
 ממוקד לשופטיםקורס  –תורת ההתקשרות 

ים שנאלצו להיעזר בחיפו /111131א "ששופטי בית המשפט העליון בתיק דנשמתי לב לעובדה לאחר ש .1

ן ראיתי לנכו, בתיק זה ששיחקה תפקיד מכריעההתקשרות בגוגל כדי להעריך את החשיבות של תורת 

 יבעיקר תיק, שפטייםר מסמך מסכם בנושא שממוקד ברלוונטיות של תורת ההתקשרות לתיקים מבלח

 איך שאני קורא את הספרות המדעית, ע כאן הוא דעתי המקצועית והמדעיתמה שמופי. אימוץ

בבלוג אני מזמין עמיתיי שמסכימים ושחולקים לתרום לשיח מקצועי שקוף בשפה שמשפטנים . והמקצועית

 .יכולים להבין עד הסוף

בולבי סיכם את דעותיו בשלשת . ון בולבי'יה פסיכואנליטיקאי בריטי בשם גאבי תורת ההתקשרות ה .1

 .פרידה ואבדון שמעולם לא ראו אור בעברית, הכרכים על התקשרות

בין תינוק והורה ורת ההתקשרות היא שקיימים דפוסי התנהלות שנוצרים הטענה הבסיסית של ת ./

 :שמשפיעים על

a. ההתפתחות הכללית של התינוק 

b. על הדרך שבה התינוק ימשיך ליצור יחסים קרובים עם אנשים אחרים. 

במונח זה  εθοςה ]. שתיעדה דפוסי התנהלות אצל חיות ethologyתורת ההתקשרות הושפעה מתורת ה .4

הוחדר  לפני שהמונח, כיצד אנשים נוהגים להתנהל אוהי, הראשונית של המילה ביוונית נגזר מהמשמעות

 גרמה לתורת ,או מכניסטית תכאילו ביולוגי, השפעה זו  [.לא הרצוי, כלומר המצוי .ימוסר ןבנומ

שיש תקופות  למשל, לגבי בני אדםעל תוצאות בלתי הפיכות ההתקשרות לטעון טיעונים מוגזמים 

 . וקלקול בשלב מסוים אינו ניתן לתיקוןלהתקרשות " קריטיות"

בעוד שהפסיכואנליזה של  .להבנת הפן הבינאישי של ההתפתחות תרומה חשובהתורת ההתקשרות ל .5

את תורת ההתקשרות הוסיפה , אצל התינוק כפרט פסיכיות-ות התוךהמשמעויפרויד חקר בעיקר את 

בשנים הראשונות הייתה . להתגבש קודם ורק אז ליצור משמעויות פנימיותנהלויות ה של ההתהנטיי

ויות הפנימיות ובין ין המשמעב לבחורכאילו על איש המקצוע  ,של מחנות מקצועית -פוליטית בצנוצרה מ

לייחס מעט חשיבות לעולם " חרוב"הדוגלים בתורת ההתקשרות , וירה זוובא. יות הבינאישיותההתנהלו

 .של משמעותיות בתוך התינוק

המחקר היה  .תנהלויות בין אם לתינוק שלא היו מובנים קודםהתורת ההתקשרות למדה רבות על ה .1

  ףוהוסי, תיאורי בעיקר 

a. להבנת תגובות של ילדים קטנים לפרידה ולאבדן. 

b.  נתמאורג-הבלתי ףהנמנעת ובסו, רדתיתהח ,הבטוחה –לתיאור סוגים שונים של התקשרות. 

 primary ) תורת ההתקשרות חקרה בעיקר את החברה המערבית ודגלה בחשיבות של מטפל ראשוני .7

caregiver) ,בתורה זו הניחו שתוצאות של סוג התקשרות לא בטוחה הן פועל יוצא . בדרך כלל האם

סיבתית פשטנית וסוג של האשמת אימהות בתוצאות כמובן זאת הייתה הנחה . מאימהות לקויה

למשל תורת ההתקשרות אל לקחה בחשבון תינוקות שמביאים אוסף של . התפתחותיות אצל ילדיהם

ביקרו את הדוגלים רק ( temperament)" מזג"הדוגלים בתיאורית ב .רמת פעילות למשל, תכונות מולדות



אך בסוף גם . ות על שהתעלמו מהתרומה של תינוק ספציפי לקשוי בהתקשרות עם אם מסוימתבהתקשר

הטיעונים למזג שאינו משתנה עם הזמן התבדו וחוץ מרמת הפעילות המחקר לא אושש קיומם של תכונות 

 .הטיעון הפשטני לא הוכיח את עצמו" התקשרות"כמו ב" מזג"ב. תחותשעמידים לאורך ההתפ" מזג"

 לנבאקליניקאים וחוקרים שהתבססו על תורת התקשרות שאפו אף  .8

a.  תקשרותההאיזה מצבים של הזנחה או פרידה או אבדן יגרום לתוצאות בטיב 

b.  הפרעות נפשיות בעתידיכולים לנבא  של התקשרותאיזה סוגים. 

  .הללויבויים הנהמחקר לא אושש את  .9

 :בסיוע דבריה של אנה פרויד הכישלון בניבויאפשר להבין את  .11

a. קווים " פעם המשיגה בשם הקלאסי אנה פרוידש, להתפתחות מרכיבים רבים ומגוונים

 ".התפתחותיים

b.  התייחסויות לאחרים, התקשרות( לפי מה שידוע  כיום על ההתפתחות)הקווים כוללים ,

התפתחות , שפה, קוגניציה, (שרירים, הפרשות, אכילה) שליטה על הגוף, התייחסות לגוף

והתפתחות , התפתחות משפחתית ,(רמת פעילות לפחות) מולד" מזג"התמודדות עם  ,"עצמי"ה

 .חברתית

c.  אבדן  למשל פרידה או, לתינוק כבדים נפשיים אתגריםעל רק תורת ההתקשרות יכולה להצביע

 . או מטפלים בלתי קבועים

d. ת של התינוק יחד עם מטפליואין בידי תורת ההתקשרות להצביע על כוחות ההתמודדו . 

i.  כוחות ההתמודדות נגזרים מהנטייה ההתפתחותי של התינוק לחבר וליצור מהמציאות

 שניתנת לו עולמו הפנימי

ii.  מצוקותיוההוריות של המטפל בתינוק להבין לכוחות ההתמודדות נגזרים מהיכולות ,

 (.סובייקטיבי-אינטר)ומובן יחדיו ( attuned)להרגיע אותו ויצור עולם מותאם 

iii. מכוחות טיפול מקצועיים שעומדים לרשותם של ההורה ושל נגזרים  תודכוחות ההתמוד

 .התינוק לחזק את הכוחות ההתמודדות הטבעיים

e. אחרי עשרות  ות צפויותפעחזרה על תוהפעם שאלו את אנה פרויד אם היא לא משתעממת מ

 we have learned to hold our breaths rather often, and"השיבה . שנות ניסיון עם ילדים

let the children show us how they are going to ‘put it all together’ – I like that 

phrase.” 

 :תורת ההתקשרות יכולה לסייע בהחלטות משפטיות לגבי ילדי במצבים מסויימים .11

a. קבלת החלטה להפריד בין הורה ובין תינוק: 

i. גרימת פרידה משבשת את התהליך הטבעי של יצירת , גם הרך ביותר, בכל גיל

 .התקשרות

ii. יש צורך מובהק להקפיד , עד לקבלת פסק דין לגבי סיום הקשר בין הורה ותינוק, על כן

זאת אומרת קיום של ביקורים . לפי גילו, שלתינוק הזדמנות ליצור התקשרות עם הוריו

 . לפחות שלוש פעמים בשבוע במשך שעתיים במהלך כל גיל הרך



iii.  הזמן שקובע הוא זמן תינוקמהרגע שתינוק נפרד מאימו . 

על בתי המשפט שמטפלים בטובת תינוקות ליצור מסלול מקביל מזורז לדון  .1

  .בתיקים הללו

 .בחיבור תסקירים ליך מזורזהתעל שירותי הרווחה להעירך ל .1

 .דעתהעל כותבי חוות הדעת להזדרז בחיבור ובמסירת חוות  ./

 לזכיות הילד  בינלאומית מפרת את האמנה החברה עצמהאחרת  .4

 .(1991) שיראל חתומה עליה(1989)

iv.  להורה לקוי בלי לאפשר התקשרות בסיסית" שיקום"לא ניתן לקיים תכנית. 

v. ואינו כלומר שפגע בו בעבר , יוצא מכלל זה יכול להיות הורה שפוגע בעליל בתינוק שלו

 .מקבל אחריות ואינו מוכן להשתתף בתכנית לשינוי המצב

b. טיפול בתינוקות שנולדו לאם שסובלת מפסיכוזה: 

i. נפרד מהטיפול באם יהיה לקיים ביקורים תכופים ככל שאפשר עם התינוק חלק בלתי .

התקשרות של התינוק אין לאפשר למצב של אשפוז פסיכיאטרי למנוע או לשבש יצירת 

ויצירת ההתקשרות , עצם האשפוז אינו פוסל אפשרות שהאם תחלים ותשתקם .עם אימו

 .ית נחוצה לתינוק שלה ולעצמה כדי לתמוך בשיקוםהבסיס

c. ויה לתת ביסוס לצורך של משפחות שמאמצות תינוקות שעברו תהפוכות שתורת ההתקשרות ע

 . לטיפול נפשי וליווי נפשי לטווח ארוך פוגעות בגיל צעיר

i.  הורה מאמץ טוב ", רחוקה מלטעון שברגע שתינוק זוכה בבית קבע ההתקשרותתורת

 .נפשו של תינוק זה יוכל לפתור את כל נבכי" דיו

ii. כדי יש להעניק יתר סיוע מקצועי למאמצים , ככל שההתקשרות של התינוק נפגע יותר

 .ה עמוקה זולהבין את מקומם בטיפול בסוגי

iii. להאשים הורים מאמצים אם התינוקות שאימצו  לפי תורת ההתקשרות בשום פנים אין

עה בלי גתקשרות שנפשיודע לטפל בה" סביר"אין אדם . מסתבכים ומתקשים להתפתח

 . סיוע

d. ילדים מתחת לגיל ארבע תינוקות במקום אומנה טיפולית ל של בתי מםיש להטיל ספק גדול בקיו

 .שנפרדו מהוריהם או חמש

i. ק מטפל קבועלספבידי בית תינוקות  אין 

ii. מצב זה אינו מאפשר . בו זמנית בלילה ם אינו מאפשר שני מטפלותוב כוח אדתקצ

  .תהיה פנויה לצרכיו בזמן סביר הדיהיח תלתינוקות מספיק ביטחון שהמטפל

iii.  שהייה בבית תינוקות לתקופה של יותר ממספר שבועות עד חדשים אינה מתיישבת עם

 .תורת התקשרות והצורך בהתקשרות עם דמות קבועה

 :במצבים מסויימים חברתיות-תורת ההתקשרות עלולה להפריע לקבלת החלטות משפטיות .11

a. ניבוי בלתי מקצועי 



i. ה ששהקבע מומחה ידוע שילד בן שנתיים , בתיק שעורר את הצורך בכתיבת עמוד זה

אין אפשרות " אופק אימוץ"בבית תינוקות בשנתו הראשונה ואצל משפחה אומנת עם 

להחזיר אותו למשפחתו בלי לגרום לנזק בלתי הפיך ביכולת שלו ליצור קשר עם בני 

 ".תורת ההתקשרות" היהסיס לניבוי בה .אדם בעתיד

 .ניתן לנבא ולאפיין משבר ואתגר נפשי עמוק לפי תיאוריית ההתקשרות .1

 ".נזק"לא ניתן לנבא  .1

 .לא ניתן לנבא תוצאות התפתחותיות ./

 . בלתי הפיך לא ניתן לבא אירוע התפתחותי .4

ii.  שצפויה  לשופטים לשקול את עמוק המשברבתיק זה תורת ההתקשרות יכלה לאפשר

 .מת מרכיבים אחרים של צדקלעו לתינוק

iii.  צוטט כדבר שהכריע את הדיןבלתי מבוסס הבפועל הניבוי. 

b. מניפולציות בידי שרותי הרווחה. 

i. מטיבה תי הרווחה יצרו במו ידיהם מצב של התקשרות לא אחת התלוננו שופטים ששירו

בה בעת שההורה הביולוגי  תי ממושךשל תינוק עם משפחה אומנת במשך זמן התפתחו

מחייבת המשכיות אצל  אתזואז טענו בדיון שהתקשרות  , נמנע מקשר תכוף עם התינוק

 .האומנים

ii. ככל שההתקשרות של התינוק . י במקרים הללורוקס התפתחותי אכזדווקא קיימת פרד

אמנם המשבר של פרידה מהם יהיה יותר עמוק אבל הסיכוי , האומנים יותר טוב עם

התקשרות היא לא רק . ליצירת התקשרות טובה עם המשפחה ביולוגית משתפר

 כלי עזר בידו ליצור קשריםיכולה לשמש והיא , בינאישי אלא גם מופנם אצל התינוק
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