעבר. תפיסה זו 

ישראל, איפשרה להם "לשחק" בין תרבויות וליצור זהות אבהית היברידית. חלק אחר של אבות את 

שהבו זהות איטגרטיבית פחות, תפסו את ישראל כסביבה שאיה מאפשרת ולא מהווה מרחב 

פוטציאלי למשחק ויצירה. אבות אלו אחזו או בזהות הרוסית או בזהות הישראלית ולא הצליחו 

טגרציה בין שתי תרבויות אלו.לעשות את האי  

היו עם אבות סגוות. חלק מה לשימסווגת אלו עם ביהם,  האיטראקציה של אבות

בשיח, קרבה רגשית ווכחות. אבות אלו, כך הוצע בדיון, פיתחו  האופיישאיטראקציה ביהם ב

ם. אופי יכולת זו בזכות יכולת ה"צמצום" של האב כדי לאפשר מקום וביטוי לעולמו של ב

האיטראקציה של אבות אחרים במחקר, אופיין בשליטה כך שהאב כמעט ולא מאפשר ביטוי 

לעולמו של בו ומכפיף את מרותו על בו על ידי משמעת קפדית. איטראקציה זו עשויה להתעצב 

  בעקבות השפעתה של ההורות הסמכותית שאבות אלו חוו כילדים בברית המועצות לשעבר.

שהשתתפו במחקר, היה תפיסה שמכיחה, בראש ובראשוה,  ד של האבותתפיסת התפקי

את האחריות על המשפחה על כל צרכיה בכלל ועל כל צרכיה הכלכליים בפרט. תפיסה זו, יתן 

להציע, מתעצבת בעקבות התפיסה שהייתה בולטת בברית המועצות לשעבר שהגבר אחראי על 

מגמות בתפיסת התפקיד של האבות. המגמה הראשוה פרסת וכלכלת הבית. בתמה זו, תוארו שתי 

תיארה אבות אשר תפסו את תפקידים כמשמעותי ותורם להתפתחותו של הילד ושתפקידים 

תיארה אבות אשר תפסו את תפקידם  ההשייבמשפחה היר והם יודעים כיצד לבצע אותו. המגמה 

וגע לתפקיד שלהם בחיי ילדיהם. כלא משמעותי וחוויתם הייתה של חוסר ערך עצמי כאבות וערפל ב

  .המסוגלות האבהית תחושת ס את המשפחה, עלבדיון תוארה השפעתה הגדולה של היכולת לפר
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  השלכות המחקר. 6

  במישור המחקרי  .6.1

קול  -ראשית, מבחיה מתודולוגית המחקר הוכחי משמיע את קולם של אבות מהגרים 

החוויה הסובייקטיבית, האתגרים ודרך הביית האבהות פריפריאלי בעולם המחקר, ומתאר את 

מהגרים בי דור אחד  -שית, מחקר זה עוסק בקבוצת אוכלוסייה שכמעט ואיה חקרת  שלהם.

וחצי. במחקרים העוסקים בהגירה ישה התמקדות בדור הראשון והשי, וההתייחסות למהגרים 

אוכלוסיית מהגרים זו, ומתאר את החוויה  בי דור אחד וחצי מעטה. מחקר זה מאפשר להתבון על

והאתגרים הייחודים למהגרים אלו, אשר מהגרים בתקופת גיל ההתבגרות ומעצבים את זהותם 

  האישית והאבהית בתוך תהליך הגירה.

  

  במישור הקליי  .6.2

האב מתואר רבות בספרות הקליית כפוה המוזח. התערבויות מגווות אין ותות מקום 

של האב, והיעדר הוכחות שלו בלשכות הרווחה ובמרכזי הטיפול הוא דבר שבשגרה (באום, לקולו 

היעדרותו של האב בהתערבויות השוות מקבלת משה תוקף כשמדובר על אבות מהגרים,  ).2006

אשר קולם לא שמע עקב פערים בתפיסת העולם, בערכיים התרבותיים ובשפה, בין הלקוחות לותי 

  ).2006בו וברק, -תערבויות הטיפוליות (קרומרהשירותים והה

מכיח את המעורבות הגדולה של מרבית האבות בהתפתחות ה הוכחי המחקרבעקבות 

או בהדרכות  הםר ישן התערבויות טיפוליות בילדי, יש חשיבות לגיוס האבות כאששל ילדיהם

חשוב מאד לגשר על יש לתת מקום לקולו החשוב והייחודי. בוסף, . המחקר מלמד שהורים

ות ורגישות הפערים עם אבות מהגרים, בכך שההתערבויות יהיו מאופייות בשיח שיש בו מודע

  של האב.תי ולערכיו לעולמו התרבו

בוסף, הפרדיגמה השלטת בשיח האקדמי ובלשכות לשירותים חברתיים, בוגע לגברים 

בשיח זה מתוארת האבהות מקודת ). Lupton & Barclay, 1997ואבות, היא "פרדיגמת הליקוי" (

מבט מרוחקת ופתולוגית. מקומם של אבות במחקר הוא כ"משתים" המשפיעים על ילדיהם, 

וההיבטים הרגשיים והמעגים של האבהות כמעט שאים מוזכרים. התבוות באבות מתוך 

רדיגמת פרדיגמה זו מעלה מגוון עצום של ליקויים המובים באבות ובאבהות כתפקיד חברתי. פ

הליקוי באה לידי ביטוי בספרות המקצועית על אודות התרבות הדלה של האבות, טבעם הבעייתי 

של גברים ואבות, וחוסר מעורבותם של אבות בחיי הבית. היבט וסף של פרדיגמה זו הוא השימוש 

השכיח בגישה "מטריצטרית" בהתייחסות לאבות, על פיה מהווה האימהות את אמת המידה 

). בעקבות גישה זו, השירותים שמקבלים הגברים הם דלים Doherty et al., 1998טובה ( להורות

) מציית כי ישה 2006ולא מספקים במקרה הטוב, ובכלל לא יתים במקרה הרע. בוסף, באום (

התייחסות דלה לגברים בכתבי העת מתחום החיוך והעבודה הסוציאלית, במסדרוות המוסדות 

יות ההכשרה ובתוכיות ההתערבות בשדה. גם כאשר קיימת התייחסות לגבר, האקדמיים, בתוכ

). אי מתן 2004גליל, -ההתייחסות היא מזווית פתולוגית של אבות מכים, מתעללים ומותקים (פלח

העזרה לגברים בשטח ואי פיתוח דרכי התערבות רגישות מגדר, גורמים לגברים להפוך לפוים 
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), והם אים מקבלים את ההדרכות, הכלים והטיפול שלהם 2006אום, ב"שכוחים" או "זוחים" (

הם זקוקים ואשות. התייחסות זו, עלולה לחזק את התפיסה של מהגרים שמרגישים, לעיתים, 

מודרים מהמרחב הציבורי ואי מתן תמיכה מצד הרשויות, עלול לחזק את החוויה הזו. לא זו אף זו, 

של שלטון קומויסטי אשר הגביל מאוד את חופש  בצלור, גדלו מהגרים שעלו מברית המועצות לשעב

הביטוי, התועה והחופש. הגבלות אלו גרמו לרמת אמון מוכה ברשויות הציבוריות בכלל וברשויות 

  ).Leipzig, 2006; Shlapentokh, 2006הרווחה בפרט (

זו מקבלת עזרה מהשירותים  האוכלוסייעובדה זו, עשויה להסביר את ההימעות של 

), למרות שחלה בשים Al-Haj & Leshem, 2000; Sharlin, 1998; Shor, 2007הציבוריים בישראל (

 ,Lernerהאחרוות פתיחות גדולה יותר לקבל עזרה מאשי מקצוע בתחום בריאות הפש בישראל (

Kertes, & Zilber, 2005יקים שירותי טיתון זה, מצריך, את המע ,( פול ורווחה, לעשות צעדים

ומותאמות זו על ידי פיתוח התערבויות רגישות תרבות  האוכלוסייבוי אמון עם פוים מקרב 

לדוגמא, הדרכות שמתקיימות עם הורים מהגרים מברית המועצות . לערכים של אוכלוסייה זו

לשעבר, צריכות להתמקד ביכולת לטפח אוטוומיה, חיבה וקרבה מבלי להעביר את המסר הכפול 

  .Jurcik et al., 2013; Leipzig, 2006)שליטה (מאידך, של של עצמאות ומחד, 

ל תסכול, ת יוצרת אצלם תחושות שכמו כן, מיסיוי בטיפול בגברים, הימצאותם בקרן זווי

בדידותם בהתמודדות עם קשיי החיים היצבים לפתחם. תחושות אלה  בשלמירמור וחוסר אוים 

, קרי לברוח ולהתתק מחיק Fight or Flightגורמות לגברים רבים לקוט תגובות אוטומטיות של 

י, המבוססת על ממצאי המשפחה או להטיל אימה ופטרוות על ילדיהם ועל בות זוגם. המלצת

מחקר זה, כי הרשויות האמוות על הטיפול במשפחה בכלל ובאבות בפרט, יתו את דעתם על 

תוכיות מיעה לפי ש"השריפה פורצת". תוכיות אלו צריכות לעשות מאמץ לטפח ולפתח את 

ר לבו האב שמוכן לצמצם את עצמו מרצוו כדי לאפש -המאפייים של הפרופיל של האב "המגידי"

לקחת מקום משלו ולאפשר הפריה בין דורית, ובכך להעשיר את יחסי הגומלין בין אב לבו. בוסף, 

הדרכות הורים צריכות לעסוק בלמידת פעולת הצמצום בהורות ובתית כלים לטיפוח שיח בריא 

  וכן בין הורה לילדו. 

לפוגג, אם המטפלים  ) היו מתח שיתן2006המתח בין מטפלים למטופלים גברים (באום,  

ישכילו להיות קשובים, לשתף ולתת מקום אמיתי לגברים ולאבות שבטיפולם. יכולת טיפולית זו 

) לאבהות מיטיבה. כמו כן, איכותה של הברית הטיפולית Modelingתהווה, בוסף, מודליג (

יוון ) בין המטפל לאבי המשפחה מקבלת משה תוקף בעבודה עם האבות, מכ1993(רוזפלד, 

שהאבות צריכים להרגיש שמכבדים ומעריכים אותם, שאם לא כן לא ייעו לטיפול או להתערבות 

  כלשהי. 

) מתאר מספר מאפייים להתערבות מפרה ומיטיבה, עם גברים בכלל ועם אבות 2009פרל (

  בפרט:

יקוי החות היסוד ביחס למטרת ההתערבות תהייה חיוביות. אשי הטיפול לא ייחו, כי קיים ל  )א

באבהותם של המבקשים להשתתף בקבוצה, או שמטרת הקבוצה לעורר באבות מוטיבציה 

למעורבות רבה יותר. ההחה היא, כי הרצון והיכולת קיימים. מטרת ההתערבות תהיה 

  לזהותם, להדגישם ולהביאם לידי ביטוי, במידה ומסיבה זו או אחרת הם חסמו.



104  

 

לחוויותיו של האב. ההחה היא, כי גם אם חוץ  התערבות ברוח האבהות המפרה תהיה קשובה  )ב

שיוי, הוא לא יתאפשר עד אשר יחושו האבות כי בראש מעיי המבקשים לסייע להם עומדים 

היסיון להבים, ללמוד על האבהות כפי שהיא ראית מבעד לעייהם, ולהכיר את מגוון הרגשות 

  הפועלים בהם. 

בכאב? מהם הרגעים בהם אתה חש שהמלה "אבא" כיצד אתה מרגיש כאב? מה מאפיין אותך 

  אלו יהיו השאלות הראשוות שיידוו בהתערבות מעין זו. -מתמלאת משמעות? 

מאפיין חשוב וסף של ההתערבות יהיה "הכרת אזורי וחות". כמעט לכל אב יש מקומות שבהם   )ג

כוה ועל פי מקומות בהם הוא חש כי הוא עושה את הדברים בצורה ה -הוא חש בטוח כהורה 

ציפיותיו מעצמו. במהלך ההתערבות יזהו אבות קודות אלו, יבחו את "סוד ההצלחה", ויסו, 

  אם הדבר חוץ, להרחיב את מגוון הפעילויות שבהן הם חשים בוח.

התערבות עם אבות תהיה "רגישה תרבותית". ישן דרכים רבות להיות אבא, והן מושפעות   )ד

תקיימת האבהות, או מן התרבות שממה הגיעו האבות. בתהליך פעמים רבות מהתרבות שבה מ

ההתערבות יזהו אבות את המורשת האבהית שממה הגיעו, ובתהליך של דיאלוג יבחו אילו 

מרכיבים יקרים לליבם, ובאילו מרכיבים הם מוכים להכיס התאמות ושיויים. מטפלים 

תלמידים, המרחיבים את הבתם ומחי קבוצות ברוח הגישה מוזמים לראות עצמם גם כ

  אודות אבות ותפקידיהם בתרבויות שוות מאלו שלהם.

בוסף, במחקר שבדק את הקשר בין אסטרטגיות של התאמה תרבותית לבין מדדי 

הסתגלות, עמדת השילוב מצאה כקשורה בערך עצמי גבוה, הישגים גבוהים ובריאות פשית, לעומת 

), ואילו שוליות והפרדה היו קשורות עם (Berry, 2006 אחרותפרטים שהשתייכו לשלוש הקבוצות ה

  ).Berry & Sam, 1997ערך עצמי מוך, הישגים לימודיים מוכים ותחושת לחץ ( דיכאון,

סטרטגיות של שוליות, אי לכך, ישה חשיבות לתית מעים וכלים לאבות המאופייים בא

  .יטמעות והיבדלותה

, בכלל ובפער אל מול האתגרים שיצבים לפתחם כאבותאבות רבים תיארו חוסר אוים 

לוותר על תפקיד  חלק מאבות אלו בחרו. )2014(יכיץ,  ההגירהתהליך הביו דורי שפער כתוצאה מ

מחוץ למשפחה. לכן, התערבויות שעוסקות בקשר  ההורות ולמסור אותו לבת זוגתם או לאיש מקצוע

עשויים להיות לעזר לאבות אלו. מה עוד, שהתא בן כמו טיפולים דיאדיים או משפחתיים, -אב

 Jurcik)והמוכר של בי המשפחה  בטוחההוא המרחב  , במשפחות יוצאי ברית המועצות,המשפחתי

et al., 2013(  ויים משמעותיים יותר מאשר התערבויותיתן יהיה לעשות שי דיבידואליות ובואי 

  שבהם האב הוא במוקד.

אתגר וסף שעלה ברבים מהראיוות עם האבות, הוא האתגר של שליטה בכעסים כאשר 

הם מחכים את ילדיהם ומצאים איתם באיטראקציה. האבות סיפרו כי הדפוס הזה ובע, בין 

השאר, מחוויות ילדות שבה הם חוו כעס וביקורת מצד הוריהם ואף אלימות. אי לכך, התערבות 

רבות שבה האבות ילמדו כלים לשליטה בכעסים ודרכי חיוך אדפטיביות יעילה עשויה להיות התע

  של ילדיהם. משמעת הקשיי להתמודדות עם 

סוגיה המעסיקה רבות את האבות שהתראייו למחקר הוכחי, היה הסוגיה בוסף, 

בין המטען התרבותי שאיתו הם מגיעים לבין התרבות שהם פוגשים בישראל.  באיטגרציההעוסקת 

המפגש הזה לעיתים יוצר מתח שהאבות יצבים מולו חסרי אוים ומתוסכלים ללא כלים פרקטיים 
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. אי לכך, התערבויות Dwairy & Dor, 2009)( כדי לגשר על הפערים וליצור איטגרציה טובה ומלאה

  , יכולה להיות לעזר לאבות אלו.בין התרבויות טגרציהבאיומתודות העוסקות 

מטפלים, טועה בהכשרתם  יפולית ובהתערבויות הטיפוליות שלשיויים אלה בגישה הט

ישה חשיבות גדולה שתכי ההוראה יכללו בהתאם לממצאי מחקר זה, במסדרוות האקדמיה. 

די להכיר את עולמם באופן אישי מפגש בלתי אמצעי עם מהגרים בכלל ועם גברים מהגרים בפרט כ

   ).2004אורן, פחסי ופקר, -אגלצ'ין, פלג-(סגל וכה צור עמם דיאלוג עמוקולי

  

   במישור של מדייות  .6.3

מצביע על התרומה שיש למחקר בתחומי האבהות לעדכון מדייות , Strier, 2015)סטריאר (

ובהתחקות אחר חווית האבהות והגורמים   העוסקות בזכויות וחובות של אבותותוכיות חברתיות 

בממצאי מחקר זה יש תרומה פוטציאלית למישור המדייות החברתית, המשפיעים על עיצובה. 

לתכון השירותים ולחלוקת המשאבים בתחום המשפחה בישראל. ממצאי מחקר זה מעידים על 

. הממצאים מעידים, המצב המורכב והממלכד, שהאבות תוים בו, ולא פחות משאר בי המשפחה

שקיימת זעקה לעזרה בקרב רבים מהאבות, לגבי מצבם כהורים וכאבות. הם מבליטים את 

הקופליקט שבו הם תוים בו, את תחושות המידור, הקיפוח והאבהות המוחלשת. דבר זה עלול 

להשליך על תפקודם כאבות ועל חיוך ילדיהם. על כן, יש צורך בהתערבות ברמת המדייות 

ברתית במטרה לשפר את המצב, תוך הקצאת משאבים לשיפור רמת תפקודה של המשפחה הח

  כיחידה, צמצום אחוזי האבטלה, והכשרת עובדים מתמחים בעבודה עם גברים בכלל ואבות בפרט.

בישראל, קיים צורך בשיוי מהותי כדי לאפשר לאבות להיות חלק  בתחום החקיקהגם 

ל עוד האבהות תפסת ככלי במאבק למען שים, אבות אים מהתפתחותם וגדילתם של ילדיהם. כ

יכולים להיות מכוים כסובייקטים. כיון של אבות כסובייקטים משמעו כיום כבעלי רצוות, 

צרכים ואיטרסים. כדי להתקדם לכיוון המטרה הכספת של שוויון מגדרי, על המחוקקים לטוש 

פול כלי להשתתפות שית בשוק העבודה, ולאמץ את העמדה הרואה באב ובשותפות אבהית בטי

עמדה הרואה באבות סובייקטים בעלי איטרס. כדי לעודד שותפות אבהית, אבות חייבים להיתפס 

כמי שהאיטרס שלהם הוא לעסוק בטיפול, ומטרתו של המחוקק לעזור להם לממש איטרס זה 

חופשת לידה לאחר לידת ילדו. אבות ). דוגמא לכך יתן לראות בחוק המאפשר לאב לקחת 2007(פרץ 

שהשתתפו במחקר סביב חוויותיהם בחופשת הלידה, מתארים יחס לועג, משפיל, ומפקפק ביכולתם 

 ).2017להיות מעורבים בגידול ילדיהם (כהן, 

  

  מגבלות המחקר .7

איכותי היא המדגם , בהיותו מחקר למחקר זה מספר מגבלות. מגבלה ראשוה של המחקר

מייצג של החקרים. מהותו של מחקר איכותי שהוא איו מתיימר להגיע להכללות של  הקטן והלא

תופעות אובייקטיביות, אלא להאיר מצבים ייחודיים מקודת מבט סובייקטיבית בצורה מעמיקה, 

במיוחד כאשר מדובר בתופעות חדשות שלא חקרו. המחקר הוכחי מציע קודת מבט מהחוויה 

  ת מהגרים בי דור וחצי, שהיה קודת מבט ייחודית שלא חקרה דיה.הסובייקטיבית של אבו
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מגבלה וספת קשורה לפן המתודולוגי של המחקר האיכותי. במחקר איכותי, החוקר 

מהימות ממצאי המחקר. תויו המילוליים אים יתים לכימות למתמודד עם אתגר הוגע 

וליתוח סטטיסטי, ולכן לא יתן להגיע למסקות מוכללות על המציאות האובייקטיבית, כמקובל 

). החוויות של 2003במחקר כמותי. לפיכך, החוקר מהווה כלי ליתוח ופרשות הממצאים (שקדי, 

ם , כפי שהםמעולם התוכן שלהמת אחת ברורה, ופרשותי ובעת האבות הין סובייקטיביות, ללא א

להציגו. לצורך התמודדות עם מגבלה זו, עשה שימוש בחוקרים וספים העוסקים בתחום  בוחרים

חודש וחצי. בקבוצה זו  -ההורות, ובליווי של המחה ושל קבוצת עמיתים אשר פגשה אחת לחודש 

משותף, ותהליך הפקת התמות והקטגוריות עשה בעבודה  עזרתי על ידי הבאת ראיוות ליתוח

  קבוצתית משותפת.

מהגרים מברית  -מחקר הוכחי התמקד בקבוצה אתית אחת מגבלה אחרת ובעת מכך ש

לישראל. התמקדות זו מגבילה את יכולת  90-המועצות לשעבר, דוברי רוסית, אשר היגרו בשות ה

  ההכללה על קבוצות אתיות אחרות.

ף, השימוש במחקר איכותי הולם כאשר מדובר על ושאים רגישים, שכן הוא מאפשר בוס

). האבות התבקשו על ידי Padgett, 1988למרואיין לסח את רגשותיו בצורה רחבה ולא מוגבלת (

לפתוח ושא רגיש, ולעיתים אף כואב. עקב כך, יכול היה להיווצר מצב שבו מעו האבות מלשתף 

בחווייתם לעומקה. מגבלה זו מקבלת משה תוקף, כאשר החקרים הם גברים בכות ובפתיחות 

יוצאי ברית המועצות לשעבר, אשר חוכו וגדלו על תרבות המעלה על ס את האיפוק והריסון הרגשי. 

כדי להתמודד עם קושי זה, הוסבר לאבות מראש, לפי הריאיון, מהי המטרה של המחקר, ומהו 

מדעת על הסכמתם להשתתף במחקר, והובהר להם כי זהותם שמרת  הליך המחקר. האבות חתמו

בסוד. בוסף, צוין בפי האבות כי בכל עת הם רשאים להפסיק את הריאיון. בסוף כל ריאיון, כל אב 

ואב שאל להרגשתו, ויתה התייחסות מיוחדת לכך מצד המראיין. תוים אלה איפשרו העמקה 

שיפת העומק והמשמעויות של אמירותיהם. למרות המגבלות, מרבית בסיפורי האבות, עד כדי ח

מערך המחקר האיכותי מטיב עם הושא המדובר בשל מיעוט המחקרים, בארץ ובעולם, המביעים 

את קודת המבט של אבות מהגרים בי דור אחד וחצי. חשיבותו של המחקר בכך שהוא מספק 

ם מהגרים את אבהותם, ומהווה בסיס איתן מחשבות ראשויות על האופן בו תופסים ומבים גברי

  למחקרים וספים. 

המחקר הוכחי ביקש להרחיב את הידע התיאורטי בוגע לחוויית האבהות, בקוטקסט של 

הגירה מברית המועצות לשעבר לישראל בכלל, וחוויותיהם של אבות מהגרים בי דור אחד וחצי 

  עשיר את התמוה וישפר את יכולת ההכללה. בפרט. מחקר המבוסס על מדגם רחב ומגוון יותר, י

מחקר וסף, שעשוי להשלים את התמוה, היו מחקר שיתמקד בתיאור אבהותם של 

הגברים מהפרספקטיבה של שיהם ו/או ילדיהם, תוך בחית הפערים, במידה ויהיו, שבין 

אשר יערוך הפרספקטיבות השוות. מחקר וסף, אשר עשוי לשפוך אור וסף, הוא מחקר כמותי 

השוואה בין הדור הראשון, דור אחד וחצי והדור השי, בהקשר של חוויית והביית האבהות. מחקר 

אבהות בין אבהות לבים לבין  וסף שיוכל להעמיק את ההבה על אבהות הוא מחקר השוואתי

מחקרים וספים שיכולים להרחיב  לבות, ומחקר השוואתי בין אבות אשר היגרו ממדיות שוות.

את היריעה הם מחקרים השוואתיים אשר יעסקו בחוויה של אבות יהודים המתגוררים בברית 
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המועצות לשעבר; אבות שלא חוו הגירה ואמהות מהגרות. מחקרים אלו יוכלו לבחון האם 

  אבות בכלל.ם מת חלקם של הי ים ייחודיים לאבות מהגרים או הםהממצאים שעלו במחקר זה ה
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 .69מספר  2018שתון סטטיסטי לישראל  ).2018( [הלמ"ס]. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  : המחברירושלים

  (עורך, ר' קולקה). תל אביב: עם עובד.משחק ומציאות ). 1995ווייקוט, ד"ו (

  .283-249), 2(כה ,חברה רווחה). העבודה הסוציאלית בראי הביקורת. 2005( ', עגל-וייס

  .123-104 ,8, הגירה. תרבותית-בין בזוגיות תפקידים חלוקת). 2018( 'ר, זיו

 ,שילוב קהילת יוצאי בריה"מ לשעבר בין מסרים של התבדלות,). 1995(' ליסק, מו ', לשם, א'זילברג 

האויברסיטה העברית, מרכז הרוסית ובמרכזי התרבות). ירושלים: (בעיתוות או טמיעה 

  .סילברט ללימודי ישראל

  בבל.תל אביב:  הפוליטיקה של השוות בישראל.על  רב תרבותיות מהי?). 2005( 'ושהב, י 'יוה, י

). "ילד הוא לא עשב": חווית ההורות של הורים עולים מחבר העמים במעבר בין 2014( יכיץ, ל'

  .608-577), 4(חברה ורווחה, לדתרבותי. 
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 ,המפגש בין אימהות יוצאות ברה"מ לשעבר  :להיות הורה במשפחה בין תרבותית). 2011( 'יעקבסון

הפקולטה למדעי . )לשם קבלת תואר מוסמך(עבודת מחקר  לבין אבות יוצאי עדות המזרח

  ., באר שבעגוריון בגב-ויברסיטת בן, אהרוח והחברה, המחלקה לעבודה סוציאלית

סיכון להישות אבות ובים: הקשר בין רקיסיזם, מעורבות אבות ורמת ). 2010( 'ישראל, ק

הספר לעבודה -בית ).לשם קבלת תואר מוסמך(עבודת מחקר  ההתהגות העברייית של הבן

  אויברסיטת תל אביב, תל אביב.סוציאלית, 

תואר מחקר לשם קבלת עבודת ( חווית האבהות של גברים שלקחו חופשת לידה). 2017( 'כהן, א

   , תל אביב.ל אביבאויברסיטת תהספר לעבודה סוציאלית, -בית. )מוסמך

 ,(עורך) הטב בתוך י' פימייתי בילדים. בטיפול פסיכואליטיים עקרוות ).2003( 'י ,כהן

  ). תל אביב: דיוון.390-369 (עמ' ומעשה פסיכואליזה: הלכה

מקומה של המשפחה בתהליכי הקליטה וההסתגלות של וער עולה לחברה ). 2006( 'כהן, ש

  .82-67, י  ,גדישהישראלית. 

ום העיון השבעה עשר: : יאבות ומתבגרים (עורך), בתוך ח' דויטש .שלוש אבות). 2004( 'כהא, ב

מכון  :ירושלים ).25-13(עמ'  לקט הרצאות מימי העיון השתיים לזכרו של צבי סטיסקין

  סאמיט.

  : מס.ל אביבת. מודל חסידי לפסיכולוגיה קליית :"שבירה ותיקון"). 2010( 'כהא, ב

) . ,(עבודת מחקר לשם קבלת תואר מוסמך). בית  הזהות האבהית של מכורים לסמים.). 2009כ"ץ

  הספר לעבודה סוציאלית, אויברסיטת תל אביב, תל אביב.

רמת גן:  המשכיות יהודית או התבוללות? :מהגרים ישראלים בחו"ל). 2008( 'ארי, ל-לב

  ההתבוללות ולחיזוק החיויות היהודית.אילן, מרכז רפפורט לחקר -אויברסיטת בר

. רמת גן: זהות והזדהות :דור שי ודור וחצי של ישראלים בצפון אמריקה). 2010( 'ארי, ל-לב

  אילן, מרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיויות היהודית.-אויברסיטת בר

 'ומ קסן' בין תוכן לצורה. בתוך ל). בין השלם לחלקיו, ו2010( ', תוזילבר 'ר משיח,-תובל, 'ע ליבליך,

אויברסיטת  :שבע באר). 42-21 '(עמ יתוח תוים במחקר איכותיבו (עורכות), -קרומר

  גוריון בגב.-בן

 'יוגידין  'רבתוך  .מעקב סקר ממצאי: והקליטה העלייה בושא הציבור עמדות). 2007( 'ס, ליסיצה

). 42-37(עמ'  תקצירי מחקרים: בישראלקליטת העלייה  (עורכות), תמרי–רוזבאום

  , אגף המחקר.המשרד לקליטת העלייהירושלים: 

 גיבוש זהות ותהליכי איטגרציה. –עולי חבר העמים בישראל . )2000( 'ופרס, י 'ליסיצה, ס

  .30-7), 1(ג, סוציולוגיה ישראלית
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 פרספקטיבה: חבר המדיות עולי כלפי ותיקים עמדות .)2002( 'א ,רפאל-ובן 'פרס, י, 'ס, ליסיצה

   .204-187, 21-20 ,ובתפוצות בישראל לשעבר המועצות ברית יהודי .תרבותית–רב

. ירושלים: המרכז לחקר המדייות העולים מחבר העמים בין התבדלות לסגרגציה ).1995( 'ליסק, מ

  החברתית.

  .70-54 ,40סוציאלי, ביטחון  .90-). האוכלוסייה הישראלית ויחסה לעולי שות ה1993א' ( ,לשם

 .87, הד האולפן החדש: דוח מצב. 2003-1999 ). עולי ברית המועצות לשעבר בישראל2005לשם, א' (

-http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DE4989C0-A3AFדלה מהכתובת 

42BF-AB72-40E0B6FED97F/194221/oley_brit_hamoatzot.pdf  

 .תחומי-מחקר תשתית רב: 1990-2005י ברית המועצות לשעבר השתלבות עול .)2009( 'לשם, א

  .ג'ויט ישראל ירושלים:

יהודי ברית המועצות במעבר, בישראל.  'וסית'ר). התגבשות הקהילה ה2000(' וליסק, מ 'לשם, א

4)19 ,(66-47.  

 ית.פרויד ומעבר לו: תולדות החשיבה הפסיכואליטית המודר ). 2006( ג"לק, מאא וב"מיטשל, ס

  .: תולעת ספריםביבאל ת

  .54-50, )7(הד החיוך,  פג). דפוסי הורות ותפקוד בית הספר. 2009( 'שרף, מו ', עשזליימי

  .צבעוים ציון: מבשרת. הגירה ישראלים: סיפורי .)2005( 'י, מירסקי

מבט  :אמהות ,)עורכת(פרוי ' א מתוך. אימהות מרוסיה לישראל). 2009( 'מירסקי, י

  הקיבוץ המאוחד.ירושלים: מכון ון ליר, . )214-197 '(עמ מהפסיכואליזה וממקום אחר

. לא טוב היות העולה לבדו: רשת התמיכה החברתית )1999( 'וקדם, פ 'דריימן, י-ברון ,י' מירסקי,

  .52-39 ),1(יט, חברה ורווחהשל סטודטים עולים מברית המועצות לשעבר. 

לשעבר  לעלות כמתבגר, להתבגר כעולה: וער עולה מברית המועצות). 1992( 'ופראוור, ל 'מירסקי, י

  ליר.-. ירושלים: מכון וןבישראל

  .כרמל: ירושלים. לפיך להיות צמחתי). 2009( 'ש, יצן

  .תל אביב: מפעלים אויברסיטאיים ).תרגום: ה' לזר( הבחילה ).1978( פ"סארטר, ז

תווך שפה ואיטראקציה משפחתית בין הורים למתבגרים עולים בחיה טיפולוגית ). 2014( 'סגין, מ

המחלקה לקרימיולוגיה, . )קבלת תואר מוסמך(עבודת מחקר  מברה"מ לשעבר

  ., רמת גןאילן-אויברסיטת בר

. המועצות לשעבר-סגוות הורות של אבות מהגרים מברית ).2019חסיד, מ' ווולש, ס, ד' (-סגין

  .135-109), 1(חברה ורווחה, לט
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מן השדה: מודל רפלקטיבי להוראת ). 2004( 'ופקר, פ ', פחסי, ב'אורן, -, פלג'ין, דאגלצ'-סגל

  .354-341, )3(כד ,חברה ורווחה. ההיבט החברתי של העבודה הסוציאלי

לשם  'סיקרון וא 'בתוך מ. ). ההון האושי של העולים והשתלבותם בעבודה1998( 'סיקרון, מ

  תהליכי קליטתם של יוצאי ברית המועצות לשעבר דיוקה של עלייה: ,(עורכים)

  .מאגס ירושלים:. )181-127 (עמ' 1995-1990

  .111-106, 19 פים,). מתבגרים כמהגרים. 2002(' מירסקי, יו 'בו, ו-סלוים

 ). הסתגלות חברתית ופסיכולוגית של מתבגרים עולים1999( 'ועבדלגי, א ', ישרגא ,'בו, ו-סלוים

  .97-81 ),1(יט, חברה ורווחהדי ישראל ממוצא רוסי. יויל

  ספריית פועלים.תל אביב: . : להיות הורים שטוב להםהורים כבי אדם). 1997( 'עמית, ח

(עבודת מחקר  בעקבות האב האבוד: בים מתבגרים מגלים מחדש את אביהם). 2004( 'גליל, ר-פלח

האויברסיטה  הספר לעבודה סוציאלית,-). ביתלשם קבלת תואר דוקטורט לפילוסופיה

  העברית, ירושלים.

עיוים  ). דוברי רוסית צעירים בישראל: יציה של מחאה אתית.2017( 'ורמיק, ל פרשיצקי, א'

  .49-7, 27, בתקומת ישראל

קבלת תואר  (עבודת מחקר לשם אלימים כלפי בות זוגםחווית ההורות של גברים ). 2003( 'פרל, ג

  אויברסיטת תל אביב, תל אביב. הספר לעבודה סוציאלית,-). ביתמוסמך

דלה מהכתובת  .8, עיתון יסודות. האבהות המפרה בהתערבות עם אבות? ). מהי גישת2009( 'פרל, ג

https://yesodot3.co.il/2011/08/11/generative-fathering-aproach/  

 עבודת של בהקשר הישראלית הרווחה בחקיקת אבהות של תפיסות-" המטפל האב" ).' )2007, פרץ

הפקולטה למדעי הרוח והחברה, המחלקה  ).מוסמך תואר מחקר לשם קבלת עבודת( טיפול

  שבע. באר, בגב גוריון בן אויברסיטת, למדעי ההתהגות

  .דביר: שמן-בן. האיכותי במחקר וזרמים מסורות). 2001( .(עורכת) ' ,יהושע בן-צבר

 וכלים אסטרטגיות, תפיסות :האיכותי במחקר וזרמים מסורות ).2016( .)עורכת( בן יהושע, '-צבר

  .מופת :אביב תל .מתקדמים

  אגודה ישראלית למען ילדים עולים.רחובות:  פרויקט "ציפורי לילה".). 2008( 'צליק, פ

. )"ומציאות משחק" וספרו וייקוט על( בפסיכואליזה מהפכית המשכיות). 1995( 'ר, קולקה

  .110-100 ,)2(9 ,שיחות

. ירושלים: המשרד לקליטת 2009 ילדים עולים בישראל). 2009( 'וכהן, ש 'אריה, א-, בן'קושר, ח

  לשלום הילד.עלייה והמועצה הלאומית 
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  ,16, אלפייםרב־תרבותיות.  ללא תרבויות ריבוי: החדשים . הישראלים)1998( ב', קימרליג

308-264.  

 .64-22 דפוסי השתלבות בתעסוקה של עולים חדשים גילאי). 2006( 'צדיק, א-וולדהו 'קיג, י

   מכון ברוקדייל, המרכז לחקר קליטת העלייה. -ג'ויט-ירושלים: מאיירס

). מחקר פעולה משתף: מערכת הרווחה מקודת מבטם של צרכי 2006( 'וברק, ע 'בו, מ-קרומר

  .38-11 ,72, בטחון סוציאלישירותי הרווחה. 

). סגוות הורות של מהגרים והצעות להתערבות מועת ולטיפול משפחתי. 1996(, ד' סטריאר-רואר

  .481-467 ),4(טז  חברה ורווחה,

). אבות מהגרים בישראל: מתיאוריית הגירעון לתיאוריית 2006( 'וסטריאר, ר 'סטריאר, ד-רואר

  .431-405 ),4(כו, חברה ורווחההאבהות המכות. 

בתוך  תרבותי והשפעותיו על הורות וחברות ילדים.-מעבר בין). 2001( 'ורוזטל, מ 'סטריאר, ד-רואר

. תל )175-149(עמ'  במעבר מרוסיה לישראל: זהות ותרבותמ' ליסק וא' לשם (עורכים), 

  הקיבוץ המאוחד. אביב:

 .מיעי עלייה ומחויבות לחיים בישראל: עולי ברית המועצות לשעבר). 2004( י', תמרי-רוזבאום

דלה מהכתובת  .העלייה לקליטת המשרד: ירושלים

http://archive.moia.gov.il/Hebrew/InformationAndAdvertising/Studies/Docu

ments/Research8.pdf  

 -הראשוה בארץ  השה: 2001עולי ברית המועצות לשעבר  .) )2002' ודמיאן,י' תמרי, -רוזבאום

. 1990ועולי יולי  1991 עולי ספטמבר 1995מרץ -מול עולי יואר 2001ספטמבר -עולי יולי

  המשרד לקליטת העלייה, האגף לתכון ולמחקר.ירושלים: 

 ,ורווחה חברה. מובסות אוכלוסיות ולמען עם פרקטיקה לפיתוח קוים: שותפות). 1993( 'י, רוזפלד

  .236-225 ,)3(יג

יהודי ברית ). הזהות העצמית של יהודים מברית המועצות לשעבר בישראל. 2000רוטברג, ו' (

  .218-213), 19(4המועצות במעבר, 

. ירושלים: מוסד קיום בסוד צמצום: מודל התהגותי לפי החסידות הקבלית). 1990( 'רוטברג, מ

  ביאליק.

. ירושלים: ביוגרפיה מדרשית כפסיכותרפיה אישית-שבעים פים לחיים: רה). 1994( 'רוטברג, מ

  מוסד ביאליק.

. ירושלים: אוריה יהודית במדעי החברהמבוא לפסיכולוגיה של הצמצום: תי). 2010( 'רוטברג, מ

  ראובן מס.



114  

 

 ,ציאציה של העצמי לבין מעורבותם ). 2011( 'רויזמןרקיסיסטית ודיפר הקשר בין הפרעת אישיות

 ).לשם קבלת תואר מוסמך(עבודת מחקר  של אבות משמורים בהשוואה לאבות שואים

  אביב.אויברסיטת תל אביב, תל הספר לעבודה סוציאלית, -בית

סוציולוגיה  .2006-1990 :מיפוי מגמות ומחקרים אמפיריים: הגירה לישראל). 2008( 'רייכמן, מ

  .380-339), 2(י, ישראלית

-מהגרים מברית בין ישואין: מבפים תרבותית-רב זוגיות .)2012( 'י טבשי,-וקורין 'ל, רמיק

  .127-98 ,1 ,הגירה. צברים-ישראלים לבין לשעבר המועצות

  . תל אביב: צ'ריקובר.מאתיופיה עולים חיילים של הזדהות מסע: אחי הכי). 1999שבתאי, מ' (

מכון שלום : ירושלים .תרבותתרבות ושל זהות שאלות של  :יישראל-המסע היהודי). 2006( 'שגיא, א

  הרטמן.

 התוכית .)לשם קבלת תואר מוסמך(עבודת מחקר  התקשורת בראי העלייה ).1991( 'שוייצר, ד

  ., תל  אביבאביב תל אויברסיטתהפקולטה למדעי החברה,  ,ציבורית למדייות

עם  תל אביב: .הפסיכואליזה של זהויות בות זמו: העצמי כפרויקט עיצוב). 2005( 'שטרגר, ק

  עובד.

חיבור לשם קבלת תואר  סיפורי חיים של אימהות חד הוריות עולות מחבר העמים.). 2007( 'שיין, י

אויברסיטת בן  ,הפקולטה למדעי הרוח והחברה, המחלקה לעבודה סוציאליתמוסמך. 

   ., באר שבעגוריון בגב

 ,10 ,מיתוק לשילוב. שיויים במאפייי וער עולה מחבר המדיות עלייה חדשה:). 2000( 'שמש, א

46-31.  

  . תל אביב: רמות.תיאוריה ויישום -איכותימילים המסות לגעת: מחקר ). 2003( 'שקדי, ש

חברה ). קשיי הסתגלות של מתבגרים עולים מברית המועצות. ' )1993בו, ו-וסלוים ', ישרגא
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  ספחים

  : מדריך ראיון1ספח 

 

 שאלות מפורטות שאלות כלליות

 ספר לי עליך ועל בך?

 האם תוכל לספר לי על חווית האבהות שלך?

שם, גיל, משלח יד, תחות 
 משמעותיות בחיים

מה אופייה של  ספר לי על האיטראקציה שלך עם בך?
האיטראקציה? כיצד זה בא 

לידי ביטוי? איכות/כמות 
 האיטראקציה?

מה אבהות לקחה ממך? מה  מה זו אבהות בשבילך?
 היא תה לך?

כאבא?מה התפקיד שלך   

מאפיין עיקרי? מה החלק  יש הרבה סוגים של אבות, איזה סוג אבא אתה?
הטוב? מה היית רוצה לשפר? 

 בהשוואה לאביך?

אילו שיויים קרו? מתי הם  האם השתית כאבא במשך השים? 
 חלו?

מאבא שלא חווה הגירה? דומה/במה אתה שוה במה האבהות שלך שוה  
מאבא "רוסי"? במה 

שלך דומה לאבא האבהות 
 "רוסי"?

כ"ל בוגע לאבהות 
 ישראלית.

וכח אילו אתגרים אתה מתמודד בהקשר של חוויית האבהות 
 שלך? מהן דרכי ההתמודדות שלך עימם?

אילו אתגרים היו לך 
 באבהות?

 יש משהו וסף בוגע לאבהות שרצית לומר ולא שאלתי?

 

  



136  

 

 הסכמה להשתתף בראיון: 2ספח 

 
  .1.5הגרים מברה"מ לשעבר בי דור מחווית האבהות של אבות -"בין הפטיש למגל" שם המחקר:

התבקשתי להשתתף במחקר הערך במסגרת עבודת דוקטורט בבית הספר לעבודה סוציאלית 
תמודדות של באויברסיטת בן גוריון בגב. המחקר עוסק ב: בחווית האבהות, אתגריה ודרכי הה

  .1.5אבות מהגרים בי דור 
  

אי מבין שהשתתפותי במחקר זה תתרום להבה טובה יותר של חווית האבהות ותתרום לשיפור 
  המעים לאבות ואי מסכים להשתתף במחקר.

  
אי מודע לכך שכל המידע שייאסף במהלך מחקר זה יישמר בסודיות, החוקר יגן על סודיות בכך 

ם מקום ולראיון ייתן מספר ושם קוד. ציטוט מדברי יופיע בשם בדוי והמידע ששמי לא יופיע בשו
  שאעביר ישמש למטרות מחקר בלבד, וכל מידע העלול לזהות אותי, יסווה.

  
  אי מבין שאיי חייב לעות על שאלות שאין וחות לי וזכותי להפסיק את הראיון בכל עת.

  
  פעת הראיון עלי אוכל לפות למרום גורין. הובא לידעתי כי במידה וארצה לשוחח על הש

  
  
  
  
  

  אריךת               שם המשתתף                                            חתימה                           
  

__________                  ____________________               _____________________  
  

  המראיין__________________שם 
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  ם: תיאור המשתתפי 3ספח

שם   #
  בדוי

 בעת גיל
  ההגירה

בעת גיל 
  ראיוןה

שת   מוצא
  עליה

מצב 
  משפחתי

גיל 
  הבן

מידת   מקצוע
  דתיות

מהל ברשות   2  7שוי+  1996  קווקאז  35  15  גרגורי  1
  מקומית

  חילוי

  חרדי  מאבטח  2  10שוי+  1998  אוקראיה  33  16  פליקס  2

  חילוי  אדריכל  2  10שוי+  1990  אוקראיה  40  15  יורה  3

  חרדי  עובד סוציאלי  6  12שוי+  1992  אוקראיה  36  13  אולג  4

דתי   מהל עמותה  1  2שוי+  1997  קווקאז  30  11  ולדמיר  5
  לאומי

שמאי   1  2שוי+  1998  סיביר  33  17  דיאל  6
  מקרקעין

  חילוי

  חילוי  הייטק  1  3שוי+  1990  רוסיה  63  11  מתן  7

  חילוי  מהדס  1  3שוי+  1990  אוקראיה  73  21  רומן  8

  חילוי  הייטק  1  2שוי+  1991  רוסיה  53  11  ארתור  9

  חרדי  מחסאי  4  9שוי+  2000  אוקראיה  32  15  מיכאל  10

  חרדי  מחסאי  3  6שוי+  2000  אוקראיה  32  16  סשה  11

  חילוי  הייטק  3  18שוי+  1995  אוקראיה  38  18  יאשה  12

  חילוי  איש חיוך  1  4שוי+  1990  אוקראיה  36  11  בן  13

דתי   אברך  2  4שוי+  2000  אוקראיה  31  15  מישה  14
  לאומי

חברת   2  7שוי+  1990  אוקראיה  37  12  אבי  15
  שליחויות

  חילוי
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  חילוי  משרד הבטחון  1  2שוי+  1992  רוסיה  35  11  פיטר  16

חוקר   2  5שוי+  1994  רוסיה  36  15  ויקטור  17
  באויברסיטה

  חילוי

דתי   עובד סוציאלי  2  5שוי+  1995  אוקראיה  35  15  יאן  18
  לאומי

חוקר   1  2שוי+  1990  רוסיה  37  11  דב  19
  באויברסיטה

  חילוי

  חילוי  הייטק  2  11שוי+  1990  אוקראיה  38  13  דן  20

  חילוי  מהדס  2  6שוי+  1990  אוקראיה  38  12  ליאויד  21

  חילוי  הייטק  3  7שוי+  1990  אוקראיה  37  12  לב  22

  חילוי  רופא שייים  1  5שוי+  1990  רוסיה  38  13  ויטאלי  23

  חילוי  הייטק  1  8שוי+  1990  רוסיה  73  21  אהרון  24

  חילוי  מהדס  1  3שוי+  1993  רוסיה  33  11  דוד  25

ראשות עובד   3  5שוי+  1990  רוסיה  37  11  ואלרי  26
  מקומית

  חילוי

  חילוי  הייטק  3  5שוי+  1990  אוקראיה  40  15  אטון  27

  חילוי  הייטק  2  11שוי+  1994  רוסיה  36  15  ואדים  28

  חילוי  הייטק  2  9שוי+  1990  רוסיה  37  12  אלי  29

  חילוי  מחסאי  3  5שוי+  1990  רוסיה    12  38יקולה  30
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Abstract  

This study discusses the experiences of fathers of sons who are 1.5 generation 

immigrants to Israel from the former Soviet Union.  

Recent years have seen growth and development of fatherhood research, a field 

that sheds light on broad and wide-ranging issues fathers face. Fatherhood research 

originally placed its primary focus on the question of “where have the fathers 

disappeared to?” seeking to understand the ramifications of a father’s absence from his 

children’s lives. Fatherhood research then moved on to question the role of a father and 

the parenting techniques he uses to raise his children. At a later stage, the research began 

to investigate the significance of fatherhood in various political, cultural and social 

contexts, out of an understanding that fatherhood takes on different forms through the 

interpretation given to it.  

The various psychological theories that deal with fatherhood provided a one-

dimensional description of the father as an emasculating, distant and threatening or 

peripheral figure in his children’s lives, while the mother was depicted as a giving, 

understanding and empowering figure, someone a close, strong bond can be formed 

with. Over recent years the psychological theories have also changed their perspective 

of fathers, and they now attribute greater significance to the role of the father in his 

children’s lives.  

Immigration research is a broader and better based body of knowledge that 

studies the immigrants’ experiences during their various stages of life and examines 

different and diverse aspects of the immigration experience, such as motives for 

immigration; policy toward immigrants and the immigrants’ integration in their 

absorbing country. Immigration research deals extensively with different and varied 

populations and their acclimatization in the absorbing country, but surprisingly, there 

is little research about immigrants’ experiences as parents and about formulation of 

their parental identity during the immigration process. Moreover, there is even less 

research that discusses how fatherhood is experienced by 1.5 generation immigrants – 

immigrants who immigrated as children, and very few studies that deal with how 1.5 

generation immigrants formulate their fatherly identity during immigration processes 

and intercultural transitions.  

The large wave of over a million immigrants who came from the Soviet Union 

to Israel introduced many fathers to a parental model different to the one they were 

brought up with. The parental model of the soviet father was the authoritarian model 

characterized by inflexibility, distance, pushing the individual aside for the sake of the 

collective, and placing emphasis on academic excellence and achievements. 

Contrastingly, the prevalent parental model in Israel is the authoritative and permissive 

model, characterized by emotional closeness between father and son and attributing 

great importance to the child’s emotions, needs and inner world. This clash between the 

two models is especially challenging when discussing 1.5 generation immigrants who 

immigrated as children or teenagers and find themselves struggling to integrate between 

two contrasting models – the parental model they grew up with and the parental model 

they encountered in Israel – the absorbing country.        
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Due to the lack of studies on this topic, this study seeks to examine how fathers 

from the 1.5 generation who immigrated from the Soviet Union to Israel handle the 

meeting between the two different models of fatherhood. What are their emotional 

experiences as fathers? How do they construct their fatherly identity? What challenges 

do they face and where do they draw support from? 

The qualitative constructivist method was selected for this study. This method 

seeks to examine the subjective experience of fatherhood and to allow the fathers’ 

unique and authentic voice to be heard. The sample of participants was selected through 

the snowball method. This sample is based on social connections that help the 

researcher reach potential interviewees. The interviewees were contacted through 

various social media networks (Facebook, Twitter and others) and through 

acquaintances from diverse social circles. The data was collected through in-depth 

semi-structured interviews, and the themes and categories raised in the interviews with 

the subjects were subsequently analyzed.  

The study’s findings provide us with a broad and in-depth picture of a stratified 

emotional experience and raise topics related to construction of fatherly identity 

through cultural and social encounters in Israel.  

The central themes seen in the findings are:  

Fatherly experience – the fathers who participated in the study described fatherhood as 

a satisfying, joyful and happy experience. On the other hand, many fathers described 

an experience of confusion, helplessness and even fear. Interestingly, the interviews 

revealed that the fathers’ negative experiences outweighed the positive ones. One of the 

reasons for this is the tendency of immigrants from the former Soviet Union to 

emphasize negative emotions over positive emotions when talking to people outside of 

their immediate family. 

Additionally, the fathers’ negative experiences were often connected to the 

tense, military atmosphere in Israel, in which they are raising their children. These 

feelings are intensified when these fathers are raising sons who will later serve in IDF 

combat units. 

Construction of fatherhood – this theme deals with the way significant figures these 

fathers encountered during their lives impacted them as fathers. The identities of the 

fathers who participated in the study were discovered to be comprised of a mosaic of 

figures such as their fathers, who raised them, as well as significant people they met in 

Israel. Additionally, this theme deals with father-son interaction. The findings show 

that most of the fathers are present and involved in their sons’ lives, create an emotional 

and intimate discourse with them and give their sons autonomy. Some of the fathers 

described a controlling interaction in which the father fully supervises his son’s life, 

allowing only minimal autonomy. Other fathers described a lack of interaction with 

their sons and distance caused by helplessness and confusion regarding their parental 

abilities.   

Perspective of fatherhood – this theme deals with how the fathers perceive their role as 

fathers and how they see their sons. Most of the fathers see their role as the leader of 

the house who is meant to direct and guide. Likewise, the main role described in the 
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interviews was of being the family breadwinner and the one responsible for the family’s 

wellbeing and welfare.  

The interviews show that many fathers see their son as a subject with his own 

unique needs and desires and that they develop concurrently to their children. A few 

fathers described their son as an object whose desires and demands must be supplied.  

The challenges and struggles of immigrant fathers – this theme discusses the unique 

challenges and struggles of fathers who are 1.5 generation immigrants. Many 

challenges were raised in the interviews – economic difficulties these fathers encounter; 

lack of knowledge about Israeli culture such as extra-curricular activities and traditions; 

lack of familial support from their parents due to the pressure they are under as first 

generation immigrants; difficulty in controlling anger and criticism toward their sons 

and conflicts between the values and norms they were familiar with in their country of 

origin and the values and norms they encountered in Israel. The main conflict the fathers 

raised was parental practices and the significant contrast between the practices they 

were raised with and those they encountered in Israel, which sometimes appear 

permissive and irresponsible to them. 

Coping methods of immigrant fathers – this theme discusses the resources, support 

systems and coping methods of these fathers for the parental challenges they face. The 

interviews showed that these fathers’ main source of support is their spousal 

relationship. The fathers’ spouse is described as a figure who guides, offers advice and 

supports their work as fathers and formulation of their fatherly identity in the 

immigration process.  

Another source of support mentioned is significant figures outside of the 

immediate family such as a rabbi, therapist or professional parenting workshops that 

provided the fathers with tools and support to face their challenges.  

The study offers several unique contributions. Firstly, the study sheds light on 

the little-discussed emotional experience of fathers and provides an opportunity for 

these fathers’ unique and authentic voice to be heard. Secondly, the study deals with 

the unique experience of 1.5 generation immigrants and formulation of their fatherly 

identity – a topic barely discussed in immigration research. By providing an in-depth 

understanding of how the 1.5 generation of immigrants experience fatherhood, the 

study can contribute to the practice of gender and culture sensitive interventions that 

offer a unique solution for these fathers and the diverse challenges they face. It can 

especially contribute to development of interventions that will help these fathers find 

employment that is so vital to their feeling of parental ability and in developing support 

systems.  

 

Key words: immigration, fatherhood, 1.5 generation, Soviet Union.  
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