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 הרדגה .א
 

 
 ןניאש הלא רקיעב ,תוישפנ תועפות לש יונישו הריקח רשפאתתש ידכ םיצוחנה םיעובקה םיאנתה
 .תיפיצפס תילופיט הביבסב ,תועדומ
 
 הזילנאוכיספה תא חתפל ליחתה דיורפשכ רבכ עלבומב םייקתה ׳תיטילנאוכיספה 1תרגסמה׳ לש גשומה
 תרגסמב םייוניש ולחש דועב .)1913 ,1912( הקינכטה לע וירמאממ הלועש יפכ ,לופיטו רקחמ לש הטישכ
 םיעגונ גשומה לש םיחותיפה רקיע ,)םוי לכב העש התואב עובשב םישגפמ 6( דיורפ עיצה התוא תינוציחה
 םילפוטמ םע הדובעב דחוימב ;לפוטמהו יאקיטילנאה רובע תיטילנאה תרגסמה לש תועדומ אלה תויועמשמל
 םג היורקה ,יאקיטילנאה לש תימינפה תרגסמל עגונה לכב ןכו ,םהילא עיגהל השקש םילפוטמו םיילובג
  .)Schafer 1993( יאקיטילנאה לש תיטילנאה הדמעה
 
 .יטילנא ךילהת םייקל תנמ לע םיצוחנה םיידוחייהו םידחוימה םיאנתל הנווכה ״תיטילנאה תרגסמ״ב םינדשכ
 םישמתשמ םא םג ,םהלשמ הדובע תרגסמ שי ,תיטילנאוכיספ היפרתוכיספל הז ללכב ,םירחא םילופיטל
  .תיטילנאה תרגסמה לש םיביכרמה ןמ קלחב
 
 ,תיטילנא הדובע לש המויקל הצוחנה הדמעה - םיימינפו ;םוקמו ןמז - םיינוציח םיאנת תללוכ תרגסמה
 לצא ,תוישפוחה תויצאיצוסאה לש ללכה תועצמאב לפוטמה לצא :תוחיתפ לע הרימש רקיעב תללוכה
 ללכ ךרדבש תורמל .תורזנתהו תוילרטיינ לש הדמעו הדיחאו תפחרמ בל תמושת תועצמאב יאקיטילנאה
 לש ״תימינפ תרגסמ״ .לפוטמל םג התוא סחייל רשפא ,יאקיטילנאה לש וזל איה ׳תימינפה תרגסמ׳ב הנווכה
 םיאקיטילנא שי ,םיינוציחה םיאנתה יבגל .ךילהתה ךרואל חתפתת לבא לופיטה תישארב עיפות אל לפוטמה
  .)Echegoyen1991,  ( לפוטמהו יאקיטילנאה ןיב ״תירב״ וא ״הזוח״ לע םירבדמה
 
 וזב ןהו תימינפה תרגסמב ןה םיירטמיסא ךא םימאות תומישמו תודמע ,םידיקפת שי יאקיטילנאלו לפוטמל
 לבקל ךרטצי לפוטמה .תרגסמה לש הלא םיטקפסא ינשל שיש תידדהה העפשהה תא ןייצל בושח .תינוציחה
 לבקל םיכסהל ךרטצי יאקיטילנאה םג .לכויש לככ ,הלועפ םהמע ףתשל םיכסהלו תרגסמה לש םיאנתה תא
 קלחל ךופהי ןכלו תיטילנא הריקחל אשונ היהי םיאנתב דומעל לפוטמה לש ןולשיכ לכ .הלאה םיאנתה תא
 אלה תויזטנפה ןמ תעפשומה ,וטבמ תדוקנ תא תרגסמל םרות לפוטמה םג ,תאז םע .יטילנאה ךילהתה ןמ
 לפוטמה לש תוננובתה לכ ןובשחב תחקל םג יאקיטילנאה לע .ןתוא שרפל יאקיטילנאה לעש ,ולש תועדומ
 .)Rosenfeld  1987;Limentani  1966( ולש ויתויועטל רשאב

 
 .תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,תופדרנ םילימכ תרגסמו גניטס םיגשומב שמתשנ הז ךרעב 1
. 
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 םילפוטמב לופיטב תיתרוסמה תרגסמב קיזחהלש ןימאה אוה ;רתוי הלודג תינכט תושימג לע ץילמה יצנרפ
 ״טקט״ לש ןויערה תא עיצה )1955 ,1928( יצנרפ .ותוחתפתהבו לופיטה לש ומויקב לבחל הלוכי םישק
 תאז םע .הזילנאה תומדקתהב עייסל ידכ ,לפוטמ לכל המאתהב הקינכטה תא תונשל יאקיטילנאל רשפאמש
 תושיגר ןיב ןיחבה יצנרפ .לופיטה רדחב ותעד לע הלועה לככ השעי יאקיטילנאהשו ״ךלוה לכה״ל הנווכה ןיא
 תושעל ןווכתמש ימ ויפ לע ,ינשה יסיסבה יטילנאה ללכה לע רביד אוה .)(kindness תובידא ןיבו תיטילנא
 .םיאקיטילנא ןיב םיינכטה םילדבהה ומלעיי ,יצנרפ בשח ,וז ךרדב .ומצעב הזילנא רובעי ,םירחאל הזילנא
 
 
 ,ראית ,תרגסמה תא יתטיש ןפואב רקחש ןושארה יאקיטילנאה ילוא , (Jose Bleger 1967) רכלב הזו׳ג
 .יאקיטילנא-לפוטמה יסחיב תושחרתמה תועפותה לולכמכ  יטילנאה בצמה תא ,Gitelson (1952) תובקעב
-אל :תרגסמו שרפלו חתנל ,רוקחל ןתינ ןתוא תועפות :ךילהת :אבה ןפואב היצאוטיסה תא קרפמ אוה
 תא שגופ לפוטמה רשאכ ,רכלב יפל .םייקתהל ךילהתה לוכי םכותבש םיעובקמ היונבש ןבומב ,ךילהת
 תועדומ אלה תויזטנפה תא חנעפל לק אל - תילאידיאה הליגרה תרגסמה – יאקטילנאה עיצמ התוא תרגסמה
 .תרגסמב שוביש שי רשאכ קר ולגתי הלא ;תומליא תוראשנה תויומסה
 
 ולש/הלש ףוגה וב םוקמה אוה תרגסמהש איה לפוטמה לש תיזכרמה תעדומ אלה היזטנפה ,רכלב רובע
 תרגסמל לכימכ תלעופה יאקיטילנאה לש תרגסמה הנשי ,ךכיפל .םאה לש יביטימירפה ףוגה םע גזמתמ
 אוהש יביטימירפה וגאל ךכב ןווכתמ רכלב .״תוישיאה לש יטוכיספה קלחה״ והזו ,לפוטמה לש "תמליאה"
 .םאה ףוג םע םייטויבמיסה םיסחיה לשב ןחבואמ אל
 

Melzer  )1967(, ״יטילנאה ךילהתה לש עבטה תעידי׳  ארוק אוהש המב ןד אוהשכ, )10 'מע 1967( 
 the gathering of( ״הרבעהה ףוסיא״  :ארוק אוהש המב ךורכ דחאה .םיינכט םיאשונ ינש ןיב ןיחבמ

transference   (, לככש שיגדמו הלא תודוקנ יתש ןיב ןיחבמ אוה .״תרגסמה תאירב/תריצי״ :ינשהו 
 ןנוכל ואובב יאקיטילנאה לש הדובעה רקיע וניא הז ,תונבותה חותיפלו ״יופיר״ל בושח היהי שוריפהש
 הב תדמתמ הדובע ,״תרגסמה תאירב/תריצי״ תועצמאב ,רצלמ פ״ע ,השענ הז .יטילנאה ךילהתה תא רמשלו
 .לפוטמה לש הרבעהה יכילהת יוטיב ואצמי
 
 ךסח יאנתב םייקתהל הכירצ הזילנא ״ :דיורפ לש וזל תמאות תיטילנאה תרגסמה תא ןויב לש ותגשמה
 ) (isolation דודיבה תשוחת תא דבאל ,לפוטמל וא יאקיטילנאל ,םהל לא עגר םושבש ךכ ,)היצבירפד(
 יטילנאה בחרמה תא ןויב לש ותסיפת .)15 'מע ,1963 ,ןויב( .״הזילנאה לש םיימיטניאה םיסחיה ךותב
 הריווא רצוויתש ידכ תיחרכה ,תרזנתמ הז םעו תימיטניא תרגסמ לש וז הריצי .תוימיטניאו תודידב תרבחמ
 תויהל קר אלו ״תויהל״ו תווחהל לכות ,"O" ,הרוצ תרסח הניהש וז ,תועפותל רבעמ איהש תואיצמ הב
 םוקמ ,״תויצמרופסנרט״ ןויב לש גשומה ביבס תנגרואמ תרגסמה .)153 'מע ,1965( ילכש ןפואב העודי
 תאייחהכ בורל רבסומה – הרוצב יוניש - תטלחומ תישגר תמא תשוחת לש התעפוה תא חפטל ןתינ וב
 .ודלונ םרט הכ דעש ימצעב םיקלח
 
 םע תינוציחה תרגסמה לש בחרמהו ןמזה ידממ ןיב םירשוק ,תרגסמל םיסחייתמה םידחא םיוושכע םירמאמ
 רתויב תומדקומה תומרה תא תגציימ תרגסמה םהב םיכרדב ןודל ידכ יאקיטילנאה לש תימינפה תרגסמה
 אלה תועמשמה לע רכלב לש שגדה תא םיכישממ הלא ןיבמ םיבר םירמאמ .תיהמאה תוחכונהו הקזחה לש
 - ןויב לש  טקיבואה יסחי גשומב םישמתשמו ,לפוטמהו יאקיטילנאה רובע גניטסה/תרגסמה לש תעדומ
 ;Barangers, 2008; Civitarese, 2008) םיר׳גנארבה לש יטילנאה הדשה גשומבו ,לכומ/לכימ

Churcher, 2005; Green, 2006) . 
 

 תינוציחה תרגסמה .ב
 
 

 ,הפסה לע החונ הרוצב בכשל )םילפוטמה( םתוא ןימזמ אוה״ :תואבה תוצעה תא ןתנ דיורפ .הפסה :ללח
 תודחא תוביס ויה .)250 'מע ,1904 דיורפ( ״םתייאר םוחתל ץוחמ םהירוחאמ אסיכ לע בשוי ומצע אוהשכ
 ,דיורפ ןייצמ ,״הירטסיהב םירקחמ״ב םיינילק םירקמב :תירוטסיה הביס .הלאה תוצעה תא ןתנ דיורפש ךכל
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 ,וזה החונתב ראשיהל ופידעה םהשו אסרוכ וא הפס לע תובורק םיתיעל ובכש ,רקיב םתוא םילפוטמהש
 תוענמיהל יביטקייבוס עינמ ףיסוה אוה רתוי רחואמ .םהיאולחת לע ורבידש ןמזב םייניע ומצע םא רקיעב
 תוביס םג ןתונ אוה לבא .וב וננובתה םילפוטמהשכ שפוחה רדעהו תוחונה רסוח :םינפ לא םינפ הבישימ
 תא תונפהל לוכיש ישוח םושיר לכו ירירש ץמאמ לכ ]לפוטמה[ ןמ ךסחנ ]...[״ :לפוטמה רובע :תורחא
 בישקמ ינאשכ״ :יאקיטילנאה רובעו )250 'מע ,1904 ,דיורפ( ״ולש תילטנמה תוליעפה ןמ ובל תמושת
 תונשרפל רמוח לפוטמל קפסת ינפ תשראש הצור יניאו ,תועדומ אלה יתובשחמ ףטשל רסמתמ ינא ,לפוטמל
 רבטצמ ןויסנ לש םינש האמ ירחא .)תירבע הרודהמ 106 'מע ,1913 ,דיורפ( ״רמאיש המ לע עיפשת וא
 תרצוי ושפנ יכילהתב דקמתהל לפוטמל רשפאל ךרדכ הפסב שומישה .תופקת הלאה תוצעהש עובקל רשפא
 טוקיניוו .תויצאיצוסאה תשרב םיעדומ אל םיטקילפנוקו תויזטנפ לש םתאלעה תרשפאמ וזו ,תישפנ הגיסנ
 תוערפה שרפלו אטבל ,שוגפל היהי ןתינ םהב םיאנתה תא תרשפאמכ תיטילנאה תרגסמה תא ןיבה )1955(
 ׳ר( תיתוחתפתה תומדקתה רשפאתתש ןפואב ,תומוארטו םייתוחתפתה תונולשיכמ תועבונה תויתוחתפתה
 .)היסרגרו תרגסמ :הטמל
 
 ;עובשב םימעפ שמחל שולש ןיב ,תושיגפ לש ההובג תורידת ;תוקד 50 וא 45 ,העשה ךשמ תא ללוכ .ןמז
 הפוקת שרדית לפוטמ לכלש ןוויכ ,ולוכ לופיטה לש ןמזה ךשמ תא עובקל ןתינ אלש דועב .לופיטה ךשמו

   .תובר םינש ךשמנה לופיטב רבודמ ללכ ךרדב יכ עודי ,הנוש
 
 לש תויטוכיספו תויביטימירפ תובכשב תעגונה וזכ רקיעב ,שפנה ייח לש רתוי הבוט הנבהל ונעגהש לככ
 .תוזילנאה ךשמ ךראתה ,םילפוטמה
 

 םישגפמה תורידת םיאקיטילנאה ןמ קלח רובע ,תקולחמב יונש אשונ םויכ איה םישגפמה תורידת תלאש
 לש תוליעפהו הדמעה םה בושחש המש םיבשוח םינושארה .בושח אשונ והז םירחא רובע ,תיטנבלר הניא
 לש תוליעפה תא חתפל ידכש םיבשוח םירחא םיאקיטילנא .״תימינפה תרגסמה״ וא ,יאקיטילנאה
 ההובג תורידת ןכלו םייביסנטניא םיסחי םיצוחנ ,םיוסמ לפוטמל סחיב התואנ תימינפ תרגסמו יאקיטילנאה
 ושפנ תא רקוחה לפוטמה רובע תיחרכה ההובג תורידתש םיסרוג םג םה .עירכמ םרוג איה םישגפמ לש
 לש םישורפה תא דבעל לכויש ידכ ,רקיעבו ,רתויב הקומעה המרב תוישפוח תויצאיצוסא תועצמאב
 ,םיבושח םידעומו ןושאר ימי איצוהל ,םוי ידמ ילש םילפוטמה םע דבוע ינא״ :רמא דיורפ .יאקיטילנאה
 תועש שלש םג וקיפסי ,הפי ולעש םילופיט ךשמהל וא םילק םירקמל .עובשב םימעפ 6 כ״דב – רמולכ
 לפוטמה תא םיאור ונאשכ .]...[ לפוטמל וא אפורל ןורתי םוש תוקינעמ ןניא תופסונ ןמז תולבגה .תויעובש
 םע רשקה תא דבאי לופיטהש ,ולש םוי-םויה תויווח בצקב דומענ אלש הנכס תפקשנ ,רתוי תוקוחר םיתיעל
 הניא ההובגה תורידתהש תורמל .)תירבע הרודהמ ,102 'מע 1913 דיורפ( ״תוידדצ םיכרדל טסויו הווהה
 הטישה לש םיפסונ םיטנמלאב ךרוצ שי ,ךכ וא ךכ .יחרכה יאנת איה םיבר םיאקיטילנא רובע ,קיפסמ יאנת
 לפוטמה לש תויטוכיספהו תויביטימירפה תומרל הז ללכב ,תידגנה הרבעהלו הרבעהל בל תמושת :תיטילנאה
 .יאקיטילנאה לש םישורפל בל תמושתל ףסונב ,יאקיטילנאהו
 

 יאנת ,םיטושיק ,טוהיר( םיידוחיי םינויפא יאקיטילנאה לש הדובעה רדחל .םיפסונ םיינוציח םיאנת
 .תרגסמה ןמ קלח אוה ףא יאקיטילנאה לש ופוג .יאקיטילנאה לש ותוישיאמ והשמ םילגמה )ב"ויכו ,רורוואה
 רובעש העיצה ,תויאקיטילנא םישנ י״ע םישנ לש תוזילנא לע הבתכש )Anid Balint)1973  טנילב דינא
 Lemma .תעדומ אלה המרב ,םאה לש הפוג לש תועמשמה תא לבקמ תיאקיטילנאה לש רדחה ,תלפוטמה
 embodied"),"תמלוגמ תרגסמ״ לש גשומה תא החתיפ ,רכלב לש ויתובשחמ תובקעב , 2014) (

setting")   לש תיזיפה העפוההש ךכ לע העיבצמ איה .תיטויבמיס הרבעה םע םילפוטמ לצא רקיעב 
 םיווחנ ת/יאקטילנאה לש ףוגב יוניש לכו ת/לפוטמה לש ימינפה ומלועב קזח יוריגכ תלעופ ת/יאקטילנאה
 .תוקומע םירערעמכ
 
 רשאב .תינוציחה תרגסמל םה ףא םיכייש שפוח תופוקתו םולשת ומכ ,״הזוח״ה לש םירחא םיביכרמ
 םרוג לש תוחכונ ברעמה רבד ,םהשלכ םינוגראמ הכימתל קקדזהל םייושע םילפוטמ ,םויכ רקיעבו ,םולשתל
 לוכי הז :ץראל ץראמ הנתשמ ישילשה םרוגה .יתלחתהה הזוחב ןובשחב תחקל שי ותוא ביכרמ והז .ישילש
 .ןוכמ לש תיטילנאוכיספ האפרמ ,םיחמתמ לש הרקמב ,וא ,תואירב חוטיב ,ימואלה תואירבה ןוגרא תויהל
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 תימינפה תרגסמה .ג
 

 תללוכ תימינפה תרגסמה .דיורפ לצא םייוצמ יאקיטילנאה לש תימינפה תרגסמל רשקב םיירקיעה תונויערה
 המ לכ חכונל ]....[ הדיחאו תפחרמ בל תמושת״ תרמשמו ,תנווכמ בל תמושת ןתממ״ תענמנה תישפנ הדמע
 רפסל לפוטמהמ השירדל ליבקמ ,רמאנה לכל הווש בל תמושת שידקהל ונילע ויפלש ללכה״ ]....[ ״עמשנש
 תועפשהה לכ תא קיחרהל יאקיטילנאה לע״ :ןכ לע רתי .״רקבל וא רורבל ילב ,ותעדב הלועש המ לכ
 ילבמ בישקהל וילע ]...[ ״עדומ אלה ןורכיזה״ ידיב ןיטולחל ומצע תא רוסמלו ולש בלה תמושתמ תועדומה
 תופקת הלא תובשחמ .)תירבע הרודהמ , 93 'מע ,1912 דיורפ( ״אל םא םירבדה תא רכוז אוה םא גואדל
 ותוא״כ ירבר רידגמ ןויב . (reverie) ירברה לע ןויב לש הבשחמה תרזעב רקיעב ,הקמעה ורבע ןה .ןיידע
 לש תויתכלשהה תויוהדזהה תא לבקל לוכי ןכלו ,בוהאה טקיבואהמ ״טקיבוא״ לכ תלבקל חותפה ישפנ בצמ
 'מע ,1962 ,ןויב( ״תוילילשכ וא תויבויחכ ]לפוטמה[ דליה ידי לע תושגרומ ןה םא ןיב  ]לפוטמה[ דליה

36(. 
 
 םירידגמ סילטנופו שנלפל .תורזנתה/ סנניטסבאו תוילרטיינ םה תימינפה תרגסמה לש םירחא םיביכרמ
 ]....[ םייתרבח םיכרעו הקיתא ,תדל סחיב שפנ תווש״ תויהל הסנמש יאקיטילנאה לש הדמעכ ,תוילרטיינ

 בל תמושת ןתממ ,תירוירפא ,ענמיהל וילע״ ש ןויכ םיילרטינו ״הרבעה לש םייוליגל סחיב םג שפנ תווש
 תויצפסנוק-הרפה יפ לע תמיוסמ תועמשמ סחיילמ  ענמיהל וא ,לפוטמה לש וירבדמ םימיוסמ םיקלחל
 םיחנומב תוילרטיינ הרידגה דיורפ הנא .)271 'מע  Laplanche & Pontalis1973 ( ולש תויטרואיתה
 טנייצפה לש דיאהו וגארפוסה ,וגאהמ )equidistant( הווש קחרמב ראשהל יאקיטילנאה לש ךרוצה לש
 ,ינורקע ןפואב ,ברסל יאקיטילנאה לע״ :ןלהלדכ תורזנתה/סנניטסבא םירידגמ סילטנופו שנלפל .)1936(
  .)2 'מע 1973( ״וילע ליטמ לפוטמהש םידיקפתה תא אלמל וא לפוטמה לש תושירדה תא קפסל
 
 תא המידו תילופיטה תונתפאשה תונכסב ןד אוה 1915 -ל 1911 ןיב בתכ דיורפש הקינכטה לע םירמאמב
 ןויערל המודב( ילולימ ןפואב הנבוהשכ תרוקיבו םייוגש םישורפ הררוע וז האוושה .חתנמל יאקיטילנאה
 תתל קר אל יאקיטילנאה לעש הדבועה תא שיגדה )1985(  Rycroftטפורקייר .)קתושה יאקיטילנאה לש
 .חתפתהל יטילנאה ךילהתה לכוי םתרגסמבש לפוטמה םע םיסחי תונבל םג אלא ,״םינוכנ״ םישורפ
 ולשכי םיפתתשמה ינשש דועב .םיירטמיס-א םה הזילנאב םיסחיה יכ שיגדמ )Aron  )2001ןורא
 הדובעה תועצמאב תרגסמה תא םקשל יאקיטילנאה לש ותוירחא וז ,תרגסמה לע רומשל םהיצמאמב
 תוילרטיינ .יאקיטילנאה לש ודוקפיתו ודיקפתל עגונה ,יגולוכיספ-אטמ םג ומכ יתא ןיינע והז .תיטילנאה
 המנפה אלל .ותדובעלו וילפוטמל סחיב יאקיטילנאה לש ותדמע לש יתאה דממל סיסבה םג םה תורזנהו
 לש תושלוחה לוצינל ליבוהל יאקיטילנאה לש םייטסיצרנה םיכרצה םילולע ,הלא תולוכי לש תיתימא
 בלה תמושת תא הנפה )Gabard & Celenza  2003,הסנל׳צו דרבאג( תויתאה תוריבעה רקח .םילפוטמה
 (monitor) רטנל יאקיטילנאה לש דימתמה ךרוצל םג ומכ ,תיטילנאה תורזנהה לש התועמשמלו התובישחל
 .ולש תידגנה הרבעהה תא
 
 םג בושחל אלש הביס ןיא ,״תימינפה תרגסמה״ לע םירבדמשכ יאקיטילנאל םינווכתמ ללכ ךרדבש תורמל
 ישפוח יוטיב רשפאל לפוטמה לש ותונוכנב הנומט יטילנאה בצמה לש תוידוחייה .הז רשקהב לפוטמה לע
 דומעל חילצהל ידכ .םתוא ןיבהל יאקיטילנאה לש תונעיההו ,םיעדומ אל תויזטנפו םיטקילפנוק ,תושגר לש
 יפל .וגישהל לק אלש ,דחוימ שפנ ךולהל לפוטמה קקדזי תוישפוח תויצאיצוסא ומצעל רשפאל ותנווכב
 ,טקש זוכיר לש בצמב םמצע דבאלו תעדומ הבשחמ לכמ ענמהל״ םילפוטמה לעש אוה יסיסבה ללכה ,דיורפ
 תורסח ,רחש תורסח ,תומיענ אל ןה םא םג ]....[ )ינוצר אל( ינטנופס ןפואב ועיפויש תובשחמ ירחא בוקעל
 .)195 'מע ,1924 דיורפ(  ״תויטנבלר אלו ךרע
 
 לש טוקיניוו לש םיגשומה תובקעב ״תיטילנאה הדמעה״ לע הבישחה תא חתפל וכישמה םיבר םיאקיטילנא
 ,Bolas 1987,סלוב ,1981 ,רבואלק Winnicott 1965; Klauber ,טוקיניוו( תרשפאמ הביבסו הקזחה
 תא ביחרה הז .לפוטמה שומישל טקיבואכ המצע/ומצע תא עיצמ יאקיטילנאה היפל )Parson  2014ןוסראפ
 יאקיטילנאה לש תוישגר תובוגתו תידגנ הרבעה ,הרבעה יכילהת ללוכש ןפואב ,יטילנאה ךילהתה לש הנבהה
 "תידיקפת תונעה" לש גשומה תא ראתמ )1976( J. Sandler רלדנס .י .)King  1987,גניק(

responsiveness  role לש ימינפ טקיבוא םע עדומ אל ןפואב תוהדזהל יאקיטילנאה לש תלוכיל סחייתמה 
 יאקיטילנאה עדומ השעמ רחאל קר .תילופיטה העשב )(enactment הלועפב יוטיבב ףתתשהלו לפוטמה
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 הלועפב יוטיב לש הז גוס .שחרתהש המ לש תיטמזטנפה תועמשמל רשאב שורפ חסנל לוכיו שחרתהש המל
 .תיזיפ הבוגת וא תוגהנתה ךרד יאקיטילנאה לש ופוג תא לולכל לוכי
 
 ,Bolonini, Bonaminio :לשמל( תיקלטיאה הזילנאוכיספב החתפתה ,ןויבו טוקיניוו תארשהב

Chianesi, Civitarese, Ferro  ( יאקיטילנאה לש תיטילנאה הדמעה לש םינוש םיביכרמ יבגל הבישח 
 the person),״םדאכ יאקיטילנא״ב תדקמתמו ,הינבהו תידגנ הרבעה ומכ םיגשומ לש הנבהה תא הביחרמה

of the analyst) םקממ אוה התוא ,)2004( תיטילנאוכיספה היתפמאה תא רקח ינינולוב .ופוג הז ללכבו 
 ךרובמ ףורצ״ :העשב יאקיטילנאהו לפוטמה ןיב תושחרתמה תונבותו םיקומע םיישגר םיעגמ לש םיעגרב
 'מע 2004( ״שחרתהש המ אלמ ןפואב ןיבהל יל ןהו לפוטמל ןה רשפיאש ,תוננובתהו ןוימד ,תושגר לש

 גשומה תבחרהל םרת )םיעובירל תקלוחמה תרגסמה(  quadrants-ה לע ורפ ונינוטנא לש רואתה .)13
 תורבוח ןתעברא ךא ,הנוש תועמשמ השיגדמ תחא לכש תרגסמה לש תורדגה עברא ןה הלא :)1998(
 םולשת ,תורידת ,הפס( םיילמרופה םיללכה ךרעמ אוה ןושארה טנרדאווקה .התומלשב תרגסמה תריציל
 תוכלשהה יפל םינתשמ ,ורפ יפל ,רשא ,יאקיטילנאה לש םיילטנמה םיאנתה תא ללוכ ינשה ,)׳וכו
 תרגסמל סחייתמ ישילשה טנרדאווקה .הזילנאה לש התוחתפתהל יזכרמ יאנת אוהו לפוטמה לש תיתוהדזהה
 וז הדוקנב .םישק םילפוטמב רקיעב ,היצקינומוקל ןויסינכ לפוטמה י״ע תרגסמה תריבש תאו הרטמ לאכ
 יוטיב אקוד ואלו היצקינומוקל ךרד איה תרגסמה תריבש ויניעב :תיתרוסמה וזמ הנוש ורפ לש ותייאר
 ,ףוסבל .)היצקינומוקכ הלועפב יוטיב תנבהב ךרוצה תא שיגדה ,Limentani , 1966םג( .הלועפב
 .רכלב לש ויתונויער לע ססבתהב ,לפטמה ידי לע תרגסמה שוביש תא ללוכ יעיברה טרדאווקה
 
 

 היסרגרו תרגסמ .ד
 
 יאנת הניה תרגסמה ינאה תייגולוכיספ תרוסממ םיאקיטילנא יבגל .תקולחמב יונש אשונ אוה היסרגרה גשומ
 תומרל תגסל עמשמ ,ומצע  תא םיאתהל לפוטמה תא תצלאמ תיביספו העובק הביבס לש תונתשהה רסוח״ וב
 ךכל דוגינב .הרבעהה תזוריונ לש הזילנא רשפאל ידכ )525 'מע , Macalpine,1950 ןיפלקמ( ״תוידלי
 הקיזחמו תעייסמ/תרשפאמ הביבס םירציימ תרגסמה לש םייבויחה םיטקפסאהש עיצה טוקיניוו ,האוושהב/
 לש סחיה לש םיטקפסא תגציימ תרגסמה הב הביגמו תיביטקא הביבס לע אוה שגדה .הגיסנ תרשפאתמ הב
 תויתוחתפתהה תוערפההש םילפוטמ רובע ילופיט ןכוס איה המצעלשכ תרגסמהש שיגדמ טוקיניוו .לפטמה
 לופיטב תיחרכה הניה הקומע היסרגר הלאכ םילפוטמ רובע .)1955( בזוכ ימצע תריציל וליבוה םהלש
 /תרשפאמה הביבסה תא םיקפסמ יאקיטילנאה  לש היחה תוחכונהו תיזיפה תרגסמה לש ףורצה .יטילנאה
 לעש תומאתההמ קלח הניה םנמז םורט םישורפמ תוענמיה .יתימא ימצע לש ותוחתפתהל  הצוחנה
 .תושעל יאקיטילנאה
 
 בצמכ האור איה התוא ,הרבעה י״ע טלשנכ ילופיטה בחרמה תא הרידגה )55 'מע ,1952( ןיילק ינאלמ
 ,דיורפ םע םואתב ,ןיילק .לפוטמה םע עגמב יזכרמה ילכה אוה שורפה ובש ,  ”total situation“ ילטוט
 ויהי ,ינא יקלח םג ומכ ,םיערו םיבוט ,םיימינפ םיטקייבוא לש תוכלשה וב יביטקייבוא בחרמ רוציל השקיב
 תפאוש ןיילקש דועב .תרצוי ןיילקש וזמ הנוש תרגסמ ראתמ טוקיניוו .יטילנאה בחרמב תולגתהל םיישפוח
  "תונימא״ תועצמאבש הלאכ ,ןיטולחל תורחא תויוכיא שפחמ טוקיניוו ,ילופיטה בחרמב תויביטקיבואל

reliability םיאתמ בחרמהש ןוויכ ,תויביטקיבוס – לפוטמה לש תויביטקיבוסה תא תרשפאמה הריוא תורצוי 
 לופיטה תוטיש תא רזחשמ יאקיטילנאה לש גניטסה״ .וב עוגפל אל הסנמו לפוטמה לש היווהה תייווחל ומצע
 .)286 'מע ,1955 ,טוקיניוו( "היסרגר הנימזמ התוא תנייפאמש תונימאה .תוינושארהו תומדקומה יהמיאה
 םיבלשל היסרגר בייחמה קורפ לש יביטימירפ בצמב םיאצמנה םילפוטמ שיש איה טוקיניוו לש הנעטה
 ,קפסמ יאקיטילנאהש השיגרהו החוטבה הביבסהו היסרגרה תועצמאב .רתויב םימדקומ םייתוחתפתה
 תמייק ךכ .םירחא תונורתפ אוצמל ידכ  םייתוחתפתהה תונועביקהו םיפוליסה םע שגפיהל לוכי לפוטמה
 תולת ,)287 'מע ,1954 טוקיניוו(( ״תולת לש בצמל תגסל לפוטמל תרשפאמ ןוחטב תנתונש תרגסמ תניתנ״
 תנקורמ הרבעה לש גשומה םע תאז תוושהל ןיינעמ .םימדקומ םייתוחתפתה םיכילהת לחתאל הלוכיה האירב

Hollowed-out"תויומדה לש תויטמגינאה תוקושתה לש וז ,תישארל איה הגיסנה םש םג .שנלפל לש ״ 
 .)2010 ,1977 ,שנלפל( תומדקומה תולפטמה
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 ליכהלו תולגל אלא הגיסנ רוציל הדעונ אל תרגסמהש םיבשוח ,)1986( ןאיוג׳צא ומכ ,םירחא םיאקיטילנא
 ,רנייטש( ״ישפנ טלקמ״ לש גוסכ רתוי היסרגר םיאור תינאיניילקה היגולוכיספ-אטמה תרגסמב .התוא

 םיאנתב יוטיבל האבש יפכ ,לפוטמה לש היגולותפל תודעה םא יכ תרגסמה לש רצותה הניא היסרגר .)1993
 .תיטילנאה תרגסמה לש םידחוימה
 

 םירטמרפו תרגסמה .ה
 

 יקוליח םימייק םלוא .יטילנא ךילהת תגשהל הצוחנה תיטרדנטסה תרגסמה איה המ םיראתמ ונא הזה ךרעב
 רשאכ םיקדצומ םיבשחנ הלא םירטמרפ ,יללכ ןפואב .תרגסמה לש םירחא םיביכרמל םג םיעגונה תועד
 .תיטרדנטסה תרגסמה תא תאשל םילוכי םניאש ,תושק תויגולותפוכיספ םע םילפוטמב רבודמ
 
 ,היטס״ :ןלהלדכ ,הזילנאוכיספב רטמרפ גשומה תא הנושארל רידגה )110 'מע ,Eissler)1953  רלסייא
 ינמז תויהל הז יוניש לע .״ידעלבה ילככ שורפ שרודש ,יסיסבה ינכטה לדומה ןמ ,תיתוכיא וא תיתומכ
 רקיעב סחייתמ רלסייאש תורמל .רשפאה לככ םדקומ תיטרדנטסה הקינכטל םירזוחש ךכ ,םלעהלו
 שומיש השענ( רתוי בחר ןפואב ׳רטמרפ׳ גשומב שמתשהל ןתינ ,תוינשרפ ןניאש תורחא תויוברעתהל
 לש והשלכ יוניש ,רמולכ .)Loewenstein 1982,ןייטשנוול ,תוינכט תויצאירו ומכ ,םירחא םיחנומב
 הפסב שומיש ,תועשה תורידתב הכורכ תיטרדנטסה תרגסמב רשא ,תיטילנאוכיספה הטישה לש םיביכרמה
 .)ולוכ ךילהתה ךשמו העש לכ ךשמ( לופיטה ךשמו
 
 ומכ תושק תויגולותפ םע םילפוטמ םע הדובעב תרגסמב םייוניש סינכהל ץוחנש םיבשוחה םיאקיטילנא שי
 םידמוע אל תילובג תוישיא םע םילפוטמ״ש רמואש ,גרבנרק לש ותנעט וז .םייטוכיספ םילוח וא לובג ירקמ
 םיאנתב לופיטל סחייתהל עיצמ אל גרבנרק .)601 'מע ,Kernberg 1968( ״יטילנאה לופיטב היסרגרב
 םינשמ םניא ,תאז תמועל ,םירחא םיאקיטילנא .תיטילנא היפרתוכיספ לאכ םא יכ הזילנאוכיספ לאכ הלא
 תירשפא םגו הצוחנ םג איה תיטרדנטסה הטישה םרובעו ,הלאכ םילפוטמ רובע םייטרדנטסה םיאנתה תא
),H. Rosendfeld 1978(. היגולותפוכיספ יבגל תונוש תויטרואית תושיג םיפקשמ הלא השיג ילדבה 
  Krejci י׳ציירק ומכ ,םירחא םיאקיטילנא .וז היגולותפוכיספ לש םינוש םיגוסל םיסחייתמ םידחא םירקמבו
 תורומח תוילובג תוערפה םע םילפוטמש םיעיצמ  ,היצזילטנמ לע םהלש הירואיתב יגנופו ןמטבו )2009(
 2013(  ילופיט בצמ םייקלו ןנוכל ידכ הטישב םייוניש םיבייחמ ,תוינוציק םיכרדב הלועפל הייטנ םעו

Batman & Fonagy,(.  
 
 

 
 
 

 תרגסמה גשומב תופסונ תויוחתפתה .ו
 

 ךילהתש ידכ עיצמ יאקיטילנאהש המל תסחייתמ הנושארה ,״גניטס״הו ״תרגסמה״ ןיב וניחבהש םיבתוכ שי
 רנלימ .ומצע ךילהתל סחייתמ ׳גניטסה׳ש דועב )1952a רנלימ( רויצ לש תרגסמל המודב - םייקתי יטילנא
 ךרדב שרפלו תוארל שי םינפבש המ תא״ .ץוחבש המו םינפבש המ ןומיס ךרוצל תינויחכ תרגסמה תא האור
 אלו ,ירופטמו ילמיס ןפואב הארי וכותב שחרתמש המש הזכ םוחת תנמסמ״ תרגסמה .״ץוחבש הממ תרחא
 תומד״ לש םיחנומב םירבדמ )1957(Heimann  -ו )1958( Rycroft .)80-81 ׳מע b1952( ״יטרקנוק
 שמתשנ הז ךרעב .תופדרנ םילימכ ״גניטסו ״תרגסמ״ םיחנומב םישמתשמ םירחא ."תרגסמ" אלו ״עקרו
 .תרחא ןיוצ ןכ םא אלא ,תופדרנ םילימכ ןהב
 
 לש תויטרואיתהו תוינילקה תויועמתשהה לע תיניצר הבישח וררוע תרגסמה לש ןמזה דממ םע ןאקאל לש םייוסינה
 .תעדל-רומאש-טקייבוסכ יאקיטילנאה לע ולש החנהה היה ןאקאל לש רחא שודיח .)1958-1997( תיסאלקה תרגסמה
 סחייתמ םגו  ,םייטילנאה םיסחיב הצוחנה תיביטקייבוסרטניאה הירטמיסאה תא דבכמ תחא הנועבו תעב הז גשומ
 .םהלש םילפוטמה רובע אירב וגא לש אמגוד םמצעב וארש םיאקיטילנא םתוא לש תויביטמרונה תורמויל הינוריאב
 יאקיטילנאל תרשפאמ אלא ,המצעלשכ תינתוכמס אל :תילסקודרפ איה תיסאלקה תיטילנאה תרגסמה ,וז טבמ תדוקנמ
-1947-1997,1945( תינשרפ הדובעב הנממ ררחתשהל הגרדהבו לפוטמה לש וזה תינוימדה הכלשהה תא תאשל



 7 

 -ה תא הרקס )1977 ,1970 ,1969 ,1968( ומגרות םרטש םירמאמ תרדסב Aulagnier ריינילוא .)1966
ineluctable imbrication תויהל לוכי יכ תנייצמ איה .רחאה לש תוכלשהב טקייבוסה לש תרמגנ יתלבה  הפיפחה 

 .״רבדמ טובורל ותכיפה לש ,טלחומ דובעיש לש בצמב לפוטמה תא הדימעמ״ ,״ךתעד לע הלועש המ לכ דיגהל״ היחנההש
 הלש הגשמהב .רוכינ דילוהל לוכי תרגסמה לש תעד לוקיש רסח יטמוטוא םושייש תנעוט איה תופסונ םיכרדבו וז ךרדב
 םוקמ ותואב יאקיטילנאה תאו תמדקומה תילופיטה  תומדה תא תמקממ איה ,תענמנ יתלבה ״תינשרפה תומילאה״ לש
 סוניקואה ידיצ ינשמ םייתפרצ םיאקיטילנא הליבוה וז הרהזא תרעה .תינשרפ ״תופדוע״ב ןכתסמה הזכ ,ילסקודרפ
 דחוימב םישיגר ויה םייתפרצ םיבתוכ .םילפוטמה תנבהל תידגנ הרבעהב רקובמ אלה שומישהמ גייתסהל יטנלטאה
 .תיטילנאה תרגסמה ןמ קלחכ ,עגופ םגו ץוחנ םג תחאב אוהש ״ינייתפ״ה לאיצנטופל
 
 יטילנאה םוקימה" :analyzing situation  -הו  analytic site-ה ןיב ןיחבמ )Donnet )2001 טנוד
 היצאוטיסה״ .״יאקיטילנאה לש הדובעה תא תללוכה ,הזילנא םיעיצמשכ םייקתמש לולכמל סחייתמ
  .)138 'מע( ״םוקימהו לפוטמה ןיב ויד-םיאתמה שגפמהמ ירקמ ןפואב תעבונ תיטילנאה
 

 .)1967( רכלבו )1955( טוקיניוו םה גניטסה לש תיוושכע תיטרואית הגשמה לש םיירקיעה תורוקמה ינש
 האורה ,)1983( ׳הדשה תיירואית׳ב  םיר׳גנרבה ינש לש שומישל םג םיסחייתמ םיבתוכה ןמ קלח
 ,הרתהל ןתינ אלש ןפואב םירושק יטילנאה גוזב םיפתתשמה ינש :תפתושמ הריצי תיטילנאה היצאוטיסב
 הזככו יטילנאה גוזה לש תעדומ אל היזטנפכ ספתנ יטילנאה הדשה .ינשה אלל דחאה תא ןיבהל ןתינ אל
 .הלוכ הזילנאה ךרואל וילא וסחייתי
 
 שדקוה )1975( ״יטילנאה בצמב רדעהו היצזילובמיס ,יאקיטילנאה״ :ןירג הרדנא לש העפשהה בר ורמאמ
 תרגסמה ,טוקיניוו תא ןירג לש ותאירקב .תפרצל ןירג הרדנא ״אביי׳ ותדובע תאש ,טוקיניוו לש ורכזל
 לש ותלוכיב תעגופ וא תרשפאמה תיחכונה ״הביבס״ה םה התוא הוולמה תיטילנאה תוחכונה לש תוכיאהו
-אל ןהש תובשחמל איה  הנווכה ,הבישחב .תיתריצי הבישחבו רבעמ בחרמב תוסנתהל לפוטמה
 השיגדמ Rene Roussillon ןויסור הנר לש ותדובע .ימצעמ קלחכ תושגרומו תוכילשמ-אל ,תוירוטנוצילה
 לש ףתושמ הדש/רוזאב קלח תחקל לפוטמל הנמזה תויהל הלוכי תרגסמה" :״לגיווקסה״ לש תוכיאה תא
 וא ״קיזחי״ ךשמהב יאקיטילנאהשו )1995 ,ןויליסור( ״ולש וכרדב 'ביגהל' לוכי לפוטמה וב הבישחו קחשמ
-שומישה לש ןבומב ,בוציעל ןתינ יעצמא  ”médium malleable”םישענ תרגסמהו יאקיטילנאה .שרפי
 .)2013 ;1997 ;1988( טקייבואב
 
 

 הקירמא ןופצמ תומורתו תויוחתפתה .א .ו
 

 תיטילנאה תרגסמה/גניטסה/היצאוטיסה לע שגד םשו תינאידיורפה תרוסמה תא ביחרמה עיפשמ םרז
 ,Stone לאיורפסו ,לדומ ,ןוטס לש םהיבתכב אוצמל ןתינ ,יטילנאוכיספה ךילהתב תימניד הפתושכ

Modell, Spruiell. היצאוטיסה״ :)התעשב תינכפהמ הבשחנש( ולש תיסאלקה היפרגונומב ,ןוטס 
 גיצמ ,)1967 ,ןוטס( ״הרבעההו תיטילנאה היצאוטיסה״ :ךשמה רמאמבו )1961 ,ןוטס( ״תיטילנאוכיספה
 תדוקנמ .)3 'מע ,1967( תרציימ איה ותוא ״תוחוכה הדש״ םע תינגרוא הרושקכ תיטילנאה תרגסמה תא
 קחשמו ,תיסחי תורגוב תורבעה םג ומכ ,תויאכרא תורבעה תרוצב תוילשא תרדס תררחשמ תרגסמה וז טבמ
  .םינוש םינמז לש ןילמוג
 
 תא רידגמה ינבמ רצומכ תילאדיאה תיסאלקה תרגסמה לע בתכ ,)Robert Langs )1985 סגנל טרבור
 ולא םע בלטצהלו( החטבב תולעל תולוכי לפוטמה לש תועדומ אל תויצקינומוק וכותבש ישיא-ןיבה הדשה
 תרגסמה לש תורפה לש שורפו רושיא ,לוהינ ,ןוניכ״ ,וז ״תיביטקינומוק״ השיג ךותב .)יאקיטילנאה לש
 .)12 'מע 1979 ,סגנל( ״תורכומ ןניא תיסחיש תערכמ תובישח תולעב תויוברעתה לש הצובק תווהמ
-ןיבה הדשב ,תועדומ אל תויתמנפה-תויתכלשה תויצקינומוק לש תובורמה םינפה לש ולש הרישעה הסירפה
 תויוסנתהל תלוכיה םע רשקה – תולעל תרשפאמ ״תרמשנו הננוכש תרגסמה״ רשא ,תוחוכה-הבורמ-ישיא
 הלא לכ – לפוטמה לש הרבעהל יאקיטילנאה תמורתו ,ולשמ תוחתפתמ תוימניד תונוכת לעב רבעמ-בחרמב
 .אל םא ןיבו ךכב םיריכמ םא ןיב ,תויוושכע תויוחתפתה לש םייסיסב םיביכרמ םיליכמ
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 ,םייתוסחייתההו םיישיא-ךותה תוחוכה תיירכ לש תרוסמה תא ביחרמ )1989 ,1988( לדומ דלונרא
 תורטמה רואל ,)9 'מע ,1989 ,לדומ( ״תובורמ תואיצמ תומר לש לכימ״כ גניטסה לש תויזכרמהמ םיעבונה
 לפוטמה ןיב רשקה לש תוכיאה תא ללוכ ומצע גניטסה ותעדל .)1988 ,לדומ( לופיטה לש תונתשמה
 לע )1983( לאירופס לש שגדל הבחרהו ךשמהב .יטילנאה לופיטל ימנידה סיסבה תא גיצמו ,יאקיטילנאל
 רנלימ לש היגולנאהו ;)1979,1984( סגנל לש ״תרגסמ״ה ;״דוסיה יקוח״ו ״קחשמה יללכ״ לש תובישחה
 תרגסממה״ וזככ םג אלא )1967 ,רכלב( ץוליאכ קר אל ״תרגסמ״ל סחייתמ לדומ ,)1952( רויצה תרגסמל
 ׳ר( ״םיפתתשמ ינש ןיב רבודמ רודיס םגו הזוח״ לש ןוניככו ,)585 'מע ,1988 ,לדומ( ״תדרפנ תואיצמ
 , .J ,לגודקמ ׳ג םג ואר( .ןורטאיתב הילשא תריציל המודב ,הרבעהה תיילשא תא רצויה )הלעמל

McDougall  ,  1986(.  
 
 תושיגב ,תויוושכע תויאקירמא-ןופצ תוירואיתב החתפתה ,תימנידה ותועמשמב ,ומצע גניטסל תוננווכתה
 )Pelz and Goldberg  2013 ,גרבדלוגו ץלפ ,Goldberg , 2009גרבדלוג( הדשה תיירואיתו תוינאינויב
 2007( תיתוסחייתהה השיגב ןכו )Stern )2009 ןרטס ;Levenson1987  ,ןוסנוול( תישיא-ןיבה השיגב

Aron, 2001; Bass, םירחאו(.Hoffman  )2001( ליג תובקעב ,לשמל )Gill( לשטימ םע דחיבו 
 ךרוצל בושק היה אוה .תוינטנופסו תויסכיט ןיב ןילמוגה קחשמ לע בתכ ,םייתוסחייתהה לשה הצובקהו
 .םיקוחה תייעשהבו םיקוחב
 
 הוויהו תיסחי םדקומ םגרות Racker (1968)  רקאר ךא ,הקירמא ןופצב הנורחאל קר ארקנ רכלב הזוח
 תחת טייוו ןוסנאלא םאיליוו ןוכמב החתפתהש תישיא-ןיבהו תיביטקיבוסרטניאה הדובעה לע העפשה
 םייתוסחייתה םיגוה .םירחאו וראס לאינד ,לשטימ ,ןוסנבל רתוי רחואמו ,ןוסמות ,ןבילוס לש םתגהנה
-ןיב הדשב םישנא ינש םיפתתשמ וב בחרמ תיטילנאה הדובעב םיאור ),Bass 2007( סב ומכ םייוושכע
 .)2 'מע ,םש( ״םלוכל םיאתהל הלוכי אל תחא הדימ״ :תוידוחייה תא שיגדמ סגנלמ הנושב ,סב לבא .ישיא
 לש ןבומב ,תרגסמה .רכלבו םיר׳גנרבה תא תדהדהמה הבישח תרוצ ,יתוסחייתהה רבעב יוור וישכעו ןאכה
 ,םייתרבח םיאשונש הבשחמה תא תללוכו ,םישנא-ינש לש יטילנאוכיספה לדומל רתוי תמאות ,רכלב
 .גניטסב יוטיב ידיל םיאבו םוקמ םיאצומ םייטרואית-אטמו םיינוגריא
 
 םיינאינויב םיחנומב גניטס/תרגסמה תא האורה הביטקפסרפ חתיפ )2009( גרבדלוג רטיפ ,רכלבל המודב
 וכותל םוקמה תישענ תרגסמה ,גרבדלוג תעדל .תוקזחומו תולכומ תויטוכיספ תודרח וכותבש הנבמכ
 לכ לש הקימנידה תא ןיבהל ידכ .ימצעה לש םייטוכיספ וא םיעוגפ םיקלח לפוטמה וא יאקיטילנאה םינקורמ
 לע לכתסהל ןתינ ,םימיוסמ םירקמב תידגנ הרבעה/הרבעהה לש םילצופמה םיטקפסאה לש תויועמשמה
 ןוקיר לש םיכילהת ךרד םיליער ושענו ופלוסש תרגסמה לש הרואכל םיטושפה םיטנמלאה לע ,תרגסמה
-ץוחו םיארנ אל וראשי םה ,תרגסמב אבחתהל םילולע םירחאו ימצע לש םינכוסמה םיקלחה .הכלשהו
 םיישממה םיינשל הרזחב םילצופמה םיקלחה תא ריזחהלו םהב ןיחבהל לכוי יאקיטילנאהש דע םייטילנא
 גניטסה לש הגשמה חתיפ ,ב"הראב ןויב לש םימדקומה םיכמותה דחא ,ןייטשטורגֿֿ◌.תיטילנאה היצאוטיסב
 םכסה השענ ,תרגסמהמ הנושב ,גניטסה ןאכ .יטילנאה ״דודיב״ה לע ןגהל םימיכסמ םיפתתשמה ינש הב
 תרשוקש ,תירב םיננוכמ לפוטמהו יאקיטילנאה ,לפוטמה לש ותמכסה םעו תרגסמה יללכ תעיבקב :״שדוקמ״
 .Grotstein, 2011, p. 59)( .ומצע יטילנאה ךילהתה - ישילשה רומיש לש דיקפתל םהמ דחא לכ
 
 הב הגשמה עיצמ אוה .״גניטס״ו ״תרגסמ״ םיגשומה ןיב הנורחאל ןיחבה )Tabakin, 2016( ,ןיקבט
 דדמכ היחנה תשמשמ הנבמכ-תרגסמה תייאר .םיסחיל סחייתמ ״גניטס״ש דועב הנבמל תסחייתמ ״תרגסמ״
 העפשהה תא הרידגמש הריוואה תא חינמ ,תרגסמהמ הנושב ,גניטסה .הנבמה דגנ הלועפב יוטיבה שורפו
 ךפוהש ,יאקיטילנאהו לפוטמה לש ףתושמה בחרמה תא רפסמ גניטסה .לופיטה לש תיביטמרופסנרטה
 .םישנא ינש ןיבו לש תוחתפתה לש ימניד ךילהתל
 
 םיאקיטילנא .ומצע ינפב רופיס אוה קביווקמ םייתפרצ םיאקיטילנא לצא תרגסמ/גניטסה גשומ תוחתפתה
 םהלש יעבטה רשקה איה תיזכרמה העפשהה :תויטילנאוכיספ תויוברת שלש לש תמוצב םיאצמנ הלא
 תויוחתפתהל תועדומ ןכו תויטירבה הבישחה תולוכסא לכ לש תועפשה ןנשי ףסונבו ,תיתפרצה הזילנאל
 תיתפרצה תיטילנאה הליהקה לש תוהדזהה ,גניטסל סחיב .תיאקירמאה הזילנאוכיספה לש תויזכרמה
 םה ,ןוגניטייא לש הסרגה ןמ ןהו יאופרה לדומהמ ןה תעדומ תוקחרתה שיש ךכב :הרורב איה קביווקב
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 םיאקירמאה םיאקיטילנאה ןמ םיבר רובע גלפמ אשונ וכפהש ״םיינונקה״ םיצחלל םידגנתמכ םמצע ורידגה
 .)ב״הראב(
 
 תשרומה ,תיאקירמאה היצזיטרואיתה לש םיבושח םיקלח הנייפיאש תינמחולה תויביטרסאב ךרוצל דוגינב
 עדיה ףוג לש הבחרה םע דחי קימעמ חוכיו לש הדמעב יוטיבל אבש הבישח שפוח הדדוע ןאקאל לש
 לפוטמה לש ילטנמה דוקפתב תכמותכו ״ישילש״כ תרגסמה דיקפת לע ןירג הרדנא לש ותדובע .ינאידיורפה
 תנקורמה הרבעהה תא עיצהש ,שנלפל לש ותדובעו ,)1975( ףתושמ ״יטילנא טקיבוא״ רוציל ותלוכיב
 רותפל תורשפאה תא שדחמ הליעפמו ,תיסחי ביגמ-וניאש-יאקיטילנאה י״ע תררועתמש )662 'מע ,1977(
 תוכיא לע הבישחה תא ביחרה )Scrafone)2010  הנופרקס .ךכל תואמגוד ןה– �ודליה לש המגינאה תא
 ."passibility" לש ולש הגשמהב תיטילנאה הבשקהה
 
-אל םיביכרמ לש הריקחה התיה ,קביווקב  תיתפרצה הזילנאוכיספה לש תוחתפתהב ףסונ קזח עיפשמ םרז
 .םייטוריונ אל םילפוטמב רקיעב ,subjectification -בו ישפנ גוצייב םיכמות רותב גניטסה לש םייסאלק
  Cahn ןהאכ ;םידלי לש הזילנאב ילובמיס םולשתב השמתשה )Francois Dolto )1982, 1985  וטלוד
 לש תיתוזחה הסיפתב יגולוכיספ-אטמה שומישב וקסע םירחאו )1995( הנוד ,)2013( ןויליסור ,)2002(
 ןה ףא וויה קביווקבו תפרצב תויטילנאוכיספ תואפרמב תויוסנתה .םינפ-לא -םינפ הדובעב יאקיטילנאה
 ךילהתה לש תושלושמה טבמה תודוקנל עגונש המב רקיעב ,״תרגסמ״ה לע הבישחב םישודיחל רוקמ
 ; 2012Kestenberg;  Donet &de M'Uzan'  2012; Lasvergnas 2012 גרבנטסק( יתוחתפתהה

Reid2014(, ישילש דצ י״ע םולשתל סחיב )תויביטנרטלא תויוברעתה לשו )1986 ,1985 ,גרבנטסק 
  (ןיקטאידו י'ציבובייל – ׳תיטילנאוכיספ המרדוכיספ׳ י״ע תרגסמה תבחרה לשמל ,תיטילנאוכיספ הארשהב

Lebovici, Diatkin and Kestenberg952 ( I- 
 Gibeault )2005(. ןאקאל לש הקיטקרפהו הירואיתה לש ,תילסקודרפ םג םא ,תפסונ הבושח האצות, 

 הארוה ךלהמב גניטסה לש העיגפה לאיצנטופ לע םירחאו )1969( ריינאלוא לש תיתרוקיבה הריקחה התיה
 תמייק הקירמא ןופצב תיתפרצה ירבוד םיאקיטילנאה ןיב ,ףוסבל .םייטילנאוכיספ םינוכמב הרשכהו
 ןפואב ) 1977Imbeault ,ובמיא( רובידה לש ״"laying out הסירפה תא םיצעמ גניטסהש הבשחמה
 .ולש עדומ אלה ןויגיהב ןיחבהל רשפאמש
 
 
 
 

 הקירמא םורדמ תויפיצפס תומורתו תויוחתפתה .ב .ו
 

 םיטטוצמה םירבחמה םה )1967( רכלב הזוחו )1986( ןייוג׳צא ויצרוה ,תיאקירמא-םורדה הזילנאוכיספב
 ועיפשהש תויטילנאוכיספ תולוכסא לש יובירהו תיתוברתה תוינוג-ברה לשב .תרגסמל רושקה לכב רתויב
 ךרוצה לע ךשמתמ ןויד םייקתמ .רוזאב הזה אשונה לש הדיחא היארל ךרד ןיא ,הקירמא םורדב םינוכמ לע
 .תיוושכעה הרבחל הקינכטה תא םיאתהל
 
 תרגסמ קפסל םדיקפתש םינתשמ ךרעמ תללוכה ,השימג תאז םעו הרורב תרגסמ לע רביד )1986( ןייוגצא
 תמייקה תואיצמה תא גציימ גניטסהש ןעוט ןייוגצא .יטילנאה ךילהתה לש הסירפה תא רשפאתש הביצי
 ךילהתהש ןימאמ אוה .םייוצמ ונא הב תיתרבחה תואיצמכ וזה תואיצמה תא ןיבמ אוה .תיטילנאה היצאוטיסב
 .גניטסה תא עבקי ךילהתהש ןוכנ הז היהי אל ךא ,גניטסה לע עיפשמ
 
 ,)Fabio Hermann )1991 אוה ,גניטסה לע הבישחל םייאליזרבה םימרותה ןיבמ םיגוהה יבושחמ דחא
 ידכ םהלש הקיטקרפב תרגסמה תא םיננוכמ םיאקיטילנא ,ותעדל .תרגסמ יחנומב גניטסה תא האורה
 לע הניגמ איה ןיא .ץיחכ שמשמו הצוחה הנופ תרגסמה .הדותמה תא ודבאי אל יטילנאה ךילהתה ךלהמבש
 רדחב יוצמ ןוציחה םלועהש ןוויכ ,תירשפא יתלב המישמ וז ;ןוציחה םלועה לש השילפ ינפמ הזילנאה
 לש הירואיתה בלב  .תיתרגש הבישחמ יטילנאה גוזה לע הניגמ איה ,תאז םע .לפוטמהו לפטמה ךרד לופיטה
-גוציי תוארל לוכי לפוטמה ובש הזילנאב עגרכ וניבהל רשפאש ,׳הדשה תסירק׳ לש גשומה תא אצמנ ןמרה
 לש רכיהה ןמיס ,ותעדל ,אוה םייקתמה היצקינומוקה הדשב רבשה .חכניהלמ עונמ היה הכ דעש ימצע
 .התנתשהש תימצע הסיפתל םיעדומ תושעהל םילוכי םילפוטמ תרגסמה לש רדגה ךותב .יטילנאה ךילהתה
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 הבשחמה תא ומדיק )2000( םירחאו   Eizirik, Correa, Nogueira הריאוגונ ,היארוק ,קירזייא
 םה  .דבכל שי יטילנאה גניטסה לע םהיתוכלשה תאש ,םייפיצפס םינויפיא יחכונה יתרבחה טסקטנוקלש
 לש תיטילנאה הדמעה תא תללוכה ,תיטילנאה תוהזה ןוניכב יזכרמ דיקפת תיטילנאה הרשכהלש םינעוט
 :תרגסמה דיקפת לע ןירג לש הפקשהה תא םיקלוח םה .סופורטופא לש גוס תויה לש – תרגסמה תרימש
 .יטוכיספל ךפהי אלש ידכ ישונא סחי לכב ,עלבומב וא יולג ןפואב ,חכונ תויהל בייחש ׳ישילשה׳ לש דיקפתה
 בצמב גניטסה תא רמשל יאקיטילנאל רשפאיש הז אוהש ימינפה גניטסה לש תועמשמה תא םישיגדמ םה
 .יחכונה יתרבחה
 
 סחייתמ ,הדירד תובקיעב ,)Marcio de Freitas Giovannetti )2006  יטנבוי׳ג סטיארפ הד ויסרמ
 חוכיווב תיתועמשמ הדמע תפקשמ וז השיג .ונימיב םיאקיטילנא לש hospitality  םינפה תרבסהל
 ואלו ירשפא  גניטס תינילקה הקיטקרפב ץוחנ תאזה תעב יכ בשוח יטנבוי׳ג .הקירמא םורדב יטילנאוכיספה
 תעצה ,תועיבק ומכ םיגשומ לש םמוקמ םיספות הצואתו תוריהמ רשאכ ,םויה לש םלועב .יסאלק אקוד
 לש םייזכרמה םידיקפתה דחא ,הז רבחמ רובע .הזילנא לש גוס לכ חתפל םיטנייצפמ ענמי יסאלקה גניטסה
 םיכירצ םיאקיטילנא .חתפתהל לכות הזילנאהש ידכ ירשפא גניטס יתגרדה ןפואב ןנוכל אוה יאקיטילנאה
 .ילאוטריוו אלו יתימא םויק לש םוקמ ,םוקמל ךופהי ,תולובגה רסח ,ילאוטריווה בחרמהש ךכל רותחל

 
 
 

 םייטילנאוכיספ םינולימב גניטסה
 

 םירושקה םיכרע םנשי ,תאז םע .עיפומ וניא ״גניטס״ ךרעה םיצופנה םייטילנאוכיספה םינולימה ןמ הברהב
 םהב םינולימ ,ללכה ןמ םיאצוי .הקינכטו תוילרטיינ ,תורזנתה ,ףצ בשק ,תוישפוח תויצאיצוסא :גניטסב
 :םה ,עיפומ ״גניטס״ ךרעה
                    Psychoanalytic Terms and Concepts, Eds: Auchincloss, E. and Samberg, 

E. (2012) ״יטילנא ךילהת״ :ךרעה תחת,  
Dictionaire International de la psychanalyse, Ed, De Mijolla, A. (2013)    

Diccionario de Pscicoanalisis Argentino, Ed: Borensztejn,C. (2014) 
Under "Bleger/Encuadre [Frame]" and "Campo Psucjoanalitico [Field]" 

 
 

 םוכיסל תורעה .ח
 

 .םירוזאה תשלש לכב תינילקה הקיטקרפב םויכ םג ףקת ראשנ דיורפ י״ע דסונש יפכ יטילנאה גניטסה
 תעדומ אלה תועמשמה לש הנבהבו הגשמהב רקיעב תויוחתפתה ולח טוקיניוו רכלב לש םהיתודובע תובקעב
 תדובעב םיפסונ םיחותיפל ליבוה ןויב לש ״ירבר״-ה גשומ .יאקיטילנאהו לפוטמה רובע גניטסה לש
 תדובעלו תיטילנאה הדמעל בלה תמושת .ומצע יטילנאה ךילהתבו )ימינפה גניטסה( יאקיטילנאה
 .דגנה-תרבעה לש תבחרתמה הגשמהל הרושק איה ףא יאקיטילנאה
 
 ינש ןיב םיניחבמ םירחא דועב ,תופדרנ םילימכ םידחא רובע םישמשמ ״תרגסמ״ו ״גניטס״ םיחנומה
 .הכותב שחרתמה ךילהתל ינשהו תרגסמה יללכל רושק דחאה .םיגשומה
 
 המילהב וניאש יסאלקה יטילנאוכיספה גניטסל לגתסהל ךרוצה יבגל הגאד הנשי הקירמא םורדב
 .יתרוסמה גניטסה תלבק דגנכ תולעופש תויתוברתהו תויתרבחה תויושחרתהל
 
 ןוגכ( תוזילנא לש לוהינה יאנתב םייונישש הגאדה לשב ״גניטס״ גשומל רתוי הבר תובישח םויכ תנתינ ילוא
 יסיסבה גשומה לש תובישחהו תועמשמה ןדבאב ואטבתי )תילאוטריו תוחכונ תורשפאמה תושדח תויגולונכט
  .הזה
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