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 הכרת תודה

שהשקיעו מזמנם ותרמו מחוויותיהם האישיות ובכל סייעו ראשית ברצוני להודות למשתתפי המחקר, 

 לפיתוח הידע המובא במחקר זה.

תי בנחישות וברגישות לעולם ומנחת המחקר אשר חשפה אותודה גדולה לפרופסור זהבה סולמון, מורתי 

המחקר ולהשלכות מלחמת יום הכיפורים בהיבט הפתולוגי והסלטוגני. תודה על ההכוונה המקצועית 

 והמסורה. 

 תודה לרועי אלוני על הסיוע לאורך הדרך, הסבלנות האין סופית, האכפתיות וההשראה. 

סטטיסטיות, תודה על החיוך תודה לטל פרנצי על הליווי והיצירתיות במציאת פתרונות לשאלות 

 והמקצועיות.

 וצת המחקר אשר כל אחת בדרכה תרמה, עודדה ותמכה במשך סדנת מחקר זו.תודה לחברותיי לקב

 , גם בשעות הקטנות של הלילה. השקעהתודה לאושרי בראל על הדחיפה, העידוד וה

תאזרו בסבלנו, הקשיבו התודה אחרונה למשפחתי ולחברים יקרים וחשובים בחיי אשר לאורך תקופה זו 

 לרעיונות ולקשיים ובעיקר האמינו בי לאורך הדרך.
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 תקציר

מחקר זה עוסק בגבורה של מלחמת יום הכיפורים ובחיילים שעוטרו בעיטורי גבורה, ומבקש למקם במוקד 

הדיון את השאלה באיזה אופן תופסים מקבלי העיטורים את הפעולות עליהן קיבלו את העיטור ואיך תפיסה 

 יסת הגיל שלהם ועל תפיסתם את עצמם כ"גיבורים" או שמא כ"מתחזים"?זו משפיעה על תפ

במרכז המחקר שני ממדים עיקריים דרכם תבחן שאלה זו את החוויה הסובייקטיבית של מקבלי 

עיטורי הגבורה. תופעת המתחזה כתופעה המתארת חוויה סובייקטיבית פנימית של אדם כי הישגיו לא 

אלא הודות לגורמים חיצוניים כגון מזל ועיתוי. כתוצאה מכך האדם מרגיש  הושגו בשל יכולותיו וכישוריו

שהוא "מזייף" את דרכו בחיים ואינו ראוי באמת להישגיו. תפיסתו העצמית של אדם את גילו מתוארת על 

ידי המשתנה גיל סובייקטיבי. כאשר הפרט מתבקש לדרג את הגיל הסובייקטיבי שלו הוא לעיתים קרובות 

גורמים כגון שביעות רצון מהחיים, הופעת סימפטומים הקשורים לגיל ופחדים מהזדקנות. גיל מתייחס ל

סובייקטיבי ותופעת המתחזה הם משתנים המעידים על תפיסה עצמית של האדם ומצבו הנפשי. נקודות 

ו האינטראקציה שבין משתנים אלו, ככל הידוע, אינן נבחנו עד כה. מטרת המחקר היא להעמיק בלקונה ז

תוך בחינת החוויה הסובייקטיבית של מקבלי העיטורים, דרך הפרשנות שהם מעניקים לעיטור והאם 

פרשנות זו הובילה לתחושת התחזות ולתפיסת זקנה שלילית יותר. בכך, מחקר זה מנסה לשפוך אור על 

מצבם של  מקבלי עיטורי גבורה ועשוי להניב תובנות אודות השפעת אירועי הקרב ועצם קבלת העיטור על

 מקבלי העיטורים כיום. 

על מנת להבין זאת, נבחנו ארבע השערות. בתחילה, נבחנו ההבדלים ברמות ההתחזות והגיל 

הסובייקטיבי בקרב מקבלי העיטורים בהשוואה לקבוצת הביקורת, המורכבת מלוחמים אשר לחמו לצדם 

פת בוחנת את הקשר שבין שני של מקבלי העיטורים, אך לא עוטרו על פעילותם המבצעית. השערה נוס

המשתנים המרכזיים, גיל סובייקטיבי ותחושת ההתחזות בקרב כלל המדגם. לבסוף, נבחן קיומו של שילוב 

בין גבורה להתחזות והשפעתו המשולבת על הגיל הסובייקטיבי. השערות אלו נבחנו בשנית לאחר חלוקת 

הגבורה ותפקודם בלחימה: "גיבור מציל"  קבוצת מעוטרי הגבורה לשתי קבוצות דרך ממדים של תפיסת

 ו"גיבור לוחם". 

חיילים ואנשי כוחות הביטחון אשר השתתפו במלחמת יום הכיפורים,  147מדגם המחקר כולל 

לוחמים בעלי מאפיינים דומים שלא קיבלו עיטור  72מקבלי עיטורי גבורה ממלחמת זו והיתר,  75ביניהם 

פרטים דמוגרפיים, אירועי חיים, ושאלוני דיווח עצמי הכוללים  על פעילותם. המשתתפים מילאו שאלון

 תפיסת פעולותיהם באירועי הגבורה, תחושת ההתחזות וגיל סובייקטיבי. 

ממצאי המחקר הנוכחי הראו כי לא קיימים הבדלים מובהקים ברמת תחושת ההתחזות והגיל 

יקורת. עם זאת בחלוקת מקבלי עיטורי הסובייקטיבי, בנפרד, בין מקבלי עיטורי הגבורה לבין קבוצת הב

הגבורה על בסיס תפיסתם את פועלם באירועי הגבורה, נמצא הבדל בגיל הסובייקטיבי בין מקבלי עיטורים 
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אשר תפסו פעילותם כפעולת הצלה לבין אלו אשר תפסו פעילותם כפעולת לחימה. בבחינת הקשר שבין 

י חלש בקרב כלל המדגם במחקר הנוכחי. תוצאות תחושת ההתחזות לגיל הסובייקטיבי נמצא קשר חיוב

המחקר לא תמכו במודל המחקר, לפיו השילוב בין סוג קבוצה ותחושת התחזות ישפיעו על דיווח גיל 

סובייקטיבי. כלומר, תחושת התחזות והשתייכות לסוג קבוצה לא משפיעים ביחד על גיל סובייקטיבי. יחד 

מגיל סובייקטיבי. בחלוקת מקבלי עיטורי  5%-באופן מובהק כעם זאת, נמצא כי תחושת התחזות מנבאת 

מהגיל  17%-הגבורה על בסיס תפיסתם את פועלם באירועי הגבורה, נמצא כי סוג הגיבור מנבא כ

 מהגיל הסובייקטיבי. 19%-הסובייקטיבי וסוג הגיבור בשילוב תחושת התחזות מנבאים כ

בלחימה והקשר של כך לרווחתם הנפשית תפיסתם האישית של מקבלי העיטורים את פעילותם 

ניצבים במרכזו של המחקר הנוכחי. המחקר מהווה נדבך נוסף בעולם המחקרי העוסק בהשפעת קבלת 

עיטור הגבורה על נפשם של חיילים אשר חירפו נפשם וביצעו פעולות יוצאות דופן בעת לחימה, גם בעת 

צוהר למחקרים המבקשים להבין את תפיסתם זקנתם. תרומתו של מחקר זה לעולם המדעי הוא בפתיחת 

הסובייקטיביות של אירוע הגבורה, את השפעת הדבר על רווחתם הנפשית וכן את תופעת ההתחזות. 

הפרקטיקה בעבודה סוציאלית יכולה לשאוב ממחקר זה השראה לתכניות התערבות ממוקדות תפיסות 

כי חוויית ההתחזות הינה רובד נוסף  סובייקטיביות של הפרט, התאמת תכנית טיפול והשרשת ההבנה

 אשר משפיע על חוויית האדם, ולה השלכות על רווחתו. 
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"כל הזמן אתה מתנדנד בין ציפיות ואכזבות, לא שלך של אחרים. אם אתה גיבור מלחמה, למה אתה לא 

ה לא פרס, זה עונש. גם גיבור בעת שלום... ואם יש לך דעה פוליטית שמישהו לא אוהב אז אתה בוגד.... ז

הפרסום שכרוך בזה. אם נתנו לך עיטור אתה מפורסם. הוציאו לך משכנתא לכל החיים. כל יום עצמאות, 

כל יום זיכרון, תצטרך לתרום את ליטרת הבשר ולשמוע את כל הדברים המזויפים שאנשים מזויפים יגידו 

 אתה סמל, אז תשב ותסמל".  לך בהזדמנות חגיגית זו. העיקר שתשתוק. שלא תהיה לך דעה.

 .(1989בספרו "אש" ), עיטור גבורה ממלחמת יום הכיפוריםבעל  יובל נריה,פרופסור 

 

 פתיחה. 1

גיבורי מלחמות ישראל בכלל וגיבורי מלחמת יום הכיפורים בפרט מעוררים עניין רב בקרב הציבור. הדבר 

. יחד עם זאת, קבוצה זו נחקרה מעט מאוד (2011 )אפרתי,בא לידי ביטוי בתקשורת ובאומנות הישראלית 

, וטרוגבורה של מלחמת יום הכיפורים ובחיילים שעמצומצם. מחקר זה עוסק  ב וייצוגה בספרות האקדמית

השאלה באיזה אופן תופסים מקבלי העיטורים את הפעולות עליהן קיבלו  ומבקש למקם במוקד הדיון את

הגיל שלהם ועל תפיסתם את עצמם כ"גיבורים" או שמא  את העיטור ואיך תפיסה זו משפיעה על תפיסת

 כ"מתחזים"?

את הדיון בגיבורי מלחמת יום הכיפורים יש לקיים בתוך ההקשר ההיסטורי והחברתי של מלחמה 

 ממשלת ישראלהאחריות של  ורת נוקבים על ביקנשמעו קולות בתקופה שלאחר המלחמה החברה געשה וזו. 

נשלחו חיילים שבו , בליקויים ניהוליים אירוע רווי. המלחמה נתפסה כחדללמה שנתפס על ידי הציבור כמ

קורבנות  כאוטיים עםתוארו כהימים הראשונים של המלחמה  ."בשר תותחים" חסרי מגן אל הקרב כמו היו 

 (.1999)מילשטין,  נפלו בשבי וחיילים רבים נמחו , גדודים שלמיםרבים

חוק  מתוקפו של נה בה הוענקו עיטורי גבורה ללוחמיםהמלחמה הראשומלחמת יום הכיפורים היא 

 לאחר דיונים רבים בכנסת ,1970שנת ב העיטורים חוקק . החוק 1970 -תש"ל  העיטורים בצבא הגנה לישראל

מיהו  ?מיהו גיבור ישראל , ובסוגיות כגוןמשמעות העיטורעסקו ב . הדיונים1954שנת שהחלו עוד בישראל 

שנים מאז שהוצע  16לאחר העיטורים עבר בכנסת לא בכדי, חוק  ?רה היהודית החלהמתי הגבוו ?גיבור יהודי

מודל הגיבור בעיצוב של  עסקוש ,בעיקרן שאלות פוליטיות שהןשאלות , כיוון שהדיונים בו הציפו לראשונה

את מיתוס הגיבור שונים הופעלו על מנת להשפיע ולעצב כוחות פוליטיים במסגרת זו, בארץ ישראל. 

מאז מלחמות ישראל  כי המדינה תכיר בגיבורי 1970שנת מעותו לציבור הישראלי. לבסוף, הוחלט בומש

 (. 2000)פריד,  מלחמת העצמאות ולא טרם לכך

על מעשיהם  עוטרו בעיטורי גבורה חיילים שהשתתפו במלחמת יום הכיפורים  נשאלת השאלה האם

תוס פוליטי הנועד לבסס את דמותו של החייל חלק מבניית מיאו שמא הוחלט להעניק עיטורים כבלבד? 
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ציבוריות עולות  –לצד השאלות החברתיות רצון להעלות את מורל החיילים והציבור? או בשל הגיבור? 

פועלם במלחמת יום החיילים שקיבלו עיטור על כיצד שאלות אישיות ביחס לחיילים המעוטרים, ובהן 

  מתחזים? , או אולים גיבוריםימרגישתופסים את קבלת העיטור האם  הכיפורים

מקבלי  התמקדות בחוויה הסובייקטיבית של תוך שהוצגו לעילשאלות העל  השיבל מבקשמחקר זה  

 ,מקבלי העיטורים לעצם קבלת העיטורשמעניקים פרשנות האת בוחן  דיון. חלקו הראשון של ההעיטורים

סובייקטיבית פנימית מתארת חוויה תופעת המתחזה היא תופעה ה והאם הדבר הוביל לתחושת התחזות.

ה . כתוצאגורמים חיצוניים כגון מזל ועיתוישל אדם כי הישגיו לא הושגו בשל יכולותיו וכישוריו אלא הודות ל

 (. Clance, 1985את דרכו בחיים ואינו ראוי באמת להישגיו ) "מזייף"מכך האדם מרגיש שהוא 

של מקבלי העיטורים באמצעות המשתנה גיל חן את תפיסת הזדקנותם ובחלקו השני של המחקר, 

גיל סובייקטיבי מתאר את התפיסה העצמית של אדם את גילו. כאשר הפרט מתבקש לדרג את סובייקטיבי. 

הגיל הסובייקטיבי שלו הוא לעיתים קרובות מתייחס לגורמים כגון שביעות רצון מהחיים, הופעת 

גיל סובייקטיבי ותופעת   .(Montepare & Lachman, 1989) סימפטומים הקשורים לגיל ופחדים מהזדקנות

קשורים מעידים על תפיסה עצמית של האדם. בנוסף, משתנים אלו נמצאו כהמתחזה הם משתנים ה

בחן הקשר בין תחושת סוף, נלבעל כן,  .לתחושות שליליות נוספות המשפיעות על מצבו הנפשי של האדם

  הסובייקטיבי. התחזות לגיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 הכיפוריםמלחמת יום  .2

מדינות  , בהתקפת קואליציה של צבאות1973באוקטובר  6, הכיפוריםפרצה ביום  הכיפוריםמלחמת יום 

תן של סוריה ומצרים. המלחמה התרחשה בעיקר בסיני וברמת הגולן, ונמשכה נהגערביות כנגד ישראל, בה

באוקטובר בחזית המצרית  26נמשכו עד , יום כניסת הפסקת האש לתוקף. חילופי אש 1973באוקטובר  24עד 

 7,251 נעדרים, 16 הרוגים, 2,222הצבא הישראלי ספג אבדות רבות:   ,ימי המלחמה 20-ב .בחצי האי סיניו

 אשונים. מחצית מהפגיעות והאבדות קרו בחמשת ימי המלחמה הר. (1999)מילשטין, שבויים  301-ו פצועים,

מפקדי  המודיעין,  ה הוטחה בגורמים שונים כגון מערךציבורית קשוביקורת רבות נכתב על מחדלי המלחמה, 

, שהוקמה . בעקבות ועדת אגרנטקברניטי המדינהוכן בתורות הלחימה של צה"ל הצבא ומי שאמונים על 

 לראשת הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"והודחו מצה"ל  קצינים בכירים לבדיקת אירועי המלחמה,

 (. 1999)מילשטין,  התפטרו

שררו בישראל  ,חשוב לזכור כי עוד טרם נודע בציבור הישראלי על המחדלים הקשים ,ד עם זאתיח

הוא ו ,הייתה בעיצומה הלחימהעוד כש, ההנהגהעל ידי אחד הוכתב נרטיב  ביחס למלחמה; שני נרטיבים

ום צה"ל התעשת, נטל את היוזמה ולחם בגבורה עד לסי ,כי על אף שהמלחמה נפתחה בנסיבות קשות גרס

השלום עם כריתת את  ואפשרמהלכים צבאיים אלו הוצגו כהישגים שבתוך שטחי האויב.  עמוק המלחמה

חיילים שחזרו מהקרבות  נבע מסיפורי המלחמה שללאחר החזרת חצי האי סיני. הנרטיב השני  ,מצרים

ן הקולות עמדו על הפער בי חייליםה. הכוחות בעת המלחמהומביקורת שמתחו על התנהלות  דםעקובים מה

הם . ובין מציאות של תבוסה שחוו בפועל ,על ניצחונםבישרו אשר  ,בזמן הקרבותקשר מכשירי הב שמעוש

את זירות  ונטשאת הלוחמים הפקיר  ות,חיזחנהג בוד הצבא לא היה מוכן למלחמה, הפיקש העלו את הטענה 

ואף האשימו את  לם קרבהוחוסר אונים, חולשה בשונה מהנרטיב הממלכתי, החיילים הציגו  .הקרבות

. (2013)גלבר,   ההנהגה בכך שניתן היה להגיע לשלום עם מצרים טרם המלחמה ובכך לחסוך את קורבנותיה

  (.2016, פדר-אב ולומסקיז-טראומה קולקטיבית )בןלאירוע טראומטי ואף המלחמה הפכה ל

ללוחמים לקם בחקת עיטורי אותות גבורה שנתיים לאחר המלחמה, נערך טקס ממלכתי להענכ

(, עוז 8עיטורים: גבורה ) 400כ סה" במעמד זה הוענקו. בחלקם ללוחמים שנפלו בקרבששבו מהמלחמה ו

טורים מרמת צל"ש הרמטכ"ל ומעלה שניתנו מכלל העי 38%-(. כ104וצל"ש הרמטכ"ל ) (193מופת ), (91)

 (. 2011במלחמות ישראל ניתנו במלחמת יום הכיפורים )אפרתי, 

 

  גבורה עיטורי הענקתתהליך . 3

העלו שאלות רבות הן בציבור והן באקדמיה. השאלה  יום הכיפורים העיטורים הרבים שניתנו במלחמת

המרכזית הייתה מיהו גיבור ישראל? מכיוון שניתנו עיטורים רבים ניתן היה לחקור ולהעמיק בשאלה זו. 

בפרק חמת וייטנאם ומלחמת קוריאה. כמו כן, הספרות מציגה מחקרים דומים שנערכו בארה"ב בעקבות מל
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 ת וייטנאם וקוריאה,אירועי הגבורה עליהם הוענקו עיטורים במלחמת יום הכיפורים ובמלחמוציג את זה א

האם דרך זו אכן מבדילה בין מעשה שהוא חובת החייל לבין אלו ומה הייתה דרך הבחירה של אירועים 

את הארגון הצבאי ואת ערכיו? לבסוף אציג חלוקה  מעשה יוצא דופן? או שמא דרך בחירה זו באה לשרת

 שבצעתי לסוגי אירועים עליהם ניתן עיטור גבורה במלחמת יום הכיפורים.

בהשוואה  ממלחמת יום הכיפורים עיטוריםבדק את המאפיינים האישיותיים של מקבלי ה( 1980גל )

מה מייחד  תו הייתה לבדוק. מטרלקבוצת ביקורת של לוחמים בתפקידים דומים שנלחמו לצדם במלחמה

מתבלטים במעט והם בעלי נתוני איכות גבוהים נמצא כי מקבלי העיטורים הם  .את מקבלי עיטורי הגבורה

מינורי ואינו  הינו הבדל זה. יחד עם זאת, נמצא כי מנהיגות, מסירות והחלטיותשל מעל הממוצע בתכונות 

זה מצא כי אין הבדלים אישיותיים משמעותיים בין כלומר, מחקר  ייחודי לקבוצה זו בהכרח.או משמעותי 

( בדק האם ישנו הבדל Gal, 1986לוחמים למקבלי עיטורים במלחמת יום הכיפורים. בהמשך לכך גל, )

באירועי הלחימה בהם השתתפו מקבלי העיטורים וזאת על מנת לבחון ולאפיין את מעשי הגבורה בגינם 

 ניתנו העיטורים במלחמה זו.

( מציג את הדרך בה נבחרו האירועים בגינם ניתנו עיטורי הגבורה במלחמת יום Gal, 1986גל, ) 

הכיפורים. לשם בחירת מעשי הגבורה מונתה ועדה צבאית, ובה ייצוג לחיילות השונים. חברי הועדה בחנו 

לב אירועים יוצאי דופן שקרו במהלך המלחמה ביחידות שונות, על בסיס מידע שנאסף ממפקדי היחידות. בש

השני, בוצע מיון נוסף באמצעות ראיונות אישיים. לאחר ראיונות אלו, חברי הועדה החליטו אילו מעשים 

 ראויים לעיטור ודירגו אותם על פי האותות: מופת, עוז וגבורה.  

( במחקר זה ניתח את המידע שנאסף וכן ניתח את תיאורי אירועי המעשה עליהם Gal, 1986גל )

קבות ניתוח זה הציע חלוקה של מעשי הגבורה בגינם עוטרו חיילים לארבע קטגוריות הוענקו העיטורים. בע

כאשר קבוצה של חיילים מוקפת בחיילי אויב העולים עליהם  -"עם הגב אל הקיר( "1)של אירועי גבורה: 

במספרם ומתקיים קרב הגנה נואש או נסיגה. ההתנהגות ההרואית מבוצעת על ידי המפקד הממונה או 

כאשר מתקיים קרב התקפי  -"מושיעה"השריד האחרון ו( 2)ותו ויחד עם חיילים אחרים מהיחידה. בנוכח

בו ישנה פגיעה משמעותית בכוח, ישנם פצועים הזקוקים לטיפול ולרוב נפצע מפקד היחידה.  יאינטנסיב

אשר יחידה כ -""הקרבה עצמית (3)ההתנהגות ההרואית נעשית על ידי חייל בודד ובאופן שמגלה מנהיגות. 

קטנה מוקפת על ידי אויב, המפקד הממונה אינו נוכח ואין בהכרח נפגעים. ההתנהגות ההרואית נעשית ברגע 

( 4) קריטי, מצילה את חייהם של חברי היחידה ובדרך כלל גורמת למותו של החייל שביצע התנהגות זו.

ב התקפי ואינו פועל על פי הוראות כאשר חייל בודד או צוות בודד נמצא בקר -"הלחימה עד הכדור האחרון"

ישירות, ולא בניסיון להציל חיים של אחרים אלא מתוך דבקות בביצוע משימה מיוחדת לצורך פגיעה באויב. 

 ( ערך ראיונות עם חלק ממקבלי עיטורים אלו.Gal, 1986בהמשך לחלוקת ארבע קטגוריות אלו גל )
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שנבחרו  החייליםת עיטורי הגבורה, עלה כי חר הענקשנים לא 10-אלו, אשר התקיימו כבראיונות 

מאשר חלק מעמיתיהם  לקבלת העיטור נטו להביע את ספקותיהם אם הם היו ראויים יותרלהיות מעוטרים 

 . (Gal, 1986) באותה יחידה

ההרואית עוררו את ההתנהגות  תונראה כי ברבים מהמקרים הנסיבות המצבי ים אלולאור מחקר

למשל, בניתוח תיאורי המעשה עליהם ניתן עיטור הגבורה עולה כי במחצית  ולאו דווקא פעולת הפרט.

(. ייתכן כי Gal, 1986מהמעשים מתוארים חיילים אשר פעלו באופן המסכן את חייהם למען אחרים )

 המורל החברתי והלכידות, כמו גם תחושת המחויבות ליחידה ולחברים, מילאו תפקיד מרכזיבמקרים אלו 

האירוע הנכון יחד וע פעולות הרואיות. נשאלת השאלה האם שני קריטריונים אלו בלבד, אשר הוביל לביצ

? יתרה מכך, האם ייתכן אירוע גבורה, הם אלו שמובילים להכרה באירוע כעם המאפיינים הנכונים של החייל

לאירועי  וערך הלכידות וההקרבה העצמית למען היחידה הינו ערך מרכזי בצבא ועל פיו נבחרו אירועים אלו

 גבורה?

בדומה למחקרים שערך גל נערכו מחקרים בארה"ב לאחר מלחמת וייטנאם ומלחמת קוריאה. 

על פי קריטריונים נקבע ככזה לאו דווקא  במחקרים שנעשו על הענקת עיטורי גבורה עלה כי מעשה הרואי

ייך החייל והדרגה והוא תלוי הרבה פעמים במאפיינים כגון היחידה לה משת אובייקטיביים או מוחשיים

 שלו. 

 הגבוה ביותר עבור (  בדק את המאפיינים של מקבלי  עיטור הקונגרס, העיטורBlake, 1973בלייק )

ומלחמת קוריאה. שיטת המחקר הייתה בחינת  וייטנאם , בעקבות מלחמתגבורה בצבא ארה"ב מעשה

ונות על  הענקת העיטורים. מסמכים פורמליים ותיאורי המעשה אשר נכתבו על ידי וועדות צבאיות האמ

בלייק מציע סיווג של מקבלי העיטור על פי דרגת החייל ועל פי השאלה האם החייל קיבל את העיטור בחייו 

או לאחר מותו. הוא מצא כי חוגרים לרוב קיבלו  עיטור לאחר מותם בעוד שקצינים קיבלו עיטור בעודם 

עיטורים מה 28.1% פן לא פרופורציונלי למספרם.בחיים. בנוסף, מצא כי קצינים מקבלים עיטורים באו

חלוקת תבנית משרתים. עוד נמצא כי מכלל ה 11%ו לקצינים במלחמת וייטנאם, אך הקצינים היוו רק נקהוע

עיטורים ניתנו לקצינים  אחוז נמוך של. וייטנאם למלחמת וריאה הייתה דומההעיטורים לאחר מלחמת ק

המשרתים. בלייק  מבלבד  10.1%היוו על אף שאלו  לקצינים נקוועה עיטוריםמה 27.7% לאחר מותם וכן,

 לקציניםכאשר הוא מוענק מטרות שונות הענקת עיטור משרתת כי  מסביר ממצאים אלו באמצעות הטענה

ההשתייכות היחידתית של מ מושפעותהקונגרס עיטור מלצות עבור הוא מצביע על כך שההחוגרים. או 

על  תהליך זה כולל סינון מועמדים ת כלפי מעלה דרך ההיררכיה הצבאית. מועברו כי ההמלצותו המועמד

כגון שמירה על הארגון והסדר בתוכו, קידום  ,צבאייםקצינים אשר הוכשרו לתעדף ולקדם אינטרסים ידי 

 הללו האינטרסים(. Blake, 1973) תמיכה החברתית במדיניות הצבאיתשמירה על אנשי צבא מתאימים ו

 על ההחלטה למי יוענק עיטור זה. עשויים להשפיע
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( בו ניתחו 1973( ערכו מחקר המשך למחקרו של בלייק )Blake & Butler, 1976בלייק ובטלר ) 

מסמכים פורמליים שהועברו מהיחידות השונות לוועדות האמונות על הענקת עיטורי גבורה 

(Congressional Medal of Honorוכן את סיכומי הוועדות ותיאורי המע ) שה. הניתוח הניב סיווג של

. מנהיגות ועמידה 2. הצלת חיים ואחוות לוחמים. 1הפעולות עליהן ניתן העיטור לשתי קטגוריות מרכזיות: 

ם שהוענקו על פעולות עם אוריינטציה מנהיגותית ניתנו לקצינים מהעיטורי 84%-כ. במשימה/ניצחון בקרב

טציה של הצלת חיים ניתנו לחוגרים. לתפיסת החוקרים ורים שהוענקו על פעולות עם אוריינמהעיט 79%-וכ

הדבר בא לשמר את מבנה הצבא בו החיילים אמורים לפעול ולהקריב עבור חבריהם וקצינים צריכים 

להנהיג, לקדם ולהתקדם. לטענתם כאשר הצבא מעניק עיטורים באופן כזה עלולות להיות פעולות ראויות 

 חלופין ישנם מקרים בהם קצינים קיבלו עיטור אך לא היו ראויים לו.לעיטור שלא הוכרו כפעולות גבורה ול

 והוענק בגינםניתוח של תיאורי המעשה בצעתי  (1973) ובלייק (1980,1986בהמשך למאמריו של גל )  

ורי מעשה תיא 135-ישנם כ. לאחר מלחמת יום הכיפורים ששבו משדה הקרבלחיילים  י גבורהעיטור

תיאורי ) שהוענקו לחיילים בעודם בחיים ל )מופת ועוז( ושר הביטחון )גבורה(החתומים על ידי הרמטכ"

מרבית התיאורים מתומצתים ותכליתיים  (./http://www.gvura.orgאתר גבורה מ נלקחוהמעשה 

  .עד פסקה המתארים את המעשה במספר משפטים

 יםים וקצינים, חיילבמקבלי העיטורים: טורא ישנה הטרוגניותתיאורי המעשה עולה כי ניתוח מ 

המתוארות  םתכונותיהמרבית  חיילי סדיר וחיילי מילואים.ורופאים,  כוח טכני, תומכי לחימהקרביים ו

רוח התנדבות, אחוות לוחמים, דבקות במשימה, דוגמא כושר ביצוע,  קור רוח, דומות: אומץ לב, תושייה,

ש, מסירות נפ ,עוז רוח, יוזמה רוף נפש,חי כגון: ישנן גם תכונות יוצאות דופן יחד עם זאת, אישית ומנהיגות.

 רוח חיה, בטחון עצמי, עידוד, אלתור ושלוות נפש.

של  רחבמנעד  מקבלי העיטורים גם היא מתוארת וניכר כי ישנו עוצמת הטראומה אליה נחשפו 

של גופות,  מספר רבל הפי, חשכגון קטיעת יד פציעות קשותפציעות מרובות,  :אירועים לוחצים וטראומתיים

 נותרו ניצוליםחיילים שמפקדם ואנשי צוות נהרגו לידם, חיילים שללא נשק,  הגיהר, חיילי אויב רבים תגיהר

 נמצאו לבדם בשטח אויב ועוד.חיילים ש, רופא שנלחם בעצמו, והמשיכו להילחם מכוח גדול

( 1980, 1986גל )את תיאורי המעשה ניתן לחלק לתמות מרכזיות על בסיס החלוקה שהוצגה על ידי 

על פי שהוענקו . החלוקה שברצוני להציג מסווגת את העיטורים (Blake & Butler, 1976בטלר )ובלייק ו

עמד במשימה על אף המכשולים הרבים, כבש  -גיבור לוחם( 1) בעת מעשה הגבורה:שנקט החייל  הפעולה

 חלץ ומטפלמ -גיבור מציל( 2). ה בקרב, יזם וגילה תושיינקודות אסטרטגיות, פגע מספר רב של פעמים באויב

לחם עד שנגמרה  -גיבור בעל כורחו( 3) מסכן עצמו בשביל אחרים.געים רבים, נפ ומחלץ תחת אש, מפנה

גיבור ( 4)מעטים מול רבים, מילא הוראות בדבקות ובסיכון חייו. , נלחם התחמושת, פעל תחת הפגזות קשות

  לחם ללא הכשרה מתאימה, פעל ללא הוראה, החליף מפקד. לחם,התנדב להיפצע וחזר ללחימה, נ -עם ברירה
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 העיטורים כך שמתקבל ייצוג שונה של גבורה. מחד גבורה אלו מציגות הבחנה בהענקת תמות

גיבור התקפי, עיקש, דבק במשימה ומצליח בה. מאידך, גבורה המייצגת גיבור מציל, מתנדב, מקבל  המייצגת

הנשאלת האם ייצוגים אלו הם תוצאה של אירועי מלחמת יום הכיפורים השאלה  החלטות ומנהיג לפעולה.

האם אכן גיבורים אלו פעלו באופן הרואי והראוי או שמא תוצאה של בניית מיתוס הגיבור לאחר מלחמה זו?  

עלות את מורל הצבא ה(, עוטרו מאחר והיה צורך עז ל1973) Blakeלקבלת עיטור או שמא, כפי שהציג 

כי הם לא היו ראויים לקבל עיטור  מקבלי עיטורי הגבורה סבוריםכתוצאה מתפיסה זו ם האווהציבור? 

טרם נבדוק שאלות אלו נסקור את  (.Gal, 1986? )גיבורגבורה אלא זכו לו כחלק מתהליך הבניית נרטיב ה

חיילים אשר עוטרו בעיטורי גבורה ואת ההשפעות שיש לקבלת של  ת מצבם הרגשיהספרות המציגה א

 .טור על חייהםהעי

 מקבלי עיטורי הגבורה לאחר המלחמה 3.1

בחנה את החוויה הסובייקטיבית של קצינים מעוטרים ממלחמת וייטנאם תוך ( Bank, 1994באנק )

איינה ר י במסגרתונהיא ערכה מחקר איכותלפני המלחמה, במהלכה ולאחריה.  -תקופות שונות התמקדות ב

טרים אליהם הגיעה דרך האקדמיה הצבאית, ככל הידוע מעוטרים ושעות שלושה עשר קצינים מע 3-במשך כ

החוויה שלך כקצין מעוטר ממלחמת  י"מהבפני הנבדקים הוצגה השאלה  אלו לא התנסו בטיפול נפשי.

את החוויות של קצינים מעוטרים  סבירותהמ תמות מרכזיות שלושסווגו להתשובות לשאלה זו טנאם?". יוי

 :אםבווייטנשלחמו 

קצינים יכולתם של התמה המתארת את  יאציה כאסטרטגית התמודדות במלחמה:דיסוצ 

להתנתק מרגשות אינטנסיביים בכדי להגיב מהר ולהישאר בשליטה בעת האירוע המלחיץ. כמו  המעוטרים

רגשות כמו אבל על חברים שמתו, מכן, הגיבורים מתארים כי בכדי לחזור ולהילחם היו צריכים להתנתק גם 

א רק על חבריהם שמתו אלא קשים נוספים. כאשר גיבורים אלו חזרו הביתה הם חשו אובדן ל פחד ורגשות

על מותם הרגשי פסיכולוגי נוכח הזוועות שראו. דבר זה יצר בהם אשמה, בדידות קיצונית וניכור. נראה  גם

קד באופן איפשרה להם לגייס את כוחות הנפש הנחוצים כדי להתמודד ולתפאסטרטגיית התמודדות זו,  כי

  .לביתם ולחיי השגרה עת חזרתםבאך יחד עם זאת הייתה להם לרועץ  ,מלחמהמיטבי במהלך ה

רה"ב הציבור בא וב אופןהמתארת את זו תמה  לחמה:ממה םחזרת עם קציניםאל היחס הציבור  

שחשו בעקבות הניתוק הרגשי  הבדידות והניכורמקור להעצמת הביתה כ עם שובםקיבל את הקצינים 

תועד יצוג אשר י ,"מיותרת" ערכהמבוכמי שלקחו חלק כמפסידים  הוצגוחזרתם הלוחמים עם . ימהבלח

יטנאם והובילה יביחס למלחמת ו אמריקאידעת הקהל האת  תפיסה זו עיצבה רבות הן בספרות והן במדיה. 

ילים שחזרו חיה. ששבו מהמערכה מעבר ליםהחיילים  באופן ישיר על ו הצבאהממשל,  לביקורת ציבורית על

  התקבלו בבוז ובתרעומת.
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תסכול  הביעוהממשל ו על מתחו ביקורת Bankהקצינים המעוטרים במחקרה של לאור העמדה הציבורית 

 Politicians ran the War, not the military. People were" :על חלקו של הדרג הפוליטי במלחמה רב

dying for nothing"  האופן בו הגיבורים חוו את  ,לאחר שנים של לחימה ,(. בעת חזרתם הביתה73)עמוד

הם אזרחי אמריקה כדבר משפיל ומייאש. לאחר טראומות קשות שחוו במלחמה,  נתפסו בעורף על ידי

 It was so painful. By "-כלפיהם איבה והפגינו תביקורת, נוקבשהביעו התקבלו על ידי אומה של אזרחים 

the time I got off the plane in 1972, I was spit at, cursed at, called a murderer. I was so angry and 

depressed".  (. 74)עמוד 

מרכזית שליוותה את כלל המרואיינים היא  תמה :הגבורה תחושת עול בעקבות קבלת עיטור 

 יםלא רק שאינם חושבים על עצמם כגיבורים אלא אף מרביתם מרגיש .םהצהרתם כי הם אינם גיבורי

 חשוו ל כתפםתיארו זאת כמשא ע. חלקם וחבריהם לא שרדו את המלחמה על כך שהם תחושת אשמה כבדה

 ואחרים לא. עיטור קיבלושאי צדק על כך 

מגמה זו השתנתה עם לאחר מלחמת וייטנאם תדמיתו של החייל האמריקאי נמצאה בשפל.  ,כאמור 

 ניתן לראות כי במלחמות אחרות בה השתתפה אםבווייטנהשנים ולהבדיל מתדמית החייל לאחר המערכה 

 במלחמת המפרץ אמריקאיהחייל הל שהבניית תדמיתו ביחס לכך  ארה"ב הוצגה דמות שונה של חייל.

. במחקר איכותני וכמותי שסקר את כלי התקשורת בארה"ב ואת נאומי נבחרי הציבור בתקופת הראשונה

כגיבור, במלחמה זו ריקאי מיסדו את תדמית החייל נמצא כי כלי התקשורת והציבור האמ המלחמה ואחריה

בכדי להחליף  בא הראשונה של חיילי מלחמת המפרץ בגבריות עיסוקשהעוד נמצא  .ומקצועי , מחויבמוסרי

בכדי ליצור גיבורי מלחמה עבור הציבור האמריקאי ו ,ל חיילי מלחמת וייטנאםפגועה שאת הגבריות ה

(Papayanis ,2010 .) 

ם ממלחמת המפרץ לוותה בסיפורי גבורה. למרות שרבי הלוחמים חייליםהל כלחזרתם של  

ללא התייחסות האם הוענק  ציבורי יצר עבורם נרטיב של גבורההשיח ה מהחיילים לא ראו עצמם כגיבורים

. הדבר יצר פער בין תחושת החיילים לתדמית שנבנתה להם. חיילים על פועלם במלחמה להם עיטור גבורה

נשאלת השאלה  (.Papayanis ,2010) ת קשות שחוו סביב זה, חשו כי הם מרמים ומתחזיםתיארו תחושו

גבתה מלחמת יום הכיפורים האם בניית תדמית זו נכונה גם לצבא הישראלי? כפי שתואר בפרק הקודם, 

 נעשה ניסיון לבנות נרטיב של גבורה וזאת על מנת להעלות , האם בעקבות כךאבדות גדולות ושבויים רבים

 והאם נרטיב זה יוצר גם במקבלי העיטורים תחושה שהם מרמים ומתחזים?  את המורל בציבור הישראלי?

, הוצגו עד כה מחקרים המעלים שאלה נוקבת אודות משמעות הענקת עיטורי הגבורה ועל לסיכום 

י לאותה טורים משרתת את הארגון, את מורל הציבור ובניית מיתוס גיבור רלוונטיכך שייתכן שהענקת הע

לבחון האם הענקת העיטור, על כוונותיה הגלויות והסמויות,  בהמשך לממצאים אלו עבודה זו מבקשת העת. 

שהוצג עד בין תחושות החיילים לבין תחושת הציבור האם הפער  ?שי על מקבלי העיטוריםמשפיעה באופן רג
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ההישג החברתי )קבלת עיטור(, פער בין מתארות את האחת התופעות הפסיכולוגיות ש כיום?כה משתמר גם 

 לבין תחושה סובייקטיבית )אני לא ראוי לקבל עיטור(, היא תופעת המתחזה.

 

 המתחזהתופעת . 4

 נשיםאכתופעה המאפיינת  "תופעת המתחזה"תארו לראשונה את  (Clance & Imes, 1978) קלנס ואימס

תופעת המתחזה  .ולת אמתיתחסרי יכ חשים שהםדרטים חברתיים אך כמוצלחים על פי סטנ יםשנתפס

הודות לכך אלא  של יכולותיו וכישוריומתארת חוויה סובייקטיבית פנימית של אדם כי הישגיו לא הושגו ב

כתוצאה מכך או עבד קשה יותר מאחרים.  ,ביצע מניפולציות בכדי להרשים את האחראו שבעל מזל,  ואשה

 (. Clance, 1985מת להישגיו )האדם מרגיש שהוא מזייף את דרכו בחיים ואינו ראוי בא

וזיהתה אותה  ,שכיחה בקרב נשים מצליחות ת המתחזהתופעמצאה כי  (Clance, 1985) קלנס

, אקדמאיים ומקצועיים, דיווחו כי אינן מרגישות פגישות טיפוליות בהן נשים בעלות הישגים גבוהיםבמהלך 

נשים י אחרים רואים בהן משהו שהן לא. וכ ,. במקום הצלחה, נשים אלו הרגישו כי הן מזויפותמוצלחות

אלו לא הצליחו להפנים תחושה של הישג, מסוגלות או כשרון. הן לא הכירו בהצלחה העובדתית שלהן וחשו 

כיום ידוע כי  ,נשיםראשונים אודות תופעת המתחזה התמקדו במחקרים ההעל אף שספקות לגבי עצמן. 

 Beard, 1990; Cozzarelliמוטה על ידי מגדר ) הא איניהבאופן דומה אצל גברים ו מתתופעת המתחזה קיי

& Major, 1990 in Chrisman, Pieper, Clance, & Holland, 1995.) 

אדם החש מתחזה בעת השוואתו את עצמו לאחרים, נוטה להעצים את יכולותיהם של האחרים 

האדם  .המכוונת להישגיםבחברה תחרותית, הדבר מתבטא ביתר שאת (. Clance, 1985ולהפחית את ערכו )

(. אנשים Oriel, Plane & Mund, 2004מתמודד לעיתים קרובות עם המחשבה כי ערכו העצמי שווה להישגיו )

זקוקים לעיתים קרובות לעזרה בהפנמת תחושת היכולת והאמונה כי הישגיהם  שחווים את תופעת המתחזה 

 (. Langford, 1990נסיבות חיצוניות )של  ולא הם תוצאה של יכולת אישית

התחזות, מתקשה להפנים משוב והערות חיוביים מאחרים ומייחס אותן לגורמים  אדם שחש

 ,Cozzarelli & Major, 1990 in Leary, Patton, Orlando, & Funk)חיצוניים כגון מזל, עיתוי וקסם אישי

ת האמונה של האדם יתרה מכך, משוב והערות שליליים משמשים לעיתים קרובות חיזוק ואימו . (2000

(. בנוסף, משוב שלילי עלול לעורר חרדה בקרב האדם בשלל החשש כי יתגלה Lanford, 1990כחסר יכולת )

 ,Clance(. חרדה מחשיפת ההתחזות מעוררת בתורה תחושות דיכאון וניטור עצמי )Clance, 1985שמתחזה )

1988; Klein, 2000 .) 

ו ואחרים יורג ישגיו הוא מוקד שליטה חיצוני.אחד ההסברים לכך שאדם אינו מפנים את ה

(Vergauwe, Wille, Feys, Truyt & Anseel, 2015) המתחזה לתכונות  תופעתאת הקשר בין  בדקו במחקרם

ומצאו קשר שלילי ומובהק  אישיות אחרות וביניהן מוקד שליטה. הם בדקו אוכלוסיית עובדים ברחבי בלגיה
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דורג נמוך כך  האדם דורג גבוה יותר בתופעת המתחזהככל ש ,כלומר .בין סינדרום המתחזה למוקד שליטה

תוצאות אלו נמצאו בקנה אחד עם מחקר שבדק את השפעתו של הורה  .פנימישליטה במוקד יותר 

 זה (. במחקרRobinson & Goodpaser, 1991) המתחזה אצל ילדיו תופעתיסט על מוקד שליטה ואלכוהול

 Sightlerסיגטר ווילסון ) ליטה פנימי גבוה דורגו נמוך בסינדרום המתחזה.נמצא כי נבדקים בעלי מוקד ש

& Wilson, 2001)  נמצא כי כמחצית מהסטודנטים במחקרם  .סטודנטים לתואר ראשוןבדקו קשר זה אצל

נמצאו בעלי  תופעת המתחזהגבוה ב שדורגוכי סטודנטים תופעת המתחזה ונמצאו בקצה העליון של טווח 

 יצוני יותר. מוקד שליטה ח

 ,Chrisman, Pieper, Clance) תופעת המתחזה נמצאה בזיקה לתחושות שליליות נוספותנמצא כי ל

& Holland, 1995) , אנשים שדורגו גבוה יותר בסולם תופעת המתחזה דורגו גבוה יותר גם בסולמות

כי מי שסובלים מתופעת  כמו כן נמצאביטחון עצמי נמוך. ו המודדים דיכאון, חרדה חברתית, ביקורת עצמית

בנוסף, נמצאים בחרדה מתמדת שמא יגלו כי הם אינם מוצלחים כפי שאחרים מעריכים אותם.  המתחזה 

נמצא כי לאחר שהוקצתה לאנשים אלו משימה הישגית הם נתקפו בחלומות רעים, דאגה, ספקות עצמיים, 

(. האמונה Chrisman, Pieper, Clance, & Holland, 1995) נוכח כישלון אפשרי יכולתחרדה וחווית חוסר 

של אדם כי הוא לא מוכשר כפי שאחרים רואים אותו גורמת לו להרגיש כמו מתחזה או רמאי ועל כן הוא 

 . (Leary, Patton, Orlando, & Funk, 2000)חרד כי חוסר המיומנות שלו ייחשף 

ים ספטמבר ואחר .(well-being)עם תחושת רווחה אישית  בזיקה תופעת המתחזה נמצאה

(September, McCarrey, Baranowsky, Parent, & Schindler, 2001) מרכיבים מרכזיים  ו שישהבחנ

בתחושת הרווחה: קבלה עצמית, מערכות יחסים חיוביות עם אחרים, אוטונומיה, תחושת שליטה בסביבה, 

ירוג גבוה בסולם ההתחזות באופן מובהק כי נבדקים עם ד מראיםתכלית בחיים וצמיחה אישית. הממצאים 

השוואה בדורגו נמוך בתחושת הרווחה האישית במרכיבי קבלה עצמית ותחושת שליטה סביבתית. בנוסף, 

על תחושת רווחה נמוכה  ולנבדקים שדורגו נמוך בסולם ההתחזות, נבדקים עם דירוג גבוה בסולם זה דיווח

 ת עם אחרים. ערכות יחסים חיוביויותר במרכיבי תחושת תכלית, אוטונומיה, צמיחה אישית ומ

. 80-ותחילת שנות ה 70-תופעת המתחזה נבע מפרספקטיבה פמיניסטית בסוף שנות הב העניין

קליניות בנשים וציינו כי תופעת המתחזה ( התמקדו במחקרים ובתצפיות 1978קלאנס ואיימס )כאמור, 

. השאלה כונות נשיות בולטות יותרבעלי ת םימופיעה בעוצמה חזקה יותר אצל נשים ואצל גברים שנמצא

המתבקשת היא האם תפקידי המגדר והציפיות החברתיות השתנו בעשורים האחרונים מאז נוצר המושג של 

תופעת המתחזה? מחקרים עדכניים יותר מראים כי נשים וגברים חווים את תופעת המתחזה בשיעורים 

-Chrisman, Pieper, Clance, Holland, & Glickauf)דומים, אך הדבר בא לידי ביטוי באופן שונה 

Hughes, 1995; Harvey, 1981; Lawler, 1984; King & Cooley, 1995).  כיום, ניכר על פי הספרות, כי
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תופעת המתחזה לא עדיין חסר מחקר המתמקד באוכלוסיית הגברים ובאוכלוסיות מבוגרות. למיטב ידעתי 

 ומקבלי עיטורי גבורה בפרט.  ,אוכלוסיית חיילים בכללנחקרה כלל ביחס ל

 פעה בה האדם דוחה את הסברההוצגו עד כה מחקרים המסבירים את תופעת המתחזה כתולסיכום, 

כי הצלחותיו נובעות ממעשיו ומייחס להן סיבות חיצוניות לו. תחושת ההתחזות נוצרת בעקבות הפער בין 

 ההצלחות החיצוניות, חברתיות לבין התחושה הפנימית. 

 ,Galלעיטור )הסבורים כי אינם ראויים  אלה מקבלי העיטורים,מבין כך, ניתן לשער כי בהתאם ל

1986; bank, 1994)  קבוצת הביקורת, לוחמים על רמות גבוהות יותר של תחושת התחזות בהשוואה לידווחו

 . דומים שנלחמו לצדם במלחמת יום הכיפוריםדמוגרפים -סוציובעלי מאפיינים 

רת לחץ נפשי וחרדה שמא האדם יתגלה בהתחזותו. חרדה זו מובילה תחושת ההתחזות יוצ

 ,Chrisman, Pieper, Clanceביטחון עצמי נמוך )וספות כגון דיכאון, חרדה חברתית ולתחושות שליליות נ

& Holland, 1995) ,השפעת קבלת העיטור ותחושת ההתחזות  בהמשך להשערה זו, ארצה לבדוק את. לכן

רך שנים לאחר טקס קבלת העיטורים. לצו 43-כיום, כ את זקנתםתופסים העיטורים  מקבליהאופן שבו על 

 . בוצת הביקורתשל מקבלי העיטורים בהשוואה לק תהסובייקטיביכך, אבחן את תפיסת זקנתם 

 

 הזדקנות סובייקטיביתתפיסת . 5

-Kotter-Grühn, Kleinspehn) לאיכות חיים חיובית בסוף החייםן סימ היאשביעות רצון מהזדקנות עצמית 

Ammerlahn, Gerstorf & Smith, 2009  .) כך היחס בין הרווחים וההפסדים ככל שאדם מתבגר

וזאת בעקבות אירועים שליליים כגון אובדן של  (Baltes & Smith, 2003ההתפתחותיים הופך לשלילי יותר )

אספו במחקר ארוך טווח ח הנתונים שנוניתמחברים ומשפחה, התדרדרות הבריאות הפיזית וכדומה. 

כמתואר לעיל מרות חוסר האיזון המתהווה ל( נמצא כי 70-103, טווח גילאים N=516בברלין ) התקייםש

בדרך  ולמרות החוויה של ירידה בתפקוד פיזי וקוגניטיבי הקשורים לעלייה בגיל הכרונולוגי, אנשים מבוגרים

 (.Kunzmann, Little & Smith, 2000) כלל מרוצים מזקנתם

עצמית ה התפיסהו מרכיבים את זהות גילו ואת התבוננות והרהורים של האדם על גילו והזדקנות

. תפיסות עצמיות של הזדקנות מייצגות מבנה רב ממדי הכולל (Levy, Slade & Kasl, 2002)של הזדקנותו 

מרוצה מראה עד כמה האדם  תשביעות רצון מההזדקנות וגיל סובייקטיבי. שביעות רצון מההזדקנו

שביעות רצון מזקנתו של האדם קשורה לתחושה כללית של רווחה בנוסף, משינויים הקשורים לגילו. 

(Kleinspehn-Ammerlahn, Kotter-Grühn & Smith, 2008.) 

עמוקה לבריאותו  הזדקנותו עשויים להיות בעלי זיקהתפיסות, עמדות ואמונות של האדם לגבי 

בריאות ל הצביעו על הקשר החזק בין תפיסת הזקנהבים בתחום זה הגופנית והפסיכולוגית. מחקרים ר

שנים,  18ך של ור, במחקר א(Levy, Slade & Kasl, 2002) של, לוי, סלייד וקאסלגופנית ואריכות ימים. למ
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מצאו כי אנשים מבוגרים שדיווחו על תפיסות חיוביות יותר כלפי הזדקנותם המשיכו לשמור על רמות 

פקוד בריאותי מאשר אלו שדיווחו על תפיסות חיוביות פחות כלפי הזדקנותם. המחקר גבוהות יותר של ת

והתבקשו לציין את  תקופת המחקר,ומעלה. הנבדקים נבדקו מספר פעמים לאורך  50מבוגרים, בני  400בדק 

בנוסף, הנבדקים התבקשו לענות על שאלות לגבי . רמת הסכמה שלהם על הצהרות כלליות כלפי הזדקנותם

כולתם הגופנית כמדד לבריאות תפקודית. תוצאות המחקר הראו שתפיסות חיוביות יותר כלפי הזדקנות י

באופן משמעותי את התפקוד הבריאותי של האדם. יתרה מכך, הקשר נשמר  באוי, נשנמדדו בתחילת המחקר

ית בסיסית. גם כאשר מדדים אחרים נשלטו. למשל, גיל כרונולוגי, מצב סוציו אקונומי ובריאות תפקוד

כמו  נתונים אלו מצביעים על קשר הדוק בין הייצוג הנפשי של האדם על הזדקנותו לבין הזדקנותו הפיזית.

יותר מאנשים בעלי תפיסות אנשים בעלי תפיסות חיוביות יותר כלפי הזדקנותם חיים כן, מחקרים מצאו כי 

ווחו על תפיסות חיוביות יותר חיו כלפי הזדקנותם. במחקר שתואר לעיל, נמצא כי אנשים שדי שליליות

 בממוצע חיו חיוביות תפיסות על שדיווחו שנים יותר מאלו שדיווחו על תפיסות שליליות. אלו 7.6בממוצע 

 המדידה לאחר שנים 15 חיו שליליות תפיסות על שדיווחו שאלו בעוד הראשונה, המדידה לאחר שנים 22.6

י המשתנה היחיד שניבא באופן חזק יותר ממשתנה כאשר משתנים אחרים נשלטו נמצא כ .הראשונה

 & Levy, Slade)התפיסה את תקופת החיים ממועד הבדיקה הראשונה היה גילו הכרונולוגי של הנבדק 

Kasi, 2002). 

שנעשה  אריכות ימים. במחקר ארוך טווחבאופן דומה, תפיסות של קירבה למוות מנבאות גם הן  

. כחלק מהמחקר המשתתפים התבקשו לדרג 70-100מבוגרים בגילאי  439שנים, נבדקו  16בברלין ונמשך 

ם(. )מאוד מסכי 5-ועד  )לא מסכים( 1-את רמת הסכמתם עם ההצהרה "יש לי הרגשה כי זמני אוזל" מ

נבדקים שראו עצמם קרובים יותר למוות נפטרו מוקדם יותר מנבדקים בני גילם שראו עצמם רחוקים 

 ואילו חציון שנות החיים שנים, 3.6עמד על   למוות יותר קרוב של נבדקים שחשומהמוות. חציון שנות החיים 

לפיכך  (. Kotter-Grühn, Grühn, & Smith, 2010)שנים  6.1 עמד על   מהמוות, רחוקים של נבדקים שחשו

ימים. במחקר זה, אתמקד  בעלות השפעה משמעותית על אריכות הן הזדקנות של עצמיות עולה כי תפיסות

  . גיל סובייקטיביכפי שהיא מתבטאת במשתנה פיסת הזדקנות בת

 . גיל סובייקטיבי6

מתאר את התפיסה העצמית של אדם את גילו, להבדיל מהגיל הכרונולוגי שהינו גיל סובייקטיבי 

אדם הנשאל "בן כמה אתה מרגיש?" נוקב בגילו הסובייקטיבי לא רק בהשוואה לגילו כלומר,  אובייקטיבי.

י אלא גם בהתייחס למצבו החברתי, הבריאותי, הפסיכולוגי וניסיון חייו בהשוואה לקבוצת הכרונולוג

 וכאשר הפרט מתבקש לדרג את גילבנוסף, . ((Hubley & Hultsch, 1994 השווים הנמצאים בגילו הכרונולוגי
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מים הסובייקטיבי הוא לעיתים קרובות מתייחס לגורמים כגון שביעות רצון מהחיים, הופעת סימפטו

 .(Montepare & Lachman, 1989) הקשורים לגיל ופחדים מהזדקנות

תפקודי והבריאותי  העל מצבו הרגשי,  חלקי בלבד מספק מידע אדםהידע על גילו הכרונולוגי של ה

(Montepare, 1991גיל כרונולוגי משקף כמה שנים חי האדם לעומתו .),  גיל סובייקטיבי מייצג בן כמה הפרט

זולה  .60-. חוקרים החלו להתעניין בגיל הסובייקטיבי בשנות ה(Montepare & Lachman, 1989)מרגיש 

(Zola, 1962 ,היה בין הראשונים ששאל מבוגרים בני כמה הם מרגישים. מאז שאלה זו נשאלה פעמים רבות )

 בין גיל כרונולוגי לגיל סובייקטיבי. ש שרומחקרים רבים התמקדו בק ,בווריאציות שונות

ים קודמים, נמצא כי אנשים לעיתים רחוקות מדווחים על גיל סובייקטיבי התואם את גילם במחקר

, כלומר שהם מדווחים על גיל צעיר או מבוגר יותר. בנוסף, נמצא כי חל שינוי בדיווח הגיל יהכרונולוג

יבי אנשים צעירים מדווחים על גיל סובייקטהמחקר מצביע על כך שהסובייקטיבי לאורך שנות החיים. 

 & Rubinמבוגר יותר מגילם הכרונולוגי ואנשים מבוגרים מדווחים על גיל סובייקטיבי נמוך יותר )

Berntsen, 2006.)  

 97עד  20משתתפים בגילאי  1,470( ערכו מחקר בו שאלו Rubin & Berntsen, 2006רובין וברנטסן )

רוב  25ככל שהאדם מתבגר. עד גיל  בני כמה הם מרגישים ומצאו שחל שינוי בדיווח על גיל סובייקטיבי

, נוצרת הצלבה 25האנשים מדווחים על גיל סובייקטיבי מבוגר יותר ביחס לגילם הכרונולוגי. בסביבות גיל 

 . המרחק בין גיל סובייקטיבייורוב האנשים מדווחים על גיל סובייקטיבי צעיר יותר יחסית לגילם הכרונולוג

ותר , אנשים מדווחים על גיל סובייקטיבי נמוך י40מגיל  .40ותר לאחר גיל לגיל כרונולוגי הופך להיות עקבי י

 ולוגי.בממוצע מגילם הכרונ 20%-בכ

משתתפים  5,000( בו שאלו Goldsmith & Heiens, 1992במחקר דומה שערכו גולדשמיט והינז )

יותר כך הם מדווחים על פני ארבע מדינות נמצאו ממצאים דומים. ככל שהאנשים מבוגרים  92עד  21בגילאי 

 ומעלה דיווחו על גיל סובייקטיבי צעיר יותר מגילם 60מאנשים בגילאי  80%על גיל סובייקטיבי צעיר יותר. 

, נמצא גם כי מבוגרים בנוסף% דיווחו על גיל מבוגר יותר מגילם הכרונולוגי. 1-הכרונולוגי בעוד שפחות מ

יל של המשתתפים במחקרנו( מרגישים בדרך כלל צעירים בגיל הזקנה הצעירה, הגיל השלישי )אוכלוסיית הג

למעשה, מחקרים רבים מצביעים על  (.Hubley & Hultsch, 1994שנים מכפי גילם הכרונולוגי ) 15עד  10ב

מבוגר יותר כך גדל הפער בינו לבין הגיל הסובייקטיבי. ניתן להסביר ממצא זה  יכך שככל שהגיל הכרונולוג

זקנה נחשבת לעיתים קרובות לסטיגמה שלילית והיא קשורה בירידה בתפקוד בכך שבתרבות המערב, ה

 .(Ward, 1977) ובנראות החיצונית

במחקרה ( Barman, 2002ברמן ) גילם הסובייקטיבי? קובעים אתיך אנשים נשאלת השאלה א

בני  מצאה כי אנשים משתמשים בסממנים חיצוניים לגבי בני כמה הם נראים ובסממנים תפקודיים לגבי

 וכלומר, גיל כמה הם מרגישים. כמו כן, הפרט מחליט זאת באמצעות השוואה חברתית לסובבים אותו.
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הבנת תופעות אחרות כגון עשוי להיות משמעותי ב של הפרט והפער בינו לבין גילו הכרונולוגי סובייקטיביה

ל הנחקרים המצויים בטווח הגילאים ש ים העוסקיםהבא אציג מחקרבחלק  נפשית.הגופנית וה ובריאות

 פורים.במוקד עבודה זו, קרי גילם של מקבלי העיטורים ממלחמת יום הכי

 

 גיל סובייקטיבי והשפעותיו על הפרט 6.1

 Mossey, 1995)למשל  לבריאות נפשית וגופנית גיל סובייקטיבי מחקרים שונים מצאו קשר בין

Demakakos, Gjonca, & Nazroo, 2007;.) בריאות הנפשית הייקטיבי יש השלכות על לגיל הסוב ,כמו כן

נמצא  בית אבותועל השתלבות טובה יותר בגיל סובייקטיבי במחקר על  .של הפרט ועל תפקודו הפסיכולוגי

יותר, תחושת  התחושת מסגולות גבוהאלו שדיווחו על גילאים סובייקטיביים צעירים יותר דיווחו על כי 

. יםהחדש מגוריםי אחרים והסתגלות טובה יותר ליותר כלפיותר, גישה חיובית  התועלת עצמית גבוה

מעבר. ביחס לה יותר הגבובעלי תפיסת שליטה ו יותר הבעלי אסרטיביות גבוהכמשתתפים אלו נמצאו גם 

מאשר גיל להשתלבות בדיור ציבורי מחקר זה מראה כי גיל סובייקטיבי מנבא טוב יותר תוצאות התאמה 

 .( (Carp & Carp, 1981 כרונולוגי

תפיסה עצמית של גיל ואריכות ימים משפיעה באופן ישיר על תחומי חיים מרכזיים, כגון כמו כן, 

 Shrira, Bodner, ולכן תפיסה זו רלוונטית לתפקודו של האדם ומנבאת את תפקודו העתידי )יבריאותמצב 

& Palgi 2014 .)יותר ) לתפקוד גופני טוב הכקשור הצעיר מכפי גילו נמצא ההרגשה כי אדםMontepare, 

 (. Kotter-Griffin, at other, 2009לירידה בסיכון לתמותה )אף ( ו 2009

 ,Solomonגיל סובייקטיבי צעיר נמצא כקשור לרווחה נפשית גבוהה ולמצוקה נפשית נמוכה )

Helvitz, & Zerach, 2009מחקרים מראים קשר בין משתנים פסיכולוגיים, כגון חוסר משמעות , (. בנוסף

 & Solomon, Helvitz(, שביעות רצון נמוכה ותגובות רגשיות שליליות )Baum & Boxely, 1983בחיים )

Zerach, 2009 .לגיל סובייקטיבי גבוה של האדם ) 

ותפיסת אריכות  יהאם גיל סובייקטיבבדקו  (Shrira, Bodner & Palgi, 2014שרירא, בודנר ופלגי )

בסימפטומים של דיכאון וחרדה, סימפטומים שעשויים להיות ת ימים קשורים למצוקה נפשית המאופיינ

נמצא כי מי שתפס את מותו ו 86עד  50אנשים בגילאים  1073. במחקרם השתתפו קשורים בביטוי סומטי

, מי שדיווח על גיל בנוסףדיווח על מצוקה נפשית גבוהה יותר מאלו שתפסו את מותם רחוק יותר. קרוב 

יווח על מצוקה נפשית גבוהה יותר מאשר אלו שדיווחו על גיל סובייקטיבי צעיר. סובייקטיבי מבוגר יותר ד

יותר הופיעה כאשר הנבדק הרגיש גם קרוב יותר למוות וגם בגבוהה הנפשית המצוקה הבמחקר נראה כי 

 מבוגר יותר.
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 גיל סובייקטיבי וזיקתו לאירועים טראומטיים  6.2

מעבר  הינםאשר לעיתים  נפשייםוים, פיזיים ים, קוגניטיבימשאבים חברתי תשרוד עם טראומההתמודדות 

לקשיים שנגרמים על ידי  יתרה מכך, בגיל מבוגר, כאשר דרישה זו נוספתמשאבים הקיימים לפרט. ל

עשויה להוביל . אי התאמה זו אי התאמה בין המשאבים לתוצאות האירוע הטראומטי תיתכן ,זדקנותהה

 (.Palgi, 2016) תרלתפיסת גיל סובייקטיבי מבוגר יו

( ערכו מחקר בו Hoffman, Shrira, Cohen-Fridel, Grossman & Bodner, 2016הופמן ואחרים )

 .2015-ו 2014ראלי פלסטיני בשנים משתתפים שנחשפו למתקפת טילים במהלך העימות היש 1896בדקו 

תסמינים רים לרמת שות סובייקטיבית קוגיל סובייקטיבי וסמיכות למוהאם מטרת המחקר הייתה לבדוק 

סמיכות למוות רחוקה . במחקרם נמצא כי משתתפים בעלי גיל סובייקטיבי צעיר יותר וםפוסט טראומטיי

בי בין גיל סובייקטי הרמה נמוכה של תסמינים פוסט טראומטיים. בנוסף, האינטראקצייותר דיווחו על 

 של תסמינים פוסט טראומטיים. לרמות הגבוהות ביותר  מבוגר לסמיכות למוות קרובה הייתה קשורה

. גילם הכרונולוגי הממוצע עמד 90עד  50גילאי קשישים ב 339( ערך מחקר בו בדק Palgi, 2016פלגי )

מטרת המחקר הייתה לבדוק האם ישנו קשר בין תסמינים פוסט טראומטיים לבין צמיחה פוסט  .65על 

ית הינם משתנים הממתנים קשר זה. השערות טראומטית כאשר גיל סובייקטיבי וסמיכות למוות סובייקטיב

מחקרו לא אוששו במלואן. ברם, נמצא כי גיל סובייקטיבי צעיר יותר וסמיכות למוות רחוקה יותר היו 

 קשורים לרמה נמוכה של תסמינים פוסט טראומטיים. 

 ,Solomon)יץ וזרח ן הלבתוצאות מחקר זה עולות בקנה אחד עם תוצאות מחקרן של סלומו

Helvitz, & Zerach, 2009)בעיות בריאותיות ותפיסת טייםפוסט טראומ םתסמיני ,  בו נבדק הקשר בין ,

. המשתתפים נשאלו שתי שאלות לגבי תפיסת לים שנלחמו במלחמת לבנון הראשונהחיי 502גיל. המדגם כלל 

שאובחנו  םלוחמי גילם: האם אתה מרגיש שהתבגרת לפני זמנך? בן כמה אתה חושב שאתה נראה? נמצא כי

שלא  לוחמיםדיווחו על גיל סובייקטיבי מבוגר יותר בהשוואה ל טייםפוסט טראומ םכסובלים מתסמיני

, בעיות בזיכרון טייםפוסט טראומ משקעים נבדקים עם בקרב בנוסף, טיים.פוסט טראומ סבלו מתסמינים

 ומשקל עודף נמצאו באופן מובהק כקשורים לגיל סובייקטיבי גבוה.

אוששו על ידי מחקר נוסף בו נבחנו ההשפעות ארוכות הטווח של טראומת מלחמה  תוצאות אלו

הקשורות לתסמיני לחץ פוסט טראומטיים, בריאות פיזית וגיל סובייקטיבי. המחקר בדק שבויי מלחמת יום 

בהשוואה  ם הכיפוריםכי קבוצת השבויים ממלחמת יוהכיפורים בהשוואה ללוחמים ממלחמה זו. נמצא 

 .במצב הבריאותי שלא נשבו סבלו משעורי תמותה גבוהים יותר, דיווחו על הידרדרות גדולה יותרללוחמים 

פוסט  תסמינים בנוסף, נמצא כי שבויי המלחמה דיווחו על גיל סובייקטיבי גבוה יותר. וכן, שבויי מלחמה עם

 ,Avidor) מטייםתסמינים פוסט טראו דיווחו על גיל סובייקטיבי גבוה יותר משבויים ללא טייםטראומ

Benyamini & Solomon, 2014 .) 
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התמודדות עם תוצאות החשיפה לטראומה בגיל צעיר יותר בנוסף להתמודדות עם אתגרי 

לעיתים  תהזקנים נצפכמו כן, בקרב  (.Palgi, 2016ההזדקנות עשויים להגדיל את הגיל הסובייקטיבי )

( נטייה Solomon, Helvitz & Zerach, 2009ותיו. )קרובות נטיית האדם לבחון את חייו ולסקור את זיכרונ

אי  מאוחרות והופעת תסמינים הקשורים לטראומת עבר. פוסט טראומטיות זו עשויה לתרום לתגובות

, הנפשיות והפיזיות של האדם לבין אירועים לוחצים מעברו וקשיי תהתאמה בין יכולותיו הקוגניטיביו

 . (Solomon, Helvitz & Zerach, 2009)ו הסובייקטיבי ההזדקנות בהווה עשויים להשפיע על גיל

לסיכום, הוצגו עד כה מחקרים הסוקרים את הפער בין גילו הסובייקטיבי של האדם לבין גילו 

הכרונולוגי. כמו כן, סקרנו את משמעות פער זה ואת השפעותיו על מצבו הנפשי והפיזי של הפרט. נראה כי 

מחקר  ., בעיקר התמקד המחקר באירועי מלחמהיים מהעברם טראומטהגיל הסובייקטיבי מושפע מאירועי

זה מבקש לבחון את הגיל הסובייקטיבי של מקבלי עיטורי הגבורה ממלחמת יום הכיפורים. על פי תיאורי 

המעשה של אירועי גבורה אלו עולה כי מקבלי העיטורים היו חשופים לאירועים טראומטיים קיצוניים. 

כפי שהוצג בתחילת עבודה  נחשפו מקבלי העיטורים הינה גבוהה וכוללת בין היתרעוצמת הטראומה אליה 

ללא נשק,  הגיהר, חיילי אויב רבים תגישל גופות, הר מספר רבל הפי, חשכגון קטיעת יד פציעות קשות :זו

בלי מקמבין בהתאם כך, ניתן לשער כי  .מכוח גדול בודדים נותרו ניצוליםו מפקדם ואנשי צוות נהרגו לידם

ידווחו על גיל סובייקטיבי מבוגר יותר בהשוואה  נחשפו לאירועים טראומטיים לוחצים, אלו שהעיטורים

דומים שנלחמו במלחמת יום אישיים וצבאיים לוחמים בעלי מאפיינים  שכוללת לקבוצת הביקורת,

 הכיפורים.

 . הקשר בין גיל סובייקטיבי ותחושת התחזות7

גיל סובייקטיבי ברם,  גיל סובייקטיבי ותחושת התחזות לא נבדק בעבר.הקשר בין  ככל הידוע מהספרות

יתרה מכך, שתי פרספקטיבות  המעידים על תפיסה עצמית של האדם.שני פרמטרים הם  חושת התחזותות

ועל בסיס  ת על מצבו הנפשי של האדם. על כן,תחושות שליליות המשפיעואלו כל אחת בדרכה מצביעה על 

 ם גיל סובייקטיבי. תמצא בקשר חיובי עלשער כי תחושת התחזות יתן סקירת ספרות זו, נ

הספרות התיאורטית המועטה בנושא מקבלי עיטורי גבורה מצביעה גם על היבט סלוטוגני בעת  

חזרתם מהמלחמה. הן במובן החברתי בו נפתחות למקבלי העיטורים הזדמנויות תעסוקתיות ופוליטיות 

שי בו מקבלי העיטורים מפתחים פחות תסמינים פוסט טראומטיים (, והן במובן הנפ2011)אפרתי 

טורי הגבורה ממלחמת מקבלי עיבנוסף, נמצא כי (. Dekel et al., 2003בהשוואה ללוחמים שלחמו לצדם )

 & Wansink, van Ittersumb)ג וההגשמה העצמית שלהם בתחושת ההישחשים עלייה  העולם השנייה

Paynec, 2012 של מקבלי עיטורי  עצם קבלת עיטור הגבורה עשויה לשמש "מגן" על נפשםכי (. ניתן לראות

תחושת ההתחזות תמתן את הקשר בין סוג השתייכות לקבוצה לבין גיל  הגבורה. על כן, להשערתי
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סובייקטיבי כך שמקבלי עיטורי גבורה שאינם חשים כמתחזים יתפסו את גילם כצעיר יותר מקבוצת 

 .בוגר יותר מקבוצת הביקורתגבורה אשר חשים כמתחזים יתפסו את גילם כממקבלי עיטורי ו הביקורת

 

 ררציונל המחק. 8

בקרב אוכלוסיית מקבלי עיטורי גבורה ממלחמת תחושת ההתחזות וגיל סובייקטיבי  בחון אתמחקר זה בא ל

 בנוסף, המחקר מבקש לבחון את הקשר בין תחושת התחזות לגיל סובייקטיבי. יום הכיפורים. 

מחקר זה בודק לראשונה  ככול הידועפרות המקצועית מציגה מחקר מועט בתופעת המתחזה וכן הס

. יתרה מכך, לוחמים לשעבראת תופעת המתחזה באוכלוסיית מקבלי עיטורי גבורה וייתכן אף באוכלוסיית 

 מנגד, בישראל.את תופעת המתחזה  מחקר זה בודק לראשונה מבחינה אמפירית ככל הידוע

אך ככל הידוע לא נבחנה זיקתו למשתנה תופעת המתחזה וכן  קטיבי הינו משתנה שנחקר רבותגיל סוביי

 בקרב מקבלי עיטורי גבורה.  תפיסת זקנה סובייקטיביקיים ידע מועט אודות 

החוויה הסובייקטיבית של מקבלי העיטורים, בחינת להעמיק בלקונה זו תוך המחקר היא  מטרת

לתפיסת זקנה שלילית וטור והאם פרשנות זו הובילה לתחושת התחזות דרך הפרשנות שהם מעניקים לעי

אודות השפעת אירועי  ועשוי להניב תובנות מקבלי עיטורי גבורהמחקר זה מנסה לשפוך אור על  ,בכךיותר. 

 כיום. מקבלי העיטורים הקרב ועצם קבלת העיטור על מצבם של 

עיטורי גבורה והעמקת המחקר  ימקבלרחבת הספרות על אוכלוסיית היא ה חשיבות המחקר

מצבם הנפשי של מקבלי  היא בבדיקת תרומת קבלת העיטור על וחשיבותבנוסף, המתחזה.  תופעתבנושא 

 ני גיל סובייקטיבי ותחושת התחזות.משת העיטורים על ידי בחינת

 . השערות המחקר9

 מקבוצת הלוחמים.ידווחו על תחושת התחזות מקבלי עיטורי גבורה שיעורים גבוהים יותר מבין  .1

 מקבלי עיטורי גבורה ידווחו על גיל סובייקטיבי מבוגר יותר מקבוצת הלוחמים. .2

תחושת , כלומר ככל שבקרב כלל המדגם יימצא קשר חיובי בין תחושת התחזות לגיל סובייקטיבי .3

 ההתחזות גבוהה יותר כך הגיל הסובייקטיבי יהיה מבוגר יותר.

. לגיל סובייקטיבי ושת התחזות אשר תוביל לחיזוק הקשרבין גבורה ותח התתקיים אינטראקצי .4

 ובייקטיבי מבוגר יותר משאר המדגםמקבלי עיטורי גבורה עם תחושת התחזות גבוה ידווחו על גיל ס

משאר  מקבלי עיטורי גבורה עם תחושת התחזות נמוכה ידווחו על גיל סובייקטיבי צעיר יותרו

 המדגם.
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 מודל המחקר 9.1
 

 

 שיטה. 10

 אוכלוסיית המחקר 10.1

. 1973לוחמים אשר נטלו חלק פעיל במלחמת יום הכיפורים שהתרחשה בשנת  משתתפים 147מונה  המדגם

המשתתפים במחקר משתייכים לשתי קבוצות, האחת היא קבוצת הלוחמים אשר קיבלו עיטור על 

חמה ולא קיבלו , והקבוצה השנייה היא קבוצת לוחמים אשר השתתפו במל(N=75)פעולותיהם במלחמה 

ישראלים הדוברים את השפה העברית. איתור גברים . כל המשתתפים הינם (N=72)עיטור, קבוצת הביקורת 

משתתפים פוטנציאליים נעשה על בסיס מאגר נתונים קיים אודות לוחמים שהשתתפו במלחמת יום 

שהשתתפו בגל קודם של  נבדקים 100-קבוצת המעוטרים נעשתה פנייה על ידי עורכות המחקר לב. יםכיפורה

עשר -עשרה סירבו להשתתף במחקר, אחד הנבדקים שעליהם נעשתה פנייה, 100מחקר שנערך בצה"ל. מתוך 

קבוצת הביקורת, נערכה פנייה גם כן על ידי בואחד לא השתתף עקב אי מסוגלות.  נפטרו, שלושה לא אותרו

ארבעה לא אותרו ואחד לא השתתף עקב אי סרבו, שלושה נפטרו,  20נבדקים, כאשר  100-עורכות המחקר ל

 מסוגלות. 

, גילמוגרפיים. נמצאו הבדלים מובהקים במשתנים ד-הבדלים בין הקבוצות במשתנים סוציו נבדקו 

. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות במשתנים מספר וסוג שרות בזמן מלחמת יום הכיפורים דרגה

נכה צה"ל, סטטוס עבודה כ הכרה ים, מצב משפחתי, רמת דתיות,ילדים, שביעות רצון מהחיים, אירועי חי

בשנה האחרונה, הכנסה, הורים ניצולי שואה וסוג שירות בזמן מלחמת יום הכיפורים. ניתוח הנתונים 

  .2-ו 1הדמוגרפיים מוצגים בלוחות 

 תקןמוצעים וסטיות מ -מוגרפיים של קבוצת המעוטרים וקבוצת הביקורתד-: נתונים סוציו1לוח 

 df T (N=72)ביקורת  (N=75)מעוטרים  משתנה

 M SD M SD   

 66. 119 1.54 3.53 1.27 3.36 מספר ילדים

 *3.07- 136.60 4.27 67.01 5.74 69.57 גיל

 1.26- 131.50 1.50 4.68 1.09 4.96 שביעות רצון מהחיים

 02. 138.20 1.66 4.33 2.03 4.33 אירועי חיים

*p<.005         
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 מוגרפיים של קבוצת המעוטרים מול קבוצת הביקורתד-: השוואת נתונים סוציו2 לוח

 df 2X (N) כלל המדגם ביקורת )%( (%מעוטרים ) משתנה
 4.87 3 146   מצב משפחתי

  84.5 88 נשוי
  1.4 4 אלמן

  11.3 6.7 גרוש

  0 1.3 רווק
  2.8 0 אחר

 3.66 2 136   רמת דתיות
  64.7 79.4 חילוני

  20.6 11.8 מסורתי
  14.7 8.8 דתי

 7.61 3 148   נכה צה"ל
    74 61.3 לא

    20.5 29.3 כן, פיזי
    5.5 2.7 כן, נפשי

    0 6.7 כן, פיזי ונפשי
 2.83 2 144   סטטוס עבודה 

    26 31 לא עובד
    8.2 15.5 משרה חלקית
    65.8 53.5 משרה מלאה

 4.25 4 143   כנסהה רמת
    5.6 4.2 הרבה מתחת לממוצע
    11.3 4.2 מעט מתחת לממוצע

    22.5 18.1 בדומה לממוצע
    35.2 37.5 מעט מעל לממוצע

    25.4 36.1 הרבה מעל לממוצע
 5.31 3 141   הורים ניצולי שואה

    65.7 63.4 לא
    2.9 7 האם
    8.6 1.4 האב

    22.9 28.2 שני ההורים
 8.33* 2 146   סוג שירות בזמן המלחמה

    58.3 36.5 חובה
    9.7 23 קבע

    31.9 40.5 מילואים
 15.64** 2 142   דרגה
    58.8 29.7 חוגר
    16.2 13.5 נגד

    25 56.8 קצין
          *p<.05 **p<.001 
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 כלי המחקר 10.2

 םדמוגרפיי-שאלון נתונים סוציו 10.2.1

משתתפי המחקר, כל משתתף ענה על שאלות  דמוגרפיים של-על מנת לבדוק הבדלים בנתונים הסוציו

העוסקות במצב המשפחתי שלו, רמת דתיותו, האם הוא מוכר כנכה צה"ל, כיצד היה מגדיר את רמת הכנסתו 

במלחמת יום  ביחס לממוצע בישראל, האם הוא עובד, האם הוריו ניצולי שואה, ובאיזה דרגה ותפקיד היה

 . יםכיפורה

 

 שאלון גיל סובייקטיבי 10.2.2

בהסתמך על מדד הגיל שימוש בשאלון  נעשהשל נבדקי המחקר הגיל הסובייקטיבי על מנת לבדוק את 

שאלון זה בוחן תפיסת גיל סובייקטיבית בעזרת  .(Barak & Schiffman, 1981הסובייקטיבי של ברק ושפמן )

אני מרגיש כאילו אני נמצא בשנות " -הרגשה ת גיל:שונים של תפיס ממדים 5היגדים המתבססים על  5

עיל כאילו אני בשנות פלרוב אני " -פעילות ,"אני נראה כאילו אני בשנות ה___ לחיי" -נראות ,"ה___ לחיי

אני חש " -חיוניותו "תחומי העניין שלי הם לרוב של אדם בשנות ה___ לחייו" -תחומי עניין ,"ה___ לחיי

קבוצות גיל החל משנות העשרים ועד  8דדים בסולם של היגדים אלו נמ ."חיוני כאילו אני בשנות ה___ לחיי

הפער כן, נמדד מו כ אלו. מחושב על ידי מיצוע חמשת היגדיםכגורם על  לשנות התשעים. הגיל הסובייקטיבי

 הן כללית והן ממדית מהווה אינדיקציהוהדבר  בכל אחד מההיגדיםבין הגיל הסובייקטיבי לגיל הכרונולוגי 

במחקר הנוכחי,  .(Barak & Schiffman, 1981) 0.88אלפא קרונבך עם  זה נמצא מהימןשאלון  לתפיסת הגיל.

 .0.9 על פי מדד אלפא של קרונבך פנימיתנמצאה מהימנות 

 

 שאלון התחזות 10.2.3

, Clance Impostor Scale  (1985 תחושת ההתחזות בקרב משתתפי המחקר נמדדה באמצעות שאלון

Clance.) התחזות  5-)התחזות נמוכה( ל 1 רג ביןפריטים שהסולם תשובות בהן מדו 20-שאלון זה מורכב מ(

לכן, גם  .ת התחזות מובהקתופענקודות מעיד על ת 62ציון כולל מעל כאשר נקודות לכל שאלה. ( הגבוה

 0.84קרונבך של אלפא עם  נקודות ומעלה. שאלון זה נמצא מהימן 62-במחקר זה סף ניתוח המחקר נקבע כ

.(Campbell, 1986; Holmes et al., 1993)  רמות וזאת על פי מחקריה של  4בנוסף ניתן לסווג את הציון לפי

בין ,  (few impostor feelings)נקודות מדובר בהתחזות נמוכה 40כך שעד סכום של   (Hoang, 2013).הואנג,

 frequent impostor) נקודות התחזות גבוהה 61-80בין , (moderate)התחזות בינונית  נקודות 41-60

feelings) נקודות התחזות משמעותית 80ל ומע(Intense)  במחקר זה נעשה הן שימוש במשתנה רציף .

תחושת  שאלון. ה בין הקבוצותלהבחנ משתנה קטיגוריאלישחושב על ידי סכום הנקודות הכולל והן שימוש ב
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אנגלית ולצורך מחקר זה תורגם לשפה העברית ושוב לשפה האנגלית ע"י דוברי ב ההתחזות נכתב במקור

 .0.84, במחקר הנוכחי, נמצאה מהימנות פנימית על פי מדד אלפא של קרונבך גלית ברמת שפת אם.אנ

 

 אירועים שבגינם ניתן ללוחמים עיטור גבורהתפיסת שאלון  10.2.4

-שאלון זה נבנה באופן ייחודי למחקר זה והועבר לקבוצת מקבלי עיטורי הגבורה בלבד. השאלון מורכב מ

ו את עיטור הגבורה. מקבלי העיטורים התבקשו לענות בליקהלוחמים ם שבגינם האירוע/ישאלות על  12

 נמצאה מהימנות פנימיתבהתייחס לפעולות שנקטו בעת האירוע עליו הוענק להם עיטור הגבורה. לשאלון 

מים במהלך ניתוח הגור , נערך ניתוח גורמים לשאלון. לאור זאת0.64, על פי מדד אלפא של קרונבך בינונית

 3. על כן הורדו 0.35תה בקרה באמצעות צמצום טעינה כפולה וכן הגבלת עוצמת הטעינה למינימום של נעש

(. כפי 0.001p, 166.4=2X=0.63, kmo>שאלות מהשאלון וכן הוקטנו מספר המודלים הקיימים בהדרגה )

 פרק התוצאות.ב 4 בלוחשניתן לראות 

 תיים הנבדלים אחד מהשני על ידי שאלות שונות.ניכר כי ישנם שני גורמים משמעולאחר סיום הניתוח 

נימית על פי מדד אלפא הגורם הראשון מאפיין את הלוחם המיומן והדבק במטרה נמצא בעל מהימנות פ

פנימית . הגורם השני מאפיין את הלוחם המציל והפועל מעבר לתפקידו נמצאת מהימנות 0.71 של קרונבך

 . 0.72 על פי מדד אלפא של קרונבך

 

 הליך המחקר 10.3

מלחמת יום מקבלי עיטורי גבורה מ, התבצעה פנייה ראשונית אל בתיהם של 2017במהלך חודש יולי 

-ולוחמים שלחמו במלחמה ולא קיבלו עיטור, בבקשה להשתתפותם במחקר. הפנייה בוצעה על הכיפורים

שפירט את נושא ידי עורכות המחקר, עשר סטודנטיות לתואר שני בעבודה סוציאלית, באמצעות מכתב 

המחקר ומטרתו, הבטחת החיסיון והאנונימיות והסבר על כללי האתיקה בהם עומד המחקר, כפי שמפורט 

 בהמשך. פנייה חזרה לחוקרות התאפשרה באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון של עוזר המחקר. 

ידי -נית על, התבצעה פנייה טלפו2017לאחר הפנייה הראשונית, במהלך החודשים יולי עד דצמבר 

עורכות המחקר לביתם של הלוחמים אשר לא יצרו עמנו קשר. במהלך השיחה הוסברה בשנית מטרת 

 במחקר. להשתתפות המחקר והעקרונות האתיים בהם הוא עומד, ועלתה בקשה 

באחת משלוש דרכים, בהתאם לבחירת המשתתף: הראשונה, הגעה  השתתפות במחקר התאפשרה

ית המשתתף או למקום שנקבע מראש לצורך מילוי השאלונים. השנייה, השמה של אחת מעורכות המחקר לב

של השאלונים בתיבת הדואר של המשתתף, על ידי אחת מעורכות המחקר, ואיסופם חזרה דרך תיבת הדואר. 

השלישית, שליחת השאלונים באמצעות דואר ישראל או באמצעות באימייל. לפני מילוי השאלונים אישרו 
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השתתפותם לאחר שקראו את הפנייה האישית שצורפה בראשית כל שאלון וכללה הסברים המשתתפים את 

 אודות ההשתתפות במחקר, מטרותיו, הסוגיות האתיות ופרטי עורכי המחקר.

 

 אתיקה 10.4

מחקרי דאג לשמירה על פרטיותם של האביב. הצוות -המחקר אושר בוועדת האתיקה של אוניברסיטת תל

פרי של ידי קידוד מס-ולאו באופן אנונימי וכל המידע שנמסר בהם היה חסוי עלהמשתתפים, השאלונים מ

השאלונים ללא פרטים מזהים, וריכוזם במעטפה סגורה עם קבלתם. הנבדקים אישרו את השתתפותם 

נייה האישית שצורפה בראשית כל שאלון, בה הוסברו מטרות המחקר וכללי ידי קריאת הפ-במחקר על

אנונימיות, חיסיון וזכות הנבדק לפרוש בכל זמן נתון. כמו כן, כל המשתתפים  –חקר האתיקה בהם עומד המ

חתמו על טופס הסכמה מדעת להשתתפותם במחקר, אשר הושם במעטפה סגורה שונה מהמעטפה של 

השאלונים המלאים. לאורך איסוף הנתונים צוות המחקר היה זמין לשאלות שעלו ממשתתפי המחקר. 

חקר לאחר ניתוח הנתונים ניתנה האפשרות לבקש דיווח עתידי של תוצאות המ בנוסף, בתום המענה

 ובדיקתם.

 

 פרק תוצאות. 11

 השערה ראשונה 11.1

ושת התחזות גבוהה יותר גבורה ידווחו על תח מקבלי עיטורי לפיהעל מנת לבחון השערת המחקר הראשונה 

בוצות. קלבדיקת הבדלים בין  Independent samples T- test בהשוואה לקבוצת הביקורת נערך מבחן מסוג

הופרכה ולא נמצא הבדל ברמת ההתחזות  לפי תוצאות המבחן, השערה זומציג את תוצאות המבחן.  3ח לו

 בין מקבלי עיטורי הגבורה לבין לוחמים ללא עיטורים.

 
 בין קבוצות המחקרתחושת ההתחזות לבדיקת הבדלים ב Tטבלת ממוצעים, סטיות תקן ומבחן  :3 לוח

*a- שוותת החופש חושבו כאשר השנויות דרגו 

 

ממוצע    נהמשת
)סטיית 

 תקן(

 Tמבחן 
(137)*a 

P 

 מקבלי עיטורי גבורה 
(N=70) 

 לוחמים ללא עיטורים
(N=69) 

   

 0.17   תחושת התחזות
(0.09) 

1.89 0.06 

 2.21 ממוצע
 

2.04    

    (0.05) (0.07)         סטיית תקן
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-לאחר שקבוצת מקבלי עיטורי גבורה חולקה לשתי קבוצות נפרדות: "גיבור לוחם" וו בהמשך למבחן זו

 . F (2,136)=2.2, p = .12תוצאות מבחן זה לא נמצאו מובהקות. שונות חד כווני. "גיבור מציל" נערך מבחן

 

 השערה שנייה 11.2

יותר  גיל סובייקטיבי מבוגר מקבלי עיטורי גבורה ידווחו על לפיהה יינשה על מנת לבחון את השערת המחקר

 כו שני מבחנים.נערבהשוואה ללוחמים אשר לא עוטרו בעיטורי גבורה 

שוער הממשונה בלבדיקת הבדלים בין קבוצות.  Independent samples T- testמבחן מסוג  מבחן ראשון

 ןביו (M = 17.51, SD = 8.85), בין קבוצת מקבלי העיטורים t (142) = 1.04, p = .30הבדל מובהק לא נמצא 

 .(M = 16.05, SD = 8.00) קבוצת הביקורת

וזאת על מנת לבדוק האם חמשת הממדים השונים  שונות חד כווני בהמשך למבחן זה נערך מבחן

 הנמצאים תחת משתנה העל גיל סובייקטיבי יימצאו בעלי הבדל מובהק.  

 Pillai's Trace. הוג הקבוצפי ס-על גיל סובייקטיבינמצא הבדל מובהק בגורם העל של לא להשערה,  ניגודב

04. = 2h ,40. = , p1.03 = 5,128)( Fת בחמש לא נמצאו הבדלים מובהקים . בניתוחי שונות חד כיווניים

 הממדים. 

שהעלה שני ממדים של קבוצת הגיבורים  ,4בלוח , כפי שניתן לראות לאור ניתוח גורמיםבנוסף, 

ר המשתנה הבלתי תלוי הינו סוג קבוצה , כאששונות חד כווני מבחן "גיבור מציל"( נערך-)"גיבור לוחם" ו

)"גיבור לוחם", "גיבור מציל" וביקורת( והמשתנה התלוי הינו חמשת ממדי משתנה גיל סובייקטיבי. כפי 

Pillai's Trace F )5,122( = 2.27 ,תוצאות המבחן מצביעות על מובהקות בגורם העל  6בלוח שניתן לראות 

9.0 = 2h ,05. < p .ים נבדלים על כל אחד מהמשתנים התלויים, של הציון הכלליבניתוחי שונות חד כיווני 

פי סוג -וחמשת הממדים שנועדו לבדוק את מקור המובהקות, נמצא כי קיימים הבדלים מובהקים על

 . 7בלוח הכללי מוצגים  . חמשת ממדי הציון2h .01, < p6.13,  = (2,125) F = 09. הקבוצה בציון הכללי,
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 לשאלון אירועים שבגינם ניתן ללוחמים עיטור גבורה.ניתוח גורמים : 4לוח 

 טעינות גורמים פריט מספר

 2מודל   1מודל   

 0.73  התנהגותך נבעה מרצון להצליח 12

 0.73  התנהגותך נבעה מתחושת מילוי חובה לצבא/מדינה 11

 0.64  קבלת עיטור על דבקות במטרה 5

 0.63  יבבכוחות או תקבלת עיטור על פגיעה משמעותי 4

האימונים שעברת השפיעו עליך בעת ביצוע הפעולות  8

 עליהן קיבלת עיטור

 0.62 

 0.56  באופן מתוכנן בזמן האירועים תהתנהג 2

  0.86 התנהגותך בזמן האירועים נבעה מרצון להציל אחרים 10

  0.815 קיבלת עיטור על הצלת אחרים תוך סיכון עצמי 3

  0.63 עולות מעבר להגדרת תפקידךקיבלת עיטור על ביצוע פ 6

 

 

 

 

 

  

 

 

0

5

10

15

20

25

30

חיוניותתחומי ענייןפעילותנראותהרגשהגורם על

השוואת גיל סובייקטיבי על פי קבוצות: 5לוח 

לוחם ביקורת מציל



31 
 

קבוצות  לושתבין שגיל סובייקטיבי לבדיקת הבדלים ב Fטבלת ממוצעים, סטיות תקן ומבחן  :6לוח 

 המחקר

  a "גיבור לוחם" b "גיבור מציל" c ביקורת F(2,125) 

 M הרגשה

SD 

13.5 

2.1 

18.32 

1.43 

16.12 

1.3 

1.87 

b>a 

 M נראות

SD 

10.32 

1.5 

15.02 

1.03 

13.41 

0.92 

3.4* 

b>a 

 M פעילות

SD 

13.96 

2.24 

20.45 

1.53 

16.63 

1.37 

3.3* 

b>a 

 M תחומי עניין

SD 

12.6 

2.18 

21.09 

1.49 

18.32 

1.33 

5.18** 

b>a 

 M חיוניות

SD 

13.5 

2.2 

23.96 

1.5 

17.8 

1.35 

8.78*** 

b>a 

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

 

 השערה שלישית 11.3

יימצא קשר חיובי בין תחושת התחזות וגיל סובייקטיבי  לפיה לישיתהש על מנת לבחון את השערת המחקר

חיובי, חלש קיים קשר השערה זו אוששה ו, 7 בלוחכפי שניתן לראות  .ן פירסוןבחבכלל המדגם נערך מ

גבוהה יותר, חזות שרמת ההת כך שככלתחושת התחזות וגיל סובייקטיבי, בין  (r = 0.22, p < .05ומובהק )

הגיל הסובייקטיבי מבוגר יותר. בנוסף ניתן לראות כי ארבעה ממדים בתוך משתנה העל)הרגשה, נראות, כך 

 פעילות וחיוניות( נמצאו בעלי קשר חיובי, חלש ומובהק לתחושת ההתחזות. 
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 הקשר בין גיל סובייקטיבי וחמשת ממדיו לבין תחושת התחזות (N=141טבלת מתאמים ): 7 לוח

*p<.05   **p<.01    

 

לשם כך נערך מבחן  בהמשך להשערה זו נבדק הקשר בין סוג גיבור לבין גיל סובייקטיבי וחמשת ממדיו.

"גיבור מציל" בין  ( r = -0.38, p < .01)י, בינוני ומובהק ישנו קשר שליל, 8 בלוחכפי שניתן לראות  .פירסון

לגיל סובייקטיבי בנוסף, ניתן לראות כי בכל חמשת הממדים בתוך משתנה העל נמצאו בעלי קשר שלילי 

 מובהק. בנוסף, לא נמצא קשר בין "גיבור לוחם" לגיל סובייקטיבי.

 

 ת ממדיו לבין סוגי גיבוריםבי וחמשהקשר בין גיל סובייקטי (N=74טבלת מתאמים ): 8 לוח

*p<.05   **p<.01      

  ותחיוני ן תחומי עניי פעילות נראות הרגשה     גיל סובייקטיבי ממוצע  התחזות 

       --- התחזות

גיל סובייקטיבי ממוצע   **0.22 ---      

     --- 0.88** 0.21* הרגשה

    --- 0.62** 0.68** 0.19* נראות

   --- 0.46** 0.71** 0.85** 0.18* פעילות

  --- 0.66** 0.4** 0.65** 0.84** 0.13 תחומי עניין

 --- 0.7** 0.67** 0.48** 0.66** 0.87** 0.2* חיוניות

  ותחיוני תחומי עניין  פעילות נראות הרגשה     גיל סובייקטיבי  גיבור מציל גיבור לוחם 

        --- גיבור לוחם

       --- 0.07 גיבור מציל

      --- -0.38** 0.2- גיל סובייקטיבי 

     --- 0.88** -0.3** 0.21- הרגשה

    --- 0.62** 0.68** -0.26* 0.14- נראות

   --- 0.46** 0.71** 0.85** -0.3** 0.11- פעילות

  --- 0.66** 0.4** 0.65** 0.84** -0.39** 0.14- תחומי עניין

 --- 0.7** 0.67** 0.48** 0.66** 0.87** -0.37** 0.18- חיוניות
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 השערה רביעית 11.4

ת התחזות בהשפעה ותחוש )סוג קבוצה( בין גבורה האינטראקצי מצאהשערת המחקר הרביעית, גרסה שת

שבין  משתנה אשר ממתן את הקשר תחושת התחזות מהווה לשם בחינת ההשערה כי. גיל סובייקטיביעל 

ראשון הוכנס משתנה סוג קבוצה צעדים. בצעד  שלושהרגרסיה ב כה, נערסוג קבוצה לגיל סובייקטיבי

אחרון חושבה השפעתה של ה הוכנס משתנה תחושת התחזות ובצעד(, בצעד שני dummy)כמשתנה 

  מבחן.מציג את תוצאות ה 9 חלו משתנים אלו. האינטראקציה שבין

לפי המודל הסופי של ניתוח הרגרסיה לא נמצאו משתנים מובהקים בניבוי גיל סובייקטיבי. יחד עם 

לניבוי גיל סובייקטיבי, כאשר  5%ל זאת, ניתן לראות שלצעד השני של הרגרסיה ישנה תרומה מובהקת ש

 הוכנס משתנה ההתחזות, כך שככל שישנה יותר תחושת התחזות כך הגיל הסובייקטיבי גבוה יותר. 

 

 

 .גיל סובייקטיבימשתנה מקדמי המשתנים לניבוי : 9 לוח

 B SE Β F change  מנבאים

 2.2 0.13- 0.14 2.07- קבוצה 1צעד 

=0.022RΔ 

 קבוצה 2צעד 
 

-1.57 1.38 -0.1  

 תחושת התחזות 
 

3.41 1.28 0.22 *7.15 

=0.052RΔ 

  0.1- 1.39 1.57- קבוצה 3צעד 

  0.22* 1.38 3.38 תחושת התחזות 

 xקבוצה  
 תחושת התחזות

0.11 0.72 0.02 0.00 

0=0.02RΔ 

     *p<.05                       
 

 

יה נוסף בעל צעדים זהים לשם בדיקת השערה זו, כאשר משתנה הקבוצה מתייחס אך ורק בוצע ניתוח רגרס

תוצאות ניתוח זה מוצגות  גיבור לוחם"(."-לקבוצת הגיבורים לפי חלוקה של סוג הגיבור )"גיבור מציל" ו

  .10ח לוב
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 .טיביגיל סובייק לניבוי משתנה (סוג גיבור) המשתניםמקדמי  :10 לוח

 B SE Β F change  מנבאים

 **13.07 ***0.41 2.01 7.28 סוג גיבור 1צעד 

=16.7%2RΔ 

 סוג גיבור 2צעד 
 

6.92 2.03 ***0.39  

 תחושת התחזות 
 

2.55 2.21 0.13 1.33 

=1.7%2RΔ 

  0.39*** 2.05 7.03 סוג גיבור 3צעד 

  0.12 2.26 2.34 תחושת התחזות 

 xסוג גיבור  
 זותתחושת התח

0.06 1.15 0.06 0.27 

3%=0.2RΔ 

    **p<.01   ***p<.001  
 

 

מהשונות המוסברת  18.8%, המשתנים מסבירים F (3,63) = 4.85, p < .01מודל הרגרסיה נמצא מובהק כך 

מהמשתנה גיל  16.7%במשתנה גיל סובייקטיבי. בצעד הסופי של המודל נמצא שמשתנה סוג הגיבור מנבא 

אה אינטראקציה מובהקת בין סוג הגיבור לבין תחושת התחזות. בנוסף, לא נמצאה סובייקטיבי. לא נמצ

 מולטיקולינריות במודל. 

 דיון. 12

 סיכום הממצאים 12.1

לוחמים לא מעוטרים בגילם הסובייקטיבי מ רי הגבורה נבדליםקבלי עיטובמחקר זה בדקנו האם מ

דיווח על תחושת האם לשילוב בין קבלת עיטור ואלו וכמו כן, נבדק הקשר בין משתנים ובתחושת ההתחזות. 

בדקנו האם קיימים הבדלים בתוך קבוצת  ,על גיל סובייקטיבי. בהמשךתהיה השפעה משולבת  התחזות

 מקבלי עיטורי הגבורה בתחושת ההתחזות ובגיל הסובייקטיבי. 

ל הבדל בחינת מקבלי העיטורים כמקשה אחת, ממצאי המחקר הנוכחי לא מצביעים על קיומו שב

קבוצת מקבלי בחלוקת קבוצת הביקורת ביחס לתחושת התחזות וגילם הסובייקטיבי. ל מובהק בין קבוצה זו

שני סוגי מקבלי  בין מובהקיםהבדלים  ו"גיבור מציל" נמצא-ו"גיבור לוחם"  :העיטורים לשני תתי קבוצות
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וחו על "גיבור לוחם" דיוווגו כנבדקים שסבגילם הסובייקטיבי כך ש לבין קבוצת הביקורת עיטורי הגבורה

גיל סובייקטיבי מבוגר יותר מקבוצת הביקורת ונבדקים שסווגו כ"גיבור מציל" דיווחו על גיל סובייקטיבי 

 צעיר יותר מקבוצת הביקורת. 

מקבלי עיטורי גבורה ידווחו על תחושת התחזות גבוהה יותר  לפיההראשונה  השערת המחקר

גם לאחר חלוקת קבוצת מקבלי העיטורים לשני יתר על כן, ת לא אוששה. קבוצת הביקורנבדקי בהשוואה ל

 סוגים לא נמצא הבדל ביניהם.

מקבלי עיטורי גבורה ידווחו על גיל סובייקטיבי מבוגר  לפיההשנייה  השערת המחקרבדומה, גם 

 חמשת בבדיקת מובהקים , לא נמצאו הבדליםלא אוששה. כמו כןקבוצת הביקורת נבדקי יותר בהשוואה ל

ממדי גיל סובייקטיבי באופן נפרד. יחד עם זאת, לאחר חלוקת קבוצת מקבלי העיטורים לשתי קבוצות 

קבוצת הביקורת נמצא כי ישנם הבדלים נבדקי ר מציל" ובהשוואתן ל"גיבו-שונות: "גיבור לוחם" ו

קבוצת נבדקי יותר מ"גיבור מציל" דיווחו על גיל סובייקטיבי צעיר נבדקים שסווגו לקבוצת כך ש מובהקים

נבדקי "גיבור לוחם" דיווחו על גיל סובייקטיבי מבוגר יותר מקבוצת מקבלי העיטורים שסווגו כהביקורת ו

: נראות, ממדי גיל סובייקטיבי באופן נפרד ארבעה מתוך חמשתנמצא גם ב קבוצת הביקורת. דפוס זה

 . פעילות, תחומי עניין וחיוניות

ימצא קשר חיובי בין תחושת התחזות וגיל סובייקטיבי בכלל י לפיההשלישית  השערת המחקר

ככל שאדם מדווח על התחזות גבוהה יותר כך הוא מדווח על גיל  . ממצאי המחקר מראים כיאוששההמדגם 

סובייקטיבי מבוגר יותר. ההתחזות נמצאה כקשורה לגיל סובייקטיבי הן כגורם על והן בארבעה מתוך 

ולאחר  ,בהמשךהרגשה, נראות, פעילות וחיוניות.  גיל הסובייקטיבי:ה חמשת הממדים המרכיבים את

גיבור מציל" נמצא קשר שלילי בין "-חלוקת קבוצת מקבלי העיטורים לשתי קבוצות שונות: "גיבור לוחם" ו

לא נמצא קשר בין "גיבור לוחם" לגיל סובייקטיבי. כלומר, ככל שמקבל  "גיבור מציל" לגיל סובייקטיבי אך

בורה מדווח על פעולות הצלה בעת האירוע עליו קיבל את העיטור כך ידווח על גיל סובייקטיבי צעיר עיטור ג

 יותר. 

השערת המחקר הרביעית, לפיה השילוב בין סוג קבוצה )ביקורת או תוצאות המחקר לא תמכו ב

והשתייכות  מקבלי עיטורים( ותחושת התחזות ישפיעו על דיווח גיל סובייקטיבי. כלומר, תחושת התחזות

יחד עם זאת, נמצא כי תחושת התחזות מנבאת באופן  לסוג קבוצה לא משפיעים ביחד על גיל סובייקטיבי.

בהמשך, נעשתה בדיקה האם השילוב בין תחושת התחזות ובין סוג קבוצה  מגיל סובייקטיבי. 5%-מובהק כ

גם וח גיל סובייקטיבי. עו על דיועל בסיס שלושת הקבוצות ) "גיבור לוחם", "גיבור מציל" וביקורת( ישפי

ממתנים את תחושת התחזות והשתייכות לסוג קבוצה כי השילוב בין בהשערה כאן לא נמצאה תמיכה 

וסוג  מהגיל הסובייקטיבי 16.7%-סוג הגיבור מנבא כיחד עם זאת, נמצא כי  על גיל סובייקטיבי. ההשפעה

  סובייקטיבי.הגיל המ 18.8%-הגיבור בשילוב תחושת התחזות מנבאים כ
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 תחושת התחזות וגבורה 12.2

ממצאי המחקר השערת המחקר הראשונה בדקה את תחושת ההתחזות של מקבלי עיטורי הגבורה. כאמור, 

לא  ברמת ההתחזות בין מקבלי עיטורי הגבורה לבין לוחמים ללא עיטורים.מובהק הבדל  לא מצביעים על

ים לשני סוגי גיבורים )"גיבור מציל" ו"גיבור לוחם"(. גם לאחר חלוקת מקבלי העיטורמובהק נמצא הבדל 

שהעלה כי תחושת התחזות נבדקה במחקר זה בעקבות חקר מקבלי עיטורים בעולם בכלל ובישראל בפרט. 

הבנייה פוליטית וחברתית המשרתת את הארגון הצבאי,  בעיקרה תוצאה שלעיטורי גבורה הינה  חלוקה של

, ניתן לראות קבות כךעב. (2011)אפרתי,  גיבור רלוונטי לאותה העתאת מורל הציבור ובניית מיתוס 

ווקא הבנייה פוליטית וחברתית זו עשויה לפגום בהליך הענקת העיטורים ובכך לאו ד כימחקרים אחדים ב

מצביעים על כך אחדים בנוסף, מחקרים  (.Blake, 1973; 1980)גל, את מה שאירע בעת הלחימה  לשקף

 ;Bank, 1994) ים לכךראוי םשאינ יםעול בעקבות קבלת העיטור וסבור ורה חשיםמקבלי עיטורי הגבש

Papayanis ,2010) . ,מחקר זה לא כל אלו עשויים להוביל לתחושת התחזות של מקבל עיטור הגבורה. ברם

דון בממצא זה דרך מספר . ברצוני למצא כי ישנה תחושת התחזות גבוהה יותר בקרב מקבלי העיטורים

 . ותפרספקטיב

( במחקר Clance, 1985)את הבעיות המתודולוגיות של שאלון תופעת ההתחזות ראוי לציין תחילה 

אוכלוסיית מקבלי קרב את תופעת ההתחזות בבמישרין מחקר זה, ככל הידוע לי, בדק לראשונה  הנוכחי.

 נמדדה בישראללי תחושת ההתחזות לא יתרה מכך, ככל הידוע עיטורי גבורה בעולם בכלל ובישראל בפרט. 

תרגום זה ככל הנראה לא היה רגיש ועל כן שאלון מדידת תחושת התחזות תורגם לראשונה למחקר זה. 

שאלון תופעת בנוסף, ככל הידוע לי  למאפייני המדגם ועל כן ייתכן והדבר השפיע על תוצאות המחקר.

י גם דבר זה השפיע על ייתכן כ קנה.מים בהם הנבדקים נמצאים בגילאי זמדגההתחזות לא נמדד בקרב 

כן, כאשר בוחנים את תחושת ההתחזות יתר על  על תוצאות המחקר. התאמת השאלון למדגם ובכך גם

ת גבוהה יותר מזו שנמדדה בפרספקטיבות נוספות נראה כי ייתכן ומקבלי עיטורי הגבורה חשים רמת התחזו

ות את תחושת מקבלי עיטורי הגבורה אציין כי שתי הפרספקטיבות שיוצגו מדגיש. בשאלון תופעת ההתחזות

וככאלו אשר לא ראויים לקבלת העיטור. כלומר, מרבית מקבלי  "בזמן הנכון במקום הנכון"ככאלו אשר היו 

העיטורים חשים תחושות דומות לתחושות המאפיינות אנשים בעלי תחושת התחזות אך הדבר לא נמצא 

 במחקר זה. 

סבורים ות נוספות כי הם י חוקריורה רבים ציינו בפניי ובפנבעת איסוף הנתונים, מעטורי גבראשית, 

. יתרה מכך אחרים במלחמת יום הכיפורים וכי לא פעלו באופן יוצא דופן "הגיע להם "לא גבורההעיטור ש

להלן ציטוט של  .וחברתיות מסיבות פוליטיות ציינו כי הם סבורים כי העיטור הגיע למישהו אחר וניתן להם

יטור, השריונרים הם הגיבורים ת שהשתתף במחקר: "עד היום אני לא מבין למה קיבלתי עמקבל עיטור מופ

תיים, את יודעת כמה ימים הם היו שם? אני הגעתי רק בסוף המלחמה. פשוט היו צריכים לחלק האמ
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"אם  שהוצגה אף היא במחקר זה בנוסף, כאשר מנתחים את השאלה עיטורים גם לצנחנים אז אני קיבלתי".

ממקבלי העיטורים סימנו את התשובה  58%היה תלוי בך האם היית מעניק לעצמך עיטור" נמצא כי  הדבר

סימנו את התשובה "במקצת". כלומר, רק כרבע ממקבלי העיטורים דיווחו כי הם  14%"בכלל לא" ועוד כ

המילולית והן תגובה זו של מקבלי עיטורי הגבורה, הן היו מעניקים לעצמם עיטור באופן בינוני עד גבוה. 

בתשובה לשאלה האם היו מעניקים לעצמם עיטור, עולה בקנה אחד עם סקירת הספרות הסוקרת מקבלי 

 (.Gal, 1986; Bank, 1994; Papayanis ,2010)ם הסבורים כי העיטור לא הגיע להם עיטורים בארץ ובעול

כבדים. המלחמה שנית, מלחמת יום הכיפורים זכורה מבחינה היסטורית כמלחמה בעלת מחירים 

בצבא ובמנהיגיו. המחדל הצבאי והמדיני הובילו  בטחהישראלי, אשר טרם המלחמה במורל הציבור פגעה 

. לאור מצב (1999)מילשטין, לזעזוע במערכת הפוליטית ונמתחה ביקורת קשה על מהלכי המלחמה ותכליתה 

את העיטור  יםבוסה חוומלחמת תכי מקבלי עיטורי הגבורה במלחמה שנתפסה כ זה, גדלה הסבירות

כאשר מנתחים את השאלה "האם אתה מרגיש כ"מזוייף" וניתן בעקבות השלכות פוליטיות של המלחמה. 

 66%ענו במידה בינונית ומעלה כאשר  80%שהענקת העיטורים מחזקת את רוח הצבא והמדינה" נמצא כי 

עיטורי הגבורה מודעים לכך  כלומר, מקבלי במידה רבה מאוד"."-סימנו את התשובות "במידה רבה" ו

שהענקת העיטור מטרתה, בין היתר, לחזק את רוח הצבא והמדינה. להערכתי מודעות זו מגבירה את הסיכוי 

  לחוות תחושת התחזות.

מדגם לא היה מותאם ורגיש מספיק ללסיכום, ניתן להניח כי השאלון שמדד את תחושת ההתחזות 

תחושות מקבלי העיטורים כלפי קבלת שאלות הקשורות ל תכאשר נמדדומקבלי העיטורים במחקר זה. 

לא הגיע העיטור "סבורים כי  מקבלי העיטוריםכי מרבית  וכן הדיווח המילולי שלהם ניתן להבחיןהעיטור 

שתי  בעקבות מלחמה עקובה מדם ורבת מחדלים. במדינה כי העיטור ניתן על מנת לחזק את המורלו "להם

אינן מצביעות באופן ישיר על כך  "ניתן מהסיבות הלא נכונותעיטור" ו"העיטור "אני לא ראוי לסיבות אלו: 

, ניתן לראות קווים דומים בין סיבות אלו לבין הגדרת ההתחזות ברםשים מתחזים. שמקבלי העיטורים ח

לא  םכתופעה המאפיינת אנשים שנתפסים כמוצלחים על פי סטנדרטים חברתיים אך הם חשים כי הישגיה

 (.Clance & Imes,1978כך שהם ברי מזל )צירוף מקרים או לאלא הודות ל םל יכולותיההושגו בש

 

 גיל סובייקטיבי 12.3

, מחקר זה למיטב ידיעתישל מקבלי עיטורי הגבורה.  גילם הסובייקטיביה בדקה את שנייהשערת המחקר ה

 בכלל ובישראל בפרט. בדק לראשונה את הגיל הסובייקטיבי של אוכלוסיית מקבלי עיטורי גבורה בעולם

בין מקבלי עיטורי הגבורה לבין לוחמים ללא גיל הסובייקטיבי כאמור, הממצאים מראים כי אין הבדל ב

הנבדקים במחקר דיווחו על גיל סובייקטיבי צעיר יותר מגילם  ניתן לומר כי הרוב המכריע של עיטורים.
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על גיל סובייקטיבי גבוה יותר מגילם מהמדגם דיווחו  1.4%נבדקים בלבד, המהווים  3. הכרונולוגי

. הדבר עולה בקנה אחד עם הספרות העוסקת בגילם הסובייקטיבי של בני הגיל השלישי בה ניתן הכרונולוגי

 ,Kunzann)ומדווחים על גיל סובייקטיבי צעיר יותר  בדרך כלל מרוצים מזקנתם אנשים מבוגריםלראות כי 

Little & smith, 2000.) אופן יציב על ומעלה )גילאי משתתפי המחקר( מדווחים ב 60ם בגלאי בנוסף, מבוגרי

 ,Hubley & Hultsch, 1994; Rubin & Berntsen)מגילם הכרונולוגי  20%-יותר בכ גיל סובייקטיבי צעיר

2006.)  

לאחר חלוקת מקבלי העיטורים לשני סוגי גיבורים, השערה זו בשנית, עם זאת, משהעמקתי ובחנתי 

בייקטיבי בין מקבלי עיטורי הגבורה לבין לוחמים בגיל הסו כי יש הבדל "גיבור מציל", נמצא-" ום"גיבור לוח

של "גיבורים לוחמים"  יבהשוואת גילם הסובייקטיב הבדלים משמעותיים יתרה מכך, נמצאו ללא עיטורים.

, לאחר ההבנה כי כלומר. לבין "גיבורים מצילים" כך שהאחרונים דיווחו על גיל סובייקטיבי הצעיר ביותר

מקבלי העיטורים אינם מקשה אחת התגלתה תמונה אחרת בה מקבלי עיטורים עם אפיון של "ניצחון בקרב" 

(Blake & Butler, 1976 ) נמצאו בעלי גיל סובייקטיבי מבוגר יותר מקבוצת הלוחמים שלא עוטרו. ואילו

נמצאו בעלי גיל סובייקטיבי צעיר ( Blake & Butler, 1976)מקבלי עיטורים עם אפיון של "הצלת חיים" 

אציין כי הבדל זה נשמר גם כאשר חושבו אירועי חיים שליליים עוטרו.  איותר מקבוצת הלוחמים של

  קבוצות.ה לושבהשוואה בין ש

גיל את מצבו הנפשי של האדם. לדוגמא,  גיל סובייקטיבי מוצג באופן רחב בספרות כמייצג

 & ,Solomon, Helvitzווחה נפשית גבוהה ולמצוקה נפשית נמוכה )סובייקטיבי צעיר נמצא כקשור לר

Zerach, 2009קשר בין משתנים פסיכולוגיים, כגון חוסר משמעות בחיים )נמצא , (. בנוסףBaum & Boxely, 

( לגיל Solomon, Helvitz & Zerach, 2009(, שביעות רצון נמוכה ותגובות רגשיות שליליות )1983

על בסיס ספרות זו ברצוני להסביר את השוני בגילם הסובייקטיבי של שני של האדם.  מבוגרסובייקטיבי 

 סוגי מקבלי עיטורי הגבורה במספר דרכים. 

ראשית ברצוני להציג את ההבדלים בין סוגי הגיבורים בעוצמת החשיפה הטראומטית בעת הלחימה 

טרו נבדקי המחקר עולה כי הם במלחמת יום הכיפורים. מניתוח איכותני של תיאורי המעשה עליהם עו

נחשפו למגוון אירועים טראומטיים, הן מבחינת עוצמת האירועים והן מבחינת משך הזמן. ניתוח זה הניב 

המייצגת גיבור התקפי, עיקש, דבק במשימה ומצליח בה. מאידך,  . מחד גבורהשני ייצוגים שונים של גבורה

תיאורי מעשה אלו, שהניבו את החלוקה  ת ומנהיג לפעולה.גבורה המייצגת גיבור מציל, מתנדב, מקבל החלטו

שנים מאז סיום המלחמה נעשתה חלוקה  45-. מאחר וחלפו כ1975לסוגי מקבלי עיטורי גבורה נכתבו בשנת 

 נוספת של סוגי מקבלי עיטורי גבורה על בסיס דיווח מקבלי העיטורים כיום. במחקר הנוכחי מקבלי

עו בעת אירוע הגבורה ומניתוח שאלון זה נמצאו שני סוגי גיבורים, האחד ביצהעיטורים נשאלו על הפעולות ש

מאופיין במיומנות לחימה גבוהה, אשר כללה פגיעה משמעותית בכוחות האויב ודבקות במטרה. השני 
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מאופיין בביצוע פעולות מעבר לתפקידו והצלת חיים של אחרים. אפיונים אלו דומים לאפיונים שהציעו 

בין  . על רקע אפיונים אלו אסביר מדוע קיימים הבדלים משמעותיים(Blake & Butler, 1976) בלייק ובלטר

 .מצבם הנפשישקשורים לסובייקטיבי  בגיל קבוצת "גיבור לוחם" לקבוצת "גיבור מציל"

נבדקו  ג(הרגו או ניסו להרו) ו באופן ישירהבדלים בין חיילים שנחשפו ללחימה לבין חיילים שלחמ

הפרעה  של תסמיניםנו סיכון גבוה יותר לפתח ישלחיילים שלחמו באופן ישיר  . נמצא כיריםבמספר מחק

 כמו כן, הריגה בעת פעולות לחימה מנבאת תוצאות שליליות על בריאות נפשו של החייל פוסט טראומטית.

(Pitts et al., 2013; Van Winkle & Safer, 2011) .דיווחים על  במחקר על ותיקי מלחמת וייטנאם נמצא כי

 הפרעה פוסט טראומטית לאחר המלחמה של תסמיניםו באופן חזק על התפתחות בקרב השפיע הגיהר

(Fontana & Rosenheck, 1999) שנים לאחר הכשרתם   3. בנוסף, מחקר אורך שבדק שוטרים במשך

(Komarovskaya, et al., 2011) ים באופן פוסט טראומטיים ודיכאון נמצאו כקשור נמצא כי תסמינים

מובהק לפציעה או הריגה של אדם אחר בעת מילוי תפקידם. מחקרים אלו עשויים לשפוך אור על מצבם 

הנפשי ועל גילם הסובייקטיבי של מקבלי עיטורי הגבורה עם אפיון של "גיבור לוחם". כאמור, "גיבורים 

 מצבם הנפשי. ל יאינדוקטיבר הדביתכן שלוחמים" דיווחו על גיל סובייקטיבי מבוגר יותר באופן משמעותי ו

תחושת קשור להסבר נוסף מדוע מצבו הנפשי וגילו הסובייקטיבי של "הגיבור הלוחם" מבוגר יותר 

(. במחקר שנעשה על חיילים 1994האשמה. אשמה היא תגובה רגשית נפוצה לאחר חוויה טראומטית )הרמן, 

ים פוסט קשורה לדיכאון ולתסמינמה נמצאה לאחר לחימה בעירק ובאפגניסטן נמצא כי תחושת האש

. תחושת האשמה במחקר זה מתוארת כאמונה כי Browne, Trim, Myers & Norman, 2015)טראומטיים )

. הדבר מוביל ומחשבותיו, רגשותיו או מעשיו של האדם הפרו את הסטנדרטיים האישיים ו/או המוסריים של

מה ומתרחשת כשתוצאות האירוע הטראומטי למצוקה רגשית אשר קשורה באופן ספציפי לזיכרון הטראו

נתפסות כשליליות. במחקר זה נמצא כי תחושת האשמה בא לידי ביטוי במחשבות ולעיתים בטעויות חשיבה 

(. בנוסף, חיילים שתפסו את תוצאות הלחימה כשליליות, תחושת 138)"הייתי צריך לדעת טוב יותר", עמ' 

 (. 139לגבי ההשלכות", עמ' האשמה שלהם גברה )"אני מרגיש צער ויגון 

( אשר ערכה מחקר Bank, 1994רגשות אשמה הקשורים למלחמה נמצאו גם במחקרה של באנק )

. נמצא כי האשמה משפיעה על מצבם הנפשי של מקבלי םאיכותני על מקבלי עיטורי גבורה ממלחמת וייטנא

אשמה בעקבות כך שלא הצילו או . מקבלי עיטורים שחשו 1 העיטורים וכי ישנם שני סוגי אשמה מרכזיים:

, מקבלי יתר על כן. הרג של בני אדם, חיילים וחפים מפשע. 2הצליחו להציל חיילים שלחמו לצדם. לא 

ה את תחושת האשמה בעקבות המלחמה, ייתכן ואף ישנם כאלו העיטורים מתארים כי קבלת העיטור הגביר

 גבורה. הסבורים כי מי שנפל במלחמה היה ראוי מהם לקבל עיטור 

פציעה תחושת האשמה עשויה להופיע בנפשו של הלוחם בדרך נוספת. מחקרים רבים מצביעים על 

מוסרית בעקבות אירועי לחימה אשר משפיעה באופן ישיר על מצבו הנפשי של הלוחם ואף נמצא קשר בין 
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ה אשר אינה מוגדרת כפעולה או עדות לפעולמוסרית תסמינים פוסט טראומטיים לפציעה מוסרית. פציעה 

 (.Currier, Holland, & Malott, 2015)תואמת את הערכים והאמונות האדם ובכך יוצרת פגיעה נפשית 

השתתפות במלחמה הינה חוויה טראומטית הבאה לידי ביטוי הן דרך חשיפה ישירה או עקיפה 

ם לוחמים לאלימות כלפי האדם והן באופן בו האדם עצמו גורם לאלימות ולהרס כלפי אחרים. חיילי

מאומנים בהבנה כי הם עשויים להיקרא למלחמה בה הם יסכנו את עצמם וכן קיימת עליהם חובה לפגוע או 

 ,Drescher, Foy, Kelly, Leshner)להרוג את האויב. בנוסף, מוסר ואתיקה הם חלק מהכשרתם הצבאית

Schutz, & Litz, 2011.) אשר מבקש  1994בשנת  במסמך "רוח צה"ל" שנכתב על ידי פרופסור אסא כשר

דבקות "העומדים זה לצד זה הינם  שני ערכי יסודלבטא את ערכי היסוד של צבא ההגנה לישראל קיימים 

כערך לוחמני, החותר לניצחון על האויב  תמוסבר "דבקות במשימה". בעוד ש"טוהר הנשק"ו "במשימה

וקי מוסר מסוימים על פיהם יש ישנם חמסביר את המוסריות הנדרשת בעת לחימה זו וכי  "טוהר הנשק"

 לפעול. 

בהן הם אמות המידה שפי בעת מלחמה החיילים נדרשים לבצע פעולות שאינן מוסריות על 

מבחינה צבאית להיות חלק אינטגרלי מתכנית אופרטיבית לדוגמא הרג ושבי אשר יכולים  מחזיקים,

הערכים והמוסר האישיים של לא הולמים את עולם עומדים בקוד האתי הצבאי אך בהתאם למשימה, ו

בנוסף, לחימה ממושכת הכוללת חשיפה משמעותית לאובדן ולאלימות קשה  הלוחם המבצע באופן אישי.

עשויה להוביל לכך שלוחמים יפעלו באופן לא הולם, בתוקפנות יתר ולהפרה של הקוד האתי הצבאי כגון 

הפרות מוסריות אלו עלולות לפגוע באופן . הפרת כללי פתיחה באש ועד לביצוע פעולות הכרוכות בזוועות

היו חשופים לאלימות קשה ולהפרות של הקוד האתי  בקרב לוחמים אשר. לדוגמא, ייחודי בלוחמים אלו

נמצא שינוי שלילי או אובדן של אמונות רוחניות הכוללת אמונה באלוהים, תחושות  הצבאי בעת לחימה

 .(Drescher, Foy, Kelly, Leshner, Schutz, & Litz, 2011) לפגיעה עצמית תאשמה ובושה ואף ניסיונו

לוחמים שנלחמו בעירק  131מוסרית וזיקתה לבריאות נפשית לאחר המלחמה נבדקה בקרב פגיעה 

ו/או באפגניסטן. ממצאי מחקר זה מצביעים על כך שחשיפה לחוויות מזיקות מבחינה מוסרית קשורה באופן 

כי הדבר קשור לכך שלוחמים אלו מתקשים . בנוסף נמצא דיכאוןתסמיני פוסט טראומה ותסמיני קיף לע

 (. Currier, Holland, & Malott, 2015) חוויות המזיקות מבחינה מוסריתבנתינת משמעות ל

על מצבו  קל כבד על כתפיו של האדם" ומשפיעות"מש וכן הפגיעה המוסרית מהוות תחושת האשמה

משקל זה, עשוי להשפיע אף יותר על האדם הנמצא בשלב (. Kouchaki, Gino, & Jami, 2014)הרגשי 

על חייו, דבר המעלה רטרוספקטיבית ההתבגרות המאוחרת, שלב בו האדם המבוגר נוטה להתבונן באופן 

 (Avidor, Levin & Solomon, 2016)(. אבידור, לוין וסלומון 1960 אריקסון,תחושות חיוביות או שליליות )

חושת אשמה וגיל סובייקטיבי אצל שבויי מלחמת יום הכיפורים ולוחמים התמקדו במחקרן בקשר בין ת

טראומטית -שלא נשבו במלחמה זו. במחקרן נמצא כי שבויי מלחמת יום הכיפורים חשו יותר אשמה פוסט
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ודיווחו על גיל סובייקטיבי מבוגר יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת. יתרה מכך, נמצא כי תחושת האשמה 

כך שהאשמה מובילה למצוקה נפשית גדולה יותר  ,ים דיכאוניים לגיל סובייקטיביינמתווכת בין תסמ

 בתורם מובילים לגיל סובייקטיבי מבוגר יותר. . תסמיני הדיכאון המשפיעה לאורך זמן על תסמיני הדיכאון

דרך נוספת להסביר מדוע גילו הסובייקטיבי של "גיבור מציל" צעיר יותר היא דרך בחינת חווית 

לה. "הגיבורים המצילים" תופסים את פעולותיהם בקרב כמעשים אשר נבעו מרצון להציל אחרים על ההצ

אף סיכון חייהם. ניתן להתבונן בתפיסה זו בשתי פרספקטיבות. האחת היא הנטייה לסייע לאדם אחר 

 )אלטרואיזם( והשנייה הצלת חיים כערך המעניק משמעות לחיי הפרט. 

נגזר מהמילה  אלטרואיזם לרווחתם של אחרים. של דאגה התנהגות או עיקרוןאלטרואיזם הוא 

במחקר שנעשה על לוחמים שלחמו . "אנשים אחרים" או "מישהו אחר"שמשמעותה alteri  הלטינית

מלחמה, נבדקה האם נטייה אלטרואיסטית מסייעת לוותיקי המלחמה השנה לאחר  20-, כםבמלחמת וייטנא

גה כנה המחקר הגדיר אלטרואיזם כדאמה על מצבם הנפשי. להתמודד עם השפעות טראומת המלח

ה רמנמצאו בעלי  אלטרואיסטיתואמפתית לאחר. ממצאי המחקר מצביעים על כך שלוחמים בעלי נטייה 

ים פוסט טראומטיים. כלומר, התנהגות אלטרואיסטית קשורה למצוקה נפשית נמוכה תסמינ נמוכה של

 (. Kishon‐Barash, Midlarsky & Johnson, 1999יותר )

התנהגות אלטרואיסטית והתנדבות נמצאו כמסבירות חוסן נפשי של עובדי זק"א אשר חשיפתם 

(. במחקר זה, נמצא כי עובדי זק"א Solomon, Berger & Ginzburg, 2007לטראומה הינה גבוהה ביותר )

כלוסייה הכללית בהשוואה לאו באופן משמעותי פוסט טראומטיים מדווחים על רמה נמוכה של תסמינים

בישראל. אלטרואיזם והתנדבות נמצאו כמשפיעים באופן חיובי על האדם באופן כללי ובמצבי לחץ בפרט 

(Schwartz, Meisenhelder, & Reed, 2003 .) ,עובדי זק"א, המתנדבים מתוך רצונם האישי לסייע בנוסף

חות. תחושת שליחות זו לאנשים הנזקקים לעזרה בשעת צרה נוראית עושים זאת מתוך תחושת שלי

 & Solomon, Berger)לחוסנם הנפשי תורמים גם הם והמשמעות הדתית והרוחנית של מעשיהם 

Ginzburg, 2007.) 

ואף נמצאה כמחולקת לשני סוגים של מקבלי  תלסיכום, קבוצת מקבלי העיטורים אינה הומוגני  

מבוגר יותר  ימדווחת על גיל סובייקטיב גיבור מציל". קבוצת "גיבור לוחם""-עיטורים: "גיבור לוחם" ו

באופן משמעותי והדבר מעיד על מצוקה נפשית גבוהה יותר. להערכתי ההסברים לכך הם חשיפה גבוהה 

שמתלווה ואף פציעה מוסרית יותר לטראומה עקב הריגת כוחות אויב רבים וכן תחושת אשמה טראומטית 

טיבי צעיר יותר באופן משמעותי והדבר מעיד על רווחה לכך. קבוצת "גיבור מציל" מדווחת על גיל סובייק

נפשית גבוהה יותר. להערכתי פעולותיהם האלטרואיסטיות והמשמעות העמוקה של הצלת חיים מגבירים 

 את חוסנם הנפשי ואף ניתן לראות כי ישנה השפעה סלוטוגנית על קבוצה זו. 
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 הקשר בין תחושת התחזות לגיל סובייקטיבי 12.4

 השלישית גרסה כי יימצא קשר חיובי בין תחושת התחזות וגיל סובייקטיבי בכלל המדגם. קרהשערת המח

כך שככל שרמת תחושת התחזות וגיל סובייקטיבי, בין השערה זו אוששה ונמצא כי ישנו קשר חיובי 

 קשר זה לא נבדק בעבר בספרות. ככל הידוע,הגיל הסובייקטיבי מבוגר יותר. גבוהה יותר, כך חזות ההת

גיל סובייקטיבי ותחושת התחזות הם שני פרמטרים המעידים על תפיסה עצמית של האדם. 

הספרות מצביעה על כך ששתי פרספקטיבות אלו נמצאו בזיקה לתחושות דומות המשקפות את מצבו הנפשי 

אנשים שדורגו גבוה יותר של האדם. רמות גבוהות של התחזות נמצאו בזיקה לתחושות שליליות נוספות, 

 סולם תופעת המתחזה דורגו גבוה יותר גם בסולמות המודדים דיכאון, חרדה חברתית, ביקורת עצמיתב

(. באופן דומה גיל סובייקטיבי נמצא Chrisman, Pieper, Clance, & Holland, 1995) ביטחון עצמי נמוךו

ל סובייקטיבי מבוגר מי שדיווח על גיבזיקה עם מצוקה נפשית המאופיינת בתסמינים של דיכאון וחרדה כך ש

 (. בנוסף, אנשים שדיווחו על גילShrira, Bodner & Palgi, 2014) יותר דיווח על מצוקה נפשית גבוהה יותר

 . Levy, Slade & Kasl, 2002)סובייקטיבי מבוגר יותר דיווחו על חוסר שביעות רצון מהחיים גבוה יותר )

יבי נעוץ בהשוואת האדם את עצמו לסביבתו. בין תחושת התחזות לגיל סובייקטשקשר להסבר נוסף 

( מתארת כי פחד זה Clance, 1985אחד המרכיבים של תחושת ההתחזות הינו פחד ואשמה מהצלחה. קלנס )

מתבטא באופן חזק יותר כאשר ההצלחה של האדם אינה טיפוסית בהשוואה לקבוצת החברתית אליה 

וררים באזור מגוריו. כלומר, כאשר אדם מצליח משתייך הכוללת את משפחתו, מגדרו ואת האנשים המתג

 יותר באופן יחסי לקבוצת הסובבים אותו הוא יחוש תחושת התחזות אשר בתורה תשפיע על מצבו הנפשי.

באופן דומה, כאשר אדם קובע את גילו הסובייקטיבי הוא עושה זאת בהשוואה לקבוצת בני גילו 

(. האדם (Hubley & Hultsch, 1994ותי ומצב פסיכולוגי הכרונולוגי הן מבחינת סטטוס חברתי, מצב בריא

לחברה הסובבת אותו השוואה ותפקודיים אישיים ב סממנים חיצונייםקובע את גילו הסובייקטיבי על בסיס 

(Barman, 2002.) 

שני הסברים אלו, הן התפיסה העצמית והן ההשוואה החברתית מבטאים את האדם כיצור חברתי 

אופן סובייקטיבי אך כאינו מנותק מהחברה הסובבת אותו, האדם מעריך את עצמו אשר תופס את עצמו ב

 (.Bandura, 1969ויכולותיו בהשוואה לחברה )

בין גבורה )סוג קבוצה( ותחושת התחזות  ההשערת המחקר הרביעית גרסה שתמצא אינטראקצי 

וכחי מראה כי תחושת המחקר הנבהשפעה על גיל סובייקטיבי. תוצאות המחקר לא תמכו בהשערה זו. 

יחד עם זאת, לאחר חלוקת מקבלי מגילם הסובייקטיבי של משתתפי המחקר.  5%התחזות מנבאת רק כ

"גיבור מציל" נמצא כי תחושת התחזות והשתייכות לסוג -עיטורי הגבורה לשתי קבוצות: "גיבור לוחם" ו

שמעותית ביותר היא השתייכות מהמשתנה גיל סובייקטיבי. התרומה הייחודית והמ 19%-קבוצה מנבאים כ

מהמשתנה גיל סובייקטיבי. תחושת ההתחזות נבדקה  17%-לסוג קבוצת מקבלי עיטורי גבורה המנבאת כ
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כממתנת את הקשר בין גבורה לגיל סובייקטיבי במחקר זה בעקבות חקר מקבלי עיטורי הגבורה בישראל 

את הארגון הצבאי, מורל הציבור וכן מבנה  ובעולם. ניתן לראות בספרות כי הענקת עיטורי הגבורה משרתת

. מחקרים מראים כי מקבלי עיטורי הגבורה (Blake, 1973; Gal, 1986מיתוס גיבור רלוונטי לאותה העת )

. במחקר זה (Bank, 1994;Gal, 1986) מדווחים כי העיטור לא הגיע להם ואף קבלתו מהווה עול על כתפיהם

היו מעניקים לעצמם עיטור גבורה והם סבורים כי הענקת העיטורים נמצא כי מרבית מקבלי העיטורים לא 

מחזקת את רוח הצבא והמדינה. מנגד, קיים היבט סלוטוגני אצל מקבלי עיטורי הגבורה. ניתן להבחין 

(, 2011בספרות כי הן במובן החברתי, נפתחות למקבלי העיטורים הזדמנויות תעסוקתיות ופוליטיות )אפרתי 

י בו מקבלי העיטורים מפתחים פחות תסמינים פוסט טראומטיים בהשוואה ללוחמים והן במובן הנפש

(. כאמור, במחקר זה לא נמצא כי תחושת ההתחזות מהווה גורם ממתן Dekel et al., 2003שלחמו לצדם )

 בין גבורה לגיל סובייקטיבי. ניתן להסביר זאת במספר דרכים. 

יל בין מקבלי העיטורים לבין לוחמים שנלחמו לצדם. ראשית תחושת התחזות לא נמצאה כגורם מבד 

בשאלון תחושת ההתחזות אשר  ותכאמור, בפרק הדיון הקודם, ניתן להבחין כי קיימות סוגיות מתודולוגי

פגמו ברגישות השאלון ובהתאמתו למדגם במחקר זה. שנית, לאחר שהעמקתי ובחנתי את מקבלי העיטורים 

. נמצאו הבדלים משמעותיים "גיבור מציל"-גיבורים, "גיבור לוחם" ו מצאתי כי ניתן לחלקם לשני סוגי

של "גיבורים לוחמים" לבין "גיבורים מצילים" כך שהאחרונים דיווחו על גיל  יבהשוואת גילם הסובייקטיב

סובייקטיבי הצעיר ביותר. כלומר, ההתייחסות לגיל הסובייקטיבי של כלל מקבלי העיטורים ללא החלוקה 

 ורים פוגמת ביכולת להבחין האם תחושת התחזות מהווה גורם ממתן בין גבורה לגיל סובייקטיבי.  לסוגי גיב

לסיכום, הקשר בין תחושת התחזות לגיל סובייקטיבי נמדד למיטב ידעתי לראשונה במחקר זה.  

להערכתי הקשר החיובי אשר נמצא מעיד על כך ששני משתנים אלו משקפים, כל אחד בדרכו, את תפיסת 

האדם את עצמו ביחס לחברה אליה שייך. בנוסף, להערכתי סוגיות מתודולוגיות פגמו ביכולת להסיק האם 

 תחושת התחזות מהווה גורם ממתן בדבר גילם הסובייקטיבי של מקבלי עיטורי הגבורה.

 

  השתמעויות תאורטיות. 13

גבורה בעולם בכלל ובארץ  חקר אוכלוסיית מקבלי עיטורימוסיפים ומרחיבים את ממצאי המחקר הנוכחי 

הנתפסות בקרב. כמו  םבפרט. הממצאים שופכים אור על חווית מקבלי עיטורי הגבורה על בסיס פעולותיה

חקר תופעת המתחזה תורמים לכן, הממצאים שופכים אור על מצבם הנפשי כיום. בנוסף, ממצאי המחקר 

 בעולם ובארץ. 
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 קליניות השתמעויות. 14

המלחמה על נפשם של מקבלי עיטורי הגבורה על אף לוגית של ופת העל השפעהמחקר הנוכחי מצביע 

על הבדלי השפעת המלחמה  מצביעים שאוכלוסייה זו נתפסת כחזקה פיזית ונפשית. בנוסף, הממצאים

את משמעות העיטור. כלומר, ישנה חשיבות קלינית בסיווג של מקבלי עיטורי  שקשורה לתפיסת הגיבורים

 ולות הנתפסות שביצעו בקרב: "גיבור לוחם" או "גיבור מציל". סיווג זה יכול לסייעהגבורה על פי הפע

  סייה זו. מדויק יותר לאוכלו באופןבהתאמת הטיפול הנפשי  למקבלי עיטורים אשר פנו או יפנו לטיפול

השתמעות קלינית חשובה הינה ההבנה כי ההשלכות הנפשיות של נרטיב "הצלת חיים" שונות  

ייתכן ויש לקדם עבור מקבלי עיטורים אשר פנו לטיפול הנפשיות של נרטיב "ניצחון בקרב". מההשלכות 

 טיפול נרטיבי בו "הגיבור הלוחם" יתפוס את פעולות ההרג כדרך בה "הגן והציל" וכך יפתח נרטיב פרוגרסיבי

בנוסף,  המציל".ראומטית בדומה למצבו של "הגיבור ט-אשר ישפיע על מצבו הנפשי ואף יוביל לצמיחה פוסט

להערכתי ניתן להכליל ממשמעות קלינית זו על מצבם של חיילים אחרים, שלא עוטרו אך השתתפו בקרבות 

עקובים מדם ויתכן כי חווים אשמה טראומטית או אשמה מוסרית בעקבות כך. לכן כאשר חיילים אלו פונים 

   ווחה נפשית.מקדם של רבקרב לאלמנט הצלה כאקט לטיפול יש לחבר את פעולותיהם 

השתמעות העשויה לסייע לוועדה המעניקה את עיטורי הגבורה ומנסחת את תיאורי המעשה היא  

כי מחקר זה מצא שישנם שני נרטיבים מרכזיים החוזרים בתיאורי המעשה: "הצלת האחר" ו"ניצחון 

אף תיאורי המעשה בקרב". ניתוח שאלון תפיסת מקבל העיטור את פעולותיו בקרב חיזק חלוקה זו וייתכן ו

עיצבו את תפיסת מקבלי העיטורים בנוגע לפעולות שביצעו. משמעות הדבר היא כי בעתיד בעת הענקת עיטור 

הגנה ולא רק פגיעה ההצלה והנרטיב  דגיש במידה רבה יותר אתגבורה יש לבחון ניסוח תיאור המעשה כך שי

רים את מקבל העיטור כפוגע באויב תוך גילוי רבים מתא תיאורי מעשהלדוגמא,  בכוחות אויב וניצחון בקרב.

 . ויבפגיעה באבעת השמעות ההגנתית תושייה ואומץ לב, יש לבחון האם ניתן להדגיש את המ

השתמעות קלינית בסוגיית תחושת ההתחזות היא שמחקר זה מצא שנבדקים שחשו מתחזים  

ון בעת טיפול פרטני. אנשי מקצוע דיווחו על גיל סובייקטיבי מבוגר יותר. קשר זה צריך להילקח בחשב

הפוגשים אדם שרווחתו האישית לא מספיק יציבה יש לבדוק האם הדבר קשור לתחושת התחזות ובכך 

ליצור חווית עיבוד של חיים אותנטיים יותר ולהגביר את רווחתו האישית. כלומר, אין להסתפק בעיבוד 

התחזות בחייו כמשפיעה על רווחתו. כמו כן, משמעות הגיל הסובייקטיבי אלא יש לעבד עמו את חווית ה

בטיפול במקבלי עיטורי גבורה יש לקחת בחשבון שחוויות של גבורה יכולות להכיל בתוכן מרכיב "מזויף" 

 של התחזות המשפיע על רווחתם הנפשית.

 מגבלות המחקר והמלצות למחקרים עתידיים. 15

 אפשרויות למחקר עתידי.אתייחס בהתאם לכך לו בחלק זה אציג את מגבלות המחקר
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. אוכלוסיית מקבלי עיטורי הגבורה ממלחמת יום מדגם הנבדקמגבלה ראשונה נוגעת במאפייני ה 

 על כן, הדבר עשוימאפיינים שהם ייחודיים לקבוצה זו. וייתכן כי ישנם  הכיפורים הינה אוכלוסייה ייחודית

יחד עם זאת, אין  אחרות בארץ ובעולם. לפגוע ביכולת ההכללה על אוכלוסיית מקבלי עיטורים ממלחמות

מלחמה הדומה למלחמת יום הכיפורים, לא בהיקף העיטורים שהוענקו בסיומה ולא בהשלכות הציבוריות 

 ויסייעאשר  תפיסה סובייקטיבית יכמותי עתידי הכולל מרכיבבעקבותיה. לאור כך, נמליץ על עריכת מחקר 

ל בסיס אינדיבידואליות ובכך ליצור "אפקט איכותני" במחקר ע זו באוכלוסייה לתתי קבוצות ליצור סיווג

 אשר בתורו יסייע ביכולת ההכללה.  כמותי

מגבלה שנייה של המחקר הנוכחי נוגעת לאופן מדידת תחושת ההתחזות. נעשה שימוש בשאלון  

ית בעל מהימנות ותוקף, אשר היה בשימוש במחקרים אחרים בעולם ועל כן תורגם לשפה העבר יסטנדרט

לראשונה עבור מחקר זה. יחד עם זאת, לאור ייחודיותה של האוכלוסייה, ייתכן כי השאלון לא משקף בצורה 

טובה את תחושות מקבלי עיטורי הגבורה. רצוי כי מחקרים עתידיים ימדדו את תחושת ההתחזות באמצעות 

לב יותר מוקדם ולהעמיק את לחזור לש בנוסף, מוצע כלים נוספים כגון ראיון קליני או ראיון חצי מובנה.

הידע באמצעות מחקר איכותני בקרב נבדקים ישראלים מה שיתרום לפיתוח שאלון אחר, המותאם 

 תרבותית ומהיימן דיו על מנת להעריך את החוויה בקרב מקבלי עיטורי הגבורה בישראל.

רצייה  מגבלה שלישית הינה השימוש בשאלוני דיווח עצמי והאפשרות להטיית התוצאות מתוך 

מול החוקרות. כמו כן, יכולה להיות הטיה הקשורה למודעות יחוס סיבתי ורצון להציג מצג מוטה חברתית, י

 .בנוגע להשלכות המלחמה על חייהם הנבדקים

מגבלה רביעית נוגעת לאספקטים של נשירה וברירה עצמית באלו שנענו להשתתף במחקר. מספר  

שתתפו במחקר מסיבות כגון מצבם הנפשי, התנגדות נחרצת של לא מבוטל של מקבלי עיטורי גבורה לא ה

נשותיהם מחשש לפגיעה נפשית ומעוטרים החיים זמן רב מחוץ לישראל. קיצוץ תחום זה פוגע ביכולת של 

המחקר לראות את מכלול הפגיעות של מקבלי עיטורי הגבורה. כלומר, ייתכן כי אלו החשים התחזות גבוהה 

 יקטיבי כמבוגר מאוד לא השתתפו במחקר. והחווים את גילם הסובי

מגבלה חמישית קשורה להיותו של המחקר מתאמי ולא ניסויי. אופיו המתאמי של המחקר אינו  

מאפשר קביעת סיבתיות ובאפשרותנו רק לשער על הקשר בין קבלת עיטור גבורה לבין תחושת ההתחזות או 

ת העיטור יצרה את ההבדלים בין הקבוצות. יתרה לדעת האם קבל ולבין גיל סובייקטיבי. אין ביכולותינ

מלחמת יום הכיפורים. כלומר, ייתכן  שנים לאחר 45-שנים לאחר הענקת העיטורים ו 43מכך, המחקר נעשה 

 והשפעת קבלת העיטור על משתנים אלו קשורה גם לנסיבות חיים אחרות. 

לשתי קבוצות הנבדלות בתפיסת  מחקר זה הינו חלוצי בחלוקתו את מקבלי עיטורי הגבורה לסיכום  

חלוקה זו במדגם הובילה למציאת הבדל משמעותי  ., פעולות הצלה ופעולות פגיעה באויבפעולותיהם בקרב

בכך  בגילם הסובייקטיבי של מקבלי העיטורים, משתנה משמעותי בכל הקשור לניבוי רווחתם הנפשית.
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ובהתאם לכך יערכו את  ו את ההטרוגניות שבהלהערכתי, רצוי כי מחקרי המשך בנושא זה יראו בקבוצה ז

קדם את הייחודיות של תפיסת הפעולה בעת פיתוח מאגר ידע אשר יב הדבר יסייעבכך  הליך המחקר.

 דרכי ההתמודדות של חיילים עם השלכות הלחימה על נפשם. בינה לבין  הקשרייבחן את הלחימה ו

שר ממתן השלכות שליליות על נפשם של לבחון האם תחושת הצלה בעת קרב נמצאת כגורם א ראוי

חיילים, כדוגמא, האם ממתן את הקשר שבין חשיפה לאירועי לחימה טראומטיים לבין הופעת תסמינים 

ומנגד, האם חוויית לחימה שבה הפגיעה באויב הקשורים לתגובות קרב ודחק פוסט טראומטיים. 

חיילים. כדוגמא, האם אשמה טראומטית  דומיננטית, מהווה גורם אשר מקדם השלכות שליליות על נפשם

 ואשמה מוסרית נמצאות בזיקה עם תגובת קרב ותגובה פוסט טראומטית בקרב חיילים.

במחקר הנוכחי הובאה חשיבותה של תחושת התחזות על נפשם ורווחתם של מקבלי עיטורי גבורה. 

ות בין הקבוצות השונות. עם זאת, תוצאות המחקר הנוכחי לא מצביעות על קיומו של הבדל ברמת ההתחז

אינו מפותח דיו ואף אינו קיים. על כן, מומלץ על בסיס מחקר שדה זה של מחקר "תופעת המתחזה" בישראל 

כמו  זה להמשיך ולחקור את תופעת ההתחזות בכללותה, הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה מתודולוגית.

 .בחברה כן, מומלץ לחקור תופעה זו בקרב מדגמים שונים
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 . נספחים17

 מקבלי עיטורי הגבורהכמה מדעת עבור : כתב הס1נספח 

 כתב הסכמה מדעת
 

ברצוננו להודות לך על הסכמתך לקחת שוב חלק במילוי שאלוני דיווח עצמי, במסגרת מחקר שמטרתו 

לימוד והעמקת הידע אודות השפעות קבלת עיטור במלחמת יום הכיפורים. במסגרת זו, נבקש את שיתוף 

 לך כאשר חשוב לנו לציין שממצאי המחקר יטופלו בסודיות מרבית.הפעולה ש

 

ת החתום מטה, מאשר בחתימתי כי התבקשתי לקחת חלק במילוי שאלון דווח עצמי. ברור לי כי מטראני 

לקדם את הבנת הנושא. השאלון להעריך את מצבי ותפקודי כבעל עיטור ממלחמת יום הכיפורים, במטרה

      

 

לא הוצעה לי כל תמורה או  כמו כן,  ר ישמרו בסודיות מלאה וישמשו למטרת המחקר בלבד.נתוני המחק

      טובת הנאה עבור השתתפותי במילוי השאלון.

בכל עת, ללא שהדבר השתתפותי רשאי להפסיק את י נברור לי כי השתתפותי היא רשות ולא חובה, וכי א

 יפגע בי בכל דרך שהיא. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כי נתתי את הסכמתי מרצוני החופשי וכי הבנתי את כל האמור לעיל. אני מצהיר בזה

 

   

 תאריך          חתימה                       שם המשתתף  

 

 

 

 

 

 בכל עניין ושאלה הקשורים למחקר ניתן לפנות לפרופ' זהבה סולומון,

 .solomon@post.tau.ac.il  -מייל או ב 03-6409507  -בטלפון 
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 תב הסכמה מדעת עבור קבוצת הביקורתכ: 2נספח 

 כתב הסכמה מדעת
 

 שמטרתו מחקר במסגרת, עצמי דיווח שאלוני במילוי חלק שוב לקחת הסכמתך על לך להודות ברצוננו

, זו במסגרת. הכיפורים יום ממלחמת לוחמים בקרב טווח ארוכות השפעות אודות הידע והעמקת לימוד

 . מרבית בסודיות יטופלו המחקר שממצאי לציין לנו חשוב כאשר שלך הפעולה שיתוף את נבקש

  

 מטרת כי לי ברור. עצמי דווח שאלון במילוי חלק לקחת התבקשתי כי בחתימתי מאשר, מטה החתום אני

 . הנושא הבנת את לקדם במטרה, הכיפורים יום במלחמת כלוחם ותפקודי מצבי את להעריך השאלון

 

 או תמורה כל לי הוצעה לא,  כן כמו. בלבד המחקר למטרת משוויש מלאה בסודיות ישמרו המחקר נתוני

 .      השאלון במילוי השתתפותי עבור הנאה טובת

 שהדבר ללא, עת בכל השתתפותי את להפסיק רשאי אני וכי, חובה ולא רשות היא השתתפותי כי לי ברור

 שהיא דרך בכל בי יפגע

 

 

 

 

 

 

 

 החופשי וכי הבנתי את כל האמור לעיל.אני מצהיר בזה כי נתתי את הסכמתי מרצוני 

 

   

 תאריך          חתימה                       שם המשתתף  

 

 

 

 

 

 

 בכל עניין ושאלה הקשורים למחקר ניתן לפנות לפרופ' זהבה סולומון,

 .solomon@post.tau.ac.il  -מייל או ב 03-6409507  -בטלפון 
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 ייםדמוגרפ-שאלון נתונים סוציו: 3נספח 

 את התשובות המתאימות   בעיגול שאלות, נבקשך למלא את הפרטים ולסמן  מס'פניך ל

 ____/___/___תאריך לידה רווק     ה. אחר____   ד.    . גרוש3  ןאלמ. 2    שוי. נ1 – משפחתימצבך ה

  . דתי 3 . מסורתי2 . חילוני1 – יצד היית מגדיר את עצמךכ_____  ספר ילדים:מ

 – ר כנכה צה"ל במשרד הביטחוןהאם אתה מוכ

  תיגופנו תנפשיכן, בשל נכות . 4. כן, בשל נכות נפשית       3. כן, בשל נכות פיזית      2.לא      1

 ____  גובה אחוזי הנכות: _________? _איזה שנהאם כן, פרט מ

  :האם בשנה האחרונה עבדת

 . כן, עובד במשרה מלאה3 . כן, עובד במשרה חלקית  2___ ___. לא עבדתי, משנת _1

  :ביחס להכנסה ממוצעת בישראל, כיצד היית מגדיר את הכנסתך

 . מעט מעל לממוצע 4. בדומה לממוצע    3. מעט מתחת לממוצע    2. הרבה מתחת לממוצע   1

 . הרבה מעל לממוצע5

 . כן שני הוריי4. כן, אבי    3. כן, אמי    2. לא   1 האם הוריך ניצולי שואה:

 : א. חובה  ב. קבע  ג. מילואיםמהלך מלחמת יום הכיפורים היית בשירותב

 :_______ בדרגה: א. חוגר  ב. נגד  ג. קצין  בתפקיד

  א. מופת   ב. עוז    ג. גבורה סוג עיטור הגבורה שקיבלת:

 

 שאלון אירועי חיים: 4נספח 

  ?ך ארועים קשים שקורים לאנשים. האם התנסית בארועים אלהילפנ
 

 

 

 אם כן, באיזו שנה_______ לא כן מוות של אנשים קרובים 1

 אם כן, באיזו שנה_______ לא כן סכנות פציעה או מוות 2

 אם כן, באיזו שנה_______ לא כן תאונת דרכים קשה 3

 אם כן, באיזו שנה_______ לא כן מלחמה )אחרי מלחמת יום הכיפורים( 4

 _____אם כן, באיזו שנה__ לא כן ארוע טרור 5

 אם כן, באיזו שנה_______ לא כן מחלה קשה שלך 6

 אם כן, באיזו שנה_______ לא כן מחלה קשה של אדם יקר לך 7

 אם כן, באיזו שנה_______ לא כן היית עד או קרבן של פשע 8

 אם כן, באיזו שנה_______ לא כן עברת ארוע של התרוששות כלכלית 9

 שנה_______ אם כן, באיזו לא כן גירושין 10

 אם כן, באיזו שנה_______ לא כן ניתוח 11

 אם כן, באיזו שנה_______ לא כן ארוע קשה אחר, פרט: 12
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 אירועים שבגינם ניתן ללוחמים עיטור גבורהתפיסת שאלון : 5נספח 

לפניך מספר שאלות לגבי מלחמת יום הכיפורים ובעיקר לגבי האירוע/ים שבגינם קבלת את העיטור. 
 – התשובה המתאימה ביותר להרגשתךא בחר את אנ

 

 

 

 : שאלון גיל סובייקטיבי6נספח 

נראה כי לרוב האנשים יש "גילאים אחרים" לצד גיל "תאריך הלידה" הרשמי שלהם. השאלות הבאות 
 ".מבקשות לבחון את גילך ה"לא רשמי

  – לאיזו קבוצת גיל אתה מרגיש שאתה הכי משתייך Xסמן אנא 
 

 

 : שאלון תופעת המתחזה7 נספח

 השתדל לסמן את  עבור כל שאלה, הקף את מספר התשובה המייצג כמה נכון המשפט לגביך.        

.5-1לם מדידה בין על פי סו התשובה הראשונה העולה במוחך ולא להתעכב ולנתח את השאלה.  

בהתייחס לארוע/ים שבגינם קיבלת את העיטור,   
 באיזו מידה?

בכלל 
במידה  במקצת לא

 בינונית
במידה 

 רבה
במידה 

 רבה מאוד
 4 3 2 1 0 היית בסכנת פציעה או מוות? 1
 4 3 2 1 0 התנהגת באופן מתוכנן בזמן הארוע/ים? 2
 4 3 2 1 0 ל הצלת אחרים תוך סיכון עצמי?קיבלת את העיטור ע 3
קיבלת את העיטור על פגיעה משמעותית בכוחות  4

 4 3 2 1 0 האויב?

 4 3 2 1 0 קיבלת את העיטור על דבקותך במטרה? 5
קיבלת את העיטור על כך שביצעת פעולות שהיו מעבר  6

 4 3 2 1 0 לתפקידך המוגדר? )"הגדלת ראש"(?

 4 3 2 1 0 ן הארוע/ים היו אוטומטיות?הפעולות שבצעת בזמ 7
האימונים שעברת השפיעו עליך בעת ביצוע הארוע/ים  8

 4 3 2 1 0 עליו קיבלת עיטור?

התנהגותך בזמן הארוע/ים נבעה מרצון להציל את  9
 4 3 2 1 0 חייך?

התנהגותך בזמן הארוע/ים נבעה מרצון להציל  10
 4 3 2 1 0 אחרים?

רוע/ים נבעה מתחושת מילוי חובה התנהגותך בזמן הא 11
 4 3 2 1 0 לצבא/למדינה?

 4 3 2 1 0 התנהגותך בזמן הארוע/ים נבעה מרצון להצליח? 12

 20 30 40 50 60 70 80 90 

         כאילו אני נמצא בשנות ה____ לחיי מרגישאני 

         כאילו אני בשנות ה____ לחיי נראהאני 

         כאילו אני בשנות ה___ לחיי פעיללרוב, אני 

         של אדם בשנות ה___ לחייושלי הם לרוב  תחומי העניין

         כאילו אני בשנות ה___ לחייחש חיוני אני 

לגמרי   
 לא נכון

לעיתים 
 רחוקות

לעיתים  לפעמים
 קרובות

נכון 
 מאוד

צלחתי במשימה למרות שטרם ביצועה חששתי ה 1
 מיכולתי לעמוד בה

1 2 3 4 5 
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אני נוטה ליצור רושם כי אני בעל יכולת גבוהה יותר  2
 מאשר במציאות

1 2 3 4 5 

צבים בהם אני חרד ממו אני נוטה להימנע מהערכות  3
 עובר הערכה

1 2 3 4 5 

כאשר אנשים משבחים אותי על הישגי, אני חושש כי  4
 לא אצליח לעמוד בציפיותיהם בעתיד

1 2 3 4 5 

אני חושב שהגעתי להישגים או הצלחות משום  5
או כי  שהייתי במקרה במקום הנכון ובזמן הנכון, 

 הכרתי את האנשים הנכונים

1 2 3 4 5 

כי אנשים הקרובים אלי יגלו כי אני לא  אני חושש 6
 בעל מסוגלות כפי שהם חושבים שאני

1 2 3 4 5 

אני נוטה לזכור יותר את המקרים בהם לא הצלחתי,  7
 מאשר את אלו בהם הצלחתי

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אני מבצע משימה כמו שהייתי רוצה לבצעה 8

ה אני מרגיש או מאמין כי הצלחתי בחיים או בעבוד 9
 הייתה תוצאה של טעות כלשהי

1 2 3 4 5 

אני מתקשה לקבל מחמאות או שבחים לגבי  10
 האינטליגנציה או ההישגים שלי

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 ני מרגיש כי הצלחתי הייתה עקב מזל כלשהוא 11

אני מאוכזב מהישגיי הנוכחיים וחושב שהייתי צריך  12
 להגיע להישגים רבים יותר

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 אני פוחד שאחרים יגלו כמה גדול חוסר הידע שלי 13

אני מפחד שאכשל במשימות חדשות, למרות שבדרך  14
 כלל אני מצליח במה שאני מנסה

1 2 3 4 5 

כאשר אני מצליח במשהו ומקבל הכרה עבור הישגי,  15
 אני מטיל ספק ביכולתי לשחזר את ההצלחה

1 2 3 4 5 

או הוקרה גדולה עבור הישג  אם אני מקבל שבחים 16
 שלי, אני נוטה לבטל את חשיבות מעשיי להצלחה

1 2 3 4 5 

אני משווה את יכולותיי לאלו הסובבים אותי וחושב  17
 כי הם יותר אינטליגנטים ממני

1 2 3 4 5 

אני דואג שלא אצליח בפרויקט או מבחן, למרות  18
 שלאנשים סביבי יש בטחון רב ביכולתי להצליח

1 2 3 4 5 

אם אני עומד לקבל קידום או הוקרה כלשהי, אני  19
 מהסס לספר לאחרים עד אשר זו עובדה מוגמרת

1 2 3 4 5 

אני מרגיש רע או מצוברח אם אני לא "הכי טוב" או  20
לפחות "מיוחד מאוד" בסיטואציות המערבות 

 הישגים

1 2 3 4 5 
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Abstract 

This study deals with the heroism of the Yom Kippur War and the recipients of war 

decorations. The discussion will focus on how the recipients perceive the actions on which 

they received the decorations and how this affects their perception of age and their perception 

of themselves as "heroes"? 

The research includes 2 main aspects through which this question will examine the 

subjective experience of the recipients of the decorations. The Impostor Phenomenon 

describes that a person's achievements were not achieved due to his abilities and skills, but due 

to external factors such as luck and timing. As a result, the person feels that he is "faking" his 

path in life and is not worthy of his achievements. A person's self-perception of his age is 

described by the subjective age variable. When individuals are asked to rate their subjective 

age, they often refer to factors such as life satisfaction, age-related symptoms, and fear of 

aging. Subjective age and the Impostor Phenomenon are variables that indicate a person's self-

perception and mental state. The interaction points between these variables, as far as we know, 

have not been tested so far. The purpose of the study is to deepen this study while examining 

the subjective experience of the recipients of the medals, the interpretation they give to the 

medals, and whether this interpretation led to a more negative perception of old age. In doing 

so, this study attempts to shed light on the recipients of war decorations and may provide 

insight into the impact of the events of the battle and into the condition of the recipients of the 

decorations today.  

 In order to understand this, four hypotheses were examined. Initially, the differences 

in the levels of impersonation and the subjective age were examined among the recipients of 

decorations, and were compared to the control group. This control group was composed of 

fighters who fought alongside the recipients of the decorations, but were not honored for their 

operational activity. Another hypothesis examines the relationship between the two main 

variables, subjective age and the sense of impersonation among the entire sample. Finally, we 

will examine the existence of a combination of heroism and impersonation and its combined 

effect on subjective age. These hypotheses were examined a second time after the groups were 

divided into two according to ideas of heroism and their role in combat: "Hero of the Savior" 

and "Hero of the Fighter". 
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 The sample includes 147 soldiers and members of the security forces who participated 

in the Yom Kippur War, among them 75 recipients of  decorations from this war. The rest 

consisted of 72 fighters with similar characteristics who were not honored for their activities. 

Participants completed a questionnaire of demographic details, life events, and self-report 

questionnaires that included their perception of their actions in heroic events, the sense of 

impersonation, and subjective age. 

 The findings of this study show that there are no significant differences in the level of 

perception of impersonation and subjective age, or between the recipients of the decorations for 

heroism and the control group. Nevertheless, in the distribution of the decorations, based on 

their perception of their activities in the heroic events, there was a difference in the subjective 

age between recipients of decorations who perceived their activity as a rescue operation and 

those who perceived their activity as a combat activity. In the study of the relationship between 

the sense of impersonation and the subjective age, a weak positive correlation was found among 

the entire sample in this study. The results of the study did not support the research model, 

according to which the combination of group type and impersonation would affect subjective 

age reporting. In other words, a sense of impersonation and belonging to a group does not 

influence a subjective age. However, it was found that a sense of impersonation clearly predicts 

about 5% of subjective age. In the division of the recipients of the decorations based on their 

perception of their work in heroic events, it was found that the type of the protagonist predicts 

about 17% of the subjective age and the type of the hero combined with a feeling of 

impersonating predict about 19% of the subjective age. 

 The personal perception of the recipients of decorations in their combat activity and 

their connection to their psychological well-being are central to this study. The research 

constitutes another layer in the research world, which deals with the effect of receiving the 

decorations on the lives of soldiers who have committed suicide and carried out extraordinary 

activities during combat, even in their old age. The contribution of this study to the scientific 

world is to open a window to studies that seek to understand the subjective perception of the 

heroic event, the effect on mental wellbeing and the phenomenon of impersonation. The practice 

of social work can draw inspiration from targeted research into individual interventions, 

individualized perceptions of the individual, adaptation of the treatment program, and finally 
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the understanding that the experience of impersonation is another layer that affects the human 

experience and has an impact on the well-being. 
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