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I. המידקמ הרדגה 

amae )"לעופה לש םצעה םש והז .ימוימוי שומישב תאצמנה ,תינפיב הלימ איה )"ֵאַמַא amaeru 

 ,לעופ לש ףוריצ אוה amaeru ."קותמ םעט" ותועמשמש ,)"יַמַא"(   amai ראותהמ םהינש אצומ .)"ּורֵאַמַא"(

eru )"לשו "לבקל" וא "גישהל" ותועמשמש ,)"ּורֶא  amai. לש תירוקמה תילולימה תועמשמהש ,ךכ amaeru 
 תנמ לע ,קנפתמו יתולת ,ידלי ןונגסב תוגהנתהל איה amaeru ב הנווכה .ימוימוי שומישב .תוקיתמ לבקל איה

 תוגהנתה וז .השקב יולימ וא ,תישממ וא תישפנ הכימת ,תינפוג הברק ,הביח וז היהת :ההימכה אשומ תא גישהל

 ה/דלי וא ה/טועפ ,יסופיט ןפואב .תוימיטניא וא תיתחפשמ הברק לש הדימ החינמ איהו קנפמ סחי הנימזמה

 .ה/ושקובמ תא לבקל ידכ יתולתו קותמ ןפואב תירוה וא תיהמא תומדל תונפל םייושע

 תיתחפשמה תרגסמל ץוחמ םג ןפיב םיישיאניב םיסחיב amaeru ו amae לש תויוגהנתה אוצמל ןתינ  

 תונטק תוצובק ךותב וא ,תבחרומה החפשמב ,תיגוז תוימיטניאב ,תורבח יסחיב ראשה ןיב .תודליה ליגל רבעמו

 וא חוכ ילדבה שי םהב םיסחיב ולא תויוגהנתה אוצמל ןתינ ,ןכ ומכ .תווצל וא התיכל םירבח ומכ תודכולמו

 ,תוישיאניבה תוביסנב תולתב .ריעצ/ריכב לש םיתימע יסחיב וא ,דבוע/להנמ ,דימלת/הרומ יסחי ומכ ,תוכמס

 הלוכי איה ,ינשה דצהמ לבא ,םיסחי לש תוביצילו קזוחל ןמיסכ ,דחא דצמ ,תלבקתמ בורל amae ה תעפות

 .רשי לכשו תועדומ רסוח וא תונעבות ,רתי קוניפ ,תורגב רסוחל ןמיסכ ילילש ןפואב לבקתהל

 Salman( רטקא ןמלס רביחש הזילנאוכיספה לש ףיקמה יאקירמא-ןופצה ןולימב

Akhtar,  Comprehensive Dictionary of Psychoanalysis, 2009(, רידגמ אוה amae ןייצמה ,ינפי חנומ"כ 

 ,תימשר וא הפוצמ תוגהנתה לש תינמז היהשהב ןייפאתמו תונוש תופוקתב ומצע לע רזוחה ,יתוברת םיסחי סופד



 לש הרדגה לע תכמסנ וז הרדגה .)12 'מע( "הזל הז הביח תאלמ וגא תכימת תתלו לבקל םישנאל רשפאמה ןפואב

 ידי לע ,וגאה תייגולוכיספ לש היגולונימרטה תרגסמב ,דוע הבחרוה רשא ,)Takeo Doi, 1971/73 ( יאוד ואקאט

 תתרשמו תקפסמ רשא ,וגאה תורישב תיביטקארטניא תידדה היסרגר"ל )Daniel Freeman, 1998( ןמירפ לאינד

 ינפיה ןולימה יכרוע .)47 'מע ,Freeman, 1998( "םיפתתשמה ינש לש תוחתפתהו תישפנ-ךות החימצ לש םודיק

 ,Japanese Dictionary of Psychoanalysis. Okonogi, K., Kitayama, O, Ushijima, S( הזילנאוכיספל
Kano, R, Kinugasa et al., 2002( תישגר תולת לש תובכרומה לע םיעיבצמו יאוד לש הרדגהה לע םה םג וכמסנ 

  .amae לש תימאנידה תיתשתב היוצמה ,םיילולימ-םדק הישרושש

II. גשומה תוחתפתה 

 ארקנש 1971 תנשמ ולש םוסרפב יאוד ואקאט ידי לע שגדוהו גצוה amae גשומה ,תיגולוכיספ העפותכ

 יאוד .יברעמ להק רובע 1973 תנשב םגרות רשא )"The Anatomy of Dependence "( "תולת לש הימוטנאה"

 ןויערה תא םדקמו תוילופיט תויצקארטניאבו תוינפי תויתרבח תויצקארטניאב amae תויוגהנתה ןווגמ ראתמ

 )1973( 'תישגר תולת וא תולת'כ amae םגרתמ אוה .תינפיה היגולוכיספה תנבהל amae גשומה תובישח רבדב

 ההימכהו םינוא רסוח'  לע דיעמה ןפואב ,)1973( 'בוטה ונוצר תחנה ךות רחאב יולת תויהל'כ amaeru רידגמו

 ךכל סופיט-באה תא האור אוה .תולת יכרצל ותעדל ליבקמה 'בהאנ תויהל ךרוצ'ל יוטיבכו 'בהאנ תויהל

 דרפנו יאמצע םויק ומאלש ספת רבכש קונית אלא ,דלונ ךאש קונית אל - ומאל סחיב קוניתה לש היגולוכיספב

 :amae לש תימאנידה הגשמהה תא ביחרמ )1989( יאוד ,רתוי רחואמ םוסרפב .)Doi, 1973( ונממ

 לש ישפנ בצמ לע ,הנושארבו שארב ,דיעמ אוהש יפ לע ףאש ,אוה amae גשומל רשאב ףסונ בושח רבד"
 ןוויכמ ,ומצע הבהאב ךרוצ ותוא לע םג דיעמ אוה ,הבהאב הנענ הבהאב ךרוצה רשאכ ,ןוצר תועיבש
 בצמש עבונ ןאכמ .הילע ךומסל הצור היה םדאש הדימב רחאה תבהא לע ךומסל דימת רשפא יאש
 amae ארקיהל אוה םג לוכי ,ולש םיבלשה תא תוראתמה תינפיב םילימ רפסמ שיש ,amae ב לוכסת
 הרקמב רתוי הבר תודחב שגרומ amae ש וילאמ רורבש ןוויכמ ,תובורק םיתיעל ךכ ארקנ ןכא השעמלו

 דחא ,amae יגוס ינש לע רבדל ןתינ הזה שומישל סחיב .תקפוסמ ההימכ רשאמ תלכסותמ ההימכ לש
 ,ידלי אוה םהיניבמ ןושארה .ךכב חוטב וניאש ,רתוי בכרומ רחאו ,ןוצרב הנעיש חוטבש ,יביטימירפ
 ,Doi( "… ער amae ו בוט amae - תוטשפב תאז רמול םא וא ,ינוצרו ינעבות ,יתודלי ינשהו חונינו םימת

     .)349 'מע ,1989

 הלבקתה ,יתוהמ ןפואב תינפיה היגולוכיספה תא דחיימ ,תישגר תולת רמולכ ,amae ש יאוד לש ותנעט

 תא ןיבהל ןתינ יפיצפס ןפוא הזיאב :ןוגכ םיחוכיו הררוע ותנעט .תינקפס תרוקיבב םג ךא ,תובהלתהב

 amae גשומה ןפוא הזיאב ?תיתולת חרכהב איה תינפיה תוישיאהש עיצמ יאוד םאה ?תינפיה היגולוכיספה

 לש הנבהל רושק amae ןפוא הזיאב ?תומייק תויטילנאוכיספו תויגולוכיספ תוקיטקרפו תוירואיתל סחייתמ

 הקיטקרפבו הירואיתב תושדח תויוחתפתהל םרות amae גשומה ןפוא הזיאב ?תילסרבינוא תישפנ תוחתפתה

 ?תיטילנאוכיספה

 



III. תויתוברת-תויתרבח טבמ תודוקנ 

 תולגתסה ינפואל תוליבומ תויפיצפס תויתוברתו תויתרבח תועפשה דציכ ראת )1950( ןוסקירא קירא

-וכיספה םייתוחתפתהה םיבלשה תא ביחרה אוה .םדאה לש תישפנה תוחתפתההו החימצה ךלהמב םינוש

 לכ ךרואלו ילפידאה ןורתפל רבעמ םדאה תוחתפתהב םייתרבח-וכיספ םיבלש וללכיש ךכ דיורפ לש םיילאוסקס

 לש יפיצפסה עבטה תנבהב ותובישח תאו יאוד לש amae ה גשומ תא םג ךירעהל ,הז רשקהב ,ןתינ .םייחה לגעמ

  .תינפיה היגולוכיספה

 תולגתסהה ינפוא לשו תינפיה הרבחה לש תוידוחייה תא ונייצ םייתוברת-ןיבו םייתרבח םירקוח

 וניוצש םיבושח םינייפאמ רפסמ .ףסונ דמימ הזה ןוידל ףיסומ יאוד לש amae ה גשומ .הלש םייגולוכיספה

 :םיללוכ תינפיה תוברתלו הרבחל םיידוחייכ

 םייכרריה םייתרבח םיסחי .1

    תישיא תוידוחיי ינפ לע תויתצובקל היטנ .2

 .תוגהנתהו תושגר ,תובשחמב - םיינוציחו םיימינפ ,םיירוביצל םייטרפ םיסחי ןיב הדרפה .3

 )ימינפ טופישל יוטיבכ( המשאו )ינוציח טופישב הרוקמש( השוב לע שגד .4

 הינומרה תכרעהו טקילפנוקמ תוענמיה .5

 השקונ השענו ךלוהש ןפואב ,ךשמהבו ךרה ליגבו תוקניב ינרתוו הנענ ,קנפמ ירוה ןונגס .6

 .תיתוגהנתה הטילשו יתרבח דיקפתל הללסה ,רתויו  רתוי

 םיגולופורתנא ידי לע רורבו בחרנ ןפואב הפצנ ,ןפיב םיסחיה תוכרעמ בור לש יכנא-יכרריהה םעבט 

 .Edwin O(  רוואשייר .וא ןיוודא ןוירוטסיההו )Ruth Benedict, 1946( טקידנב תור םהיניב ,םייתוברת

Reischauer, 1977(, ןפיל ץוחמ רתויב עודיה ינפיה גולופורתנאה ,הנאקאנ י'צ ידי לע טוריפ רתיב ראותו )Chie 

Nakane, 1970(.  לש יגולוכיספהו יתוברתה דהה םה הלעמל םינייוצמה םינייפאמה ,ךכב רוזשו רושקש ןפואב 

 תעפשהב ,היצזינרדומ .השקונ תיטילופו תילכלכ-תיתרבח דוביר תכרעמב תילדואפ הטיש תונש תואמ עברא

 םייתלשממ תודסומ םע ,הינשה םלועה תמחלמ רחאל הצאוהו 19-ה האמה ףוסב ןפיב הלחה ,ברעמה

 םע דחי .םייגולונכטהו םיילכלכה ,םייטילופה םיירוביצה םייחב םיבר םייתרבח םייונישו םישדח םייטרקומד

-תת םייגולוכיספ םימרזכ וננמז ינב םיינפיה םייחב םידימתמ םייתרוסמ םייתוברת םינייפאמו םיכרע ,תאז

 חרזמה ןיב בר ישונא ןוימד ההזמו םייונישל לגתסהל תינפיה תלוכיה תא ןייצמ )1977( רוואשייר .םייעקרק

 תירבה תוצרא ןיב םילדבהה לש ולש יתאוושה-יתוברתה חותינב )Dean C. Barnlund, 1975( דנולנרב .ברעמהו

 אל"ה לש גיצנכ amae ל סחייתמ ,הרבחב םייביטמרונכ םירבעומה םייניערג םייתוברת םיכרעל תודמצהב ןפיל

 ."יתוברתה עדומ

 לופיט ,תונעיה ,קוניפ ,תדמתמ תינפוג הברק קפסמ רשא ,ןפיב םידליה לודיג ןפוא ,וז הביטקפסרפמ

 םישנאל תוכימסה .amae תנבהל ינויח וניה ,דליה ביבס םיפסונ םילפטמ לש תוחכונו רוסמו יתפמא יהמא

 החפשמה קר אל .יא לע םייחה לש םצמוצמה בחרמה לשב ןפיב םייחל יאנת םה ,הז דצל הז רוגל חרכההו םירחא

-oji הנוכמ הביבסב רגובמ לכ .םדקומ דואמ בלשב דליל םיגצומ תבבוסה הליהקהו םינכש םג אלא ,תבחרומה



san, וא ,דוד oba-san, כ םיסחייתמ רתוי םירגובמ םידלי לאו ,הדוד onei-san, וא הלודג תוחא onii-san, חא 

 דנלור ןאלא .הצובקל תוכיישו ןוחטיב תשוחת םימדקמו דליה ייחב םילאיצנטופ םילפטמ םיווהמ ולא .לודג

)Alan Roland, 1991(, יתחפשמה ימצע"ה גשומ ןיב תודחב דיגנה" )"familial self"( רשאו תינפיה שפנב טלושה 

 individualized"( "ידוחייה ימצעה" ןיבל ,הצובקהו החפשמה יסחיב תשרשומה תישגרה היכרריהב ורוקמ

self"( רוואשייר .יברעמה )תופיקמה תוצובקל ומכ המצעלשכ החפשמל םירושק הכ םניא םינפיהש ההזמ )1977 

 ההזמ ,דואמ םדקומ ליגמ ,דליהש הז ןבומב )"group self"( "יתצובק ימצע" עיצהל ןתינ וז הנעט ךמס לע .התוא

  .הצובקב ומוקמ תא םינפמו

 יאליגב םידלי .וזה הקימנידל אמגוד הווהמ Shichi-Go-San תארקנש תיתרוסמה תינפיה הגיגחה

 םה םש ,ימוקמה שדקמל םיחקלנו תויתרוסמ תושובלתב םישבלומ עבש-ששו שמח-עברא ,שולש-םייתנש

 .תודליב תופוקת ירבעמ לש תפתושמ הגיגחמ קלחכ םיעוצעצו םיקתממ םילבקמ

IV. גשומה לש תויטילנאוכיספ תוכלשה  AMAE  

 לש תיפיצפסה העפותה תמגדהב הנבות תלעבו תקיודמ איה םיבר םינפואבש דועב ,ןכל םדוק ןיוצש יפכ 

amae גשומה תא )1973( יאוד לש הנושארה הרדגהה ,תוילופיט תויצקארטניאו םינפי םישנא ברקב amae 

 .םיינילקו םייטרואית םיחוכיו רפסמ הררוע ,"בהאנ תויהל ההימכ"ו "םינוא רסוח בצמב תולתב ךרוצ"כ

 ת/אטבמה ה/טועפ לע רמול םיגהונ םינפיה ,אמגודל .הפשה תשיכר בלש תא םידקמ amae תיתוחתפתה הניחבמ

 ה/טועפה רשאכ .")amaeru( תישגר ה/יולת הכ רבכ ו/הזה ה/דליה" :ה/ומאל ה/ותהימכ תא יביטקא ןפואב

 ה/וייח תבילב תמקוממ תויהל תכפוה וזה תישפנה הרוצתה ,ה/ומא לש תוחכונל ההימכה תא תווחל ה/ךישממ

 ידעלבה ,"תוינימ" גשומל רשאב ןעט דיורפש המל תאז תוושהל ןתינ .עדומ יתלבו עדומ ןפואב ,םיישגרה

 הלימב תשמתשמ תינמרגה הפשהש ןבומ ותואב ]'תוינימ'[ sexualität הלימב םישמתשמ ונא" .הזילנאוכיספל

lieben ]'בוהאל'[" )Freud, 1910(. הזב הז םיבולשש ןימו הבהאכ סופידא ךיבסת לע םיבשוח םינפיה ,הז ןבומב, 

 הווהמ "amae" ש רמול ןתינ ,יגולנא ןפואב .הבהא וא lieben ל תוליבקמה תינפיה הפשב םילימ ןיאש תורמל

 הלימה ובש ,ןפיל ץוחמ םלועב םג ,סופידא ךיבסת ינפל ונייח ךרואל םיישפנה םייחה לש יזכרמה םרזה תא

"amae" דועב .תמייק הניא ןיידע amae ידי לע ןייפואמ אוה הבהאל דוגינב ,הבהאל המודה ילולימ גשומ אוה 

 םיבצמב םילולכ amae לש םיביכרמש ךכל תויצקידניא ןנשי ,ףסונב .המצעלשכ "תוינימ" ליכמ וניאש הדבועה

 םיגשומ ןווגמל amae ןיב תוושהל ליעומ הז היהי ,רבדה ךכ םא .תויטנלוויבמאב םינייפואמה םינוש םיישפנ

  .םירכומ םייטילנאוכיספ

 ןיבמ םודקה אוה הביחה ץורע" .ינשוח ינשהו הביח לש דחאה :הבהא לש םיצורע ינש שי יכ ןעט דיורפ 

 ינבל ןווכמו ימצע רומישל ףחדה לש םיסרטניאה לע ססובמ אוה ;תונושארה תודליה תונשב ורוקמ .םיינשה

 סיסבב םיאצמנה ימצע רומישל םיפחדל המודב תאז .)Freud, 1912. p.180( "…דליב םילפטמה ולאלו החפשמה

 אלש תורמלש בתכ דיורפ הז רשקהב .)Freud, 1914( םזיסיקרנ גשומב רתוי רחואמ עמטנ הביחה םרז .amae ה

 תאלמ םתדמע" ךותמ ותוא טקלל ןתינ ,הרישי תוננובתה תועצמאב ינושאר םזיסיקרנ לש ומויק תא ששאל ןתינ

 הז ושטנ ותוא םמצע םהלש םזיסיקרנה לש שדחמ הריציו האייחה הניהש ]...[ םהידלי יפלכ םירוה לש הביחה

 סחיב[ ימצע רומיש לש הגשמהה תא רתוי רחואמ שטנ )1930( דיורפ דועב .) 90,91 'מע Freud, 1914( "רבכשמ



 ש עיצה יאוד ,תקחדומ תירוקמה ותרטמ רשא ,)ינימה ףחדה( סוראל יוטיב איה הביחש הנקסמל עיגהו ]הביחל

amae רידגמו דיורפ לש תמדקומה םיפחדה תיירואיתב ראותש יפכ ימצע רומיש ףחדל םאות amae תולת ךרוצכ 

  .ףחדב ורוקמש

 וניהש ,רחא םדא םע ישגרה רשקה לש רתויב םדקומה יוטיבה תא תוהדזהב האר )1921( דיורפ ,ףסונב 

 םינייפאמל דיורפ לש תוהדזהה גשומ ןיב המאתה אוצמל ןתינ וז הרדגה יפ לע .ותישארמ יטנלוויבמא

        . amae לש םייטנלוויבמאהו םייתוהדזהה

 ש ךכ לע רזחו בשו ,טקייבוא יסחי לש תיטרואיתה תרגסמה ךרד amae גשומה תא חתפל ךישמה יאוד 

amae הליחתכלמ טקייבואל סחיב םייקתמ )Doi, 1989 לש םייטסיסיקרנה םינייפאמה ,הז ןבומב .)350 'מע 

amae ב םישגדומ amae "1989( בתוכ יאוד .תנווכמו תינעבות ,תיתודלי תוגהנתהב אטבתמה "ךבוסמה(: 

 ודיבילב ונעטוהש םהה םיאכראה םיטקייבואה'כ טוהוק ידי לע רדגוהש ימצעתלוז לש שדח גשומ ,וק ותואב"

 ודיבילה'ש ןוויכמ ,amae ה תייגולוכיספ רואל רתוי הבר תולקב ןבומ היהי )3 'מע ,1971( 'יטסיסיקרנ

 'ימצעתלוז' גשומה תא םיאור םינפי םיאקיטילנא ,ךכל ךשמהב .ךבתסהש amae רשאמ רחא וניא 'יטסיסיקרנה

 לופיט לש םייפוסה םיבלשב"ש ךכב טנילאב לש הנחבהה םג . amaeל ההז טעמככ )Kohut, 1971( טוהוק לש

 "הביבסהמ ןקופיס תא עובתלו רבכמ הז וחכשנש תויתוקני תויפחד תולאשמל יוטיב תתל םיליחתמ םילפוטמ

)Balint, 1936/1965, p.181( הש" ןוויכמ תיטנוולר תויהל הלוכי amae השענש ירחא קר הלגתי  יביטימירפה 

 .)Doi, 1989; p.350( "תויטסיסיקרנה תונגהה לש דוביע הזילנאב

 טקייבוא תבהא'ל רשאב ,יצנרפ לע םגו דיורפ לע םג ןעשנש ,)1936/1965( טנילאב לש ויתונויער 

 תויאפוריא-ודוה תופשש ךכ לע עיבצה  טנילאב ."amae" ל תיגשומ הניחבמ םיבורק ,תינושאר הבהאו 'תיביסאפ

 דימת איה הרטמה דועב .תיביסאפהו תיביטקאה ,טקייבואה-תבהא יגוס ינש ןיב רורב ןפואב תוניחבמ ןניא

 לכוי דליה ,לוכסת ןתמל ידכ הביבסה דצמ דליל הלבקו הבהא יד שיו הדימב ,)בהאנ תויהל( הדוסיב תיביסאפ

 םיחנומב .)'תיביטקא טקייבוא תבהא' לש הרוצת( הלבקל הרטמב 'הבהא תתל' לש תויביטקא רבעל םדקתהל

 חנומל ךבוסמ amae ןיבו ,'הריפש היסרגר' טנילאב לש חנומה ןיבל יביטימירפ amae ןיב רשק שי ,םיינילק

  .'הריאממ היסרגר'

 תא ץמיא אל אוה ,יללכ ןפואב תמדקומ תוחתפתהב תולתה תדבוע תא ךירעה )1952( ןרברייפש תורמל 

 )higami/jaundice( ןיילק לש האנקה גשומ .ולש טקייבואה יסחי תכרעמ תרגסמב תולת יכרצ רבדב ןויערה

 .טקייבואה ותוא תא ותא םיקלוח םדועב ,תוועמ amae כ םינבומ תויהל םילוכי )1957( תיתכלשהה תוהדזההו

 הקימניד לש טסקטנוקב ,יאוד לש  amaeה תא 'הזח'ש ימכ )1961( ןויבב םיאור םיבר םינפי םיאקיטילנא

-תוחנה תשולשל םירשוקמה םיישגרה םיבצמהמ דחא לכב תמייק ןוחטיב תשוחתש חינה רשאכ ,תיתצובק

 ,ןויב לש 'לכומ'הו 'לכימ'ה יגשומ ,המוד ןפואב .גוויזו החירב-המיחל ,תולת :תויתצובק תויזטנפ תווהמה סיסבה

 ןוימד לש תיתשת םיקלוח ןרטס לש 'ישגרה ןונווכ'הו ןמטרה לש 'המאתה'ה ,טוקיניו לש 'הקזחה'ה םג ומכ

 תיטנוולרה ,הרוהב קוניתה לש תיתולגתסה-םדקה תולתה לע תונוש היאר תויווז םיקפסמ םדועב amae ל יגשומ

    .יטילנאוכיספה ךילהתב ,תידגנ הרבעה-הרבעהה לש יביטקייבוס-רטניאה עצמל



V. תופסונ תויתוחתפתה תויטילנאוכיספ טבמ תודוקנ 

 יסחיב אוה  amae לש רוקמה )1971( יאוד יפ לעש שיגדהל בושח ,תיתוחתפתה תימאניד טבמ תדוקנמ 

 יחרכהה רוקמה תא ומאב האורו דרפנכ ומויק תא ספות רבכ אוה רשאכ אלא ,דלונ ךאש ךרכ אל ,ומיאל קוניתה

 ,תוהדזהו טופיש ,היצינגוק ןוגכ םינחבומ ינא ידוקפת וב יתוחתפתה בלשב עיפומ  amaeש ןאכמ .ויכרצ קופיסל

 לש היצרפס-היצאודיבידניאה בלשש ךכ לע תזמרמ ותעפוה ,ןכ ומכ .טקייבוא תועיבק םג ומכ ,םימייק רבכ

 תמייק םאה .החלצהב ומייתסה ןומיאה בלש-תתו יטויבמיסה בלשהש רחאל ,ךילהתב רבכ אצמנ )1975( רלהאמ

 .המנפה לש ךילהת הרבע דליה יפלכ הלש תובידנה תאלמו תקנפמה האנההו תדרפנ תושיכ

 תוינפי םידלי לודיג תוקיטקרפ .תווהתה ךילהתב אצמנ ינא-לעה לש ישפנה הנבמה םג ,בצמה הז ןכא םא 

-אל תיתפמא תונעיה םע דחי ,תעפוש תיהמיא בל תמושת תונתינ דליל .וז הפקשהב תוכמות ונימיב םג תופקתש

 לש היצרפס-היצאודיבידניאה בלשבו יטויבמיסה בלשב קפסמ ןמז ךרואל תישפנ םג ומכ תיזיפ הברקו תילולימ

 םיכמות ,תונורחאה םינשב ,ימצעה תייגולוכיספ םג ומכ )Stern, 1985( תוקונית רקחמב םישודיח .ותוחתפתה

  .ןוחטיב תשוחת לעב ימצע לש החימצ תמדקמכ וז תירוה השיגב

 ךילהתכ amae ב תוארל רשפא )1994( קנאלב ןיבורו דורטרג וכרעש תוחתפתהה לש יטמכסה םוכיסב 

 ןויקינל ךוניחה םע .ומוציעב היהשכ היצרפס-היצאודיבידניאה ךילהת תא תרישש ינפקותה ףחדה לורטינ לש

 לע ינפקותה ףחדה ןותימ ליחתמ ,םייביטרסא םיילאפ םיימצע םייוטיבבו תוינפוג תויצקנופב טולשל תלוכיהו

 ןויקינל ךוניח יכ ןיחבמ )1977( רוואשייר ,תיברעמה תוברתב הז יסופיט ךלהמל דוגינב .ינא-לעה תוחתפתה ידי

 דודיע ,תואמגוד ידי לע השיגר בל תמושתו הגאד ךשמה ךות םישענ םינפי םידלי ברקב תיתוגהנתה תעמשמו

 לע תרתוומו ינפקותה ףחדה תא תנתממה תומדכ לפטמה םע דליה תוהדזה תא תומדקמ ולא תוטיש .תורוכזתו

 םיקוחה ,תאז םע דחי .ינא-לעה תורצוויהל תרחא ךרדכ ,תוינוציח תויפיצל תולגתסה תבוטל םיישיא םיכרצ

 םיכרע םניה ,דועו תונתייצ ,הינומרהל תושירדהו םידיקפתה ,םישקונ תובורק םיתיעלו םיבכרומה םיינוציחה

 לשב השוב .תירירבש ןיידע התויהב דיחיה שפנ לע יתועמשמ ץחלל םימרוגה ,תולגתסהל םיטושפ אל םייתוברת

 םיכרצה לע רותיו ךות ינא-לעה תושירדל תונעיה םדקל םילוכי בהואה סחיה תגסהב םויאהו ינוציח טופיש

  .םיישיאה

 בלשל היסרגר ןכתית ,ימתסה תועיבתל ינא-לעה ןיב םיילאוטקילפנוקה םינתמו םיאשמה ךותב 

 לכויש ינפל תיטויבמיסה תיהמיאה המחנל ינמז רושיא שפחמ דליה ובש ,rapprochement ה לש יתוחתפתהה

 )Freeman, 1998( ןמירפ ןהו )Akhtar, 2009( רטקא ןה .תוילאודיווידניאהו תודרפנה ריצב םדקתהלו רוזחל

 לע שגדהו ןיגוריסל תמייקתמה תינמז ההימכ  amae ב האור ןמירפ .amae בש קלדתמה טביהה תא םיראתמ

 יסחיבש תוידדהה יבגל וז הרעשה םיביחרמ םא .וז הרעשהב תכמות amae בש תפתושמה תידדהה תלעותה

amae, ל המזויהש קיסהל רשפא amae ינשה דצה יכרצ תבוטל םג "יתולת"ה דצהמ רקיעב עובנל הלוכי. 

 ןוויכמ ,ודצמ רושיאל הדרחה םאה יכרצ תא שוחל עדומ אל וא עדומ ןפואב לוכי amae ה לבקמ דליה ,אמגודל

 שיגרהל ןוחטיב רסח להנמ לש ךרוצה לע תונעל םג לוכי amae .היחדכ הדי לע תווחיהל םילוכי תודרפנל  ויכרצש

 ,ןיינעה ךרוצל .תולוכי לעבו רגוב דלי רובע ךרע לעב שיגרהל ןקדזמ הרוה לש ךרוצה וא ,ןפנח ףופכ לע הטילש



 ןפואב ,םלוה יתולת ןפואב החוסינ ידי לע תינפקות העיבת שטשטל היושע 'תירבח' amae תוגהנתה םיתיעל

   .'ךבוסמ/ילילשה amae' ה לש )Doi, 1989( יאוד לש הגשמהה תא ריכזמה

 תויהל םינוא תרסח ההימכ"כ amae גשומה תא )Doi, 1973, 1989( יאוד לש תירוקמה הרדגהה דועב 

 ,Doi, 1971, 1973( יאודל המודב .ומצע ינפב תובכרומ הז דמימלש הארנ ,תויביסאפה דמימ תא השיגדמ "בהאנ

 הבהאל םיינושאר הלאשמו תוקקזנ/ךרוצ  amaeב האור )Balint, 1935/1965; 1968( טנילאב םג )1989

 ה תא םיבישחמ )Bethelard and Young-Bruehl, 1998( להורב-גנאיו דרל'תב .יגולויב ףחד לע םיססובמה

amae הרקוה" םינכמ םה התוא ,קנפמ ןפואב בהאנ תויהל היפיצכ יאוד לש" )cherishment(, לע תססובמה 

-ינאה ימצעה רומיש תרעשה תא שדחמ לוקשל םיעיצמ םה ,םהינפל יאודל המודב .הדילמ הליחתמו םיפחד

 תוברועמ לש רתוי ההובג תלוכי לע םיעיבצמה םייוושכע תוקונית ירקחמ יארב .amae לש רשקהב תיפחד

 ,amae לש רשקהב .amae לש 'יביטקא-יביסאפ'ה ףצרל רשאב ףסונ רקחמ שרדנ ,תוקונית לש תיביטקא

 ,תימינפ היווח תפקשמ ,)Bowlby, 1971( יבלוב לש תורשקתהה ירקחמב לשמל ,התפצנש תיביטקאה תוגהנתהה

 בר גשומ אוה amae תיטילנאוכיספ הניחבמש רעשל ןתינ .)Doi, 1989( הלש ינוציחה יוטיבה איה תורשקתהש

 .קנפמ סחי לבקל רמולכ ,יביסאפ ןפואב הבהא לבקל תיביטקא/תיפחד השירד ללוכה ,יתבכש

 תא שדחמ גישמהל היהת )"desire-drive"( "ההימכ-ףחד"כ amae לש יאוד לש הרדגהל הביטנרטלא

amae תומוקמב םג םייק קפס אלל יכ םא ,תינפיה היגולוכיספב דחוימ ןפואב חיכשה ,יפיצפס הנגה גוסכ 

 "קוניפל-תושרל השקב" ,ינאה לש תיתנגה הלועפ amae ב תוארל ךכ םא ןתינ .ברעמב וא חרזמב ,םירחא

)"allowance-indulgence"(, תוישיא תוהימכ וא ,ימתסה תועיבת ןיבל ינא-לעה תועיבת ןיב תכוותמה 

 תולגתסה םשל שרדנ ינא-תנגה לש הזכ גוסש ןכתי .יתוחתפתהה םייחה רוזחמב והשלכ םוקמב תומקוממה

 ,םיסחיה תוכרעמ לש יכרריהה רדסה .תוינוציח תומרונל ינא-לעה לש השקונ  המאתה תבייחמה ,השקונ הרבחב

 תויטרפ תושגרו תובשחמ רשאכ ,תוגהנתהו םידיקפת ,םיקוח לע השקונ הדפקה םע דחי ,תויתצובקל היטנה

 ךרוצה לש האצות םה ,הארנ ךכ, םלוכ .השוב תועצמאב םירתפנ םיטקילפנוק רשאכו ,דוסב רמשיהל תוכירצ

 ,ולא תורימחמ ינא-לע תושירד םע דדומתהל תנמ לע .תילדואיפ הרבחב ורוקמש ינא-לע הנבמ םע דדומתהל

amae קוניפ"-"תושר"ה לש "הקותמ" הנבהל השקבו ,תיתפמא הבוגתו תילולימ-אל תישגר תרושקת לע ןעשנ" 

 ינאה ךווית .טקייבואה לש ילאיצנטופה ןדבואהמ הדרחה וא ,ה/ולש םיינפקותה םיפחדה דגנכ תיחרכה הנגהכ -

 ,םיישיאה םיישונאה םיפחדה יוטיבל חתפ רשפאמו םייטרפ םיישפנ םייחל םוקמ םדאל ןתונ amae תועצמאב

 תקנפמ תלפטמ לש תוילולימ-םורטה תויווחה םע תוהדזהב amae ה רוקמ .םיינפקות וא םיילנידיביל ויהיש ןיב

 ןפואב ילוא ,היתפמאב הביגמ איה ןהל ,ה/דליה לש תוהימכהו םיישגרה םיכרצה תא שוחל תלוכיה הל שיש

 הרוסמה םאה' תא ןייפאמה )Winnicott, 1965( טוקיניו לש 'primary maternal preoccupation' גשומל יגולנא

-סחי תקפסמה הביבס-םא ןיב טוקיניו לש הנחבאה ,הזה רשקהב .)'the ordinary devoted mother'( 'הליגרה

 ,תרחואמ הסרג גצייל הלוכי ,ימתסה יפחד םינווכמ היפלכ טקייבוא-םא ןיבל )היתפמא ,תוכר ,הקזחה( ינא

  .ינשוח ץורעלו הביח לש ץורעל הבהאה תא דיורפ לש תמדקומה הקולחל ,טקייבוא יסחי לש טבמה תדוקנמ

 

 



VI. תומכסמ תורעה   

 יכרצ לש יוטיבכ קר ספתיהל תולוכי ןניא amae לש תודמעו  תויוגהנתה יכ עבונ ליעל רומאה ךותמ

 וז תבכרומ הסיפת .תויתנגה תורוצתו ההימכ/ףחד יפוריצ לש בכרומ רשקה ךותב ןתוארל בטומ .םיטושפ תולת

 לש תיבויח הרבעה לע עיבצהל הלוכי תילופיטה הדאידב amae תעפוה .הרבעה יסחיל עגונה לכב דחוימב המישי

 היהתש חינמ )Doi, 1989( יאוד ,השעמל .תילופיטה תירבה תא תרשל הלוכי רשא ,לפטמה םע תונכו רבגתמ ןומא

 לש וז איה ,היומסה ,תעדומ אלה היצביטומה ,לופיט ומצעל שפחל לפוטמה לש תעדומה היצביטומה היהת רשא

amae עבטל םיעדומ תויהל םילפטמה לע ,תאז םע דחי .הרבעהה תביל היהת וז ,ןמזה םע ,רבד לש ופוסב יכו 

 תרגסמ לכב ,ןיינעה ךרוצל ,וא( תינפיה תילופיטה היצאוטיסב דחוימב יתוהמה ,הרבעהה לש יכרריהה

 לש םגו 'יבויח' amae לש םג הרישי-אלה וא תילולימ-אלה תרושקתל םיננווכמו םישיגר תויהלו )תיטילנאוכיספ

amae 'תורוצת וא םייתנגה םיכילהת ,םיפחד לש תופיאש ,םיינושאר םיכרצכ םיגשמומ ולא םא ןיב ,'ילילש 

 הלוכי הניא ,םיינפי םילפוטמ לש תויתצובקל היטנה ,המוד ןפואב .ולא לכ לש תובכרומ תויתוחתפתה-תוימניד

 תוברתב ינטשפ ןפואב עיפוהל הלוכי איהש יפכ ,תודרפנב וא תולובגב רסחכ טושפ ןפואב תנבומ תויהל קר

 .תיברעמה

 תויוברתב תונתשמ תוגרדב ותוהזל ןתינ ,יפיצפס ינפי רשקהל amae גשומה יוליג תא םיבח ונאש תורמל 

 ךייתשהל דיחי םדא  לש ךרוצל םיבכרומ םינפואב סחייתמ אוה ,הצובק לש היגולוכיספ לש רשקהב .תונושה

 שדחמ-הנעטהה לש ןהיתובקעש דועב ,תינילקו תיתוחתפתה הניחבמ .הב תויחלו הנותנ תיתצובק תרגסמל

 ינפ לע תשרפתמ amae לש תיביטקארטניאה תימינפה הקימנידה ,וב תודהדהמ הקזחההו הלכהה ,תיהמאה

 .)Doi, 1989, Freeman, 1998( ולוכ דיחיה לש םייחה חווט

 ירוזא-יפיצפס אוהש ינילקו יתוחתפתה גשומכ  amaeל עגונב יאוד לש תירוקמה ותמורת תא ךירעהל שי

 תולובג הצוחה ןפואב תינילקה תושיגרהו תיטרואיתה תוטיהרה תא רישעמה ,תילבולג תועמשמ לעב םגו ינפי

 .םיישיא םיבצמו תיטילנאוכיספ תוברת ,םייפרגואיג
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