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 קציר ת

של בני הדור השני לשואה,  הנטייה לחיפוש משמעות כדרך התמודדות עם רמות חרדה ודיכאוןחן את ומאמר זה ב

  180נבדקים:. (קרוב משפחה יחד עם בגפו או )שרדות בזמן השואה יכפונקציה של מין ההורה הניצול וסיטואציית הה

לאב   27הורה ניצול אחד ) נבדקים 38-לניצולי שואה, ושני הורים  נבדקים 142 -ל צאצאים בוגרים, בני הדור השני.

נמצא קשר מובהק בין רמות חרדה ודיכאון של בני הדור השני לבין חיפושם משמעות ממצאים: לאם ניצולה(.  11-וניצול 

כמו כן נמצא כי צאצאים לאבות אשר היו לבד בשואה )ללא בן משפחה( סבלו יותר מחרדה ודיכאון בהשוואה   חיים.ב

. חייםמשמעות  אחר  רב יותרצאצאים לאבות אשר היו ביחד עם קרוב משפחה בשואה, דבר אשר הוביל אותם לחיפוש ל

כאשר האם היא ניצולת השואה, חרדה ודיכאון לא נמצאו כמתווכים בין סיטואציית ההישרדות של האם לבין חיפוש 

הצורך העז של אנשים המצויים במצבי  הזה הינ  העולה ממחקר המסקנה המרכזיתבני  הדור השני.  משמעות בחיים אצל

הצורך ללמד  בדבר ,מניעתית -חינוכית יישומית  נוספת, נובעת מסקנה גםמכאן  .לחייהםמצוקה לחפש אחר משמעות 

כבר מגיל הגן מהי משמעות חיינו. חינוך לערכי נתינה ולא לערכים הדוניסטים. כך נפחית מצבי מצוקה ונגביר את החוסן 

 החברתי, הנחוץ לחברה הישראלית.האישי ו

 

 

 

 

 



 תסמונת הדור השני לשואה 

בשנות החמישים והששים החלו להגיע עדויות על כך שטראומת השואה והשלכותיה אינן ממוקדות רק בקרב ניצולי 

ידי השואה עצמם, אלא נמשכות גם בקרב ילדיהם, בני הדור השני. בעקבות עדויות אלו נערכו מחקרים רבים, בעיקר על 

(. באותה Kellerman,2001אשר הגיעו לטיפול נפשי עקב בעיות או קשיים נפשיים ) שי טיפול, על אוכלוסיות  קליניותאנ 

אשר רומז על  -" Second Generation Syndromeתקופה אנשי הטיפול גם התוו את המושג  "תסמונת הדור השני" “

תם צאצאים להורים ניצולי שואה. מאז ועד היום נערכו הרבה כך, שלבני הדור השני סימפטומים נפשיים שמקורם בהיו

אולם המחקרים הללו לא העלו ממצאים  , מאוד מחקרים אמפיריים, על אוכלוסיות שאינן קליניות, בניסיון לאמת מושג זה

וח גם במחקרים שבהם נמצאו מספר הפרעות אפקטיביות אופייניות, נמצא כי הללו  נופלות ברובן בטו חד משמעיים.

 האישיותי וההתנהגותי הנורמאלי, אך מבחינים באופן מובהק בין הדור השני לקבוצת ההשוואה. 

 & Felsenיוצא אפוא, כי "תסמונת הדור השני" הינה תסמונת השנויה במחלוקת. למעט תסמונת פוסט טראומטית, )

Erlich, 1990; Yehuda, Schmeidler &  Wainberg ;1998( ,חרדה ודיכאון )Kellermann, 2001a; 2001b )

אשר נמצאו כמאפיינים את בני הדור השני, במרבית המחקרים לא ניתן להגיע למסקנה ברורה בדבר קיומה או אי קיומה 

)"תסמונת הדור השני"(. ההסבר למצב זה נעוץ כנראה בעובדה  כי אין להתייחס לבני הדור השני, כמו גם לבני הדור 

 (.Helmreich, 1996; Kellerman, 2008הראשון, כאל קבוצה הומוגנית )

המושג "בני הדור השני" הינו ספקטרום רחב של מצבים ותתי קבוצות. בדברנו על דור שני לשואה, אנו מתייחסים לילדים  

אשר נולדו לאחר המלחמה ולפחות אחד מהוריהם הוא ניצול שואה. אולם כותרת זו  טומנת בחובה מגון רחב של 

מול  צאצאים שנולדו שנים  -ר נולדו בסמוך לסיום השואה, להורים שבורים, מותשים ואובדי עצות אפשרויות:  ילדים אש

רבות אחר כך, לאחר שהניצול התאושש נפשית ופיזית. יש ניצולים אשר איבדו את קרוביהם ויש מי שלא איבדו קרובים.  

(.  2007טיזנים וכן הלאה )ויסמן, ברבר, יש ניצולים אשר שהו במחנות השמדה ומנגד יש ניצולים אשר נלחמו עם הפר

בעקבות מסקנה זו, החלו  בשנים האחרונות  להתבונן ולחקור באופן דיפרנציאלי את בני הדור השני. מחקר זה הינו נדבך 

נוסף אשר בוחן את השפעת נסיבות ההישרדות של ההורה הניצול על עוצמת הפגיעה אצל הדור השני. במילים אחרות, 

נסיבות ההישרדות של ההורה הניצול )בגפו או יחד עם קרוב משפחה( על עוצמת החרדה ודיכאון בדור השפעת מינו ו

 קשרים אשר טרם נבדקו אמפירית בספרות.   -השני

 

במקביל, בשנים האחרונות החלו להתפתח תיאוריות הומניסטיות, ובעיקר זו של  ויקטור פראנקל, בדבר חיפוש משמעות 

 1984, 1978,  1969, 1985, 1982בי סבל, מצוקה ומכאוב של בני אנוש. לפי פראנקל )בחיים, כנותן מענה למצ

התבונה )= נואוס(. אדם שניחן בתבונה אינו  -( הייצור האנושי שונה משאר היצורים בעולם ברכיב ייחודי, סגולי לו2000,

(. לפי פראנקל, אנו שואפים להכיר Fabry, 1988סביל ונשלט, אלא פעיל, שולט בגורלו ובהשקפתו ובעל יכולת בחירה )

במטרה שלמענה אנו חיים, מטרה שתעניק לנו תחושה של ביטוי אישי ומימוש עצמי ייחודי לנו. חיים מונחי מטרה נתפסים 

כבעלי משמעות.  משמעות בחיים היא תנאי לשמירה על בריאות נפשית, התמודדות והגנה מפני משברים וקשיים, ולקיום 

(. בלעדיה נוצר "תסכול קיומי" המלווה בתחושת  "ריק קיומי" אשר מהווה קרקע נוחה 1988)פאברי,  אורח חיים מספק

(. Wolf, Katz, Nachson, 1995 ; ;  2007טוקאיר וקורט,  ; 2007לעיסוק יתר נרקיסיסטי ולפתולוגיות שונות )נדיב, 

הקשר שבין רמות החרדה והדיכאון לבין הצורך   לכן, מטרה נוספת של המחקר הנוכחי הינה לבדוק, בקרב הדור השני, את

 בחיפוש משמעות בחיים.  



 

 מין ההורה ונסיבות הישרדותו 

במחקרים אשר בחנו את הקשר שבין מין הניצול לבין תפקודו בהמשך חייו וכן את הקשר שבין מין הניצול לבין "תסמונת 

( Rim, 1991עי השואה בהשוואה לבנות ניצולות. רים )הדור השני", נמצא כי בנים ניצולים חווים בצורה שונה את אירו

כדוגמה, בחן צורת התמודדות של אמהות ושל אבות ניצולי שואה עם קשיים בהווה. התוצאה הראתה שוני מובהק בין שני 

המינים כאשר האבות בלטו במספר מצומצם של דרכי התמודדות עם קשיים בעוד שהאמהות בלטו במגוון רחב יותר של 

( מצאה במחקרה כי Lichtman, 1984התמודדות. הצאצאים דמו בצורות ההתמודדות לאמהותיהם. ליכטמן ) צורות

אימהות ניצולות שואה, אשר מספרות על חוויותיהן בזמן השואה לבנותיהן משפיעות באופן שלילי יותר על אישיותן של 

קא לטובה על מבנה האישיות של בניהם. ודו בנותיהן ואילו אבות, אשר מספרים לבניהם על אשר חוו בשואה משפיעים

( מצאה כי אמהות, דור שני, הראו רמה גבוהה של מצוקה פסיכולוגית, והן הציגו חוסר ביטחון עצמי Scharf, 2007שרף )

 מהי שלהן בהשוואה לאמהות שאינן דור שני.  יבתפקוד הא

עם קרוב משפחה, לבין יחד שואה בגפו או ית ההישרדות, דהינו האם הניצול עבר את היביחס לקשר שבין סיטואצ

-דה לא נמצאו מחקרים בספרות, למעט מחקרו  של   .ההשפעות ארוכות הטווח עליו ובעיקר על צאצאיו בני הדור השני

עצמם לא ההורים אך )להורים שאיבדו קרובים בשואה ילדים  ,אשר מצא כי חיילים )דור שני( (DeGraf, 1975) גרף

להורים שניצלו ממחנות ההשמדה. וכן  , ילדים , הציגו רמת נוירוטיות גבוהה יותר אפילו מחיילים (יםסבלו מרדיפות הנאצ

( ובו נמצא כי בנים לניצולים אשר איבדו קרוב ראשון הציגו מדדים נמוכים יותר מכאלה 1992ממחקר עקיף שערך טל )

   קרוב. ישהוריהם איבדו קרוב רחוק, במימדי אסרטיביות ופתיחות בקשר בין איש

 

 

 משמעות בחיים 

מניחה שהאדם הוא ישות תלת מימדית המורכבת מגוף,  ,(1982) , שיטת הטיפול על פי גישתו של פראנקל לוגותרפיהה

, אשר (הנאוגני) במימד הרוחני האדם מונע על ידי צרכים ואילו במימד הנפשיהאדם כלוא,  במימד הגופנינפש ורוח. 

ל להשפיע על קיומו וכן להחליט איזה אדם הוא רוצה להיות בהווה ובעתיד. המימד הרוחני,  קיים בכל אדם, הוא חופשי ויכו

מורכב מכל מה שייחודי לבני אנוש כגון משמעות קיומית, חופש בחירה, מצפון, קביעת יעדים, יצירתיות, אמונה, רעיונות  

  (.1982; פראנקל, 1985; פראנקל, 2001ודמיון )אילוז, 

יו ומושך אותו לכיוון האידיאלים יחשיבתי, המניע את האדם בח -למימד הנאוגני פראנקלשמייחס החשיבות העליונה 

משתמש במושגים של "חירות חרף  פראנקלוהערכים שלו, היא בשל תפיסת הבחירה החופשית שהוא מייחס לאדם.  

לפיהם, האם ייאבק או עמדה כ י מתנאים, אך חופשי לנקוטדטרמיניזם" "ואוטונומיה חרף תלות", לפיהם האדם לא חופש

 (.1982, פראנקלייכנע  )

להגשמה עצמית, אלא דווקא להתעלות מעל עצמו, חריגה מעצמו, כך   משמעות בחייםאין הכוונה ב( 1982) פראנקלעל פי 

שההגשמה העצמית אינה יכולה להיות מטרה לעצמה, אלא מהווה תוצאת לוואי של הליך של לקיחת אחריות ובחירה.  

טיים ס לות מעל עצמו" היא ההתמסרות של האדם לאנשים, ערכים ומעשים שהם מחוץ לצרכים האישיים, הנרקיסי"התע

; 2007מאפשר לו להיות משמעותי ואנושי )נדיב, שלו. הצורך של האדם להיות חלק ממישהו או משהו פרט לעצמו 

 (.1982, 1969 ,פראנקל

לדידו של . קשר בין הפרט לבין מטרות אותן הוא תופס כבעלות ערךכ משמעות בחיים(, מגדיר Klinger ,1977קלינגר )



יו משמעותיים הינו פרט אשר מעורב רגשית ביחסים בינאישיים, חווה י כי ח (, פרט אשר סבורKlinger ,1977) קלינגר

רו ובעלות חוויות מיוחדות או עוסק בעיסוקים הנראים לו חשובים. מעורבותו של הפרט במטרות שהן בעלות חשיבות עבו

ו כחסרי י רעננות מספקת כדי לעורר בו תגובות רגשיות, היא שנותנת לו תחושת משמעות. לעומת זאת, פרט הרואה את חי

המוערכות על ידו אינן נגישות עבורו. או שהן נגישות אך  משמעות רואה אותם ככאלה באחד משני המצבים: או שהמטרות

 גש. בשל כוח ההרגל איבדו את כוחן ליצור בו ר

 משמעות בחיים כמושג מרכזי. לדידם,  משמעות בחייםהתייחסו ל  (,Batista .& Almond 1973בטיסטה ואלמונד )גם 

למערכת מטרות, אותה בוחר הפרט, המשמשת   מחויבותיו. הדגש אצלם זה על יהינו היחס שבין מטרות האדם לאורח ח

חייו כבעלי משמעות הינו אדם הרואה את החיים באופן  לדידם אדם הרואה את  כמסגרת חיים אותה מנסה הפרט להגשים.

 חיובי. ראיית חיים חיובית מוגדרת כאמונת הפרט שהוא מגשים את מטרות חיו, שערכן חיובי בעיניו. 

כקובעת את המידה בה יתפוס את חיו כבעלי  נוספים גם לסביבתו של הפרט, םתיאורטיקנילעומת חוקרים אילו, מתייחסים 

דיסהרמוניה   -רואה שני מכשולים אפשריים להשגת חיים בעלי משמעות. האחד אישי (Kekes, 1986קקס )משמעות. 

 המובילות לתסכול ואדישות.   תברוטאליונסיבות חיים   -פנימית, והשני סביבתי

 

 וסבל  חייםמשמעות 

בחיים   -מעשהבעשיית  בשלוש דרכים: משמעות בחיים( סבור כי ניתן למצוא Fabry, 1988; 1985, 1981) פראנקל

במה שהפרט מקבל  -בהתנסות בחוויהפעילים, במה שהפרט נותן לחיים )עבודה, יצירה, תחביבים ומסירות למשימה(. 

מהאופן בו מתייחס הפרט לגורלו, אותו אין הוא יכול לשנות. גם  -ובסבלמהחיים )חוויות היופי, האמת, האהבה, ערכים(. 

שתו כלפי אותו מצב, ילשנותו יכול להפיק ממצב זה משמעות, בכך שישנה את גפרט אשר נמצא במצב כפוי שאין ביכולתו 

חודי במצב  י בכך שיראה תכלית ומטרה לסבלו, יראה בסבל אמצעי לעילוי עצמי, אתגר, תפקיד אותו עליו לשאת כפרט י

פתולוגיים, אך (. המושג "כוח ההתרסה" מגדיר את הכוח שבידי אנשים שגדלו בתנאים יחסית 1995חודי )לוקאס, יי

למרות זאת התפתחו להיות אנשים מסופקים ובעלי מימוש ויצירה. כוח זה מקורו ברוחו  החופשית של האדם במימד 

 (. 1994הנואולוגי )חמיאל, 

אותה חרדה וחוסר יציבות מקורם עשוי להיות  . יש, אם כן, כוח להפחית חרדה וחוסר יציבות בחיים משמעות בחייםל

ים שהתרחשו בעברו של הפרט,  אך פיתוחו של המימד הנואוגני מעניק את הכוח להתעלות עצמית מעל באירועים טראומטי

נקל, א; פר2007הכוחות המאלצים, ובכך מעניק גם את החירות לפעול מבחירה חופשית ולהתגבר על החרדה )נדיב, 

1982 .) 

צליח למצוא את "האיך" שמאפשר לו להתגבר אדם, שהאני שלו "יונק" ממהות החיים, יכול לעמוד בפני מכשולים, ולה

(( 1970) פראנקלאו כדברי ניטשה )כפי שציטט  . (2008ויגננסקי וחימי,  )אדד, ולהמשיך לצעוד לקראת הגשמת מטרותיו 

יש מצוקות שאין מנוס, אלא לשאתן,  היות ואין להן יוכל לשאת כמעט כל איך".  -"מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה 

אדם שאנו דואגים לו, משימה שיש  -תינו לשאת אותן. עלינו למצוא סיבהוככול שנדע "לשם מה", כך תגדל יכולפתרון. ו

לבצע, משהו שכדאי לסבול למענו. אנו איננו חיים לבד בעולם, והרווחה האישית שלנו אינה יכולה להיות מטרתנו 

(. שום סבל אינו 1995ית, איננה ולא כלום )לוקאס, העיקרית בחיים. רווחה בחלל ריק, המופרדת ממערכת יחסים בין איש

 יכול להביסנו, אם אנו מוכנים לחפש אחר משמעותו. כל אובדן מתקבל על הדעת, אם יש לו לפחות משמעות.  

 

  משמעות בחיים בחן את הקשר שבין רמות החרדה והדיכאון כמו גם עוצמת חיפוש  הנוכחימחקר לאור כל האמור לעיל, ה



 בזמן השואה.  , וסיטואציית הישרדותושני כפונקציה של  מין ההורה הניצולבני דור  של

הקשר שבין בדבר  פראנקלכמו כן, במחקר זה נעשה ניסיון, לבחון אמפירית, את התיאוריה הפילוסופית של ויקטור 

 זאת בקרב בני הדור השני לשואה. ,משמעות בחיים לבין חיפוש  עוצמות החרדה והדיכאון

 

 ות המחקר:להלן השער

 

ימצא קשר בין סיטואציית ההישרדות של ההורה לבין רמות החרדה והדיכאון, כך שצאצא להורה אשר עבר את   .1

ו יציג רמות גבוהות יותר של חרדות )מצבית ואישיותית( ורמת דיכאון בהשוואה לצאצא להורה בגפהשואה 

 שעבר את השואה ביחד עם קרוב משפחה. 

 

כך שככול שרמות   משמעות בחייםורמות דיכאון לבין חיפוש   ואישיותית(צבית מ) ימצא קשר בין רמות חרדה  .2

 תהא רבה יותר.  משמעות בחייםהחרדה והדיכאון גבוהות יותר כך עוצמת החיפוש אחר 

 

 שיטה

 הליך

התבצעה פניה על ידי החוקרים לעמותת "דור שני" במטרה להעביר את השאלון המובנה באמצעות המייל לרשימת תפוצה  

ל העמותה. במקביל חולקו שאלונים בכנסים או במפגשים שעסקו בשואה או בבני הדור השני. כמו כן, השתמשנו בשיטת ש

כדור השלג שבו חבר מעביר לחבר את השאלון. בהעברת השאלונים לא נעזרנו בעמותות המטפלות במקרים פתולוגים. 

 השאלונים הוחזרו באמצעות המייל או בדואר רגיל . 

 ני הנבדקים כי השאלון הינו אנונימי ובתוצאות יעשה שימוש רק לצורך המחקר בלבד.הודגש בפ

 

 מדגם 

( 78.9%משתתפים ) 142מבוגרים, דור שני לניצולי שואה, אשר דיווחו על הוריהם ועל עצמם. מתוכם,  180המדגם כלל 

 27ת בהן הורה אחד ניצול שואה )( חיו במשפחו21.1%משתתפים ) 38 -חיו במשפחות בהן שני ההורים ניצולי שואה, ו

אבות(, ומכאן  12 -עם אם ניצולה(. מספר משתתפים היו חסרי מידע אודות הוריהם )לגבי שתי אמהות ו 11עם אב ניצול, 

 אבות.  157 -אמהות ו 151 -שנתוני המחקר מתייחסים ל

(. רובם ילידי ישראל 30.6%)גברים  55 -( ו69.4נשים ) 125, (M=51.47, SD=7.30)שנים  23-64המשתתפים בני 

(N=147, 81.7%) ואחרים נולדו במדינות שונות ,(N=33, 19.3%) התפלגות השכלתם: תיכונית .(N=29, 17.6%) ,

, (N=143, 86.7%)(. רוב המשתתפים עירוניים N=45, 27.3%, תארים מתקדמים )(N=91, 55.1)תואר ראשון 

 (N=18, 10.3%), ואחרים רווקים (N=135, 77.1%)רובם נשואים  (.N=22, 13.3%ואחרים גרים בישובים כפריים )

 .(M=2.72, SD=1.33). למשתתפים עד שבעה ילדים (N=22, 12.6%)או גרושים / אלמנים 

 (SD=7.79)שנים  16.48שנים במהלך השואה, כאשר ממוצע גיל האמהות הוא  48גיל ההורים של המשתתפים היה עד 

היו בחיים בעת עריכת   (34.4%)אבות  62 -ו (57.2%)אמהות  103. (SD=8.84)שנים  21.68וממוצע גיל האבות הוא 

השכלה תיכונית, ולאחרים השכלה  (N=127, 81.4%)וכן לרוב האבות  (N=128, 85.3)המחקר. לרוב האמהות 

 –אבות  10, 11.7% –אמהות  21מחלה כרונית. לחלק מן ההורים ) (55%)אבות  99 -ול (55%)אמהות  99 -אקדמית. ל



 ( פגיעה פסיכיאטרית.  5.6%

משתתפים היו ילדים יחידים   24: (M=2.41, SD=0.97)במשפחות המוצא של המשתתפים היו עד שישה ילדים 

(. 36.4%היו הצעירים מבין ילדי המשפחה ) 64 -(, ו17.0%היו אמצעיים ) 30(, 33.0%היו בכורים ) 58(, 13.6%)

היו עם אחים,  30% -היו במחנות. מבין האמהות כ 40%טאות, מחבוא או סיביר, ומעל כשליש מהורי המשתתפים שהו בג 

מעט מעל לרבע עם הורים, ומעט מעל לרבע היו לבד )ללא בן משפחה כלשהו(. מבין האבות, קרוב למחצית היו לבד, 

מן האבות איבדו  70% -מן האמהות וכ 60% -וכחמישית עם אחים. רוב ההורים איבדו בן משפחה במהלך השואה. כ

איבדו קרובי משפחה, ואחרים איבדו  40% -הורה, מעל למחצית מן האמהות וכשני שליש מן האבות איבדו אח/ות, כ

 סבים, בני זוג, ו/או ילדים. 

 

 כלים

בן הדור השני:  גיל, מין, השכלה, מצב  -לשלושה חלקים: פרטים על הצאצא  מחולקאשר  דמוגרפי-שאלון סוציו

ים, מיקומו בסדר הלידה וכן שאלות על טיפולים נפשיים.שני החלקים הנותרים התמקדו בשאלות על אם משפחתי, ילד

הנבדק  ואביו: ארץ לידת ההורה, גילו בזמן השואה, היכן שהה בזמן השואה, האם איבד קרובי משפחה, עם מי שהה בזמן 

ה מכילה יהשני הגרסהשל שאלונים. כאשר  חשוב להדגיש כי היו שתי גרסאות  השואה וכן האם סבל או טופל נפשית.

 דמוגרפיות. -כמות רבה יותר של שאלות סוציו

 

מורכב השאלון  ,(Spielberger,  Gorsuch, &  Lushene, 1970 ) שאלון חרדה  אישיותית ומצבית של איסנק:

לציין לגבי כל  פריטים המתארים תחושות שונות של נינוחות או חרדה. המשתתפים מתבקשים 20משני חלקים בעלי 

-ל 1תכונתית(. הדירוג נע בין  -פריט, באיזו מידה הוא מתאים להרגשתם ברגע זה )חרדה מצבית( ובד"כ )חרדה אישיותי

  –המתאם בין חרדה מצבית לבין תכונתית .=.92 -חרדה תכונתיתו  =.94 -חרדה מצבית . בבדיקת מהימנות התקבל 4

r=.84 ,p<.001. 

 

-לדיווח עצמי המורכב מ שאלון : .(Beck,  Ward, Mendelson, Mach, & Erbaugh,1961) שאלון דיכאון של בק

לאנשים מדוכאים. כל פריט בשאלון מורכב מארבעה משפטים   ם פריטים המתארים סימפטומים ועמדות האופייניי 21

המתאר בצורה   , על פי דרגת חומרתם. המשתתפים מתבקשים לבחור מבין המשפטים את המשפט3-ל 0המדורגים בין 

 =.85. הטובה ביותר את הרגשתם.בדיקת מהימנות במסגרת מחקר זה הינה:

 

המוטיבציה  שאלון זה נועד לבדוק את Crumbaugh, 1977).)נכתב על ידי   :(SONG: )שאלון חיפוש משמעות

(. השאלון 1999מן, )גוט  משמעות בחיים למציאת משמעות בחיים. מבחן זה מודד את חוזק המוטיבציות של היחיד למצוא 

דרגות. על הנבחן היה לסמן לגבי ההצהרות, באיזו תדירות היא מייצגת את  7הצהרות המדורגות על סולם בן  20-מורכב מ

 & Reker) 0.78שבועות היתה  6. מהימנות מבחן חוזר כעבור 0.76העקביות הפנימית של המבחן היתה  הקורה לו.

Cousins, 1979 חיים.  בואטיות מודד את חוזק המוטיבציה של הפרט למצוא משמעות (. מבחן חיפוש מטרות נ 

 

 מצאיםמ

במטרה לבחון את הצורך לפקח על משתני רקע כלשהם בעת בחינת ההשערות, נבחנו קשרים בין משתני המחקר לבין 



 משתני רקע מרכזיים. 

משתתפים צעירים יותר  . דהיינו, =p<.01)-(r ,20.חרדה תכונתית נמצאה במתאם שלילי מובהק עם גיל . מאפייני הגיל

 ,r=-.21)חיים נמצא אף הוא במתאם שלילי מובהק עם גיל ב דיווחו על רמת חרדה רבה יותר. חיפוש אחר משמעות 

p<.01) ,המשתתפים  מגדרבנוסף, חיים. בעל חיפוש רב יותר אחר משמעות  ו משתתפים צעירים דיווח. במילים אחרות

גטו, מחבוא, סיביר ם של הוריהם בעת השואה )ותני המחקר, וכן לא מקום הימצאוהשכלתם לא נמצאו קשורים למשת

לאור  לעומת מחנות(. לא נמצאו הבדלים במשתני המחקר לפי האם הורה אחד או שני ההורים של המשתתף היו בשואה.

 הבדלים וקשרים אלה נבחנו השערות המחקר בפיקוח על גיל המשתתפים. 

 

של כאון ידו הבדלים בחרדהעל מנת לבחון את ההשערה באשר ל. נסיבות ההישרדות של האםמאפייני הדור השני על פי 

 על פי )חרדה מצבית ותכונתית, דיכאון(, נערך ניתוח שונות רב משתני  הדור השני על פי סיטואציית ההישרדות של האם,

ים, סטיות תקן וממצאי ניתוח מציג ממוצע 1. לוח סיטואציית ההישרדות של האם )בגפה או ביחד עם קרוב משפחה(

 .סיטואציית ההישרדות של האםהשונות של משתני המחקר לפי 

 

 עם בן משפחה)האם בעת השואה  נסיבות ההישרדות שללפי עבור חרדה ודיכאון  F: ממוצעים, סטיות תקן וערכי 1לוח 

 (N=148) או לבד(

 

 עם בן משפחה / לבד 

 

 לבד

(N=48) 

 עם בן משפחה 

(N=100) 

 

F(1,145) 
2 

M 

(SD) 

M 

(SD) 

 

3.29 

(.02) 

2.01 

(0.55) 

1.85 

(0.61) 

 חרדה מצבית 

1.03 

(.01) 

1.92 

(0.47) 

1.85 

(0.56) 

 חרדה תכונתית

1.89 

(.01) 

0.40 

(0.31) 

0.33 

(0.31) 

 דיכאון

F 2  .03.=לבד/בן משפחה(3,143)=1.41, ns.,   

 

 

בפיקוח על גיל המשתתפים( לא נמצא מובהק עבור היות האם לבד/ עם בן משפחה בשואה.  MANCOVAניתוח השונות )

 לא נמצאו הבדלים עבור חרדה ודיכאון.  ים הראו כים חד משתנ ניתוחי

 

בדומה לבדיקה עבור אמהות, ובהמשך להשערת המחקר הראשונה . במאפייני הדור השני על פי נסיבות ההישרדות של הא

נערך ניתוח שונות רב משתני  , כאון לפי שהות האב בעת השואה עם או ללא בן משפחה כלשהויה וד נבחנו הבדלים בחרד

מציג ממוצעים,  2האב בשואה. לוח  נסיבות ההישרדות שלשל שלושה המשתנים )חרדה מצבית ותכונתית, דיכאון(, לפי 

 האב בשואה. ל סיטואציית ההישרדות שסטיות תקן וממצאי ניתוח השונות של משתני המחקר לפי 

 

עם בן )האב בעת השואה סיטואציית ההישרדות של לפי עבור חרדה ודיכאון  F: ממוצעים, סטיות תקן וערכי 2לוח 

 (N=155) או לבד ( משפחה



 

 עם בן משפחה / לבד 

 

 לבד

(N=86) 

 עם בן משפחה 

(N=69) 

 

F(1,152) 
2 

M 

(SD) 

M 

(SD) 

 

4.98* 

(.03) 

1.98 

(0.62) 

1.77 

(0.53) 

 דה מצבית חר

9.01** 

(.06) 

1.96 

(0.57) 

1.72 

(0.45) 

 חרדה תכונתית

4.06* 

(.03) 

0.37 

(0.32) 

0.27 

(0.26) 

 דיכאון

*p<.05, **p<.01;     F 2  .06.=לבד/בן משפחה(3,150)=3.06, p<.05,   

  

 

 

ן משפחה בשואה בפיקוח על גיל המשתתפים( נמצא מובהק עבור היות האב לבד/ עם ב MANCOVAניתוח השונות )

(=.062(F(3,150)=3.06, p<.05,  ם מלמדים כי נמצאו הבדלים מובהקים עבור חרדה מצבית חד משתני  . ניתוחים

הראו רמות גבוהות  בשואה )ללא בן משפחה(ותכונתית וכן עבור דיכאון, באופן שילדים בוגרים לאבות אשר שהו לבד 

 של אבות אשר שהו במחיצת בן משפחה.  יותר של חרדה ודיכאון בהשוואה לילדים בוגרים 

בפיקוח על גיל המשתתפים( לא נמצא מובהק עבור היות האם לבד/ עם בן משפחה בשואה.  MANCOVAניתוח השונות )

 לא נמצאו הבדלים עבור חרדה ודיכאון.  ים הראו כים חד משתנ ניתוחי

 

לבד או עם בן משפחה בשואה, לבין משתנה ה טענה כי חרדה ודיכאון יתווכו בין היות ההורה יהשערת המחקר השני

 מתאמים בין משתני המחקר.  3חיים.  בטרם נבחנה השערה זו, מציג לוח בחיפוש משמעות  -המחקר התלוי

 (N=170-180) משמעות בחיים: מתאמים בין חרדה, דיכאון וחיפוש 3לוח 

  

 דיכאון חרדה תכונתית חרדה מצבית  

 ***52. ***61. ***54. משמעות בחיים חיפוש 

 ***73. ***83.  חרדה מצבית 

 ***74.   חרדה תכונתית

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

וחרדה  משתני המחקר. קיים קשר חיובי בין חיפוש משמעות בחייםהמתאמים בלוח מעידים כי קיימים קשרים חיוביים בין 

יותר כך לדור השני נטייה חזקה יותר לחיפוש (. במילים אחרות, ככל שהחרדה המצבית גבוהה r=.54 ;  p<0.01מצבית )

(. במילים אחרות, ככל r=.61 ;  p<0.01קיים קשר חיובי בין חיפוש משמעות בחיים לבין חרדה תכונתית ) משמעות. 

שהחרדה תכונתית גבוהה יותר כך לדור השני נטייה חזקה יותר לחפש משמעות בחיים. קיים קשר חיובי בין חיפוש  

(. במילים אחרות, ככל שרמת הדיכאון חזקה יותר כך לדור השני נטייה r=.52 ;  p<0.01) דיכאוןבין משמעות בחיים ל

 (. 3חזקה יותר לחפש משמעות בחיים. כמו גם, נמצא קשר חיובי בין חרדה מצבית, חרדה תכונתית ודיכאון )ראה לוח 

 

היות ההורה בשואה לבד או עם בן משפחה לבין  ההשערה כי חרדה ודיכאון מתווכים בין .חדרה, דיכאון וחיפוש משמעות

(. חרדה ודיכאון 2004) Preacher & Hayesלפי  Bootstrapping procedureנבחנה בעזרת   משמעות בחייםחיפוש 



 נמצאו מתווכים עבור אבות אך לא עבור אמהות.

עם בן משפחה, לבין חיפוש  חרדה מצבית נמצאה מתווך מובהק בין היות האב לבד או. כאשר האב הוא הניצול שואה 

חרדה תכונתית נמצאה מתווך מובהק בין היות האב לבד  .(effect=0.18, SE=0.09, Z=2.01, p=.04חיים )במשמעות 

כאון נמצא ידכמו גם  .(effect=0.29, SE=0.11, Z=2.73, p=.006) משמעות בחיים או עם בן משפחה, לבין חיפוש 

 ,effect=0.17, SE=0.09, Z=2.04) משמעות בחייםעם בן משפחה, לבין חיפוש מתווך מובהק בין היות האב לבד או 

p=.04 ניתן לראות כי ילדים בוגרים לאבות אשר היו לבד בשואה )ללא בן משפחה( סבלו יותר מחרדה  3(. בהמשך ללוח

 רב יותר.   משמעות בחיים( לחיפוש 3ודיכאון, דבר אשר הוביל אותם )לפי לוח 

יות האב לבד בשואה התקשר אצל הילדים עם רמות גבוהות יותר של חרדה ודיכאון, דבר אשר גרר , הבמילים אחרות

 רב יותר.  משמעות בחייםחיפוש 

בין סיטואציית ההישרדות של האם לבין חיפוש מתווכים כנמצאו  לא חרדה ודיכאון. כאשר האם היא הניצולת שואה

 משמעות בחיים אצל הדור השני. 

 

 דיון ומסקנות 

 

 חיפוש משמעות בחיים כפנקציה של  רמות החרדה )האישיותית והמצבית( , ורמת הדיכאון של בני הדור השני. 

;  2008ויגננסקי וחימי,  )אדד,ובעקבותיו גם חוקרים נוספים ( 1978,1984,2000, 1969, 1985, 1982) ויקטור פראנקל

הוא הסבל.  רקר וקוסינס )  משמעות בחיים חר (, סברו כי אחד מהמניעים לחיפוש אFabry, 1988 ;1995לוקאס, 

1979,Reker And Cousins  );  דיבט ושותפיו  , כמו גם(Debats, Van der.,  Wezeman, 1993)  ישנו  סברו  כי

אף סבורים   ;(  Reker And Cousins,1979) לבין שביעות רצון מהחיים. רקר וקונסינס  משמעות בחייםקשר חזק בין 

( טען כי הדרך Wong, 2010וונג ) . משמעות בחייםחזקה לחיפוש אחר כמוטיבציה  משמש  רצון ביעותכי חוסר ש 

.   משמע, ישנו קשר חזק משמעות בחייםלהתמודד עם חרדות ופתולוגיות צריכה להיות באמצעות טיפול המתמקד במציאת 

 בין כאב נפשי, סבל פיזי,  טראומה וכדומה לבין חיפוש אחר משמעות. 

בתיאוריה של פראנקל בדבר הקשר שבין סבל )במקרה דנן: רמות גבוהות של   איפה חקר  הנוכחי תומכותתוצאות המ

עולה התובנה כי אם ברצוננו למנוע מצבי  אף מכאן חרדה אישיותית ומצבית  ודיכאון ( לבין הצורך לחפש משמעות בחיים.

אלית ונעריה, חובה עלינו להקדים תרופה למכה ים ולהגביר את החוסן של ילדי החברה הישרימשבר נפשיים פוטנציאל

ולסייע לילדים כבר מגיל הגן, הן  במסגרת החינוך הפורמלי והן במסגרת החינוך הלא פורמלי לאתר משמעות לחייהם. 

השינויים החברתיים  לאור  , דוקא בעת האחרונה חשובה ביותר חינוך לערכי נתינה ולא לערכים הדוניסטים. מסקנה זו

שבירת ומבנה המשפחה המודרנית  ,שאנו חשופים אליהם, הטכנולוגיה המודרניתהחומריים מגוון הערכים  המהירים,

  (.1995)אדד,  מעניקים לעולם שבו אנו חיים חזות מורכבת, עמומה ולא יציבהאשר  מסורות וערכים 

 

 

 

ממחקרים רבים שנערכו  ול.שרדות של ההורה הניצ יית ההיסיטואצ  דיכאון בקרב בני דור שני כפונקציה שלחרדה ו

במחקר זה בחנו . כאון של בני הדור השני הינם גבוהות מהממוצעיבנושא "תסמונת הדור השני" עולה כי רמות החרדה והד

הרציונאל היה כי ניצול הדיכאון בקרב בני הדור השני. ו השפעה על רמות החרדהשל ההורה שרדות ית ההיהאם לסיטואצי 



מבוגר ממנו, חש כי הוא אינו  היה צעיר ממנו ובודאי שאם הוא היה פחה נוסף, גם אם הוא בקרבת קרוב מש  שהה –אשר 

מקור לכוח, תמיכה או סיוע נפשי.  דבר אשר הפחית במידת מה כעבורו  עשוי היה לשמש לבד במערכה וכך הקרוב 

 ,Hogmanהוגמן ) רה של תמיכה חלקית לממצא זה ניתן במחק מעוצמת הטראומה, אם כי לא מנע אותה בצורה מוחלטת.

שנים( ששהו במחיצת הוריהם במשך השואה הציגו רמת הסתגלות  11 עד גיל( אשר מצאה כי ילדים )בנים ובנות 1983

( אשר מצא כי ילד )גלאי Gample, 1988טובה יותר בהשוואה לילדים שחוו את השואה ללא הוריהם. וכן אצל גמפל )

נותר ללא בהשוואה לילד שאחד, חש כי הורה זה הינו מקור לתמיכה ולתקווה  שנים( אשר נותר עם הורה 12 -שנתיים 

 .הורה

 

נמצא שסיטואציית ההישרדות של האב )בגפו או ביחד עם קרוב משפחה( מדוע איפוא, בקרב האבות ניצולי השואה, 

יחד עם קרוב משפחה(  סיטואציית ההישרדות של האם )בגפה או בואילו ? ושל צאצאיהחרדה והדיכאון משפיעה על רמות 

 אינה משפיעה על רמות החרדה והדיכאון של צאצאיה?

 

רוע בעוד היתר לא שרדו יסורי מצפון על כך שהם ניצלו מהאי תופעה מוכרת אצל ניצולים מטראומה הינה רגשות אשם  וי 

(Helmreich, 1996; Kellermann, 1999; Pynoos  & Nader, 1987 אנו מניחים כי אלמנט זה של .)  רגש אשם חזק

להיות  (  Williams & Best, 1990)"מצ'ואיסטים"  ,"גיבורים"יותר בקרב בנים, היות ובנים, מחונכים להיות חזקים, 

(. התדמית הגברית החברתית  משחר ילדותו של 2004ולסייע למשפחתם בעת הצורך )גרנות,  מאופקים מבחינה רגשית

מבנים מצפים, גם הם מעצמם וגם  . זק בגופו, בעל שליטה עצמית ומצליחהבן הינה כי גבר צריך להיות קשוח נפשית וח

 שיילחמו. זאת, בעיקר בחברה הישראלית.   -החברה מהם, כי בעת צרה יעשו דבר מה בכדי להציל את משפחתם 

 

אלא גם על  , כי לבנים יש  ייסורי מצפון לא רק על כי שרדו בעוד היתר לא,נוספתאנו סבורים איפוא, דבר המצריך בחינה 

; 2004כי לא סייעו באופן אקטיבי ופעיל למשפחתם,תופעה המוכרת אף היא בקרב ניצולים מאסונות )גרנות, 

Helmreich, 1996 דבר זה התחדד אצלם עם העלייה למדינת ישראל, כאשר  החברה הישראלית, אשר לא הייתה .)

(. גבר Davidson, 1992;Segev, 1993ח")ב"כצאן לטמודעת עדיין למימדי השואה האשימה  את ניצולי השואה בהליכה 

(. 2004כזב, דבר שיפגע בדימויו העצמי )גרנות, עמוד התווך של המשפחה, יחוש כי אשאינו מצליח לעמוד במשימת 

מנגד, הנורמה החברתית מתירה לאישה להיות "חלשה", רגשנית בלתי מאופקת. אישה אשר מתמוטטת נפשית או מפסיקה 

אוטיפים "הנשיים"  יהפנמת הסטר(.  (Williams & Best, 1990משבר אינה גורמת לתגובה חברתית קשהלתפקד בשעת 

 Lichtman, 1984ליכטמן )כחזקים ומושיעים,  נתמכת במחקר שערכה  -אוטיפים "הגבריים" יטרסכחלשות ומנגד את ה-

 ותיה ואילו האב מעביר את מוטיב הלוחם.  יומצאה כי אם ניצולת שואה מעבירה לילדיה את מוטיב הקורבן בחו(. ליכטמן 

 

יוצא איפוא, כי בנים, אשר נותרו בגפם רואים זאת כמחדל. מחדל על כך שלא הצילו מישהו נוסף מבני משפחתם. ועל כן, 

השואה ביחד עם קרוב משפחה, נהנו הם גם מתחושת הביטחון, גם אם ביטחון מדומה, כפי  טראומת כאשר חוו הם את 

זאת ועוד, ניתן  את קרוביהם למות ומילטו רק את עצמם מהזוועה. הותירו אך גם נהנו מהתחושה שהם לא שחשו הבנות, 

גם לומר, כי לו היה עם הבן הניצול אדם נוסף, מבוגר יותר, ניתן היה להטיל את האחריות "למחדל" על המבוגר או לפחות 

והדיכאון הגבוהות יותר בקרב בני הדור השני לאבות  מכאן רמות החרדה  את  האשמה או האחריות  בין שניהם. לחלוק 

שעברו את הזוועות ללא בני המשפחה בהשוואה לאבות שעברו עם קרוב משפחה. מנגד, אצל ניצולות שואה אשר עברו 



את הזוועות בגפן, לא נמצאו רמות חרדה או דיכאון גבוהות יותר בהשוואה לניצולות אשר שרדו עם קרוב משפחה, כנראה 

לא ציפו  כאמור, ו היות סורי מצפון, ייותר של רגשות  אשם או י מרמות גבוהות לא סבלו האחרונות  עבודה כי בשל ה

 . תמהן שתהיינה מאצ'ואיסטיו

 

 

ההשערה כי חרדה ודיכאון מתווכים בין היות ההורה בשואה לבד  .משמעות בחייםשרדות של ההורה ויית ההיסיטואצ 

, היות במילים אחרות עבור אבות אך לא עבור אמהות. הוכחה כנכונה רק עות בחייםמשמאו עם בן משפחה לבין חיפוש 

רב   משמעות בחייםהאב לבד בשואה התקשר אצל הילדים עם רמות גבוהות יותר של חרדה ודיכאון, דבר אשר גרר חיפוש 

האם לבין ית ההישרדות של בין סיטואצימתווכים כנמצאו  לא חרדה ודיכאון ,ואילו כאשר האם היא הניצולת שואהיותר. 

חיפוש משמעות בחיים אצל הדור השני. הבדל זה בין ממצאי האב לממצאי האם מקורו באי מציאת  הבדלים ברמות החרדה 

 והדיכאון של צאצאים לאמהות ניצולות שואה כפונקציה של סיטואציית ההישרדות. 

 
נסיבות ההישרדות של ההורה הניצול על עוצמת  השפעת מחקר זה מהווה נדבך נוסף למחקרים קודמים אשר בחנו את 

בהיותו המחקר היחידי בספרות אשר בחן את השפעת מינו  השל מחקר זה הינ  וחודיותיהדור השני. יבני  הפגיעה אצל

ונסיבות ההישרדות של ההורה הניצול )בגפו או יחד עם קרובי משפחה( על עוצמת החרדה ודיכאון כמו גם על חיפוש 

 קשרים אשר טרם נבדקו אמפירית בספרות.   -של בני הדור השנימשמעות בחיים 

, כאשר ניסינו להסביר זאת םשרדות פגעה קשות בעיקר בצאצאים לאבות שעברו את השואה בגפיית ההי מצאנו כי סיטואצ

 בפרט. -ברה ככלל והחברה הישראלית של הח י המאצ'ואיסטבאמצעות החינוך 

 

של אנשים המצויים במצבי מצוקה לחפש אחר משמעות  הרבחקר זה הינה הצורך זאת ועוד, המסקנה העיקרית  העולה ממ

והחובה של החברה הישראלית, רווית נפגעי הצורך  :מניעתית -חינוכית יישומיתלחייהם. מכאן גם נובעת מסקנה נוספת 

. חינוך לערכי "חיינו משמעות" מהי וללמד מגיל הגן לעסוק במניעה החל   לנפגעים אלו, ובבני דור שניטרור ומלחמות  

של החברה  ונגביר את החוסן האישי והחברתי פוטנציאלים נפחית מצבי מצוקהנמנע ו נתינה ולא לערכים הדוניסטים. כך

 הישראלית. 
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