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I. תורדגהו אובמ 

 תונפואכ ןהו יביטימירפ הנגה ןונגנמכ ןה 1946 ב ןיילק ינאלמ ידי לע הנושארל גצוה תיתכלשה תוהדזה ןונגנמ

 קפסמ תינמז ובו תויוצר אל תויווחל שחכתהל ימצעל רשפאמה ןונגנמ .ותביבסל םדאה ןיב תעדומ-אל תרושקת

 .הכלשהה טקייבוא לע הטילש לש בוטרוק

 ,רחאהו ימצעה ןיב תולובגהמ תמלעתמה )לופכ עדומ-אל ןונגנמ ( הלופכ תעדומ-אל העונת איה תיתכלשה תוהדזה

 תישממה ,םאה ךותל  ךילשמ ,וכרד תישארב ,טקייבוסה ,קוניתה .ימצע יקלחו טקייבוא יקלחל רקיעב תסחייתמו

  .ולש הלכהה תולוכי תא םיפיצמ רשא םירחא תושגרו תושוחתו ,תוומ תדרח ,תובאוכ תוינפוג תויווח ,תזטנופמהו

 יקלח םעו םיקחרומה םיטקייבואה םע םיעדומ-אל םירשק רמשל טקייבוסהמ תענומ הניא וזכ השחכה םלוא

  .ולא םיקלח ךילשמ אוה וכותל רשא םדאה לש םינייפאמה םע ומצע ההזמ טקייבוסה ;ימצעה

 - היצזילאדיאו השחכה ,לוציפ - תוינושארה תונגהה ךרעמל תיתכלשהה תוהדזהה ןונגנמ תא הפיסוה ןיילק ינאלמ

 םינונגנמ םע תינמז וב העיפומ תיתכלשהה תוהדזהה יכ הניחבהש םושמ ,1946 -מ הרמאמב הדביעו הרידגה םתוא

  .קוניתב ולא

 םניא ולא םינונגנמ ינשש ףא לע .תוהדזהו הכלשה :םייטילנאוכיספ םיגשומ ינשמ בכרומ תיתכלשה תוהדזהה ןונגנמ

  .תובכרומ תמר התוא תא םהב ןיא ,םיעדומ

 םינונגנמ םה הפישנו הפיאשש ןפוא ותואב ,שפנה ייח םויקל םישרדנה םיסיסב םינונגנמ םה המנפהו הכלשה -

 .יגולויב םויקלו המישנל םישרדנה

 .םלועל םלשומ וניא רשא ,תוריעז תוישיאניב תועונת לש ףרצתמ יושעה ,רתוי הברה בכרומ ןונגנמ אוה תוהדזה -

 םיעדומהו םישרופמה םיעצמאה סיסבב תדמועו  ,תוומ דע הדילמ תשמשמ תיתכלשה תוהדזהש תנעוט ןיילק ינאלמ

 .תוחתפתהה ךלהמב הגרדהב םיללכתשמה תרושקתו םיסחי לש רתוי



 ןיבה הלכלכהו הקימנידה לע םג ומכ םיישפנ-ךותה םייחה לע ןה לחה ימאנידו ידירביה גשומ איה תיתכלשה תוהדזה

 :דלונה ךרה לא ינושארה טקייבואה יסחי לש המאתהה תובישח תא שיגדמ הז גשומ .)Guignard, 2017-2020( תישיא

 ,)םאהמ( ול הצוחמ יתוהמ תרושקת יעצמא  לש םויק םיבייחמ ישונאה קוניתה לש תרחואמה תולשבהו םינואה רסוח

 וזש ידכ םאה לש הבישחהו תויתפכאה תולוכי תא שוגפל  דלונה ךרה לע .םימחר תרסח תואיצמל לגתסהל תנמ לע

 .הלש/ולש  םיכלשומה םיקלחה תא עיגרהל הסנתו לבקת

 שרופמב רכזומ תוקוחר םיתעל קרש גשומ ,"תיתמנפה תוהדזה"  לש הנבה אלל תיתכלשה תוהדזה ןיבהל ןתינ אל

 הניא רשא ,תדמתמ העונתב השוחת ,םדאה לש תוהזה תשוחת תא םיווהמ ,דחי ולא םיגשומ ינש .םיינילק םירואיתב

 .םלועל תגשומ

 

II.גשומה לש תירוטסיה תוחתפתה 

 הארש - )"םהיתולרוגו םיפחד " - 1915( דיורפ לש הכלשהה ןונגנמ תסיפת לש בולישכ החתפתה תיתכלשהה תוהדזהה

-אטמה לע וירמאמב .ולש תוהדזהה גשומ לשו - םימייאמו םיבאוכ םיישפנ םינכתמ רטפיהל וגאה רובע יעצמא הב

 .הדילב םיעיפומה טקייבוא יסחי לש הנושארה הרוצה איה תוהדזהש דיורפ בתכ )1923 ,1917 ,לשמל( היגולוכיספ

 תינמז וב תססבמה תפתושמ תישפנ העונת יבגל וזכ הנבותל איבה םזיסיקרנ לע 1914 תנשמ ולש רוביחהש רמול ןתינ

 .תוהדזהו טקייבוא יסחי

 .היצזילאידיאו השחכה ,לוציפ לש םייביטימירפה הנגהה ינונגנמ תא ריהבה דיורפ ,ותומ ינפל רצק ןמז ,1938-ב
 לע .תינשמ הקחדהל תורושקה - תוינוינשה תמועל תוינושארה תונגהה לש תומילאה ןיב לדבהה תא שיגדה דחוימב

 .ןהלש הנבמב אל ,ןהלש היגולותפב דקמתה תויסרוורפל סחיב וללה תונגהה תריקח ידי

 תא ול ףיסוהל שי ,תאז םע .ליעל הרכזוהש דיורפ לש ותבישחב עוטנ ןיילק ינאלמ לש תיתכלשהה תוהדזהה ןויער

 איבהש רבד – דיורפ תאז ראיתש יפכ ,וגאה לש קר אל - םיטקייבואה םלועב לוציפה דיקפת לע ןיילק לש היתוילגת

 .םיטקייבוא יקלח לש תויוהדזהו םיסחי לש בכרומהו רישעה םוקיה תנבהל

 תליחתב הנושארהש ,םינוש םישנא לע - םירבעומ - םיכלשומה םיישפנ םיטקייבואל תסחייתמ תיתכלשה תוהדזה

 הניהש םדאה - ללוכ טקייבואכ ,זאו - "דשה" - יקלח טקייבואכ הליחת ,הלש ףילחת וא ,םאה קפס אלל איה םייחה

 .םאה

 תושוחתמ ומצע תא ררחשמ קוניתה ותועצמאבש ישפנ-ךות יעצמא תיתכלשה תוהדזהב התאר ןיילק ינאלמ ,1946-ב

 םג איה .]תעדומ-אלה[ היזטנפב םאה לע  הטילש גישמ אוה ותועצמאבש ןונגנמו ימצע יקלחו םיטקייבוא ,תויוצר אל

 ,תיתכלשה תוהדזהש הסיפתה תא הגיצה איה .םיער וא םיבוט תויהל םילוכי וללה םיכלשומה םיטביההש הריהבה

 קוניתה תמישמ תא התאר ןיילק דועב .האנקה אשומ– היזטנפב בוש - סרהל תשמשמ ,תעדומ-אל ןיע תורצמ הנוזינה

 .דיב די םיכלוה תיתמנפה תוהדזהו  הכלשהש הנייצ איה ,םינפב בוטה תאו ול הצוחמ ערה תא רמושכ

 ךילהתמ ענמיהל תלוכי לש תיתילשא היזטנפ טקייבוסב םייקמ תיתכלשה תוהדזהב יגולותפ שומישש הניחבה איה

 הדמעהמ רבעמה תא בכעמ – תינאיניילקה הבישחה תרגסמב – ךכבו )1917( דיורפ ראיתש באוכהו ךוראה לבאה

 ןהו 'הכלשה'ה  ןה – תעדומ-אל היזטנפכ תיתכלשה תוהדזה לע הבשח ןיילק .תינואכידה הדמעל תידיאונרפ-וזיכסה

 םיחכונ תויהל םיבייח םניא הכלשהה לש םינעמנה םניהש טקייבואה יקלח וא טקייבואה .םיעדומ-אל םה 'תוהדזה'ה

 היצזילאידיא / השחכה / לוציפ - הז דוקפת ןפואש הדבועה תא השיגדה ןיילק .ללכ הכלשהה לע תעדל םיבייח םניאו

 - חוכ רובצל טקייבוסל רשפאמו תישפנה תואיצמל תינוציחה תואיצמה ןיב לובגה תא קחומ - תיתכלשה תוהדזה /



 בר ךילהת איה תיתכלשה תוהדזה לש תעדומ-אלה היזטנפה .םנפומ טקייבוא לע וא ינוציח םדא  לע - היזטנפב

 ותקדצב חוטב שיגרהל לכויו ,ומצעמ םיקלח דביאש( ךילשמה םדאה שפנ לע תויתימא תועפשה ול ויהי דימת .המצוע

 םדאה לע תוישממ תועפשה ךכל תויהל תולוכי תומיוסמ תוביסנבו )תיביסמ  הכלשה רחאל  תונקיר שיגרהל לולע וא

 .ןעמנה

 תרוצכ הדיקפת תא ללכו "תיתנגה היזטנפכ תיתכלשה תוהדזה" רבדב ןיילק לש הנויער תא ביחרה ןויב דרפליו
 תומדקומה תויתרושקתה תויווחהש ןיבה אוה .קוניתל םא ןיב השעמל תשחרתמה ,תילולימ םדק ,תילמרונ תרושקת

 קוניתהו םאה ובש ןפואב היולתכ בושחל תלוכיה תוחתפתה תא הארו תויתועמשמ דואמ תואצות תולעב ןניה וללה

 לש הבישחה תלוכי תוחתפתה דציכ ראתמ אוה )Bion 1962a, 1962b( ךליאו 1962 תנשמ .הזל הז לגתסהל םילגוסמ

 הנתשמו תנגראתמ )אטב םיטנמלא( תיביטימירפה תישוחה היווחה וב ןפואב היולת )אפלא תייצקנופ רמולכ( דליה

 בושחל קוניתה לש תלוכיהש ךכב בשחתהב תינכפהמ התייה ןויב לש דניימה תיירואת תוחתפתה .דלי-םא יסחיב

 .םאה לש רמולכ ,רחא םדא לש אפלאה תייצקנופ םע םיסחיב היולת היווח ןגראל ךכבו

 תוחתפתה איה הבישחהש ,תובשחמ םע דדומתהל ידכ הדעונ הבישחש ןויב רבס ,תינאיטנאקה היפוסוליפה חסונב

 .ךפיהל אלו היווחה ץחל ידי לע שפנה לע התפכנש

 אוה/איה רשאכו קפסמ דש לש ומויקל )היצפסנוק-הרפ( תינבומ הייפיצ שי קוניתל ,דורשל ךרוצה לשבש ןימאה ןויב

 )היצפסנוק( םש ול ןיא ןיידעש גשומ תונביהל ליחתמ ,)היצזילאיר( תישגר ןהו תיזיפ ןה ,הזה קופיסה תא םיווח

 תא רשפאת לוכסת לובסל תלוכיה ,הקוצמ חרכהב הווחי קוניתהש ןוויכמ .האירבה תוחתפתהל סיסבה ךפוהש

 םאה לש התלוכיב יולת הז ךילהת .לוכסתה תא תאשל קוניתל תרזוע הרותב רשא ,'בושחל' תלוכיה תוחתפתה

-CONTAINMENT: CONTAINER ךרע האר( .הכותל קוניתה לש "םירוסייהו באכ"ה תוכלשה תא "ליכהל"

CONTAINED(. 

 ,ולש תיסיסבה תואיצמה תשוחת םע ,קוניתהש ךכ ,הזל הז םילגתסמ קוניתהו םאה לש תוישיאה ,תובוט תוביסנב

 םאה ,יזא .רטפיהל הצור קוניתה םהמ תושגרה לומ לא תוררועתמה םאה לצא תומאתומ תויוגהנתה רצייל לגוסמ

  תושגר הריזחמ איהו ,תאז הנכמ ןויבש יפכ הכותב )sojourn( םתוהש ךלהמב ,וללה תושגרה תא דבעל הלוכי

 םייולת הילע םיכלשומה ולא םיליער  םירמוח "ליכהל" םאה לש היתולוכי .קוניתב הלופיט ןפואב ולא םילכועמ

 אפלאה דוקפתב םרוג אוה Reverie .הכלשהה תא "םולחל" וא "בושחל" התלוכי רמולכ . reverie ל הלש תולגוסמב

 תבשוח שפנו תובשחמ חתפל ול תרשפאמ הז ךילהתב דליה לש תינשנו תרזוחה היווחהו )Bion, 1962b( םאה לש

 .תישגר הקוצמ להנל תולגוסמה

 תילילש היצזילאירמ בושו בוש תבזכאתמ קפסמ דש יבגל קוניתה לש היצפסנוק-הרפה רשאכ ,הז בצמל דוגינב
 תויתנגהה תוילילשה תוכלשהה תא ליכהלו לבקל תלגוסמ הניא םאה םא .)דש אל( ער טקייבוא רצונ ,)ךסח רמולכ(

 לש תיתכלשהה תוהדזהה( ןוקירל קר םיאתמה ,ערה טקייבואה ,לוכסתל הכומנ תונלבוס קוניתל םּא וא ,קוניתה לש

 תא ועבקי וללה תויתכלשהה תויוהדזהה תא םילהנמ קוניתהו םאה ןהבש םיכרדה ,ןויב רובע .ומוקמב ראשיי )ןיילק

 תוכלשה ויה ןויב לש ינויערה לדומל .ליעי וגא דוקפת לע רומשלו ויתושגר תא תסוול חתפתמה דליה לש ותלוכי

 .תינילקה הביבסב תידגנה הרבעהב ונלש שומישהו הנבהה לעו יטילנאוכיספה ךילהתה לע תומוצע

 .ינושארה תונגהה ךרעמל קודה ןפואב הרושקכ תיתכלשה תוהדזה - ליעל רומאכ - הראית איה :ןיילק ינאלמל הרזחב

 ,וללה תונגהה לש היגולותפה רקחל הלש התמורתל ףסונבו ,טקייבוא-יקלח יסחי תריקחל םוצע הדש החתפ איה ךכ

 םדאה לש עדומ-אלה דוקפתה לש ןהו קוניתה לש ןה ,ישפנה םלועה לש רתוי המלשו תיתואיצמ הנומת  הראת איה

 .וייח לכ ךרואל



 סחייתהל שי ,ליעל ראותש גשומה לש תינגורטהה תובכרומה לשב :תיתגשמה טבמ תדוקנמ רתוי קיידל רשפא ,םויכ

 תיתכלשה תוהדזה .תוינושארה תונגהה תכרעמ ידי לע הרצונש תיביטימירפ תישפנ היצקנופכ תיתכלשה תוהדזהל

 תועדומ-אלה תויזטנפה ןיב בברעל יואר הז ןיא ,תיתגשמה הניחבמ .עדומ-םורטה לש קהבומ תרושקת יעצמא איה

 .עיפוהל ןהל תרשפאמה היצקנופהו תיתכלשה תוהדזה לש םינושה םיבצמהמ תועבונה

 ותביבס םע םיסחי תכרעמ םייקלו דורשל עשיה רסח דוליל רשפאל :תינויח הרטמ אלממ הזכ דיקפת ,םייחה תליחתב

 ,טקייבואל תישגר תורשקתהו םויקה תשוחת לע הרימשל תשמשמ תיתכלשה תוהדזה ,תוומ דעו הדילמ .הנושארה

 לש היצקנופה ,הילוכנלמב .לבא לש בצמ לכב יזכרמה ילכה והז .דובאה וא רדענה טקייבואה תמנפה ידי לע טרפב

 .דיאהו וגאה לע וגא-רפוסה תופקתה ידי לע ןיטולחל הסרהנ תיתכלשה תוהדזה

 יפלכ היתפמאל איבהל הלוכי תיתכלשה תוהדזה ,םדא לכ לש וינייפאמל םאתהב תחתפתמה תישפנ היצקנופ התויהב

 תירוטטקיד העינכל וא - תובשחמו תושגר לש הרישע תרושקתל ;ברועמה טקייבואה– תא תידיאונרפ הזיחאל וא –

 לע םיסחימ טקייבוסה לש תיבופ החירבל וא - םישנאה ינש ןיב ףתושמב הלדג תוניינעתהל ;תרחאל תחא תומד לש

 .הליבומה תומדה ךותל וכילשה איה/אוהש םיטנמלאל הברק לכמ ענמיהל תנמ

 דוע ןתינ אל :ינושארה יטסיסיקרנה בצמב טקייבואה תלאשל הבושת אוה ןיילק לש תיתכלשהה תוהדזהה יוליג

  ,טקייבוא לש לצופמ קלח לכ םע וגאה לש לצופמ קלח לכ בלשל ןתינ השעמל ןכש ,טקייבוא רסחכ הז בצמל סחייתהל

 ןפואב רחבנש םדאה לש דדוב טרפ לע תוססובמ תויטסיסיקרנ תויוהדזה יכ ןיחבה רבכ )1921( דיורפ .ימינפ וא ינוציח

 לש יתימא ךילהת םילשהל ידכ דובאה טקייבואב טרפו טרפ לכ לע לבאתהל חרכהה רבדב ותרעה .לדומכ עדומ-אל

 תשוחתב ןהו טקייבוא יסחיב ןה ,תיתכלשה תוהדזהב רצונש רשקה לש ותובישח תא המיצעמ )1917 ,דיורפ( לבא

 .תוהזה

II. תופסונ תויפוריאו תויטירב תומורת .א 

 תלוכי חותיפל ולש לדומהו תיתכלשהה תוהדזהה גשומ תא ןויב לש וחותיפ תעפשהב ,רצלמ דלנודו קיב רתסא

 ןיב לידבהלו םוחתל ,ןיחבהל ידכ םיטסיטוא םידליב ינילק לופיטבו תוקוניתב תיפצתב םנויסינ תא ולצינ ,הבישחה

 םימילש( קיבד יוהיז חנומה תא ועבט םה .תיתכלשהה תוהדזהה ךילהתל ההז אל ךא רושק רשא ,רתוי יסיסב ןורמת

 .תיתכלשה תוהדזההמ  רתוי תיביטימירפכ הנגהה תא לידבהו )הקיבד תוהז ארקנ

 הניחְבמ רשא ,תיטסיסיקרנ תוהדזה לש רתוי יסיסב ןונגנמ הטטרש )Esther Bick, 1968, 1986( קיב רתסא

 תווחל םייושע דואמ םיריעצ תוקוניתש הרעיש איה .ןיילק לש תיתכלשהה תוהדזהה תא המידקמ תיתוחתפתה

 וא הנחבהל םינתינ אל ןיידעש ,םהלש םיישגרהו םיישפנה םינכתה תא ליכהל םילגוסמה תולובג רדעיה הליחתב

 יביספ ןפואב דגאל ילאידיא ןפואב שמשמה ,"ישפנ רוע" לש ןויערה תא עיצה קיב .םהלש םיינפוגה םינכתהמ הלדבהל

 לש תויווח תועצמאב תשחרתמ הז "ישפנ רוע" לש ותוחתפתה .הווהתמה ימצעה לש םיקלחה וא תויווחה תא
 קוניתה לש ופוג לש חטשה ינפ ןיבל ,תישפנ "הליכמ"ו תישגרו תיזיפ "הקיזחמ" םא ןיב תכשמתמ היצקארטניא
 וניא אוה ;ףוג-ינא לכ םדוק אוה ינאה" יכ עיצה רשאכ וילא זמר )1923( דיורפש ןויער אוה הז ןויער .השיח רביאכ

 .)26 'מע( "חטשמ לש הכלשה אוה ומצע ינאה אלא ,תיחטשמ תושי קר

Bick )1968( הפילחמ טקייבואה לש וז ]תישפנ רוע[ תייצקנופ םע תוהדזהה ,רתוי רחואמ" יכ תפסונ הרעשה התלעה 

 איה .)484 'מע( "םיינוציחו םיימינפ םיבחרמ לש antasy[ph]ל הליבומו )unintegrated( בלושמ-יתלבה בצמה תא

 יכילהתל םישרדנה םיילמרונ הכלשההו לוציפל יתוהמה סיסבה איה בחרמ לש וז היזטנפש ןויערה תא הגיצה

 יכ הריהזה קיב ,תאז םע .ןיילק הראיתש הדרפההו היצזילאידיאה



 טקייבוא לש היינבה ]ו[ ... ררועתהל לוכי אל ימצעה ךותב בחרמ לש גשומה ,תמנפומ הניא הלכהה תייצקנופש דע ..."

 לש המאתהב םימגפמ תעבונ  תינושאר רוע תייצקנופ לש היוקל תוחתפתה יכ תוארל ןתינ ... םגפית ... ]ימינפ ליכמ[

 ליבוהל הלולע ינושארה רועה דוקפתב הערפה .המנפהב תועגופה ,וילע תוזטנופמ תופקתהמ וא ישממה טקייבואה

 אל שומיש ידי לע ,המודמ תואמצעב תפלחומ טקייבואב תולתה ותועצמאבש 'ינש רוע' תורצוויה לש תוחתפתהל

 ".וזה רועה לכימ תייצקנופל ףילחת תריצי ךרוצל ,םידלומ תונורשיכב ילוא וא ,םימיוסמ םיישפנ םידוקפתב םלוה

 )484 'מע(

 

 תוהדזהה לש  תויגולותפ גוויס עיצהל ותוא האיבה ןויב לש ותבישח לע ךמתסהב Donald Meltzer   לש ותדובע
 .)Meltzer, 1986( תוהדזהה םוחתב רקיעב וא הכלשהה םוחתב רקיעב ןה תוערפהה םּּאב לידבמה גוויס ,תיתכלשהה

 םוחתב ונחנא ןאכ ;טקייבואה לש ימינפה ומלוע תא זטנפמ טקייבוסה  ובש ןפואל הרושק הכלשהה תייגולותפ

 ךותב רורשל הלוכיש הריוואה לש התוכיאו העבט לע תויזטנפ .היבופורטסלקהו היבופרוגאה דחוימב ,תויבופה

 םג ריכזמ רצלמ .תורגבתהה ליג ךלהמב ופצנש ולא דחוימב ,לובלב לש םייטוכיספ םיבצמב םג תואצמנ טקייבואה

 המ  העידי לש תואדוו ,רמולכ ,"הנבותה תוריהב לש הילשא" הנכמ אוה התוא ,תתוועמה הסיפתה תנומסת תא

 .בשוח רחאה םדאה

 איה תירטסיה היסרבנוק .טקייבואה תונוכת לש ידיימ סוכינב תבכרומ תוהדזה לש רתויב הצופנה היגולותפה

-תולשב לש םיבצמבו הירדנוכופיהב ,תיביסרפד-תינאמ הזוכיספב םג תמייק איה לבא ,ךכל תיסאלקה המגודה

 לע לבא תדובעב ךישמהל ילבמ ,ילאדיא טקייבוא םע תיתכלשה תוהדזהב עקתיהל לולע טקייבוסה םהבש ,המודמ

 .ינאה לש ןזואמ לאידיאל עיגהל ךשמהבו ,תינגורטה רתי-תורגב לש םייניב בצמ  ,תישאר תונבל תנמ לע הנורחאה וז

 תעצבתמ םכותלש טקייבואה-יקלח לש תעדומ-אלה הריחבה תא ןחוב )1992( רצלמ ,רתוי רחואמ םינש המכ

 ,תעבטה יפ ,ןימה ירביא ןונגנמ - תזטנופמה םאה ףוגב םינוש םיקלח ברעמ רבדהש ןייצמ אוה .תיתכלשה תוהדזהה

 :המאתהב ,םיוסמ לכימ תריחבמ תועבונש תונושה תויגולותפה יבגל ולש תינילקה הריקחה תא חתפמו - דשו שאר

 .הלוכי-לכ היצזילאידיא/תובידנו ,דוש/דוס ,תושגרתה/תוינימ

 רבכ ןיילק ינאלמ .תיתכלשה תוהדזה לש היגולותפל םאתהב הנתשי "םיער"ו "םיבוט" םיטקייבוא לש בצמה םג

 וילע ןגהל ידכ ינאל ץוחמ םיערה םיטקייבואה תכלשהו ינאב םיבוטה םיטקייבואה לע הרימשל ףסונבש הנייצ

 םיערכ םיווחנ ףוגה וא שפנה ,טקייבוסה לש ימינפה ומלוע רשאכ :דואמ ץופנ םילשמהו ךופהה בצמה םג ,םהינפמ

 ךותל ולש םיבוטה ינאה יקלח תאו םיבוטה םיטקייבואה תא ךילשמ לפוטמה - הילוכנלמב ,לשמל ומכ - םינכוסמו

 .וכותבש םיפקותהו םיערה םיקלחה ינפמ םהילע ןגהל תנמ לע ינוציח טקייבוא

 Frances Tustin )1992( ןפואב "םיקובד"ש םיטסיטוא םידלי ראתל ידכ "הקיבד האוושמ" חנומב שמתשהל העיצה 

 בחרמל תועדומ-אללש הדוקנה תא תצרחנ הרוצב השיגדה ןיטסט .םהיניב חוור םייקתמ אלש ךכ םהיתומאל ינורכ

 ימצעה תיינב יכילהת תא עינהל ןתינ אל ישיאניב רשק אללו ,םייתימא טקייבוא יסחי םייקתהל םילוכי אל ,ישפנה

 ימצע תשוחת אלו םויק תשוחת סוסיבל תשמשמ הקיבד תוהז וא הקיבד האוושמש רמול רשפא .תויוהדזה  ידי לע
 .טקייבואו

 ךותב בחרמל רשפאל תנמ לע תישפנה תוחתפתהב דואמ םדקומ בלשב ססבתהל ךירצ "רוע טקייבוא"ה יכ הארנ

 םאה ןיב תילולימ אל תרושקתל תירקיעה הטישכ שמשי ,תיתכלשהה תוהדזהה ןונגנמש ךכ ,חתפתהל ימצעה
 )1981( היסנמ ורואמ לש ותדובע ,ןכאו .הערפה אלל דקפתל לכויו ,תועמשמו םילער יוקינ רחא שופיחב קוניתהו

)Mauro Mancia( םחרב ישפנ רוע לש וז תמדקומ תוחתפתהל לאיצנטופ לש ןויערב תכמות. 



 Herbert Rosenfeld )1971/1988( טוטיצל היואר תעכ-תיסאלקה ותרדגהו תיתכלשה תוהדזה לע תובר בתכ 

 :האולמב

 ימצעה לש םיער וא םיבוט םיקלח ובש ,םדקומה ינאה לש לוציפה ךילהתל לכ םדוק תסחייתמ "'תיתכלשה תוהדזה'"

 תוהדזהו תוגזמתהל ליבומה רבד ,םיינוציח םיטקייבואל האנשב וא הבהאב םיכלשומ ףסונ דעצבו ינאהמ םילצפתמ

 תורושקה תובושח תוידיאונרפ תודרח ןנשי .םיינוציחה םיטקייבואה םע ימצעה לש םיכלשומה םיקלחה לש

 םיינפדורל םיכפוה םכותל ימצעה ידי לע וכלשוהש םיינפקות םיקלחב םישודג םיטקייבואה רשאכ ,ולא םיכילהתל

  ."ינאה לא בוש הרזח ימצעה לש םיערה םיקלחה  םע דחי םמצע םיפוכו םוקנל םימייאמכ לפוטמה ידי לע םיווחנו

 )134 'מע ;1988(

Betty Joseph, יפואל ונבל תמושת תא התנפהשכ תופסונ תומורת המרת ,ןויב לש תונויערהמ דואמ תעפשומ 

 .יטילנאה בצמב תיתכלשהה תוהדזה לש דיקפתלו

 ייוטיב ינימב ףתתשהל יאקיטילנאה תא עדומ-אל ןפואב "ףחוד" וא הרשמ לפוטמה השיגפבש הניבה )1998( ףזו'ג

 רימחמ וא הֶׁשָקל ךפוה םימעפלו לפוטמה םע ידמ חונ שיגרמ יאקיטילנאה הב הרוצ םישבול םיתיעלש ,הלועפב שומימ

 לש םיטקייבואה םע וא ,לפוטמה לש םיטביה םע תיתכלשה תוהדזה לש תונטק תרוצ םישבול ולא םיצחל .ידמ

 םילימב .רואיתל תונתינ יתלב הלבוהבו בצקב ,ןוטב ,תילולימ הפשב שומיש תועצמאב יאקיטילנאה ךות לא ,לפוטמה

 ןויערה תא םאות הז .יאקיטילנאה לע תישממ העפשה הל שיש לפוטמה ידי לע הריווא תרצונש הבשח איה ,תורחא

 .הרבעהה ןיבל תיתכלשה תוהדזה ןיב רשקה תא השיגדה ףזו'ג ,ךכיפל ."תיתואיצמ תיתכלשה תוהדזה" לש ןויב לש

Spillius )2007( רבודמש ,תישאר .תיתכלשה תוהדזהל עגונה יחכונה שומישב םייזכרמ תונויער השולש לע העיבצמ 

 דציכ ,תינש .הרדגהל תיחרכה הניא הנורחאה וז ךא - תררועמ תוליעפ ידי לע השממל רשפאש תעדומ-אל היזטנפב

 תרכינ הדימב איה תידגנ הרבעהש ,תישילשו .רזוע וניא הארנכ "תיתכלשה תוהדזה"ל "הכלשה" ןיב ןיחבהל ןויסינ לכ

 .לפוטמה לש תויתכלשה תויוהדזהל הבוגת

 ןויבו ןיילק ,דיורפ לש תוילגתה לש הזתניס םישדחה תורודל ריבעהש יאקיטילנאוכיספכ בשחיהל יושע רצלמ 'ד

 .)Meltzer, 1978( היגולוכיספ-אטמבו תינילקה הקיטקרפב

 ,Salomon Resnik (1999, 2006, 2011), Mireille Fognini (2014), José Juis Goyena (2020 ,םירחא םיבר ןיב

2012), Florence Guignard (2017-2020, 2021), François Levy )2014( היסנמ ורואמו ;תפרצב )2006 ,2004 ,1981(, 

 תא ולצינ ,הילטיאב )2017( הזרטיוויס הפזו'גו ,)2017( ורפ ונינוטנא ,)2019( ולויר ודננרפ ,)2013 ,2006( ירנ וידואלק

 תורבחב םירבדה תא דמלל וכישמהו םהלש תימוימויה תינילקה הדובעב ןויב לש תויטילנאוכיספה תויוחתפתהה

 סיל'גמו Björn Salomonsson ,)2001( ןמרונ ןאהוי ,הידוושב .םהלש העפשהה ילגעמבו םהלש תויטילנאוכיספה

 תוהדזה" :ןלהל האר( .)2016 ,2014( ןויב לש ויתונויער לש םושייל תושדח םיכרד םה םג וחתיפ ןוסנומולס-גרבניוו

 .)"תיטילנאה הדובעב תיתכלשה

 

II. הקירמא ןופצב  גשומה חותיפ .ב. 

 הנגה איה תיתכלשה תוהדזה יכ ןיילק לש התפקשה לע רמוש ,)94 'מע ,Otto Kernberg )1987  ,תירבה תוצראב

 לש םילבסנ יתלב םיטביה קיחרמ ךילשמה טקייבוסה )i( :וב םיבלש העברא לש ףצרכ תאז ראתמ אוה  .תיגולותפ

 טולשל תנמ לע )iii( ;ךלשומה קלחה םע היתפמא שח טקייבוסה )ii( ;יביטפצר טקייבוא ךותל תישפנ-ךות היווח



 תא ,טקייבואב הרשמ טקייבוסה )iv(-ו ;טקייבואב טולשל יתנגה ךלהמב טקייבוסה הסנמ הקחרהה בקע תודרחב

 .יביטפצרה טקייבואה םע תישממ היצקארטניא תועצמאב ,וכותל וכלשוהש םיקלחה

 תוארל ולחה ,תיתוסחייתה/תיביטקייבוס-רטניא טבמ תדוקנמ םידבועש ,הקירמא ןופצב םיאקיטילנאהמ קלח

 ןיב תיתימא היצקארטניא ברעמ אלא )ןיילק לש התפקשה( היזטנפ קר וניאש ינוויכ-וד ךילהת תיתכלשה תוהדזהב

 .לפטמל לפוטמה

 הלוכיש לפטמל לפוטמ ןיב תרושקת לש תילמרונ הרוצ תיתכלשה תוהדזהב האור ,)Ogden )1982  וז הבישח יפ לע

 :ךכ ךילהתה תא ראתמ אוה .םירבועה םיישפנה םינכתה יפואל םאתהב ,התוהמב תיגולותפ רתוי וא תוחפ תויהל

 םיטקייבוא ללוכ( וכותב םיקלח ןכסמה הזכ וא יוצר אל קלחמ רטפיהל תעדומ-אל היזטנפ רקיעב שי ךילשמל"

 דבא וליאכ הווחנ ימצעה לש ךלשומה קלחה .המצועב טולשי וב רשא רחא םדאב הזה קלחה תא דיקפהלו )םיימינפ

 התועצמאבש תישיא-ןיב היצקארטניא תמייקתמ וז תעדומ-אל תיתכלשה היזטנפ תועצמאב .רחאב םייקתמו תיקלח

 ."תיתכלשהה היזטנפב תומלוגמה תוכלשומה תויזטנפה תא םאותה ןפואב גהנתהלו שיגרהל ,בושחל ןעמנה ץלאנ

 )1-2 'מע(

 דחי םירצויה יאקיטילנאו לפוטמ לש הסיפת חתיפ ןדגוא ,תיתכלשה תוהדזה לש תוינוויכ-ודב הרורב הרכה ךותמ

 ,רתוי דוע גשומה תא הביחרה )2004( ןימ'גנב הקיס'ג .תדבועמ אלו תדבועמ תיתכלשה תוהדזה ללוכה ,יטילנא ישילש

 .ויקלח ךסמ רתוי אוה םלשה הבו תיטילנא הדאיד לכל ידוחיי אוה התסרגבש ,יטילנאה ישילשה

 םלועל ןויב לש תיתרושקתה תיתכלשהה תוהדזהה תא איבמכ הקירמא ןופצב בשחנ ןייטשטורג

 םרותו ,תעדומ-אל תרושקת רבדב ןויב-ןיילק-דיורפ לש היגולוכיספ-אטמב שרשומ וחוסינ .תויביטקייבוסרטניאה

 .תורישי תוינילק תוכלשהל

 ,יטנטופינמואה עדומ-אלה תא תללוכה תינושאר תרושקתכ תיתכלשהה תוהדזהה  תא ןויב לש הסיפתל סחייתהב

 projective[ "תיתכלשה-סנרט תוהדזה "  לש הגשמה חינמ )2005( ןייטשטורג ,ןיילק לש םדקומהו ישפנ-ךותה
transidentification [ ךות תיתכלשה תוהדזה לש תעדומ-אל היזטנפ לש התלועפ לע ססבתהב .תיביטקייבוס-רטניא-

 :םיפסונ םיכילהת ינש ףיסומ ןייטשטורג ,ךילשמה טקייבוסה לש ימינפה ומלוע ךותב קרו ךא תיטנטופינמוא תישפנ

 תווחמ וא /ו תותיא לולכתש ,תירוטומוסנס היווח עדומ-םורט וא/ו עדומ ןפואב הֵרְשי ךילשמה טקייבוסה .1

  טקייבואב תינטנופס תיתפמא הבוגת ררועתת .2 ,ךכמ האצותכו ;)תויתחונת ,תוילולימ ,תויזיפ ,תוישפנ( תוררועמ
 תויהל )שארמ טווחמ( ועבטמ 'רבוחמ' הרשומה טקייבואה וילא ,טקייבוסה תייווחל  הבוגתכ הארשהה לבקמ

  .יתפמא

 םאה לצא ליעפמ ,תרבטצמ תישגר הקוצמ לש ץחל לשב ,שפנב יליטנפניאה קלחה וא קוניתה ,תיתוחתפתה הניחבמ

 .הווהב וא רבעב היתויווח תא עדומ-אל ןפואב )המצעב הליעפמ( תרקוס םאה ובש ,ירטמיס בצמ וז הקוצמל השיגרה

 ןכמ רחאלו ,ןהבש תויטנוולרה תא יביטקלס ןפואב תסייגמ איה עדומ-אלבו עדומב היתויווח לש וז הריקס תועצמאב

 .קוניתה לש ותקוצמ םע דדומתהל ידכ תולועפ וא/ו תובשחמ תרציימ

-אל( תרושקת איה תיביטקייבוס-רטניא תיתכלשה-סנרט תוהדזה לש רתויב םייתועמשמה םיינילקה םיטביהה

 לש םיסחיה לש םירוטקווה ,קונית-םא יסחיב ומכ ,הזילנאה ךילהת ךלהמב .תוישפנ תויואיצמ יתש ןיב )תעדומ

 ךפוה ירוקמה ךילשמהו ,חלושל תידיימ ךפוה טקייבואה ,רמולכ ,ידדצ-וד ןפואב םילעופ תיתכלשה-סנרט תוהדזה

 )יאקיטילנאה לש ויתולועפו ויתובשחמ ללוכ( שרפנה גולאידה יכ שיגדמ ןייטשטורג .גולאיד שחרתמ ,רמולכ ,טלוקל

 .םייתבכש-ברהו םיפיקמה םירבדה יפוליח תאו לפוטמה לש וקלח לש תונשרפה תא טלוב ןפואב ללוכ



 לש "דבעשמה ישילש"ה לש ןדגוא לש תיתייווחה תיביטקייבוס-רטניאה הגשמהל םג ןייטשטורג סחייתמ הז רשקהב

 ןתינ יתלבה טקייבוסה" לש תעדומ-אלה תיעבט-לעה תוחכונל ולשמ תיגולוכיספ-אטמ הסרג ביצמו ,הזילנאוכיספה

 קר אצמנש דש וא ,)המרדה יאמבו לכירדא-רצויה( "'גרוטמרד"ה ,)19 'מע 2000 ,ןייטשטורג( "עדומ-אלה לש רואיתל

 אשונה ובש הזחמ רוציל ידכ יאקיטילנאהו לפוטמה לש  תפתושמ תויביטקייבוס רצוי ךא ,לפוטמה לש עדומ-אלב

 .)Grotstein, 2000( עודי ךכבו קחושמ תויהל לגוסמ יטנוולרה עדומ-אלה

 הז ךילהת יכ ןייצמ , תישיאניב/תיתוסחייתה השיג ךותמ תיתכלשהה תוהדזהה תא ןחובה ,)1995( לשטימ ןביטס

 לעופב שחרתמש תא ןובשחב תחקל הכירצ וזכ טבמ תדוקנש שיגדמ אוה ."ישיאניבל ישפנ-ךותה ןיב רשג" רשפאמ

 םיראתמ )Tansey and Burke )1989 .םישנא ינש לש היגולוכיספ האולמב תננוכמ איה ןכלו ,יאקיטילנאל לפוטמ ןיב

 התהוז תיתכלשהה תוהדזההש דועב .היתפמא חותיפב ינויח דיקפת אלמל םייושע תיתכלשה תוהדזה יכילהת דציכ

 ,)תיניטלה הקירמאמ תומורת ןלהל האר( המילשמה תוהדזהה םע היתפמאהו Racker לש תמאותה תוהדזהה םע

 איה רשאכ תיתימא תיתפמא האצות לש ינויח טביה תויהל הלוכי תיתכלשה תוהדזה לש הלבקש םינייצמ םה

 הכורכ דימת לפוטמה םע יאקיטילנא לש יתפמא עגמ תגשה"ש םינייצמ םה ,השעמל .לבקמה ידי לע החלצהב תדבועמ

 תוהדזה לע וללה תויתוסחייתהה טבמה תודוקנ .)63 'מע( ."לפוטמהמ תיתכלשה תוהדזה תלבק לש תמיוסמ הדימב

 "הלועפב שומימ" ןיבהל ןתינ יכ תומיגדמו תיתכלשה תוהדזה לש םייתרושקתה םיטביהה תא תושיגדמ תיתכלשה

 Slavin and .לפטמל לפוטמה ןיב בושו ךולה תוענ ןהשכ תויתכלשה תויוהדזה תניחב ידי לע קר הזילנאוכיספב

Kriegman )1998( םיטנמלא םהב םיאורו ,ןתמו אשמו ישיאניב טקילפנוק לש טבמ תדוקנמ הלועפב שומימ םיניבמ 

 לפוטמה לש תויוהזה ןיב תויושגנתה ובש םוקמכ יביטקייבוס-ןיבה הדשה תא םיגישממ םה .םיינויצולובאו םיידוסי

 לש םיימינפה םיגוצייה לע יתימאו שדוחמ ןתמו אשמל םישורדה םיאנתה תריציל שמשל תולוכי יאקיטילנאהו

 .לפוטמה

 םיטנמלא תללוכה ,תינוויכ-וד חרכהב איהש תרושקת לש ילמרונו ענמנ יתלב טביהכ תספתנ תיתכלשה תוהדזה םא

 .וידחי םירצוי םהש הדשל יאקיטילנאהמ וא לפוטמהמ חרכהב רבוע רקחמה אשומ ,דחאכ םיעדומ-יתלבו םיעדומ

 .)Sullivan )1953 ידי לע עצוה יאקיטילנאה תא םגו לפוטמ תא םג ללוכו הקולחל ןתינ וניאש ישיא-וד הדש לש ןויערה

 הדשהמ קלח דימת וניה םדאהש ךכ לע דמע ןבילאס ,תיתרבחה היגולוכיספהמ החוקלה הדשה תרות תועצמאב

 רוריבב האר אוה ,ומצעלשכ תיתכלשה תוהדזה לש גשומב שמתשה אל םלועמ אוהש תורמל .ותוא ףיקמה יתרבחה

 .רחאה לע העפשה הנשי םיפתתשמהמ דחא לכל רשאכ םישנא ינש לש תודשכ יטילנאה ךילהתה תא

Edgar Levenson  היצקארטניאה לע תילקידר תישיאניב הפקשה גיצה )2017 ,1995 ,1972( ןוסנוול רגדא 

 היצקארטניאה אוה לופיטב יזכרמה ןותנהשו הקולחל ןתינ וניא תמאב יטילנאה גוזהש ךכ לע ודמועב תיטילנאה

 תועמשמה המ' הניא ילוא לפוטמה רובע תיתוהמה הלאשה" ,הזילנאב יכ ןייצמ אוה .וב םיפתתשמה לש תינבומה

 ,םירסמ-אטמו םירסמ לש יפוסניא םאתממ תבכרומ היצקארטניא לכ ןוסנוול רובע ."'ןאכ הרוק המ' אלא '?הז לש

 .הקמקמח איה לבוקמה יטילנאוכיספה ןבומב 'תועמשמ'ש ךכ ,דחאכ םיעדומ יתלבו םיעדומ

Maurice Apprey  ותדובעב .םחרב הקונית תא םאה תסיפתמ תועבונה תיתכלשה תוהדזה לש תוכלשהב ןנובתה 

 םידחפל וליבוה ישילשה שילשב םחרב הקונית תא םאה לש תועטומ תוסיפתש עיצה )1987( ירפא ,ןוכיסב תוהמיא םע

 המצע  תסיפת תא ליכהל םאה לש התלוכי תא תסרוהש המילא תיתכלשה תוהדזהל ךכמ האצותכו הדירפ ינפמ

 תא גצייל הלוכי קוניתה לש תיזיפה הדילה ולא תוהמיא רובע .דרפנ םדאכ הקונית תא התסיפתו המצע תוכזב אמאכ

 לובלב םע הדיל רחאל הזוכיספ וא ןואכידל ךכמ האצותכו תיביסמ היסרגרל םרוגש המ ,ןמצע ןהלש תוהמיאה ןדבוא

 ןוכיסב ןוירהב תותעובמ תוהמיא רשאכ תורוד השולש ינפ לע ערתשהל לוכי הזה לובלבה .טקייבואו ימצע יגוציי ןיב

 ."התוא גורהי הז" ,וא ;"יתוא גורהת איה יכ ילש אמאל רפסל הלוכי אל ינא לבא ןוירהב ינא" :שיגרהל תויושע הובג



 לש תומילאה לכימל ךופהלו ערכ תואריהל לוכי אוה ,ומא לש תומילאה תוכלשהל לכימכ שמשמ ומצע קוניתה םא

 תא ליבטהל ךירצ"ש ןימאהל הלולע ולא תוערפהמ תלבוסה םא .הדיל רחאל הזוכיספ וא ןואכיד ךלהמב ומא

 תויוברעתהש עיצמ יירפא ."עורה תא םלועהמו ונממ  ךוסחל" ידכ היטבמאב ותוא עיבטהל רמולכ ,"קוניתה

 תויתכלשה תויוהדזה ךופהל תולוכי ,וללה םיירוד-ןיבה םיכילהתה לש הנבה לע תוססובמה ,תויטילנאוכיספ

 .הקונית םע תיתפמא תרושקתל תוינסרה

Mitrani )1993( טקייבואב שמתשהל קוניתה לש ותלוכיב וא ליכמה טקייבואב םירסח ןהבש םיכרדה תא הראית 

 ששח ללגב ןכתיי( ירוורל תדלויה לש תלוכיב תורומח תולבגמ .תויגולותפ תובוגת לש ןווגמ זרזל םילוכי ,ליכמ

 לש ותקוצמ תא וז הייחד .קוניתל יוניש אלל המיאה תרזחהל םורגל תולולע )העיצפל ,הגיפסל ,הרידחל ,תוטלתשהל

 רחא ינתחדק שופיחב הלש םינואה רסח יליטנפניאה ימצעהמ םיקלח לש תויביסמ תוכלשהל ליבוהל הלוכי קוניתה

 ןונגנמל השיג הנממ תענמנש תישוח היווח .היווחה יונישו הבישחל דניימה תוחתפתה תא םצמצל ךכו ליכמ טקייבוא

 אפלאה דוקפתב תולבגמ ,ךכל המודב .ןוקירל קר המיאתמ תראשנו הבשחמל רמוחל ךופהל החילצמ אל יהמיא ישפנ

 וא/ו סרהו תווממ םידחפ ,המצע הלש וא/ו קוניתה לש באכה תא לובסל םאה לש התלוכי רסוח ללגב ילוא( םאה לש

 םידחפה תא קר אל שדחמ םינפהל קוניתל םורגל םילולע )תיביטימירפ המיאו באכ לש היצזילטנמ עצבל תלוכי רסוח

 אלא תרדענ קר אל תשרדנה אפלאה תייצקנופ םא ,ךכמ עורגו .ומא לש םידחפה תא םג אלא ,יוניש אלל ומצע ולש

 תוקמחתה תורישב תויצניצולהו םירקש ללכשמ וא ןיבמ וניא ,בשוח וניאש טקייבוא לש הרקמב ,הכופה השעמל איה

)Meltzer, 1975(, םש אלל המיאכ רוזחלו תאשל תולוכי ןהש תועמשמה טעמממ דבאל תולולע תוכלשהה )Bion(. 

 תלוכיב לשכיהל תולולע ןהלש קוניתה םע תוהדזהב ןמצעמ קלח לש ןדבוא וא תודרפנמ תוששוחה תוהמיא ,ףוסבל

 Mitrani .תאכודמ םא לש "גנירורימ"ב ןולשיככ תאז ראתמ )114 'מע ,1971( טוקיניו .ןהילע ךלשוהש תא ףקשל

 בואשל יושע וזכ םא לש "תוומ"ה .טלתשהל לולע םאה לצא רוחש רוח לש ןואכיד ,םימיוסמ םירקמבש העיצמ )1993(

 העיתר ,דה אלל ,קוניתה לש ,תובאוכה יכ םא ,תוימנידה תוכלשהה תא עולבל וא קוניל ,קוניתה לש תוינויחה לכ תא

 ,תבאוש םא הנכמ איהש ,וז היווחש הניחבמ איה .תונקירו לודלד לש היווח םע קוניתה תא ריאשהלו ,תופקתשה וא

 ימצעה תא רמשל קוניתה לש ןויסינב םאה םע תרושקת יעצמאכ הליגרה תיתכלשהה תוהדזהה םוצמצל םורגל הלולע

 ופצש הלאמ תעדה לע םילבקתמ יתלבו םידיחפמ םיטנמלא קוניתל הרזחב ףקשל תויושע תוהמיא ,ףסונב .הווהתמה

 תויתכלשה תויוליעפ ,הז הרקמב .יוארכ הליכמ םא לצנל קוניתה לש ותלוכי ןדבואל םורגל ךכמ האצותכו ,רוקמב

 .תעטקנ הבישחה ןונגנמ תוחתפתהו תומצמטצמ תוליגר תויתמנפהו

 לש הרסחה היווחב םיברועמה םיבשוח יתלבהו םיבאושה ,םיפייעה םיטקייבואה ,ליעל ורכזוהש םירקמה לכב

 וא ,יהמיא טלקמ רחא עבוש עדוי וניאש שופיחל ,יונישל תונתינ יתלבו תויביסמ תוכלשהל ליבוהל םילולע הלכהה

 םניא ,ןמצע תובשחמה וליפא וא ,בשוחה דניימה ,ךכמ האצותכ .תויתמנפהו תויתכלשה תויצקנופ לש ןווינ וא בוכיעל

 .םיחתפתמ

Donnel Stern, היצקארטניאהש ןייצמ ,ןוסנוולו ןבילאס לש םתדובעמ דואמ עפשוהש ישיאניב יאקיטילנא 

 ךילהתב .לפוטמהו יאקיטילנאה לש םיעדומ יתלבו םיעדומ םיטביה ןיב דימתמ ןילמוג קחשמב הכורכ תיטילנאה

 לפוטמה ידיקפת ,ולש לדומב .ליזנו ינוויכ-וד אוה ךילהתהו היצקארטניאב תועמטומ תויתכלשה תויוהדזהה ,הזכ

 לש טבמה תדוקנמ תיטילנאה הדאידה תא רקוח ןרטש .דחאכ םיידדצ-ודו םיידדה םה יאקיטילנאהו

 הלועפב שומימ" לש הרוצכ תיתכלשהה תוהדזהה תא שדחמ ראתמו ,"היצאיצוסידה לש היצזילנוסרפרטניאה"

 ,רז לאכ םיסחייתמ וילאש ,רחא םדאל םדאה לש  םייביטאיצוסידה םיקלחה סוחיי"כ וראתל ןתינש "יביטאיצוסיד

 .)2011 ,ןרטש( "ךמצע לש קתונמו יביטאיצוסיד קלח



 לש בכרומ הדשכ תיטילנאה היצאוטיסב תדקמתמ )Philip Bromberg )Bromberg, 1998, 2006, 2011 לש ותדובע

 ראתמ אוה .וילא התוא בישהלו לפוטמה לש תיביטאיצוסידה תימצעה היווחה תא דבעל ןתינ ןהבש תומנפהו תוכלשה

 יאקיטילנאה לצא םירושק ימצע-יבצמ םיררועמ לפוטמה לצא םייביטאיצוסיד ימצע-יבצמ ובש ךילהתה תא

 תיתוסחייתהה הפקשהה ןיב םיפתושמה םירבדה דחא .םיפתתשמה ידי לע זא חנעופתש תעדומ-אל תרושקתב

 תכיפה ידי לע תילופיטה העפשהה תגשומ ןהמ תחא לכבש איה ןויב יפ לע תיתכלשה תוהדזה ןיבל הלועפב שומימל

 ןתינ רשא ןפואל )]1962,1963[ ןויב לש אטב  םיטנמלא( תועמשמ תריציל שמשל הלוכי הניאש "תימלוג"ה היווחה

 לידבמה דחא ןפ .)2011 ,ןרטס( )ןויב לש אפלא םיטנמלא( יאקיטילנאה ידי לע ןהו לפוטמה ידי לע ןה הילע בושחל

 םישיגדמ םה ,םיטסילנוסרפרטניאכש אוה ןרטשו גרבמורב לש וזמ )ןלהל האר( ורפו ר'גנארב לש הדשה תוירואית תא

 הרוקש המ לע בר שגד םימש גרבמורב םגו ןרטש םג .ךילהתב םיפתושכ יאקיטילנאהו לפוטמה ןיב תודרפנה תא רתוי
 תוירשפאה תויועמשמה תאו וללה תויתואיצמה תויצקארטניאה רקח תא םיאורו יאקיטילנאל לפוטמ ןיב לעופב

 .יטילנאה ךילהתה לש וביל בלכ )תויתכלשהה תויוהדזהה דוביע רמולכ( ןהלש

 

II. תיניטלה הקירמאב תויוחתפתהו תומורת .ג 

 וכישמהו ,תיניטלה הקירמאב וטשפתה םשמו 60-הו 50-ה תונשב הניטנגראב הבר הכרעהל וכז ןיילק 'מ לש תונויערה

 ןיילק .מ לש םיירוקמה תונויערה תא ורישעהש תושדח טבמ תודוקנ ורצונש ךכ יתריצי היה םהב שומישה .חתפתהל

 .הידיסחו

 הדנימרא ,רייביר ןושיפ הקירנא ,גרבנירג ןואיל ,ר'גנארב ןלדמו יליוו ,)1910-1961( רקאר ךירנייה תאמ תומורת

 תיניטלה הקירמא לש תוירקיעה תוירוקמה תומורתכ תובשחנ ,רגנל יראמ ,המראג לחנא ,רכלב הסוח ,ירוטסרבא

 .תיתכלשהה תוהדזהה םוחתב

 ידכמ םיבאוכ םיישפנ םינכת רשקתל םילפוטמ לש דיחיה יעצמאה תובורק םיתעל איה תיתכלשה תוהדזהש ןוויכמ

 יאקיטילנאה .םישק םירקמ םע הדובעב דחוימו קיודמ ילכ םיווהמ לפוטמה תוכלשה לש הנבהו הלבק ,םתוא חסנל

 םיקלחכ תומילשמו תומאות תויוהדזה ראית ,תידגנ הרבעה לע תיזכרמה ותדובעב ,רקאר ךירנייה יאניטנגראה

 ןיבהל ךרד אוצמל ידכ ומצע לש םיטביהב שמתשמ יאקיטילנאה ,תמאות תוהדזהב .ילופיטה רשקה לש םייתוהמ

 .היתפמא תובורק םיתעל הנוכמה ךילהת ,לפוטמה לש םיימינפה םיטקילפנוקה לש תויועמשמהו םיכרדה תא

 ימינפ טקייבוא הזיא תולגל ה/ול רשפאי ולש תועדומ-אלה תומילשמה תויוהדזהה תא ןיבהל ה/ולש ןויסינה ,ליבקמב

 ךלשוהו החדנש טקייבואה היה בורלש ,תיטילנאה השיגפה לש וישכעו ןאכ-ב ,הרבעהב גציימ איה/אוה לפוטמה לש

 .)1957 ,1953 ,רקאר( תיתכלשה תוהדזהב

 ענמנ יתלב ילכל תכפוה ,תיתכלשה תוהדזה ידי לע הלגתמ איהש יפכ ,תידגנה הרבעהה ,וז הבחר הייאר ךותב

 לוכי יאקיטילנאה ,ןכמ רחאל .לפוטמה לש םיטקייבואה םלועמ רתוי ןיבהל לגוסמ יאקיטילנאה ותועצמאבש

 הכלשהה תא ריזחהלו דבעל ןמזה םעו ולש םיטקייבואה םלוע תא ןיבהל לפוטמל רוזעל ידכ וז היווחב שמתשהל

 תלוכיה תא חתפל לפוטמל עייסמכ הז ךילהת ראתמ ןויב .הקוניתל השועש םאהש המל המודב ,תדבועמ הרוצב

 )COUNTERTRANSFERENCE ךרע האר( .הבישחל רמולכ ,אפלא תייצקנופל

-אלה לע םילעופ לפוטמה לש םיליעפמה םיטביהה וב ןפואה תא חרכהב תוללוכ תומילשמ תויוהדזה ,Racker רובע

 "תיתכלשה תידגנ תוהדזה" גשומה תא חתיפ )1979 ,1956( גרבנירג ןואיל ,יאניטנגראה ותימע .יאקיטילנאה לש עדומ

 רידגהל הרטמב םיינילק םישגפמ ראתל ידכ



 לש תויתכלשה תויוהדזה לש זרפומה דיקפתהמ תועבונש ,תיטילנאוכיספה הקינכטב תוערפה המכ ..."

 תעדומ-אל ךרדב ,עצבל 'לבומ' אוה הבש]...[ יאקיטילנאה לצא תיפיצפס הבוגתל תומרוגש ,לפוטמה

 .)507 'מע ,1956( "ול ודעויש םינושה םידיקפתה תא ,תיביספו

 ,Racker( רקאר לש המילשמה תידגנה הרבעהה ןויער ןיב לדבהב ןד )1979( גרבנירג ,הז אשונב ולש םיטסקטה דחאב

 לש תוהדזההמ תרזגנ רקאר לש הסיפתהש בשח אוה .תיתכלשה תידגנ תוהדזה רבדב ומצע ולש ןויערה ןיבל )1953

 הבוגתה .ולש ותודלי לש רבעהמ םיטקייבואכ םיווחנש לפוטמה לש םיימינפה םיטקייבואהמ המכ םע יאקיטילנאה

 ולאל םימודה םיימינפ םיטקייבוא םע ולש םיטקילפנוקהו תודרחה לע ,ןכ םא ,תססבתמ יאקיטילנאה לש תישגרה

 תיתכלשהה תידגנה תוהדזהב ,ינש דצמ .טנזילנאה לש

 יטננימוד ןפואב תבתכתמו ומצע ולש םיטקילפנוקב תולת אלל ,בור יפ לע ,תעבונ יאקיטילנאה לש ותבוגת"

 לפוטמהמ עיגמ ךילהתה רוקמ ,הז הרקמב .לפוטמה לש תיתכלשה תוהדזהה תוכיאו תמצוע םע ידעלב וא

 תיתפוכיספה תוילאדומה ללגבו ,יביסרגרו עדומ-אל ןפואבש הז אוה לפוטמה .יאקיטילנאהמ אלו

 לצא השוחנ תישגר הבוגת יביטקא ןפואב ררועמ ,ולש תיתכלשהה תוהדזהה לש תיפיצפסה תילנויצקנופה

 ענמנ יתלב ןפואב ךפוה אלא ,ומצע ולש ימצעה אוה דוע אל יכ שח ...)234 'מע ,1979( רשא ,יאקיטילנאה

 ררועמ וא ,)והשלכ ימינפ טקייבוא וא וגא ,דיא( היהי אוהש הצור ,עדומ-אל ןפואב ,לפוטמהש ,טקייבואל

 )231 ,םש( .וילע הפוכ דנזילנאהש ) 'וכו םומעש ,הדרח ,ןואכיד ,סעכ( ולא תושוחת

 .לפטמל לפוטמ ןיב םישחרתמה םינוש הלועפ ישומימ תנבהב ישומיש תויהל לוכי גרבנירג לש ןויערה

 Willy and Madeleine Baranger )1961-62, 2008(, יטילנאה הדשה לש הירואית וחתיפ ,ןויבמ דואמ ועפשוהש 

 הדאידה לש הדיקפת תא תרקוחו תיטילנאה הדאידב םיפתושה םיפתתשמה לש תידדהה תולתה תא השיגדמה

 ןיבהל רשפא יאו ידוחיי אוה יטילנא גוז לכש םינעוט םה .יטילנאה לופיטה ךלהמב "הנגה יזועמ" תריציב תיטילנאה

 ןוויכמ ,חותינו תוננובתה לש יתימאה טקייבואכ יטילנאה הדשה תא םיבישחמ םה .רחאה אלל םיפתושהמ דחא ףא

 לאכ תיטילנא השיגפל םיסחייתמ םה .דחאכ לפוטמהו לפטמה לש תויתכלשה תויוהדזה לש תפתושמ הריצי אוהש

 ."היזטנפ"

 רבד אלא ,יאקיטילנאה ידי לע לפוטמה לש היזטנפה תא הטושפ הנבה הניא השיגפ לש תיסיסבה היזטנפה"
 תוהדזה לש םיכילהת לש ןילמוגה קחשמ ידי לע  תינבנ" וז היזטנפ ..."תיגוז םיסחי תכרעמב הנבנה

 לצא םינושה םינייפאמהו תויצקנופה ,ןהיתולובגב תולעופה תוידגנה תויוהדזההו  תיתמנפהו תיתכלשה

 .)W. & M. Baranger, 2008( ."יאקיטילנאהו לפוטמה

 

III תיטילנאה הדובעב תיתכלשה תוהדזה 

 ןה תלעופ איה .רחא םדאל ברקתהל תינטנופסהו תעדומ-םורטה ךרדה תא ראתמה גשומ איה תיתכלשה תוהדזה

 רוחבל אל וא רוחבל טילחהל יושע יאקיטילנאהש יתוכאלמ  יעצמא הניאו ,טנזילנאה לצא ןהו יאקיטילנאה לצא

-וד ףיצר םרז היהי ולש לפוטמה ןיבל וניב ,אהת רשא יאקיטילנאה לש תיטרואיתה תרגסמה היהת .וב שמתשהל

 .תויתכלשה תויוהדזה לש ינוויכ

 םיסחי תכרעמ לכ ובש ןפואה ללוכ ,ישונא רשק חתפתמ םהבש םיעצמאה רואיתל ימניד גשומ איה תיתכלשה תוהדזה

 הרבעהו הרבעה" ומכ רתוי םייטטסהו םייסאלקה םיגשומה לע תוננובתהה לע הלקמ איה וזככ  .תדבועמ תיטילנא

 לש תיטילנא-וטואה תלוכיה  תא ךפוה הז גשומ .האלה ןכו "תידגנ הרבעה תזוריונ" ,"הרבעה תזוריונ" ,"תידגנ



 תויוהדזהה ףטש לש העובקה תינויכ-ודה העפשהה תא תואר לכויש ידכ ,ינטנופס רתוי ןפואב שמתשהל יאקיטילנאה

 לש העפשהל םג ומכ ,ומצע יאקיטילנאה לש הזוריונלו ויפואל םאתהב ,ולא תועפשה ןיימלו ה/וילע  תויתכלשהה

 לש תויתנגהה תועונתב ןיחבהל היהי ןתינו ןכתיי .יאקיטילנאה לע לפוטמה לש תויפיצפסה תויתכלשהה תויוהדזהה

 לפוטמה לש ימצעהמ קלח וא ימינפ טקייבוא הזיאל תוהזל ןכמ רחאל תוסנלו ישפנ באכ ינפמ ומצע יאקיטילנאה

 .הלמח וא סעכ ,לבס לש עגרב ,תיתכלשהה תוהדזהה ךותמ ,ביגמ לפטמה

 שומישב ןומט תיתכלשה תוהדזה לש םיחנומב תיטילנאוכיספ השיגפ לכ ךלהמב תיטילנא הדובע לע הבישחב ןורתיה

 המצועב ,םינייפאמב ןיחבהל ידכ תימצע הזילנאבו הזילנאב ומצע יאקיטילנאה לש ןויסינב תושעל ןתינש רתוי בוט

 יקלח ללכ ךרדב - םינושה םיימינפה םיטקייבואל סחיב ,לפוטמה לש תויתכלשה תויוהדזהה לש היגולותפבו

 .וז העונתל תויתביסה לע םג ומכ ,השיגפב ןותנ עגרב יאקיטילנאה לע ךילשמ אוהש - םיטקייבוא

 תוהדזה לע  הבישחב תובושח תויוחתפתה עיצהל ותוא הליבוה םייטוכיספ םילפוטמ םעו תוצובק םע ןויב לש ותדובע

 וכפה תיתכלשה תוהדזהה לש תופדועה וא תומילאה ,לכומ/לכימ לש הגשמה ךרד ,ינילקה הדשב .תיתכלשה

 יסחי ןפוא ,ויפוא ללוכ ,יאקיטילנאה לש עדומ-אלה ישפנה דוקפתה רמולכ ,טלוקה לכימה לש םג היצקנופל

  .ולש תיטרואיתה הנבההו טקייבואה

 לש םייסאלקה םיביכרמל ףיסוהלו "תילילש תילופיט הבוגת" גשומה לע שדחמ בושחל ותוא ליבוה םג הז רבד

 ןיב םיסחיה לש היגולותפה תא - תעדומ-יתלב ]jealousy[ האנקו המשא ,םזיכוזמ ,]envy[ האנק ןוגכ - וזכ היגולותפ

 םגפ םהב ההזמ אוה ,הלכה לש םיוסמ גוסב םילפוטמה לש ךרוצב תוננובתה ידי לע . .)Bion, 1970( לכומו/לכימ
 ,היצזילאידיאו השחכה ,אירב לוציפ ידי לע תויסיסב תונגראמ תונגה ססבל הדורי תלוכיל רקיעב רושקה ,ינבמ

 .לובלבל הגיסנל הייטנו

 אשונב חומה יעדמ םע םישדח םירשקו תושדח תויפצת תחתפמ תיטילנאוכיספ היגולוטנואינ ,ךליאו 1990 תנשמ

 ידי לע הילטיאב רצונש Tavistock תאפרמ לש תווצה תא דחוימב האר( לכומ/לכימה תרוצתו תיתכלשה תוהדזה

 .)2019 ,2016 ,1989( ןיטסר טרגרמו ןיטסר לקיימ )2012( וליאמ הנזוס לש םהיתודובע םע ,סיראה התרמו רצלמ דלנוד

 תוהזל תיתכלשה תוהדזה ןיב לדבהה תא טוריפב תנחוב )2018( גאה בייבנ'ז לש תנייטצמה התדובע ,םזיטואה םוחתב

 .תויטסיטוא תויגולותפב הקיבד

 

IV. תיתכלשה תוהדזה יכילהת לש םייטילופ/םייתוברת/םייתרבח םימושיי 

 

 ,תוללעתה ומכ תועפות תנבהב עייסל ידכ םייטילנאוכיספ םיבתוכ המכ ידי לע לצונ תיתכלשה תוהדזה לש גשומה

 םשב חצר םיעצבמ םישנא עודמ הלאשה לע תובר בתכ )Vamik Volkan )1988 .םע חצרו תוריאממ תומודק תועד

 הזילנאהו דיורפ לש תיתצובקה היגולוכיספה תובקעב .םיפתושמ םייגולואידיא וא םייתד ,םיימואל ,םיינתא תושגר

 לש היגולוכיספב דקמתה Volkan (Varvin and Volkan, 2003; Volkan, 2014a, Volkan, 2014b) .)1921( ינאה לש

 תועצמאב תוהדזה חופיטו תורענתה תועצמאב השוב םע תודדומתמ הלאכ תוצובק ןהבש םיכרדבו תולודג תוצובק

 רשאכ ,תורודה ךרואל תרבוע האנש דציכ ריבסהל רוזעל ידכ "הדקפה" חנומה תא עבט אוה .הכלשהו הנצחה

 יומיד םידיקפמ ,תולודג תויתצובק תויוהז לע םימייאמה םע חצר וא המחלמ ומכ תויווח בקע ,םייתמוארט םירגובמ

 שומישה תא ןייצמ ,תינויב טבמ תדוקנמ בתוכ ,)Grotstein )2004 .םהידלי לש תחתפתמה םשפנב יטמוארט ימצע

 ירסומה יוויצה לע ססבתהב םידילי םימע דבעשל ידכ ושמתשה םיטסילאינולוקהש תיתכלשה תוהדזהב טשפתמה

 לש ךרוצה רואית ידי לע תיביסמ תיתרבח תומילא םע דדומתהל הסנמ Kernberg (2003a, 2003b) .םייוגה תא רהטל



 תיגולואידיא תושקונ ץמאלו הלש ינאה לאידיאב דומעל ידכ יטמזירכ גיהנמ רחא בוקעלו תוהזל הלודג הצובק

 תומילא קידצמ קר אלש רבד ,"ךלשומה ערה" לכ לש רגאמל ךפוהו ישונא אל תויהל ךכ ךפוה "רחא" .תידיאונרפ

 Susan Grand  The   Reproduction of Evil לש הרפס .ירסומ יוויצ לש המרל התוא הלעמ םימעפל אלא ,הדירחמ

 אב אוהש יפכ תישיא-ןיבה המרב עורה לש ועבט תא ןיבהל ידכ תיוושכע תיתוסחייתה הביטקפסרפב שמתשמ )2000(

 ןיא" תיווח רצוי ןברוקה לש "שפנ חצר" ובש ךילהתה תא תראתמ איה .ןברוקל ףקותה ןיב םיסחי תכרעמב יוטיבל

 לא הזה ינמוה-הדה טביהה תא קליסש עגופה לש היצמרופסנרט תועצמאב קר רגמל ןתינש ,תלבסנ יתלב "ימצע

 ,Buber( "זל-ינא" יסחי תריצי תבייחמ ןברוקכ םדא ייחל סחייתהל תרשפאמש "תורחא"ה יכ הריבסמ דנרג .ונברוק

 תא זקנמ אוהש ןוויכמ ,רבדה-ןברוקה תא דימשהל שי זא .רבדל ךפוהו ותוישונא תא דבאמ אכודמה םהבש )1937

 דציכ ןיבהל ונל תרזועו תורודה ךרואל רזחושמו רצונ עורה דציכ יח ןפואב הריבסמ דנרג ,ךכב .ןפקותה לש "ותמיא"

 .ינשה תא דחא סורהלו אונשל םיאב םישנא

 

 רגניזלש יראג ידי לע בתכנ הז יטילופ/יתוברת/יתרבח רודמ

 

V. תונקסמ 

 תינילקהו תיטרואיתה הבישחה לע הבר העפשה התייה 1946-ב ןיילק ינאלמ לש תיתכלשה תוהדזהה גשומ תגצהל

 .םירגובמו םידלי םע תויטילנאוכיספה היתויוסנתה ךותמ הז גשומ החתיפ איה .םלועה יבחרב תיטילנאוכיספה

 ותועצמאבש ישפנ-ךות יעצמא תיתכלשה תוהדזהב התאר ןיילק .תוהדזההו הכלשהה תא דיורפ לש  הגשמהב וישרוש

 םאה לע טלתשמ אוה ותועצמאבש ןונגנמו ,ימצע יקלחו םיטקייבוא ,םייוצר אל תושגרמ ומצע תא ררחשמ קוניתה

 רמושכ קוניתה לש ותרטמ תא התאר ןיילקש דועב .םאה ךותל ולא םיטביה תכלשה ידי לע ]תעדומ-אלה[ היזטנפב

 .דיב די םיכלוה תיתמנפהו תיתכלשה תוהדזהש הנייצ איה ,םינפב בוטה תאו ץוחב ערה תא

 רשפאמו תישפנה תואיצמל תישממה תואיצמה ןיב לובגה תא קחומ הז דוקפת ןפואש הדבועה תא השיגדה ןיילק

 .ימינפ טקייבוא לע וא ישממ םדאמ קלח וא םלש לע - היזטנפב - חוכ גישהל טקייבוסל

 ןתאש ,היצזילאידיאו השחכה ,לוציפ םע דחי ,תוינושארה הנגהה תוכרעממ דחא תא תיתכלשה תוהדזהב התאר איה

 תיתיילשא היזטנפב טקייבוסה תא קיזחמ תיתכלשה תוהדזהב יגולותפ שומישש הניחבה איה .דיב די תכלוה איה

 תא בכעמ – תינאיניילקה הבישחב – ךכבו )1915( דיורפ ראיתש באוכהו ךוראה לבאה ךילהתמ ענמיהל תלוכי לש

 .תיביסרפדה הדמעל תידיאונרפ-וזיכסה הדמעהמ רבעמה

 תרוצכ הדיקפת תא לולכל ידכ 'תיתנגה היזטנפכ תיתכלשה תוהדזה' רבדב ןיילק לש ןויערה תא ביחרה ןויב דרפליו
 ןפוא איה תיתכלשה תוהדזה ,ןויב יפ לע .קוניתל םא ןיב השעמל הכלה תשחרתמה ,תילולימ-םדק ,תילמרונ תרושקת

 םיתיעל ,תעדה לע תולבקתמ יתלב ,תויוצר אל תויווח ךילשמ קוניתה .םאה םע קוניתה לש ינושארה תרושקתה

 אוה "ירוורה" הבש - הלש אפלאה תייצקנופ ךרדו ןתוא "הליכמ"ו תלבקמה ,םאה ךותל )אטב-םיטנמלא( תודירחמ

 תיינבל שמשל םילוכי ,שדחמ םתוא םינפמ קוניתה רשאכש םיטנמלא-אפלאל אטבה תודוסי תא ךפוה - בושח םרוג

 .קוניתה לש הבישחה תלוכי חותיפל סיסבה איה תיתכלשה תוהדזה ,ךכיפל .תויביטימירפ תובשחמ

 .IPA-ה ירוזא תשולש לכב וחתופו וחתופ יתכלשה יוהיז לע ןויבו ןיילק לש תויסיסבה תוירואיתה

 תיפצת תועצמאב תיתכלשה תוהדזה לש הנבהה תא וקימעה םיאקיטילנא רפסמ ,הילגנאב דחוימבו ,הפוריאב

 יבגלו ,)הקיבד תוהדזה( תיתכלשה תוהדזהל םדוק בלש ראות .םיטסיטוא םידליב ינילקה לופיטבו תוקוניתב



 םהב ,תוידיאונרפ תודרחל םיליבומ תיתכלשהה תוהדזהה לש הכלשההו לוציפה יכילהת דציכ רהבוה םירגובמ

 תלעותה .םיינוציחה םיטקייבואה ךותל וכלשוהש םיאונשהו םיינפקותה םיטביהה ידי לע ףדרנ שיגרמ ימצעה

 דציכ ןיבהל יאקיטילנאל רשפאמש המ ,םירבחמ רפסמ ידי לע תשחמומ תיתכלשה תוהדזה גשומה לש תינילקה

 בשחיהל לוכי רצלמ דלנוד .תידגנה הרבעההו הרבעהה לע עיפשמ ולא םיכילהת  םירצויש  ןידעה ץחלה םיתיעל

 .תיתכלשה תוהדזה לע ןויבו ןיילק לש תוירואיתה חותיפלו הנבהל הברה יכה םרתש יפוריאה יאקיטילנאכ

 תונסרה לע הלש שגדה ללגב דחוימב ,תודגנתהב הנושארב ולבקתה ןיילק ינאלמ לש תוירואיתה ,הקירמא ןופצב

 ךירדהו יאקיטילנאכ דבע ,םינש 10 טעמכ םש ההשו סל'גנא סולל ןודנולמ רבע ןויב ,1968 תנשב ,תאז םע .ןיע תורצו

 הזילנאוכיספה לע תובר ועיפשה ,תיתכלשה תוהדזה לש םייתרושקתה םיטביההו ולש הבישחה תוירואית .םירנימס

 ולחה ,תיתוסחיתה/תיביטקייבוס-רטניא טבמ תדוקנמ םידבועה ,הקירמא ןופצב םיבר םיאקיטילנא .הקירמא ןופצב

 ךורכה ךילהת אלא )ןיילק לש התפקשה( היזטנפ קר וניאש ינוויכ-וד ךילהת תיתכלשה תוהדזהב תוארל

 תרושקת תרוצכ תספתנ תיתכלשהה תוהדזהה ,ולא תוגשמה יפ לע .לפטמל לפוטמה ןיב תיתימא היצקארטניאב

 םיישפנה םינכתה יפואל םאתהב ,העבטב תיגולותפ רתוי וא תוחפ תויהל הלוכיש לפטמל לפוטמה ןיב תילמרונ

 וא לפוטמהמ רבוע רקחמה אשומו ישיאניבל ישפנ-ךותה ןיב רשג אופא תקפסמ תיתכלשהה תוהדזהה .םילועה

 .וידחי םירצוי םהש הדשה לא יאקיטילנאהמ

 

 םשמו 60-הו 50-ה תונשב הניטנגראב הליחתב ,המח הלבקל ןיילק ינאלמ לש היתונויער וכז תיניטלה הקירמאב

 םיאקיטילנא .חתפתהל וכישמה םש ,תיניטלה הקירמאב תורחא תונידמב תויטילנאוכיספ תורבחל וטשפתה

 תוהדזהל תוסחייתהב יאקיטילנאה לש תידגנה הרבעהה רבדב  תובכרומ תוירואית וחתיפ תיניטלה הקירמאב

 לש תומילשמה וא תומאותה תויוהדזהה .לפוטמה לש תויתכלשהה תויוהדזהה תא הנבההו הלבקה - תיתכלשה

 לש םיטקייבואה םלוע תא רתוי ןיבהל לגוסמ יאקיטילנאה םתועצמאבש םיענמנ יתלב םילכל תוכפוה יאקיטילנאה

 הניטנגראב םג רקיב אוה - תיניטלה הקירמאב הזילנאוכיספב הבושח הנדועו התייה ןויב לש ותדובע ,ןכ ומכ .לפוטמה

 תויוהדזה לש תפתושמ הריציכ "יטילנאה הדשה" לש םיחוסינה לע ולש תוירואיתה ועיפשה טעמב אל .ליזרבב םגו

 .לפוטמה לש ןהו יאקיטילנאה לש ןה תויתכלשה

 םיכרדב ללכושו חתופ גשומה ,תיתכלשה תוהדזה יבגל הלש תוירואיתה תא החסינ 1946-ב ןיילק ינאלמש זאמ

 .ךשמנ ןיידע הז חותיפו IPA-ה ירוזא תשולש לכב תומכחותמו תובכרומ ,תורישע
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