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 היצמרופסנרטל יונישמ תוחתפתה תרשפאמכ לפטמה תעדות תרמתה
 וא

 1תוילאידיאל תוארנמ
 

 המדקה

 ןוחבל ךרוצ רצונ ,ימצעה לש הזילנאה ,טוהוק ץנייה לש ןושארה ורפס לש רואל ותאצוה רחאל םינש לבוי

 הז גשומ ."ימצעתלוז"ה גשומ ,תיטילנאוכיספה ימצעה תייגולוכיספ תיירואתב ריצה יחנוממ דחא תא

 ,Kohut( ףקמה תרסהל דע ,טוהוק לש וייחב דוע ללכתשהו ךלהו תינאיטוהוקה הבישחב הגרדהב חתפתה

 לולכש וב ןפואב ןד הז רמאמ .ךרדה תישארב – ימצעו תלוז – הלא םילימ יתש ןיב דירפהש )1979/1991

 יונישמ רבעמה לעו לפוטמה תוחתפתה תוכיא לע תישממ העפשהל איבה וחותיפו הז גשומ לש הנבהה

 ומויק דוסי םהש םיגשומ ,ימצעתלוז גשומה תוחתפתה תניחבל ועייסיש םיחנומ ינש 2.היצמרופסנרטל

  ."תוריזש-הליצאמ היצקפסורטניא"ו "היתפמא" םה ,תומלש לש גראמ םירצוי ותיא דחישו

 רוקחל ןתינש המ לכ :יגולוכיספה בחרמה תא רידגמה דיחיה דממכ טוהוק ידי לע הבצוה היתפמאה

 לע תונעל היה רומאש ףסונ חנומ .)Kohut, 1959( הפצנו הפוצ ןיב תוינשה לוטיב תועצמאב ומצע ךותמ

 םוחתמ רבע רבד לש ופוסבו – ומצע ךותמ ןחבנ לפוטמה לש ישגרה םלועה דציכ – "דציכ"ה תלאש

 ,vicarious introspection" )Kohut" רותב היתפמאה תרדגה אוה – תוהמה םוחתל היגולודותמה

 היצקפסורטניא ,תלאשומ היצקפסורטניא( םילוגלג רפסמ רבע תירבעל הז גשומ לש ומוגרת .)1959

 לפטמה רשאכ .הליצאמ היצקפסורטניא :)2020( הקלוק ןנער ידי לע עבטוהש ,יחכונה ועפומל דע )תלצאומ

 תוידחא לש תוינש-יא לש בצמב ,לפוטמה לש ומלועב עקתשהל ול תרשפאמ וז תונפוא ,המושייל ןנווכתמ

 גפסש המ תא לפוטמל שרפלו ומצעל רוזחל לוכי לפטמה ,הליצאמ היצקפסורטניא לש וז תונפוא ךותמ .ומע

 היצקפסורטניא .ימינפה ומלוע ךותמ לפוטמה לש רובידל השעמל לוקשש המ ,וב ותועקושמ ךותמ וילא

 ילולימה שוריפה ,ךשמהב תוארל היהי ןתינש יפכ 3."תוריזש"ה תעפותל יטילנאוכיספה יוטיבה איה הליצאמ

 ,רתויב יביטקינומוקה יוטיבה והזש תורמל .לפטמה לש תוחכונה תוכיא לש דחא יוטיב ,דחא ןפוא קר אוה

 םיגשומ ינש .לפוטמה תעדות לש היצמרופסנרט ןכש לכ אל יוניש תריציל דיחיה םרוגה ,חרכהב וניא אוה

 חנומה תוחתפתה .יחכונה רמאמה חתופש הבישחה בחרמ ךותב םינודינ ,היצמרופסנרטו יוניש ,הלא

 תישארמ ,תיטילנאוכיספה ימצעה תייגולוכיספ לש תיטרואיתה תוחתפתהה תא ןכ םא תאטבמ ימצעתלוז

 
 קובדל הפיאש ךותמ ."רמתומ ימצעתלוז וא "ילאידיא ימצעתלוז" תמועל "הארמ ימצעתלוז" םה םיקיודמה םיחנומה ,השעמל 1
 הנניא הנווכה ,ןלהל רהבויש יפכ ,תאז םע .תוילאידיא חנומב שמתשהל יתרחב ,תיסאלקה תינאיטוהוקה היגולונימרטב ןאכ
  .הז גשומ לש חותיפב אלא טוהוק לש ותרותב וראותש יפכ םייתוחתפתהה םיבטקה ינשמ דחא לש ןבומב תוילאידיאל
 .ךשמהב רהבות הלא םיחנומ ינש ןיב תיתוהמה הנחבהה 2
 תיטסיהדובה הסיפתה תא דהדהל םג שמשמ אוה יחכונה רשקהב ,םיטנווקה תרותמ לואש )entanglement( הז חנומש תורמל3
 םעפומ תורמל ומצע ךותמו ומצעלשכ םייקה רבד םוש ןיאו הזב הז םירוזש םירבד ובש םוקמכ ,םלועה לש יתימאה ועבטל סחיב
 ,לשמל( וילע תוירחא תחיקלו רחאל תלמוח תורסמיהל תעדומ תונווכתה אוהש יתא השעמ רזגנ תאז הנבהמ .םירבדה לש דרפנה
 .)ןל גנוט לש העדות תרמתה תוקינכט ידי לע
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 ,תיטסיהדוב-תיטילנאוכיספ הרשכה תינכת :םדא חור תינכתב לארשיב תחתפתמה הלוכסאל דעו הכרד

 ."ימצעתויתלוז לש הזילנאוכיספ" גשומה תא תססבמה

 

 תינחור תיטילנאוכיספ היגולודותמ תארקל

 תודעומ ןאל - הזילנאוכיספ" ,)2018 ,רייזורטס( תירבעב טוהוק לש היפרגויבה תא םייסמה רמאמב

 רשקהב[ תוילאוטסקטנוקה םאה" :האבה תירוטרה הלאשה תא )2018( הקלוק ןנער לאוש ,"?ךיינפ

 הצירטמה תבצהב ,הליחתכלמ טוהוק עבק התוא ]ימצעתלוז–ימצע יסחי רבדה שוריפ יטילנאוכיספה

 תילאנויצנבנוקה הבישחה לש היתודוסיל תחת ףא תרתוח ,םדאה ינב ןיב תוינשה תא תלטבמכ תיתפמאה

 םיריכמ ונאש יפכ תואיצמה תניחב לש רגתאה םע ונתוא תתמעמ תאז הלאש "?הקיז לע ,רשק לע ,םיסחי לע

 בצמ לש תורשפאל זמרמ הקלוק ,הזה רגתאה תבצהב .ןיעל הארנהו יולגה ,הרואכל טושפה העפומב התוא

 םיחקול ונא ךא ,ותוא "םיאור" ונניא םנמאש ,עדומ-אלה עפומל רבעמ ףאו יולגל רבעמ םייקתמה היווה

 לש היתודוסיל תחתמ אצמנה "רבד וניאש" וא "רבד" ,והשמ ונשי םאה ,ןכ םא .םייק רבדכ ןובשחב ותוא

 הרטמ וזיאל ףאו – וילא עיגהל תנמ לע שרדנ המ ,ןכ םא ?הקיזו רשק ,םיסחי לע תילאנויצנבנוקה הבישחה

 םיבחרמ םתוא לא עסמב ךומתל הלוכי ימצעתלוז גשומה תנבה ךיאו םאה ,תורחא םילימב ?וילא עיגהל יואר

 ?לבסמ יופיר ןיבו הלא ןיב המו ?ףסונ המ רבד שרדנ אמש וא תקפסמ גשומה תנבה םאה ?ןיעמ םירתסנ

 תחתמש םיבחרמל תסחייתמה הגשמהל םיקוקז ונא ,הארנלו םייקל תחתמ רותחל םישקבמ ונא םא

 היגולוכיספה לש היפוסוליפלו תיטילנאוכיספה היפוסוליפל תופתושמה תונבהה תחא .הארנלו םייקל

 איה וב ןפואל ההז הניא תואיצמהש ,םיארנ םהש יפכ םניא םירבדש הטושפה החנהה איה תיטסיהדובה

 לש תיתטיש הריקח תשרדנ וזה תואיצמה תא ןיבהל ידכשו ונלש היצינגוקהו םישוחה ירבא ידי לע תספתנ

 .םהילא עיגהל ונל רשפאתש הדותמ לש הינבו םיפסונ םיבחרמ

 םימייק וללה "םיינש"ה םא ןיב – םיינש ןיב תמקוממה היווה תועיצמה תויטילנאוכיספה תוירואתה

 ומכ ,ינוציח עפומכ קר םימייק םה ןיבו ,"םישנא ינש לש היגולוכיספ" חנומב ומכ ,דוסיה תחנה תמרב

 תוינשה רעפ לע רשגל דציכ לפטמה תא החנמה תרדוסמ הטיש תועיצמ ןניא – תינאיטוהוקה הזילנאוכיספב

 תובורק םיתיעל םישמתשמ ונחנא ,לשמל .אפרמ ךילהת ליבוהל ,רעפה לע תורבגתהה רחאל ,דציכו הזה

 לפטמה לש תוהדזהה תא ליעפמש "רבד"ה והמ ריבסהל םיעדוי ונניאש תורמל "תיתכלשה תוהדזה" חנומב

 "םירמוח" דציכ ,ירוור שחרתמ השעמל דציכ ריבסהל םיעדוי ונניא ,ןיפוליחל .וכותל ךלשומה רמוחה םע

 הנבה וא הטיש ונתושרב ןיא .הרוק הזש םישיגרמו "םיעדוי" קר ונחנא .לפטמה תא םיליעפמ לפוטמה לש

 .הלאכ "תויטנדנצסנרט" תויגולוכיספ תויושחרתה תרשפאמה תלפטמה העדותל תסחייתמה תיטרואית

 וב תוהשלו O-ל עיגהל תרדוסמ הטיש תווהמ וא ונתוא תודמלמ ןניא O יבגל ןויב לש תוקימעמה תונבותה

 ךרד הפצנל הפוצה ןיב קחרמה םוצמצל תורשפא גיצהל השפיחש ,תינאיטוהוקה הירואיתה םג .לפוטמה םע

 החינה ,תאזה תורשפאב לבחמה עסש ןיא וב ,תודרפנ ןיא וב בצמ תגשהלו תלאשומה היצקפסורטניאה דממ

 .ותגשהל הטיש גיצהל ילבמ וניחתפל ימצעתלוזה גשומ תא
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 לשו 4ינאיאהמה םזיהדובה לש תיגולוכיספה היפוסוליפה ךותמ תונבות לש גוזימ תועצמאב

 לש חתפתמה חנומב שומישה לעו ישונאה לבסה תורוקמ לע ,תוחתפתהה לע תינאיטוהוקה הפקשהה

  תחתפתמ היגולודותמ .הזילנאה תאפרמ וב ןפואה יבגל תיגולודותמ העצה גיצהל תשקבמ ינא ,ימצעתויתלוז

 תא עינמה חוכה איהו םדא חור תיטסיהדוב-תיטילנאוכיספה הרשכהה תינכת לש הבל בל איה תאז

 לע תנעשנ איה .ימצעתלוזה תייגולוכיספל ימצעה תייגולוכיספמ תיטילנאוכיספה הבישחה תוחתפתהה

 ימצעתלוז תויה לש תויטילנאוכיספ תוסיפת ןיב הלבקה תמייק ויפל יגולודותמה חוסינהו תיטרואיתה הנבהה

 םזיהדובה לש דוסיה תוחנה ןיבו 5)לפטמה תעדות לש תילנוסרפ-סנרט הבחרהב ךורכה בצמ( ילאידיא

 העדות לש המויק תנבה .הקיר העדות לש המויק תנבה רקיעבו םירבדה לש יתימאה םעבט תנבהל רשאב

 ,םיגוצייה ,ןורכיזה ,הירוטסיהה תא םיבצעמה – םייח ונא םהב םיינכתה םינבמהש הנבה העמשמ הקיר

 המויקב הרכהב הכורכה ,תאזה הנבהה םצע .תיתכלשה הילשא אלא םניא – ׳וכו ונלש םישוריפה ,םילימה

 ןפואב ,ונילפוטמ םעו ונמצע םע ,ונייח תא תויחל ונל רוזעל הלוכי ,)ןכותב הנועט הניאש( הקיר היגרנא לש

 ,ינכת-םורטה ןבצמל 6תויטגרנא תויושבגתה ררחשמו הלאה תוכלשהה תא רתיימו ריתמ ,לבסה לע לקמה

 תיטילנאוכיספ היגולודותמב רבודמ ,ןכל .ןכותב תוזחאיה לש לבס-תוללוחמ תויושרקתהמ ישפוחהו חותפה

 תאו לפוטמה לש ומלוע ךותל ותורזשיה תא רשפאל תנמ לע לפטמה תעדות תבחרהב היולתה ,תינחור

  .תויביטמרופסנרט רשפאל ,תורחא םילימב וא לפוטמה תעדות תבחרה

  

  םייטגרנאה םיבצמה תעבראו תורזשיה רבעל העדותה תבחרה

 העיצמ ינאש הבושתה ?תנווכמ איה ןאלו לפטמה תעדות לש תיתטישה התבחרה תשחרתמ ןכ םא דציכ

 דוהדהב תנגועמ איה ,תאז םוקמב .תויריפמא תויאר לכ לע תססובמ הניאש ,תירשפא הנעט איה וז הלאשל

 .דבלב ירופאטמ דמעמ הל סחייל ןתינ תאזככו הזילנאוכיספל ביבסמש םינוש הבישח תודשב ףסאנש עדי לש

 יתגצהש יפכ םירדת ןיב תורזשיהכ תיטילנאוכיספה תורזשיהה תא תוארל ןתינ ,תאז תירופאטמ תרגסמ ךותב

 הסיפת לע םג תונעשנ ןאכ תוגצומה תוחנההו תאז תמדקומ החנה .)2012 ,יבחר ילאירבג( םדוק רמאמב

  :)Lama Yeshe, 1987/2014( השי אמאל התוא גיצמש יפכ ,תירטנט תיטסיהדוב

 
 קיקלחב לחה – ובש יפוסניאה תועפותה ןווגמ לע ילקיזיפה םוקיה ,ינרדומה עדמה םיגדהש יפכ

 היצמרופסנרט לש ידימת בצמב אצמנ – רתויב הלודגה היסקלגב הלכו רתויב ןטקה ימוטא-תתה

 ונלש העדותהו ונלש ףוגה  ).ר.ג.א  ילש השגדהה(.היגרנא לש תרחאל תחא הרוצמ תוחתפתהו

 היולת ,קומא-יזוחא וא תישפנ םינזואמ ,םילוח וא םיאירב ונתויה תדבועו היגרנא םה םג

 תועצמאב .הינומרה רסוחב וא הינומרהב ונלש תויזיפהו תוישפנה תויגרנאה לש ןתואצמיהב

 
 ,תלוזל הרזעל תורסמתהה תא ביצמ יטביטה םזיהדובב ינאיאהמה םרזה ,הנממ תעבונה תישיאה הנוורינלו הראהל רבעמ 4
 .היווהה תגספכ ,ומצעב הראהל ותלבוהלו ותרמתהל
 תישונאה היווחה לכ תא וכותב ללוככ ,יטביטה םזיהדובב שומיש וב השענש יפכ ,mind-ל תסחייתמ ינא ,העדות חנומב 5
 לש ותלוכיכ תרדגומ העדותה תבחרה ,הז רשקהב .ישגרה םלועהו הבישחה תלוכי ,הרכהה שוחו םיינפוגה םישוחה תועצמאב
 תיתאה תוירחאה תא ומצע לע חקול רשא – תאז תושעל יושע דחא לכש תורמל ,הז הרקמב לפטמה טקייבוסה לש – טקייבוסה
 .ול ץוחמ יוצמ תיגולונמונפש רחאה ךותל רזשיהלו ומצעב תיטגרנאה ותועקושממ גורחל ,ימצעתלוז תויהל
 .ןלהל גצויש לדומב רבסומש יפכ 6
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 ךא תויומסה תויגרנאה ללוכ ,ונלש תויגרנאה לכ תא םימתור ונא ,הרטנט לש םיאתמ לוגרת

 .ןלוכמ הלודגה היצמרופסנרטה תגשה ןעמל ,ןהילא םיעדומ ונניא בורלש רתויב תויתמצועה

 וגא לש הפילק ךותב דוכלה ,תוילשאב הקולו לבגומ ,ליגר םדאמ ונלש תוחתפתהה יהוז 

 הנבותו הלמח תלעב ןיטולחל תעדומ תושי ,התוחתפתה תא המילשהש תושי ידכל ,ינונטק

 )pp. 4-5( .תויפוסניא

 

 תורמל יכ רוכזל שי .םייטגרנא םיבצמ העברא ךרד תרבוע לפטמה תעדות לש תיתטישה הבחרהה ,ןכ םא

 .םהיניב תימניד העונת תמייק ,םידרפנו םינחבומ םיבצמב רבודמש

 
 הקיר העדות תנייפאמה תוכיאה וז .םקרמ תלוטנו הרוצל תנגרואמ הנניאש ,תישפוח היגרנא .1

 ילאוטריוה ימצעל ףא תמדוק וז תוכיא ,םייתוחתפתה םייטילנאוכיספ םיחנומב .תינבומ הניאש

 .תיפוסניא תוילאיצנטופ הווהמו

 

 לע ילאוטריוה ימצעה ןוניכ לש הדלות אוה הז ךילהת .הרוצ לעב םקרמ ידכל הדכלנש היגרנא .2

 הרוצ ידכל הקירה היגרנאה תא תודכולה תואיצמב תונוש תויושחרתה לשו ימצעתלוזה ידי

 הווהתמ איהש תורמל .ףצר ךותב עקשכ וזה תינושארה הרוצה תא ןיימדל ןתינ .תיללכ תינושאר

 רתוי רחואמ עיצפת ,הז םקרמ ךותמ .ןכותב הכורכ הניא ןיידע איה ,תויושחרתהמ האצותכ

 .ימעפ-דח טקייבוסכ ימצעה לש תידוסיה תימצעה ותסיפת

 חתפמשו ויכרצל תקיודמ המאתהב ןזומ ונניא יתטיש חרואבש קונית םכמצעל וראת ,המגודל

 ןיעמ תרצוי איה ,הגשמה תרב הניאו תינכות הניא ןיידע וז השוחתש תורמל .תיללכ רסח תשוחת

 ,תיתשוחת תינבת ןיעמ תורצוי הלאכ תויושחרתה .ישפוחה יטגרנאה גראמב העבטה וא עקשמ

 הווהמ המוארט ,הז רשקהב .םש ול שיש םיוסמ עפומ לבקתו הרוצ שבלת רתוי רחואמ בלשבש

 .יטגרנאה ףצרב קתנ

 

-תיתשוחת המרב ימצע ךרע תססבמהו יניערג ימצע םינכמ ונא התוא תינבת תרצויה היגרנא .3

 .תיתייווח

 

 דיכל המזוי זכרמכ ,ןכות ייוור "םינבמ"ל חסונמה יזוידנרג ימצע .םשו הרוצ תלעב תינבת .4

 ןיקת יביטמרופסנרט ימצעתלוז םע תוגזמיהל רשי סחיב ,יגולותפו עוצפ וא אירב ןפואב חתפתמש

 .שבושמו םוגפ וא

 

 ,םלוא .הל םימדוקש םיבצמה תשולש לכ לא תנווכמו יעיברה בצמה תא הצוח תבחרתמה לפטמה תעדות

 הפמ ןיעמב ךורכה ,ינשה יטגרנאה בצמל השיג רשפאל דחוימב תשקבמ תלפטמה העדותה תוחתפתה

 תויושבגתה לש רורחש רשפאת הז בצמל תוגזמיהש םושמ תאז .ןכות ילוטנ םיעקשמ לש תיפרגופוט

 לאיצנטופ אשונה ,ינושארה בצמה ךותל )ישפנ לבסכ טקייבוסה ךותב תומייקתמה( ןכות-תויוור תויטגרנא

 .לבסמ ררחושמו רמתומ םויקל יפוסניא
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 ,לכ תישאר ,תרשפאמ וילא רזשיהל ילאידיא ימצעתלוזל רשפאל לפוטמה-טקייבוסה לש תלוכיה

 תלוכי .םייביטמרופסנרטו םיירוטזילאידיא םיבחרמל תוחתפתה ןכמ רחאלו ,ימצע ךרע תשוחת לש סוסיב

 ךרוצ ,לאיצנטופ הווהמ םג איה ךא ,ולש ימצעיתלוזה ידי לע טקייבוסה ןזוה ובש ןפואב הדוסיב היולת וז

 בחרתהל םדאל רוזעל לוכי ילאידיא ימצעתלוזב ךרוצה ,הזככ .תוילאידיא לש רוקמל תוגזמיהב ,דלומ

 ךלהמב ומצע תוחוכב רתאמ אוה םתוא וא הרקמב לקתנ אוה םהב םינושה םילאידיאה ימצעיתלוזה תועצמאב

 .ךרד ירומ םילאידיאכ וילא גזמיהל םהל רשפאמ אוה רשאכ ,םייחה

 לפטמה לש תורזשיה תשרדנ ,לבסל רוזמו היצמרופסנרט ורשפאתיש ידכ ,ראותש יפכ ,ןכ םא

 ,ינשלו ישילשל יעיברה יטגרנאה גראמהמ העונת ךרד עצבתמ הז רבד .לפוטמה לש ימינפה ומלוע ךותל

 לוכי ךכ .ינושארה יטגרנאה בצמה לש תיפוסניאה תוילאיצנטופל רוזחל לפוטמל רשפאת וב תוגזמיהש

 ןווכמ לופיט ,רמולכ ,ימצעתלוז תייגולוכיספ העיצמש גוסהמ יטילנא לופיט ךותב חתפתהל םדאה

 לש ןכות-לוטנו ימצע-לוטנ בצמל ומצע תא איבהל לפטמה לש תלוכיב היולת וזכ תורזשיה .היצמרופסנרט

 םש תולעב תוינבתל םדקש ,לפוטמה לש ינכות-םורטה בצמה ךותל רזשיהל ול רשפאמה ,תיתעדות תוקיר

 ,הז תורזשיה בצמ תגשהל םילפטמ תרשכה .לפוטמה לש תיפוסניאה תוילאיצנטופה בחרמ ךותל ,הרוצו

 איהו םדא חור תיטסיהדוב-תיטילנאוכיספה הרשכהה תינכת לש הניינע איה 7,ההובג הקיתא לש בצמ אוהש

 ."ימצעתלוז לש הזילנאוכיספ" לש החותיפ תביס

 

 היווהה סיסבב תקלצ – תינילק המגוד

 תוחתפתה תפקוז איה םתוכזל ,םיישפנ םילופיט לש תובר םינש רחאל הזילנא ליחתהל תשקבמ תלפוטמ

 ימינפ טקש רסוחמ עבונה זע לבס לש תכסמ ינפב תחטוש איה ,תאז תוחתפתה דצל .המישרמ תיעוצקמ

 החילצה אל איה ,הלבסל רוזמ רחא םייביטקאה הישופיח תורמל .םיישפנה הייח תא עירכהל םייאמה ,קומע

 וספתנ ונממ תעבונה תוגהנתההו הזה לבסה ,יללכ ןפואב .הכ דע הרבעש םילופיטב היצמאמל הנעמ לבקל

 םירבסה .תודגנתהו הסרתה יחנומב תויתרבעה תויושחרתהכ ,וניניב שגפמל םדקש לופיטב רקיעב ,ורבסוהו

 רחא םישוחנה הישופיח תרגסמב .תנבומ הנניא איהש השוחתמ תלבוסו הדדוב תלפוטמה תא וריאשה הלא

 םישנא ,הלש החפשמהו הדובעה ייחב ידמל הלועמ דוקפתל דעבמ ררשש ,רתוי קומעה הלבסל רוזמ

  .ימצעה תייגולוכיספ חורב לופיט לע הל וצילמה המלוע תסיפת תא םיריכמה

 .םימדקומה הייחלו הווהב הייחל םירושקה םינושה םינכתל יתבשקה ,םיכורא םישדוח ךשמב

 ןמ הבשש ,המא .האוש ילוצינ הירוה .תיביטמרונ החפשממ םיבוט תב :ידמל יסופיט היה הראיתש עקרה

 תישגר תקתונמ ראשיהל תצמאתמו ,המא תא הכירעמ הניא ,תלפוטמה .תינואכיד השיא התייה ,םוניהיגה

 .םלועב תינחורה וכרד תא שפחמו ישפנ טקש רסח ,תונטלתש דע יטננימודו דאמ ידוקפת היבא .הנממ

 ונממ תוכזל הווקתב םינשה לכ היניע תא וילא האשנ ,תירוטזילאידיא תומדכ היבא תא תספותה ,תלפוטמה

 היבא יניעב םג ךא ,המא ידימ רקיעב תושק הייחד תויווחמ הלבס ,הטועפכ .אוושל ךא – הרכה לש בבשב

 
-תיטילנאוכיספה תונווכתהה תועצמאב השענ רבדה ,יחכונה רשקהב .תלוזה לע תוירחא תחיקל לש בצמ אוה יתאה בצמה 7
 תיתא הדמעכ רחאה לא תורזשיהו יביטקייבוסה ימצעהמ הגירח חרכהב וכותב ללוכ הז בצמ .ליעל ראותש יפכ ,תיטסיהדוב
 .)םלועהו תלוזה לא ,ימצעל רבעמ הגירח לש ןבומב ינחור ;תאז הנשמ לש ינחורה דוסיה םג איהש(
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 המרגשו תאזככ ונמזב הנבוה אלש הלק תינגרוא הערפהמ הלבס איה ,ףסונב .הרוצ םושב תינניח התייה אל

 הביבסש לככ .הביבסה לע תושק הדיבכמו ףרה אלל הכובה ,דאמ השק הדליכ התוא סופתל )היחאו( הירוהל

 םהב םיעוריא לע תרפסמ איה .הלש תוקסופ יתלבה רבשה תוקעז תא הדליה הריבגה ךכ ,התוא התחד וז

 רדחב הלעננ וב עוריא טרפב תנייצמ איה .היכב תא תאשל ןתינ היה אלש רחאמ רדחב התוא ולענ הירוה

 .הלש תישפנה הריבשה תדוקנל דע – היטבמאה תלד ירוחאמ יכב לש תויפוסניא תועש תרכוזו היטבמאה

 תרסחו הזר דאמ הדליכ המצע תא ראתל הברמ איה ,היפלכ התנפוהש תונפקותה םע תטלחומ תוהדזה ךותמ

 ."תרעוכמ" הלימה לע היצאירו היה וב התנוכש הביחה םשש יתיליג ,רבד לש ופוסב .ןח

 ידי לע תכמתנ ,התייווחל החותפ העדותב הבישקמ ינא ,תיתטיש תונווכתהב יתלוכי לככ תזכורמ 

 וניאש בצמב ,ילש תועקושמה ךותב ,השיגפ ירחא השיגפ ירחא השיגפ .למוחו קומע זוכיר לש לוגרת

 תלוביש לש יומידל רבד לש ופוסב תלגלגתמה תמיוסמ השוחת יב הלוע ,עדומ ללמ לוטנ ןכלו יתבישח

 וליאכ ,בושו בוש ילא הבש ,הרובשו הפודש תלוביש לש תומדכ יב תמלוגמה ,תאזה השוחתה .הרובש

 תייווחב תוהשל הכישממו הזה יומידה תועמשמ לע תבכעתמ ינניא ,וזה הפוקתה ךלהמב .רשקה לוטנ ןפואב

 ,Levinas( "תוהמל רבעמ ,תויהמ תרחא" סניול ידי לע הנוכמה יתאה בצמה הזש ןכתיי .ולש השוחתה

 ;םדא חור תלוכסא יפ לע – תורזשיה לש בצמ ;תוידחא לש יתעדות בצמ ,תורחא םילימב ,וא )1974/1998

  .טוהוק ןושלב ,ימסוק םזיסיקרנ לש רמתומ בצמ

 תרבשנ תייה" :הבר תוטשפב הל תרמוא ינאו העונצ הרימא ידכל יב לישבמ והשמ ,םיוסמ עגרב

 ."בושו בוש תרבשנ ,םלועב דבל ,חכ ילב .הפודש ,השבי הנטק תלוביש ומכ בושו בוש תאזה תלדה לא

 תיווח ךיא תודמול ונחנא .רהנכ הנממ םרוזש באכ לש םוצע ףטש הב תררועמ הכותל תאזה תודכלתהה

 תלדה לא התורבשיה לש יפיצפסה רואיתל רבעמ תובר רבש תודוקנמ הנוזינ ,הלש תילובישה-תורבשיהה

 הרצי ,תוריעז-ומכה היתודימו יזיפהו ישפנה ןוזרה תשוחת תא ףקשמ הלש יומידהש ,וז היווח .הרוגסה

 ןיעמ לש העבטה ,םינכת ךשמהב םיקצונ הילא "תימינפה המקר"ב ,תלפוטמבש רתויב תידוסיה תיתשתב

 תכיישה תיטגרנא העבטה( הלש היווהה תיתשתב םיינכות-םורט עקש וא לפק וא תקלצ – תימקרמ תקלצ

 העבטהה ךותל דכלתהל החילצה ,תלפטמה לש יביטמרופסנרט בצמב ,רשא היגרנאה יהוז .)ינשה בצמל

 ,תוריזש לש בצמב היוצמה העדותה לא .תלפוטמה לש הרוצל-שבגתמה יטגרנאה םקרמה ךותל ,תאז

 םילימב .םילימו הרופאטמכ תועדומל סנכנ ןכמ רחאלש ,יתשוחת יומידכ םתסה ןמ תלגלגתמ תאז תודכלתה

 הריבסמה וז םג – ולש תרושקתה ,החותפו הקיר ולש העדותה וב בצמל עיגהל חילצמ לפטמה םא םג ,תורחא

 םוגיפ קרו ךא אוה הז ינרוצ וא ילולימ ןכות ,םלוא .ינרוצ דממב רובעל תבייח – לפוטמה םע וז םגו ומצעל

 .יתרושקת

 לש דאמ טקש דוביע ךילהתב תוקוסעו הכותל תררחתשמה היגרנאה ךותמו לע תואשינ וניתש

 תאז תויתרזח ,יתנבה יפל .תיחכונה הזילנאל ומדקש םיילופיטה םירשקהב הלש תיתרזחה תורבשיהה תיווח

  .תימקרמ העבטה התוא לש יוטיב איה

 לש תוקימנידבו םינכתב תינשנו תרזוח העיגנב ידמ בר ךרוצ אלל ,ןמזה ךלהמב תסרפנ הזילנאה

 יתעדות בצמ ידכל טאל תועיגמ ונא .הווהב הייחב ןהיריישב רתוי בר דוקימ שי אלא וללה תויושחרתהה

 .הלש עדומהו עדומ-אלה תוכרעמ תא םיסלכאמה םינכתהמו תידיימה תימנידה ימצעה תשוחתמ גרוחה ,הובג
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 הלכיש ימ תויהל טאל טאל תכפוה איה הב ,תוילאיצנטופ לש היווהל התוא ריזחמ הזה יתעדותה בצמה

 תחתפנ איהו הייח ךותמ םיגגופתמ םייתואיצמה היישקמ קלח .היתודוסיב עבטוהש רבעה אלמלא תויהל

 השיגרמ איה הב וזכל הלש הדובעה תרוצ תא הנשמ איה ,תטלחומ תויעבטבו תוטבלתה לכ אלל .םלועל

 םע היסחי .םישדח םיינחורו םיילאוטקלטניא תוחתפתה ינוויכ הל תאצומ איה תויעבט התואבו חנ דאמ

 תכלוה איה .תוחונינו ךור ,עגור םינירקמ התולהנתהו הלש ינוציחה הארמהו םיעגרנ הלש רוקמה תחפשמ

 .תלוזל הטקשו הבר הניתנו תונלבס ,תיטיא העיגרב ןייפאתמה ,הל ןוכנה םייחה חרואל תברקתמו

 

 היצמרופסנרט לומ יוניש

 תורסמתהו הובג זוכיר ,לפוטמה לש הבר תוחיתפ ךותמ םיעבונה םייוניש לופיטב םישחרתמ תובר םימעפ

 הכורכה הארשהה ומכ( העדות יביחרמו םייביטאיצוסא םידממ ללשו השיגר היציאוטניא ,לפטמה לש

 לא הליעפ תוננווכתה םיגדהל יתיסינ ,הזה הרקמב .)ילוכו עבטל ,תונמא לש םינוש םיגוסל תוגזמיהב

 לוגרת תשרוד םכותל תודכלתההש ,ןכות-ילוטנו םיעבטומ םייטגרנא םיעקשמ ךות לא ,הלא קמוע תובכש

 בצמב תויהל תלפוטמה לש תלוכיל סחייתמ יטמרד ןפואב בושחו ףסונ שגד .תיתטיש תוכרעיהו הנווכ ןועט

 הרומ ימצעתלוז רחא הלש דימתמה שופיחב יוטיב ידיל אבש יפכ ,ילאידיא ימצעתלוז םע תוגזמיה לש חותפ

 לא תלפוטמה תעדות תרתהלו הכותל תלפטמה לש הקומע תורזשיה רשפאש המ ,)הארמ אקווד ואלו( ךרד

 .םלש יביטמרופסנרט ךלהמ תארקל ,יונישלו ןכותל רבעמ

  .היצמרופסנרטל יוניש ןיבש לדבהל בלה תמושת תא הנפמ תאז תושחרתה

 ,היהיש לככ ךרע רקי 8."םישנא ינש לש היגולוכיספ" לש הסיפת לע ןועש יונישה גשומ ,םייללכ םיווקב

 םירסיימ םיטקילפנוקמ םימוצע החוורו הלקה רשפאל לוכי אוה .רדגומ לדוג רדסב יוטיב ידיל אב דימת יוניש

 תוינבתה לע עיפשהל לוכי םג אוה ,ןכ ומכ .הנשנו רזוח לבסל םדאה תא םיררוגה תוגהנתה יסופדמו

 ןה ,שוריפו הבשקה תרוצב תדמתמ הקוזחת שרוד ישפנ יוניש ,ןכ לע רתי 9.םימייקה םיישפנה ״םינבמה״ו

 תימינפה תואיצמה תלבקל ליבומ אוה ,רתויב םיחלצומה םירקמב .לפטמה דצמ ןהו ומצע םדאה דצמ

 ררחשמ ,תודרח לע לקמ ,אצמנל ףאשנה ןיב רעפה תא טעמ םצמצמ ,תויפוס)ניא(ה ןהיתולבגמ לע תינוציחהו

 ינונגנמ ידוקפת תא רפשמ ,רתוי תנזואמ הרוצב םיפחד בתנמ ,םיטקילפנוק ךותב הדוכל התייהש היגרנא

 עדומה ידממב םישחרתמ םייוניש .הביצי ימצע-ךרע תשוחת ןנוכמ וליפאו תימצעה הלבקה תא ביטימ ,הנגהה

 ןוויכמ ,רומאכ ,ךא .םייכנאו םייקפוא םילוציפ תחת םיאצמנה םינכת לע םיעיפשמו שפנה לש עדומ-אלהו

 תורשפאכ תדמתמ "הקוזחת" םישרוד וללה םייונישה בור ,תימנידו תדמתמ תונתשה אוה ךרדה עבטש

 עיגהל ידכ ריבכ ץמאמ שרדנש םימוצע םיגשיה ןבומכ הלא ,תרחא וא ךכ .םיילמרונ םייח לוהינל הדיחיה

-רידא יטרואיתה טקרטסנוקה לע תנעשנ הלא םיגשיהל העגהה .שאר םהב לקהל הנווכ לכ ןאכ ןיאו םהילא

 .תיסאלקה הזילנאוכיספה לש םידממה

 
 רשאמ הנוש ןפואב תאז השוע איה ,דחא םדא לש היגולוכיספ רותב יוניש תגשהל תפאוש םג תינאידיורפה הסיפתהש תורמל 8
 עינמה חוכה תא תודרפנבו תוילאודב האור הנושארה וזש דועב .דחא םדא לש היגולוכיספ איה םג הווהמה ,ימצעה תייגולוכיספ
  .החימצל עצמה איה תורזשיההש תסרוג הנורחאה וז ,תוחתפתהו החימצל
 תויואדו םניא ימוימוי ןפואב םימשיימ ונא םתואו םינד ונא םהב םייטילנאוכיספה םינבמהש םושמ תואכרימ ןיב תאבומ וז הלימ 9
 .םינוש םייגולוכיספ םיעפומ תרבסה ךרוצל ונבנש םייטרואית םיטקורטסנוק אלא תוחכומ
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 לע הנועש איה .תוישיאה ללכ לש "תיבחרמ" תוחתפתהל תסחייתמ היצמרופסנרט ,תאז תמועל

 דיחיה םוקמה אוהש ,תוריזשה בחרמב םויק לשו תוידחא לש הסיפתמ "דחא םדא לש היגולוכיספ"מ תעבונו

 םיכלהמ םודיקו םיטקילפנוק תרתהל רבעמש תושחרתה הניה היצמרופסנרט .שחרתהל הלוכי איה וב

 תוחאל תרשפאמ היצמרופסנרטה ,)ללכב םדאה לש וא( לפוטמה תעדות לש הבחרהכ .םייביטרגטניא

 םאתהב וייח תא תויחל טקייבוסל תרשפאמ ךכבו תובכרומ תויטגרנא תועבטהו םיידוסי םייטגרנא םיעסש

 תויהל אוה רבדה שוריפ .וייח תא הבתינש תיתיווחה העבטהל המדקש ,ולש תירוקמה תוילאיצנטופל

 הנכמ ימצעה תייגולוכיספש בצמ ,תיפוסניא תוילאיצנטופ לש היווהב ,)ןושאר יטגרנא בצמ( הקיר העדותב

 םושיר םש ,ישפנה גראמה לש תינחורה תיתשתה םהש היווה ידממב תשחרתמ היצמרופסנרט .תוילאדיא

 םימדוק ולא םיישפנ םידממ .ןכות-תלוטנו תיטגרנא תיפרגופוט העבטה ןיעמ ריאשה םיישפנה םינכתה

 .)ינש יטגרנא בצמ( ןועש אוה הילע תיתשתכ םישמשמו עדומ-אלה רגאמל

 המוקרה תושבגתה התואב ,תינבתב הרוצאה היגרנאה תא תררחשמ היצמרופסנרט ,יתנבהל

 יופירה ךילהת ,לשמל .ויוחיאל דע עסש לש המלחהל ,רושימל בוקעה תכיפהל לוקש הזכ רורחש .העדותב

 תא גגופמ וא ףצרה לש יתמוארטה ךותיחב הרוצאה היגרנאה תא ררחשמ ,הקיר היגרנא לע ססובמה ,הזה

 רשקהב .תידימת הדרחכ ונל תרכומה ,שפנה תא הנעמו הדיערמה הנרבממה תעונת תא תרציימה היגרנאה

 ןכות המצעל תשפחמש ,תיתעדות תימינפ הדיער לש בצמל דחוימב הבוט המגוד איה הדרחש ןייצל שי ,הז

 .תעדומ-אלה וא תעדומה ,תינפוגה וא תינויערה המרב ,וילא דמציהל לכותש רבד לכ וא הרדגה וא

 ךופהל לוכיה עדומ-אלה הז ללוכ – ונל ןימז רתויה ישפנה טקרטסנוקל רבעמ לא תנווכמ היצמרופסנרטה

 לוטנ יאוותכ ולש תישפנה המרדה תעבטומ ובש ,םדאה לש ידוסיה יתעדותה םקרמה לא תנווכמ איה .עדומל

 .הקיר העדות לש בצמל התוא ררחשל הפיאשב ,ןכות

 וב ןפואה יבגל הרורב הרעשה עיצהל לכות ץוחה ןמ תלכשומ תולכתסה ,ליעל גצוהש הרקמב

 היווח – תלפוטמה לש תמדקומה התודלימ השונא הייחד תייווח התוא לש םיישגרהו םייתוגהנתהה הייוטיב

 לש םיחנומב םתוא חסנל ןתינ .הווהב םג םמצע לע םירזוח – ירמגל שיגנו יוהיז-רב ,רדגומ ןכות תלעב

 תמדקומ היווח ןקתל וא\ו טולשל הסנמו היחד ינועט םיבצמל ׳תעלקנ׳ תלפוטמה וב סופד לע תיתייפכ הרזח

 חסנל ןויסינב ונילע דיבכהל הלולע איה ,ידמל תקיודמ תויהל היושע תאזכ תוסחייתהש תורמל .תננוכמו

 – תלפוטמה הסנמ םהב םינפואהו הלש ןיינבה ינבא ,הלש היווחה לש םיימנידה םיביכרמה יבגל הרעשה

 היה אוה ,בושח אוה הזכ חותינש תורמל .בושו בוש םוקמ ותואל עיגהל – הרבעהה יסחיבו הייח ךרואל

 .ותוא גגופל דאמ השק ,ןוכנ אוה םא םגש ,תיתייפכ הרזח לש רכומ ריצ ותוא ביבס תובבוס ונתוא ריתומ

 תויהל םג היה לולעו תלפטמה לצא םג ומכ תלפוטמה לצא לוכסת רציימ היה הזכ ןויסינ ,רבד לש ופוסב

 רציימה ןפואב ,הכותל ינפקות ףחד בותינ לש םיחנומב םא ןיב :הזילנאה תא ףוקתל ןויסינכ הרבעהב שרופמ

 תונעטה לכש תורמל ,בוש .העיגפה רוזאב ןקתיהל שקבמה ימצע יומידכ םא ןיבו ,היצרגטניאבו דוביעב ישוק

 לש הייפכה תא גגופל תוחילצמ ויה אל ןה ,תינמז העגרהל איבהל תויושעו תונוכנ תויהל תויושע וללה

 ,ןכל .)Kohut, 1971( טוהוק יפל הזילנאה תרטמ םהש ,ימויק עגורו ריהב ישפנ טקש ידכל לפוטמה

 לע אלא ,העדותה ינכת יבגל תולכשומ תורעשה לע הנועש הנניא היצמרופסנרט ןנוכל תורשפאה
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 תינכות-םורטו תינבמ-םורטה דוסיה תמקר לש בשוח ךווית אללו ירמגל רישי ,יעצמא יתלב יתטיש טלק 

 10.טקייבוסה לש

 םישנא יבגל וליפא – ןועטל םילוכי ונניא ,תוומו הדיל ילגעמב ,םייחב רבודמש רחאמ ,םוקמ לכמ

 םדאה וב ןפואל םיסחייתמ ונא ,תאז םוקמב .םיבואכמו תורומהמ לוטנ םויק תגשהל – היצמרופסנרט ורבעש

 הנוש הזה היווהה בצמ .ולש ינחורהו ישפנה טקשה תוכיאלו וייח תאו ומצע תא אשונ היצמרופסנרט רבעש

 םיבוט םילופיט תועצמאב םיגשומה ,תוחפ םיילאוטקילפנוקו רתוי םייביטרגטניאה םיבצמהמ יתוהמ ןפואב

 םיבצממ םג םיעבונ ,םמצעלשכ רתויב םיינויח םהש ,הלאכ םיבצמ תובר םימעפ ,תאז םע .דאמ

 .לפוטמהו לפטמה לצא יתטיש אל ןפואב םישחרתמה םייביטמרופסנרט

 

  םדא חור תלוכסא לש היגולודותמה :תוילאוטסקטנוקל ןכותמ

 הלוכסא יהוז .םדא חור תלוכסא לש הניינע איה םייביטמרופסנרט םיבחרמל העגהל תיתטישה תורשפאה

 תססובמה ,ימצעתלוז לש הזילנאוכיספ תויהל תחתפתמה ,תיטילנאוכיספה ימצעה תייגולוכיספ התיתשתבש

 הלאכ םגו תויסאלק םג ,תויטילנאוכיספ תונבה וכותב בלשמה ,יתטיש ינחור הוותמ והז :המרהדה לע

 הדמע התואל תונווכמה ,ינאיאהמה םזיהדובה לש תוקיטקרפו תוסיפת דצל ,ימצעה תייגולוכיספל תוכיישה

 תרסה תא ביצהש ימ לכ לשו הרומה ,לפטמה ,הרוהה ימצעה לש תורסמיהה אשומכ בצומ תלוזה הבש תיתא

 .ותייווה תרטמכ תלוזה לבס

 ולש דוסיה תחנה תועצמאב ימצעתלוזה חנומ תא רוקחל ךישמהל ונל רזוע ינאיאהמה םזיהדובה

 היווה יהוז .תוינש תלוטנ היווהכ ,תודרפנ לש היגולונמונפל רבעמ תאצמנה ,תטלחומה תואיצמה תנבה יבגל

 ללכ איה תוילאוטסקטנוקה הבש אלא ,ומצע לשמ יולת יתלבו דרפנ םויק ןיא דחא ףאלו רבד םושל הב

 הזילנאוכיספה לש רתויב תיסיסבה דוסיה תחנהל ףקות הנשמ הקינעמ הז הדמע .םויקה לש ינושארה דוסיה

 תנבה ידי לע ,ונתוא דילומה תלוזה לש ותורסמיהו וטבמ ידי לע םיננוכמ ונא וב ןפואה רבדב ,תינאיטוהוקה

 .םויקהו היווהה ימרוג לכ ןיבש תידוסיה תולתהו תיתוהמה תודרפנה-יא

 הירואיתה תודוסי לע םיתתשומ )לפטמה ,הז הרקמב( רחאה ידי לע םתטילקו הרבעהה יסחי

 תוחתפתהה .תוילאידיאו הארמ לש םיחנומב ימצעתלוז יכרצ לש הדלות תוחתפתהב האורה ,תינאיטוהוקה

 ונתוא תכשומו םייטגרנא םירדת םיטלקנ םהב םינפואל סחייתהל ונתוא הליבומ המרהדה לע תססובמה

 שמשמ םירבדה ןכות 11.הרישי הסיפת תועצמאב ,תוריזשב אצמנו רבוחמ אליממש המ םע תרושקתל

 
 יבצמל הקיז תמייקמ )Bion, 1965, 1970( ןויב לש ותנשמ ,יפיצפס ןפואב .תיסאלקה הזילנאוכיספל םירז םניא ולאכ םיטביה 10
 םלגתמש יפכ ,עדומ-אל\עדומ-םורטה םושירה תא רתאל ןויסינב ,הנבההו הקושתה ,ןורכיזה תא םילרטנמ ונא םהב הבשקה
 דציכ לפטמל הרומה היגולודותמו הגשמה העיצה םרט תינאינויבה הבישחה ,תינאיטוהוקה הנשמב ומכו תאז םע דחי .O-ה גשומב
 הטילקל תסחייתמו הכופה תוינוויכה ,תויסאלק תויטילנא תוסיפת לע הנועשה ,תינאינויבה הנשמב וליפא .הלא םיבצמל גזמיהל
 ימצעה תייגולוכיספ תנשמש תורמל .המנפה-הכלשה לש םילגעמל ,תוחפה לכל ,וא וכותל םיכלשומה םירמוחה תא לפטמה לש
 הכלשהו המנפהב קוסיעל רבעמ גורחל תשקבמ ךא הז גשומל תשחכתמ הניא םדא חור תלוכסא ,"הריממ המנפה" לע תרבדמ
 םינבמב רבודמ ןיא .תווהתה יכילהתבו ימצעה תודיכל יבצמב יוטיב ידיל אבש הזש יפכ ,יתיווחה םושירה גשומ תא רוקחלו
 לע תוספתנ ןה רשאכ ןחבומ ןווג תולעב ןהש תורמל ,דימתמ יונישב תואצמנש תוליזנ תויטגרנא תויושבגתהב אלא םייגולוכיספ
 .ץוחה ןמ ןנובתמ וא ומצע םדאה ידי
 ןאכ וב םישוע ונא ,הראה לש בצמל סחייתמ ,)ndirect perceptio( הרישי הסיפת ,הזה קומעה יטסיהדובה חנומה דועב 11
 הלא םינקיטרואית ינש ,רומאכ ,ךא ןויבו טוהוק לש םתבישחב םג אצמנ הרישיה הסיפתה גשומ .רתוי ךומנ לדוג רדסמ שומיש
 .תיעצמא יתלבו הרישי הטילק לש הלאכ םיבצמל העגהל הטיש וחתיפ אל
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 תולקמכ ונתוא שמשמ ןכותה .רחאה ךותל ןנווכתהל תלפטמה העדותל םיעייסמה ,םיכרד תפמכ וא םוגיפכ

 לע תיתעדותה תושחרתהה תא רשקתל ורשפאיש םילימה תא קפסמ םג רבד לש ופוסבו םירה יספטמ לש

 םירמוח" וא "ןכות" לש רכומה יטילנאוכיספה טקרטסנוקה ,תורחא םילימב .תנבומל התוא ךופהל תנמ

 תושחרתהה לש הקומע הטילק תבוטל ותוא םיחנוז ונא וב עגרל דע ונתוא שמשמה יעצמא הווהמ "םיישפנ

 .ןכותה ונניא ךא ןכותה ךותמ הלועש יטגרנא רדתכ "םיארוק" ונא התוא ,לפוטמה לש תיתעדותה

 הקיתאב תובר םימעפו ונלש הייטנב ,ונלש ךרוצב ןומט הלא העדות יבצמב תוהשל םוצעה ישוקה

 םישיגרמ ,םיניבמ ונחנאש המל ץוחה ןמ םישוריפ עיצהלו עדיב שמתשהל ונתוא םיחנמה ,ונלש תילופיטה

 ךרדב לושכמ תווהל לולע יטילנאוכיספה עדיה ףוגב הזכ שומיש אקווד ךא .תורחאו הלאכ תומרב םיטלוקו

 ךכבו ומצע רבדה אוה וליאכ אלא ,םוגיפו םיכרד תפמכ קר אל וב שמתשהל םייושע ונא .היצמרופסנרטל

 ונתיאמ ענמי אל הז םירבד בצמש תורמל .רתוי הברה הקומע תיתעדות תורזשיהל תורשפאה תא םוסחל

 לש היצמרופסנרטל רבד לש ופוסב ליבויש המ ךותל ונלש תורזשיהל עירפי אוה ,יוניש םדקלו רצייל

 לש קומעה היוטיבכ תוינש-יאב תוהשלו רחאה ךותל רזשיהל תלוכיה תא רידגהל ןתינ ,ךכ ךותמ .טקייבוסה

 .םיינחור הכימתו לוגרת ידי לע הרותב תכמתנה ,הליצאמ היצקפסורטניא תועצמאב תשממתמה ,היתפמאה

 שיגרהל תקוניתה לש תיתפמאה תלוכיה םג ומכ "ירוה"ה טקייבוסה קינעמש תוארנהו היארה ,ןכל

 תדלומ תלוכיב רבודמ : (Kohut, 1966)תיביטינגוק תוחתפתהב וא והשלכ ןכותב תויולת ןניא ,המיא תא

 תויושחרתהה סמוע תחת תזנגנ איה ,תובר תודלומ תולוכי ומכ ,םלוא .תיתעדות תורזשיהל םייח-תננוכמו

 .םירגובה םייחה ךשמהב התוא םקשלו חפטל שיש ךכ ,ןגומ ןפואב דורשל ךרוצהו תוישגרה

 הווהמה תיפוסוליפ הדמעכ םדאה ייחב דוסי ןבאכ ןווכמ טוהוק וילא ,יגארטה טביההש ןכתי

 תא ירמגל תדהדהמה – ותנבהב ךורכ ,יתוהמו יזכרמ םוקמ המשאל תסחיימה דוסיה תחנהל הביטנרטלא

 רשאכשו הב הרוזשו הל תמדוקש העדות אלל םייקתהל הלוכיה העדות ןיאש – תיטסיהדובה הנבהה

 ונל םירכומה םיתוויעה םיחתפתמ ונממש עסש רצונ )חיכש רתויה הרקמה והז( תינומרה הניא תוגזמיהה

 העדותה ידי לע הנוניכ ךלהמב העוטקו תמתוימ הראשנש העדות איה תודידב ,המגודל .ונילפוטמ ייחו ונייחמ

 12.והשלכ ןכות הילא קצונ םרטב ,התוא תאשונהו תננוכמה

 .הארמ ימצעתלוזב ךרוצל הנעמ תתל ןפואכ היארה תלוכי תא ןיבהל ןתינ ,טוהוק יבתכב ףסונ ןויעב

 לשו לפטמל לפוטמה לש תידדהה תורזשיהה תא תאשונה איה תוילאידיאה ,הארמב ךורכה דוביעה דצל

 תללכושמה יוחיאה תגרד יהוז .ןכות-לוטנ םויק םדקלו ןימזהל לפטמל רשפאמה ןפואב ,לפוטמל לפטמה

 ונאש הדבועה לשב תרצונ תויגארטה ,יתנבהל .יגרטה ולרוגמ ץלחיהל םדאל תרשפאמה וז םג איהו רתוי

 תיילשא לע רתוומ אוה ןיא ,ונל רסמיהל הצור אוהש לככ ,רשא רחאב – וננוניכ םצעל רחאב םייולת

 – ילאידיא ימצעתלוז חנומה ,ןכ םא .)תורובמ עבונה ינורקע בוריסב רבודמ ,םזיהדובה יפל( ולש תודרפנה

 גשומל ליבקמה יגולוכיספה בצמה אוה – הקיר העדותב יוצמ לפטמה הב היווהב רחאה ךותל רזשנה

 .)הווטסיהדוב( תלוזה ןעמל תיטסיאורטלא תובייחתה לש יטסיהדובה

 
 לופיטה לע אפורל תוצע" ורוביחב וילא ןוויכ דיורפש המ אוה הזה תורזשיה-הבשקהה גוסש חינהל ריבס דוסי שי 12
 ,תאז .ןכותל תורושקה תוערפהמ הייקנה הבשקהכ ,ףחרמה הבשקהה ןפוא תא ןייצמ אוה וב ,)Freud, 1912( "יטילנאוכיספה
 .ץוחה ןמ הבשקה וזכ הבשקהב האור ,תודרפנ לע הנועשה ותסיפתל ןמאנה ,דיורפש תורמל
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 הבתנלו ימצעה תייגולוכיספ תא ביחרהל תלעופה ,םדא חור לש התמישמ אוה תאז הדותמ חותיפ

 לש ינחורה טביהב תוהש ,רמולכ ,ךמצעמ הגירח שרוד ימצעתלוז תויהש ךכב הרכה ךותמ ,ינחורה דממל

 .תורזשיה לש היגולודותמ תינב ךרד ימצעתויתלוז חופיטב דקוממה יטילנאוכיספ חותיפ ןכ םא והז .םויקה

 חוכינל תסחייתמ תוחכונ ,יחכונה רשקהב .תוחכונ לש הזילנאוכיספ רבדב ןויערה לש חותיפ והז ,הז ןבומב

 .)תיתפמא העונתל יוטיבכ( וכותל תלצאומה תיביטקפסורטניאה תורזשיהה ידי לע רחאה

 

 הכופה ימצעתויתלוז :היצמרופסנרטו תורזשיהל ךרדב םילושכמה

 תא םימילשמה ,םיירוטזילאידיא הרבעה יסחיל חתפיהל לפוטמה לש ישוקה תא םישגופ ונא תובר םימעפ

 ונתלוכי תא ללכשל היושע הז לושכמ לש הנבה .הב םיבלושמו היצמרופסנרטה השעמל לפטמה תלוכי

 םילפוטמ לש יפיצפס ימנידו יטסנמנא רתסלק שיש דמלמ ןויסינה ,ןכ לע רתי .הלא םילפוטמל םג רסמיהל

 רובעל םישקתמ םה ,תורחא םילימב .היצמרופסנרטל םיעייסמה הרבעהה יסחיל רסמיהל דאמ םישקתמש

 לפוטמה תלוכיל יאנת אוהש ,)merger( תוגזמיה לש חותפ בצמב תויהל 13,תוילאידיאל היצזילאידיאמ

 םה הלא םילפוטמ .יביטמרופסנרט ךלהמל םרותב םיליבומה ,ילאידיא ימצעתלוז יסחיל חתפיהלו ססבל

 .םהלש ימצעתלוזה השענ דליהש ךכ דלי-הרוה לש תיטסיסיקרנה הצירטמה תא וכפהש םירוהל םידלי

 תויוישיאמ עבונה ,רתויב יתיתשתו קומע ךופיה םייקתמ םימיוסמ םירקמב ,ידמל חיכש הז שובישש תורמל

 תימצע תודיכל לש קהבומ רסוחב תונייפאתמ ולא תוירוה תויומד .)Kohut, 1966( תושלח דאמ תוירוה

 ,תימויק המרב םדליב םייולת הלא םירוה .תויזוידנרג ביבס תוילמרונה תודונתב הכורכ חרכהב הניאש תאזכ

 .םהלש תויזוידנרגל יוטיבו ישחומ ןווג הקינעמה תיתשתכ

 םירוהל םידליה ,ימצעתלוזב םמצע םהלש תולתה ךותמו הרוהל תיתפמאה םתושיגר ךותמ יכ הארנ

 דרפנה ימצעל יוטיב תתל םתלוכי תא תשבשמ תאז תיתשת .םהילע לטוהש םייחה ליצמ דיקפתל םירוסמ ולא

 םהלש תימצעה הכרעההו תויזוידנרגה וב בצמל איבמו ולש לאיצנטופה אולמ תא םישגמה ןפואב םהלש

 םילבוס הלא םילפוטמ .הלא םיינושאר ימצעתלוז יסחיב םיאצמנה םיימינפ םירטמרפ יפ לע תונזואמ

 לש םזילובאטמ רשפאמה ,)ימצעתלוז טקייבוסל שיש ךכב היולת ותורצוויהש( בציימ ןונגנמ לש ורדעיהמ

 תכרעמ לש אצוי לעופ איהש ,תימינפ ףצר תשוחת לש התורצוויה תא ענומ הז רדעיה .םיישפנ םינכת

 אלש ,)לפוטמה ,םדאה( טקייבוסה הב תדוכלמ רצוי הז םיניינע בצמ .ימצעה תשוחת תא תבציימו תנווכמה

 דמע םא הקידבב ףרה אלל קוסע ,תיתדימו הביצי תויזוידנרג וא תימצע הכרעה לש תכרעמ ססבל חילצה

 תרבטצמ הניא תאז הניחב .ךרע לבקל הלוכי ולש ימצעה תשוחת ,ךכל ףופכב ,םאהו ימצעתלוזה תויפיצב

 רבדה שוריפ .עגרו עגר לכב םדאה לש ימצעה ךרעה תשוחת תא ןחבמל הדימעמו תידימת אלא ,ףצרכ

 
 העטמ תוילאידיא יוטיבב שומישה .ימצעה תוחתפתה לש םיבטקה ינשכ תוילאידיאלו תוארנל תסחייתמ תינאיטוהוקה הנשמה 13
 ,Kohut סיסב לע( הקלוק ןנער חתיפ ,ןכל .היצזילאידיא גוסמ תיסאלק הנגהכ תוילאידיאה לש שוריפל ליבומ אוהש םושמ

 ,שפנה לש תוארנה בטוק תא הווהמה גראמל )aggrandizing( הרדאהה תא תכיישמה ,ולא םיחנומ ינש ןיב הנחבהה תא )1966
 תוארנש רבדה שוריפ .הלש ינכתה םלועל שפנה הקינעמש "הרוצ"ל הרושק איה ,ןכל .טקייבוסה לש תויזוידנרגה תא הנבמה
 לש ינשה בטוקה לא ימצעה תרוצמ הגירח לש בצמ איה )"הרמאה"כ תמגרותמה( תוילאידיא דועב ,בטוק ותואל תוכייש הרדאהו
 ביתנ השעמל איהש ,תוילאידיא לא הרדאהו היצזילאידיאמ ,ימסוקל יזוידנרגהמ ,תוימצעל ימצעהמ הגירחב רושק הז בטוק .שפנה
 .רחאה רבע לא ימצעהמ הגירח התויהב ינחור
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 ולש הרוהה לש ךרוצב ימויק ןפואב דוכל ,הצפמ תירוטזילאידיא תכרעמב רזעיהל לוכי וניאש ,לפוטמהש

 .ירמגל רחא לדוג רדסל ךייש ,ילאידיא ימצעתלוז רימאהל תלוכיה רסוחב ךורכה ,הז גוסמ לבס .תוארנב

 גוס ותוא לש תיטמוארט הרזח ינפמ רמשמ לכמ םמצע לע םירמוש הלא םילפוטמ ,ףסונב

 ימצעתלוזה יסחיש םושמ – םהילא "תורסמיה" ינפמ "םינגומ" םהלש הרבעהה יסחי ,רמולכ .תורשקתה

 לפטמה לש הבוגתל ןפוד תאצוי הרוצב םישיגר םה ,ןכל .תבזוכ תורסמיה וזש םתוא ודמיל םהלש םייאכראה

 בצמ( העבטה תאצמנ הזה גראמה תחת .םכותל ותורסמיה תא תושקיעב םיפדוה םג ןמזב וב ךא ,םהילא

 יטגרנא בצמ( ןכותל םג הללכה תרבוע וז הדרח ,הארנה לככ .תיפוסניא תפחרמ הדרח לש )ינש יטגרנא

 ףירח יכנא לוציפב יוצמ םהלש יזוידנרגה טנמלאה ןכש 14,םויק-ימצעה לש ותוגגופתהמ הדרחכ )ישילש

 םייזוידנרג םיקלח םהב םירכינ .םמצע לש דאמ שלחהו לצופמה קלחה תיווח תא םייח םהש ךכ ,יתיתשתו

 .דוביעל םישק ןכלו ווהתה אל טעמכש ,רתויב םיקמקמחו םיינושאר ,םיידרופס

 ,ללכה ןמ אצוי אלל ,םהייחב תינכת תושחרתה לכ םרובעש םילפוטמ הלא ,תיגולונמונפ הניחבמ

 םילפוטמ ,ךכמ האצותכ .רחאה יניעב תספתנ איה וב ןפואלו הלש תוארנל רושקה לכב תינדפק הניחב תרבוע

 השוחת םיווח םה – ךכ ךותמ קרו – ךכ ךותמ .עיבהל םיצור םהש המב אלו םירבדה וארי ךיאב םיקוסע ולא

 םהלש תודיכלה םג ,ןכ ומכ .םילאידיא לש הריממ המנפהו תונעשיה ךותמ םוקמב ,)תיעגר(,ימצע-ךרע לש

 רדעיה םושמ ,יכ םג תילילש איה .תילילש הלוככ הבור איהש ,תאז תידימת הניחב ידי לע תעפשומ

 ותלצהבש ימצעתלוזהש םושמ םגו ימצע-לומגת לש תכרעמ רוציל בלש ףאב םילגוסמ ויה אל םה ,םילאידיא

 לשב .דליה דצמ תיטסיסיקרנ הנזהב יולת ראשנ אלא ,ומצעשכל בצייתמ אל םעפ ףא םידוכל-םינותנ םה

 הלטוהש המישמה יולימ תניחבמ ןה – םיפיעסה ינשב ילילש טלקל הכוז םהלש ימצעה-ךרעה תשוחת ,ךכ

 .םמצע לש ךרעהו תוארנה תשוחת בוציי תניחבמ ןהו )הרוהה תא בצייל( םהילע

 םושירה לש אצוי לעופכ – רחאה יניעמ םהילא ףקשנה טבמה לש הז טביהל םישיגר םדאה ינב לכ

 רחא ותוא לש "ותובישח"ו םהלש ישפנה בצמל םאתהב ,תונתשמ תומצועו םיבר םינפואבו וב םהלש

 תאו םמצע תא אטבל םילגוסמ םניאו רחאה לש וטבמ אלכ ךותב םיריסא םניהש םישנא םנשי ךא .םהייחב

 םתוא ןיינעמ ,םהל רכומה םהייחב דיחיה טביהה טעמכ והז .הזה טביהה לש אצוי לעופכ אלא ימינפה םמלוע

 וכז םא .הייחדו ןובלע ,רסח תשוחתל רבעמ םמצע תא שיגרהל םיחילצמ אלש םילפוטמ הלא .םהל שיגנו

 הכיזש השעמה יכ אלו וגישהל ןווכמ ןפואב ולעפש ללגב הזש םישיגרמ דימת םה ,יהשלכ הביסמ חבשל

 םינימאמ םהש תיבויח היווח ףא ןיא ,ןכל .םהלש יזוידנרגה יוטיבה ךותמ ינטנופס ןפואב חמצ הכרעהב םתוא

 .ךרע תשוחתכ םכותל לחלחל החילצמש וא הל

 שוגפתש תינוציח תושחרתהב ךרוצ לש השוחת םג הלא םילפוטמל תפתושמ ,תיגולונמונפה המרב

 המדנ .יזיפ באכ תויוור וא תוינוציקו תוזע םייח תויווח תרוצב תובר םימעפ ,ףירחו קהבומ ןפואב םתוא

 םיריישה לע ןגהל ידכ םביבס ונב םהש ןוירשה תא ץורפל לגוסמ היהיש והשמ רחא םישפחמ םה וליאכ

 ילאנא ןימ לע היזטנפ אוה ההובג תוחיכשב עיפומש ףסונ ףתושמ דוסי .םהלש תוילאיצנטופה לש םידדובמה

 ימינפה הרדשה דומע לש יטרקנוק בוציי ןיעמל הרושק תויהל היושע וז היזטנפ .)לפוטמה ןימל רשק אלל(

 
 .)2020( הקלוק ןנער לש חותיפ אוה הז גשומ .ינושאר םויק בצמכ טוהוק ביצה ותוא ,ילאוטריוה ימצעל םדוקה םויקה בצמ והז 14
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 תא ןייפאמה ףסונ עפומ 15.הרדשה דומע לש ךשמהכ שמשמה ,סולאפ לש הרידח תרזעב ץוחה ןמ אוביש

 ואל ןפואב םירסמנ םהירבד .ללכבו לופיטה תעשב תוכבל לודג ישוק שי הלא םילפוטמלש אוה הזה גראמה

 .םיישפנו םיישגר םיישקל םזילובאטמ תושעל תלגוסמה תכרעמ לש רדעיה אטבמש הזכ ךא ,חוטש אקווד

 לע םייאמ ןפואב סימעמ ,םירומחכ םילק ,םייתואיצמו םייטסיסיקרנ םיחתמ לש םזילובאטמה ,ךכ לשב

 היולת םג ומכ ,דאמ תיתדונתו תררוחמ תראשנ וז השוחת ,ךכמ האצותכ .ימצעה תכרעמ לש םויקה תשוחת

 םילפוטמ ,ןכל .תויתיתשת תוביסמ ילילש בורל אוה ,ראותש יפכ ,רשא ,רחאה לש וטבמ "חותינ"ב ןיטולחל

 רידאמש טביהל דבלמ ,ילאידיאה בטוקל רסמיהל דאמ םישקתמו םהלש תוארנה בטוקב םידוכל הלא

)aggrandizing( תוארנה בטוק לש טביה אלא הניא ,רבסומכ וז הרדאה ,השעמל .םמצע תא וא תלוזה תא 

 .ימסוקהו תלוזה רבעל ימצעהמ הגירח רשפאמש ,ילאידיאה בטוקה לש אלו

 

 תיפוסניא הניחב ,תיפוסניא הדרח – תינילק המגוד

 םינכתל תחתמ – לפוטמה לש ימינפה ומלועב טא טא הלגתמ ,רושעכ רבכ הוולמ ינא התוא הזילנאב

 הדיער ןיעמ :ןכות תלוטנ הדרחב רבודמ .הדרח לש קומע תיתשת-עצמ – עדומהו עדומ-אלה לש םייוטיבלו

 ,ןמזה םע .ןויא ינפמ תימויק הדרחכ התוא רידגהל ןתינ ,ןכות רחא שפחמה ץוחה ןמ טבמב .תדמתמ תימויק

 לש תיתרוקיב הניחב יהוז .ויתויווח לע חוויד ידכ ךות ,וירבד לש תיתטיש הניחב לפוטמה לצא החתפתה

 ונאש תורמל .רחאה תבוגתל תושיגר ךותמ עבונו יטנתוא-יתלב ול שיגרמש ןפואב לועפל ולש הייטנה

 קמוע תניחב רדגב הניא וז תונריע ,ימצעל תרבגומ תונריעל המגודכ וזכ הניחבב תובורק םיתיעל םילקתנ

 לפוטמה לש תינקדקדה הניחבה ,יחכונה הרקמב .הלש הריסמ וא חוויד קר אלא תושחרתהל תוביסה לש

 .הז רשקהל ץוחמ תושחרתה וא היווח ףא לע תחוודמ הניא השעמלש ,תועדומ-ודבספ ןיעמ הווהמ

 לכ ךשמב ותוחאו וירוה לש הדיגסה אשומ היהש ,דחוימב יטנגילטניא 45 ןב רבג אוה לפוטמה

 הדרחה תמר רואל םילמגתמו םיעיתפמ םהש םימוצע םיגשיהל עיגהש ,יביטקרטאו האנ דאמ רבג אוה .וייח

 תיטרוורפ הכ תולהנתה לש םיבצמל םימעפל עיגה הז םדא .ותייווחב דימת-תבהלכ תמייקה ןכותה-תלוטנ

 קלקלח ןורדמ לע בצינ אוהש הלהב וב הררוע ,ומצע ולש "תוירסומ"ה יכרע תא העזעז איהש תירזכאו

 גהנ אוה ,לשמל .םדא ינב ןיב םיסחיב שקבתמהו טושפה ,בוטה םעטה תולובגמ גרוח אוהש ןיבהל ול המרגו

 םישעמל ןתוא ליעפה ןהב ,תוללעתמ םיסחי תוכרעמ ןתיא םוקרלו טנרטניאב תוריעצ םישנ םע רשק רוציל

 היה ול ,ינממ קחרמה תא הרמיש םג וז התעב ךא ,ולא םישעמל ילש הבוגתהמ תעובמ היה אוה .םייטרוורפ

 אוהש םדאל ךיישה ,ץוחה ןמ טבמ ומצעל חיטבה םג אוה ,ינממ קוחיר לע רמשש ךכב .קומע ןפואב קוקז

 שומישהמ ומצע לע ןגה ךכבו וב ילש תועקושמל בריס םגו ולש ימצעה-לומגתה תכרעמל ץוחנש יפכ ,ךירעמ

 היה אוה :הכופה ימצעתלוז תצירטמב ותוא החימצהש ,ומיאמ דאמ ול רכומ היה הזכ "שומיש" .וב ילש

 ,הרואכל ויתולובג לע רמש רבדהש תורמל ,תאז םע .הלש תויזוידנרגה השממתה ותועצמאבו הלש הארמה

 
 גצומה ימנידה גראמל ,יללכ ןפואב ,ךכל רבעמ .ילאנא ןימל הלאשמל דיחיה רבסהה והזש ןועטל הנווכ לכ ןאכ ןיאש ןבומכ 15
 לש הקימנידב וא טקייבוסהמ ימצעתלוזה לש תונעבותה תוכיאב ,לשמל ;םינושו םינווגמ םייוטיב םנשי ,רואית ךרוצל הפ
 .דועו ףסונה הרוהה םע טקייבוסה
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 ותומדקתה תא םסח השעמל ךכבו ילאידיא ימצעתלוזכ ורובע םייקתאש תורשפא לכ ענמ םג אוה

 .היצמרופסנרטל יונישמ ,תוילאידיאל היצזילאידיאמ

 ימניד-יטסנמנא םרוג אוה הכופה תיטסיסיקרנ הצירטמב םהידלי תא ודכלש םירוה ,ראותש יפכ

 תינילקה המגודה ןיב לדבהה .םיירוטזילאידיא הרבעה יסחיל חתפיהל םישקתמש םילפוטמל ףתושמה

 םיירוטזילאידיא ימצעתלוז יסחי םייקל תלגוסמ התייה הנושארה תלפוטמהש ךכב ץוענ תיחכונה וזל תמדוקה

 אל םה ,םיארמו םיילאידיא ימצעיתלוזכ ודקפת אל הירוהש תורמל .הז ךופיהמ תררחושמ התייהש םושמ –

 לצא ,תאז תמועל .םרובע ימצעתלוזכ הב ךופהו ינעגופ שומיש ךותמ הלש החימצה ןונגנמ תא ושביש

 הרוהה םג ,רבתסהש יפכ( וירוהמ דחא דצמ תוחפל ימצעתלוזכ וב קומעהו ידוסיה שומישה ,ינשה לפוטמה

 תונבל ול רשפאל רומא היהש ,ולש תוסיוה ןונגנמ תוחתפתה תא שביש )יתדרחו שלח דאמ םדא היה ינשה

 רתוי דוע הפרחוה וז העפשה .תוילאידיא תויומד םהב תוארל ןתינש ימצעיתלוז תועצמאב תימצע הכרעה

  .ולש לוכסתהו הדרחה לע לקיש ילובאטמ ןונגנמ ותושרל דמע אל אוהש ןוויכמ

 עדומ-אלהו עדומה ןכותה תמר דע םיעיגמ וכותל רזשיהל םייתפמאה ייתונויסינ ,וישכעל ןוכנ

 לש תילולימה הנצחההש רמול ןתינ ,תיתייווח הניחבמ .ילאידיאה בחרמב םוקמב ,ולש הרדאהה בחרמב

 יניא ןיידעש ךכמ עבונ ילש יתפמאה לשכה ,ידצמ .ומצע תא ורובע תדהדהמ הניא ולש הדרחה תשוחת

 הנניאו ולש הדרחה תא הווהמש תאז ,)ינש יטגרנא בצמ( ולש תינושארה תיתינבתה היווחל רזשיהל החילצמ

 םידממל ילש תורזשיהל העירפמ תוארנב ולש לוהבה ךרוצל ילש תונעיהה .תוארנב ולש ךרוצב תדכלנ

 עיגנש דע , (Kohut, 1981)תכשמתמ תיתפמא תועקושמ הז בצמב תשרדנ ,ןכל .ולש םיינכות-םורטה

 .המצע תא תתרשמכ אלו ול הנותנכ תיתפמאה תובצייתהה תא תווחל חילצי אוה וב בצמל

 ויתולאשמ ,ויתונוצר ,ויתופדעה לש רתויב ןידעו יביסנטניא רוריבב דקמתמ ןיידע לופיטה ,עגרכ

 םג הרצונו ןיטולחל המלענ ולש תיטרוורפה תוגהנתהה ,םינשה ךלהמב .הלא םירשקהב ויתודרח לע רובידו

 רשקהב .וריתוהש םשורהו ןהיתוביס ,ויתויוגהנתה לש תידעלבהו תיביסנטניאה הניחבהמ לודחל תורשפא

 ענמנ אוה הפגמה לש םינושארה תועובשבו יילפוטמ ןיבמ רתויב דרחה היה הז לפוטמ ,הנורוקה תפגמ לש

 הברה ,םהזמכ ץוחה תא ספת אוה .ןוכיס תייסולכוא ףא םע הנמנ ונניאש תורמל ,ץוחה םע עגמ לכמ דאמ

 .ןפוא ותואב יילא סחייתה אוה – םינפבמ ותוא סורהל לוכיש והשמכו ,סוריוה לש תישממה תוחכונל רבעמ

 ןפואב וילא רודחי והשמ וא והשימש תורשפאה תא ללכש ,וייח ןויסינל תאזה הדרחה תא יתסחיי ינא

 תוקומע ,דאמ תובוט תוחיש ויה הזילנאה תועשב ותיא ןופלטה תוחיש ,רגסה ימי ךלהמב .וייח תא סורהיש

 שיגרמ אוה יכ םגו וילא יתשילפ תדרחמ ןגומ אוה יכ םג ,ותיא ביטימ קוחירהש יתשגרה .ודיצמ תורסמתמו

 .ילא ולש הברקה תדימ לע הטילש הרואכל ול שיש םושמ חנ

 

 םוכיס

 שומימ תא ןנוכמה ,לפטמה לע תיתא תוירחאכ ,הנושארבו שארב ,תלטומ תויביטמרופסנרטש רחאמ

 ןבומו יתטיש דומילל רבעמ ,תאזכ תונכתיהל ומצע תא לפטמה תרשכהש ירה ,לפוטמה לש לאיצנטופה

 תא ללכשלו וביל תא ןיכהל תורשפ תלוטנו תיפוסניא המישמ איה ,הלוכ תיטילנאוכיספה הנשמה לש וילאמ

 ךשמ ,םיבר םירקמבש רמוא ,ןמזה טביהל תוסחייתהל הז רמאמ תרגסמב העיריה הרצקש תורמל .ויתולוכי
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 לובח םדאל דחוימב ןוכנ רבדה .יטירק אוה לפטמל לפוטמה לש "תולגרתה"ה ךילהת לע ותעפשהו ןמזה

 ןווכמ תנווכ אלל – ולש ילאידיאה ימצעתלוזה יכרצ לש שומימה תלוכיש ,ינשה לפוטמה ומכ תיתיתשת

 ימצעתלוז תויהל לפטמל רזועה הרשכה ךילהת ,הז רשקהב .ךכ לכ הלצונו העגפנ – תויגארטה הברמלו

 חור תלוכסאב הווהתמה ךילהתה ומכ – ינחורה דממב תכמתנה תונווכתה תרזעב טקייבוסה תא חיכנמה

 תיתא-ןנווכמו זכורמ ראשיהל ולש תלוכיה תאו לפטמה לש חורה ךרוא תא ביחרמו עייסמ ,רשפאמ – םדא

 .תוכורא םינש ךשמב לפוטמה לא רזשיהל תונויסינל

-םורטה לאיצנטופה לא העגהל יאנתה איה לפוטמל לפטמ ןיב תוילאידיא לש תישפוחה התענתה

 בצמה איה היצמרופסנרט ,התוהמב .לפוטמה לש תויביטמרופסנרטל םיאנתה תריציל םשמו שפנה לש ינכת

 יפתכ לע ,ןכל .ישונאה לבסל רוזמה םג ומכ ,תישונאה היגולוכיספהמו ימצעהמ-הגירח לש טלחומה

 הוותמה תינילק-תיתא הדמעכ ,תאז חור תדמע לש יתטישה הלולכשו החותיפ תמישמ תבצינ הזילנאוכיספה

 .תרגתאמו הקומע הכ תורסמיהל ומצע תרשכהל לפטמה רובע ךרד
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