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 תורדגה

 

 ענו ןווגמ חנומב שומישה .תיטילנאוכיספה הירואתב ביצי םוקמ ןיא הלועפב שומימ גשומל
 תויצקארטניא לש בחר חווט רואיתל וב שומישה ןיבל תיטילנאה היצאוטיסל ומוחית ןיב
 .םוימויה ייחב תויוגהנתהו

 חנומב ןושארה שומישה תובקעב ,יאקירמא גשומכ הלועפב שומימ לע בושחל םיברמ
 תיטילנאוכיספה תורפסב םלוא .)Theodore Jacobs )1986 בתכש רמאמ תרתוכב
 הז םירושק ,םיגשומ לש הצובקב אלא דיחי גשומב רבודמ ןיא ,תיוושכעה תיאקירמאה
 ,תוללוכ הזה גשומב םינושה םישומישה לש תואבה תואמגודה .הזמ הז םילדבנ םג ךא ,הזל
-ו )Akhtar )2009 י"ע ופסאנש תויאקירמא ןופצה תורדגהה תא תוביחרמו תורבחמ

Auchincloss and Samberg )2012(. 

 ,Jacobs, (1986 'גודל( תידגנ הרבעה/הרבעהב יוטיב ידיל םיאבה הלועפב םישומימ •
Hirsch, 1998, תועצמאב תויתרבעה תולאשמ םיאטבמ לפוטמ וא/ו יאקיטילנא םהב 

 McLaughlin י"ע בחרוה גשומב הז שומיש .ןתוא שרפלו ןהב ןנובתהל םוקמב ,הלועפ
 היפכ הב שיש וא (evocative) תררועמ תידגנ הרבעהו הרבעה" לולכיש ךכ ,(1991)

(coercive) י"ע םג ךשמהב חתופו "יאקיטילנאו לפוטמ לש Chused (1991, 2003) 
 הרדגה ,םיפתתשמה ינשל תעדומ אל תועמשמ ילעב "םיילובמיס ןילמוג יסחי"כ
 לש גוסכ וז העפות ראתל ןתינ .תיטילנאה היצאוטיסל רבעמ ףא בחרתהל היושעש
 ("acting in") "המינפ ןווכמה הלועפב יוטיב" וא ("acting out") "הלועפב יוטיב"

(Zeligs, 1957) םיפתתשמה ינש קלח םיחקול וב. 

 לש תועדומ אל תויזטנפ שממל יאקיטילנאה תא לפוטמה לש תעדומ אל הנמזה  •
 role") "דיקפתל תונעיה" וא/ו "תיתכלשה תוהדזה"ל בורק הז ןויער .לפוטמה

responsiveness"). 

 תויביטקארטניא ,תויליטבוס תויהל תויושעו ,יח ןפואב תומלוגמה ,תומרד לש הרדס" •
 .(Levine and Friedman, 2000, p.73; Loewald, 1975) ידדה ןפואב ונבנש הלאכ וא

 
 ,הלועפב רוזחש ,הרבעה-ךותב-הלועפ ,הלעפה ,תולעפיה :תירבעב םינוש םימוגרת רפסמ enactment גשומל 1
 בורל רשא ,acting out-מ לידבהל תאזו( "הלועפב שומימ" םוגרתה רחבנ ןאכ .הלועפב שומימו הלועפב םוליג
  .)"הלועפב יוטיב"כ םגרותמ
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 םיפתוש לפוטמהו יאקיטילנאה ןכש ,גשומב יביטקייבוסרטניא שומיש השענ ןאכ
   .םהיניב תשחרתמה המרדה תריציב

 םישימג םייטילנא םירבד יפוליח ךותב תידגנ הרבעה/הרבעהב ערק לש יטמרד יוטיב לכ •
 ,Chused) תיטילנאה היצאוטיסל רבעמ בחרתיש ירשפאש ,(Ellman, 2007) םילכומו

Ellman, Renik, Rothstein, 1999), אל וא ילולימ ןפואב רשקותמ תויהל יושעשו 
 .)ןלהל , ,Steiner, 2006a לש "ינשרפ הלועפב שומימ" גשומ האר( ילולימ

 לש תופסונה תוירוטסיהה תועפשהל תודוה ,תיניטלה הקירמאב םצמוצ הז יגשומ יוביר
 Baranger & Baranger-ו )Racker )1948, 1988(, Grinberg )1957, 1962 ומכ םיבתוכ
 ,)2001, 2005, 2009, 2012, 2013, 2015( Cassorla לש תיושכעה הריקחלו )1961-1962(

Sapisochin )2007, 2013( םירחאו. 

 תועפותל תסחייתמ תיניטלה הקירמאב הלועפב שומימ לש תטלשה תיוושכעה הנבהה •
 שומימ .דחאכ יאקיטילנאו לפוטמ תוברעמה תויוגהנתה י"ע שלפנ יטילנאה הדשה ןהב
 תילופיטה הדאידה יפתתשמש ילבמ תשחרתמה ,תידדה תישגר הלעפהמ עבונ הלועפב
 תילולימה הלמסהה םהב םיבצמ דהדהמ הלועפב שומימ .שחרתמה תא רוריבב םיניבמ
 ךרד וניה הלועפב שומימ .יטרקנוקו לבגומ אוה ,םילמב שומיש השענ רשאכ םגו היוקל
 ואר( יתנגה ןוגראמ קלח ןהש תויוגהנתהו תושגר תועצמאב םימדקומ םירשק רוכזל
 .)יטוקאל ינורכ הלועפב שומימ ןיב לדבהה תא ןלהל

 ןופצה וזל רשאמ תיניטלה הקירמא לש הסרגל רתוי הבורק גשומה לש תיאפוריאה הנבהה
 םיאקיטילנא םנשי םלוא .תיטילנאה העשל ידמל םוחת גשומהש םושמ ,תיאקירמא
 תוחפ הלועפב שומימ םיאור ,תיניטלה הקירמאב תחוורה הסיפתהמ הנושב רשא םיאפוריא
 תוחוור .םהיניב ןילמוגה יסחי לש האצותכ רתויו ,יאקיטילנאו לפוטמ לש תפתושמ הריציכ
 acting) הלועפב יוטיבמ וא תידגנ הרבעהמ קלחכ הלועפב שומימ תואורה תויוסחייתה םג

out).    

 "ינשרפ הלועפב שומימ" לע (Steiner, 2006a) רנייטש לש ותפקשה ,לשמל •
("interpretative enactment") ןויערבו יאקיטילנאה לש תילולימה תרושקתב תקסוע 

 הרבעהב יאקיטילנאה לש ויתודמעו ויתושגר תא אטבמ אוה ,שוריפכ עצוהש תורמלש
 .תידגנה

 תויוברתה שולש לכב ,יטילנאוכיספה שוריפל סחיב הלועפב שומימ לש תחוורה הפקשהה
 םינכתהו םיכילהתה לש חוסינה היהי רשא היהיש הניה ,תוירוזאה תויטילנאוכיספה
 תועמשמ לעב וניה ,תיטילנאה היצאוטיסל וסחייתהב ,הלועפב שומימ ,ודוסיב םיחנומה
 םאתומ ןפואבו הגרדהב םא םג( ףוסבלו ןבומ תויהל וילעו ,תימאניד וא/ו תיתוחתפתה
 .(Papiasvili, 2016) שרופמ ףא )טרפל

  

 דיורפ לצא עקר .א

 

 .דיורפ עבטש םיגשומב םייוצמ הלועפב שומימ לש םייוושכעה םיגשומה לכ לש םהישרוש
 (collusion) הריבחה הראות םש – (Breuer, 1893) וא הנאב ראיורב לש ולופיט זאמ
 הסרפ תע ושחרתהש תולועפב  (1895)דיורפ ןיינעתה – תיטילנאוכיספה תורפסב הנושארה
 הז גוסמ הנושאר תילגת התיה )1905( הרבעה .יאקיטילנאה ינפב היתויעב תא תלפוטמה
 תורמל .יאקיטילנאה לע תלפוטמה לש היזטנפה הנבמ ךלשומ הבש ,)הרוד לש הרקמב(

 שוריפ"ב( 1899-ב ולש תימצעה הזילנאב ילפידאה סקלפמוקה תא הנושארל ראית דיורפש
 תינימ וסחייתה םידלי דציכ ותוארהב ,1910-ב תובישח רתי ול קינעה אוה ,)"םולחה
 רחאל .ירוה ףילחתכ יאקיטילנאה םע תעכ ,םירגובה םהייחב ורזחש םיסופדב םהירוהל
 אלה ויתושגר לע לפוטמה לש ותעפשה"ל תסחייתמה ,)1910( תידגנ הרבעה לע בתכ ןכמ
 יוטיב לע דיורפ בתכ )1914( ךשמהב .)75 'מע ,1910 ,דיורפ( )יאקיטילנאה לש( "םיעדומ
 םייסל הרוד לש התטלחה תא ותוארב ,םדוק תאז ריכזהש תורמל( (acting out) הלועפב
 חינה דיורפ .).ק רמ יפלכ הל ויהש םקנה תושגרל יפולח טקייבוא ,וב המקנכ לופיטה תא
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 הרזחה תייפכ לש תובישחה תא ושיגדהב "הלועפב שומימ" יוושכעה חנומל ףסונ סיסב
 דיורפ .ול ץוחמו לופיטב עדומ אל ןפואב ונשנו ורזח תומוארט דציכ ראית הז גשומ .)1914(

 :בתכ

              תעדל ילבמ ןבומכ ,םהילע רזוחו ,השעמכ אלא ןורכזכ אל םתוא רזחשמ אוה"       

  תאזה הייפכהמ ררחתשי אל לופיטב ראשייש ןמז לכ ...םהילע רזוח אוהש       

   .)116 'מע ,1914( "...רכזיהל וכרד וזש ןיבנ ףוסבלו ;רוזחל       

 .ינאל םסחיבו הנגהה ינונגנמב תודקמתהל ליבוה 1923 -ב ילרוטקורטסה לדומה לש וחותיפ
-re) שדחמ הכלשהו המנפה ,הכלשה ןה הלועפב שומימה גשומל תויזכרמכ ווהתיש תונגה

projection). םיגשומ םכותב םיליכמ הלועפב שומימ לש םייוושכעה םיגשומה ,םוכיסל 
 .םהל רבעמ םיקיחרמ םג יכ םא ,םיבר םיינאידיורפ

 

 גשומה תוחתפתה .ב

 

 קחשל אוה וינבוממ דחאש ,to act לעופה תא וכותב ללוכ )הלועפב שממל( to enact לעופה
 םצעה םש םע דחיב ,הלועפב שממל לעופה תא אוצמל ןתינ .ילרטאית וא יטמרד דיקפת
 סחייתמ אוהו תיוושכעהו תמדקומה תיטילנאוכיספה תורפסב ,הלועפב שומימ ליבקמה
  .םוימויה ייחב וא תילופיט השיגפב לפוטמה לש ימינפה ומלוע לש תויטמרד תונצחהל

 )Jacobs )1986 ראתמ ,"On Countertransference Enactments" העפשהה-בר ורמאמב
 תיארנה ,תידגנה הרבעהב ותוגהנתהמ עתפומ יאקיטילנאה םהב םיבצמכ הלועפב םישומימ
 הלעפהה ,ותוגהנתה ןיב רשקב ןיחבהל יאקיטילנאה יושע ,רתוי רחואמ .תמאתומ אלכ
 שיגדה ,דוע ריהבה )Jacobs )1991, 2001 .ומצע ולש םיישיא םימרוגו לפוטמה לש תישגרה
 תושחרתהל םשכ גשומב שמתשה אוה ."הלועפב שומימ" גשומה תא בחר שומישל סינכהו
 אוה .רחאה לומ תשרפנ וא תמלוגמ דחא ףתתשמ לש היגולוכיספה הבש הזילנאב תידוחיי
 וא יאקיטילנא ,לפוטמ לש תויוגהנתה ןה הלועפב םישומימש ןויערה תא ריבעהל הסינ

 םיינשהמ דחא לכב םיררועתמה תויזטנפו םיטקילפנוקל הבוגתכ תועיפומש ,םהינש
 הרבעה לש ןילמוגה יסחיל תורושק הלא תויוגהנתה .תכשמתמה תילופיטה הדובעב
 תויווחו תועדומ אל תויזטנפ ,תובשחמל ,ןורכז תועצמאב ,תורושק םג ןהו ,תידגנ הרבעהו

 גשומ תא וכותב ללוכ הלועפב שומימ לש ןויערה ,סבוקיי'ג רובע ,ךכ .תודליהמו תוקניהמ
 לש יגולוכיספה רבעהמ םיקלחו תוסיפ לש שדחמ האייחהה אוהש ,(reenactment) רוזחשה
 .תיטילנאה היצאוטיסב םיפתתשמה ינש

 טוקיניו לש ילסקודרפ טעמה ןויערה תא דהדהמ סבוקיי'ג לש הלועפב שומימה גשומ
 יאקיטילנאל םורגי לפוטמה ,הקימעמ הרבעההו בטיה תמדקתמ הזילנאה םאש ,)1963(
 רמולכ ,תילמרונה תיתוקניה היצנטופינמואה רוזאב ךירצ )לפוטמה( אוהש יפכ לשכיהל
  .הרבעהב

 ורמאמב ,רתוי םדקומ חנומב שמתשה Hans Loewald .ןושארה היה אל סבוקיי'ג םלוא
 Psychoanalysis) "תיטילנאה היצאוטיסה לש היזטנפה ןייפאמו תונמאכ הזילנאוכיספ"

as an Art and the Fantasy Character of the Psychoanalytic Situation, 1975). אוה 
 :ש בתכ

 הזחמה ןיעמ ,רוזחש ללוכ הזב הז םיברועמ יאקיטילנאו לפוטמ ובש ךילהתה..."
 םייובמו זחמומ ,רצונ ,לפוטמה לש תישפנה םייחה תיירוטסה לש םיטביה לש
      .)278-9 'מע( "יאקיטילנאו לפוטמ לש רוביחב

 ליבומ לפוטמה .הרבעהה תזוריונ ךותב הילשא ףתושמב םירצוי יאקיטילנאהו לפוטמה
 ;ידמימ בר דיקפת יאקיטילנאל .ןורטאית תגצהב ומכ ,היזטנפה לש שדחמ הריציה ךילהתב
 םירבחמ יאקיטילנאהו לפוטמה .לפוטמה ייחב תונוש תויומדכ ןהו יאמבכ ןה שמשמ אוה
 םידיקפתה תא אלמל םוקמב .תושממכ ןהו היזטנפכ ןה תיווחנה ,המרדה תא וידחי
 ימינפה ומלוע לא ךרד לפוטמה אצומ ןמזה םע .הרזחב םתוא ףקשמ יאקיטילנאה ,םטושפכ
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 לש "םייטמרד םיעצמאב הלועפ לש יוקיח" .טירסתהו יומיבה תא וידיל חקול ,הגרדהבו
 הרזחכ ןהו (reenactment) רוזחשכ ןה םייטילנאוכיספ םיחנומב רדגוי ,וטסירא

(repetition). Schafer )1982(, םיימצע םיביטרנש ןימאה םג ,תע התואב דלאוול לש הגלוק 
 ,לפוטמה לש סיסבה רופיס לש תונוש תואסרג השעמל םה "הלילע יווק" וא םיבורמ
 .)תילפידא תובירי וא שדחמ הדיל ,יבש לש תומרד ,לשמל( יאקיטילנא םע םלוגמה

Sandler )1976( הדאידה ירבח םיעיפשמש תידדהה הארשהה לע רוקרזה תא ריאה 
 םיעדומ אלה םייורגל יאקיטילנאה לש תוינטנופסה תובוגתה לעו ינשה לע דחא תילופיטה
 .(role responsiveness) דיקפתל תונעיה ךכל ארקו ,לפוטמה לש

 תורפסב וברתהו וכלה אשונב םינוידו הלועפב שומימה ןויערב שומישה בחרתה ,הגרדהב
 McLaughlin, 1991; Chused, 1991; Roughton, 1993; McLaughlin) תיטילנאוכיספה

& Johan, 1992; Ellman & Moskovitz, 1998; Panel, 1999). םיבתוכהמ קלח רובע, 
 הלועפב יוטיבש רוכזל ונילע יכ םא ,הלועפב יוטיב חנומה תא ףילחה טושפ הלועפב שומימ

(acting out) תינמרגה הלימל תילגנאה הליבקמה אוה Agieren.  "er agiere es" וניה 
 וניא לפוטמה..."( )"but acts it out" :תילגנאב( "םירבדה תא לעופ אלא"ל ינמרגה רוקמה
   .)116 'מע ,1914 ,דיורפ ".םירבדה תא לעופ אלא ,קחדוהו חכשנש הממ רבדב רכזנ

 םישעמ אטבמכ הלועפב יוטיב חנומל סחייתהל ולחה תומייוסמ תויטילנאוכיספ תויוברתב
 תא וליבגה ךכבו ,תופוצמה תוישפוחה תויצאיצוסאל וצרפ רשא םייביסלופמיאו םינמדזמ
 ילעב םישנא לש תויוגהנתה גייתל ידכ שומישל סנכנ חנומה ,ןמזב וב .Agieren גשומה
 תא ומהיז הלועפב יוטיב לש תוינרסומה תויצטונוקה .תיתפוכיספו תיביסלופמיא תוישיא
 הלועפב יוטיב גשומה תפלחה .טפשמהו שפנה תואירב ימוחתב עוצקמ ישנא לש הפשה
 .חנומה לש םילזלזמה ויטביה תאו יגשומה לובלבה תא עונמל הנווכ הלועפב שומימב

 ןיד קספ וא וצ ,קוח לש ,טפשמה םוחתמ תיוולנ תועמשמ שי )תילגנאב( enactment חנומל
 .תויועמשמה יתש תא ללכ יטילנאוכיספה גשומה .ןובשחב החקלנ איה ףאו ,ול תייצל שיש
 םיעדומ םניאו הלועפב שומימב םיפתתשמ הדאידה ירבח ינש ,הרדגהבש הדבועה םג החכנ

 ומלועלו ולש תורוועה תודוקנל ףופכב ,רשקה י"ע לבומ יאקיטילנאה .שחרתמל קיפסמ
 רשפאמ וניא אוהו לפוטמה תולועפל רע יאקיטילנאה ,הלועפב יוטיבב ,ךכל דוגינב .ימינפה
    .קלח ןהב תחקל ומצעל

 םתונכל ילב ךא ,הלועפב שומימ הנכנש הלאכל םימודה םיבצמ וראית םיבר םיאקיטילנא
 םיאקיטילנאוכיספ י"ע וחתופו דיורפל ורשוקש תומוד תועפות ץבקל רשפיא גשומה .ךכ
 .'וכו הלועפב יוטיב ,הנצחה ,האייחה ,הרזח ומכ םיחנומב תויטרואת תושיג ןווגממ
 ןתינ םייושכע םירקחמו םינויד .יטילנאוכיספה הוושה קמעמ קלח חנומה היהנ ,הגרדהב
 Paz (2007), Ivey (2008), Mann & Cunningham (2009), Borensztejn לצא אוצמל

(2009), Stern (2010), Waska (2011), Cassorla (2012), Sapisochin (2013), Bohleber et 
al (2013) and Katz (2014). 

 העיגפה תדימב לדבהה לשב המצועבו תוכיאב הזמ הז םינוש הלועפב שומימ לש םיעורא
 תולאשמ לש (Sandler, 1976) "םישומימ" וניה רתויב ןותמה .הלמסהה תלוכיב תוקלה וא
 ליבומה ,יאקיטילנאה לש יוקל דוקפת וכותב ללוכ רתויב ריאממה .לפטמה יפלכ תויתרבעה
 ,Bateman) יטילנא לופיט לש ויתולובגמ הטוב הגירח ידכ דע ,ותוכמסב הערל שומישל

1998). 

  .ליעומו ינויח וא קיזמ וניה הלועפב שומימ םאה הלאשב הנד תיטילנאוכיספה תורפסה

 רשאכ יעבט ןפואב ררועתמכ הלועפב שומימל סחייתהל איה תיוושכעה היטנה
 םיטביה רשאכ וליפא ,תוילובג וא תויטוכיספ ,תויטמוארט תורוצתב שגופ יאקיטילנאה
 הנבה ,ןבוהש רחאל ישומיש קפס אלל וניה הלועפב שומימ .םיטננימודה םה םייטוריונ

 הלועפב שומימ .(Nachtraglichkeit) דבעידב רמולכ ,ההוזש רחאל קר שחרתהל הלוכיש
  .ותוא סורהל לולעו יטילנאה ךילהתה תא םסוח ,תקפסמ הדימב ההוז אלש

 

 יטירבה טקייבואה יסחי םרז תעפשה :הקירמא ןופצב גשומה תוחתפתה .1.ג
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 ןיילק י"ע הנושארל הראות איה .הלועפב שומימב בושח דוסי הניה תיתכלשה תוהדזה
 םיבוט םיקלח לש הכלשהו לוציפ תללוכה תעדומ אל היזטנפכ התוא הרידגהש ,)1946(
 ביחרה )1962( ןויב .הז גשומב אוה ףא שמתשה טוקיניו .טקייבואה ךותל ינאה לש םיערו

-םדק וא/ו תילולימ-םדק קונית-םא תרושקת לולכיש ךכ תיתכלשהה תוהדזהה גשומ תא
 לש ,תונידע םא םג ,תוליעפה ויתויוגהנתה תא ןויבל הפיסוה )Joseph )1992 .תילובמיס
 יאקיטילנאב ררועלו רדחב הריווא רוציל תולעופה ,)תוישפנ ךות "תוינונק" דצל( טקייבוסה
 הנוש ןפואב גהנתהל וב קוחדל םייושעש ,םימייוסמ תונויערו תושוחת ,תושגר )טקייבואב(

 ,)1992( O'shaughnessy .)טקייבוסה( לפוטמה לש תימינפה המכסה תא םאות ךא ליגרהמ
 "ביתנהמ תויטס"ו ('enclaves') "תועלבומ" ,הלועפב שומימ לש םיגוס ינש תראתמ

('excursions'), תעלבומ"ה .יטילנאה ךילהתל ינסרה לאיצנטופ תויהל לולע םהינשלו" 
 "ביתנהמ היטס"ה וליאו הערפה ינפמ טלקמל הזילנאה תא ךפוה יאקיטילנאה רשאכ תרצונ
 ךכב הריכמ יסנוש'וא .תוחירב לש הרדסל הזילנאה תא ךפוה יאקיטילנאה רשאכ תרצונ

 היהנ אוה םלוא ,תינילק היצאוטיס לכמ ענמנ יתלב קלח אוה לבגומו יקלח הלועפב יוטיבש
 "תועלבומ" – ינסרהה גוסהמ הלועפב םישומימל רדרדתמ ןכלו לכומ וניא רשאכ יתייעב
 .(O'Shaughnessy, 1992) "ביתנהמ תויטס"ו

 ןודנש )273 'מע ,1963א( טוקיניו לש ןויערל אמגודכ הלועפב שומימ תוארל ןתינ ,ףסונב
 קחרמה בר .לפוטמה לש וכרד י"פע םילשכנ – םילשכנ ונאש ךכב םיחילצמ ונא ויפל ,םדוק
 שומימ ,טוקיניול הזארפרפב .תנקתמ היווח תועצמאב יופיר לש תינטשפה הירואתהמ
 וב שמתשמש ,יאקיטילנאה י"ע הנענ אוה םא וגאה תורשב תויהל יושע לפוטמ לש הלועפב
 הכלשה תועצמאב וב לפטלו ,ותטילשבש רוזאל ליער ןכות איבהל לפוטמל רשפאל ידכ
  .המנפהו

 םג ומכ דיורפ לצא םיקומע םישרוש הלועפב שומימה גשומל ,הקירמא ןופצ רובע ,ךכיפל 
 .טקייבואה יסחי תרוסמב

  

 גשומה ירשבמו רתוי בחר רשקה :תיניטלה הקירמאב גשומה תוחתפתה .2.ג

 

 ירקחמ וחתיפש ,םייצולח םיבתוכמ העפשוה תיניטלה הקירמאב תיטילנאוכיספה הבישחה
 תודקמתה ךות ,תמדוקה האמה לש 50-הו 40-ה תונשב יטילנאה ךילהתה לע קמוע
 תידגנ הרבעה" רקח )Racker )1948, 1988 .תיטילנאה הדאידה ירבח ןיב שחרתמב
 .לפוטמה לש םיימינפה םיטקייבואה םע יאקיטילנאה תוהדזה לש האצותכ "המילשמ

Grinberg )1957, 1962( תידגנ תיתכלשה תוהדזה" ראית" ("projective 
counteridentification"), י"ע םיטלשנ תויהל םמצעל םירשפאמ םיאקיטילנא ובש בצמ 

 רחואמ .שחרתמה תא סופתל ילב ,םהילא ביגהלו לפוטמה לש תויתכלשהה תויוהדזהה
 לש הנבהל גשומה תמורת תא הארהו ויתונויער לש םימייוסמ םיטביה גרבנירג הניש ,רתוי

 ןויערל םימודה םיבצמ וראית גרבנירגו רקאר .תיטילנאה הדאידה ירבח ןיב שחרתהש המ
 רשא ,ה'גנרב ןלדמו יליו לע ועיפשה ,םירחא םיבתוכ םג ומכ ,םהינש .הלועפב שומימה
 ,Baranger &Baranger) יטילנאה הדשה תא וראית ,םינאיניילק תונויער לע םססבתהב

1961-62, 1969, 1980). 

 קלח םיחקולה ,)לפוטמו יאקיטילנא( םישנא ינש ברעמה ןמז/םוקמ אוה יטילנא הדש ותוא
 םהינש .רחאל תוסחייתה אלב ןבומ וניא םיינשהמ דחא ףא ובש הזכ ,ימאניד ךילהת ותואב
 לש םיטביהה ךסמ רתוי וניהש ,הדאידה לש תעדומ אלה היזטנפה הנוכמה הנבמ םיננוכמ
 .(bastion) רצבמ הנוכמה הדשה לש רצות וראית ה'גנרבו ה'גנרב ,הז רשקהב .ףתתשמ לכ
 הזב הז םיעלבנו םירזשנ יאקיטילנאה לש םיקלחו לפוטמה לש םיקלח רשאכ הרוק רבדה
 ךילהתהש הארנש דועב ,העונת רסח רז ףוג ומכ תואריהל יושע רצבמה .יתנגה הנבמב
 רצבמ לש ןויערה .יגולותפ היהנו ,הדשה לכ לע טלתשמ אוהש וא םדקתהל ךישממ יטילנאה
 .(Cassorla, 2005) ינורכ הלועפב שומימ לש ןויערל בורק

 הכותל הגפס תיניטלה הקירמאב תיטילנאוכיספה תוברתה ,הלא תויוחתפתהל תודוה
 לש תויושכע תודובע ,תיגשומה הרהבהל ועייס דוע .הלועפב שומימה גשומ תא תוריהמב
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 Cassorla, 2001, 2005, 2009; Sanchez) הלמסה יכילהת לע תויאקירמא-וניטל תומורת
Grillo, 2004; Sapisochin, 2007, 2013; Gus, 2007; Paz, 2007; Borensztejn, 2009; 

Rocha, 2009; Schreck, 2011). 

 הפוריאבו הקירמאב גשומה ישומישו תויוושכע תויוחתפתה .ג

  

 םיינילק םירשקהו תויוחתפתה :תיניטלה הקירמא .1.ד

 וא יהשלכ הלועפ םינייצמ ,תורפסב םיראותמה הלועפב םישומימ ומכ םיינילק םיבצמ  
 .יטילנאה הדיקפתמ האצי איהש שיגרהל תיאקיטילנאל תמרוגש העיתפמ תוגהנתה
 וא ינפקות ,ינוריא ןפואב הגהנתהש הניבמ איה רשאכ ,תעתפומ תויהל הלולע איה ,אמגודל
 ירחא וא ינפל השיגפ המייסש וא ,ןיינע רסוח השח איהש בל םישל הלולע איהש וא .ינייתפ
 לש םיניינעמה םירופיסהמ הדימה לע רתי תמסקומ התייהנש ןיבהל היושע איה .ןמזה
 תיטילנאה התלוכיש בל המש איה הלא םירקמב .חוכיול התיא הסנכנש וא תלפוטמה
 םע התהדזה איהש ןיבהל תיאקיטילנאה היושע ,ךשמהב .המשאו הכובמ השח איהו ,העגפנ

 acute) יטוקא הלועפב שומימ תוארקנ הלא תועפות .תלפוטמה לש םיכלשומ םיטביה
enactments) (Cassorla, 2001). לש וזמ ןיעל היולג רתוי תלפטמה תוגהנתה םימעפל 

 (countertransferential enactment) תידגנה הרבעהב הלועפב שומימ גשומה .תלפוטמה
 .תיאקיטילנאה תוגהנתהל סחייתמ

Cassorla   )2005 ,2008, 2012, 2013( ינפלש הארמ ,תילובג הערפה לש תורוצת ורקוחב 
 "הריבח" לש םיכשמתמ םיבצמ ןנוכ רבכ יטילנאה גוזה ,יטוקא הלועפב שומימ שחרתהש
 הלאכ תויטויבמיס תודאיד .וזמ וז תונחבומ יתלב ושענ תיאקיטילנאו תלפוטמ םהב ,תיגוז

 תוגהנתה ,(Sapisochin, 2013) ינייקח וא ילרטאית עפומל המוד הרוצב תוגהנתמ
 תא הניבמ אל הדאידב הרבח ףא .(chronic enactment) ינורכ הלועפב שומימכ תגשמומה
  .הנבהה העיגמ ויתובקעבש ,יטוקא הלועפב שומימ רצונ רשא דע ,שחרתמה

 >- )ספתנ( יטוקא הלועפב שומימ >- )ספתנ אל( ינורכ הלועפב שומימ :ףצרה ,ןכ םא ,והז  
 ךילהתה לש ירוטסה רואת תרשפאמ – שחרתהש ינורכה הלועפב שומימה לש הנבה
 תופשוח תוינילק תודבוע .םגפנ הלמסהה ךילהת םהב םירוזאב םידבוע רשאכ יטילנאה
 הווחנה רבד ,םישלושמ תללוכה תואיצמ לש הסיפתמ םיענמנה םייתנגה םינוגרא
  :אבה ףצרה תא תוארל רשפאמ ינילק ןויסנ .יטמוארטכ

 הילא עיגהל השקש תלפוטמ םע תדדומתמ איהש תעדוי תיאקיטילנאה :1 בלש  
 תונלבס םעש תואדוו תמייק םלוא .ויתחת תרתוחו יטילנאה ךילהתה תא הפיקתמשו
 .םיישקה ונבוי ,הדמתהו

 בורל ,הלועפ וא תוברעתה י"ע המצע תא העיתפמ תיאקיטילנאה ,יהשלכ הדוקנב :ר עגר  
 איהש םשורה תא הלצא תרצויו המשא שוחל הל תמרוג ,התוא הכיבמש ,םייביסלופמיא
 תניימדמו הלש תלפוטמל קזנ המרגש תדחפמ איה .תויטילנאה היתולוכי תא הדביא
    .םיידיתע םיכוביס

 .התוגהנתה לש תואצותב הניחבמ ,םיילילשה היתושגר תא תאשונ תיאקיטילנאה :2 בלש  
 לש הנבהה .תבחרתמ תילובמיסה הבישחהו הרופ רתוי היהנ יטילנאה ךילהתה ,התעתפהל
 םימדוק םייטמוארט םיבצמל התוא תרשקמ תלפוטמהו יטילנאה רשקה תא תקזחמ ר עגר
 .דוביעל םיכוז רשא

 התיה איה 1 בלשבש ןיבהל תלפטמה תא הליבומ וראותש תודבועה לש תפסונ הריקח  
 םימייוסמ םירוזאב )ינורכ הלועפב שומימ( הלש תלפוטמה םע תכשמתמ הריבחב תברועמ
 ןיב תוענ ,תעכ והוז רשא ,"תוריבח" ןתוא .הטלק אל איהש ,תיטילנאה הדאידה דוקפת לש
 תלפוטמו תיאקיטילנא .תידדה היצזילאדיא לש םיטירסתל םיטסיכוזמ-ודס םיטירסת
 .הינשה לש תחא תוחולש תויהנו ידדה ןפואב וזב וז תוטלוש

 תא הדביא איה הב הדוקנה וז אלש תיאקיטילנאה הניבמ ,"ר עגר"ב תננובתמ איה רשאכ  
 וז תלוכיש ךכ לע עיבצה ,השעמל ,ר עגר .1 בלשב ,רתוי םדקומ אלא ,תיטילנאה התלוכי

 תיטסיכוזאמ "הריבח" הריתה תיאקיטילנאה לש הרואכל תונפקות ,אמגודל .הששואתה
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 הלועפב שומימ ףשח ר עגר .)1 בלש( יטילנאה ךילהתה תא ומסחש ,תידדה היצזילאדיא וא
 הלועפב שומימה .ספתנל ותוא ךפה ןמזב-ובו ינורכה הלועפב שומימה תא ריתהש יטוקא
 ינפל ,םיתעל .םישלושמ תללוכה תואיצמ םע שגפמה לש המוארטה תא ףשח יטוקאה
-ורקימ"ל ליבוהל יושע םישלושמ םע יעגר עגמ ,יטוקא הלועפב שומימ שחרתמש הנבהה
 ריזחמ יתנגהה ןוגראהש דע ,םהב ןיחבהל ןתינ אל טעמכש םייטוקא "הלועפב םישומימ
 הכישממ ,ןחבומ וניא ינורכ הלועפב שומימ דוע לכ .(Cassorla, 2008) ינורכ הלועפב שומימל
 ןפואב תמדקתמ הניאש שיגרהל היושע איהש תורמל ,הדמתהב דובעל תיאקיטילנאה
 תועמשמ קינעהל הכישממ תיטילנאה התדובע ,םיליבקמ םירוזאב ,ךכ וליפא ךא .קפסמ
 וניא רבדה םא םג ,הגרדהב םרפנ יתנגהה ןוגראה .תילובמיסה תשרב םייטמוארטה םירוחל
 תואיצמ לש תימואתפה הסיפתה ,רמולכ ,יטוקא הלועפב שומימ .יטילנאה הדשב ןיעל יולג

 ןיב תודרפנש שח יטילנאה גוזה .קיפסמ המקוש תילובמיסה תשרה רשאכ עיפומ ,תשלושמ
 שומימ .הנותמ המוארטכ ,ךכיפל ,בשחיהל הלוכי וז תודרפנ .תלבסנ הניה טקייבואל ימצע
 הלמסה דצל יטמוארט ישגר ןכות לש ןקרופ ללוכה ,ליהמת ,ןכ םא ,וניה ,יטוקא הלועפב
 שומימה תא תטלוק תיאקיטילנאהשכ .יטילנאה ךילהתה לש וישכעבו ןאכב תומוארט לש
 וז תובחרתה .רתוי דוע תבחרתמ תילובמיסה תשרה ,דבעידב שדחמ ותוא תנמסמו הלועפב
 םייטמוארט םינכת לש דוביעל תורושקה תושדח תויצאיצוסא לש ןתעפוה תרשפאמ
 בלש( תיאקיטילנאה י"ע תושדח תויועמשמ לש הינבה תוררועמ ,ןרותב רשא ,םהיתועפשהו
2(. 

 תוהדזה תועצמאב יטילנאה הדשל םיילובמיס םיטביה רקיעב האיבמ תלפוטמה רשאכ  
 התוא .תיאקיטילנאל תלפוטמ ןיב תידיימ תיגוז הריבח תרצונ ,תיתרושקת תיתכלשה
 הלא תוידיימ תוריבח לע בושחל ןתינ .תיאקיטילנאה לש הרבעהה ישורפ י"ע תמרפנ הריבח
 .ילמרונ הלועפב שומימכ

Cassorla   )2008,2013( ןויב לש הבישחה תיירואתב שומיש ךות הלא םיינילק םיטביהב ןד 
 םולחל תולוכי ןניא יטילנאה גוזה תורבח יתש ובש בצמ ןנוכמ ינורכ הלועפב שומימש עיצהו

-יאכ ינורכ הלועפב שומימ ראית אוה .יטילנאה הדשב תושחרתמה תוישגרה תויווחה תא
 ןנוכמ ,ינורכ הלועפב שומימ ריתמש ,יטוקא הלועפב שומימ תאז תמועל .םייתשל-המילח
 תלוכיה .יטילנאה הדשב וישכעו ןאכ לש המילח םיווהמה המילח-יאו ןקרופ לש ליהמת
 ןמזב שומיש תיאקיטילנאה השוע הב ,תעלבומה אפלאה תייצקנופ לש רצות איה הלמסהל
  .ינורכ הלועפב שומימ

 

 םיינילק םירשקהו תויאקירמא ןופצ תויוחתפתה .2.ד

 

 תא רתוי בוט ןיבהל ידכ גשומה תובישח תא םישיגדמ תיניטלה הקירמאמ םיבתוכש םשכ  
 ;Sanchez Grillo 2004; Rocha, 2009) םירגבתמו םידלי םע תיטילנאה הקינכטה

Borensztejn, 2009), תא תוחתפמ םירגבתמו םידלי לש תויאקיטילנא הקירמא ןופצב םג 
  .הירואתבו תינילקה הדובעב וב תושמתשמו גשומה

 לע םירגובמ םע 1986-מ סבוקיי'ג רודואת לש ותדובעמ המשרתה/תעפשומ ,דסו'צ תידו'ג  
 ימצעב הרופ שומיש לע הבתכ ,"הלועפב שומימ" לולכתש ךכ תידגנ הרבעה לש התבחרה
 )Chused )1991, 1992  .םיריעצ םע התדובעב תיאקיטילנאה תובוגת רחא בקעממ קלחכ
 םירגובמו םירגבתמ ,ןויבחה ליגב םידלי םע התדובעב תוטרופמ תוינילק תואמגוד העיצה
 :"הלועפב שומימ"ל הבחר הרדגה דסו'צ העיצה 2003-ב .םיריעצ

             לצא עדומ אל טקילפנוק םיררועמ תלפוטמ לש ללמ וא תוגהנתה רשאכ"
 והז ,ןהיתשל תעדומ אל תועמשמ ילעב ןילמוג יסחיל ליבומה ,תיאקיטילנאה
 לש ללמ וא תוגהנתה רשאכ שחרתמ הלועפב שומימ ,ךופה ןפואב .הלועפב שומימ
 ןילמוג יסחי רצויש ,תלפוטמה לצא עדומ אל טקילפנוק םיררועמ תיאקיטילנאה
 ץוחמו הזילנאב ןמזה לכ שחרתמ הלועפב שומימ .ןהיתשל תעדומ אל תועמשמ םע
 התטס תיאקיטילנאה תוגהנתה רשאכ...שחרתמ...רתויב יתועמשמה ...הקינילקל
 תא תנחוב איהשכ המירצ השח איהו םיעדומ אל םיעינמ י"ע תעדומה התנווכמ
 .(Chused, 2003, p. 678) "...התוגהנתה
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 unmentalized') "היצזילטנמ אלל היווח" גשומה תא ינרטימ תידו'ג העבט ,1995-ב  
experience') יוטיב םיאצומ ךשמהב רשא רתויב תמדקומה תוקניב םיבצמל סחייתהל ידכ 

 יתועמשמ ןפואב םתוא שרפל ןתינ זא ,הלועפב שומימ לש ךילהת תועצמאב הזילנאב
 חנומ הנניא "היווח" הלימהש הנבהל העיגה איה ,(Mitrani, 2001) ךשמהב .הרבעהב
 היצזילטנמ לש יהשלכ המר ךכיפלו תישפנ תועדומ תויהל תבייח ןכש ,הז רשקהב םיאתמ
 והשמ תמועל ,םדאל הרקש והשמ ןיב הנחבהה תא השיגדה איה ןכל .והשמ תווחל ידכ
 "רבד" ,תורחא םילמב ;ליכמ טקייבוא תרזעב םע תועדומל סנכנ ןכמ רחאלשו לבס םרגש
 .דניימב תובישח לעבכ םוקמ ספתש המ

 ךרע )1952( Federn .)ב1963( טוקיניוו )1962( ןויב ,)1952( ןרדפ לע ינרטימ תנעשנ ,ךכב  
 ,ינאה לש ליעפ ךילהת וניה לובסל ,ורובע .באכ שיגרהלו באכ לובסל ןיב הבושח הנחבה
 ותמצועו םוקמ לבקמ באכל םרוגה ערואמה ובש ,טקייבואה ןדבוא וא לוכסת תמגוד
 תמועל ,באכ שיגרהלב רבודמשכ .ינאה םג ךכו הרמתה רבוע אוה .הרכהל הכוז האלמה
 באכה .ינאה י"ע דוביע רבוע וניא אוהו באכל םרוגה ערואמה תא תאשל תורשפא ןיא ,תאז

 לע העיפשמ תבאוכה השגרהה ,תונשיה לכב .ףדהנו ינאה ילושב עגונ קר אוה ,לכומ וניא
 הלביק "תויווח" ןיבל "תויושחרתה" ןיב הנחבהה .תיטמוארט המצוע התואב ינאה
 השחרתהש תוטטומתה – )ב1963( "תוטטומתהמ דחפ"ב טוקיניו י"ע תמדוק תוסחייתה
 תויהל היושע )1962( ןויב לש הבישחה תיירואת םג .התווחנ אל םלוא תמדקומה תוקניב
 אל ןיידע )ףוג( המוסו )שפנ( הכיספ רשאכ תוקניה ןמזב רשאכ ,ןיפיקעב אשונל הרושק
 םמיע תודדומתההו ףוגב םימשרנ אטב יביכר/םיימלוג םישוח ימושיר ,הזמ הז םינחבומ
 .הליכמ תיהמא אפלא תייצקנופ תרזעב ,ישפנ גוציי רשפאתמש דע םיינפוג םיעצמאב תישענ

 םרוג וניאש ךא שיגרהל ןתינש באכ לש ,וזכ "היצזילטנמ אלל תושחרתה" ,ינרטימ תעדל
 היושע ,יהשלכ תילמס תועמשמ ול הנתינ םרטש ,תינפוגה וא תישוחה המרב םשרנשו לבסל
 השוע תיאקיטילנאהשכ .הזילנאב הלועפב שומימ לש םיבר םיעורא לש םשרושב תויהל
 סנכנ ודועב תילמס גצוימ תויהל הינש תונמדזה ףוגל תנתינ ,הלועפב םישומימב בוט שומיש
 .םירחא םיישפנ םיגוציי םע תועמשמ לש םירשקל

 תונורכז תועצמאב הלועפב שומימב ףוגה דיקפת לע תיגולויבוריונה טבמה תדוקנ  
 ןוידה .)Van der Kolk and Van der Hart )1991 י"ע לשמל ,הרקסנו הרקחנ םייטמוס
 תורעשהל דע דיורפו הנא'ז לש םימדקומה םייגולויבוריונה תונויערהמ סרפתמ םהלש
 .םייטמוארט תונורכז לש חומב ינפוג דודיק לש תויושכע

 תנבהבו שפנה לש הירואתב יזכרמ גשומ וניה הלועפב שומימ ,יתוסחייתהה םרזה רובע  
 האמה לש 80-ה תונש זאמ ב"הראב םיליעפ םדועב .תינילקה הדובעב תיטיופרתה הלועפה
  :ךכ םתשיג תא םיראתמ סב ינותנא ומכ םייתוסחייתה םינקיטרואת ,תמדוקה

 לע ןהלש שגדה י"ע ... הבר הדימב תורדגומ וננמז תונב תויתוסחייתה תושיג"
 העפשהו תויביטקייבוסרטניא ,היצקארטניא :תופתושו תופתתשה לש תויוכיא
 תויושע הלא תועפות .תידגנ הרבעהו הרבעה לש ןילמוג יסחימ םיעבונה תידדה
 םע תודדומתהב – עדומ אלה לע ןתזיחא תמצוע לכ םע – ידמל תויולג תויהל
 שומימ לש םישקומה תודש ומכ תובורק םיתעל הארנש המ לש ךילהתה
 .(Bass, 2003, p. 658) "...הלועפב

  Irwin Hoffman )1994( תא ,אמגודל ,ןחובו וז השיגמ קלחכ תיטקלאיד הבישח ראתמ 
 לע ,םיעדומ אל ןילמוג יסחיל תלפוטמה לש תידוחייה התלוכי לש תוינכטה תוכלשהה
 ,Bromberg, 1998) גרבמורב רובע .תיאקיטילנאה לש תויטנתואהו תוידדהה ,תוכמסה

 לופיטב הלועפב שומימ .םינתשמו םיבורמ ימצע יבצמ לש ףונ תינבת איה שפנה ,(2006
 יפל .ןכל םדוק םישיגנ יתלב ויהש ,םירדומ ימצע יבצמ לש םנכות לא השיג רשפאמ

Bromberg )2006(, Bass )2003(, Hoffman )1994( ו-Mitchell )1997(, תרוסמל םאתהב 
 לבקל ידכ ,ןמצע ןהלש םינתשמה ימצעה יבצמל תובושק תויאקיטילנא ,תיתוסחייתהה
   .ןהיתולפוטמ לצא שחרתמה לע םיזמר

 החתופ וז השיג .תיביטקייבוסרטניא-תיתכרעמה השיגב םג יזכרמ וניה הלועפב שומימ  
 םיטביה הריאמו תמדוקה האמה לש תורחואמה םינומשה תונשב 'חאו ורולוטס טרבור י"ע
 שומימ ,תיביטקייבוסרטניאה השיגב .לופיטל תיתוסחייתהה השיגה לש םיישיא-ןיב
 תישיא-ןיב תרושקת םיגציימה  םיקתונמ םייתוסחייתה םיבצממ עבונכ ספתנ הלועפב
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 תיביטקייבוסרטניאה הלוכסאה .תיבצע תודדוקמה תומדקומ תויווחמו תומוארטמ
 ,תוקונת לש תילולימ אל תרושקת לע רקחממו יעדמ-יגולוריונ רקחממ הארשה תבאוש
 .)Frank M. Lachmann )2002-ו Beatrice Beebe לש הז ,אמגודל ,םהירוהו םיריעצ םידלי

 רקחל הצובקב תטלוב הרבחו תילארשי תיאקיטילנא ,(Kogan, 2002) ןגוק ינליא   
 .האוש ילוצינ לש םידליב הלועפב שומימ הרקח ,ב"הראבש ליי תטיסרבינוא לש המוארטה
 ךרד ,םהלש םהייחב םהירוה לש תויווחה תא רזחשל היפכה" חנומה תא הרידגמ איה
 דציכ קוידב הארמה ,הבושח תינילק המגדה יהוז (p.251 ,2002) ".תויטרקנוק תולועפ
 הרבעה ךכב םיברועמ .תועדוממ םייובח תויהל םייושע םיימינפה םייחב םיישגר םיביטרנ
 – םגו תעדומ אל תישיא-ןיב תרושקת רבדב דיורפ לש הירואתה ,המוארט לש תירוד-ןיב
 ומכ איה הזילנאש )Hans Loewald )1975 לש ןויערה – תאז הריכזמ הניא איהש תורמל
  ןגוק .הידגרט ,הז הרקמבו – המרדה תונמא לש )סיזמימ( יוקיח

-ל דוגינבש הרמואב םירחא לש הזמ "הלועפב שומימ"ב ןאכ השוע איהש שומישב הניחבמ
Jacobs )1986( ןילמוגה יסחי לש תוידיימה לע דחוימ ןפואב תדקוממ הניא איה ,אמגודל 

 acting) הלועפב יוטיב לש תבוכרתל רתוי המוד הלש הגשמהה .תיאקיטילנאל תלפוטמ ןיב
out) המינפ ןווכמה הלועפב יוטיבו  (acting in) רלדנס לש היצזילאוטקא םע ,דיורפ לש 

(Sandler, 1978) לשאו (Eshel, 1998). רוחש רוח"ל ופוריצ ךות גשומב תשמתשמ איה" 
 האר( קיר וניא אוה תאז םעש ,שפנה זכרמב תעדומ היצמרופניאב ללח ,)255 'מע ,םש(
 .)הרומח המוארט לע םירחאו )Laub )1998-ו Auerhahn לש יתאושה "קירה לגעמה"

Loewald )1975( תולגל ןתינש הזכ ,הלועפב שומיממ דרפנ יתלבכ ישפנ רדעה לע רבדמ 
 .דלאוולל הבורק ןגוק ךכב .תואמצעו הלידג ,תודרפנ םדקמשו ,הזילנאב

 תיטקרונא ,השא :האבה אמגודה ומכ ,תוינילק תואמגוד םע התבישח תא השיחממ ןגוק  
 הנושאר השא לש םמויק תא ריתסה היבאש ,)תירוה הבערה לש הלועפב שומימ( הירוענב
 גשומ הל היה אלש תורמל .ונבו ותשא תא שטנש שיאל 31 ליגב האשינ ,האושב ופסנש דליו

 איה ,הזילנאב הדועב .היבא לש בצמה לש הלועפב שומימ ויה הז שיאל היאושינ ,ךכמ
 ,קלוד םומיח םע היטבמא רדחב ותוא הריאשהשכ ,הל רקי םילותח רוג הנווכב אל "השטנ"
 העדי אל איה תע התואב .זג תפילד םע הניש רדחב הנשי המצע איה ,ךשמהב .תמ אוהו
 תויוהדזהה תא תולגל ידכ הרבעהה םע הדובע השרדנ .היבא לש ויתויווח לע עדומ ןפואב
 םע .הכותב ולעפש תימצע-השנעה לש םינושה םיגוסה דצל ןברקמו ןברוק םע תועדומ-אלה
  .רבודמ תויהל היה לוכי יתחפשמה ביטרנה ,ןמזה

 

 םיינילק םירשקהו תויאפוריא תויוחתפתה .3.ד

  

 הרבעה ומכ םירושק םיגשומו הלועפב שומימ גשומב םישמתשמ םיאפוריא םיאקיטילנא 
 םה .גשומהמ תועמתשמה תוינילקה תועפותה םע דדומתהל םאובב הלועפב יוטיבו תידגנ
    .יטילנאה בצמל קהבומב גשומב שומישה תא םיליבגמ בורל

 הלועפב שומימ וא הלועפב יוטיב לע םירבדמ םיבר םיאפוריא םיאקיטילנא ,השעמל  
 םלוא .תופדרנ םילמכ םיגשומה ינשב םישמתשמ םהשכ ,תינילק הדבוע התואל םסחייתהב
 ורוקמש ,הלועפב יוטיב לש תוחתפתהכ הלועפב שומימ םיבישחמה םיאקיטילנא םנשי
 ןובשחב םיאיבמ םירחא םיאקיטילנא ,תאז םע .(Paz, 2007) דיורפ לש Agieren חנומב
 םישחרתמ םהש יאנתב ,םהיניב הנחבהה תורמל ,ינילקה הדשב דחי םייקתהל םילוכי םהש
 לש הלועפב םישומימ ,ןישוסיפס יפל .(Ponsi, 2013) יטילנאה ךילהתב תונוש ןמז תודוקנב
 תורמל ,הז עדומ אל ;קחדומ וניאש עדומ אלה לש הנבותל ךלמה ךרד םניה יטילנאה גוזה
 הנכמ בתוכהש ,תישגר היווח לש םיינוימד םימושיר תרוצב עיפומ ,תילולימ גצוימ וניאש
  .(Sapisochin, 2007, 2013, 2014, 2015) "תוישפנ תווחמ"

 לש האצות וניה תיאקיטילנאה לש הלועפב שומימהש םירובס םיאפוריאה םיבתוכה בור  
 הניאש הדבוע ראתמ הלועפב שומימ ,ךכיפל .תלפוטמה לש הלועפב שומימ וא הלועפב יוטיב
 םיאקיטילנאהמ קלח ןיב יכ הארנו ;תלפוטמל םג אלא תיאקיטילנאל קר הרושק
 םסחייתהבש תורמל .דחי םג תלפוטמו תיאקיטילנאל גשומב שומישה טלוב םיאפוריאה
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 תא ררוג רשא ,תלפוטמה לש  "הלועפב יוטיב" וא "ץחל" לע םיבתוכה םנשי ,הנורחאל
  .הלועפב שומימל תיאקיטילנאה

   

 ןבוי םרטב ,יקלח ןפואב תוחפל ,ענמנ יתלבכ הלועפב שומימל םיסחייתמ םה ,ןכ ומכ  
 Pick, 1985; Carpy, 1989; O'Shaughnessy) תיאקיטילנאהו תלפוטמה ןיב שחרתמה

, 1989; Feldman, 1994; Steiner, 2000, 2006a).  

 passage à"-כ תיתפרצל םגרותמ( "הלועפב יוטיב" גשומה תיתפרצה הזילנאוכיספב  
l'actè" – Mijolla, 2013( םיתעל םישמתשמ "הלועפב שומימ" גשומבש דועב ,חוור יד 

 בשחיי תורחא תויטילנאוכיספ תוליהקבש המל םימודה םייטילנא םיבצמ םלוא .תורידנ
 mise en" ומכ םייוטיב תועצמאב םירדגומ בורל םה :ןובשחב םיחקלנ "הלועפב שומימ"

scène" וא "mise en jeu". Gibeault )2014( ןושלה שודיחב שמתשה "énaction" ידכ 
 היתפמא" תועצמאב הרמתה תלוכי תסחוימ ןהל םילמו acting-in לש תוגהנתה ןיעמ ראתל
 .תידגנה הרבעהב )(enactive empathy", empathie énactante" "הלועפב שומימ ךרד
 רתיל ,היתפמא םה ףא םיאור )2006( .Zanocco et al -ו )De Marchi )2000 םיקלטיאה
 בורקה תרושקתל יסיסב ילככ ,ינושארה רשקה רוזאל תכיישה ,"תישוח היתפמא" קויד
 רוזאב דוע .(Green, 2002) גניטסה לע הפקתהכ "énaction" בישחמ ןירג .הלועפב שומימל
 םיבתוכ )Godfrind-Haber and Haber )2002 םיגלבה םיבתוכה ,תיתפרצה הפשה
 היווח"( "L'expérience agie partagée" אוה ,הלועפב שומימל רושקה גשומ לע הבחרהב
-ןיב הלועפ" לש ךרעה תא השיגדמה ,)"shared acted experience" ; "הלועפב תפתושמ
 תלפוטמה ובש ,ילובמיס-הרפ ,ןיכמ בלשכ התוארל ןתינ ."תעדומ-אל תפתושמ תישפנ
 םישוריפש ךכ ,הלמסהה תלוכי תוששואתה תארקל "תילובמיס הציפק" תושעל הלוכי

  .םייתועמשמכ תווחהל ולכוי רתוי םירחואמ

 לש  םירואית םירשפאמ םיאפוריא םיאקיטילנא ןיב תידגנה הרבעהה גשומב תויוחתפתה  
 גשומ .הרבעהב תלפוטמה לש ץחלל הבוגתב תיאקיטילנאה לש תומלוה אל תובוגת
 ותמורת םע ,רלדנס .הלא םיכילהתב לעופש חוכה לש הנבה רשפאמ תיתכלשהה תוהדזהה
 לש גשומה םע תלפטמ-תלפוטמ יסחיב התקמעהב ,ףזו'ג יטבו דיקפתל תונעיהה גשומ לש
 םיראתמה םיבתוכהמ קלח םה ,("total transference situation") "ללוכה הרבעהה בצמ"
 שומימו תידגנ הרבעה ןיב רשקה תא ריהבמ רנייטש .הלועפב שומימל תובורק תועפות
 רבעמהו תידגנ הרבעהכ תילאוטקלטניאהו תישגרה תונימזה לע בשוח ינא" :הלועפב
 .(Steiner, 2006b, p. 326) "הלועפב שומימכ הלועפל

 הלועפב שומימ לע בושחל ולחה םיאקיטילנאה בור ,הקירמא םורדו ןופצב ומכ ,הפוריאב  
 תועד לש בחר חווטל דוגינב םלוא .תידגנ הרבעהו הרבעה םע רבעב היהש יפכ ,ענמנ יתלבכ
 בור ,ותיא דובעל דציכו יוצרו ישומיש וניה הלועפב שומימ המכל עגונב הקירמא תשביב
-תיטילנאה היצקנופה לש ןולשכ הלועפב שומימב םיאורה ,םיאפוריאה םיאקיטילנאה
 רשאכו םא קר תישומישכ ותושחרתה תא םיבישחמ ,תיאקיטילנאה לש הליכמ
 .יטילנאה ךילהתה ךותב ותוא דבעלו שרפל תלגוסמו ,ול תעדומ תייהנ תיאקיטילנאה
 De Marchi לש "תישוח היתפמא" ,)Gibault )2014 לש "הלועפב שומימ ךרד היתפמא"
 Godfrind-Haber and Haber לש "הלועפב תפתושמ היווח"ו )2006( Zanocco-ו )2000(
 םינכת לא השיג תריצי לע שגד םע הלועפב שומימל םירושקה םיגשומל תואמגוד םה )2002(

 הלא םנמא .םמיע תיטילנא הדובעלו םיילובמיס-םדקו םייגוציי-םדק ,םיילולימ-םדק
 הלועפב שומימ לע ימלוע-ללכהו יאפוריאה חישה תא םירישעמ םה ךא ,יזכרמה םרזה םניא
 .תורושק תועפותו

 

 םוכיס .ד

 לע עיבצהל רבדה יושע )יטוקא הלועפב שומימ( יטמרד ןפואב רערעתמ יטילנאה גוזה רשאכ  
 תיאקיטילנאה לע .הזילנאב ליעפ תעכ אוהו רתוה ינורכ היה ןכל םדוקש הלועפב שומימש ךכ
 סרהיהל לולע יטילנאה הדשה .תושחרתהה תא שרפל זאו ןיבהל תוסנל ,הז בצמל תעדומ תויהל
 הלוכי תיאקיטילנאה ,ףסונב .רוזחי ינורכה הלועפב שומימה םא וא ךכמ תומלעתה היהת םא
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 ןנובתת םא יטוקא הלועפב שומימל לאיצנטופו ינורכ הלועפב שומימ לש םיפסונ םיטביה תוהזל
  .םירחא םיאקיטילנא םע וב הנד וא ,תינש וילע תבשוח ,רמוחה תא תבתוכ איהשכ "ינש טבמ"ב

 .תובושח תוימאנידו תויתוחתפתה תויועמשמל לאיצנטופ םבוחב םינמוט הלועפב םישומימ  
 תוחיכשה תא םצמצל םייושע ,םהלש שוריפהו הנבהה םג ומכ םמיע הדובעהו םהל הבשקהה
 לקהל יושע רבדה .םוימויה ייחב תלפוטמה לש הלועפב יוטיב לשו למוסמ-אל יטמוס יוטיב לש
 ורבעוהש הלא ללוכ – תודליהו תוקניה לש םיחכשנ יתלבו םירוכז יתלב םיעורא לש אשמה תא
 םיאקיטילנא ,ןכ ומכ .םהיקוסיעו םהלש םיסחיה תוכרעמ ,םילפוטמ לש םהייח לע – תירוד-ןיב
 קימעהל ךכבו ,םהילפוטמ לע רבעש תא ,תיתפמא הנבה לש הדמעמ ,רתוי בוט ןיבהל םייושע
 תאו םילפוטמל תיתועמשמהו הרימתמה תיטילנאוכיספה היווחה חווט תא ביחרהלו

  .יטילנאוכיספה ךילהתב תיאקיטילנאה לש תידמימ-ברה תוברועמה

 ןיבהל שיש איה וראותש תויטילנאוכיספה תויוברתה שולש לכב תחוורה הפקשההש דועב  
 שומימ לש ומויק תורשפאל םיבושק תויהל בושח ,םשרפל רבד לש ופוסבו הלועפב םישומימ
 תאטבתמה ,הלכהל תתחפומ תיטילנא תלוכי תיאקיטילנאל ובש ,תידגנה הרבעהב הלועפב
 .שוריפ ךותב וליפא תיווסומ איהשכ ,תילולימ םג ומכ ילולימ אל ןפואב

  

* * * * * 

 .Ellman and Moscowitz, 1998 :האר ,הלועפב שומימ לש הפיקמ תיאקירמא ןופצ הריקסל       
Enactment: Toward a New Approach to the Therapeutic Relationship (Library of 
Clinical Psychoanalysis). New York: Jason Aronson, Inc.                                                         

 ,Bohleber W, Fonagy P, Jimenez JP :האר ,תיטרואת-יטלומ תימואלניב הריקס לש אמגודל  
Scarfone D, Varvin S, Zysman S (2013). Towards a Better Use of Psychoanalytic 
Concepts: A Model Illustrated Using the Concept of Enactment. Int J of Psycho-Anal, 

94: 501-530.                                                                                                                                    
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Cassorla RMS (2012). What happens before and after acute enactment? An exercise in 
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