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עוברת על החוק על מנת להגן על על פי תפיסתה אם ש מעצר

 לבת  הסיכונים הנפשיים הצפויים7 הבת

 ר אהרון פלשמן"ד

 באר שבע

 :סיכונים התפתחותיים    .1

את המחזה המשפחתי והחברתי החריג של מעצר אם שעל פי תפיסתה עוברת עבירה כדי , באופן כללי

ההתפתחות הנפשית של ילדים אינה יכולה . התפתחותה של הבתיש לראות כפוגע קשות ב, לשמור על ביתה

. חמורחמור מאוד דחק עלול להיווצר , בתגובה לכךו ,במצב זה וצרהנ לשאת את הלחץ הפנימי והחיצוני

סביב  השנוצר תהחברתיהסערה , הענשת האם ,פתאומית מהאםהפרידה ה ים את הדחק כוללמחוללי 

דורית מכפילה את הדחק  -ןההעברה הבי, נחשפה לשואהשמשפחה ר עבו. הפגנות בתוך הקהילההסוגיה ו

. לעקרונותיהמנוגדות לכפות על הקהילה פעולות כוחניים בגלל זיהוי של שלטון חיצוני שמשתמש באמצעים 

שבו אותה בת שלמענה ,האם גורמת גם למצב חירום בבית ויכולה ליצור מצבמעצר  ,במשפחה מרובת ילדים

  .קטנים מבלי שתוכל למחות או להביע דעהה כלפי אחיה מלא תפקיד אימהי נאלצת ל נעצרההאם 

 .אילוץ לקבל תפקידים בבית, רגשות עזים, פרידה מאם7 אם כן מבחינת הבת הדחק שייווצר הוא עצום

יש להדגיש . התפתחותיים שנפרט להלן" תאונות עבודה"בנוסף לדחק החיצוני קיימים סיכונים ל

כל כך לחוץ מהעולם " אני"ה. בעת של דחק חיצוני עצוםכאשר קיים מוגברים מאד שהסיכונים הפנימיים 

אציין חלק מהסיכונים השכיחים . לשמור על איזון פנימי מפני עיוותים נפשיים" פנוי"החיצוני שאינו 

 .בהסתבכות פנימית

a.       מצפון ורגשות אשם 

כל עוד (. 63מקראה ילדים פרק ) י בית הספר היסודעד סוף גיל  שלמה  ההתפתחות המצפון אינ

הבת יכולה לומר  כלומר, קול פנימי למחצה7 י קולותקיימים שנ, במצב בינייםעודו שרוי המצפון 

 ,במצב זה. ",לא"הבת מחייבת את האם לומר לה  בוש, וקול חיצוני למחצה ,לעצמה" לא"

יות אכזרי משום שטרם אשר נוטה לה, יותר המצפון עלול לעבור עיוות ונסיגה למקום קדמוני

 . ניסיון והתמתנות, עבר תהליך של חיבור עם המציאות

ובין אשמה עזה כלפי ( לשם ההגנה עליה)בגללה  שנעצרהבמצבנו הבת לא תוכל להבחין בין אם 

ורגש זה מתעורר כמו , לכעוס על מי שעזב אותו לילדכל מצב של פרידה גורם . הסבל של האם

אימא ", על פי היגיון" לכוון"מצליח " אני"הובטוח במיוחד מטייב  רק במצב ."תותח לא מכוון"

, "אני"מחליש את כוחות המיתון של ה, עם הדחק המרבי, מצב שלנוב". לא עוזבת אותך מרצונה

אבל הבת לא תוכל לשאת כעס על , הכעס ייפול גם על האם. ואז הכעס מסתובב בלי תיווך מכוון

על כך , של כעס של הבת על עצמהבומרנג כיחזור  סותו כעא. אם שמקריבה את עצמה למען הבת

 על כךמתבקש הוא שהבת תאשים את עצמה וש" פיתרון המדומה"ה. שהיא כועסת על אימה 

והבת תרגיש שהיא חייבת , בגלל הדחק המצפון יפעל באופן קדמוני ואכזרי ביותר. שהאם סובלת



2 

 

יחלשות ובלבול כוחה ה. ל חטאה הנוראיכדי לכפר ע, קרוב למוות ככל האפשר, עונש חמור מאד

והאם איננה לצידה על מנת לעזור לה בנבכי  –" לדבר עם עצמה בהיגיון"ממנה  והפנימי ימנע

 .לבד עם כוחות שנחלשונותרת הבת   אלא נפשה

 7עלולות להוביל לשני כיוונים תוצאות לא רצויות למצב זה

                                                               i.       על אותו כעס " לכפר"הבת תחפש דרך

" אני"כוחות השוככל יותר ככל שהבת לחוצה ובודדה . שהופנם בצורה של אשמה

טווח האפשריות כוללות אבדן . באופן חמור יותר הבת עלולה לפגוע בעצמה ,נחלשו

ועד , מת לתאונותחוסר זהירות שגור, פגיעה פיזית בגופה, הימנעות משינה, תיאבון

 לניסיון אבדני

                                                             ii.       על ידי " מצפון חיצוני"הבת עלולה לחפש

הטווח כולל סירוב לתפקד . שגורמים לאחרים חיצוניים להעניש אותה" מעשים רעים"

אלימות , ידה בתפקוד לימודייר, על עצמה מצד בני משפחתה" למשוך אש"בבית כדי 

 .גניבות אוו הפקרות מינית, כלפי אחים או חברות

  

b.      אני אידיאלי 

  

הביטוי של ההזדהות במישור הנפשי הוא הקול הפנימי . בנות עשויות להזדהות עם אמהותיהן

. גרותההבניה של אותו קול פנימי אינו שלם עד סוף גיל ההתב. אני רוצה להיות ךכ –" כן"שאומר 

במצב שלנו הבת . וכדי לא להפריע להתפתחות הגנה כל הבנייה של קול פנימי זקוק למידה של 

לאבד את היכולת  -לחילופיןאו , עלולה ליצור הזדהות יתר עם האם שמקריבה את עצמה למענה

לשמור על הייצוג הפנימי של האם "הזדהות היתר עלולה להיווצר כדי . להמשיך להזדהות איתה

יש בנות שמרגישות על פרשת . דווקא מפני הכעס המבלבל שבת מרגישה כלפי האם" הטובה

 –אינן יכולות להרשות לעצמן הזדהות יתר בלי לאבד לגמרי את זהותן העצמית הן אם  -דרכים

הדחק החיצוני , שוב. הזדהותמן ההן נאלצות להתרחק לגמרי  –" איך אני גם שונה מאמא"

ואת יכולתה " אני"כוחות ההיגיון והמיתון של המחלישים את  ,והבדידות עקב הפרידה מהאם

ידחק עלולה לה "במיטבה"רחוקה מלהיות  אשר , לכן הבת. לראות גוונים של אפורשל הבת 

 .לבחירה בין שתי אלטרנטיבות שמעכבות את גדילתה הנפשית

 7עלולות להוביל לשני כיוונים תוצאות לא רצויות למצב זה

                                                               i.       במצב של הזדהות יתר הבת תוותר על

אשר אינה , "טובה מדי"היא עלולה להפוך לילדה . הכיוון העצמי של התפתחותה

היא עלולה . את עצמה על מנת לשרת את רצונותיה של האםמבטלת ו ,את דעתהמביעה 

. לדמיין שהיא מכפרת בכך על סבלה של האם ו" יעצמ-כלא"להפוך את חייה לסוג של 

מקראה מתבגרים " )אבדן הקול הפנימי"נמצאות בסיכון של  66בנות שמתקרבות לגיל 
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יתר המאולצת עלולה לסתום את הגולל על תהליך לא רצוי זה ה-והזדהות( 3פרק 

 .ולעכב תהליכים של התבגרות נורמטיבית

                                                             ii.      הילדה , במצב של אבדן ההזדהות עם האם

השפעות . זוהשפעות חיצוניות שמבקשות להציע תחליף להזדהות בפני  תהפוך לפגיעה

חיצוני " לא"בגלל רגשות אשם וצורך לגרות , חיצוניות אלו עלולות להיות שליליות

, "אמא לא כזו וגם אני לא"לת לומר כלומר היכו, ההזדהות עם האם .שמתואר לעיל

 .חלק חשוב ממה ששומר על בת מפני השפעות חיצוניות שליליותהוא 

 .אבדן הזדהות עלולים להישאר סמויים ולהופיע רק אחרי מספר שנים רצויים של -הבלתיהביטויים 

c.       התקשרות 

שעמידה " התקשרות תקינה"ן אי. ניתוק פתאומי של בת מאם הוא אירוע התפתחותי לא רצוי בכל גיל

( 6641משנת  SEPARATION בספרו)כפי שתיאר בולבי לפני שנים רבות . לגמרי מפני ניתוק פתאומי

 – "ותרדמות ההתקש"כל החיות כולל החיה האנושית מגיבות בפחד כאשר הן נאלצות להיפרד מ

במיוחד במצב , יות מציףאותו פחד עלול לה. מכת עליה להגן עליהןודמות שהן בוטחות בה וס, כלומר

-עצמו מהאם בוהניתוק  ,"אני"המיתון והתיווך של ה תהדחק החיצוני מחליש את כוחו בו, כמו שלנו

שעת הפרידה או בהבת עלולה להיות מוצפת פחד . מעלים את כוחות התיווך הטבעיים של נוכחות האם

פחד מציף . מבלה במעצר במיוחד בלילות הראשונים שהיא מבלה בביתה ביודעה שאימה, סמוך להב

כאשר ההתקשרות הבטוחה . מערער את הביטחון שנוצר עד לאותה נקודה בכל גיל עד סוף ההתבגרות

של הסוגים הקדמונים . הילדה עלולה לסגת לסוגים פחות בטוחים של התקשרות, מתערערת

 .הם או של תלות יתר או של התקשרות חרדתיתהתקשרות 

 7לולות להוביל לשני כיווניםע תוצאות לא רצויות למצב זה

                                                               i.       תלות יתר תתבטא בחוסר יכולת של הבת

, לטפל בגופהמסוגלת הבת עלולה להרגיש שאינה . להיפרד מהאם או לפעול בלעדיה

הם בטווח בין הפרעות  ביטויים פתולוגיים של מצב זה. לישון לבדהאו , ללמוד לבד

 .הסתגרות חברתית ועד להפרעות אכילה, הימנעות לימודית, שינה

                                                             ii.       התקשרות חרדתית יכולה להתבטא

 .היא גם יכולה להתבטא בהפרעות משפחתיות קשות. בפחדים ופוביות ועד לאגורפוביה

d.      רפיון העידונים 

כמו הדרך " קווים התפתחותיים"אחד העקרונות בהתפתחות הילד הוא שילד מקבל מהטבע כל מיני 

את הקווים ביחד בפעולות קטנות שמחברות בין " תופר"והוא , יוצר קשים או מדבר, שבה הוא אוכל

בעל "אחרי הרבה פעולות של הרבה חיבורים הילד מתחיל להרגיש (. 61מקראה ילדים פרק . )קו לקו

כמו חשיבה )לתופעות אחרות ( רגש למשל)כלומר שהוא יכול לחבר כל תופעה פנימית , על עצמו" הבית

 (.או דיבור
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באותה . ובים ביותר בגיל בית הספר היסודי הוא החיבור בין יצרים וביין חשיבהאחד החיבורים החש

הסימן לחיבור . ות של המוחלתקופה קיימת הזדמנות מיוחדת לתעל את הצורך בעונג וסיפוק לפעי

הוא ההנאה שיילד מספק לעצמו מפעילות החשיבה (" סובלימציות)עידונים "שנקרא בשם , כזה

ילדים עובדים . מבין סיפורכשהוא כשהוא פותר תרגיל או " אורותנ"לד שעיניו דוגמה לכך י. והלמידה

הם , רק כאשר העידונים מבוססים. כדי לבסס עידונים ושך במשך כל תקופה התפתחותית זובאופן ממ

כלומר לחבר את היצרים העזים של הבשלות המינית יחד עם החשיבה , יכולים להמשיך ולהתבגר

 .6631שונה פיטר בלוס בספרו הקלאסי על גיל ההתבגרות בשנת כך כתב לרא. והלמידה

תחום הלימודים . במצב שלנו הפגיעה באימהות עלולה לרופף את החיבור של העידונים אצל הבנות

העדינים " תפרים"כדי לשמור על ה, אמור להיות מוגן באופן חברתי מפני יותר מדי התרגשויות

של הבת להחזיק  היכולתב פגועגלל עניין של חינוך עלולה לפרידה מאולצת מאם ב. התהוותהשבשלבי 

חוויות רגשיות בלתי  התהוותל ותעלול. של החיבורים" פרימה"גרום ללאת העידונים שהיא תופרת ו

החשיבה והלמידה של הילדה ש ,תחושה פנימיתצרו שי, נשלטות של ויצרים עזים כמו כעס צער ואשמה

אלו עלולים לגרום לרפיון ביכולת או במוטיבציה לחזור ולחבר שוב רפיון ופרימה . לא יצליחו להחזיק

 .את החשיבה עם הרגש

החלשת החשק והסיפוק בין רצויה יכולה להתבטא בטווח של תופעות שנעות  בלתי התוצאה ה

כמובן . השתקת היכולת ללמודכדי סירוב ללמוד או הימנעות מחשיבה ולמידה ועד , מלימודים

היא תהיה , כגון קשיי קריאה או הפרעת קשב וריכוז ,ליקוי בתחום הלמידה ילדה בעלתוהבמידה ש

 .יותר באוכלוסיות הפגיעותחמורה הפגיעה תהיה  ,הווה אומר. תופעות הללוהלהתפתחות  יותר פגיעה 

הבת תקשה לעבור שלב של התבגרות , רצויה  תהיה שככל העידונים ייפגעו משנית הבלתיהתוצאה ה

 .ר לעילכפי שמתוא, נפשית

  

e.      דמיון ומציאות 

. אחד החיבורים המרכזיים בכל שלבי ההתפתחות הוא היכולת לחבר יחדיו את הדמיון עם המציאות

  (61,64,65מקראה ילדים פרקים )ויניקוט . י הפסיכואנליטיקאי ד"ע" תחום הביניים"תחום זה מכונה 

העצמיות של במציאות יחד עם החוויות אדם מחבר את החוויות (. 61ו  6ומקראה מתבגרים פרקים 

חפץ "הוא דוגמאות לתחום זה . בזמן שהוא שוהה בתחום הביניים ,העצמיות שלו כשהוא מדמיין

משחק יצירתי אצל ילדים וסרטים וביטויים אומנותיים , אצל תינוקות" מיכיש"כמו ה" הביניים

ת השאלה האם מה שהוא מבוגר שצופה בסרט שמשמעותי לו משהה א. מבוגריםהאחרים בעולם 

מאפשר מגע בין החלק המציאותי והחלק , יחד" מחבר"ובכך הוא , רואה הוא דמיון או מציאות

 .הדמיוני שבעולמו הפנימי

כמו שהבריות , טראומה שפולשת לתחום הדמיון. כל טראומה מפרה את הכניסה לתחום הביניים

של כל ילד כולל  ןעולם הדמיו  .ופן קשהמשבשת את תחום הביניים בא, "הסיוט שלי קרה לי"אומרות 

בתחום הוא מקום הבטוח לפנטזיות כאלו ה. פנטזיה על הורה שעושה את הכל ומוכן לשאת הכל למענו

מארץ "המחזה של עצירת אימהות בגלל שהן מגנות על הבנות שלהן הוא מחזה מציאותי . הדמיון
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של  תהתועלת ההתפתחותיאת מהן שוב שתימנע , התוצאה הצפויה תהיה טראומה לבנות". הדמיונות

המציאות והדמיון נפרדים בתוך העולם הנפשי לרשויות מופרדות , אחרי טראומה. תחום הביניים

 .והילד אינו לוקח עוד סיכון לחברם יחדיו, באופן מוחלט

, במציאות ללא יכולת לדמיין בבטחה רצויות ממצב זה מתבטאות או בהתבצרות בלתיהתוצאות ה

או בהתמכרות , ה שכופה את רצונותיה באופן נואש כי אינה יכולה לדמיין דרך אחרתכגון ילד

כגון ילדה שמאבדת את היכולת , תוך התעלמות מהמציאות" חולמנות"מצב של , לדמיונות בלבד

שני המצבים מסכנים . ורק חולמת על מישהו שיושיע אותה, לדרישות המציאות כמו ללמוד ירתםלה

 .ת התקינהאת ההתפתחות הנפשי

f.        הקשר המשפחתי 

את הבת תחווה . עצירתן של אימהות חותרת מתחת לסמכות של האימהות בפרט ושל ההורים בכלל

 , בה של הילדהבמצ. חולשה חברתית מוחלטת מצד האםחוסר יכולתה של האם לשמור על חירותה כ

חוויה זו לא תהיה , הבדידותעל  בנוסף, בגלל ההצפה הרגשית והדחק החיצוני" אני"של רפיון כוחות ה

החוויה ". זה מעשה גבורה"שבידם להעניק משמעות אחרת כגון   מתווכת על ידי היגיון וחשיבה

חוויה זו עלולה להחליש עד עפר את . הרגשית המוחשית  של הבת תהיה שלאם אין מילה ואין כוח

, תחילהלכהאם פגיעה מבמשפחות שבהן הסמכות ההורית של , כמובן. הסמכות ההורית של האם

 .המעצר יפגע יותר בחלשים, שוב. אף יותר  הפגיעה תהיה הרסנית

 תוצאות פסיכופתולוגיות    .2

a.       עומס יתר 

מעצרה , כפי שמתואר לעיל. יתר על המערכת הנפשית הם מצבים שמסכנים ילדים במיוחד סמצבים של עומ

, הסך הכולל הוא מצב של הצפה. של הילדה פשיהנ מהשל האם מעמיסה על הרבה מאד מישורים בעול

. וכוחותיו של הילד אינם יכולים להתמודד באופן מציאותי והגיוני עם העומס הרגשי" אני"כלומר שה

חוסר ההכרה החברתית בטראומה של הבת עלולה לסכן אותה אף . מהווה מצב של טראומה" אני"הצפת ה

שעומס , כך אנו צופים בסיכוי למצב ההרסני ביותר. סיוע להלא יעצור להושיט  יותר ולגרום לכך  שאיש

 .נפשי קיים יחד עם בדידות וחוסר הכרה במצוקה

b.      בית יוצר לסימפטומים 

אינם יכולים להתמודד באופן " אני"סימפטומים נפשיים נרקמים כאשר כוחות ה. מצב זה מועד לפורענות

, התפקוד המוחי הבלתי מוכר חלק זה  בתורינו אפשר לכנות בימ)מודע של האישיות -אז החלק הבלתי. מציאותי

עם כל הניגודים הסוערים " להתמודד"עושה מעשה נואש כדי ( רגשי ללא חיבור עם קוגניציה, אוטומטי, סמוי

המרקם הזה הוא סימפטום . על ידי מרקם שיוצר איזון פנימי תוך התעלמות מהמציאות( מוח)בנפש 

" מכה אחת"ב. הבת יכולה להסתגר בחדרה בגלל חרדות, למשל. פנימיים מתאזניםשבאמצעותו כל הניגודים ה

  גם, גם תזמין עונש על עצמה, גם תסבול ותרגיש אשמה, את הכעס על האם וגם מזדהה איתה  היא גם מבטאת

הסימפטומים הצפויים . גם לא תיפרד מביתה ומאימה וגם תיתן ביטוי לחוסר אונים של אימה, תפסיק ללמוד

אלא ( בריא מתמודד" אני"כפי ש)ובכל אחד מהם הילדה תרגיש שלא היא בוחרת את מעשיה , לבת מרובים
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הביטויים הפסיכו . שלה ומחליש אותו עוד יותר" אני"דבר שמבטא את חולשת ה, ממשהו" סובלת"שהיא 

של דיכאון הפרעות , הם הפרעות של חרדהאשר צפויים במצב זה , רה הישראליתבפתולוגיים השכיחים בח

  ,הפרעות אכילה, ופוביות אחרות וביהפרואג, הפרעות כפייתיות, שעלולים להיות מלווים במעשים אבדניים

במעבר בין חברה נמצאות באוכלוסיות ש, על פי הניסיון שלי, בנוסף. עבריינות והפקרות מינית, הפרעות בלמידה

באוכלוסיה הדרום אמריקנית בנוי יורק בשנות ה כפי שהיה בווינה בימי פרויד ו, מתועשת לחברה  מסורתית  

לא יפליא אותי אם בנות של . בנות עלולות לפתח סימפטומים של היסטריה כמו שיתוק או התכווצויות, 6641-51

 .הנעצרות ייפתחו גל של היסטריה

 רווח והפסד צפויים מראש    .3

טיות אצל בת כתוצאה ממעצר של אימה הסבירות שבה אפשר לצפות תוצאות שליליות התפתחותיות וסימפטומ

של הדחק והעומס הרגשי יחד עם הבדידות של פרידה מהאם הם מרשם שילוב ה. היא ברמה גבוהה לדעתי

 ?מהיכן תיקח החברה שלנו את הזכות לפגוע ביודעין בקטינים. החלשים ייפגעו יותר, שוב. תיית מרבשלפגיעה נפ

 מקורות

  

 (מקראה ילדים. )114 1, 1111, משרד הרווחה, ירושלים. פלשמן. ך אער, תקשורות טיפולית עם ילדים

 (מקראה מתבגרים. )1112, משרד הרווחה, ירושלים. אבנט . פלשמן וח. ערכו א, תקשורות טיפולית עם מתבגרים

 6631.  (אנגלית)על גיל ההתבגרות  ,פיטר בלוס

  .6641 (אנגלית)פרידה  ,ון בולבי'ג

 


