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 הפסיכולוגיה. מתבגרים לערים אבות של האבהות והביית בחוויית עוסק, זה איכותי מחקר     

 של שהמקום בעוד, האימהות וחווית בהביית רבות ועסקה האם חשיבות את הדגישה שותיה ברוב

 המגרעות של ראיה הייתה הראיה, באבהות הפסיכולוגיה עסקה כאשר גם. פריפריאלי ותר האב

  .בגרות ועד מילדות מתמיד במאבק מאופייים היו ילדיו עם והיחסים האב של והחסרוות

 אך, הילדות בתקופת מצא הילד כאשר הורות והביית לחוויית דגש תה הפסיכולוגיה, בוסף     

. הבגרות לתקופת מגיל הער כאשר בפרט ואבהות בכלל ההורות והביית בחוויית עסקה ולא כמעט

 של הפשי בעולמו האב של הגדולה חשיבותו את וציין חזור מצייים עכשוויים מחקרים, זאת עם יחד

  .ילדו

, ישה חשיבות רבה לחקור ושא ההתבגרות גיל של בקוטקסט אבהות על הדל  הידע עקב, לכך אי     

 והתערבויות מעים לפתח יעזרו ההתבגרות גיל של בקוטקסט אבהות של יותר רחבים והבה ידע. זה

  ."דיו טובים"

 על ורחב מעמיק, ראשוי תיאור לתאר שאפשרה איכותית מחקר בשיטת שימוש עשה המחקר       

   .ההתבגרות בגיל ילד שלהם גברים עשרה רואייו במחקר. האבהות וחווית הביית

 בגיוון דגש יתן עליהם המאפייים. מגוון מדגם ליצור ביסיון, מכוות הייתה המשתתפים דגימת      

 עזרתי, וספים מרואייים וגיוס דגימת לצורך. עדתי ומוצא האב גיל, דתי-תרבותי רקע היו המדגם

 מקדים קשר כל לי היה לא כי, לציין חשוב"). שלג כדור(" וספים לאבות אותי שקישרו עצמם באבות

 במחקר להשתתף ברצון הסכימו המרואייים של ככולם רובם, בוסף. זה למחקר המרואייים עם

 חצי עומק ראיון באמצעות עשה התוים איסוף. הכללית ולחברה להם זה ושא חשוב כמה עד וצייו

 של האבהות והביית חווית את להאיר העשויים תחומים שהקיף ראיון מדריך על בהתבסס, מובה

 בבית והתקיימו 2012 קיץ במהלך ערכו, אחד כל וחצי כשעה שערכו, הראיוות. המרואייים

 פרט כל הושמט מהתמלילים כאשר, ומדויק מלא באופן ותומללו הוקלטו הראיוות כל. המרואייים

 לעקרוות בהתאם שלבי -רב במודל ותחו הראיוות. הסודיות שמירת לצורך, המרואייים של מזהה

  .קוסטרוקטיבית-האיכותית הגישה
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 והעברה האבהות חווית, האבהות הביית -עיקריות תמות שלוש עלו המרואייים של מדבריהם        

 היחסים ואיפיון לבו מציב שהאב הגבולות סוג את כללה האבהות בהביית שעסקה התמה. דורית בין

 וקשים, גמישים גבולות -והם לביהם מציבים שהאבות גבולות סוגי שלושה עלו בראיוות. ביהם

, דיאלוג/צמצום -שוים איפיוים שלושה כלל הוא גם, לבו האב בין היחסים איפיון. עדרים/ורופפים

, מחד. רגשות של גווית רב קשת תיארה האבהות בחווית שעסקה התמה. סמכותות/ופטרוות ריחוק

 ושמחה גאווה רבות הביעו הם, מאידך. ואכזבה פחד, אוים חוסר, בלבול קרובות לעיתים חשו האבות

 כי מהאבות לשמוע היה יתן. לאביו האב שבין הגמלין ביחסי עסקה האחרוה התמה. ביהם כלפי

 בשתי להבחין היה יתן זו בתמה. אבהותם על כיום רבות משפיע, בילדות חוו אותו, האבהי המודל

. ביהם עם ומהגיו דפוסיו את וחיקו הערץ לאביהם להידמות שרצו אבות היו, מחד. הופכיות מגמות

  .בילדותם חוו אותה מהאבהות ושוה חדשה אבהות להבות רצו אבות מעט לא, מאידך

 -אבות של פרופילים שלושה, התמות סמך על, ובו איטגרציה עשתה, הממצאים כתיבת לאחר     

 של חוויות בעיקר הן חוויותיו, ופטרוית סמכותית היה אבהותו שהביית אב היו האדיפאלי האב

 הכיר שאותו האבהי למודל רבות דומה והוא וקשים הים מציב שהוא הגבולות, ופחד חרדה

 .בילדותו

 של חוויות בעיקר הן חוויותיו, מרוחקת היה אבהותו שהביית אב היו מודרי -הפוסט האב      

 האבהי למודל רבות דומה והוא עדרים או רופפים הים מציב שהוא הגבולות, ובלבול אוים חוסר

 רב בשיח ומאופיית דיאלוגית היה אבהותו שהביית אב היו המגידי האב. בילדותו הכיר שאותו

 שוה והוא גמישים הים מציב שהוא הגבולות, וגאווה שמחה של חוויות בעיקר הן חוויותיו, ובצמצום

  .בילדותו הכיר אותו האבהי מהמודל

 והביית חווית על ועמוק משמעותי באופן המשפיעים גורמים במספר עוסק בממצאים הדיון         

 שלושת כי להבחין היה יתן.  דתי-התרבותי והפן  דורי הבין הפן, ההתבגרות גיל של הפן: אבהות

 שרואייו התרבותיות הקבוצות שלושת עם אחד בקה עולים הממצאים בחלק שבו הפרופילים

 של הפרופיל של מאפייים בעיקר הבליטו זה למחקר שרואייו החרדים האבות. זה וכחי למחקר

 של הפרופיל של מאפייים בעיקר הבליטו זה למחקר שרואייו דתיים הלא האבות. האדיפאלי האב
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 של מאפייים בעיקר הבליטו זה למחקר שרואייו לאומיים הדתיים האבות. מודרי -הפוסט האב

  .המגידי האב של הפרופיל

 לתת צרכות הפרקטיקה והן המחקר הן, ראשית. מעגלים בכמה וגעות המחקר השלכות           

 האבות בהבת תסייע זו פלטפורמה. בשים רבות שהוזח האבהות לושא משמעותית פלטפורמה

 הצמצום תכות בלמידת מאופייות להיות צריכות הולמות התערבויות. הולמות התערבויות ופיתוח

 והתקציבים המשאבים וחלוקת המדייות תחום על השפעה ישה זה למחקר, שית. מפרה שיח וביית

   .זה תחום לפיתוח

 של מצומצם מספר רואייו, איכותי מחקר היותו מעצם, ראשית. מגבלות מספר זה למחקר        

, איכותי כחוקר, שית. מתבגרים לבים האבות כלל על הממצאים את להכליל יומרה בו ואין אבות

  .האבות של האותטית בחוויה לפגום עלולה זו פעילה שותפות. בו פעיל ושותף מהמחקר חלק אי

 של וביהם זוגם בות של חוויותיהם את לחקור ועשוי, התמוה השלמת לשם דרוש וסף מחקר       

 לבין הדתיות משתה בין הקורלציה יבדוק אשר, כמותי מחקר, כן כמו. זה במחקר שחקרו האבות

  .זה חשוב בושא הבתו את להרחיב עשוי, האבהי הפרופיל
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 לערים אבות של האבהות חווית אחר להתחקות המבקש, איכותי מחקר היו הוכחי המחקר          

  .מתבגרים

, דרכו וממשיכי פרויד .לבו אב בין היחסים אחר להתחקות יסתה, לדורותיה, הפסיכולוגיה          

 בין הדיאלקטים היחסים את לו המתארת אדיפוס אגדת על התבססו, בן-אב דיאדת את לתאר בכדי

 התחושות, הפשי עולמו סביב הייתה ההתמקדות. אביו כלפי הבן של הרצחית הפטזיה ואת לבו אב

בן אופייה במאבק ותחושות פחד -ודיאדת אב כאובייקט ותר האב לעומתו, הבן של והמחשבות

  ).Trowell & Etchegoyen, 2002וסירוס (

  .וקהוטווייקוט , מאהלר: הם שחלוציה, האובייקט יחסי תיאוריית התגבשה, מכן לאחר          

  .אישית לבין פשית התוך מהזווית הזווית הסטת היא זו תיאוריה של היסוד החת

 מקום תה אך, ההורית בדמות לעסוק החלה קרי, אימו עם הילד ביחסי בעיקר התמקדה התיאוריה

 ולהוות אימו עם הבן של הסימביוטי הקשר את לתק הוא העיקרי שתפקידו האב לדמות פריפריאלי

גליל, -בן לא מוזכרת, בתיאוריה זו, כבעלת אפשרות קיום עצמית (פלח-דיאדת אב .החיצון לעולם גשר

2004.(   

: כגון תיאוריות. האב דמות על בחשיבה למהפך עדים או, האחרוים העשורים בשלושת            

 מקום ותו כסובייקט לאב התייחסו", דיאלוגית-היהודיתהפסיכולוגיה "ו" המפרה האבהות"

 במהלך ובו האב של ההדדית ההפריה את הדגישו הם, בוסף. האב של והמחשבות הרגשות ,לחוויות

  .ביהם הגומלין יחסי

 הילד את במרכז והעמידה כאובייקט לאב התייחסה, דרכה בתחילת, הפסיכולוגיה כי, כן אם יוצא

גם כאשר יתן מקום לדמותו של האב היא תוארה כמאיימת, מסרסת והמקום  .הפימי הפשי ועולמו

 האב של דמותו על מחודשת ראיה של תחילתה את לראות יתן, כיום שיתן לה היה מקום שולי.

  .ועמוק רחב פימי ועולם רגשות, תחושות בעל כסובייקט

ומתוך  המודרי בעידן והתעצבה התרחשה המוכרת לו כיום, הפסיכולוגיה של ולידתה הורתה, כן כמו

לבחון את האבהות מהפריזמה של התרבות  חשיבות ישה, לכך אי. פריזמה זו היא בחה את האבהות

  התרבות הפוסטמודרית. -הוכחית

 השלושה עד עמום שהיה קול, מתבגרים לערים אבות של לקולם שופר להוות מסה זה מחקר            

.      כסובייקט ולא כאובייקט האב לדמות הפסיכולוגית ההתייחסות בגלל האחרוים העשורים

  .האבהות חווית על מודרי הפוסט העידן של להשפעתו מקום לתת שואף המחקר, בוסף
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 ולכן" המשמעותי הוא הקודם" בגישה דגלה, דרכה בראשיתלפחות , הפסיכולוגיה, כן כמו             

 גיל כי ידוע, כיום. הבגרות בתקופת האבהות כאשר הבן מצאלחווית והביית  מועט משקל תה

 כשם. המשפחתי החיים במעגל אף אלא, הפרט בחי רק לא קריטי התפתחותי צומת מהווה ההתבגרות

 מחדש להתארגן, בפרט אביו ועל בכלל משפחתו על כל באישיותו מחדש לארגון דרש שהמתבגר

 עשוי המבגר בו עם האב של המפגש, בוסף. ביהם ביחסים הגבולות ומיקום היחסים אופי מבחית

מחקרים העוסקים  אולם, .מאישיותו דחויים וחלקים, מעברו מודחקים קופליקטים להחיות

אחד המחקרים  .מועטים ביותר והידע לגביה דל ביותר באבהות בתקופה בה הבן מצא בגיל הבגרות

 מחקרה. )2004המתבגר הוא המחקר של פלח גליל (החשובים העוסקים ביחסים של האב עם בו 

השלים למסה זה  וכחי מחקר. הער של מהפריזמה ער-אב דיאדת של היחסים חווית בתיאור סקוע

  .האב של מהפריזמה הזו הדיאדה את ולבחוןשהחלה לצייר פלח גליל  מוההת תא

 לתקופה מגיע הבן כאשר האבהות של וההביה החוויה את לבחון מעויין זה מחקר, לכך אי         

  .המתבגר בם עם במפגש האבות של התהגות דפוסי ולזהות זו משמעותית

 ולעולם בכלל והטיפול המחקר לעולם משמעותית תרומה להוות עשויים זה מחקר ממצאי            

 טיפוליות והתערבויות כלים לפתח תאפשר האבהות חווית שהבת בכך בפרט הסוציאלית העבודה

  .האבות למען" דיו טובים"

  

  

  

  

  

  

  ספרות סקירת

  פסיכואליטית בפרספקטיבה אבהות
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 עולם של מקיפה תיאוריה לראשוה שיסח היה זה פרויד, ראשית התפתחותה של הפסיכולוגיהב       

  . המשפחתי היחסים

 חייב הוא שלו העוג ואת, לעוג הכמיהה היא התיוק של הפשית הווייתו ראשית, תפיסתו פי לע

 לקשר). 2004, כהא( עמה יחסיו מכלול ידי על כך ואחר, ייקה ידי על בתחילה, מאימו לקבל

 לעולם גשר מהווה האב. התיוק אבי של בדמותו החיצוית המציאות פולשת בן-אם הסימביוטי

 דפרויד אליבא ,הבן. לבו להחיל רוצה הוא שאותו תרבותיים ערכים של כביר מטען ועימו החיצון

 איתו מזדהה הוא סיכוי חסר והסמכותי החזק האב עם שהמאבק מכיוון אך ,הזר בפולש למאבק יוצא

 לבן האב בין יחסיםה. האב דמות של הפמה ידי על, האיסורים את המכיל, אגו הסופר וצר וכך

שהיו כראה רלבטיות  חושותהאב, ת ביחס לדמותו שלאיסור, פחד וסירוס אופייו בתחושות של 

 המאבק את (Ross,1979).   מאביו שלו ומהדיאמיקה המשפחתית, שעיצבה את ראייתו בושא

 תסביך" המושג ידי על פרויד ביטא, הילד של פשי התוך בעולמו המתחולל,  לבו האב בין הפסיכולוגי

, מתיבי אדיפוס המלך על היווית האגדה מן פרויד ידי על הושאל" אדיפוס תסביך" המושג". אדיפוס

 אגדת של תוכה, בקצרה, זהו. למחזה ועיבדה בה השתמש, הספירה לפי הרביעית במאה ,שסופולקס

 אימו את ולשאת להורגו עתיד, ליוקסטה לדשיוו הבן כי, תיבי מלך, לליוס יבא האורקל: אדיפוס

 המלך מצווה היוולדו לאחר מיד. התיוק את להרוג אומר גמר זו מבואה המזועזע המלך. לאישה

 שהוא עד, אותו מגדלים, העזוב התיוק את מצילים הרועים אולם שממה למדבר הילד את להשליך

 כשמגיעות, רבות שים מקץ. לבן אותו המאמץ, קוריתוס המלך לחצר מופלא באורח להגיע מצליח

 הוא הצר במשעול. הגדול לעולם העלם אדיפוס יוצא, קוריתוס מלך בן הוא שאין שמועות אליו

 ומגיע בדרכו ממשיך הוא. אותו הורג ואדיפוס במרכבה הוסע לבין ביו תגרה פורצת. במרכבה מתגש

 ובזאת, חידתה את לפתור מצליח אדיפוס. העיר את המחריבה, הספיכס, המפלצת רובצת שם, לתיבי

 אשי עליהם ממליכים, העיר הצלת על כתודה. לתהום עצמה את להפיל אלצת והיא אותה מצח

 היא לא-שיהם שידעו בלי, כבר לא זה שתאלמה, המלכה את לאישה ושא והוא, אדיפוס את תיבי

 להם שולדו ולאחר, מבורך שלטון, מאושרים שואים של רבות שים מקץ. הם ובן אם כי -הוא ולא

 אותו, אביו את הרג הבן הוא וכי, הם ובן אם ואדיפוס יוקסטה כי, הכל לפתע מתגלה -ובות בים

 עייו את מקר אדיפוס, לדעת עצמה באבדה עווה את מכפרת יוקסטה. הצר במשעול וכרי וסע

). 2000,שבתאי(  אליו הלווית אטיגוה ביתו של זרועה על שען כשהוא, כקבצן ממלכתו את ווטש
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 הבן של משאלה ,מחד. ובו אבה של הסמויות המשאלות את, דפרויד אליבא, היטב מתארת זו אגדה

  .אותו יירש שלא כדי בו את להרוג האב של משאלה, ומאידך לאימו ולהישא אביו את להרוג

  ): 1990, רוטברג אצל ,Freud, 1900( פוסק פרויד, בוסף

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

 של הגורל של העז בכוחו להכיר מוכן להיות בקרבו קול לאיזה הגורם משהו יש ודאי... זמו

 עלול היה כי רק אותו מרגש גורלו. מאיתו אחד כל של בחייו תפקיד המשחק אדיפוס

. שולדו לפי עוד לעיו גם אותה הטיל עליו הקללה את שהטיל האוראקל כי -שלו להיות

 שאתו ואת, אימו אל שלו הראשון המיי הדחף את לכוון הוא כולו שגורל ייתכן

  ).125(עמ'  אביו כלפי שלו הראשוה הרצח משאלת ואת הראשוה

 הדפוס את לו מצייר, אדיפוס מאגדת הגותו את שאב אשר, פרויד, לראות שיתן כפי            

 דורי הבין הקופליקט עם להתמודד היחידה שהדרך אותו מלמד אשר דפוס. לבו אב בין הדיאלקטי

 הדגש, בוסף. ולהתפתח לצמוח להמשיך יוכל שהוא מת על הישן הדור את ימית החדש שהדור הוא

.                                                                                           ומחשבות תחושות וחסר עלום כאובייקט שאר האב ולאיוס כסובייקט, הבן, אדיפוס על הוא

 אותו יצח שאביו העובדה עם להשלים אלץ הסירוס מאיום המפחד, שהבן, טוען פרויד בהמשך

 זו מקודה. האם של אהבתה על בהצלחה בו להתחרות יוכל שלא תופס הוא. דורי הבין במאבק

 על,  בוסף. כלפיו והיריבות האיבה, הקאה רגשות את ומחליפה אביו עם הילד של הזדהותו תחתמתפ

 חלק להיות לבן גורמת שההזדהות מכיוון בו אביו פגיעת מפי עצמו על הבן שומר, ההזדהות ידי

  הבראשיתית הפסיכואליטית העולם תמות את לסכם יתן). 2010,רוטברג(  מבשרו בשר, מאביו

א התמה המרכזית ווהמאבק ה האחר של הפסדו הוא האחד של יצחון שבו" האפס סכום משחק"כ

בוסף, יתן לראות שפרויד  מתאר את עולמו הפימי של התיוק ואיו . בן-המאפיית את דיאדת אב

מתייחס לזווית ראייתו של האב , מחשבותיו ורגשותיו כסובייקט. האב שאר אובייקט וייצוג פשי 

  בתוך עולמו הפימי של התיוק. 

), Ross, 1979( גם היום ישם יצים של חשיבתו של פרויד על מקומו של האב בחיי בו. רוס       

 את לתאר מת על" לאיוס תסביך" הכיוי את לראשוה וטבע פרויד שצייר הפרספקטיבה את השלים

 לאיוס כאשר האגדה בתחילת מתוארת אשר זווית. האב של מהזווית והיצרים המשאלות, התחושות

 תיאור. השומם למדבר בו את זורק לאיוס ולכן אותו יירש שבו לו שמבשרת האורקל מבואת מפחד
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 אשר פטזיות. בו כלפי האב של מודעות הלא והמשאלות הפטזיות, היצרים את מגלם, רוס טוען, זה

  מוות. כדי עד בבו לפגוע האב את שמביא מה, בו כלפי האב של ויריבות עויות מכילות

 הבן עם דמות האבן כי המפגש הראשוי של ), פסיכואליטיקאי בן זמו, טוע2005/1989אוגדן (תומס 

הוא במפגש עם האב המופם בתוך אימו שוצר על ידי הזדהות של האם עם אביה. על פי אוגדן, הקשר 

יוצא מדבריו  של הבן עם האב הממשי היו מתרחש בשלב מאוחר יותר בהתפתחותו הפשית של הבן.

י של האם והוא איו כי, האב, בתחילת חייו של הבן, היו אך ורק ייצוג פשי בתוך עולמה הפימ

  סובייקט ממשי במפגש הראשוי עם בו.

  אובייקט יחסי גישת

 לדחפיו מעבר, התיוק עם המטפלת הדמות למשמעות שהתייחסה הראשוה התיאוריה          

 1946( קליין: וביהם האוביקט יחסי תאוריית הוגי. האובייקט יחסי תיאוריית הייתה, הפימיים

Klein, ,(יקוטווי )1971 Winnicott, (ומאהלר )1971 Mahler, (אמפיריות עדויות ולספק להוכיח הרבו 

. בן-אם בדיאדת עסקו ובעיקר המטפלת הדמות עם התיוק של הראשוים בחודשים הקשר לחשיבות

) החודשים הראשוים מאז הולדתו של התיוק מאופייים בקשר  Mahler, 1971על פי מאהלר (

אשר מצבה הגופי והפשי מאפשר לה להיות מכוות כולה לצרכיו  ,ביו ובין האם. האם  סימביוטי

של תיוקה, מסה לספק את כל צרכיו ולמוע תסכולים. מצב זה תפס כהכרחי וחיוי להתפתחותו 

התקיה של התיוק. עם זאת בשלבי החיים הבאים מתחיל תהליך של היפרדות מהאם לצורך ביסוס 

שלב זה וכחות האב הופכת למשמעותית. האב, אשר חסר את איכות היחסים ועצמאות, ב

הסימביוטית עם בו, חווה כחלק מהעולם החדש והמרגש, ומסייע בצעדיו הראשוים של התיוק 

) הייתה בין ,Mahler 1971בחקירה זו ומהווה גשר לעולם החיצון. יוצא אם כך, כי מרגרט מאהלר (

פק עדויות אמפיריות, לתפקיד החשוב, גם אם המשי עדיין, של האב הראשוים להכיר, ואף לס

  בהתפתחות הילד.

 רבות עסק ווייקוט. בילד בטיפול האם תפקיד את במשתו הדגיש), ,Winnicott 1971( ווייקוט        

" ואמותיהם תיוקות" הקרא שלם ספר לכך הקדיש ואף ילדה כלפי האם של החשובים בתפקידיה

 וההחזקה ההכלה של החשיבות את ,והדגש חזור ,מדגיש ווייקוט  זה בספר). 1998/1987, ווייקוט(

 הראשוית האימהית החוויה את לפיו פורש הוא, בוסף. הראשוות בשותיו תיוקה את האם של

 עולמה על ווייקוט לפיו שפרש הרחבה היריעה לעומת. וחרדה אוים חוסר, אשמה לעיתים הכוללת
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 לעזור הוא, ווייקוט פי על, תפקידה שכל פריפריאלית וכדמות כאובייקט ותר האב, האם של הפשי

 האם ידי על מתווך הוא לבו האב בין ישיר קשר כשישו גם. ופשית גופית מבחיה טוב להרגיש לאם

  .האב עם משותף לבילוי לפעם מפעם הילד את לשלוח הוא, דווייקוט אליבא, מתפקידיה שאחד

  

  גיל ההתבגרות בפרספקטיבה פסיכואליטית

) בסקירתו את גישתו של פרויד, מתאר את גיל ההתבגרות כמאבק בין האיד הדורש 1988( מוס          

סיפוקים מידיים לבין הסופר אגו שזה לא מכבר צמח ועדיין בתהליך עיצובו. הקופליקטים האלה 

כמאבק פסיכולוגי בין פיתוי למצפון, או שהם יכולים להופיע בזירה יכולים להתחולל בזירה הפימית, 

החיצוית כמאבק בין המתבגר להוריו המייצגים את הסופר אגו. בוסף, ישה למתבגר משימה וספת 

על פי ההשקפה הפסיכואליטית, והיא להתתק ולשחרר עצמו מהתלות בהוריו. תהליך זה של 

זמן מה, בדחייה, סלידה ועויות כלפי ההורים ודמויות סמכות התתקות רגשית מסתיים, לפחות ל

) יתן למצוא רמזים למעשה הסירוס בער המתבגר גם ,Freud 1933אחרות. בוסף, אליבא דפרויד (

  בימו:

שריד ברור לכך[למעשה הסירוס] הוא מהג המילה, שהייתה לעיתים כה קרובות חלק של טקס  

. טעם אחרון שפיזר את שיירי ספקותיו בא לו מן האליזה הבגירה אצל עמים פרימיטיביים

של מקרים, שבהם עשתה מילתם של ערים, אמם לא סירוסם, לשם ריפוי או כמעשה עוש על 

  אוות, מהג שאיו דיר כלל בחברה האגלו אמריקאית.

הראשוות של  השיםרים את פרויד שהדגיש את פרוידיאים רבים המבק-יחד עם זאת, ישם יו       

  ) הטוען כי:2003הילד והזיח את תקופת גיל ההתבגרות. אחד מהמבקרים העכשוויים היו ארליך (

 בשת, ביותר המוקדמים היחסים של להאדרתם במקביל גרם בזמן-הקודמות על הדגש  

 חשיבותם דרגת העלאת את ישירות גרר זה דבר. הראשוים החיים ובחדשי הראשוה החיים

 של ביטולם כדי עד ולעיתים, מעבר, האם עם היחסים כמובן שהם, הראשויים היחסים של

 שרואות פסיכואליטיות גישות אמם קימות. אחרות התפתחותיות ותקופות אחרים יחסים

 מועד גם התפתחותית צומת בכל שראו, פרויד אה ואפילו אריקסון של זו כמו, אחרת זאת

 הוא ההתבגרות גיל. חדשים איזוים ויצירת לתיקון והזדמות שקדם מה כל של מחודש לעיבוד

 ההייה בפי בטלים אלה קולות אבל. כזה פימי מערכות לשידוד ומאוחרת בולטת דוגמא

 של זה הוא שכאמור, הראשוי ביחס להתמקדות, לה ומחוץ הפסיכואליזה בתוך, הסוחפת
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 חזות את ומאפיייהם תיוק-אם ביחסי הרואה עולם השקפת יוצרת הזאת ההטיה. תיוק-אם

 האב עם היחס את וגדת ואפילו מפחיתה היא, לכך מעבר אבל. הבוגרים אלה כולל, היחסים

  ).3' עמ( ביחסים ומקומו

  :כי ואומר מוסיף) 2003( ארליך

 מעט הייתה, האם עם המוקדמים היחסים בראי בלעדית היחסים ראיית של הטיה אותה מתוך 

 קריאה. המתבגר עבור האב של למקומו, טיפולית או תיאורטית, מחקרית, התייחסות מאד

  אין למתבגרים המטפלים או החוקרים מבחית כאילו – השתאות מעוררת הרלבטית בספרות

  ).7' עמ( אמהות רק אלא, אבות

 להרחיב שוים פסיכואליטיקאים החלו ההתבגרות לגיל ההתייחסות אי על הביקורת בעקבות       

 בלוס הים זה לאתגר שעו חשובים תיאורטיקים שי. זו תקופה על הדעת את ולתת היריעה את

)1967 Blos,( ואריקסון )1968 Erikson,(.  

 של המיי הטבע מן הדגש מוסט) ,Erikson 1968( אריקסון שפיתח השלבים בתיאוריית          

 הקופליקטים את בפיו שוטח בהגותו אריקסון. סוציאלית פסיכוה תפתחותהה אל ההתפתחות

 שצבר מה כל את לגבש הוא היחיד בפי שיצב האתגר, ההתבגרות בגיל.  האדם  של בהתפתחותו

 דאריקסון אליבא. לו הרצויה המייות ואת האישיות את לעצמו לגבש מת על הקודמים בשלבים

)1968 Erikson, ,(אי היא מגובשת זהותטימי קשר ליצירת בסיסי תשים עם איה בסביבה אהחיצו .

 בגיל האישית הזהות בביית השווים קבוצת חשיבות את להדגיש לכון ראה אריקסון, כן כמו

. המתבגר בם עבור תפקוד של יעילים מודלים לספק ההורים של ביכולת ספק והטיל ההתבגרות

 הוא הוריו שמול בעוד ולתמיכה לחיזוקים כמהה הוא ומהם גילו בבי לתלות הופכת בהורים התלות

 של מזו שלהם הזהות את להפריד הצורך מתוך, שלהם הערכים ומערכת, מרותם כגד  מרד מהל

  .לבגרות להגיע מת על אוטוומיה ולפתח המשפחה

 בלוס פיטר הוא הבגרות תקופת חשיבות את הבמה בקדמת שם אשר וסף פסיכואליטיקאי         

)Blos, 1967 ,(ליטית האסכולה עם המזוההלגיל מתייחס, בלוס. אובייקט יחסי של הפסיכוא 

. הושא את שפיתחו הבולטים מהפסיכואליטיקאים והיו בכתיבתו ומרכזי רחב באופן ההתבגרות

 שחל אדיפוס מתסביך בשוה אך ,אדיפוס תסביך לתחייה מתעורר הבגרות בתקופת כי טוען בלוס

 מפה המתבגר הער שבו" חיובי" אדיפוס תסביך. לשיים מתחלק בבגרות אדיפוס תסביך, בילדות
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 משאלותיו את מפה הער שבו" שלילי" אדיפוס ותסביך) אימו( השי המין בן כלפי משאלותיו את

-הספרציה תהליך מושג את מרחיב בלוס זה קופליקט לפתור מת על). אביו( המין אותו בן כלפי

 כי וכותב, 3 גיל עד מהלידה מתרחשה ),Mahler 1971( מאהלר מרגרט של במשתהש אידיווידואציה

      מאהלר שתיארה המוקדם בשלב בעוד". שייה אידיווידואציה" מתרחשת ההתבגרות בגיל

Mahler, 1971)( מה המטפל ההורה עם מסימביוזה הדרגתי מעבר מתרחשההורה דמות של להפ ,

 בגיל כי מציע ),Blos 1967( בלוס, עצמאות והשגת הקוקרטי מההורה תמסוימ היפרדות המאפשרת

. פרד עצמי לגבש במטרה המופמים ההוריים מהאובייקטים עצמו לתק מסה המתבגר ההתבגרות

 תרגשי מבחיה עקביות ובחוסר יתר ברגישות מאופיין, )Blos, 1967( בלוס פ"ע, זה עמוק מבי שיוי

 עם המתבגר את מותיר והמופמות הקוקרטיות ההוריות מהדמויות להתתק היסיון. תוהתהגותי

 או חברים כמו אחרות בדמויות זמית חלופית תלות מתפתחת קרובות ולעיתים ,ומוחלש צר "אגו"

 של בסופו ומאפשר, חיוי ואף ורמאלי הוא, בלוס כותב, זה היפרדות תהליך. הורים שאים מבוגרים

 1985( בלוס זאת עם יחד. למשפחה מחוץ אובייקטים עם טובים וחברות אהבה קשרי קשירת דבר

Blos, (ות למרות כי טועןיסיו יתוקבריא לקשר זקוק המתבגר, בהוריו המתבגר של והעימותים ה 

 בלוס של לגישתו חיזוק. ההתבגרות משבר את בהצלחה לצלוח מת על הוריו בכלל ועם אביו בפרט עם

)1985,1967 Blos,( ,יתן גליל-פלח של המקיף במחקרה לראות )הן כיצד מראה היא במחקרה). 2004 

 אביו עם הבן של היחסים הפסיכואליטית בספרות והן והקרובה הרחוקה האושית בהיסטוריה

 בגילוי והמשכו בחיים רקע דמות והיותו האב היעדרות שתחילתו בתהליך, תמיד כמעט, כרוכים

, מכריע שלב היו ההתבגרות גיל. הפשיים בחיים ביותר משמעותית לדמות והפיכתו האב של מחדש

 ממצאיי, כן כמו. אביו את הער של מחדש הגילוי מתרחש כ"בד בו זה בתהליך), 2004( גליל-פלח פ"ע

 הוא פימה פשו בתוך אך מאביו להתתק כרוצה ראה המתבגר חיצוית שמבחיה מראים מחקרה

  .ומכיל חם תומך אב לדמות צמא

 של החשובה במשתו למצוא יתן ההתבגרות גיל על וספת הסתכלות זווית       

 על, המוות דחף של הפרוידיאית התפיסה על שען איו הוא בהגותו). Winnicott,) 1971ווייקוט

 תוקפות על לא ואפילו, אמפאתיים לכשלים כתגובה תוקפות על, הקליייאי הטוב באובייקט קאה

 במעשים וקט הער הבגרות בתקופת כי מציין אכן, ווייקוט. אדיפאלי לשלב מרגרסיה כחלק

 לתפוס פירושו לגדול". "רצח כוללת...ההתבגרות בגיל הפטזיה"  כי כותב הוא. הוריו כלפי תוקפיים



16 

 

 אליבא אך). 158' עמ"( המבוגר של גופתו על לדלג הילד על מבוגר להיות כדי" ו" ההורה מקום את

 עמוקה בצורה שלו ההורה קרי, המבוגר את להכיר מרצון ובע הער של ההרסות דחף דווייקוט

 מוות טמון, וההתבגרות המיית הבגרות בתקופת הגדילה מן בחלק כי טוען הוא בוסף. יותר וטובה

  .מישהו של

 כאובייקט מתוארים בפרט והאב בכלל ההורים, הבגרות בשלב, ווייקוט של תיאורו פי על, כן כמו

 להועיל בידם אין הורים" כי להורים בוגע כותב הוא. בם של וההרסות התוקפות את להכיל שועד

 לזוח ובלי צבעם את לשות בלי, ושלמים בריאים לצאת, לשרוד יכולים הם היותר לכל, במעט אלא

  ).159' עמ" ( חשוב עקרון שום

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

  .שלבים

 ופטרוית סמכותית דמות היא האב דמות, פרויד שהגה דיאמית הפסיכו הגישה פי על, הראשון בשלב

 שבה פטזיה פימה פשו בתוך יוצר אביו מפי שחרד הבן. החברה של והורמות הערכים את שמייצגת

 את לרשת ורוצה, מקומו על שמאיים כמי בו את חווה, האגדה פי על, האב גם. אביו את רוצח הוא

 בתוך פימי ייצוג היו האב זה בשלב. במדבר בו את וטש שהאב לכך מובילה זו חרדה ולכן כסאו

  .ומחשבות רגשות, חוויות בעל כסובייקט מתואר ואיו הבן של פשו

 הזווית את שהסיטה האובייקט יחסי גישת את סקרו, הפסיכואליטית הגישה של השי בשלב

 כאובייקט שאר האב של מקומו עדיין אך אישית הבין לזווית פשית התוך מהזווית הפסיכואליטית

  .בן-אם דיאדת על הושם והדגש

  

  

  

  האתגר של הפסיכואליזה בעידן הפוסט מודרי 

האב, לא התפתחו בחלל ריק, אלא  דמותו המסרסת והמאיימת שלפסיכולוגיות, על הגישות ה     

  ).2003(ארליך,  ה הגישה הפסיכואליטיתהושפעו עמוקות מהעידן המודרי, עידן בו התפתח

 תמורות של בסדרה אופייןו באירופה 19-ה המאה של הראשון חציבהעידן המודרי התפתח          

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

 ,ושים העליון האדם הוא והמבוסס הלבן שהגבר היחה באירופה הפוצה החשיבה. והמדע החילון
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 הגזע את לתרבת מוסרית חובה יש ללבןטען כי ש,  כך כדי עד חותה מעמדה הם ושחורים, עיים

 של שאיפתה. הרציואלית המדעית בחשיבה הוחלפו והכסייה הדת תקופה באותה, כן כמו. החות

 וליצור לה הידועים המדעיים בכלים הטבע העולם את ולמדוד לכמת הייתה ,דאז המדעית החשיבה

  ).1996(ג'ירו,  הפוזיטיביסטית ,המודריסטית הגישה את שהוליד מה תאוריות מטה

הורתה ולידתה של הפסיכואליזה התרחשה בעידן המודריזם וקיימה יחסים  כפי שצייו,          

 ברוח, פרויד ).2005(שטרגר,יים בתרבות המערבית ישל מעמדות הבדיאלקטיים עם הורמות 

 חוויהל חשיבות ואין מדעים בכלים ולמדוד לכמת אפשר האדם פש את שגם טען, המודריזם

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

 של בפתולוגיה רבה התמקדות ישה , ולעומת זאתהידע בעלל חשב שהמטפל כך אסימטריים הם

   (Tew, 2002). המטופל

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

 הגישה הייתה אשר המודרית הגישה על תגר קראה זו גישה. מודריסטית הפוסט המחשבה פרצה

 המוסכמות על  ספק הצבת היא מודרית הפוסט המחשבה של היסוד החת. זמים באותם הפוצה

 שאין הטוען העיקרון עומד מודרית הפוסט הגישה של בבסיסה. המודרית המדעית והחשיבה

 הייחודית הסובייקטיבית לחוויה החשיבות וישה האדם בי כל בין אחידים אויברסאליים עקרוות

                 ).  2005, וייס( מחשבתי ופלורליזם דעות של גדול למרחב במה מאפשר אשר עיקרון, האדם של

המחשבה הפוסט מודרית אתגרה ומאתגרת את החשיבה הפסיכואליטית על פש האדם בכלל ועל 

) טוען כי, בעידן המודרי התרבות אופייה כפטריארכלית, ,Lacan 1977בפרט. לאקאן ( בן-דיאדת אב

לאב היה כוח עצום והוא היה בעל הסמכות והשררה. כוחו בא לידי ביטוי גם כמייצג השפה, המורשת 

הסמכות התרבותית הזו היא סך כל האסוציאציות  והתרבות שעברה מאב לבן במשך הדורות.

הלשויות והתרבותיות של האדם. המארג התרבותי הזה מהדהד בתוך הלא מודע של כל מי ששייך 

לתרבות זו. התרבות המערבית מבוססת על אמיתות המגדירות מהי תרבות אמיתית, ואין יתות 

וסט מודרית העכשווית היא היעדר כל לערעור. אולם, אחד המאפייים המרכזיים של התרבות הפ

אמת מוחלטת כזו. כיוון שהאבהות מייצגת מורשת תרבותית, היא הופכת לבעייתית כאשר עצם 

תקפותה של מורשת זו מוטלת בספק. אם רעיון המורשת התרבותית איו תקף עוד, התפקיד האבהי 

טי יטל כוחו וסמכותו של האב בעידן הפוסט מודריס) מוסיף ואומר כי 2005מוטל בספק. שטרגר (

והמורשת התרבותית שלו הפכה ללא רלווטית בעיי ילדיו. הדור הצעיר, בעידן הפוסט מודריסטי, 
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מעצב את זהותו על פי הסביבה האופפת אותו ומושפע בעיקר ממה. תמורות אלו שמטו את הקרקע 

בחוסר אוים וייאוש  המוכרת מתחת לרגלי האבות והכיס אותם למערבולת רגשית שמהולה

יגוד ב עומדתבוסף, התרבות העכשווית  שכתוצאה ממה הם העדיפו להתרחק מיוצאי חלציהם.

דוריות שאפייו את העבר הלא רחוק ושתוארו, חזור ותאר, בתיאוריות -משמעותי לדרמות הבין

וסף שהרחיב את זווית הראיה הפסיכוא ליטיקאיליטית הוא הפסיכולוגיות המוקדמות. פסיכוא

). הוא יבא באופן מעורר התפעלות, ,Mitscherlich 1969הפסיכואליטיקאי הגרמי מיטשרליך (

בספרו "חברה חסרת אב", את העומד לקרוא בחברה המערבית בכלל ובחברה האמריקאית בפרט. 

 ) טוען בספרו שהחברה המערבית עברה מהפכה ביחס לדמות האב. ,Mitscherlich 1969מיטשרליך (

המהפכה התעשייתית, קצב הגירושים העולה וגדל ואופי העבודה גרמו לכך שהאב עלם מחיי ילדיו. 

בוסף, האב הסמכותי ,שהוא חלק משרשרת דורית ושושא עמו מורשת ותרבות של דורות על גבי 

 דורות, איו עוד מושא למאבק אלא מושא לבוז ודחייה. הדור החדש איו מייחס חשיבות יותר למטען

  שא אביהם ומזלזל במה שהוא מייצג.האדיר שו

 האדיפאלי המודל על ביקורת מתחו העכשוויות הפמייסטיות מהגישות הובעים זרמים, כמו כן        

 ,Benjamin( ימין'בג. ימין'בג סיקה'ג היא אלו מזרמים הבולטות המבקרות אחת. פרויד שצייר

 חזקה כדמות מצטייר האב זה במודל לטעתה. האדיפלי המודל על וקבת ביקורת מותחת),  1988

 דמות היותו מלבד, האב. האם בחיק והרקיסיזם מהסימביוזה להתתק לבן המאפשרת וסמכותית

 האימהית שהדמות בעוד, הבן גדילת בתהליך פרוגרסיבית בדמות מאופיין, וחזקה סמכותית

 של וצמיחתו התפתחותו את המטרפד יאוקיא לרגש הילד את המושכת רגרסיבית כדמות מאופיית

 אובייקט כאל היא אליה שההתייחסות המסורסת הדמות היא האם יותר עמוק באופן כי יוצא. הילד

 האגדה פי על, כן כמו. סובייקט כאל אליה שההתייחסות המגה, הסמכותית הדמות הוא האב ודמות

, להיתק צרך שהוא מכיוון האם דמות קרי, ממו השוה את לקבל יכולת לילד אין, האדיפאלית

  .מפיה ולחשוש להיפרד

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

 אים, כיום ילדים. מצידם יתר מגירוי ולא ההורים של מדי הרב הריחוק מן ובעות זמו בות פשיות

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

. הצריכה תרבות של העל כוכבי ובין גילם בי בין הבחה ללא שלהם ההזדהותית  
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 יותר מסורתיות משפחות כי) 1992, שרלין; 2000,ביזאוי-פוגל( מראים מחקרים, זאת עם יחד        

. במחוזותיהן הושבת מודרית הפוסט הרוח למרות המסורתיים והערכים התפקידים את משמרות

 המדיות מבין ביותר הפמילסטית כמדיה החשבת, בישראל למצוא יתן  לכך טובה דוגמא

).1995, שיפמן( יציב עודו בפרט והאב בכלל המשפחה מקום שבה, דמוקרטיות-הקפיטליסטיות  

 הערביות החברות הין שלהן המשפחה במבה במיוחד ייחודיות, הישראלית החברה בתוך, כן כמו

 יתת בלתי וסמכותו איתן עודו האב מקום אלה בחברות). 2009,שפירא; 2010, צרצור( והחרדיות

 זוגו לבת האב בין שוויון אי ישו קרי, בפטריאכליות מאופיית אלה בחברות המשפחה, בוסף. לערעור

.ווקשה מסורתית חלוקה היה התפקידים וחלוקת חלציו צאיווי  

 

היסטורית פרספקטיבהב אבהות  

 אבא צריך ומה איך להם המורות דמויות מספר קיימות, העבר למרחבי מתבוים גברים כאשר      

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

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

, לרוב. לשות רוצים שהם מה על בדגש אבהות של שלילי כמודל לרוב זה, מודל באביהם רואים

Dienhart & Daly, 1997). שאפשרויות כיוון   גברים  אצל חוו שהם החסכים על לפצות מבקשים

( אביהם  

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

האבהות שלהם כיום. לכן, רוב האבות מדברים על שוי מוחלט מסגון האבהות שהוצג להם על ידי 

  ).(Daly, 1993אביהם. כך, בהסתכלם בתרבות האבהות, המודלים של העבר הם בלתי מספקים 

תפקיד האב בפרספקטיבה היסטורית מאפשר ליצור חלוקה לארבע תקופות, לפי תפקיד המבט על 

  ):Pleck, 1984 האב העיקרי כפי שתפס בכל תקופה (

The moral teacher .1- ית ועד אמצע המאה הבתקופה19-המורה המוסרי: מהתקופה הפוריט .  

וגידולו. האב בתקופה זו דאג לילדיו זו הייתה הסכמה כללית כי לאב תפקיד מרכזי בחיי הילד 

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

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

  הביאה לשיוי גדול.התרחשה המהפכה התעשייתית ו 19-את ילדיו הייתה דירה. באמצע המאה ה
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2.The bread-winner- ס: מהמהפכה התעשייתית באמצע המאה הועד תחילת  19-הספק, המפר

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

וד העיקרי הפך להיות המפרס, "מביא הלחם". חשיבות האם למשפחה ולילדים הלכה וגברה, בע

חשיבות האב פחתה. וצרה הפרדה בין הבית, מרחבה של האם, למקום העבודה, מרחבו של האב. 

  יום.-לד לא ראה את האב בחיי היוםחיכת האב את ילדיו הפסיקה והי

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

יעה כאשר מקורות ישים של הזהות הגברית לא התאימו עוד ווצר קריאה זו לאבהות חדשה הופ

הדת הוטלה בספק וגברים ממעמד הבייים הפכו  ,ות. העבודה הפכה לבירוקרטית יותרמשבר בגברי

ברים בעלי הכסה ופאי גלממוקדים באיכות חייהם האישיים ובחייהם כאבות. וצר מעמד של 

ורבת. איטלקטואלים ואשי רוח תו ליחסים הללו המאפשרים להם לפתח אבהות מטפחת ומע

 20 -ותחילת המאה ה 19-משמעות ומכובדות אקדמית. עצמאותן הגדלה של השים בסוף המאה ה

תרמה גם היא לשיוי. שיעור הגירושין החל לעלות, שים יצאו יותר לעבודה ושוויון לשים היה 

דן השותפות, בו האידיאל הוא שותפות שיוויון בין במרכז סדר היום. גם בישואין החל עידן חדש, עי

  בי הזוג. אולם, למרות השיויים הללו, תפקיד "מביא הלחם" הוא עדיין תפקידו המשמעותי של האב 

Lamb, 2004).(  

3.The sex role model-ות ה 20-מודל לתפקידי מגדר: מתחילת המאה השלה.  70-ועד לתחילת ש

בה תפקיד האב הפך להיות המחך של בו לתפקידו כגבר. הפרסה  זוהי תקופת מלחמות העולם,

תפס כמגן מפ וסף האבותרה תפקיד קריטי, אך באי הסדר החברתי, על ידי טיפוח תפקידי  י

  ).Griswold, 1997המגדר אצל הילד והיותו של האב מודל עבורו (

גברים, במיוחד ממעמד הבייים,  עודדו והאיצו את האבהות המטפחת והמערבת. 50-60-שות ה      

יסו ליצור יחסי 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 

ל גבריות ואבהות, שלט יותר מאבותיהם שלהם, שלא בילו במחיצתם. המיפוי המחודש הזה ש

המאוחרות. בהמשך, ביקורות פמייסטיות ומשכילות על גבריות  60 -כאידיאל תרבותי עד לשות ה

להופעת האב החדש, המטפח והמחך, ששיחק תפקיד מרכזי בחיי ילדיו  70 -הביאו בשות ה -ושיות

(Lamb, 2004).  
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4.The new nurturing father- ך והמטות ה"האב החדש", המחועד  20 -של המאה ה 70-פח: מש

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

ביותר בתפקיד האב במאה האחרוה. ירידת קרו של האב כ"מביא לחם", לצד כיסת האמהות לשוק 

ם. יחד עם הדרישה ההולכת וגוברת לשיוויון העבודה, הביאה לכך שהשים לא היו תלויות עוד בגברי

בין המיים, לישואין שיתופיים והדרישה מצד השים שהגברים ישאו יחד עימן בטל הבית, השיוי 

  ה זו לעומת הקודמות לה הוא גדול.בתפקיד האב בתקופ

ליטה "האב החדש" שוצר בתקופה זו מצופה להיות פעיל ומעורב, רגיש, מטפל ומחך, אך הש     

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 מודריים מעטים 

ותר רבות גדולה יותר מצד האב, אך שיויים קטים ביועכך. התוצאה היא ציפייה חברתית למביותר ל

יומי. מציאות זו גרמה לאבות הרגשה של בלבול -בפועל בהתהגות בכיוון של טיפול אקטיבי ויום

  ).Lamb, 2004ומבוכה ולהרגשת מצוקה גדולה (

למרות החלוקה הדיכוטומית לארבעה מודלים אבהיים, המציאות שבה האבות חיים היה         

תיהם יומורכבת יותר וארבעתם מהווים חלק מהאבהות כיום. בתקופה זו האבות אבקים בין התסו

בפועל לבין הגדרות דלות ולא מספקות של התפקיד האבהי ודימויי אבהות סותרים זה את זה 

)Lamb, 2000 2003רל, אצל פ.(  

  

  

  

 "המפרה האבהות" גישת  

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

 ,Ross, 1994 ; Trowell & Etchegoyen).עכשוויים במחקרים והן) Lamb,) 1975; Ross, 1979האב

2002)    

.שלה השלילי בפן הוזכרה היא, האב של דמותו הוזכרה כאשר גם  

  :כותבת המקיף במחקרה ,)2004( גליל פלח 
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, שלילי באופן הוזכר הוא, הפסיכואליטית בספרות לבסוף מוזכר היה האב כאשר              

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

 להתפתחות עמה היחסים ומשמעות, האם תפקיד על הפסיכואליטית החשיבה

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

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

  ).126(עמ'  בכלל ומתבגרים בילדים טיפולים של מקרה

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

 האבות של והפתולוגיות הזחותיהם, היעדרויותיהם, מגבלותיהם את הדגישה אשר, הליקוי פרדיגמת

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

(Hawkins & Dollahite,1997).  

 הוא במחקר אבות של מקומם. ופתולוגית מרוחקת מבט מקודת האבהות מתוארת זה בשיח           

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

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

 התרבות אודות על המקצועית בספרות ביטוי לידי באה הליקוי פרדיגמת. חברתי כתפקיד ובאבהות

 היבט. הבית בחיי אבות של מעורבותם וחוסר, ואבות גברים של הבעייתי טבעם, האבות של הדלה

 מהווה פיה על, לאבות בהתייחסות" מטריצטרית" בגישה השכיח השימוש הוא זו פרדיגמה של וסף

  (Doherty, Kouneski, & Erickson, 1998).   טובה להורות המידה אמת את האימהות

 החיוך מתחום העת בכתבי לגברים דלה התייחסות ישה כי מציית) 2006( באום, בוסף         

 ההתערבות ובתוכיות ההכשרה ותוכיות האקדמיים המוסדות במסדרוות, הסוציאלית והעבודה

 מתעללים, מכים אבות של פתולוגית מזווית היא ההתייחסות, לגבר התייחסות ישה כאשר גם. בשדה

  ).                                                                                                      2004, גליל-פלח( ומותקים

 זו בתפיסה שיוי. האב דמות את הפסיכולוגיה בראיית למהפכה עדים או,  הליקוי לגישת ביגוד       

 לקשר אובייקט מהווה לעיתים שהאב כך על שמצביעים אמפיריים ממצאים על, היתר בין, מבוסס

 בתוך, hartup & lemper, 1973( האם עם לקשר בסמוך וצר איתו הקשר המקרים וברוב האם לפי

  ).1994 ,גרוסמן-לג
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 בלבול, עברייות של לתופעות להוביל עלול בו בחיי אב העדר כי מוכיחים רבים מחקרים, כן כמו      

 ביאישיים קשרים ליצור יכולת חוסרו אקטיביים פסיכו לחומרים התמכרות ,דיכאון ,המיית בזהות

בוסף, ישם  ). Ross, 1979  ;Lamb, 1997;2011,רויזמן; 2004 ,גליל-פלח ;2010 ,ישראל( בריאים

 ילדים. ילדיהם בגידול אבות למעורבות שיש החיובית החשיבות את מוכיחים אשר רבים מחקרים

 מיית ותפיסה אמפטיה, עצמי תחושת, פימי שליטה מיקוד של גבוהה רמה פיתחו מעורבים לאבות

 התהגויות ילדיהם אצל וחיזקו, ורגש חמימות יותר ביטאו ילדיהם בגידול המעורבים האבות. וגברית

  ).  2004,גליל-פלח; 1992,ורדי רדי( ואיסטרומטליות אקספרסיביות

 .Generative Fathering)(  המפרה האבהות תאוריית של להתפתחותה הובילו אלה מחקרים       

והיה עומדת חוצץ אל מול תיאוריית "הליקוי", (Doherty,1991) תיאוריה זו פותח ה על ידי דוארטי 

האבות והסיקה כי אבות אשר הדגישה את מגבלותיהם ,היעדרויותיהם הזחותיהם והפתולוגיות של 

 & Hawkinsאים מוכים להיות מעורבים בחיי ילדיהם ואין להם מוטיבציה להשתות (

Dollahite,1997.(  

בבסיס התיאוריה של "האבהות המפרה" עומדת ההחה כי לאבות יש את הרצון, היכולת        

בוסף, ישו דגש  .ובריאים והמחויבות לדאוג בצורה יעילה לדור החדש ולרקום עימו קשרים עמוקים

 (& Hawkinsעל החוויה הייחודית של כל אב בעיצוב חיי ילדיו וראייתו כסובייקט 

(Dollahite,1997 .  

  ), מציין כי החות היסוד של גישת האבהות המפרה הן:2009פרל (       

  ב.. אבהות היא לא תפקיד אלא ציווי פימי עמוק הובע ממעמקי עולמו הפימי של הא1

  . האבהות מעיקה לגברים הזדמות להתפתחות מרכיבים רגשיים ובין אישיים.2

הוא ממשיך ואומר, כי התערבות עם אבות בגישה זו צריכה לבוא ממקום חיובי ולא להיח כי קיים 

  ו ורגשותיו של האב.ליקוי באבהותם וכי ישו הכרח להיות קשובים לחוויותי

), 2006סטריאר, ו סטריאר-רואר;  2003, פרלים האחרוות (כמו כן, מחקרים שעשו בש       

האבהות "פרדיגמת  המאששים את מאתגרים את פרדיגמת הליקוי ומפיקים ממצאים אמפיריים

  מאפשרים ראיה רחבה יותר של חווית האבהות ותפקיד האבות.ו " המפרה
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  דיאלוגית היהודית הגישה

 מעוררת כדמות מתוארת האבהית הדמות, הפסיכואליטית מהספרות לראות שיתן כפי           

 פטרוית כדמות מתואר האב, כן כמו ומתוארת כאובייקט עלום תחושות ורגשות. מסרסת, חרדה

 ערכי מטען אותו עם להזדהות אלא ברירה אין שלבן בעוד והגבולות החוקים את המייצגת וסמכותית

  .                האבהית הדמות גד במאבק לפתוח לחילופין או האב של

 אלטרטיבה להציב יסיון עושה שלו המקורית בתיאוריה), 2010, 1994, 1990( רוטברג       

", דיאלוגית-היהודית התיאוריה" קראת התיאוריה. בן-אב דיאדת על הפסיכואליטית לפרספקטיבה

אשר מהווה תשתית מחשבתית מעבר לתשתית האמפירית שמספקת לו פרדיגמת האבהות המפרה. 

 ידי על והוטבע הקבלה מספרות לקוח הצמצום" מושג". צמצוםה" מושג עומדבבסיס התיאוריה הזו 

 השאלה עם התמודד – הצמצום תפיסת אבי-ל"ז י"האר. 16-ה המאה בן מקובל, ל"ז י"האר

 תתכן כיצד, איסופי הוא שהבורא מכיוון: מיסטית חשיבה כל של לפתחה האורבת הקלאסית

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

  .לבראים מקום וצר וכך, כביכול סוג, אורו את צמצם שהבורא

 של בדוגמא והשתמש בן-אב דיאדת על)  2010, 1994, 1990( רוטברג השליך, הצמצום רעיון את           

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

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

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

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

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

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

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

  ).2004,כהא( מצא הבן בו בשלב באמת לו שמתאים מה מאביו

 לאפשר מת על עצמי בצמצום המאופיין", המגידי האב, "האב דמות של חדש מודל רוטברג יצר בכך

  . שיח וביית בדיאלוג המאופייים גומלין יחסי ויוצר בו של וצמיחה גדילה

  

  דיאלוגית-יהודית בפרספקטיבה ההתבגרות גיל
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 של המכון התכי בסיפור משתמש), 2010( רוטברג מיטבית בצורה זה מודל להמחיש כדי          

  .יצחק עקידת

מיתוס העקדה המופיע בספר בראשית, הוא מיתוס מכון בתרבות היהודית וגם הוא בדומה          

אברהם מצווה על ידי האל -לאגדת אדיפוס מתאר לו יחסים בין אב לבו המתבגר. במיתוס, האב

יצחק. אברהם, עושה את המצווה עליו ולוקח את יצחק להר המוריה על מת לעקוד  -להרוג את בו

  אותו.

האחרון הוא שומע את האל מצווה אותו "אל תשלח ידך אל הער" ובאותו רגע המדרש מתאר  ברגע

  צה לשחוט את בו אך מע לבסוף.ל זאת רכשאברהם ב

  אחקו-אמר לו (אברהם)

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

  אוציא ממו טיפת דם.-אמר לו (אברהם)

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

המציאות הדיאלוגית טועת שאב ובו לא בהכרח חייבים להיאבק אלא יכולים לחיות כתף אל           

) מסביר כי פעולת הצמצום 2010כתף בשלום וזה עשה בעזרת יכולת הצמצום של האב. (רוטברג,

יא דורשת ממו דיבור פשוט ,"בגובה האבהי, דורשת מהאב ירידה מוחשית לרמתו של הבן, ה

העייים", והיא דורשת ממו לשחק עם הילד כדי לאפשר לו את החלפת התפקידים אשר הילד זקוק 

לה כדי לאמץ את התוכן שדמותו של האב מקריה. האב המצמצם עצמו, מוותר על תפקידו ומעמדו. 

הוא מממש את עצמו באמצעות דווקא הוויתור הזה מסייע לאב להגשים את ישותו כאב וכמורה 

סטרי מהאב לבן. אותו התהליך אשר אפשר -האהבה החיוכית. הצמצום איו מתבטא רק בכיוון חד

די לשמוע בקול כלאב להתקרב לבו גרם לבן להתקדם לקראת אביו, ובהתבגרו הוא מצמצם עצמו 

ן, הרי הצמצום מפה אביו. זאת ביגוד להתערבות של האב מגבוה, התפסת כחדירה לתחומו של הב

מקום בתחומו של האב שהבן יוכל להיכס אליו ולאפשר לאב להיות מעורב בחייו מבלי להתערב בהם 

  באופן פעיל. כך, האב מאפשר לבן להכיח את עצמו בקשר ביהם ולא להיעלם לוכח האב הגדול.

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

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

  שי הדורות יכולים לדור בכפיפה אחת.
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), בהגותה המקורית על סיפור העקדה, מסתמכת על ,Zornberg-Gottlieb 2009גוטליב (-זורברג        

) "הפחד מהתמוטטות", אשר טוען כי פחד בהווה של מטופליו ,Winnicott 1974( מאמרו של ווייקוט

גוטליב כי אברהם -מפי התמוטטות, ובע מאירוע שקרה בעבר. על בסיס גישה זו טועת זורברג

ו בגלל אירוע טראומתי דומה שקרה לו בילדותו. בשעת העקדה מובל באופן לא מודע לרצוח את ב

האירוע שהיא מציית הוא יסיון הרצח של אביו של אברהם, תרח, לזרוק את אברהם לכבשן האש 

מכיוון שלא האמין לפסלים שבהם הוא האמין. מאותו יסיון רצח אברהם יצל אך החוויה הרגשית 

כפסיכואליטיקאי ומעביר את אברהם שוב  חקוקה בלא מודע שלו. אלוקים ,בשעת העקדה, משמש

את חווית רצח הבן, בדומה ללאיוס, אך ברגע האחרון הוא מורה לו לעצור ובכך מלמד אותו שלמרות 

שהתרבות סביבו וילדותו היו מאופייים ברצח אב את בו, כפי שלאיוס ביקש לשלוח יד בבו, ישה 

תת על הליכה יחדיו, כתף אל כתף, ולראיה יתן דרך אחרת ליחסי הגומלין בין אב לבו, דרך המוש

", ביטוי המופיע שלוש יחדיו"וילכו שיהם  ביטויהלקרוא בפסוקי התורה, מיד לאחר העקידה, את 

  פעמים בסיפור העקידה. 

), טוען שסיפור העקידה מציב אלטרטיבה למיתוס היווי של ,Kaplan 1990בוסף, קפלן (          

ו המתבגר אלא רוצה ומסייע אדיפוס, ומתאר לו חפץ בעיקוב צמיחתו של בו מציאות שבה האבא אי

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

טרס של הבן שאביו יהיה לו למורה.יהיה יורשו והאי  

הפסיכואליטיות התייחסו לאב לסיכום, כפי שיתן לראות מסקירת הספרות, הגישות          

כאובייקט ולא תו דעתם על חווית האבהות, מצוקתם, האתגרים העומדים בפיהם ודרכי 

) ובמיוחד לאור העובדה שהתרבות, המשתה תדיר, משפיעה על 2005 הקר,-התמודדות עמם (פלגי

  חווית האבהות הסובייקטיבית. 

יסיון לתקן את הזווית הצרה שבה ראתה הגישה בשלושה העשורים האחרוים, ישו          

הפסיכואליטית את דמות האב ולהציב את האב במרכז ולראות אותו כסובייקט בעל תחושות, חוויות 

-ורגשות. הבולטות שבגישות שעו לאתגר זה הן גישת "האבהות המפרה" והגישה "היהודית

תקופה בה מצא בו בגיל ההתבגרות, אך גישות אלו עסקו בחוויה הייחודית של האב ב דיאלוגית".

  התמוה של החוויה הזו עודה מעורפלת.

או לחילופין המפריכים את הגישות האלה עדיין מעטים  , הממצאים האמפיריים המאששיםבוסף     

עוסקים בחוויה הסובייקטיבית של האבהות  ומתי מעט ,)2006, סטריארו סטריאר-רואר; 2003, פרל (
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בה הער מעצב את זהותו האישית, עיצוב אשר משפיע על קוטקסט של גיל ההתבגרות, תקופה ב

   .)2009(כ"ץ,  תפישתו את אבהותוהאב כלפי בו ומאתגר את חווית 

 של האבהות החוויה הסובייקטיבית , עולה הצורך להמשיך את הכיוון המתפתח של חקירתאי לכך     

  ההתבגרות וזו שאיפתו של מחקר וכחי זה.גיל  לשוהשפעתה, בעיקר בהקשר 

  :יחו אותי שאלות המחקר הבאות ,מתוך כך, במחקר הוכחי

 מהי חווית האבהות, כפי שהאבות חווים אותה, וכח גיל ההתבגרות של בם?

 מהם דפוסי ההתמודדות של האבות וכח אתגרי גיל ההתבגרות?

ת כאשר בם מצא בתקופת הבגרות. תקופה תוצאות המחקר עשויות לתרום להבת עולמם של האבו

זו היה תקופה שבה, הבן כמו אביו, מגבשים את זהותם האישית ומעוררת רגשות רבים, לכן חשוב כי 

  המקצוע בתחום יתייחסו אל עולם תוכן זה וכך יפותחו מעים הולמים לאבות אלו.אשי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שיטה

 עשה זה לצורך. מתבגרים בים שלהם של אבות האבהות חווית את לבחון מבקש זה וכחי מחקר         

 האדם שבי במוחים התופעות את לפרש או משמעות למצוא המסה, איכותית מחקר בשיטת שימוש

 על תופעות בהבת עוסק האיכותי המחקר. Denzin & Lincoln, 2000)( בהם משתמשים אותן החווים
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 ידי על ביטוי לידי באים שהם כפי ומשמעויות גומלין קשרי, איטראקציות, תהליכים בחית ידי

  ).(Denzin & Lincoln, 1994 החקרים

 תפישות על ללמידה הטובים הכלים אחד היא זו ששיטה מכך בעה האיכותית בשיטה הבחירה          

   ).Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998( לעשות זה מחקר שמסה כפי, אדם בי של וחוויות

 לאפשר מת על ודיאמית מורכבת, מעמיקה תמוה לתת הוא זה מחקר של הרציואל, בוסף         

 ותן אכן שהוא מכיוון זו למטרה מתאים איכותי מחקר. הולמים מעים לתת בשטח המקצוע לאשי

  ).Gordon, 1991( ורבגוית עמוקה תמוה

  

  קוסטרוקטיביסטית-האיכותית הגישה

  

 ההחה על המבוססת, קוסטרוקטיביסטית-האיכותית הגישה בהשפעת עשתה זו עבודה         

 Lieblich et וברטיבים בסיפורים יותר טוב מיוצגות החיים של והעשירות המורכבות שהתופעות

Al.,) 1998 .(  

 מזהותו חלק הם סיפורים. העולם את חווים אשים שבו האופן חקר למעשה הוא הרטיב חקר

-האיכותית הגישה לטעת). 2003, שקדי( אחו מי להבין לו מאפשר העצמי והרטיב ותרבותו

. מבים שהם סיפורים באמצעות העולם על תפישותיהם את מארגים אשים קוסטרוקטיביסטית

 שלו ברטיב וממוקד סיפורו את לספר המרואיין את מזמין קוסטרוקטיביסטי-האיכותי המחקר

  .)2003,שקדי(

 לאיסוף העיקרי ככלי ובמרואיייו בעצמו להשתמש בוחר קוסטרוקטיביסטי-האיכותי החוקר        

 המחקר. מדבריהם שעולה כפי, עולמם את מפרשים אשים בה הדרך את להבין מסה הוא .התוים

 על להשפיע מסה איו שהחוקר העובדה מעצם, טורליסטי הוא קוסטרוקטיביסטי-האיכותי

 מבלי לתוים קשב מתוך המצב את להבין מסה כזה מחקר. המחקר מושא על או המחקרית הסביבה

, שקדי( שאספו לתוים בהתאם רק עשות והחות הבות. המחקר תאי על הבות מראש לכפות

2003.(  

  

  רפלקסיביות



29 

 

  

 ערכיו, כישוריו, מאפיייו). 2003, שקדי( העיקרי המחקר ככלי משמש איכותי במחקר החוקר      

 במחלקות סוציאלי כעובד בעבודתי). Lincoln & Guba, 1985( המחקר מהלך על משפיעים ועמדותיו

 קרוב שותף הייתי. בפרט מתבגרים לערים ואבות בכלל גברים בעשרות טיפלתי שוות רווחה

 המתבגר שבן שכשם לראות היה יתן. המתבגרים ביהם מול אל וחוויותיהם אתגריהם, למצוקותיהם

 עמוקה הדדית השפעה וישה אבהותו את צבמע האב גם), Erikson, 1968( זהותו את אלו בשים מעצב

. מתבגרים לערים אבות של והמגוון הרחב החוויה לעולם להתוודע וכחתי השים במהלך. השיים בין

 הן מתבגרים בים שלהם של אבות האבהות חווית את לעומק להכיר עמוק רצון מתוכי בע, זאת לאור

 מאופיין אשר קול, אלו אבות של קולם את להשמיע כדי והן מטופליי את יותר טוב להכיר רצון מתוך

  . גויות ובחד בעמימות

 בעת. באבהות שלי האישי העיסוק הוא הוכחי המחקר על כחוקר שלי וספת מהותית השפעה            

 לידתו. אבהותי את מעצבת ועודה ועיצבה חיי את שיתה לידתו. השלישי בי לי ולד העבודה כתיבת

 לושא יגשתי שכאשר מאוד לי כאב. האישית להתפתחותו לבו אב בין הקשר חשוב כמה עד לי הבהירה

 זה כאב. האבהות לתפישת בוגע תוגוי חד גישה או לאבהות הוגע תיאורטי חלל מצאתי, העבודה

 אשר, בפרט ואמהות בכלל לשים וביגוד חברתיים לשירותים במחלקות לעבוד התחלתי כאשר התעצם

", הזחה" של הכותרת תחת, לרוב, הושמו האבות, אותן ומחזקים מעצימים אשר מעים קיבלו

 האבהות בחוויית אחרים לגווים ביטוי לתת מוטיבציה לי תן זה כאב". התעללות"ו" אלימות"

  .של האבות והמורכב המרתק, העמוק קולם את ולהשמיע

  המחקר ושדה אוכלוסייה

  

 בגיל בן להם אשר, בישראל המתגוררים, מתבגרים לערים ,אבות היה המחקר אוכלוסיית        

 התיאורטית הן הספרות של המכריעה רובה אך, חמקמק מושג הוא" ההתבגרות גיל" מושג .ההתבגרות

 רלווטי באופן בה ולדון אותה לאפיין שיתן אחת כיחידה ההתבגרות לגיל תמתייחס, המקצועית והן

 וההתייחסות זו כללית למגמה מותאם הוכחי המחקר). 2009,בראון-היג( בתוכה שוים לשלבים מעבר

האבות שבחרו למחקר זה  .14-18 בגילאי מתבגרים הכוללת אחת יחידה כאל תהיה ההתבגרות לגיל

  הים אבות בעלי מאפייים הטרוגיים (מגזר, דת, עדה, גיל).
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  וגיוסם המשתתפים איתור, דגימה, מדגם

  

 להשתתף הסכמתם את שתו, ההתבגרות בגיל בים שלהם גברים עשרה השתתפו הוכחי במחקר        

 היה ויתן) Creswell,1998( מחקרית רוויה מצידי הורגשה הראיוות עשרה לאחר. הוכחי במחקר

  .המרואייים בדברי מרובה חזרתיות ישה כי לחוש

 מבחיה הטרוגי מדגם ליצור ביסיון, דגימה מכוות ידי על עשתההמשתתפים  דגימת        

 אזור, האב דת, האב מוצא היו במדגם גיוון בהשגת דגש יתן עליהם המאפייים. קוספטואלית

  ).3 מספר ספח ראו -המרואייים לפרטי( והשכלה יד משלח, גיאוגרפי

. למחקר רלווטיים אבות, מגוריהם או עבודתם במקום, להכיר עשויים אשר למכרים פיתי בוסף,      

 על בפירוט והסברתי אישי באופן אליהם פיתי במחקר להשתתף הסכמתם את תו אלו שאבות לאחר

 את ביקשתי השיחה בסיום. ההשתתפות השלכות ומהן כמשתתפים מהם דרש מה, מטרותיו, המחקר

 עליו, במחקר להשתתפות מדעת הסכמה טופס על אותו והחתמתי, במחקר להשתתף המרואיין הסכמת

 ברצון עו פיתי שאליהם האבות שכל, לציין יש).  1ספח ראו( מצדי כהתחייבות אי גם חתמתי

  .אבהותם על ולדבר קולם את להשמיע העז רצום על, מוים כעשרות, שמעיד מה, במחקר להשתתף

 אבות אלי פו וכאשר אישי באופן לי מוכר איו מהמרואייים אחד אף כי, לציין חשוב, בוסף         

 לחץ ללא תוים איסוף תאפשר, זו מחקרית ותסטרילי. במחקר השתתפותם את שללתי, מכירם שהי

  .חברתית רצייה וללא מצידי המרואיין על

  

  

  

 

  התוים איסוף

 והוא, ראשוי מידע מקור הוא הראיון .מובים חצי עומק ראיוות באמצעות ייאספו התוים           

 את להבין עוזר בראיון השימוש). 2003, שקדי( האיכותי במחקר מידע להשגת המרכזי הכלי את מהווה

 האבהות עם הראיוות). 2003, שקדי( זו לחוויה מייחסים שהם המשמעות ואת האחרים של החוויה

 על שפותח ראיון מדריך על מבוסס)  2ספח ראו( הראיון מדריך). 2003, שקדי( ראיון מדריך על התבסס

 בו ועשו, זוגם בות כלפי אלימים גברים של ההורות חווית בושא במחקרו), 2003( פרל גיא ידי



31 

 

 דפוסי, האבהות חווית את להאיר העשויים תחומים הקיף הראיון מדריך. הוכחי למחקר התאמות

   .הבגרות בתקופת מצא הבן כאשר האבות בפי היצבים והאתגרים האבהות

 סטרילי בחדר המפגש את לקיים יסיון ויהיה ידי על המרואייים של בביתם יתבצעו הראיוות           

 הוקלטו הראיוות כל. 2012 שת במהלך והתקיימו אחד כל וחצי כשעה ערכו הראיוות .רעשים טול

 מהתמלילים. וגמגום הזעה, שתיקות: כגון מילוליים לא מרכיבים כולל, ומדויק מלא באופן ותומללו

 במהלך. הסודיות שמירת לצורך, בדוי שם מרואיין לכל יתן וכן המרואיין של מזהה פרט כל הושמט

 קבעו כולם, להתראיין הראשוית הסכמתם לאחר. ואיייםהמר כל מצד מלא פעולה שיתוף היה הראיון

  .שאלה לאף סירבו לא והם וארוכות מפורטות היו לשאלות תשובותיהם. לראיון מועד ברצון עמי

  

  התוים יתוח

  

 הערות כתיבת תוך, במלואם הראיוות של קריאה עשתה, ראשית. בשלבים ותחו הראיוות          

 מעמיקה, שייה קריאה התבצעה מכן לאחר. מהראיוות שעלו תמות רשימת ויצירת הקריאה במהלך

, ושות החוזרות הקריאות לאחר. התמות רשימת את ולהעמיק לחדד מת על, ראיוות לשלושה יותר

 לצורך הקטגוריות רשימת גזרה שממה, סופית תמות רשימת גובשה, מהתחום קולגות עם יחד ליבון

 הרשימה את וליבן ליטש, עימי שיחד, המחקר במחה הסתייעתי, הראיוות יתוח מהלך בכל. יתוח

  .האבות של אותטי קול שתהווה מת על, הוכחית לגירסתה עד

  

  

  

  

  סטדרטים להערכת איכות המחקר

קוסטרוקטיבית, ועל פי הסטדרטים של גישה זו -המחקר מושפע, כאמור, מן הגישה האיכותית       

), משתמש בביטוי "ראוי לאמון" כמפתח להערכת 2003בחה ושמרה איכות המחקר. שקדי (

קוסטרוקטיבי. מתן אמון, על פי גישה זו, הוא פועל יוצא של -אמיותו ואיכותו של המחקר האיכותי

והיכולת לסמוך  )transferability), יכולת העברה (credibility(מרכיבים: אמיות  מספר

)dependability (Lincilon & Guba, 1985).(  
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אמיות: לאורך כל תהליך המחקר הייתה הקפדה על תאים המאפשרים אמיות ואותטיות      

  מרבית. לשם כך קטו הצעדים הבאים:

 בראיון, על מת שהמרואייים יוכלו לפתוח את סגור ליבם.שמרה אווירת פתיחות  .1

 לוודא מת על העבודה כתיבת תקופת כל במשך המחקר משתתפי עם רציף דיאלוג תקייםה .2

 .חוויותיהם את כוה משקפת אכן דבריהם את פרשותי כי עמם

 הראיוותבוסף,  ערך תמלול מדויק לחלוטין של הראיוות, כולל הביטויים הלא מילוליים. .3

 אליו, תוים למאגר בסיס ויהוו יישמרו החתומים ההסכמה וטפסי שקלוטיהם, המוקלטים

 .לחזור יהיה יתן

יתוח וקידוד התמלילים עשה באופן שיטתי ומבוקר, תוך הקפדה על כך שקול המרואיין  .4

העבודה וקולגות  בקרה לכל אורכו, על ידי מחהישתקף כראוי. תהליך היתוח והקידוד לווה ב

 העוסקים בתחום האבהות.

קוסטרוקטיבי מיח כי הקביעה של מידת ההעברה -יכולת העברה: המחקר האיכותי

). 2003האפשרית עשית על ידי הקורא ולא על ידי החוקר, בהתאם להקשר של הקורא (שקדי, 

טרת המחקר בכך המחקר עשוי לסייע ולתרום לקורא במקום ובדרך המתאימים לו. על כן, מ

היא לספק תיאור טוב ככל היתן של שיטות המחקר, כך שיתאפשר לקורא להשתמש בידע זה 

באופן המתאים לו. לשם כך כלל במחקר תיאור מפורט ומקיף ככל היתן של התוים 

  וההקשר בו הם אספו.

קר היכולת לסמוך מושפעת מאוד מהשפעות החוקר על המחקר. יכולתו של החויכולת לסמוך: 

להיות ער להשפעותיו האפשריות על המחקר והקפדתו להציגן כראוי, משמעותיות מאוד 

לושא זה. ככל שהרגישות החוקר לושא זה רבה יותר, וככל שתהליכי המחקר מלווים בתיעוד 

ואזכור של השפעות אלו, כך גדלה היכולת לסמוך. לצורך כך, לכל אורך המחקר, שמתי לגד 

פשריות שלי כחוקר, כפי שהוזכרו. כמו כן, כמובן שעזרתי גם בהקשר עיי את ההשפעות הא

  זה במחה התזה שלי, שליווה את המחקר לכל אורכו.

  

   אתיות סוגיות
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 על ושמירה אמון יחסי בפיתוח כרוך, האיכותי מהראיון הובע, מהמרואיין מידע בקבלת הצורך         

. ופגיעה ליצול פוטציאל יש מחקר בכל). 2003,שקדי( המידע קבלת בדרך אותים אתיים עקרוות

 כי סבור אי. משמעותי באופן מההפסד מרובה והתועלת במידה במחקר להמשיך להקפיד יש, לכן

 עד עמום שהיה, האבות של קולם, ראשית. משפחותיהם ולבי לאבות תועלת להיב עשוי זה מחקר

 כמה לשוחח שארו ולעיתים איתי לדבר צמאים היו האבות. ורחבה ברורה בצורה כעת שמע, כה

 לעשות להם עזרה שהשיחה בפיי וצייו השיחה על לי הודו האבות. הרשמקול כיבוי לאחר גם שעות

 מחקר, בוסף. כה עד אליהן ערים היו שלא לאבהותם ביחס לתובות להגיע ואף שלהם בחשיבה סדר

  .ההתבגרות בגיל ערים שלהם האבות את יותר הולמות והתערבויות מעים ולפתח לעזור עשוי זה

, ראשית. במרואייים האפשרית הפגיעה את לצמצם מת על שוות פעולות קטו המחקר לאורך

 הלב תשומת, ובדבריו בו עיין הבעת, אמפתיה, כבוד של יחס היה למרואיין היחס הראיון כל לאורך

 על ביקורת כלפיהם הופתה ולא וכה אמיתי היה המרואייים בדברי העיין. כלפיו תודה והכרת

. בלבד החופשי מרצוו זאת עושה משתתף שכל כך על הקפדה הייתה המחקר לאורך. אבהותם סגון

 הובהרה, כן כמו. שהיא צורה בכל בו תפגע לא להשתתף הסכמה אי כי מרואיין לכל הובהר

 השתתפותם כרוכה במה הובהר המרואייים לכל. עת בכל הראיון את להפסיק זכותם למרואייים

 את הצעתי, זאת לאור. פשיות או רגשיות עימויות לאי להוביל עלול הראיון כי הובהר כן. במחקר

 דבריהם של מלאה קבלה מצידי הייתה, העת כל. כזה יעלה באם מעה לתת היכול טיפולי כגורם עצמי

 החשובה הלמידה ועל הראיון לטובת מזמם שהקדישו על להם הרבה תודתי את רבות והדגשתי

  . מהם שלמדתי

 כללה סודיות על ההקפדה. סודיות על השמירה הוא מרואיין לכל שהובהר וסף משמעותי ושא        

 האישיים הפרטים כל הסתרת, המחקר לצוות רק ייחשף הראיון של המלא החומר כי התחייבות

  .החוקר מלבד לאיש כלשהו מידע להעביר לא והתחייבות המחקר בפרסום

 ההבהרות. הראיון תחילת טרם המרואייים של לידיעתם הובאו הללו וההבהרות ההסכמות כל       

 בכל עומד המחקר, כן כמו).  1ספח( הראיון תחילת לפי מרואיין כל ובין ביי שחתם כחוזה וסחו

  .בירושלים העברית האויברסיטה של האתיקה ועדת של האתיקה כללי
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  הממצאים פרק

 ודפוסי בפיהם היצבים האתגרים, מתבגרים בים שלהם אבות של חוויותיהם יוצגו זה בפרק        

 תמות שלוש. עימהם שקיימו הראיוות מיתוחי שעלו כפי אלו אתגרים וכח שלהם ההתמודדות

  דורית. בין העברהו האבהות חווית, האבהות הביית: והין האבות עם מהראיוות הופקו

  



35 

 

  האבהות הביית

, ואיך אבהותם את מעצבים אבות כיצד קרי, האבהות הביית היא תח שאותה הראשוה התמה      

 גבולות -שהן עיקריות קטגוריות לשתי מחולקת זו תמה. אבהותם מאופיית, ותפיסתם הבתם פי על

  .לבו האב בין היחסים ואפיון לבו מציב שהאב

 הגבולות סוגיית. הגבולות סוגיית הוא עליהם דיברו שהאבות המרכזיות הסוגיות אחת. גבולות     

 הצבת. בייהם היחסים את ומבה לבו אב בין היחסים בעין שעומדת רגישה סוגיה, ספק ללא, היא

 לגיל מגיע הבן כאשר יותר ומאתגרת מורכבת היית היא אך וכלל כלל קלה מלאכה איה הגבולות

 מסה אף ולעיתים כה עד ברורים שהיו בגבולות ספק מטיל, קרובות לעיתים, הבן זה בגיל. הבגרות

 גבולות, גמישים גבולות: גבולות סוגי בשלושה להבחין היה יתן הראיוות במהלך. אותם לפרוץ

  .עדרים/רופפים וגבולות וקשים

. עליהם לערער הבן של יכולת ללא האב ידי על שמוצבים גבולות הים וקשים גבולות. וקשים       

 התא על החיצוית הסביבה של השפעה תהיה שלא מת על זה באופן מוצבים הוקשים הגבולות

  .בפרט בן -אב דיאדת ועל בכלל המשפחתי

 ספר בבית מקבלים שהם העבודות כל, למחשב חשופים לא הילדים, מדיה אין בבית אצלי

 יותר ה את חשוף יותר שאתה ככל. הוער את הרס המדיה ושא כל לדעתי. יד בכתב כתבות

 הפתיחות את למוע ועדה הזו והסגירה קשה מאוד מאוד המדיה כל עם היום... מתקלקל

  )ןר. (הזו

  " יש לי גבולות אדומים מאוד ברורים. אלו גבולות של יהרג ובל יעבור". (רמי)

  :הוקשים הגבולות את להציב מת על אחרות סמכות בדמויות עזרים האבות, לעיתים

 ילך לא הוא אם. ובלימודים בישיבה ערי שיהיה כדי 11 בשעה לישון ילך שבי מתעקש אי

 ראש את לשאול ילך שהוא בעיה לי אין. מקובל לא וזה בישיבה לישון ילך הוא זו בשעה לישון

 לראש ותן אי. קדוש זה יגיד הישיבה שראש מה וכל לישון צריך הוא מתי שלו הישיבה

  )ןר. (קדוש זה אומר שהוא מה וכל הסמכות כל את הישיבה

  

". גמישים גבולות" המושג את אחת לא מהאבות שמעתי, שביצעתי הראיוות במהלך. גמישים     

 ומתן משא כדי תוך מוצבים אלה גבולות. גמישה אך ברורה בצורה האב ידי על מוצבים אלה גבולות
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 החלטות לקבל עצמאות יש לבן, בוסף. השוות בסיבות בהתחשב דיאמיים הם והגבולות הבן עם

  .הוריו שהציבו הגזרה גבולות בתוך אך, לבדו

  :הגבולות בהירות של החשיבות את הדגישו, ואפי אוריה צבי, מרואייים שלושה

} הבן{עמי. ברורים מאוד שלו במשפחה הגזרה גבולות. ברורים מאוד במשפחה אצלו הגבולות"

  ) צבי". (גבולות פרץ לא לעולם

". ברורים דברים יש. דק חבל על, הזה האיזון על ללכת. כפייה לא אבל דרישות יש שלו בבית"

  )אוריה(

  )צבי". (ברור להיות צריך. שלך האמת את מחיל אתה איך תלוי מאוד זה"

ומציאת "הדרך השלישית" שבמקביל לבהירות של הגבול, חוצה גם גמישות  וואדים מצייים אפי

  שתמע מאבק עתידי:

, בעיי טובים לא שהם לדברים פיתוי להיות עלולים שהם רואה שאי דברים כשיש, מתב אי

 כן אי איפה הזמן כל לחך מסה הזמן כל אי. וחדה ברורה בצורה חושב אי מה אומר אי

 איפה להגמיש מסה אי אך אסור ומה מותר מה אומר אי ...לא ואיפה הרוח עם מסכים

  ... " שיתן

". האמצע דרך את למצוא משתדלים אחו אך, שלו האמת עם מסתדרת תמיד שלא אמת לו יש"

  )ואדים(

  

  

 החשיבות את מדגישים שיהם. לבם מציבים שהם לגבולות בוגע וסף פן מדגישים וצבי אפי אוריה

  :ולהוג לפעול כיצד לבחור לבן העצמאות תית של

  

 רעיוות על חושבים אחו. יחד זה על חושבים אחו, הגבולות במסגרת רעיוות לו לתת מסה אי"

  )אפי". (מועילים הכי שיהיו
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" וזהו לעשות צריך כך" אומר לא פעם אף אי. פתח להשאיר משתדל תמיד אי גבול מציב כשאי"

 אז שלך למסקות והגעת חשבת אם. תחליט ואז שאמרתי הדברים על תחשוב, חושב שאי מה זה אלא

  )אוריה". (בסדר זה

 העצמאות כל את ותים שאחו חיוכית גישה לו יש אבל הברורים הדברים על וויכוחים אין"

  ).צבי. ("לבד שיחליטו אבל? כן גזרה גבולות יש. לבד ושיחליטו לילדים

  

 או המתבגר לער ברורים אים שלרוב גבולות הים, עדרים או רופפים גבולות. רופפים/עדרים     

 בביתם שבה מציאות גם תיארו האבות, לעיתים. והססית עקבית לא בצורה ההורה ידי על שמוצבים

  :הגבלה וללא חופשי באופן פועל והער כלל קיימים אים הגבולות בם עם וביחסים בכלל

  )סתיו". (שלהם בחיים לילדיי מתערב ולא כמעט אי, אבא ולא כמעט אי"

 אל לו אומר לא אתה. ההתבגרות בגיל ילד להגביל אפשר אי...הזרם גד ללכת לך אסור...             

, כסף קח, רוצה שאתה לאן לך. מגביל לא. אותו עוצר לא אי ..ישתה דווקא הוא אז כי תשתה

 ויתסה שילמד. טובים לא או טובים הדברים האם מתסה. מבחוץ החיים את רואה. תבלה

  )מוטי. (בזה

  :כדיו עם שלו הגומלין ביחסי גם ביטוי לידי בא, האב של הגבולות העדר

 ההורים של בידיים זה. ומותר אסור מה להם אומר לא כדיי של בחיוך מעורב לא בכלל אי"

  )סתיו". (שלהם

  

 שעלו לבו אב בין הגומלין ביחסי העיקריים המאפייים את תאר זו בקטגוריה. היחסים איפיון        

 האבות בין הגומלין יחסי של במאפייים גדולה שוות עלתה הראיוות במהלך. הראיוות מתוך

 ריחוק, דיאלוג/צמצום: שהן עיקריות מגמות בשלוש להבחין יתן הזו השוות מתוך. לביהם

  .בהרחבה כעת סקור האלה המגמות שלושת את. ופטרוות
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 תועה היה ,הפסיכולוגי במובן ,הצמצום תועת, הספרות בסקירת שצייו כפי. דיאלוג/צמצום       

 להחיל במגמה בו כלפי האב של רצוא פעולת, מחד. ושוב רצוא של פעולות משתי המורכבת פשית

 האב של אחורה צעד בלקיחת שמאופיית האב של שוב פעולת, מאידך. ותרבות מורשת, ערכים לבו

 בדיאלוג מאופיית הצמצום פעולת, בוסף. עצמאי באופן ולצמוח להתפתח לבו מקום לתת מת על

  .בו בחיי האב של גדולה ומעורבות ובשותפות לבו האב בין תמידי

 עם כוחות ומאבקי לעימותים כיסה אי של החשיבות את הדגישו, הכל לפי, בצמצום שפעלו אבות

  :המתבגר בם

 ולכן בו גלוי במאבק לצח הולך לא אי...לחיכוכים מלהכס למוע הזמן כל מקפידים מאוד אחו"

)אפי. ("שאפשר מה... לכוון, לעדן, לתב מסה אי  

 הסיכויים רוב לעימות הילד עם כס אתה כאשר. עימות המילה את מהלקסיקון מוריד אי               

 ולהתהג שלך האמת את ולתת להכווין מסים אחו עובד לא בראש ראש. תפסיד שאתה

 מאוכזב ואתה רוצה שאתה מה עושה לא הוא וכאשר. ברור להיות צריך...שלך האמת עם

  )צבי. (במיימום להעיר לסות צריך אתה מזה

 בו עם השיח של החשיבות את הדגיש צבי. בם בחיי שלהם המעורבות הוא הדגישו שאבות וסף פן

  :המתבגר

 סוף בלי לדבר אוהב עמי שצייתי כמו. הילד עם דיבור, הבאדם עם הדיבור זה שחשוב מה               

, לו קשיבא כן שאי דברים שיהיו עצמי על עובד אי שלו הדיבורים כל לי שקשה בגלל דווקא

 להקשיב אוהבים ופחות לדבר אוהבים המודרי בעולם כולו אחו. אותו אשמע שאי

 ומה קמת מתי אותי מעיין מה. סוף בלי מדבר הוא כי לי קשה ההקשבה של הזה והקטע

 מקשיב שמישהו חשוב, לילדים חשוב הזאת כי זה ההקשבה את לתת צריך אי אבל? אכלת

  )צבי. (להם

  :וקבוע משותף בלימוד ביטוי לידי באה בם בחיי שלהם המוערבות כי צייו ואוריה צבי

 עם קישור יש לכך ומעבר ביחד איתם אלמד ואי מעורב אהיה שאי שחשוב פשוט זה לי                

 הרבה להם מספר גם אי. אישי באופן בחדר לבד איתו מצא אתה. לימוד כדי תוך הילד
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 הייתי אי גם, ילד הייתי אי גם. חיובים סיפורים דווקא ולאו ילד בתור עצמי על סיפורים

  )צבי. (בגילכם

 וסע אי. איתם ללמוד אוהב הכי אי...בשבוע שלוש פעמיים לפחות הילדים עם ללמוד משתדל אי"

  ).אוריה". (להם מפריע לא שאי מוודה שאי לפי לא, איתם ללמוד כדי לישיבה עד

  

 משותפים משפחתיים טיוליים ידי על היא בם עם קשר יוצרים הם שדרכה צייו שהאבות וספת דרך

  :וארוחות משותפות

  

 ביחד המשפחתית החוויה. בהגדרה בשה טיול ימי כמה לקבוע מאוד משתדלים אחו               

 שאי גיס לי יש. שלי וההשקעה שלי התפקיד וזה אבא זה. השי עם אחד להיות, חשובה

 מאמין לא מאוד ואי שלהם האמוה וזו לבד גדלים הילדים אצלם אבל מעריך מאוד

 מצאים לא שההורים לבד גדל שילד הכווה. לבד גדל שילד מאמין לא אי, הזו בשיטה

 אי. משמעותי מאוד תפקיד האבא של בתפקיד רואה אי. שלהם העיסוקים כל בגלל בבית

 ההורים כל טובים אשים הם. וירטואלים הורים שיש בישוב המצב את לראות כואב מאוד

  )צבי. (חוכמות אין אבא זה אבא. חיבור צריך, קישור צריך ילד אבל האלה הוירטואלים

 מתוך. תדיר באופן ימים כמה של משפחתי לטיול יוצאים אחו. הילדים עם מפגש הרבה יש" 

  )אוריה". (הוחשוב בוה מאוד אהי המשפחה בי בין שהאיטראקציה מחשבה

 מתעסקים לא. כך על מקפידים מאוד מאוד, משותפת ערב ארוחת על מקפידים מאודאחו 

 שחוויו חוויות מיי כל. הילדים לבין בייו שיח תמיד ויש מחשבים או פלאפוים עם

 הארוחה לכל שאר שהוא אגיד לא אי. פעולה משתף גם הוא מצא כשבי. היום במהלך

 .ביחד שקשוקה מכיים או דחבי האש על עושים. אוכלה סביב פעולה משתף הוא אבל

  (ואדים)

 של ממאפייים הטולה חוויה. בם עם שרקמת השותפות חווית את, בוסף ,צייו ואוריה , צביהוד

  :בם כלפי ופטרוות איררכיה
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 סמוך להיות יכול ואי הכתובת הוא עזרה צריך אי אם, ימיי כיד }הבן{אותו מגדיר אי                

 כי שיוויוית שותפות לא, בי לבין ביי שותפות של חוויה ישה. כיף זהו ייעשה שזה ובטוח

 רוצים אחו ההתבגרות גיל בגלל, היום. אהבה הרבה עם שותפות אך, ובן אב עדיין אחו

  )הוד. (רוץ ילד רוץ שקרא מה, לו זקוק שהוא המרחב את לו לתת

 שהוא הדברים את לו לתת. טוב קשר מאוד חשוב, קשר, הילד עם בשיתוף דברים לעשות                

 זה גר אי שבו במקום לעבוד שהחלטתי השיקולים אחד. בעייו כוים גם שהם אבל רוצה

 יכול אי דבר של בסופו. מצבם מה יודע אי, אותם רואה אי, ילדי על לפקח יוכל שאי

  )הוד( .ההשתדלות את עושה אי. לבחור שצריך זה הוא דבר של בסופו אבל, לשכע לכוון

 ואין עוזרים הילדים כל תורויות לוח אצלו אין כלומר. משותף כבית מתהל אצלו הבית

 הרבה. מסודר יהיה שהבית כדי לעזור צריכים שכולם הבה מתוך אלא תפקיד אחד לכל

  )אוריה. (הילדים לבין ביי איטראקציה שיש יוצא ואז ביחד עשים דברים

 של הזה שבשלב חושב לא אי. מעורב יותר להיות צריך שאי חושב לא, מעורב מאוד אי

 שאפשר מעורב הכי אי כללי ובאופן. היום משאי מעורב יותר אותי צריכים הם החיים

 הילדים חיוך ולאישתי לי. צ"אחה איתם מצא אי, בישוב עובד אי, בישוב גר אי, להיות

 הזה בשלב. צריך הוא ומה מצא ילד כל איפה בדיוק יודעים אחו ולכן חשוב הכי הדבר זה

  )הוד( .לבד ולגדול לפרוח להם לתת צריך

 מאוד דבר זה אבא. שדורש תפקיד, מהותי מאוד תפקיד הוא אבא של שתפקיד חושב אי

 עצמו על לעבוד להשתדל צריך. מיוחד קשר יש שלי הבת עם גם מאוד הבן כלפי משמעותי

. קל לא וזה מרוויחים הצדדים שי הטוב את רואה אתה וכאשר הטוב את ולראות הזמן כל

 תוצאה מכל מבסוט יהיה אי אז כי פסימי תמיד אי פרויקטיים עם מתעסק מטבעי אי גם

 הזמן כל וצריך השליליים הדברים על להסתכל יותר קל טבעי באופן פשות בעייי. שתהיה

 דברים הרבה שרואים להגיד יכולים אחו} הבן{עמי של בקטע דווקא...עצמו על לעבוד

 היים באמת הם הטובים הדברים את רואה שאי בגלל ואולי פעם ראיתי שלא טובים

  )צבי. (טובים
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 האב. לבו האב בין שיוויויים לא גומלין ביחסי  מאופיין זה דפוס. שליטה/סמכות/פטרוות             

  . תמידי באופן בו של מעשיו אחר ומפקח ומבקר בו עם גדולה בסמכות פועל

שלט. עם הילדים שלי אי חייב לשלוט אחרת או שאתה שולט או שאתה   -" בעולם יש שי אפשרויות

  הם ישלטו בי. יסיתי להיות פעם עדין איתם וראיתי שזה לא עובד כי הם ישר עלו עלי". (רמי)

  " אי האבא בבית, אי זה שקובע". (רפי)

  :צמוד באופן מתרועעים ביהם מי עם ופיקחו ביקרו זה בדפוס שקטו האבות

. ותורית רוחית מבחיה" למטה" ירדו הם למטה ירדו הם אם. חוצהה לצאת להם ותן לא אי"...

 יש והאם הם מי עם, הם איפה תלדע צריך אי. צמוד פיקוח, שלי מלאה בביקורת אבל יוצאים הם

  )ןר". (בבית מחשב שלהם לחברים

  ?יגיב הוא כיצד, אתה אבא איזה בך את אשאל אם: אי" 

  ". לי שבא מה לעשות אפשר אי. חופשיות אין. זמיםב צריך לעמוד. אותי מבקר מאוד אבא: ן)(ר הוא

  :שלו לאוטוומיה כחדירה הבן ידי על חווים הצמודים והבקרה הפיקוחבוסף, 

 לבין בי של בישיבה התלמידים בין ריב איזשהו היה שפעם כך כדי עד מעורב מאוד אי 

 מאוד שלי הבן. מצא שלי הבן איפה לדעת ורציתי לשם הגעתי.  אחר ספר מבית תלמידים

 זה. "הישיבה לראש מלשין שלי שאבא יגידו כולם, מגזים אתה אבא" לי ואמר עלי כעס

  )רן. (לו הפריע מאוד

  

. הריחוק היה בן-אב ביחסי הראיוות במהלך שעלו העיקרים מהאיפיוים אחד. בריחה/ריחוק        

 תובעית עבודה בעקבות מהבית פיזי בריחוק ביטוי לידי הבא מבם ריחוק על דיברו מעטים לא אבות

  :בחייו מעורבות וחוסר הבן עם ודיבור קשר בחוסר ביטוי לידי הבא רגשי בריחוק או

 לא אתה היום במשך. מהשיים אחד. בלילה או בבוקר או אלא היום כל משכת לא אבהות          

. אורגיאל אבא לא אי אך אומם אחרים אשים על אבא אי. מחסאי אי היום במשך. אבא

 בבוקר, זהו. שלהם בחיים לילדיי מתערב ולא כמעט אי, אבא ולא כמעט אי. מאוד מעט.. אוו

 הוא אותי רואה לא הוא. חוזר שאי בערב. מגע כמעט לי אין הצעיר הבן עם. מוקדם יוצא אי

 והוא משהו אותו לשאול אליו לפות יכול אי. להציג יכול אי אבהות איזה. במחשב הזמן כל
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 עצמי להגדיר יכול לא אי לכן... בכלל לי יש אבהות איזה אמרתי לכן בכלל אותי שומע לא

  )סתיו. (כזה לאחד כאבא

 לא בכלל}לילדים{לקודמים. אי אבא איזה להסביר לי קשה. אבהות על לדבר לי ואמרו כשבאו

. ביממה שעות 18 לה משועבד והייתי ירקות חות לי הייתה. בכלל בבית הייתי לא אבא הייתי

  )סתיו( .אבא הייתי לא כאילו. בכלל בבית הייתי לא. בערב 20:00 עד בלילה -2מ

 כס לא אתה מסתבך לא אתה קל זה כי }מהבן הריחוק{ווח טוב זה, תקשיב"

 הם מה בדיוק יודעים הם. מהר מתבגרים פשוט הם, שהם האלה בימים במיוחד...לקופליקטים

  )סתיו?". (לכאסח איתם והיכס באמצע להיכס מה בשביל אז רוצים

  

  ?שלך האבהות בחווית אותך מלחיץ ומה שלך באבהות לעשות אוהב זאת בכל אתה מה: אי          

 מותק הייתי שים ומשהו 20 אי. לך להגיד לי קשה לך אומר אי שוב... אוו: (סתיו) הוא         

  .שלי מהילדים

  ?וחגים שבתות עם מה: אי          

. בבית הייתי לא שבתות אבל. שישי יום כולל ביממה שעות 18 עבדתי אי, תקשיב: (סתיו) הוא          

 בבוקר ושוב לישון הולך מעולף והייתי הארוחה את מסיים הייתי לא. ערב לארוחת מגיע הייתי

  . לישון והולך מהתפילה חוזר

  

 ומוטי שסתיו כפי חומריים לעייים ורק אך מצטמצמים בו עם האב יחסי, זה יחסים בדפוס, לרוב

  :בדבריהם צייו

  )סתיו". (למחר אותו דוחה אי לי ושאין עלי ופל הוא אז משהו צריך שהוא"

  

 לי עוזרים הם לפעמים. הצהריים אחר מגיעים הם. הילדים את רואים לא אחו היום רוב

. אלי באים הם דברים צריכים הם אם. ישתעממו שלא כדי לעבודה אותם מכיס אי. בעבודה

 צריך אם ...אלי באים הם מסביב צריכים שהם מה כל. אותי תסיע, אותי תיקח, לי תקה אבא

  )מוטי( .כלום ממו מחסיר לא. לו מביא לו קוה אי משהו לו לקות
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 המוביל הוא הבן כאשר פאסיבית כאבהות ותהאב ידי על מתוארת, מעורבת והלא המרוחקת האבהות

  . המובל הוא והאב

 לא זה. רוצה לא או מוכן לא שאי לא זה. אלי מחובר יותר יהיה שלי שהבן מוכן הייתי כן אבל"...

  )סתיו". (תון מצב זה. שלי מבחירה

 להיות יכול שיוי איזה לחשוב מסה אי. הבדל שום רואה לא אי אבל ההתבגרות גיל על מדבר אתה"

 שלי ההתהגות את קובע הילד קובע לא אי לילד בהתאם זה שלי וההתהגות האבהות? שלי באבהות

  )סתיו". (כאבא

 בם עם הגומלין ביחסי פאסיבים שהם לעובדה אידאליזציה לעשות העת כל מסים אלו אבות

  .המתבגר

 הייתי ואם היום טוב ילד שהוא הזה לעיין תרמתי לי שהייתה שבפאסיביות חושב אי להאמין לא"

  )סתיו". (היום כמו טוב ילד היה לא הוא קשה

 שמתעסקים ילדים לי אין. כאלה ילדים לי יש ועדיין. אבא הייתי בקושי שאי מדבריי מבין אתה"

 להיות יכול. אצלי ולא אחותי אצל לא כזה דבר אין פליליים כאלה דברים מיי וכל עבריות, בפשע

  )סתיו". (קטה אש על אותי שמשאיר מה שזה

  ?כאבא אותך מתארת הייתה היא איך פה הייתה אשתך אם, לי תאמר: אי             

 כי פאסיבי אי, לך ואומר חוזר אי שוב אבל. ממש ביותר. ביותר פאסיבי אבא: )סתיו( הוא             

 שומע לפעמים אי. כמעט כלום עם להתמודד צריך הייתי לא. פאסיבי להיות אותי הביאו

 להיות יכול? רע מה. לתפארת ילדים לי יש. עדן בגן חי שאי חושב ואי אחרים של דברים

  . זק גורם הייתי אחרת מתהג הייתי שאם

 "?כאב עליך אומר היה הוא מה פה יושב היה בך ואם: "אי             

  ". טוב ולא רע לא פרווה אבא אולי. לך להגיד מה יודע לא. להגיד לי קשה. אוווו":  )סתיו( הוא            

  

  האבהות חווית

 הרבו לא האבות, ככלל. לבו ביחס האב של הרגש בעולם להתמקד המבקשת תמה היה האבות חווית

 עולם הוא בכלל הגברים של הפשי עולמם כי לשער יתן. השליליים והן החיוביים הן, רגשות על לדבר
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 אפם שמת שהוא הרגש את לאתר יתן וברמיזות השורות בין אך, רגשי מאשר איטלקטואלי יותר

 שאמרו הדברים של בצורה מצאים, פעם לא, הרגשות, בוסף. בפרט לבו אב ובין בכלל יחסים של

  .זאת אמרו הם איך על גם אלא האבות אמרו מה על רק לא דגש יושם ולכן בתוכם ולא

 -דיס של החוויות את שהבליטו קשים רגשות מעט לא העלו האבות סיפורי. שלילים רגשות           

 זה בהקשר. קשה תחושה כמאזין בי שהשאירו, כזו במידה בראיוות היו אלו רגשות. וקושי הרמויה

. ואכזבה ותסכול וחרדה פחד, ואמביוולטיות בלבול: דומיטיים רגשות בשלושה להבחין יכולתי

  .האבות מדברי הדגמה באמצעות אותם הציג להלן

 בעו אלו תחושות. וחרדה פחד של תחושות מהאבות לשמוע היה יתן ראיוות מעט בלא. פחד             

, אלו" סערות. "הכללית ובחברה המשפחתי לתא מחוץ המשתוללות" הסערות" עקב בעיקר

  :בהם מאמין שהאב הערכים החלת ועל בבו האב של השליטה על איימו, האבות של בתחושותיהם

 בדרכים ילכו שילדי פחד לי יש וכיום גבולות ללא כמעט חופשית מאוד הייתה היד בילדותי

 שתו שלי קרובים של דוגמאות לי יש... עליהם ומפקח ילדי את מלווה אי כןלו טובות לא

  )אוריה. (ועצמאות חופשיות לגמרי לתת מפחד אי. הצליחו לא והם חופשי הכל

 של הלבוש וורמות התורי הושא בכל קשה מאוד אי לכן, אותם אגביל לא אי אם פחד זה היום" 

  )ןר". (סולל שאי בדרך ילכו לא שהם אותי מפחיד... ילדי

אי בחרדה גדולה בגלל כל התופעות שיש היום בחוץ. הילד שלי כל הזמן מתחבר לאשים 

לוחץ עלי לקות לא חיוביים ומשווה כל הזמן ביהם. אם להם יש עליים מסוג מסויים הוא 

לו את אותה על למרות שאין לי כסף והעל הזו עולה מאות שקלים... אי תמיד אומר לו: 

  למה אתה צריך להיות כמוהם, אולי שהם יהיו כמותך? (רמי)

הייתה מת חלקו בראיוות עם האבות. האכזבה בעה  גם תחושת האכזבהותסכול.  אכזבה            

, ילדותי שהוא לו אמרו ישיבה התחיל כשהוא"של הילד בציפיות של האב:  בעיקר עקב אי העמידה

  ).צבי".(בכור בן שהוא בגלל אולי. זה את לקבל מאוד לו קשה היה

  )צבי".(במיימום להעיר לסות צריך אתה מזה מאוכזב ואתה רוצה שאתה מה עושה לא הוא כאשר"
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 קבלת בדרך בעיקר. בה ללכת שצריך חושב שאי בדרך הולכים לא הילדים אם מתוסכל אי"

 או חושב לא הוא. החלטות לקבל שצריך חושב שאי כמו החלטות מקבל תמיד לא שלי הבן. החלטות

  ).אוריה. ("בשלוף דברים עושה אלא מתייעץ

 פעם לא עצמם את האבות מצאו המשתה והחברתית האישית החיים מציאות מול. בלבול         

 יכולתם מידת את לקבוע התקשו לעיתים. כאבות ומעמדם מצבם את לאפיין ומתקשים מבולבלים

 אחרת פעמים. האבהות שמעמידה מסויימים אתגרים כלפי עמדה ולקוט כאבות במשימתם לעמוד

 מתקשים עצמם מצאו מכך וכתוצאה, לעייהם העומד האבהי המודל בעיין להחליט קושי הביעו

 לפעול אפילו או וברורה יציבה אבהית אסטרטגיה ולקבוע התהגותם את שמחה המסגרת את לתחום

, איתם להתמודד הכה להם הייתה לא ואשר, בהם שתקלו צפויים הבלתי מצבים מול. מסויים בכיוון

  :ואמביוולטיות בלבול של חוויות, שוות ובווריאציות, האבות תיארו

 ב"א זה והורות אבהות זה מה כל קודם ספר בבת ללמד צריך כל שקודם חושב אי לפעמים

 זה הורים להיות היום? ואמא אבא זה מה לומד מישהו. לאשים אין זה ואת החיים של

 אי, }אבהות{הזה הדבר עם להתמודד הצלחתי אם יודע לא אי. צחוק לא זה, אדיר פרויקט

    )סתיו. (אישית

ילדיי. תגידי לי מה אתה חושב " אי שואל את עצמי מדי פעם האם אי פועל כון אל מול 

  פעלתי כון בכך שאסרתי לו ללכת לחבריו?". (רן)

         

חווית האבות היה חוויה רבגווית. מלבד הקושי בגידול הער המתבגר . חיוביים רגשות       

ביטויים של  בור עמוק לילדם ובראיוות שמעתי רבותוהתחושות הלוות אליו, האבות גם מרגישים חי

  גאווה ושמחה כלפי ילדם:

  .וחברתית לימודית, אישיותית מבחיה  מתפתח שבם שמחה הביעו אבות בראיוות. שמחה         

 הסיפורים כל בלי בוגר יותר ילד לבית הגיע' ט בכיתה לפימיה} עמי הבן{ עבר וכאשר...

 ראיתי שלא תכוות ראיתי, אחר ילד ראיתי אבל. ..איתו לדבר שיכולתי ילד, והקשקושים
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 מייחצן רק שלא ילד, איתו לדבר שאפשר ילד ראיתי. שלו היפים הצדדים את ראיתי, כה עד

  )צבי( .כיף וזה אחר ילד רואה אי החטיבה את שהתחיל ומאז. ..עצמו את

  ).צבי(. "החיים את עלי מקשה שזה למרות אותי משמח וזה התהגותי את ביקר למשל עמי היום"

 מדחיקים אבל רע יש. הטוב על רק מסתכל אי בעולם מאושר הכי אי. שלי מהילדים מאושר אי"

  )סתיו". (בכלל זה על חושב לא אי? מה אז, בזוגיות גם, בעיות בבית כשיש גם. טוב הכל. הצידה אותו

 למעשיו, לתכוותיו, לעצמו ביחס האדם של והחשבה הערכה, ערך תחושת היא גאווה. גאווה       

 היא גאווה. מזדהה הוא ועמה משתייך הוא אליה בקבוצה אלו לכל ביחס גם ולעיתים, שיצר ולדברים

 של הדיבור את עטפה היא. שוים ובהקשרים האבות בסיפורי פעמים מעט לא בה שהבחתי תחושה

  .ילדיהם חיוך תוצאות ועל כאבות תפקודם על האבות

 ספק שום לי אין, בגב טיול ליומיים הולך הוא. זה עם לי טוב. יותר גאה אי יותר פורחים שהם ככל"

  )הוד".(הדברים כל את ויתפעל ייהה שהוא

 הוא. בו גאה ממש ממש אי. גאווה זו, שלי בדיבור זה את לשמוע ואפשר חזקה הכי הכי התחושה"

 ליחס לב לשים לא קשה אבל הילדים שאר בין להשוות אסור. אידיאולוגי, אכפתי, אחראי, בוגר ילד

  ).אפי". (שלא קשה. אליו שלי

 לו יש אבל גדול שבר יהיה זה סמים עשןל כמו לרוחי לא מאוד שהוא משהו יעשה הוא אם

 כמה מכילים, מכילים, מכילים... דברים הרבה לספוג שאפשר טובה כך כל יחסים מערכת

 רוצה לא אי המוצא קודת זו. הילד את לאבד לא כדי עולם מלחמות לעשות לא, שאפשר

 להכיל יכולת לי יש ולכן אליו וכבוד גאווה עם יחד האהבה הוא הבסיס...הילד את לאבד

  )אפי. (מספקת לא לבד האהבה. הרבה

 לאו. פורח הקטן הילד איך ההסתכלות זו אולי. שים לאורך בפרספקטיבה להסתכל צריך

 מה עם שלם שהוא אלא לך דומה לא שהוא למרות ומאושר מצליח אבל, לך דומה דווקא

   איזה ושיו אומרים ,ואישתי אי, מדברים אחו שבת שולחן אחרי. ותן שהוא ,עושה שהוא

  . (ואדים)מהם לומדים ושאחו עומק שיחות שיש כיף

  

  " אי חושב שכל הורה ירצה ילד כמו שיש לי". (רפי)
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  דורית בין העברה

אשים צעירים לתפקידי הורות. לפי גישת ההעברה מכשיר זהו מגון פסיכולוגי הדורית, -ביןהעברה 

-דורית ילדים לומדים מהוריהם כבר ביקותם, את דגם ההורות המקובל בסביבה החברתית-הבין

תרבותית בה הם חיים. בעזרת מגון זה מכשיר כל דור הורים את צאצאיו למשימת ההורות כבר 

  לווית למשימה זו.מגיל היקות, ומצמצם עבורם, בבוא היום, את החרדה ה

 האבות רוב. אבהותם על מכרעת השפעה הייתה אביהם של לדמות כי יכר האבות של מדבריהם

 הו, המקרים בכל, הדיאלוג של תכליתו. אבותיהם עם כאבות מקיימים הם אותו דיאלוג מעין תיארו

 לאבהותם מייחסים שהם לחשיבות וספת קודות קיומו בעצם לראות ויש אבהותם שיפור

 או שוה להיות הרצון, מחד -כוחות שי פועלים זה פימי דיאלוג במסגרת. בה המושקעים והמאמצים

 תמיד שלא למרות והגישה המוכרת האב דמות אחר המשיכה, ומאידך מאבותיהם שלהם "הפוך"

  . מיטיביה דמות הייתה היא

  

 שוים להיות מודע רצון הביעו אבות מספר. "אבי של תזה האטי אי"-אישיותי שוי               

 להם המוכר האבהות דפוס על לפצות מסים הם ולכן כוחי או עדר אב חוו אלו אבות. מאביהם

  . ביא כמה דוגמאות מדברי האבות:Radin, 1981)( אבותיהם מצד חוו שהם החסכים ועל מילדות

 דפוסים, אחרת תקופה כראה. שלי מאבא לגמרי אחרת ילדי את מגדל שאי ספק אין

 אבא. טוב יותר מגדל שאי חושב אי אבל השחצות על סליחה. אחרת התהגות, אחרים

 אותו לוקח שהיה בכך הסתכם שלו והגידול עבודה איש היה הוא, מאוד מפק היה שלי

 רע ממקום לא. איתי למד, בית שיעורי איתי עשה פעם אי שהוא לי זכור לא. לים שישי ביום

 תלמד שלי שאימא חשב הוא אולי. הביתה פרסה להביא היה מבחיתו שהתפקיד בגלל אלא

 אי. הביתה פרסה מביא שהגבר בתפיסה היה פשוט הוא. איתו בית שיעורי ותעשה איתו

 שהילדים פה מצא שאי הוא השיקולים ואחד מהבית יומיים לפחות לעבוד משתדל למשל

 אבא בתור שלי התפקיד. לגמרי שוה היא הדרך. איתם לשבת יכול אי הזה וביום מגיעים

  )צבי(. לילדים בו מאמין שאי מה כל את לתת זה
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. איתי ללמוד מיוזמתו בא לא לעולם שלי אבא, לעומתי. ילדיו עם הרבה ומעורב לומד אי                

 התעיין לא פעם אף הוא... ביחד ללמוד ממו ולבקש אליו לבוא צריך הייתי הזמן כל אי

  )אוריה... (חופשית מאוד הייתה היד. פשית מבחיה איתו קורה מה

 של המדיה ללא שוה הדור. הגבלה ללא רחבה ביד הכל לי ותן היה אבי, שוה היה הדור בילדותי" 

  )ןר" (אותם אגביל ולא אבי כמו אהג אי אם מפחיד זה היום. היום

 אי כי שוה מאוד אי. וקשה מאוד היה. בחוקים קשה היה שלי אבא. שלי מאבא שוה אי                

 אותי דרבה תמיד שלי אמא. בחיים הצלחתי וכך סיכוים ולוקח  מהמר יותר אי מפחד לא

  )מוטי( .כזה טיפוס היה לא שלי אבא...ומשק מחבק היה לא שלי אבא...ולהסתכן לעשות

  

 רוצה אי והיום עייף מאוד היה הוא שישי בימי וגם שלי אבא את ראיתי שלא תקופות היו                

 מבית חוזרים כשהילדים בבית מישהו יהיה שתמיד למשל. קיבלתי לא שאי מה לילדי לתת

 אתה. אבהות על דברים לומד אתה. הפוך בדיוק עושה ואתה לך היה מה רואה אתה ...ספר

  (ואדים) .חיוך למדתי, הרבה קורא

  

חלקם של האבות הרגישו רצון להידמות לאביהם . "אי הוא הזה האבא"-אישיותי דימיון            

דמיון זה הוא בעל  דמה כי עקב תחושת הערצה כלפיו. חלקם רואים עצמם דומים לאביהם, אך

  כורחם כי הם לא מכירים מודל אבהי אחר:

  ?אביך שלך האבהות הייתה איך: אי

 למרות אבל. אמא רק לי הייתה. הלילה וכל היום כל בחות היה שלי אבא. כלום:  אתה               

 במיו מיוחד אדם היה שלי אבא. כמוהו שאי מאמין אי מדהים אבא לי היה היה לא שהוא

 לגבי אותו ששאלו אמרתי זה בגלל. מיוחדת אישיות היה הוא. מעורב היה לא שהוא למרות

  )סתיו( .סבא או אבא שאי מרגיש לא כמעט אי אבהות

  

אי אגיד לך מה, תראה אי הכרתי אותו טוב. הוא היה השולט בבית, הוא היה דומיטי                 

מאוד, הוא היה הקובע בבית. היה גם מרחק גדול ביי לבין אבי, היה דיסטס ביי לבין אבי, 
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כול לזלזל באבא לא היה אפשרי סתם להתקרב אליו או לזלזל בו. זה לא כמו היום שהילד י

אי לא מוכן שילדי יזלזלו בי וכאשר זה קורה  -שלו. מהבחיה הזו אי באופי כמו אבא שלי

אי מעמיד אותם במקום וגם אי הקובע והדומיטי בבית. כולם יודעים שאי המילה 

  הראשוה והאחרוה בבית. (רפי)

  

  סיכום

 המרכזית היתוח אסטרטגיית. האבות עם בראיוות האמר של יתוח עשה זה בפרק         

 מקדד החוקר שבה" המתמדת ההשוואה" אסטרטגית היה הוכחי ובמחקר רטיבי במחקר

 משמעויות של וזיהוי לתון תון של השוואה באמצעות לקטגוריות הטקסט חלקי את

 הביית: הין שזוהו העיקריות התמות). (Strauss & Corbin, 1990 ודפוסים משותפות

  .דורית הבין העברה של והשפעתה ,האבהות חווית, האבהות

 כי הוא החשש. הטקסט לפירוק וגעת זו אסטרטגיה על הביקורות אחת, זאת עם יחד        

 לצייר חשיבות ישה, לכך אי).  2010, מרזל-ספקטור( ביתוח יפגום וההקשר הרצף אובדן

 פירוק ידי על שזוהו והקטגוריות התמות הצגת עם בבד בד הממצאים של הוליסטית תמוה

  .הטקסט

 הספרות בין איטגרציה ליצור דרשתי, הממצאים של הוליסטית תמוה לצייר מת על       

" הציפור ממעוף" הממצאים על להביט צריך הייתי, בוסף. המחקר תוי לבין הסקרת

, וארוכה מעמיקה התבוות של זמן לאחר. והתמות מהקטגוריות "אחורה צעד לקחת"ו

  . האבות עם ומהראיוות הספרות מסקירת העולים אבות של פרופילים שלושה זהיתי

 ראה( הפוסטמודרי והאב המגידי האב, האדיפאלי האבשלושת הפרופילים שזוהו הים: 

  ).1' מס תרשים

 שהוא הגבולות. בו מול אל ופטרוות שליטה ביחסי מאופיין זה אב  -ליאפהאדי האב        

 בגיל בו של התפתחותו עקב וקאה כאב למקומו חרדה חווה זה אב. וקשים הים לבו מציב

 את ממשיך הוא דמותו של אידאליזציה ידי ועל וסמכותי וקשה אב חווה זה אב. ההתבגרות

  .אותה הבה שאביו כפי אבהותו את ומבה דרכו

 שלו הגבולות. בו בחיי ומעורב ושותף לבו קרבה ביחסי מאופיין זה אב -המגידי האב       

. בו לצמיחת מקום לתת מת על בצמצום פועל הוא. הסיבות פי על גמישים אך, ברורים
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 את להבות מסה זה אב. כאב ובחוויותיו בו כלפי וכבוד גאווה, בשמחה מאופייות חוויותיו

  .מאביו הכיר שאותו האבהי הפרופיל את ולשות מחדש אבהותו

מושפעת מהעידן הביית האבהות  כפי שמופיע בסקירת הספרות, -מודרי הפוסט האב       

. עקב טילת הסמכות ופיחות במעמדו של האב בעידן זה,  האב  העידן הפוסט מודרי -הוכחי

שגורם לו  חווה בלבול וחוסר אוים, מה ליוצאי חלציו. הוא ביחס וקרות בריחוקוקט 

 לפרסם שלו הצורך סביב הוא משפחתו עם הקשר, לרוב. עם בו מעורבלהימע ולא להיות 

 לרוב הם גבולות יש וכאשר לבו גבולות להציב טורח איו הוא מבו הריחוק עקב  .ולכלכלם

 היה אביו גם ,לרוב. מילדותו שהכיר אב אותו את משחזר זה אב. ברורים ולא פרוצים גבולות

  .המשפחה את ולכלכל לפרס מהצורך בעיקר שבעה אבהות הייתה ואבהותו מהבית עדר

 זהה קשר איו שראייתי האבות לבין שתיארתי הפרופילים בין הקשרחשוב לציין כי,           

 ,אצל הרבה אבות ,. בפועלהמתוארים הפרופילים מכל חלקים בתוכו מכיל אב וכל לחלוטין

כמה סגוות הורות אשר משתים על פי התקופה, מצב הרוח ויחסי הגומלין עם הבן  םיש

 את המאפיין יותר דומיטי אחד פרופיל שישו להבחין היה יתן, זאת עם יחד הספציפי.

  .האב

בוסף, מחקר וכחי זה מאופיין בהטרוגיות תרבותית מכיוון שרואייו למחקר זה אבות         

לאומיים ושאים דתיים. אחד הממצאים המעייים שעלו במחקר זה, הוא  חרדים, דתיים

שישה הלימה בין הפרופילים השוים של האבהות לבין התרבות שממה מגיע האב. אבות 

חרדים אופייו יותר כאבות אדיפליים, אבות דתיים לאומיים אופייו יותר כאבות מגידים 

  פוסט מודריים. ארחיב על כך בחלק הדיון. ואבות שאים דתיים אופייו יותר כאבות

  

  האבות של הפרופילים לושתש -1' מס תרשים
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  פרופיל/מאפיין

  

  האדיפאלי האב

  

  המגידי האב

  

-הפוסט האב

  מודרי

  

  האבהות הביית

 הגומלין יחסי
 בשליטה מאופייים

. האב של וסמכות
  .וקשים הגבולות

 הגומלין יחסי
 בתית מאופייים

 להתפתח לילד מקום
 רב שיח יש. שלו בדרכו

  .לבו האב בין
  .גמישים הגבולות

 הגומלין יחסי
,  בריחוק מאופייים

  .מעורבות וחוסר קרות
  .פרוצים הגבולות

  

  האבהות חווית

 גדולה חרדה ישה
 של השתלטות מפי
 של מקומו על הבן

  .האב

 שהבן גדול אושר ישו
 ישה. ומתפתח צומח
 בין הדדי וכבוד אהבה

  .לבו האב

 חוסר, בלבול ישו
 בוגע ומצוקה אוים

  .כאב לתפקידו

  

  דורית בין העברה

 
 הסב בין רב דמיון

 של האבהות. לאב
 מאופיית שיהם

 באבהות
 וקשה סטריאוטיפית

  .וסמכותית

 
 האב של מאמץ ישו

 לסב להידמות לא
 מעורב יותר ולהיות

 עם יחד. ילדיו בחיי
 לוקח האב, זאת

 שלמד חיוביים דברים
  .מאביו

 
 הסב בין רב דמיון

  .לאב
 שיהם של אבהותה

 בריחוק מאופיית
 ופאסיביות מילדיהם
  .לדור מדור המשכת

  

  

  

  

  

  דיון

בים מתבגרים במטרה לבמחקר זה ביקשתי לבחון את החוויה וההביה של האבהות של אבות         

  אבהותם.להבין לעומק את מהותה של החוויה ואת האופן בו מובת 
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מתוך סיפורי האבות, יתן היה להבחין כי אהבות מתעצבת ובית תוך כדי דיאלוג מתמיד עם שלושה 

של דיאלוג זה, מבליט ממצא מרכזי  תי, המשפחתי והאישי. יתוח אופיו ומהותומרחבי חיים: החבר

לשון אחר, העולה ממחקר זה, כי סיפור החוויה האבהית הוא סיפור ההביה של הזהות האבהית. ב

שתה, דיאמית, החוויה האבהית מעוצבת כתוצר של תהליך הביית הזהות. הזהות האבהית היה מ

לכן,  ).2010, מרזל -(ספקטור וההיסטוריה של האב , התרבותומושפעת מהחברה הקשרית ורבת פים

 הבן, גיל ההתבגרות של השפעות מרכזיות של גיבוש הזהות האבהית: בראשית הדיון אדון בשלוש

 דון, מכן לאחר חברתיות על גיבוש הזהות האבהית.-יחסי האבות עם אביהם וההשפעות התרבותיות

 ודגשים יסוד החות בתיאור מיקוד תוך בגברים הטיפול בשדה הממצאים של אפשריים ביישומים

  .וספים למחקרים הצעות ועלה המחקר מגבלות את סקור, לבסוף. להתערבות אפשריים

  

  קוטקסט של גיל ההתבגרותהשפעת ה

, הזהות של הפרט מתגבשת בגיל ),Erikson 1968אריקסון (על פי תיאוריית השלבים של           

, הזהות היה סטאטית לאורך כל חיי הפרט. ביגוד לתיאורית ההתבגרות. לאחר גיל ההתבגרות

 על ומשתה הקשרית זהות היה טועת כי הזהות )2010מרזל,  -(ספקטור השלבים, הגישה הרטיבית

ממצאי מחקר זה מראים כי הזהות האבהית משתה באמצע  .לה החיצוית הסביבה עם דיאלוג ידי

עקב דיאלוג מתמיד עם הילדים הבוגרים. מצב זה כרוך בהשפעה ייחודית של הילדים על  האבהות

תה וכח היכסו של עיצוב זהותו האבהית של אביהם. אבות רבים סיפרו לי בראיוות כי אבהותם הש

בם לגיל ההתבגרות. אבות אלו החלו לבחון מחדש את עצמם כאבות, את תפישת האבהות שלהם 

בהות שלהם אואת הביית האבהות שלהם. השפעה זו של הילדים הגדולים על האבות ותפישת ה

 האבות.קטים יותר, כפי שמעידים בין האבהות כיום לבין האבהות לילדים  יכרת בשוי הרב

). 2009בה אתגרים לא פשוטים עבור האבות (כ"ץ, התפתחות הזהות האבהית באמצע האבהות מצי

 עליהם להתמודד עם ילדים בוגרים ודעתים ולא אחת הם אלצים להיאבק עם "קבוצת השווים" של

ים יחד עם זאת, יתן היה להבחין כי זהותם של האבות המגיד בם, אשר תופסת מקום כבד בחייהם.

 יותר היה יותר דיאמית. אבות אלו התפתחו וצמחו יחד עם בם. הם הביו כי ער מתבגר איו זקוק

למעורבות סמכותית ופטרוית, אלה לצמצום ותית מקום להתפתחות אישית של בם. כמו כן, השיח 

לעומתם, והדיבור היו המאפייים הבולטים ביותר ביחסי הגומלין של אבות אלו עם בם המתבגר. 

. הייתה לי ההרגשה אבות פוסט מודריים ואדיפאליים, תיארו בפיי אבהות שהיה אבהות סטאטית
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האבהות המוכרת להם וחרדים להרפות ממה ולהשתות, כשם שבם  שהם טועים עמוק בהביית

 סתיו ציין בפי כי: וקבת של סתיו, אחד האבות שהשתתף במחקר.ה לי אמירתומשתה. זכורה 

 להיות יכול שיוי איזה לחשוב מסה אי. הבדל שום רואה לא אי אבל ההתבגרות גיל על מדבר אתה"

 שלי ההתהגות את קובע הילד קובע לא אי לילד בהתאם זה שלי וההתהגות האבהות? שלי באבהות

על פי תפישתו של סתיו, האבהות היה אותה האבהות לילד בגיל שלוש כמו לער בן חמש ". כאבא

 לצאת, אחרים רבים אבות ושל סתיו של היכולת חוסר על עדים כאלף מעידה זו אמירהעשרה. 

בעת שהאב מכיר  .משתים צרכים בעל כסובייקט הילד את ולראות שלהם והבטוח המוכר מהמקום

שיהם  סובייקטיביים אשרמפגש בין שי  בכך שילדו הוא סובייקט פרד בעל עולם פימי משלו, וצר

  ).2005יו (סטרן, בן על אבאב על בו ו -משפיעים אחד על רעהו

  

  דורי-בןהקוטקסט השפעת ה

 קודה. הילדות עם, העבר עם ההיסטורי בשיח עוצה האבהות יתהבי בתהליך ההתחלה קודת          

  :רוס ידי על מודגשת זו

 כלפי באבהותו ביטוי לידי באה אשר שלו האבהית הזהות. ריק מחלל לאבהות מגיע לא האדם

 מטען ושאים והם. ילדים פעם היו אבות. חייו של והאישי ההיסטורי בהקשר מקורה ילדיו

  ).2009, ץ"כ אצל Ross, 1994, pp. 48( ואימהותיהם אבותיהם עם העבר יסיון של

 דרכה, האב של הרגשי עולמו מתעצב בו הראשון המקום היא המוצא משפחתש, כן אם יוצא             

 ותפיסות העצמית מהתפיסה וחלק, היחסים ממערכת שלו הציפיות, הרגשיים חייו משתקפים

 המגדר תפיסת בית שבו הראשון האתר היא המוצא משפחת, אחר בלשון. שלו והמגדר התפקיד

, המבוגר אצל ההורי המודל והפמת ההורית הזהות התפתחות. בפרט הגבריות ותפיסת, בכלל

 כבוגר שלו ההורי התפקיד של" טיפוס אב"ל להיות ךפהו אשר, שלו בהורה התבוות ידי על מתהוות

)(bandura, 1977.  

 אותם מובילים, כילדים להם שהייתה הסביבה ועל עצמם על האבות של הזיכרוותבוסף,             

, העבר למרחבי מתבוים הגברים כאשר. לחיים דרך לעצמם ולהתוות העכשווית המציאות את לבחון

 תפיסות כי, מפתיע לא. להיות אבא צריך ומה איך דוגמא להם הותות דמויות מספר מתארים הם

 לכן. אבותיהם עם הגברים מחוויות מושפעות, האבהי למודל ביחס בהן מחזיקים שהאבות ועמדות
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 והבייה החוויה על המוצא במשפחת האם ולא האב לדמות שיש בהשפעה בעיקר לדון לכון מצאתי

  .לאב עצמו הוא כשיהפוך הגבר לעצמו שיכון האבהית

 בין היחסים את מתאר זה מושג". ההורי הקול" המושג את טבעה), 2007( פלוטיקכמו כן,               

 הקול" של ההיבטים אחד. ההורה של הקוקרטיים המעשים לבין והעמוקים הפימים התהליכים

 משתה, אחר בלשון. ההורה של הורתו סגון את המעצבת דורית הבין העברה של ההיבט הוא" ההורי

, ואיכותו הקשר סוג הוא ההורה לתפקיד כיסתו עם אדם ידי על שמיושם המודל בקביעת משמעותי

 ותכוון מרכזית השפעה בעלת תהיה, עצמו על שחווה, זו התסות. שלו הוריו עם בילדותו שחווה כפי

  .ילדיו עם שלו לקשר ביחס ועמדותיו התהגויותיו, גישתו את

ורגשית או פטרוי  רובם ככולם של האבות חוו אב עדר פיזיתעל פי ממצאי המחקר עולה כי,        

. 2 טוב מפרס להיות. 1: האב הוגדר על ידי שי מאפייים עיקריים . באופן מסורתי, תפקידוסמכותי

 בהתאם. האם של בתחומה הוגדרו וטיפוחו בילד טיפול.  במשפחה המשמעת על האחראי להיות

 יומיומיה בטיפול אימהותה מאשר מעורבים פחת הרבה היו אבותה, זו מסורתית תפקיד להגדרת

 עם בילדותם גדלו, ילדיהם בחיי המעורבים הורים להיות כיום שמסים, האבות רוב, כלומר. בילדיהם

 שהיו אבות: ממש של אבות ללא גדלו הם למעשה. מעורב לא, מרוחק אב, לחלוטין שוה אב דמות

 כאשר. בבית פיזית וכחים היו כאשר גם מהמשפחה ממשי חלק היו לא ואשר במלחמה או בעבודה

 האידיאל של מציאותית לא פטזיה להם שיש או, אב מהו הבה להם אין, אבות עשים הם כיום

  במחקר הוכחי יתן היה להבחין בשתי מגמות הופכיות:). 1997, עמית( ההורי

מודריים", מתארת חיקוי של -" ו"הפוסטהאדיפלייםהמגמה הראשוה, המאפיית את האבות "       

), "בוט" או 2006עמית (האבות את דפוסי אביהם העדר או הוקשה. דפוסים אלה מכוים על ידי 

, אשר "סמרטוט". דפוס ה"בוט" זהו דפוס המאופיין בסמכותיות ופטרוות באופן מוגזם ושרירותי

המאופיין בסיגה, ריחוק, הרמת ידיים . דפוס "הסמרטוט" זהו דפוס מאפיין את האב האדיפאלי

  .מודרי-, אשר מאפיין את האב הפוסטוויתור על גבולות

ר . אבות אלו חוו, כפי שאר האבות, אב עדהמגמה השייה, מאפיית את האבות ה"מגידים"           

 ומרוחק או סמכותי ווקשה. אך, בשוה מהאבות האחרים, הם החלו להבות אבהות חדשה, שוה

מזו שחוו בילדותם. אבות אלו אבקים במאבק יום יומי על מת להיות מעורבים בחיי ילדיהם ולהיות 

שותפים בעולמם הפשי. אבות אלו יוצרים שיח פתוח וכה עם ילדיהם ללא פטרוות וללא משוא 

פים. במהלך הראיוות, התעייתי כיצד הם מבים אבהות חדשה לכאורה "מאפס" וללא דוגמא 
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ישית. אבות אלו סיפרו לי שאבהותם מתאפיית בלמידה כל העת, בהליכה לקורסים וסדאות א

על  ך ללמוד אותו ולרכוש כלים כל העתהאבהות זהו תחום שצריכי  לימדו אותיבושא הורות. הם 

  מת להיות אבא "טוב דיו".

  

  תרבותיהקוטקסט השפעת ה

 המחקר ממצאי פי על. האבהות בהביית המשמעותי השלישי בגורם אתמקד הדיון של זה בחלק        

  .האבהות וחווית הביית על ומשמעותי עמוק באופן משפיעה היה התרבות, שסקרה והספרות

 בושא לדון בחרתי, לכך אי. היבטיו בכל לדון מכדי היריעה וקצרה ים מי רחב פן הוא התרבותי הפן

 אבי שיתוארו הראוי מן, יוג של בהגותו התרבותי בפן יגע טרם. היוגיאית הפריזמה מתוך זה

  .והייחודית המקיפה בתורתו היסוד

 הוא מודע הבלתי. האדם של בפשו יגודים שי הם מודע והבלתי המודע, יוג של הגותו פי על        

 את בהדרגה מפתח האדם. במציאות והתפתחות ביטוי לידי הגיע שלא הפשיים מחייו חלק אותו

 הבלתי: מקורות שי מודע לבלתי. מודע לבלתי שייכים התפתחו שטרם ואלה, בו הגלומים הכוחות

 דחו אך, מודעות פעם שהיו חוויות כולל האישי מודע הבלתי. הקולקטיבי מודע והבלתי האישי מודע

 עשויים פעמים. לתודעה להגיע בכדי מספקת עוצמה בעלות היו לא שמעולם וחוויות, ושכחו

 או טראומטיות חוויות בגלל, תודעתו של העיקרי מהזרם להיתק אדם של ומחשבותיו זכרוותיו

 הבלתי. מודע הבלתי לתחום להתקז עשויים אלה מחשבות או זכרוות. לתוכם התגדות של תחושה

 ולקבל להתחזק העשויות, בתורשה הבאות טיות הן אלה: יותר מורכב מושג הוא הקולקטיבי מודע

 התורשתיות הטיות מקור. חוך פיהם על התרבות ומושגי האדם חיי ליסיון בהתאם מסויים תוכן

 גופיות תכוות שמועברות וכשם, דורות מדורי האושות על שעברו חיים וביסיוות בחוויות הוא

 של" חיים חכמת" מעין, האדם במוח מסויימים מבים גם בתורשה מועברים כך, בתורשה מסויימות

 ודרכי דימויים, מחשבות להכוות מוקדמים תאים הם האדם במוח אלה מבים. האושי הגזע

 של בפשו" ארכיטיפוסים, "יוג זאת שמכה כפי, מתפתחים כך. החיים וביסיוות בחוויות התבוות

 מוחו במבה דורות במשך אותותיהם את חרטו, ומוראותיהם הטבע באיתי הקשורות חוויות. האדם

 ארכיטיפוס כל של מהותו. ולחשיבה להסתכלות, מושגים ליצירת הטיות להורשת וגרמו האדם של

 לאישיות המתאים ייחודי ותוכן משמעות מקבלת היא אלה, אדם כל אצל וברורה מוגמרת איה

 האדם של מודע בבלתי בראשיתם גלומים הארכיטיפוסים כל כי, טוען יוג. חייו ולמאורעות האדם
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 להוות ממשיכים לתודעה הגיעו שטרם הארכיטיפוסים. לתודעה מהם כמה מגיעים חלקי באופן ורק

  .המודע את ומעשיר מודע הבלתי הולך מתפתחת האדם שאישיות ככל. מודע הבלתי מתכי כבד חלק

 כאשר. בה הקיימים השוים חותוהכ בין איטגרציה וליצור לאיזון להגיע היא, יוג פי על, העל מטרת

, יוג( מודע בלא השורר השלם הארכיטיפ של חלקי צד רק במודע מתגלה, האדם בפש איזון אין

1973/1912(.  

 בפשו השוררים ארכיטיפים מספר מה יוג, קדמוים ועמים תרבויות של שים רב חקר לאחר         

 של מהותו. האב ארכיטיפ הוא ,למחקרו ושרלווטי יוג מה שאותם הארכיטיפים אחד. פרט כל של

, הלוגוס את,  מחד, קטבים שי מכיל זה ארכיטיפ. אופויות של רחב ממגוון מורכב האב ארכיטיפ

, מחה, מחך, מגן הוא, מאידך. רצחיים חלקיים בעל ואף המסרס גבולות המציב, בחומרה המעיש

  .)Guggenbuhl-Craig, 1995( ומעורב שותף דואג, אוהב

 ארכיטיפ של חלקיו לכל ביטוי לתת מחוייב" דיו הטוב" האב כי טוען), ,Hillman 1996( הילמן           

 הכאב. אותו וחוכים הבן את מעצבים האב של העויים החלקים והן המיטיבים החלקים הן. האב

 חלקיו את לקבל לבן מתאפשר וכך, לאבהות שייכים שכישלוות הבן את מלמד אביו שבכישלוות

 של העצמיות איבוד ולמעשה באביו הבן של יתר הותדלהז תגרום האב של אידיאליזציה. האפלים

  .הבן

 מארכיטיפ פן איזה המשפיע המרכזי הגורם היא התרבות, יוג של תורתו פי על כי, כן אם יוצא          

  .למודע מודע מהלא, אחר בלשון או הפועל אל הכוח מן יצא האב

הביית  על משפיעה רבות התרבותופולוגים מאששים את ההחה כי כמו כן, סוציולוגים ואתר          

תעשייתית ובעלת  -), מציית שבישראל, למרות היותה מדיה בתר2000האבהות. פוגל ביזאויי (

 שישן מאפייים פוסט מודריסטים, עודה חשבת לחברה פמיליסטית. תון זה ובע בעיקר מהעובדה

, לפיהן  הסמכות יתת לבעל ואשר באדיקות על המסורת והדת תרבויות שוות בישראל השומרות

והיחסים בין בי המשפחה מאופייים  חלוקת התפקידים בתוך המשפחה איה שוויוית

לצד תרבויות אלו, ישן תרבויות וספות בישראל, אשר מושפעות מתרבות המערב  .בפטריארכליות

ת בערכים של שיוויון, דמוקרטיה ומהעידן הפוסטמודרי. בתרבויות אלו, המשפחה מאופיי

וליברליות. בוסף, האב יותר מעורב בחיי ילדיו ווטל חלק פעיל בגידול ילדיו. אבות אלו, עקב 
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וחסרי בטחון על מעמדם המסורתי במשפחה ובחברה  מאוימים, חשים השיוויון והדמוקרטיה

  ).1993פוסט מודריסטיות (בוזיו, ו חברות מערביותשהתערער ב

 דתיים אים, דתיים היו המרואייים. תרבויות של ממגוון אבות לראיין יסיון עשה זה במחקר          

 שוהה שבה מהתרבות עמוקות מושפעת האבהות כי להבחין יתן היה, הוכחי במחקר גם. וחרדים

 שלוש בין להבחין לו אפשר דתי-התרבותי הפן. אחרות פים מגלה האב ארכיטיפ תרבות ובכל האב

  .מרעותה האחת מהותית שוה שלהם האבהות וחווית שהביית אבות של קבוצות

 מהפרופילים אחד עם אחד בקה עולה דתית-תרבותית קבוצה כל כי להבחין היה יתן, בוסף         

 וחווית הביית ואת הקבוצות שלושת את אתאר הבאות בשורות. הממצאים יתוח בפרק שתיארו

  .להן הייחודית האבהות

 עמוקות מושפעת זו תרבותית קבוצה. דתיים שאים האבות קבוצת היה הראשוה הקבוצה         

 הזהות. מהותי באופן חלשה האב של הסמכות, בספרות שסקר כפי, זו בתרבות. המערבית מהתרבות

 בהיעדר. זהותם של מחודש לגיבוש ויסיון בחיפוש מצאת,  בפרט האבהית והזהות בכלל הפרט של

 מודל על הסתמכות ללא, לבדם אבהית זהות ולגבש ליצור האבות על היה, שהוזכר כפי, אבהי מודל

 העצמי בתוך ופצעים קרעים יוצרת עצמית זהות יצירת של זה פרויקט כי טוען) 2005( שטרגר. כלשהו

 מהיעדר עמוק באופן מושפעים כיום זהות יצירת תהליכי, לטעתו. אוים וחוסר בלבול ותחושת

 האב של במאפייים מאופייים אלה אבות, לכך אי. הוריהם לבין הצעירים בין תרבותית המשכיות

 כך עקב. המתבגר בם עם בקשר אוים וחוסר בלבול חשים אלה אבות. לעיל שתיארו הפוסטמודרי

 מסמכותם מאבדים האבות, מכך יוצא כפועל. מבם פיזית ואף רגשית ומתרחקים מגע מתקים הם

  .מעורבותם חוסר עקב קיימים אים אף ולעיתים רופפים לבם מציבים שהם והגבולות

, הוכחי למחקר שהתראייו םחרדי אבות. החרדים האבות קבוצת היה יהיהש הקבוצה       

  .חיים הם בה החרדית מהחברה עמוקות מושפעים

 על לדבר הקושי על דיברו) 2009, שפירא ;2000, שלג ;2004, דהאן( מעטים לא תיאורטיקים        

 אפיוים בעלת כחברה הזו החברה את לתאר יתן, זאת עם יחד אך, כמכלול החרדית החברה

 שים למען שוויון בעד תועות למרות. הכללית החברה לבין בים להבדיל ושועדו לה הייחודיים

 ולאב פטריאכלית עודה החרדית החברה, המערבית בחברה האבהית הסמכות ופירוק וילדים

 לו יש, כן כמו). 2009, שפירא( חלציו ויוצאי אישתו על מוגבלת בלתי סמכות ישה חרדית במשפחה

 לא שאלו כדי הכללית החברה ערכי מול אל וקשים גבולות ולהציב התורה ערכיי את להחיל תפקיד



58 

 

. לעיל שתיארו אדיפאליים במאפייים מאופייים אלה אבות, לכך אי. המשפחתי התא על ישפיעו

, יזיקו אשר ערכים, המערבית התרבות של ערכים של חדירה מפי ופחד חרדה חשים אלו אבות

 ומבים לביהם וקשים גבולות מציבים הם, כך עקב. בפרט ולביהם בכלל למשפחותיהם, לדעתם

  .ביהם עם הגומלין ביחסי ופטרוית סמכותית אבהות

 חיים לאומיים דתיים אבות. לאומיים הדתיים האבות של הקבוצה היה השלישית הקבוצה        

 כך קרויה, וגם גם מלשון", הגמגום" תרבות". הגמגום" תרבות אותה מכה) 2010( שרוטברג בתרבות

 לתרבות חשופים אלו אבות מחד. מקבילים עולמות בשי בחיים מאופיית הזו שהתרבות מכיוון

 אלה אבות, לכך אי. וההלכה הדת ולגבולות למסורת אמים הם, ומאידך, ערכיה את וצורכים המערב

 גבולות יהיו שהם דואגים וגם לבם גבולות מציבים גם הם, קרי" מגידיים" במאפייים מאופייים

 תהיה לא הזו שהסמכות דואגים גם אך, סמכותיים אבות גם הם. הבן עם בשיתוף ושיוצבו גמישים

  ".העייים בגובה"ו כפייה ללא, מאהבה סמכות אלא פטרוית

  

  שלכות המחקרה

 היא ואבות לגברים בוגע חברתיים לשירותים ובלשכות האקדמי בשיח השלטת הפרדיגמה         

 מרוחקת מבט מקודת האבהות מתוארת זה בשיח). Lupton & Barclay, 1997( "הליקוי פרדיגמת"

 הרגשיים וההיבטים, ילדיהם על המשפיעים" משתים"כ הוא במחקר אבות של מקומם. ופתולוגית

 עצום מגוון מעלה זו פרדיגמה מתוך באבות התבוות. מוזכרים שאים כמעט האבהות של והמעגים

 בספרות ביטוי לידי באה הליקוי פרדיגמת. חברתי כתפקיד ובאבהות באבות המובים ליקויים של

 מעורבותם וחוסר, ואבות גברים של הבעייתי טבעם, האבות של הדלה התרבות אודות על המקצועית

" מטריצטרית" בגישה השכיח השימוש הוא זו פרדיגמה של וסף היבט. הבית בחיי אבות של

 ,Doherty, Kouneski(  טובה להורות המידה אמת את האימהות מהווה פיה על, לאבות בהתייחסות

& Erickson, 1998(. במקרה מספק ולא דל הוא הגברים שמקבלים השירותים, זו גישה בעקבות 

 לגברים דלה התייחסות ישה כי מציית) 2006( באום, בוסף. הרע במקרה יתן לא ובכלל, הטוב

 ותוכיות האקדמיים המוסדות במסדרוות, הסוציאלית והעבודה החיוך מתחום העת בכתבי

 מזווית היא ההתייחסות, לגבר התייחסות ישה כאשר גם. בשדה ההתערבות ובתוכיות ההכשרה

 בשטח לגברים העזרה מתן חוסר. )2004גליל, -(פלח ומותקים מתעללים, מכים אבות של פתולוגית
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 "זוחים" או" שכוחים" לפוים להפוך לגברים גורמים, מגדר תרגישו התערבות דרכי פיתוח ואי

          . ואשות זקוקים הם שלהם והטיפול הכלים ,ההדרכות את מקבלים אים והם) 1983,יפה(

 רמורימ, תסכול של תחושות אצלם יוצרת זווית בקרן הימצאותם, בגברים בטיפול, מיסיוי          

גורמות לגברים רבים  אלה תחושות.  ורמטיביים חיים וקשיי במעברי בדידותם וכח אוים וחוסר

, קרי לברוח ולהתתק מחיק המשפחה או להטיל Fight or Flightלקוט בתגובות האוטומטיות של 

  אימה ופטרוות על ילדיהם ובות זוגם.

 בכלל במשפחה הטיפול על האמוות הרשויות כי, זה מחקר ממצאי על המבוססת, המלצתי           

 צריכות אלו תוכיות". פורצת השריפה"ש לפי מיעה תוכיות על דעתם את יתו, בפרט ובאבות

 יחסי את להעשיר ובכך "המגידי" האב של הפרופיל של המאפייים את ולפתח לטפח מאמץ לעשות

פעולת הצמצום בהורות ובתית  הדרכות הורים צריכות לעסוק בלמידת בוסף, .לבו אב בין הגומלין

  כלים לטיפוח שיח בריא וכה בין הורה לילדו.

 אם לפוגגו שיתן מתח היו)  2006, באום( גברים בין מטפלים למטופלים המתח, כמו כן          

יכולת . שבטיפולם ולאבות לגברים אמיתי מקום ולתת לשתף, עצמם לצמצם ישכילו המטפלים

 הברית של איכותהכמו כן, . ) לאבהות מיטיבה(Modelingטיפולית זו תהווה בוסף, מודליג 

 מכיוון האבות עם בעבודה תוקף משה מקבלת המשפחה לאבי המטפל בין)  1993, רוזפלד( הטיפולית

  . כלשהי התערבות או לטיפול יעו לא הם אחרת אותם ומעריכים שמכבדים להרגיש צריכים שהאבות

עם גברים בכלל ואבות בפרט, תאופיין  מציין כי התערבות מפרה ומיטיבה ),2009פרל (          

   במאפייים הבאים:

 ליקוי קיים כי ייחו לא הטיפול אשי. חיוביות תהיה ההתערבות למטרת ביחס היסוד החות) א

 למעורבות ציהמוטיב באבות לעורר הקבוצה שמטרת או בקבוצה להשתתף המבקשים של באבהותם

 להדגישם, לזהותם תהיה ההתערבות מטרת. קיימים והיכולת הרצון כי היא ההחה. יותר רבה

  .חסמו הם אחרת או זו ומסיבה במידה, ביטוי לידי ולהביאם

 חוץ אם גם כי היא ההחה. האב של וילחוויות קשובה תהיה המפרה האבהות ברוח התערבות) ב

 היסיון עומדים להם לסייע המבקשים מעיי בראש כי אבות יחושו אשר עד יתאפשר לא הוא, שיוי

. בהם הפועלים הרגשות מגוון את ולהכיר לעייהם מבעד ראית שהיא כפי האבהות על ללמוד, להבים

" אבא" שהמלה חש אתה בהם הרגעים מהם? בכאב אותך מאפיין מה? כאב מרגיש אתה כיצד

  .זו מעין בהתערבות שיידוו הראשוות השאלות יהיו? משמעות מתמלאת
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 בהם המקומות ישם אב לכל כמעט". וחות אזורי הכרת" יהיה ההתערבות של וסף חשוב מאפיין) ג

 פי ועל הכוה בצורה הדברים את עושה הוא כי חש הוא בהם מקומות – כהורה בטוח חש הוא

 אם, ויסו" ההצלחה סוד" את ייבחו, אלו קודות אבות יזהו ההתערבות במהלך. מעצמו ציפיותיו

  .בוח חשים הם בהם הפעילויות מגוון את להרחיב, חוץ הדבר

 פעמים, מושפעות והן אבא להיות רבות דרכים ישן". תרבותית רגישה" תהיה אבות עם התערבות) ד

 ההתערבות בתהליך. האבות הגיעו ממה התרבות מן או האבהות מתקיימת בה התרבות מן, רבות

 לליבם יקרים מרכיבים אילו יבחו דיאלוג של ובתהליך הגיעו ממה האבהית המורשת את אבות יזהו

 הגישה ברוח קבוצות ומחי מטפלים. ושיויים התאמות להכיס מוכים הם מרכיבים ובאילו

 בתרבויות ותפקידיהם אבות אודות הבתם את המרחיבים, כתלמידים גם עצמם לראות מוזמים

  .שלהם מאלו שוות

 לעדכון האבהות בתחומי למחקר שיש התרומה על מצביע (Marsiglio, 1993) מרסיגיליו, כן כמו       

 אבהיות התהגויות לקדם כך ידי ועל אבות של וחובות בזכויות העוסקות חברתיות ותוכיות מדייות

, החברתית המדייות למישור פוטציאלית תרומה יש זה מחקר לממצאי. הילד בגידול מעורבות יותר

 המצב על מעידים זה מחקר ממצאי. בישראל המשפחה בתחום המשאבים וחלוקת השירותים תכון

 שקיימת מעידים הממצאים. המשפחה יב שארמ פחות ולא בו תוים שהאבות והממלכד המורכב

 הם שבו הקופליקט את מבליטים הם. וכאבות כהורים מצבם לגבי מהאבות רבים בקרב לעזרה זעקה

 כאבות תפקודם על להשליך עלול זה דבר. המוחלשת והאבהות הקיפוח, המידור תחושת, בו תוים

 תוך המצב את לשפר מת על החברתית המדייות ברמת להתערבות צורך יש, כן על. ילדיהם חיוך ועל

 והכשרת האבטלה אחוזי צמצום, כיחידה המשפחה של תפקודה רמת לשיפור משאבים הקצאת

  .בפרט ואבות בכלל גברים עם בעבודה מתמחים עובדים

  

  המחקר מגבלות

 המרכזית הביקורת .ומספרם המרואייים במאפייי כרוכה הראשוה. מגבלות מספר זה למחקר        

. אחרות וסביבות אשים על ממצאיו את להכליל יתן לא כי, היא האיכותי המחקר כלפי ששמעת

 בכדי) גאוגרפי אזור, דת,  אקוומי-סוציו מצב( שוים מרקעים אבות לחקור יסיון עשה, זאת עם יחד

מגבלה וספת קשורה לפן המתודולוגי של המחקר . האבהות חוויות של שוים קולות לשמוע

האיכותי. במחקר איכותי החוקר מתמודד עם אתגר הוגע להתמודדות עם קשיים לגבי מהימות 
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תויו המילוליים אים יתים לכימות וליתוח סטטיסטי ולכן לא יתן להגיע ממצאי המחקר. 

ות כך, החוקר מהווה כלי ליתוח ופרשלמסקות חד משמעיות כמקובל במחקר כמותי. לפי

). ייתכן וחוקר אחר שיקרא את ממצאי המחקר יגיע לתובות ויפיק תמות 2003 הממצאים (שקדי,

הן. החוויות של האבות הין סובייקטיביות, ללא אמת אחת ברורה, אחרות ממה שאי הגעתי אלי

ופרשותי ובעת מעולם התוכן שלהן, כפי שהן בוחרות להציגו. לצורך התמודדות עם מגבלה זו, עשה 

  ד"ר ברוך כהא. -שימוש בהצלבת חוקרים העוסקים בתחם האבהות ובליווי של המחה

הולם כאשר מדובר על ושאים רגישים, שכן מאפשר למרואיין בוסף, השימוש במחקר איכותי        

האבות, התבקשו על ידי, לפתוח ושא ). Padgett, 1988לסח את רגשותיו בצורה רחבה ולא מוגבלת (

רגיש ולעיתים אף כואב. עקב כך, יכול להיווצר מצב בו האבות מעו מלשתף בכות ופתיחות את 

חוויתם לעומקה. בכדי להתמודד עם קושי זה ראשית, הוסבר לאבות, לפי הראיון, מהי מטרת והליך 

ר להם כי זהותם שמרת בדויה. המחקר, האבות חתמו מדעת על הסכמתם להשתתף במחקר והובה

בוסף, צויין בפי האבות כי בכל עת הם רשאים להפסיק את הראיון. בסוף כל ראיון כל אב ואב שאל 

להרגשתו ויתה התייחסות מיוחדת לכך מצד המראיין. אף על פי כן, תוים אלה איפשרו העמקה 

ירותיהם. למרות המגבלות, מערך מרבית בסיפורי האבות לכדי חשיפת העומק והמשמעויות של אמ

מטיב עם הושא המדובר בשל מיעוט המחקרים, בארץ ובעולם, המביעים את  האיכותיהמחקר 

תבגרות. חשיבותו של המחקר בכך שהוא מספק מחשבות הקודת המבט של אבות שלהם ילד בגיל ה

ות שלהם ומהווה ראשויות על האופן בו תופשים ומבים גברים את אבהותם באמצע תהליך האבה

  בסיס איתן למחקרים וספים.

  

  המשך למחקרי הצעות

 גיל של בקוטקסט האבהות לחוויית בוגע התיאורטי הידע את להרחיב ביקש מחקרו          

 וישפר התמוה את יעשיר, יותר ומגוון רחב מדגם על המבוסס מחקר, ספק של צל ללא. ההתבגרות

 אבהותם בתיאור שיתמקד מחקר היו התמוה את להשלים שעשוי וסף מחקר. ההכללה יכולת את

 שבין, ויהיו במידה, הפערים בחית תוך ילדיהם או/ו שיהם של מהפרספקטיבה הגברים של

המדדים  בין הקורלציה תיבדק שבו כמותי מחקר לעשות יתן, כן כמו.  השוות הפרספקטיבות

השוים שותחו במחקר זה (הביית האבהות, חווית האבהות והעברה הבין דורית) לבין הפרופילים 
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של  משתהה התרבות לבין משתההשוים. לבסוף, מחקר כמותי אשר יבדוק את הקורלציה בין 

  , יכול לשפוך אור וסף על מחקר זה.האב פרופיל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מקורות רשימת

( א. ברגשטיין וח. אהרוי, מתרגמים). תל  הקצה הפרימיטיבי של החוויה). 2005אוגדן, ת.ה. (

  .127-95; מהדורה חמישית). עמ' 1989 -עם עובד. ( החיבור המקורי פורסם ב            אביב: 

   –. הרצאה בסדרה   "אמהּות מקום האב באמהות, או אמהותם של גברים מטפלים). 2003ארליך, ש. (

מבט מהפסיכואליזה וממקום אחר" בחסות מכון ון ליר ומרכז זיגמוד פרויד באויברסיטה 

  העברית.

 ו"כ,  ורווחה חברה. כלקוח הגבר אל הסוציאלית העבודה התייחסות: האלם המגדר). ) .2006 ,באום

)2(  ,238-219.  
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  .14-6). עמ' 1993(מרס  151עמ"ת  גברים בתהליך שיוי.). 1993בוזיו, מ. (

זאב -). פדגוגיה של הגבול והפוליטיקה של המודריזם/פוסטמודריזם, בתוך א' גור1996ג'ירו, ה. (

  .42-13ירושלים: מאגס. עמ' חיוך בעידן השיח הפוסטמודריסטי.  (עורך).

) . ,יברסיטה העברית בירושלים להכשרת ). 2004דהאןית של האויסיו יתמפגש בין תרבותי: תכ

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, שים חרדיות לעבודה סוציאלית. 

  האויברסיטה העברית, ירושלים.

. חיבור לשם קבלת מתבגרות, מתבגרים והורים: דפוסי היחסים ושאלת המגדר). 2009בראון, . (-היג

  תואר מוסמך, האויברסיטה העברית, ירושלים.

.249-283 ,)2( ה"כ רווחה חברה.  הביקורת בראי הסוציאלית העבודה).  2005. (ע, וייס  

(מ. קראוס, מתרגמת). תל אביב: דביר.  תיוקות ואמותיהם.). 1998וייקוט, ד. ו. (  

.דביר: אביב תל. מתרגם) (ח. אייזיק,. מודע הלא של הפסיכולוגיה ).3197. (ג. ק, יוג  

  .133-126, 2חברה ורווחה ). הפוה הזוח: מעמדם של אבות בשירותי הרווחה. 1983יפה, א. (

אבות ובים: הקשר בין רקיסיזם, מעורבות אבות ורמת סיכון להישות ההתהגות  ).2010ישראל, ק. (

  אביב, תל אביב.. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אויברסיטת תל העברייית של הבן

ירושלים, מכון סאמיט. עמ' דויטש. ח. (עורך).  מתוך אבות ומתבגרים.אבות ובים. ). 2004כהא, ב. (

25-13.  

) . ,יברסיטת תל הזהות האבהית של מכורים לסמים. ). 2009כ"ץחיבור לשם קבלת תואר מוסמך, או

  אביב, תל אביב.

.        הורים בעבר ובהווה לבין הערך העצמי של מתבגריםקשר בין תמיכת ). 1994גרוסמן, מ. (-לג

  חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, האויברסיטה העברית, ירושלים.

  תל אביב: ספריית פועלים. תיאוריות על גיל ההתבגרות.). 1988מוס, א. ר. (
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  תל אביב: מודן.גברים בשיוי בדרך לגבריות אחרת. ). 1992רדי, ח.  ורדי, ר. (

  .דביר: אביב-תל. תיוקות של הביאישי עולמם). 2005. (ד, סטרן

  .100-75, )1ל(, חברה ורווחה). מחקר רטיבי ועבודה סוציאלית. 2010מרזל, ג. ( -ספקטור

משיח -מרזל ור תובל-). מגישה רטיבית לפרדיגמה רטיבית. בתוך: ג ספקטור2010מרזל, ג. ( -ספקטור

  ). תל אביב: מכון מופ"ת.80-45(עמ'  תיאוריה, יצירה ופרשותמחקר רטיבי: ). 2010(

  .פועלים ספריית: אביב תל. להם שטוב הורים להיות: אדם כבי הורים). 1997. (ח, עמית

  תל אביב: מודן.להיות הורה משפיע.  -הורים כמהיגים). 2006עמית, ח. (

מודריות". בתוך: רום, ג' -). "משפחות בישראל: בין משפחתיות לפוסט2000(, ס. ביזאווי -פוגל

  . תל אביב: ספרית פועלים.מין, מגדר ופוליטיקה(עורך), 

.  כסובייקט האם אחר פמייסטי-פסיכואליטי חיפוש: לאימהות מהות מאי). 2005. (ע, הקר -פלגי  

.עובד עם: אביב תל             

 חווית),  עורכת( כהן. א בתוך. התפתחותי-פשי כתהליך הורות": ההורי הקול" ).2007. (ר,  פלוטיק

  .  אח: ביאליק-קרית). 362-333' עמ(  והתפתחות התמודדויות, יחסים: ההורות

. חיבור לשם קבלת בעקבות האב האבוד: בים מתבגרים מגלים מחדש את אביהם). 2004גלילי, ר. (-פלח

  האויברסיטה העברית, ירושלים.תואר דוקטורט לפילוסופיה, 

חיבור לשם קבלת תואר מוסמך,  זוגם. ת ההורות של גברים אלימים כלפי בותחווי). 2003פרל, ג. (

  אויברסיטת תל אביב, תל אביב.

  .8עיתון יסודות, גיליון מס  "מהי גישת האבהות המפרה בהתערבות עם אבות?".). 2009פרל, ג. (
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  ספחים

  במחקר להשתתף מדעת הסכמה: 1 מס ספח

  מתבגרים לנערים האבהות חווית-צמצום בסוד אבהות: המחקר שם

  : מטרה

 סוציאלית לעבודה הספר בבית  למוסמך גמר עבודת במסגרת הנערך במחקר להשתתף התבקשתי

  .בירושלים העברית באוניברסיטה, ברואלד ש"ע חברתית ורווחה

  .מתבגרים לנערים אבהות של ההתמודדות ודרכי אתגריה, בחוויה: ב עוסק המחקר

  

  :הביצוע אופן

 בנך עם שלך האינטראקציה: לגבי שאלות אותי ישאלו וחצי כשעה במשך ארואיין אני כי לידיעתי הובא 

  .עמם ההתמודדות ודרכי הבגרות תקופת שמציבה האתגרים, מתבגר לנער האבות חווית, המתבגר

  

  : סכנות

 על לענות ת/חייב לא אני, יקרה כך אם בנוח שלא להרגיש לי יגרמו שישאלוני מהשאלות וחלק ייתכן

  . האלו השאלות
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 מרום :ל לפנות אוכל  עלי הראיון להשפעת בקשר נוסף גורם עם לדבר וארצה  בנוח לא ואחוש במידה

  marom.gorin@gmail.com, 0529577349-פלאפון. גורין

  

  :יתרונות 

 להבנת תעזור זו ראיה. האבהות חווית של יותר אינטגרטיבית לראיה תתרום זה במחקר השתתפותי

  .באבות יותר ופרודוקטיבית יעילה התערבות ותאפשר האבהות חווית

  

  :סודיות

 ששמי בכך סודיות על יגן החוקר, בסודיות יישמר זה מחקר במהלך שייאסף המידע שכל לכך ת/מודע אני 

 ישמש שאעביר והמידע בדוי בשם יופיע מדברי ציטוט. קוד ושם מספר  יינתן ולראיון מקום בשום יופיע לא

  .יוסווה  אותי לזהות העלול מידע כל  בלבד  מחקר למטרות

  

  

  

  :במחקר מהשתתפות חזרה

  .עת בכל בי לחזור ה/יכול ואני התנדבותית היא זה במחקר ההשתתפות

  

 שיישאר, זה טופס של עותק אקבל אני. זה בראיון להשתתף הסכמתי רושהיפ להלן חתימתי: הסכמה

  .אצלי

  

  

  תאריך                                          חתימה                                            המשתתף שם

  

__________                  ____________________               _____________________  

  

  __________________המראיין שם

  

  



73 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ראיון מדריך:2' מס ספח

  

  מפורטות שאלות  כלליות שאלות

  בחיים משמעותיות תחות, יד משלח ,גיל ,שם  ?בך ועל עליך לי ספר

  ?בך עם שלך האיטראקציה על לי ספר

  

 בא זה כיצד? האיטראקציה של אופייה מה

  ?האיטראקציה כמות/איכות? ביטוי לידי

 לער כאב יצב אתה אתגרים אלו מול אל

  ?מתבגר

 מתמודד אתה כיצד? אצלך מעוררים הם מה

  ?עימם

  ?לך תה היא מה? ממך לקחה אבהות מה  ?בשבילך אבהות זו מה

 רוצה היית מה? הטוב החלק מה? עיקרי מאפיין  ?אתה אבא מין איזה. אבות של סוגים הרבה יש

  ?לשפר

  ?חלו הם מתי? קרו שיויים אילו  ?השים במשך כאבא השתית האם

 היו כיצד, כאן יושבים היו אשתך/בך אם

  ?אבהותך את מגדירים
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 ולא לומר שרצית לאבהות בוגע וסף משהו יש

  ?שאלתי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  המרואייים של דמוגרפיים פרטים: 3' מס ספח

  

  
  
  שם
  
  

  
  

  גיל

  
  

  הילדים גיל

  
  

  משפחתי מצב

  
  

  
  מוצא

  
  

  דתית רמה

  
  
  צבי

  
  
  
  

  
  
 42   

     

  
  

18,16.13.10.9.6.3  

  
  

  שוי

  
  

  שכזי

  
  

  לאומי דתי

  
  

  סתיו
  
  
  

  
  
45  

  
  

28,26,20,15  

  
  
  שוי

  
  

  המזרח עדות

  
  

  חילוי

  
  ואדים

  

  
42  

  
20,18,10,6  

  
  שוי

  
  המזרח עדות

  
  לאומי דתי

  
  

  יצחק
  

  
44  

  
14,12,10,5  

  
  שוי

  
  שכזיא

  
  לאומי דתי

  
  
  הוד
  
  

  
40  

  
16,14,9,5  

  
  
  שוי

  
  

  שכזיא

  
  

  לאומי דתי
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  אוריה
  
  

  
  
43  

  
  

15,14,5,3  

  
  
  שוי

  
  

  שכזיא

  
  

  לאומי דתי

  
  
  רן
  
  

  
  
44  

  
  

15,13,10,7,5,1  

  
  
  שוי

  
  

  המזרח עדות

  
  

  חרדי

  

  רמי

 
55  

  

15,13,12,10,8,6,4,3,1  

  

 
  
  שוי

 
  

  המזרח עדות

 
  

  חרדי

  

  רפי

                      

 
  
50  

  

13,18  

 
  

  גרוש

 
  

  המזרח עדות

 
  

  חילוי

  חילוני   המזרח עדות  נשוי       22,20,18,14,14       53  מוטי      

  

Abstract 

      This qualitative study explores the experience and construct of fatherhood among 

fathers of male adolescents. Research in Psychology mostly emphasizes the importance 

of the mother and focuses on the construct and experience of motherhood, while the 

father's place remains  peripheral. Psychological research on fatherhood focuses mainly 

on the father's downsides and flaws, and his relationship with his children characterizes 

a constant struggle throughout their childhood. 

      Furthermore, research in psychology emphasizes the experience and construct of 

parenthood during early childhood, but has rarely dealt with this issue of parenthood 

and particularly of fatherhood, in older ages. Nonetheless, current studies emphasize 

the importance of the father in the child's emotional world. 



76 

 

      Bearing this in mind broader knowledge and understanding of fatherhood during 

adolescence will enable development of better interventions and services.  

This study has used qualitative research methodology in order to provide initial, broad 

and in depth description of the experience and construct of fatherhood. Ten men, 

fathers of adolescents were interviewed in this study. 

       Purposive selection of participants was used in this study, in order to create a 

heterogeneous sample. The focus was on the following features: religious-cultural 

background, age and ethnic group. 

       In order to recruit interviewees and conduct the research I used the 'snowball' 

sampling method using the assistance of the participants in the study, to gain access to 

additional participants. 

       It is important to note that I did not have prior relationship with the participants in 

the study. Practically all of the participants willingly agreed to participate in this study, 

indicating how important this topic is for them and for society as a whole. Data 

collection was conducted through in-depth semi-structured interview, based on an 

interview guide, which included areas that might provide better understanding of the 

construct and experience of fatherhood for the participants. The interviews lasted an 

hour and a half each and took place during summer 2012 in the participants' houses. 

The interviews were recorded and transcribed fully and accurately , leaving out  

identifying details, in order to ensure confidentiality. The interviews were analyzed 

using a multi-stage approach, according to the qualitative- constructive research 

method principles.  
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          Three main themes emerged from the answers given in the interviews: fatherhood 

construct, fatherhood experience and multigenerational transference. The theme 

dealing with the construct of  fatherhood included the type of boundaries used by the 

father and the characterization of the relationship with his son. Three types of 

boundaries used by the fathers emerged from the interviews: flexible, strict and 

weak/absent. The father-son relationship also included three types of characterization: 

contraction(Tzimtzum)/dialogue, distancing and patronage/authoritarianism. The theme 

dealing with the experience of fatherhood described varied emotions. On the one hand 

fathers often felt confusion, helplessness, fear and disappointment. On the other hand, 

they expressed feelings of joy and pride in their sons. The last theme dealt with the 

relationship of the father with his own father. The fathers stated that the paternal 

model they experienced as children affected their fatherhood greatly. Two contradicting 

trends were noticeable in this theme. Some fathers wished to resemble their own 

admired father and tried to copy his paternal patterns. However, many fathers wished 

to construct a new fatherhood, different than the paternal model they experienced as 

children.  

       Once the findings were written, integration was conducted and three fathers’ 

profiles were built, based on the themes. The oedipal father has patronizing and 

authoritative fatherhood construction, his experiences are mainly those of anxiety and 

fear, he sets strict boundaries and his fatherhood is very similar to the paternal model 

he knew as a child.  
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        The postmodern father has a distant fatherhood construct, his experiences are 

mainly those of helplessness and confusion, he sets weak or absent boundaries and his 

fatherhood is very similar to the paternal model he knew as a child. The maggid's 

contractional father has dialogical fatherhood construction, featured with rich discourse 

and self-contraction, his experiences are mainly those of joy and pride, he sets flexible 

boundaries and he is very different from the paternal model he knew as a child.  

The discussion elaborates a number of aspects that have  a deep and meaningful affect 

on the experience and construct of fatherhood: the adolescence aspect, the 

multigenerational aspect and the cultural-religious aspect. It was noticeable that the 

profiles built in the findings section were in line with the three cultural groups 

interviewed in this research. The Ultra-Orthodox fathers interviewed in this research 

mainly exhibited features of the oedipal father. The secular fathers interviewed in this 

research mainly exhibited features of the postmodern father. The Religious Zionists 

fathers exhibited features of the maggid's contractional father.  

Study implications relate to several circles. Firstly, both research and practice are 

required to give a meaningful platform to the fatherhood concept, which was 

abandoned for many years. This platform will enable to enhance the understanding of 

fathers, thus developing appropriate interventions. Appropriate interventions should 

feature the learning of the contraction quality and building productive discourse. 

Secondly, this research has influence on policy, resources and budgets distribution. 

       This study has some limitations. Firstly, the study included small number of 

participants. As this is a qualitative study, its findings cannot reflect attitudes of  entire 
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populations of fathers for male adolescents. Secondly, the researcher in a qualitative 

study also participates in the research and takes active part in it, thus, he might affect 

the authenticity experienced by the participants. 

       Further research is required in order to gain a more comprehensive outlook and 

might explore the experiences of the partners and sons of the fathers who participated 

in this study. Furthermore, quantitative research that will explore correlation between 

the religious affiliation variable and the paternal model might broaden our 

understanding in this important topic. 
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