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 הרדגה .א

 ןיב הנזהה סחי לש בצמהמ שיקהל התיה ,ןויב דרפליוו לש לכומו לכימ םיגשומה ירוחאמ הדמעש הנווכה
 עיגרמ בלח לש תיקפסכ קר אל םאה תא םידחיימ הלא םיסחי .יטילנאה גוזה לש בצמל הקוניתל םאה
 תודימל ובישהלו הז באכ טיקשהל לגוסמו קוניתה לש ישגרה ובאכ תא טלוקה ףוגכ םג אלא ,הוורמו
 ,)עדי( K-ל )םש-תרסח המיא לש ןבומב( O-מ באכ לש הרמה גציימ רבדה ,ןויב לש ויחנומב .תולבסנ
 "!תעדה לע הלעי אלש המ לע בושחל לוכי ינא וישכע" רמולכ

 תיתכלשהה תוהדזהה תיירואית לש הבחרה גציימ גשומה ,הירואיתה לש התוללכתשה לש טבמה תדוקנמ
 תרושקת לש הירואית ללכל תיביטימירפ היזטנפו הנגה לש הירואיתמ ,)תיתכלשה תוהדזה דרפנ ךרע 'ר(
 .הבישחה תוחתפתהל תיחרכהה תיאכרא

 לש גוזה ברקב םיידדהה םייראנילה ןילמוגה-יסחי תא ,םיאבה םידעצה תועצמאב ,ביחרמ הלכהה ךילהת
 חלושה ןיב תרבעומ )'ןכות'( ישפנ בצמ לש תרושקת :ילאטנמ דוקפתל יתוסחייתה לדומכ ,לכומ-לכימ
 חלושה ,זא וא ;תישפנ הדובע תועצמאב ל"נה ןכותה תא רימטמו 'ליכמ' טלוקה ,ילאיצנטופ ןפואב ;טלוקל
 .ומצע 'הלכהה תייצקנופ' םע דחי רמטומה ןכותה ]תא[ שדחמ םינפהל לוכי

 דחוימ גוסכ םג גשומה תא םשייל ןתינ ,קונית-םא יסחי אוה הזה יתוחתפתהה לדומה לש סופיטבאה דועב
 שומיש השענ .יטילנאוכיספה ךילהתבו תוצובקב ,םיידאיד םיסחיב תשחרתמה תעדומ-אל תרושקת לש
 םילימב אטבלו רימטהל/רימהל ,ליכהל טרפה הסנמ םהב םיישפנ-ךות םיכילהת לש הנבהב םג הז גשומב
 .ויתושגר תא

 תוחתפתההו םייטילנאוכיספה םיכילהתה תנבהב תדחוימ תועמשמ הלכהה ךילהתל ,תינילקה היצאוטיסב
 םייוטיב וא ,תוחרצה תא הממדב תאשל רשאמ רתוי איה רבדה תועמשמ ,תינכט .לומיסה/הבישחה לש
 תברעמ באכ םע הליכמ תודדומתה ,רבדה רשפאתמ רשאכ .לפוטמה/קוניתה דצמ ,באכ לש םירחא
  .שוריפו הרמטה ,תוהדזה

 שולשב םינולימו תוידפולקיצנאב תורדגהה לע היונבו הביחרמ ,תפקשמ ל"נה תידמימ ברה הרדגהה
 .)Lopez-Corvo, 2003; Skelton, 2006; Auchincloss and Samberg, 2012( תושבי

 
 גשומה תורוקמ .ב

 



 תונשב הילגנאב שחרתהש ,)תיטוכיספ הבישח תערפה( הינרפוזיכס לע ינילקה רקחמב גשומה ישרוש
 גשומל שי יכ ןכתיי( .ןויב דרפליווו לגס הנח ,דלפנזור טרברה - היכישממו ןיילק ינאלמ ידי-לע םיעבראה
 לש רועזימו םוצמיצ ועמשמ 'הלכה' יאבצה גשומה .קנט דקפמכ ןויב .ר .וו לש יברקה ונויסינל םג רשק
 ).הטילשל רתוי ןתינל ךכב ותכיפהו ,חרכהב ולוטיב אלל ,ברקה הדשב ךוכיחה

 תודוקנ יבגל התפקשה תא ריהבה )1946( "םיידיאוזיכס םינונגנמ יבגל תורעה" ןיילק לש הרמאמ
 השולש דעו הדילהמ ,קוניתה ייחב םדקומ יביטימירפ בלשב הינרפוזיכס לש תויגולותפה ןועביקה
 תודרח ,יקלח-טקייבוא יסחי םיליעפ וז הדמעב ."תידיאוזיכס-תידיאונרפ" הדמע התניכ איה ותוא ,םישדוח
 רקיעב הז היה .תולוכי-לכו השחכה ,תיתכלשה-תוהדזה ,לוציפכ םייביטימירפ הנגה ינונגנמו ןויאו הפידר
 אוה .תיתכלשהה תוהדזהה תנבהב קימעהש ,)1950-1970( םיינילקה וירקחמב )1969 ,1959( דלפנזור
 ,ימינפה טקייבואה תא םיכילשמ םילפוטמ :לפוטמה לש יביטימירפה יתוקניה ומלועב ךילהתה תא ףשח
 לש ףוגהו דשה – טקייבואה ךות-לא ימצעה לש םיילאוטקילפנוקה םיקלחה תאו טקייבוא יקלח
 תרזוחה םתמנפה תובקעב םתוא ךופהלו ,טקייבואה תועצמאב םתיא דדומתהל ידכ – לפטמה/םאה
 רקחב ידוסי קלחל וכפה ,הלאה תרזוחה המנפההו הכלשהה יכילהת .ימצעהמ קלחל םמע תוהדזההו
 .ןויב לש לכומ-לכימה

 ,םישימחה תונשמ ויבתכב ועיפוה לכומ-לכימה לש הירואיתה אשונל ןויב לש תויתלחתהה ויתויוסחייתה
-אלה ןמ תיטוכיספה תוישיאה תנחבה" ;)1956( "תינרפוזיכסה הבישחה תוחתפתה" וירמאמב רקיעב
 קוניתה לש סחיל וסחייתהב .)1959( "םירוביח לע תופקתה"ו ;)1958( "היזהה לע" ;)1957( "תיטוכיספ
 תא שיגדמ אוה ,)1946( ןיילק ינאלמ לש תיתכלשהה תוהדזהה תיירואית  תרגסמב ומיא לש דשל
 קוניתה ןתוא תוומהו קוריפה תודרח םע תודדומתהב קוניתה ןיבל הלש דשה/םאה ןיב תולגתסהה תובישח
 ךות ,םהלש יונישלו תושגר םע תודדומתהל חתפמ יאנת אוה לכימ/דשה לש תקפסמה ותוחכונ .הווח
 הנגהכ תיתכלשהה תוהדזהה גשומ יבגל ןויב לש ויתוגשמה ,ךכיפל .תישגר הדימלל תורשפא תריצי
 הניחבמ תיתואיצמו תיביטמרונ תיתכלשה תוהדזה לש רואית ללכל וללכתשה ,ינאה לש תיביטימירפ
 .לכומ-לכימ לש לדומב תעלבומש תיתוחתפתה

 
 ןויב לצא גשומה תוחתפתה תוללכתשה :)הלכה( לכומ-לכימ .ג

 לע ךמתסהש ,יטוכיספ לפוטמ םע ותוסנתה תא ןויב ראית ,1959 תנשמ "םירוביח לע תופקתה" ורמאמב
 ולכי םא ,לפוטמה לש וטבמ תדוקנמ .יאקיטילנאה ךות-לא ותוישיאמ םיקלח תונפל ידכ תיתכלשה תוהדזה
 .החטיבב הרזח םמינפהל לכוי אוה ,יאקיטילנאה לש ושפנ ךותב החונמב ןמז קיפסמ ראשהל ויתוכלשה
 ויתושגרש רמולכ ,יאקיטילנאה ידי-לע ידמ רהמ ונופ ויתוכלשהש לפוטמה שיגרה רשאכ דציכ ראית ןויב
 רשקמ ןויב  .רתי תושאונבו המצועב יאקיטילנאה ךות-לא בוש םכילשהל ןויסינב לפוטמה ביגה ,ונוש אל
 לש המינפ החיקלה תא תאשל התיה הלוכי אלש ,ומיא םע לפוטמה לש ותוסנתהל הז ינילק ךילהת
 תווחל תלגוסמ הניבמ םא"ש עיצמ ןויב .קוניתה לש םיכלשומה וידחפ תא הליכה אלשו קוניתה תוכלשה
 טבמ תדוקנ ןיידע רמשלו ,תיתכלשה תוהדזה ידי-לע דדומתהל הז קונית הסינ המיעש ,המיאה תשוחת תא
 .)105 'מע 1959 ,ןויב( "תנזואמ

 םהינש ,"הבישח לש הירואית" רמאמבו "ןויסינה ןמ דומלל" ורפסב הלא תונויער חתפמו ךישממ ןויב
 המינפ סינכהל הנכומ איהש העשב תוטילקב הנותנה ,םאה לש ישפנה הבצמ תא וראתב ,1962 תנשמ
 ,הביבסה העיפשמ וב ןפואה יבגל ביחרמ ןויב .)Reverie( המילחכ ,קוניתה לש המיאה תא ליכהלו
 תיהמיאה המילחה ןויער תא ללוכ אוהשכ ,תוישפנ-ךותה תויוחתפתהה לע ,םיינושאר םיסחי תועצמאב
 םאה ההדזמ ובש ,)Receptive( ינטלוק ישפנ בצמל תסחייתמ המילח .תיתכלשהה תוהדזהה ןויערו
 דליהש המ יבגל השדח הנבה םאה תרצוי תילאטנמ המילח תועצמאב .דליה ידי-לע ךלשומש המל הביגמו
 רשקתל ןתינ ןתואש ,אפלא תודוסי ללכל אטב תודוסי הנכמ ןויבש המ תא הריממ םאה .רשקתל הסנמ
 תא יפיצפס ןפואב ברעמ הז ךילהת .לכומ-לכימ לש ןושארה לדומל ךפוה הז ךילהת .דליה לא הרזחב
 יתלבה םיטביהה תא הכותל הסינכמו תלבקמ ,המילח לש בצמב הנותנה םאה ,תישאר :םיאבה םידעצה
 ,)אטב תודוסי( תודבועמ יתלבה תוישוחה תויווחהו תושגרה ,םיטקייבואה תא ,ימצעה לש םילבסנ



 הלאה תוכלשהל שיש העפשהה אולמ תא תאשל הילע ,תינש .הקונית ידי-לע הכותל היזטנפב וכלשוהש
 הרמטה הנכמ ןויבש ךילהת ,ןניבהלו ןהילע בושחל ידכ ץוחנה ןמזה ךשמל הפוג לעו השפנ לע
)transformation(. וילא םבישהל הילע ,השפנ ךותב קוניתה לש ויתויווח תא הרימטהש ירחא ,זאו 
 תאטבתמה ,)שומיש םהב תושעל לוכי אוהש ןמזב( לוכיע-תבו םילערמ תלרטונמ הרוצב ,הגרדהב
 רואל האצוה לאכ ךילהתה לש הזה ןורחאה קלחל סחייתמ ןויב .וב תלפטמ איהש ובש ןפואבו התשיגב
)publication(, ימינפ בחרמו תולובג הל שיש םא החינמ 'ליכהל' תלוכיה .שוריפ םינכמ ונייה ונאש המ 
 תחתופמ תלוכי הל שיש םא ;הקוניתל סחיב השכר איהש הלא תאו הלש היתודרח תא סלכאל לגוסמה
 המצעבש םא .הקוניתל יתועמשמ אוהש ןפואב היתובשחמ תא רוסמלו בושחל ,רהרהל ,באכ תאשל בטיה
 טקייבואכ המנפהל המיאתמה םא איה ,תמלוה הניתנלו ירברל תלגוסמ ,תינטלוק ,העוגפ יתלב ,תדרפנ איה
 בחרמ לש תוחתפתהל הליבומ ,הזכ טקייבוא תיטיאהו תיתגרדהה ותעמטהו קוניתה לש ותוהדזה .'ליכמ'
 ארק ןויב .המצעב בושחל הלוכיש שפנ לש תוללכתשהלו ,תועמשמ תקנעהל תלוכי לש ,לדגו ךלוה ישפנ
 .אפלא תיצקנופ הז ךילהתל

 םיסחיב ןויב קסוע ,)Elements of Psychoanalysis, 1963( "הזילנאוכיספה תודוסי" ורפסב
 ןושארה דוסיכ םישמשמו ,♀-ו ♂-כ יטקרטסבא ןפואב םינמוסמה םיסחי ,לכומל לכימה ןיב םיימאנידה
 טסקטנוקב .תלבקמ/תינטלוק תוכיא )לכימ( ♀ -לו תרדוח תוכיא שי )לכומ( ♂ -ל .הזילנאוכיספה לש
 וא םינתשמ םיגציימ םה .ינימ רשקה ילוטנ םה ,תיפיצפסה תינימה תועמשמל םילבגומ םניא ♂ -ו ♀ ,הזה
 רדוח )לכומ( ♂ -ה .תוינימ תורדגהב תולת אלל ,םיסחיה יגוס לכב תוחכונ ♂ -ו ♀ -ה תויצקנופ :םימלענ
 שומישה .שדח רצות לש ותריציל ליבומש המ ,תידדה ונממ עפשומו ותוא לבקמש ,)לכימ( ♀ -ה ךותל
 יבגל ןיילק לשו דיורפ לש םהיגשומ תא םג ללוכו שפנה לש יגולויבה העבט תא שיגדמ ♂ -ו ♀ םילמסב
 תאו םיקלחה ינש ןיב תוידדהה תא רתוי םירחואמה ויבתכב שיגדמ ןויב .תילפידאה הרוצתהו תוינימ
 ןילמוגה יסחיב אוה לכומ-לכימ םיימנידה םיסחיב סקודרפה .םהיניב ןילמוגה יסחיו הלידגה לאיצנטופ
 הניחבמ .תולכומ לשו תידדה הלכה לש היצקנופה תא םג םימייקמ ליכמ המ רבדו לכומ המ רבד :םיידדהה
 קוניתה :ךופה דיקפתב םג שמשל לוכי קוניתה לש ויתודרחל לכימכ דשהש רבדה תועמשמ ,תיתוחתפתה
 .םאה לש התוישיא לש םימייוסמ םיטביהל לכימכ

 תושוע רשא תודונתב תוננובתהב ןומט ךכל זמרה" :ינילקה טסקטנוקב תוידדהה תשגדומ ,רתוי רחואמ
 ,2018 ,ןויב( "...םידיקפת תופילחמ רחא עגרבו ♂ -ל דנזילנאה תאו ♀ -ל יאקיטילנאה תא דחא עגרב
 .)143 'מע

 התרמהו הבשחמ לש הרוצת םירשפאמש ךילהתו תוליעפ ועמשמ "ליכהל"ש ,ךרדה לכ ךרואל שיגדה ןויב
 .אדירג תיביסאפ תוטילקכ הלבקהו הלכהה לש תמצמוצמהו תילאיוירטה וזל תדגונמ הדמע יהוז ;םילימל
 לש םיברה םהינפ לש תבכרומהו האלמה הגצהב קסוע )1965( "הלידגל הדימלמ יוניש תורמטה" רפסה
 ילאיצנטופ ןפואבו ,הלחתהה תדוקנכ 'O' לש יטרואית-הטמ גשומ הז רפסב גיצמ ןויב .הרמתהה יכילהת
 לע הלעת אלש 'םשה תרסח המיאה' תא ףיקמ הז גשומ .יתרמטהו ינוויכ-בר ךילהת לש םויסה תדוקנכ
 'המיא'ו 'דובכ תארי' ,"תטלחומה תואיצמה" תא םג ךא ;'םמצעלשכ םירבדה' ,'אטב תודוסי' ,תעדה
)Bion, 1965; Grotstein, 2011a, p. 506(. 

 ,Bion, 1962a, 1962b, 1963, 1965( ןויב לש תובשחמו הבישח לש הירואיתה תא םקמל בושח
 םינוש תורוקמ שי ,וז הפיקמ הירואית יפ-לע .תיקסיה תיעדמ תכרעמכ לכומ-לכימ לש טסקטנוקב )1970

 :ןהלש הבישחה ןונגנמב תולת אלל תומייקתמ "תובשחמ" רשאכ ,"הבישח ןונגנמ"לו "תובשחמ"ל
 ךכיפל תוארל ןתינ .ןהיתש רובע םייתועמשמ לכומ-לכימ יסחי .הבישחה ןונגנמ לש רצות ןניא "תובשחמ"
 .םיילאטנמה םייחה לש רָּבֻעכ לכומ-לכימ יסחיב

 יאנת .ינושאר דעצ םה לכומ-לכימ יסחי ובש ךילהת איה "הבשחמ" לש התישאר ,וז הירואית יפ-לע
 לגוסמה לכימ לש ומויק אוה )תישוח הסיפת ,שגר( ישפנה ןכותל )הבשחמ ,גוציי( תילאטנמ תוכיא תגשהל
 תדלומ היצפסנוק-הרפ ,םאה דש אוה )♀ ןמוסמה "לכימ"( וז היצקנופל יסופיטה טקייבואה .וליכהל



 ללכל םירמטומ ,םלוה "לכימ" םע םידכלתמה ,)"םינכת"( םיישגרו םיישוח םייוריג .שומימל הניתממה
 ידי-לע הבשחמ  לש תינושאר תוחתפתה לש עגר ,"לכומ-לכימ" יסחי ךכב םירצויו )♂ ןמוסמה( "לכומ"
 רישכמה רוביחב ןייפאתת רשא ,תישגר היווח לש תושחרתה רשפאמ )♂-♀( הז לכומ-לכימ סחי .בשוח
 וז תישגר היווח ,תועדומהמ בשק הגישמ איהש ךות .)הבשחמ ,עדי( K וא ,)האנש( H ,)הבהא( L ,ותוא
 .םיילטנמה םייחה לש הדנומה ,אפלא דוסי ללכל אפלא תייצקנופ תועצמאב תרמטומ תויהל הלוכי

 םימזינכמ ינש םירבוח ךכ םשל .ןתיא דדומתיש ןונגנמ לש ותריצי תא הפוכ "תובשחמ" לש ןתעפוה
 תידיאוזיכס-תידיאונרפה תודמעה ןיב םיימנידה םיסחיה לש הזו )♂-♀( לכומ-לכימה לש הז ,םיידוסי
 .)PS<->D( תינואכידהו

 לש טביהב .)-K( ילילש וא )+K( יבויח םרוגכ הבישחה לש התוללכתשהב םג קסוע לכומ-לכימה לדומ
 ףאל קזנ אלל הזב הז ליעומ ןפואב םייולתה , ♀-ו ♂ סחיה תא 1962 תנשב ןויב ןייפא ,תילטנמ הלידג
-Lopez( הלידג לש םיאנתב םירכשנ םיאצוי דליהו םאה ,לדומ יחנומב .ילסנמוק רוביחכ ,םהמ דחא

Corvo, 2002, p. 158(. לכומ/לכימ ♂/♀ יסחי וב םינקתומש ןפואב הדאידב וז תוליעפ םינפמ דליה, 
 ידכ ,תיתריציו תבכרומ תוישיא לש התווהתה תא דדועת רשא היצקנופ לש התוחתפתה תא רשפאמו
 .םייחה ךשמב וררועתיש תוילאטנמה תולאשה םע דדומתהל

 )1960( קא'ז טוילא לש )Integrative Reticulum( "תיביטרגטניא תיתשר" גשומב שומיש השוע ןויב
 ,ןויב( "תושגר םנה תיתשרה תואלול תא םינובה םיטוחהו ,םילוורש םה םיחוורמה" ובש לדומ רבחל ידכ

 םג ,עודי-אלל תוליבס לש הדימ חרכהב ללוכש ךילהת תועצמאב תטלוק תיתשרה.)110 'מע ,1962
 היולת הדימל ,ךדיאמ .]םינכתל ןיידע םיפצמ םירצונה םילוורשה[ םיברתמו םיכלוה ♂ "ינכת"
 תבחרתמה םחרל המודב ,ותושימג תדימ תא ביחרמ אוהש העשב היצרגטניאב ראשהל ♀ לש ותולגוסמב
 .)2009 ,רלדנס( רבועה תלידגל המצע תא םיאתהל ידכ

 )1962 ,ןויב( םדוקה וחוסינ תא חנוז ןויב ,)1970( "תונשרפו בשק" ורפסב גשומה לש שדחמ הניחבב
 .לכומל לכימה ןיב םיסחיה תא השיגדמה ,השדח השיג עיצמו )העידיו האנש ,הבהא( םירוביחל עגונב
 םיסחיל ןווכתמ אוה ילסנמוק גשומב .יטיזרפו יטויבמיס ,ילסנמוקכ תעכ םינייפואמ םירוביחה יגוס תשולש
 םיכייש הילא תוברתה תודוסיב לשמל ומכ ,השולשה לכ תחוורל ישילש םיקלוח םיטקייבואה ינש םהבש
 םילוכי ונא .תידדהה םתחוורל ינשב יולת דחאה ובש ,רשק האור אוה יטויבמיסה סחיב .לכומהו לכימה
 ריממ לכימהו תרושקתכ תיתכלשה תוהדזהב שומיש השוע דחאה ובש םוקמב םיסחי לש הזכ גוס אוצמל
 רחאב יולת דחאה םהבש םיסחי גוסל ןווכתמ אוה יטיזרפה סחיב .םהינש רובע השדח תועמשמ ללכל תאז
 תינסרהו הציפנ איה תיתכלשהה תוהדזהה ,הזכ הרקמב .השולשה רובע ינסרה אוהש ישילש רוציל ידכ
 תא לטרעמ ןכותהו תוינרדוחה ויתויוכיאמ לכומה תא לטרעמ לכימה .ונכותל אוה םג ינסרה לכימה .לכימל
 .)129 'מע ,1970 ,ןויב( תוינטלוקה ויתויוכיאמ לכימה

 תונפקותל הייטנ קוניתל שי רשאכ ,תיתוחתפתה הניחבמ :לכומ/לכימ לש לשכה לע זמרמ ינסרהה רוביחה
 םאה ןיא םיתיעל ,לוכסית יבצמב םידחפו הדרחל הכומנ ותוליבס רשאכ וא ,ןיע-תורצל וא ידמ הקזח
 םאה לש תולועפהו תובוגתה .הליגר איה הלכה תיצקנופל התלוכי םא םג ,תמלוה הלידגל ודדועל תלגוסמ
 היצקנופה תא םינפהל ול השק השענו ,וידחפו ויתודרח לע לקהל ידכ תוקיפסמ ןניא וילא התמאתהו
 הניא תיהמאה הלכהה תייצקנופ רשאכ ,ךכל דוגינבו .ומצעמ קלח תויהל המיאתמכ התוהזלו הלש הליכמה
 לש וגזמ םא םג ,קוניתה לש תוכלשומה הדרחה תויווח תא סופתלו הכלהכ ןיבהל הלוכי איה ןיא ,הקיפסמ
 ,תלבלבמ ולש תועמשמהו יביטרגטניא וניא קוניתל םאה הבישמש המ ,הלאכ םיבצמב .ילמרונ קוניתה
 .ולש תיתועמשמה היווחכ ולבקל לוכי וניא קוניתהו

 ןיבל ,♂ ןמוסמ לכומ ןיב יטיזרפ וא יטויבמיס רשק לע זמרמה -K םייק ,הלידג חפטמה +K דצל ,ךכיפל
 .הב הכורכש הלידגהו הבשחמל דוגינב ,םיישגר םיבצמ םע תודדומתהל רחא ןפוא ויהיש ,♀ ןמוסמ לכימ
 .ידדה סרהל ליבוהל םילולעש םיסחי ,רמולכ



 וא( הצובקה ןיב טקילפנוקה תא ראית ןויב ,תויתרבח תוכרעמ לע הלכהה גשומ תא םשיימ אוהש ךות
 לאיצנטופ לעבו שדח ןויער הצובקל איבמ רשא טרפה ,ןקיטסימה ןיבל )רדוסמה יתרבחה רדסה ,דסממה
 קוסירל ליבוהל לולע רבדה ךא ,הצובקה ךותב לכומ תויהל ךירצ שדחה ןויערה תא גציימה טרפה .רערעמ
 .וצחל תחת םיסיסרל הצובקה תוקרפתהל וא ,הצובקה ידיב שדחה ןויערה

 תובשחמ חתפל אל ידכ תויטלחהב םירבוחש ,דחפ תשגרהו ןיע-תורצ לש תוחכונ הנשי -K לש ותעפוה םע
 הליבומ )לכומ-לכימ סונימ( -)♀,♂( תרוצת .םיישפנ םייח לש ינאינויבה לדומל תוצוחנה תויתריציו
 ,הדימל-לוטיבו השעמ-לוטיב לש תירסומ תונוילע לע זירכמה ןוילע-ינא" לש הילעלו תרבגומ תונרסומל
 .)Sandler, 2009, pp. 262-263( "רבד לכב םוגפה תאיצמבש ןורתיה לעו

 לכומ-לכימל הליחתב סחייתמ ןויב ,1970 תנשמ "תונשרפו בשק" ורפסבש הז רשקהב ןייצל ןיינעמ
 .םיביכרמה ינש לש הבחרה וב היהתש ,'יפורטסטק יוניש' לאכ יוניש רבעש

 הנבותל תיעדמ השיג :תונשרפו בשק" ורפסב תיטרואיתה ותטיש תא חתפל ךישמהו ןויב םכיסשכ
 גשומל הגרדהב הכפה איה םלוא ,העונצ "הלכה"ה אשונב ותמורתש היה הארנ ,"תוצובקבו הזילנאוכיספב
 רבדל ,"רבעמה ידיצ ינשמ" םילפטמלו םיאקיטילנאל רשפיא אוה .הזילנאוכיספב שדח ןגראמו בושח
 תועצמאב חתפ ןויבש היה הארנ .תילולימ-םורטה תיביטקפאה תרושקתה לע תפתושמ הפשב
 לש תויצקנופה ףולחיש דצל ,תילאטנמ היפרגופוט לש סקטרוול שדח יתועמשמ ביתנ ולש "לכומ/לכימ"ה
L )הבהא(, H )האנש( ו-K )תידדה ותיא לועפלו לכומ/לכימ גשומ תא תרשל תורומאש ,)העידי. 

 הלבגוה ,)םי(טקייבואל ימצעה ןיב ןה ,ימצעה ךותב ןה תשחרתמה היצקארטניאה לש העבט ,ןאכ דע
 ויה ,הלא תויצקנופ יתש .)תיתמנפהו תיתכלשה תוהדזה רתוי רחואמ( הכלשההו המנפהה לש ןתלועפל
 םדא לש יטילנאוכיספה לדומה לש תולבגמה תא וגצייו ןהיתובקעב ואבש הנגהה ינונגנמ לכ לש תורשבמה
 .דבלב טקייבוסה לש ויגוציי לש רצות היה ישפנ-ךותה הנבמהש סרגש לדומ ,דחא

 הבש ,קוניתל םאה ןיב תיסיסבה תרושקתה לש תידוחיי היגולומטסיפא לכומ/לכימ לדומב חתיפ ןויב
 קוניתה לש 'בשוח אלל )תושגר( תובשחמ' לש תיתכלשהה תוהדזהב ליחתמ ינושארה הבישחה ךילהת
 תובשחמל ןתוא הרימטמ אפלאה תיצקנופו הלש המילחהש ,לכימכ-ומא ךות-לא )139 'מע ,1970 ןויב(

 תורושקת תועצמאב הלישבמ קוניתה לש אפלאה תיצקנופ .תונורכיזו תומולח ,תושגרל ,הבישחל תונתינש
 תיצקנופ םע ולש ימינפה לכימ-טקייבואה ךותל ךילשמ אוהש ךות ומצעב בושחל ליחתמ" אוהשכ ,הלאכ
 לכומ/לכימ תיצקנופ ,תיתוחתפתהו תינילק הניחבמ .)Grotstein, 2005, p. 1056( "...ומצע לש אפלאה
-םא-תוכלשהה-לכימ תווצ' ,)2005( ןייטשטורג תעדל .יגולאיד ןפואב םיפתושה ינש ןיב ןוויכ תכפוה
 לע ססבתמה ,םדוקה דחא-םדא לדומ ויפ-לעש ,םישנא-ינש לש םוצמיצל ןתינ יתלב לדומ גציימ 'קונית
 ,תינילק היגולנאב .תלשוכ הלכה לש לדחמה תרירב תאצות היהי ,תיתכלשה תוהדזה וא/ו המנפה ,הכלשה
 ךישממ אוהש תורמל ,יאקיטילנא לש ותוליעפ תאו ותוחכונ תא ללוכ לכומ/לכימ לש םישנא-ינש לדומ
 לש ידמימ-תלת טבמל תבחרומ תיביטקארטניאה תיטילנאוכיספה תושחרתהה תריזשכ .דנזילנאב זכרתהל
 הלכהב תוארל תעכ ןתינ .תיביטקייבוסרטניאה )סקטרוו( הביטקפסרפה תא רוקחל ןתינ ,םישנא-ינש
 ןיב )'יובח רדס'( יומס רשקל תכפוה איהשכ ,תידגנ-הרבעה/הרבעה לש תועפות תוריהמב החימצמכ
 .)Grotstein, 2011b( םייתשה

 תורוצה ןיבל הלכהה גשומ ןיב )Bion, 1965, 1970, 1992( םייטרואיתה ויתועסממ המכב רביח ןויב
 הליבקמה תא ןאכ ליעפמ ךילשמה טקייבוסה .טנאק לש םמצעלשכ םירבדהו ןוטלפא לש תוילאדיאה
 תא םאותש ,םודקהו ילסרבינואה ,םודרה םבצמב םייורשה ,K-ו L, H לש םיעפומה םע ,לכומ/לכימל
  .םמצעלשכ-םירבדהו תוילאדיאה תורוצה

 

 תוינאינויב-טסופ תויוחתפתה .ד



 המכ ןלהל .לכומ-לכימה לדומ לש םינוש םידמימ וחתיפו וביחרה ,ונד םיאקיטילנאוכיספ ,ןויב ירחא
 .םלועה לכמ םינוש םייטילנאוכיספ םירוזיא לע םישרפתמה ,הלא םיחותיפלו תובחרהל תואמגוד

 לובג'  וביבס תורצויו תישגר היווחל לכימ תווהמ םילימ דציכ )1998( ןוטירב דלנור שיגדה ,הילגנאב
 אוה .תועמשמ אוצמל ןתינ ובש םוקמו 'םוחת םלוע' תקפסמ המצע תיטילנאה היצאוטיסהש העשב ,'יטנמס
 ינפב דמועה טקייבוסה םהבש ,תידדה םיינסרה לכומ-לכימ יסחי ,'הריאממ הלכה' לש אשונב םג ביחרה
 יטב לש התדובע .'קוסיר וא האילכ' ,)תויפורטסטק( תופולח יתש קר ותעדב תולעהל לוכי שדח ןויער
 לש תורשפאה תאו ,ישפנ ןוזיא רמשל הרטמב תיתכלשה תוהדזה לש יתרושקתה טביהה תא השיגדה ףזו'ג
 .)Joseph, 1989( ישפנ יונישל ,לכומ אוהו הדימב ,ליבומה ךילהת

 סמותו )1999( רפייק טרבור ,)2005 ,1981( ןייטשטורג סמיי'ג תמגודכ םינקירמא ןופצ םיאקיטילנא
 תוהדזה' ולש גשומה תא חתיפ ןייטשטורג .גשומל תויתועמשמ תומורת םה םג ומרת )2004( ןדגוא
 :לכומ/לכימ תרושקת לש ינושל-םדקה הריסמה ךילהתל תיפיצפס סחייתמ אוהשכ ,'תיתכלשה-סנארט
 ובצמ תא תיתכלשה ההדזמ דנזילנאה ... ,דנזילנאה ...לש תויווחל לכימכ יאקיטילנאה לעופ רשאכ ,ךכ"
 יאקיטילנאל םתוא םורגלו ויבאכמ רטפהל הווקתב ,יאקיטילנאה תומד ךותל עדומ-אל ןפואב ישגרה
 ךפוה ,תפתושמה המזויב ליעומ הלועפ ףתשמ תויהל הוואתמה ,יאקיטילנאה ...ותומד לש לועפת תועצמאב
 "...דנזילנאה לש ויתוכלשה תומד לש דגנ-תריציל יאקיטילנאה לצא םרוג ...הז רבד ...חותפו טלוק
)Grotstein, 2005, p. 1064(. טקייבואה לש ותלוכיב יולת הלכהב חתפמ ביכר דציכ שיגדה רפייק 
 תודוא בושחל לגוסמ תויהל ידכ תאזו ,ךלשומה קלחה יפלכ תיתואיצמ השיג רמשל הכלשהה תא טלוקה
 התרטמש ,הקזחהל רבעמ אוהש ךילהתכ תאז ןיבמ אוה .רתוי טלשנ ןפואב הבישהל ךכ ךותמו הכלשהה
 תברועמה תיתכלשהה תוהדזהב הדקמתה ןדגוא סמות לש ותדובע .לפוטמה לש םזיסיקרנב הכימת רקיעב
 םג אלא ,םיינאיניילק םיגוחב קר אל תעכ לבקתה לכומ-לכימ לדומ .תויצקארטניאב םינותנה םיטקייבוסב
 תיטילנאוכיספה תרגסמה לש הליכמה היצקנופה תא ושיגדה םירחאו )1989( לדומ דלונרא .םהל הצוחמ
 רובע יאקיטילנאה לש הלכהה תייצקנופ תובישח יבגל הביחרה )2001 ,1999( ינארטימ תידו'גו ,הללכב
 .תידגנ-הרבעה-הרבעהה תומגידרפ ךותב םייטמוס)וכיספ( םיבצמ לש תוחתפתהה

 הבישח לש גוזימל המגוד אוהש ,)Brunet, 2010( טנורב יאול לש יושכעה יתפרצ-ידנקה לדומה
 תינילק הינבה עיצמ ,)De M'Uzan, 1994( תיתפרצו )Grotstein, 2005( 'תרחואמ תינאינויב'

 םנשי .רבוחמב םניבהל שיש "םייתימא" םגו "םייתמזטנפ" םיטביה ןאכ הלכהל .גשומה לש תיפיצפס
 דצמ "תיתימא" הבוגת שיו יאקיטילנאה לשו לפוטמה לש םשפנב "םייתמזטנפ" םיישפנ-ךות םיטביה
 :התואנ הליכמ הבוגתל הליבומה תומעפ שמח תב תרצוקמ הימונוסקט ונינפל .טקייבואה וא יאקיטילנאה

 ןכות לש הטילפ/הכלשה( לפוטמ לש תיתכלשה תוהדזהמ תבכרומ תויהל הלוכי הלחתהה תדוקנ .1
 טקייבוא לש ומויק רבדב ,לפוטמה לש תעדומ-אל היזטנפל תרשוקמה )יאקיטילנאה ךותל דירטמ
 לגוסמ היהישו וללה תונכוסמה תוכלשהה תא "ליכהל" לכויש ,היצנטופב הסירהל ןתינ יתלב
 ;הז ןכות לש "היצרגטניא" הרבעש "תלבסנ" הסריג )לפוטמל( דליל ריזחהל

 ,תינושלו תינושל-תת תרושקת ,דליה וא ,לפוטמה ףיסומ ,וז הנושאר תישפנ-ךות העונת תובקעב .2
 .)הרוה ,יאקיטילנא( טקייבוסה יפלכ תישגר היצקודניאכ תולעופה ,תויוגהנתהו תושיג
 תא ומצע ךותל תחקלו שיגרהל ול םורגל ידכ "יאקיטילנאב תעגל" תונויסינ ןה הלא תויצקודניא
 ;)Grotstein, 2005 'ר( ךלשוהש המ

 ,שגרתהל ,עפשומ תויהל ,עגניהל םיכסהל ךירצ – יאקיטילנאה ,םאה – "יתימא"ה טקייבואה .3
 דצמ םייאכראה תודוסיה לש הרבעההמ תבייחתמה ךרד לכב שומישב השעמל תויהל ,עגפהל
 ;דליה/לפוטמה

 .תועדומ-ל רקיעב ךא ,תועדומ ןקלחש תושגר תויוהדזה תועצמאב השיגרמ – יאקיטילנאה ,םאה .4
 ,יאקיטילנאה/םאה לצא ותצוהש םיטקילפנוקהו תודרחה לשו הלאה תויוהדזהה לש בוריעה
 גשומ תועצמאב הז טביה רקח )De M'Uzan, 1994( ןזואמ'ד .ימצע-תלוז לש תבוכרת םירצוי
 ;הרמיכה



 לוכיע"כ וז הדובע תוארל ןתינ .יאקיטילנאה ידי-לע "תרמטומו תנבומ תויהל" תבייח וז הרמיכ .5
 לשו דלי/לפוטמה לש תוכלשהה ידי-לע וענוהש תושגרהו םיטקילפנוקה לש "ישפנ
 תיתכלשה תוהדזה ריבעהל איה הנכסהשכ ,"לכועמ ןכות" בישהל וילע ,זא וא .םא/יאקיטילנאה
 .תידגנ

 לש הלכהה לש תילמיסה היצקנופה תודוא )Cassorla, 2013( הלרוסק ביחרה ,תיניטלה הקירמאב
 תלוכיה לע בתוכ אוה .)ENACTMENT דרפנ ךרע 'ר( 'הלועפב יוטיב' לש טסקטנוקב יאקיטילנאה
 הלועפב םייוטיב לש ןמזב הב שמתשמ יאקיטילנאהש ,תעלבומ הליכמ α-תיצקנופ לש רצות רותב  למסל
 תועונתה תא )ליכהל( תאשל ותלוכי איה ,יאקיטילנאה לש תעלבומה α תיצקנופ ,הז רשקהב .םיינורכ
 לע ,שחרתמש המ תנבהל תושדח תושיג לש שופיח לע רתוול ילבמ ,יטילנאה ךילהתל ורדחש תומסוחה
 .דנזילנאה ידי-לע םייתועמשמכ ווחי הלאו הדימב ,)הלועפב םייוטיב לש( םיידיתע םישוריפ תנכה

 

 םירושק םיגשומ .ה

 תמנפה לש חרכהב םידקמתמה ,שפנה לש םירחא "ללח" יגשומל ליבקמב חתפתה לכומ/לכימה לדומ
 .היצזילטנמ/לומיס/הבישחל תלוכי חותיפ ךרוצל תיהמיא היצקנופ

 .וו .ד לש הקזחהה גשומ ,הלכהה גשומ ומכ .)Winnicott, 1960( הקזחהה גשומל הלכה ןיב ןיחבהל שי
 תיצקנופ לש )internalization( המנפהשו ומיאמ קתונמב קוניתה תא ןיבהל ןתינ אלש ,עיצמ טוקיניוו
 תושיגר ללוכה ,רתוי ףיקמ חנומ איה הקזחה ,תאז םע .תישפנה תוחתפתהל תיחרכה ,תיהמיאה 'הקזחה'ה
 .)Winnicott, 1960( תללוכ תיתביבס הקפסאו תיזיפ הקזחה םג ומכ ,קוניתה לש ויכרצל תרבגומ תישפנ
 .התוישיאב רתוי היולתה ,טקייבואה דצמ רתוי תיביטקא תישפנ-ךות תוברועמ תנייצמ הלכה ,ךדיאמ

 ,)1989( הייזנא היידיד תצקמב הנוש ךרדבו רתוי רחואמו )1975( רצלמ דלנוד ,)1968( קיב רתסא
 תויחרכהה לע בתוכ )1999( ןירג הרדנא .הלכה תיצקנופ ול תעדונש ,רוע-ינא לש ותוחתפתה תא וגישמה
 ימינפ ללח תריצי ךרוצל ,תיהמיאה היצקנופה לש )negative hallucination( תילילש היזה לש
 יבצמו ישפנ ללח ןיידע גשוה אל םהבש ,םיבצמ םשיגדהב ןויבמ םילדבנ םינורחאה הלא .היצזילובמיסל
 . לשמל הקיבד תוהדזה ומכ ,)תיתכלשה תוהדזהל םימדוקש( םירחא םייביטימירפ תוסחייתה

 

 תונקסמו הווהב םישומיש .ו

 תיברמ ,תינילקה הזילנאוכיספב .תיוושכעה הזילנאוכיספב םיבר םימושיי לכומ-לכימ לדומל
 תלעבכ הלכהה תא םיבישחמ ,תיטרואיתה היצטניירואל רשק אלל ,םייוושכעה םיאקיטילנאוכיספה
 םיבצמ םע הדובעב םג אלא ,תיתכלשה תוהדזה יכילהת תנבהב קר אל םשוימ הז גשומ .תיזכרמ תובישח
 .םינחבומ םניאש םיישפנ םיבצממ וא/ו המוארטמ האצותכ תושגר/חתמ לש תופדועב םיטלשנה םיישפנ
 אפלא תייצקנופו המילחה תא קר אלו ,תיהבאה היצקנופה תמנפה תובישח תא םג םויכ םישיגדמ ויה םיבר
 תגאוד איהש העשב ,ןזואמ שפנ ךלה רמשל הל רשפאמש הז ,םאל באה ןיב רשקה תא ,רמולכ .תויהמיאה
 .ירלוגנאירט ללח ליבקמב רשפאמו ,הקונית יכרצל

 תססבתמה הבישח לש הירואית יהוז .תילופיטה תוליעיל שדח לנויצר תרשפאמ ןויב לש הלכהה תירואית
 רובע ינויחה ,ילופיטה שגפמב תמאה שופיח לעו ,'K'-כ ןמסמ אוה התוא ,העידי לש תישגר היווח לע
 תושיגפה ךלהמב יאקיטילנאל תעייסמ הירואיתה ,םיינכט םיחנומב .ףוגל לכוא ומכ ןויב יניעב שפנה
 .ישפנ יונישל איבהל ידכ ,'הלכה' לש תישפנ הדובע שרודכ הארנש המל רשאב אצמתהל
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