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ה״ונד״ של *w», בחלק חעליון״ ״אני ה *.1
על־ הפרט הכוונת האדם. של הפנימי הדרך למורה ההופך ה״אני״, של ייחודי חלק מהווה העליון״ ה״אני

 בתוך להתבונן עצמו, את לבחון נאלץ שהוא האדם, מרגיש כך פנימיותו. מתוך נעשית העליון״ ה״אני ידי
 ייתורי עצמו את ולייסר לשפוט צורך חש הוא מהמותר סטייה של במקרה ובמעשיו. במחשבותיו ולדון תוכו,

עיניו. לנגד תמיד אותם ולשוות אידיאלים לעצמו לעצב נזקק כן וכמו מצפון)
 לתרבות. למסורת, בהתאם לפעול ומכוונו האדט את מגביל האישיות, של פנימי כמנגנון העליון״, ה״אני

החברה. של כתובות והלא הכתובות לנורמות לדת,
 אל להתעלות מחייתו ואף וו אח ממריץ הוא המושלם. אל—האידאל אל הפרט את דוחף העליון״ ה״אני

האוניברסל׳ייט. הכלל־אנושיים, ואל,האידאלים המוחלטים הערכיט עולם
 על ולוחץ ה״סתמי״ של האינסטינקטיביות הדרישות כנגד העומד נפש כמנגנון משמש העליון״ ה״אני

להם. להכנע שלא ה״אני״
 אותו ומכוונים ה״מני״ על הלוחצים נפש מערכי שני מהווים העליון״ וה״אני ה״סתמי״ כן, כי הנה

מנוגדים. לכיוונים
 במגבלות התחשבות בלא לפרט, ועונג נועם תחושות ומתן הדחפים סיפוק עבר אל לוחץ ה״סתמי״

 מנגנון את מהווה העליון״ ה״אני ואילו הדורות. ולמורשת המקובלות לנורמות לב שים ובלא המציאות
הדורות. מורשת את גם זמנית ובו הפרט של והחברתית המשפחתית המערכת את המייצג הפנימי הנפש

 כניעה מפני ה״אני״ בלימת של החשובה למטרה שהתייחד מה״אני״ חלק הוא העליון״ וז״אני כאמור,
 מוסריות. למטרות לשאוף ה״אני״ את דוחף הוא בעת ובה הסביבה, לדרישות או/ו ה״סתמי״ לדרישות

 ומידמה. עיוות הם ומה מוסר, צדק, יושר, מהו רע, ומהו טוב מהו הפרט חש העליון״ ה״אני באמצעות
 נפשית(־־ באנרגיה עשירים ב״סתמי״ שמקורם הדחפיט ועיקר. כלל קלה אינה העליון״ ה״אני של מלאכתו
פורקן. הדורשת פנימית גרייה ויוצרים לוחצים והם ליבידו)

 הנובע הנפשי המתח את לבטל אף או להקטין המאמץ היא הנפש בתיי השלטת המגמה כי סובר, פרויד
 תחושת שיחוש הרי מהלחץ, ומשתחרר הדחף״—ה״צודך את מספק שהפרט בעת הדחפים. של מלהצם

 השחרור המציאות. עקרון עליו התגבר לא עוד כל ביחיד, השולט ההנאה עקרון של הביטוי חהו עונג.
משקל. שיווי של תחושה מעניק רזה האנרגטי
 הלחץ את בלחץ. ונתונים בנוזל המלאים קיבול כלי למערכת הדחפים של הדינאמיקה את מדמה פרוש

 לחץ—שלובים כלים במערכת נוזל. מעט נשפוך הקיבול, כלי את חלקית נרוקן אם רק לשחרר נוכל המעיק
 השואף היחש מהלחץ. שחרור משיגים וכך הסמוך לכלי הנוזל מעבר את גורר נוזל, שמכיל האחד הכלי על

 ה״אני מנסה וכאן ה״סתמי״, לדרישות בהתאם לפעול עצמו, את ה״אני״, אח גורר מהלחץ להשתחרר
 יכולתו ובמידת ה״אני״ במבניות העניין תלוי דבר, של בסופו הנגדי. הלחץ באמצעות כוחו אה העליון״

 זאת ועם הכיוונים, משד עליו הפועלים החזקים הלחצים כין מסויימח בייחודיות עצמו את לנווט או לפשר
 ה״סתמי״ לחצי כין ה״מתווך״ תפקיד את ל״אני״ ייחם פרוש ומספק. מוצלח ולתיפקוד משקל לשיווי להגיע

 מנגנוני שני מצד עליו המופעל הכפול, הלחץ על להתגבר כד« העליון״. ה״אני שמצד הנגדיים הלחצים ובין
ועוד. מודעים בלתי הגנוז מנגנוני הסתגלות, מנגנוני :כגון למיניהן, טכניקות ה״אני״ מפתח המנוגדים, הנפש

לאור. לצאת העומד ספד של פרק מתוך סעיף *
ובהידורו, המאמר בעיבוד הרכה טירחתה על (ו־סל) דפנה רותי לגב׳ נתונה המחבר תודת



עצמאי אוטונומי כמנגנון — וי״אני״ ג.
 הפסיכואנאליטי, לזרם משתייכים הם שאף ),i960(רפפורט וכן )1939(הארטמאן טוברים פרויד, כנגד

 יכולה״אני״ לסברתם, עליון״). ו״אני הנפש(״סתמי״ מנגנוני שני שבין המתווך להיות חייב אינו שה״אני״
 יפתח לא הוא אך עליו, פועלים ו״הסתמי״ העליון״ שה״אני אוטונומי למנגנון ולהיות ולהתפתח להוסיף
 באדם מצויות החיים מראשית לדעתם, אוטונומית.—עצמאית תגובה אלא מתווך של תגובה בהכרח

 של הראשונות האוטונומיה של המנגנונים הם אלו לסביבתו, ההסתגלות את לפרט שמאפשרות מערכות
 הזכרון כוחות את כתינוק, ומתפתחת ההולכת המוטורית המסוגלות את; כוללים אלו מנגנונים ה״אני״.

סביבתו. בתוך לתפקד בבואו ל״אני״ מועיל מידע של למצבור ומתאספים נקלטים לרשמים ההופכים
 לצורך חשובים עזר מנגנוני מהווים הם גם טעם... ריח, ראייה, שמיעה, :החושים שאר אף דומה במידה

 מאפשרים יחד, כולם החשיבה. הילד של לעזרתו באה אלה, לבל ומעל בה. ושליטה המציאות קליטת
 והם ה״אני״ של ההגנה מנגנוני מתפתחים יותר, מאוחר כשלב הדחפים. של להצם את להפחית ומסייעים

 הסביבה, לבין היצרים שבין הקונפליקטים לחץ עקב נוצרים אלה המשניים. האוטונומיה מנגנוני את מהווים
 אמצעי כן. אם יש, האוטונומי״ ל״אני ב״סתמי״. שמקורם מדחפים ניזונים הם העליק״. ה״אני לבין בינם וכן
 תפקיד הממלאים הקוגניטיביים(ההכרחיים) התהליכים הם אלה הסתגלות, לו המאפשרים ראשוניים. עזר

 והתיפקודים במידה מקונפליקטים. חלקית החופשי ה״אני״ של עיצובו את שיאפשר בתהליך חשוב
 וזו בכלל, הסביבה עם ואינטנסיבי ער קשר ליצור מסוגלים יהיו והשכליים, הקוגניטיבייס־הסנסומוטוריים

 הכוחות אם קורה ומה הדחפים. של מלחצם בהרבה או במעט ישתחרר כי ל״אני״, לו יוקל בפרט, החברתית
 ה״סתמי״, מצד לחץ ביתר נתון ה״אני״ יהיה אז, או כהלכה? מתפתחים אינם הפרט של האינטלקטואליים

 רפפורט) של המשנית״(מונח ״האוטונומיה של המנגנונים לעזרת הרקק והוא כנגדו, לעמוד עליו יקשה
 העומדים לכוחות בהתאם לפעול עצהאי לפיכך, הוא, האוטונומי״ ה״אני ההגנה. מנגנוני על המתבססים

 והסנסומוטוריים, הקוגניטיביים שהכוחות איפוא. ראינו פשרה. של בדרך דווקא ולאו ייחודית בדרך לרשותו,
 מכיוון הפועלים הדחפים את לנטרל יוכל הוא ובאמצעותם לפרט, לעזר להיות יכולים כהלכה, בו התפתחו אם

״הסתמי״.

חעלמף׳ ש&״אני המודע תחלק — מצפון ג.
 זקוק אינו נאה, וחינוכו נאה שהשכלתו ״אדם

שלו״. מצפונו לו יש ההוא מישרים, למגיד
ח׳) כדך כתבי... כל פרץ, (י.ל.

 מודעת שלמערכת בפיתוחה אינטלקטואליים, כוחות אותם של להתפתחותם רבה השפעה שישנה נראה
 אל להתייחס ניתן האדם. של )conscience(המצפון ;יום יום בשפת קרויה זו מערכת האדם. את ״מכוונת
 מלבצע נמנעים אנו מהמצפון. בהחלטותיו מושפע רובנו העליון״. שב״אני מודע חלק אותו כאל המצפון
 אותנו המאלץ ופנימי הגיוני שיקול מתוך היתר, בין ואת כל אחרת, פעולה לבצע השים או מסויימת, פעולה
 יוצא פועל הן הפנימית, החובה מתחושת הנובעות — תעשה״ ו״לא ״עשה״ של אלו התנהגויות זו. בדרך לנהוג

 תחושה מתוך יסוד חובות ממלאים בניהאו־ם רוב העליון״, ה״אני של המודע מהחלק השואב התפתחותי
 ואינם רוצחים אינם שורדים, ואינם גונבים אינם האדם בני רוב מצפונם. מעומק היונקת חובה, של פנימית

 רואים אחרים הנכה. או היתום,החולה הזקן, :הנזקק לעזרת לחוש פנימי צורך חשים רבים בזולתם. מתעללים
 מכל רבים אישי. או חברתי סעד צדקה, פעילויות לטובת מהונם או מאונם אמו מזמנם להקדיש לעצמם חובה

 בתחושת מסתפקים הם כלשהי. חברתית־חיצונית תמורה לקבל מנת על זאת עושים אינם כן, העושים אלו
ותמורה. חמוק המעניק והוא לפעולה שמניעה זה הוא המצפון מצפונם. מתוך המתקבלים והחיזוק הסיפוק
 לעיל,(שבעיקרו דובר בו מורע, חלק אותו העליון״. שב״אני המודע החלק של החיצוני ביטויו כן, אם זהו,

 ולא מוחלטים ערכים של לאמור; אוטונומיה, של גבוהים לשלבים עד ומתפתח מוסיף קוגניטיבי־הכרתי)
ההתבגרות. לסוף עד כלל, בדרך נמשכת, זאת התפתחות יחסיים.

שב״אני»עליון״ כיודע הצלמי ויחלק ד.
בלתי שהוא נוסף חלק גס שקיים מכאן, משתמע המצפון,—העליון״ שב״אני המודע החלק על דברנו אם



 הראשוני. החלק את מהווה אשר מודע, ובלתי נוסף מחלק גם העליון״ ה״אני מורכב ואכן, במהותו. מודע
 כך (על והזדהות. הפנמה של הגנתיים תהליכים של בסים על מתפתח הוא ש׳). 8-3( הרך בגיל עוד הנוצר

 תחושה מתוך כורח, תחושת מתוך אחרת או זו חובה הממלאים אנשים ישנם להלן). הדיבור את נרחיב עוד
 לא זו, מסויימת חובה ימלאו לא אם לעמוד. מסוגלים הם אין כנגדו אשר כפייתי אילוץ מתוך לית־ברירה, של

 אלו, כגון במקרים קוגניטיבית. התחבטות ושל הגיוני שיקול של תוצאה אינם מעשיהם מנוח. למצוא יוכלו
 ה״לא החלק את ומהווים הרך בגיל בתוכם הופנמו אשר נפש, מערכי אותם ע״י מכוונת שהתנהגותם נראה,
דוגמא: באמצעות הדברים את נבהיר שלהם. העליון״ ב״אני מודע״
 נושא בן ואין אחותו, עם מתחתן אינו אח לאמור; הקרובה, משפחתם בתוך נישאים אינם האדם בני רוב

טאבו. —גמור איסור בבחינת הריהו המין, יחסי את המגדיר התחום כל לרעיה. אמו את
התנהגותו. את מכוונים הם שלו. מודע״ ב״לא חקוקים ונמצאים הפרט בתוך נחרתים אלו כגון איסורים

 אם אלא מנשוא, קשה הפנימית תחושתו תהא מהם, יחרוג אם עליהם. לעבור שלא פנימית בכפיה נכפה הוא
 העליון״ ה״אני ע״י מונחית זו כפיה הזו. הפנימית הכפיה את שניטרל וייחודי מקביל תהליך התרחש כן

 בילדות כאמור, שהתרחשו, וההזדהות ההפנמה בסים על שנוצר חלק באותו לאמור, מודע. הלא בחלקו
ונדגיש: נחזור ביניים כסיכום הילד. של הרכה

מודע. לא—והשני המצפון, —מודע האחד חלקים. משני מורכב העליון״ ה״אני
 המסוגלויות של באמצעותם בהמשך, באריכות יובהר שעוד כפי מתהווה, המצפון,—המודע החלק *

 כיוון המבוגרים. על מקובל להיות בצורך ניחן היותו המבוגרים, את לחקות יכולתו כמו באדם, הקיימות
 להשקיע לו המאפשרת האמפתיה, בתכונת אף בורך הוא וחביב, נעים סימפטי להיות דרך יחפש הוא שכך,

 וחפצים בעצמים כמוגם וכדו׳... סבתא סבא, אבא, אמא, :במו לו החשובות בדמויות רגשי באופן עצמו את
 וזאת סביבתו, עם תקינה גומלין פעילות לפתח בהמשך, לו, מאפשרת האמפתיה, בהם. ומתעניין נתקל שהוא
 את להזכיר נשכח לא כולם, ועל הזולת, של רגשותיו ואת חוויותיו את לתפוס לו מאפשרת שהיא לכך הודות
 הילד שגדל ככל לה, הודות בולו. המכלול על המנצחת הפרט של האינטלקטואלית התפתחותו :והוא העיקר

מצפונו. יונחה פיהם שעל שפיטה הליכי בקרבו מתהווים ומתפתח,
 הקטן, הילד הגנתית. שעיקרה דרך על הרך, בגיל מתהווה —העליון״ ה״אני של מודע הלא החלק לל
 את להגשים בו ודוחק הלוחץ ה״סתמי״ ובפני עצמה את עליו הכופה המציאות בפני אונים חסר שהוא

 תהליכים באוחם אותם מוצא הוא הגנה. של לאמצעים נזקק המציאות, עם להתנגש ובכך הדחפים^
 רחב הינו העליון״ ה״אני של זה מודע בלתי תחום וההזדהות. ההפנמה בדרך בו שמתרחשים חשובים,
 לאותם הפתרון קונפליקטיה. של מערבת בתוך נתון שהילד מכך, כתוצאה נוצר והוא נפשי, כמרכיב

 אחרון עניין פנימי. כורח מתוך מפנימיותו, תנבע הפרט על השפעתו מודע. בלתי וישאר נשאר קונפליקטים
 שהקורא בתקווה, להדגימו נטרח ראשונה. ממעלה היא ההתנהגות להבנת וחשיבותו ומורכב קשה הינו זה,

 ניגש עתה לעת ובהירה. בדורה המשנה תהא הנושא, לימוד של בסופו רק כי ויבין, רוה באודה הוא אף יתאזר
:ההבהרה לדוגמת

 מתעורר לעצמם, להזיק—הזה הצורך לכך. מודעים שיהיו בלא לעצמם, להזיק נוהגים מילדינו מעט לא
 בהזיקם היא: התשובה זו? תופעה נסביר איך !...הדבר כך אכן, היתכן? ננזפיט. שהם לאחר בעיקר בהם

 אותם אח נראה פעם לא עליהם. המעיק מלחץ להשתחרר ובכך עצמם את להעניש מנסים והם יש לעצמם
וו. עצמית הענשה פעולת לאחר מיד שגרתי, לחיפקוד הרגיל, לאמון משקלם, לשווי חתרים ילדים

 היתה לא היא שלו. המשקל שווי את ערערו; הילד, כלטי שלנו המוסר הטפת או הגערה, שהכעס, נראה,
 שהתגובה להיות שיכול אלא, נגדי. בכעס האב או האם כלפי להגיב רצון בר עוררה מכך, יותר ואף לו, נעימה

 המורה או ההורה מצד חריפה תגובה לגרור היתה עלולה הילד, מצד התפרצה אילו החוצפנית, או השלילית
 להניח יש לעצמו. יזיק לא ואף כך, בשל עצמו, את הילד יעניש לא כלל בדרך להבליג. הילד בוחר ולכן

 כלפי תגובה כל יבטא ולא יבליג הוא שאף ילד יימצא כנגדו, אך לא. ותו ״pan ״פרצק בהפגנת שיסתפק
 מלהביע ממנו מונע מודע״ ה״לא בחלקו העליון״ שה״אני משום מתרחשת שלו זו הבלגה אך הנוזף, המבוגר

 הוא בו. הנוזף המבוגר את להעניש או להגיב, לצעוק, רצץ כל במודע חש אינו רוב, פי על זה, ילד כעסו, את
 על וזאת עצמו, את מעניש הוא בהם אחרים רבים מקרים יתכנו אביו. את העניש כאילו ובכך עצמו את יעניש

 הנפש... דרכי הן נפתלות ארן, אשם. עצמו בו הרואה העליון״ ה״אני לו מורה שכך שום
בקיצור: הדברים עיקרי על נחזור הבה וכעת,

מהווה והוא רך, בגיל בו הופנם זה איסור ההורה. כלפי התנגדות לגלות האיסור קיים מסויים בילד »)



הילד. ע״י נשלט בלחי גם כך ומשום מודע״ ״לא נפשי מערך
 שלו לצורך מודע היה לא עצמו שהילד תגובה, נגדית. לתגובה צורך בו ועודר הילד על כעם ההורה ב)

 אליו, שהופנה הכעס על מורת־רוח להביע האפשרות את ממנו מנע מודע״, ה״לא בחלקו העליון״ ה״אני בה.
תודעתו, אל להגיע עצמה. זו מעובדה מנע אף ואולי
 או/ו שתפצה לתגובה צורך מעורר לו), מודע לא כמוכן, מודע״(והוא, ב״לא בתוכו שהצטבר הכעס ג)

הפנימי. הנפשי מהלחץ אותו תשחרר
 האשם רגשות אביו. על לכעוס שהעז על מודעות, לא אשם תחושות בו מעורר בתוכו שהצטבר הכעס ד)

עשה. שהוא במה אשם הוא שאכן התחושה את בו מחזקות הן אביו. את שהכעיס העובדה עצם על מוכללות
 נוספת אפשרות באביו. פגע כאילו ובכך עצמו את מעניש כאביו, עצמו ורואה אביו עם המזדהה הילד ה)

 הדינאמית השונות העליון״. ה״אני כמצוות עצמית ענישה מהווה לעצמו גורם שהוא הנזק כאשר תתהווה
ג׳. מסעיף החל כמפורט, תתחיל

 מוצא שהוא הפתרון להיענש. חייב עצמו שהוא איום תחושת ועימה מצטברת נעימות אי חש הילד ו)
 ענישה מהווה לעצמו הנזק גרימת עצמו. בעיני לכאורה מזוהר וכך עצמו את שיעניש בכך, הוא לעצמו
עצמית.

14רוגדורנ3 דיון - חמחע׳וקונ״ טלע מ.
 הקשים הדברים מכל דעתו... לסוף ירדתי שלא לי נראה ו המחבר של הסיפא דברי עלי קשים t איסכא ד״ר

מהם. בשניים אתמקד עלי,
 עצמו, את ולהנות לענג חפץ שהפרט ידעתי כה עד י ? עצמו את להעניש יתפח שאדם יתכן כיצד ראשית,

 לעצמו ומזיק המעניש שאדם יתכן כיצד שנית, פבל... או צער לו לגרום שיכול כל מעצמו למנוע ינסה הפרט
! ? נינוח מכן לאחר נעשה

 הגיונית היתה זו, שבפעם חשיבתך, של תוצאה והן משקל כבדות הפעם שאלותיך אכן :מסתברא פרוס׳
 ושחרור הקלה יחוש לא ואף לעצמו יזיק לא אדם בנזודע אכן, האדם. שבנפש המודע החומר על ומתבססת

 שבו. מודע הלא החלק מתוך זאת עושה עצמו, את ולהעניש להזיק הנכפה אדם עצמו. את שהעניש לאחר
 יצרי גוון ורוויים ביסודם ריגושיים הם מודע, הלא בחלקו העליון״ ה״אני של מרכיביו כי להבין, עליך

 בו אמביוולנטי ממצב ליבידונאלי, קיפוח מתחושת כתולדה המחבר, ע״י שיובהר כפי נוצר, הוא מובהק.
 פתרון חיפש בקונפליקט, הנתון הילד הסביבה. דרישות—ומאידך עליו, הלוחצים דחפיו — מחד הילד. נתון

 כי חשוב לחרדתו. הגורם שהיה המודל דמות את סמלי, באופן ש״בלע״ בכך אותו מצא הוא שלו, למועקה
 תרצה, אם דברזה, הילדותית. במתכונתו החייט להמשך נשאר מודע״ ה״לא בחלקו העליון״ שה״אני תדע,
 וקשוחים אכזריים לעיתים ביותר, פרימיטיביים נפש מערכי כך משום יש חיים. עובדת זו אך טראגי״. הוא

 על שיטילו מבוגרים, יותר ומאוחר ילדים, מצדים כך ומשום העליון״. ה״אני של מודע״ ״לא חלק באותו
 אחרים. ילדים יימצאו כנגדם, חיותם, תחום של מקסימלי צמצום כך כדי עד יתר, ריסון או יתר, פיקוח עצמם
מודעים עצמם הם שיהיו בלא ופנימית. כפייתית במצווה עצמם את ויענישו עצמם כלפי יתאכזרו אשר

לבך-
עליהם?! הנסוך החיוך ואת הזורחות פניך את מבין אינני ידידי, במחילה,

 חמודות תאומות בשתי בורך בני לאחרונה... אותי קרה אשר את לך לספר חייב אני איפכא: ד״ר
היה: כך שהיה, מעשה חיים. חדוות הרבה לי המוסיפות
 וותיק מכר עומד הבית בפתח והנה ופתחתי, נגשתי דלתם. בפתח הפעמון צלצל בני, בבית מבקורי באחד

 אחת את וראיתי הצידה הבטתי בינתיים סירב. להיכנס, לאיש שהצעתי ואף מילים, בינינו החלפנו שלי.
 השלוש בת התאומה בתיקה?... לחטט לך מרשה אמא האם הערתי: אמה. של בתיק מחטטת התאומות
 האוכל אמה... בפני עלי להתלונן ורצה בבכי... ופרצה מסתכל?,.. אתה למה להסתכל... אסור לך השיבה:

דבריך? עם זה סיפור לקשר
 לחטט האיסור את כנראה, קלטה, השלוש בת גברתך ■ לא וכלל כלל איפכא... איפכא, :מסתברא טרום׳

* נמצאת היא בראשיתו. עדיין התהליך תלוי, משתנה של במצב עדיין נמצא האיסור אך אמה. של בתיקה

הנלמד, בחומר והעמקה נוסף עיון לסטודנטיות לאפשר היא ו׳׳מתסכרא׳׳, ״איפכא״ החברותא: באמצעות הדיון. מטרת *



 ואוסר. עומד ההורה כאשר לאמור, מאיימת. חדה״ כש״חרב רק נשמרים החוקים בו ראשוני בתהליך עדיין
 באומרה האוסר. עס או האיסור עט מזדהה לא עדיין היא בתוכה. הופנמו ולא לה חיצוניים עדיין האיסורים

 עצם זהו לאסור, אמא של בתיקה החיטוט את שעושה שמה הכריזה כאילו להתסכל, עליך היה שלא לך,
 טוב ולכן, וכד... לאסור, יפה״, ל״לא שלה המעשה את ההופך הוא שלך המבט לאמור, שלך!,.. ההסתכלות

 שחטטת בשעה עליך הסתכלתי כי עלי ומתלוננת בוכה את החמודה: נכדתך אל ודברת הוספת אילו היה
 התיק בחפציו. מחטטים אין רשותו. בלא אחר. אדם של בתיק לחטט שאסור חמדתי, לך, דעי אמא. של בתיק
 שלמישהו כתיק לחטט אין ונאמריחד: בואי אותך. רואים אץ כאשר גט לחטט, אסור פעם אף לאמא. שייך
 מה בין דיפרנציאציה של החשוב התהליך יתהווה אט אט כי איפכא ידידי לך, ודע אותך. רואים כשלא גם אחר,

לאחר. ששייך מה ולבין ששלה
כבכי? פרצה ולכן מפני חרדה שמא או פחדה נכדתי האם איפכא: ד״ר

 היחה יכולה אתה, שאילולא כך, לחשוב סביר אף ואולי גם, יתכן אך שפחדה, יתכן מסתברא: פרופ׳
בטיול... למענה נקנו אף ואולי אמא של בתיקה שהיו סוכריות או עוגיות אותן את ולמצוא ולחטט להוסיף
 מהן לטעום לשתיהן נתנה ואמה התאומות עבור נקנו שהעוגיות לדעת, ולמדתי ביררתי אכן, :איסכא !•״ר

הטיול. בעת
 אינו עדיין האיסור אך אמא, של בתיקה החטטים שאץ ידעה שהיא להניח סביו׳ כן, אם :מסחבדז; פרום׳

 תגובתה תובן וכך וכר... האם האב, שהוא המשמעותי״, ב״אחר התלוי משתנה בגדר והוא צרכו, די מופנם
 כגורמי המתמקד ודאגה חשש של מצב הוא הפחד אם :החרדה בעניין דבריך סוף לגבי כלפיך. המאשימה

 פנימי מגורם תולדה היא שהחרדה הרי מפניהם, להשמר או בהם להלחם שאפשר מזוהים, מוכרים, סכנה
 של אובדן ע״י הנגרם מפוזר, מתח של כמצב חרדה, מגדיר )311 עמ׳ וחברה״, אריקסון(״ילדות חיצוני. ולא

 העצמית השליטה מתערערת ואת בעקבות העליון״. וה״אני ה״סתמי״ לבין ה״אני כץ גומלין ויסות
 של תולדה בעצם שהיא חיצונית, סכנה של האשליה את מגביר זה, ערעור והתוקפנית. הליבידונאלית

 הסכנה. על להתגבר לפרט שתאפשר נבונה, התגוננות של דרך שום על להצביע מבלי הפנימית, התחושה
 לא לפעולות או להתנהגות דוחפת גם היא ולכן רציונאלי לא ממצב מונעת היא מטרה, חמרת היא החרדה

רציונאליות.

— המררע ;תידלק של הונפמחמנו ו.
החוק״. מכוח יפה כוחו האנושי, ״המצפון

ד׳) כרו ודרך״, ״חזון גוריץ, בן (דוד

 לפעול ה״אני״ את ומכוון מזהיר מרתיע,—המצפון כאמור, שהוא העליון״, ה״אני של המותן החלק
 לרצוי במנוגד לפעול שהחליט הפרט, את אשם ברגשי מייסר המצפון מהרע. ולהישמר ולנכון, לטוב בהתאם
 הפנימית המערכת את חסר קטן, הילד היה הרך בגיל הפנימית. המוסרית הכפיה את יוצר המצפון ולמותר.

 הוא רע. לבץ טוב בין להבחין לו שתאפשר מוסרית מערכת הקטן לילד אין בהתנהגותו. אותו שתכוון הזו
 שמהוים אלה הם ההורים, ומיד. הכל רוצה הוא העונג. עקרון בו שולט ולכן פנימיים, מעצורים עריץ חסר
 הילד האהבה. באמצעות ואת עושים הם הרך, בגיל הילד של פעולתו אח ומכוון המגביל החיצוני הכוח את

 אהבה ללא כהלכה להתפתח יכול אינו הוא כאחד. וחיות בטחון לו המעניקה היא הוריו. לאהבת זקוק
 לנהוג לשוב הרצון את בו מחזקים להוראותיהם, המציית לילד אהבה המעניקים ההורים זו. בסיסית

 ברצונם כאשר וזאת לטיפה או כחיוך חיובית, לב תשומת כלפיו מלהפגין נמנעים הם אם מאידך, בהנחייתם.
 פחד יחוש הילד מתונה. בצורה ואת לעשות עליהם יהיה השלילית, התנהגותו על הקטן ילדם אח להוכיח

 אח לאבד הפחד המתאים. באופן נוצר הוא כאשר לפחד, חיובי תפקיד יש כי שידוע אף מוגזם, שלא וטוב
 האב את או האם את ואף האיסורים, את בתוכו שיפנים כך לידי הקטן הילד את גורר ההורים של אהבתם

 בשקע לגעת שאסור רם, בקול זאת מכריז ואף לעצמו האומר קטן בילד נתקלים אנו פעם לא האוסרים.
 מפנה קטנה שילדה יש או חשמלי. שקע באותו לגעת עליו ואוסר שלו, הדובי את מכה והוא יש ואף החשמלי

 הדרכים על מצביעים הללו המצבים כל הוריה. עליה אטרו אשד איסורים אותם את בובתה אל
 כ״אני לשמש מה״אני״ חלק שיכשיר תהליך של ראשיתו היא זו, הפנמה האיסור. הפנמת של הפרימיטיביות

עליון״.
 הפרט. על החברה מפעילה אשר תגמולים מערכת על בעצם. מבוסס עוסקים, אנו שבו ההפנמה תהליך
מערכת את התואם באופן שינהג ילד שליליים. וחיזוקים חיוביים חיזוקים ראקטיביים. לרוב, הם התגמולים



 ילך כך התנהגות. אותה על ושוב שוב שיחזור נצפה ואנו וכיוצ׳׳ב, חיבוק נשיקה, כמו לפרס יזכה ערכינו ;
 אלטרנאטיביות התנהגויות בין הבחירה הילד בפני שתעמוד ובשעה ויתעצם. הזה הרצוי ההתנהגות דפוס
 חיזוק יקבל ערכינו, את התואמים ההתנהגות כללי עפ״י יתנהג לא אם והיה. באחרת. ולא שנלמדה בזו יבחר

 בל אך התנהגות. מאותה שיתרחק ;היא לה מקווים שאנו כשהתוצאה וכיוצ״ב, חמור מבט נזיפה, כמו שלילי
 אשר ומסובך, מורכב יצור הוא האדם פשוטה. כה היא והחוק המוסר ערכי הקניית שדרך לחשוב, נטעה

 תגמולים, מפעילים אנו שלגביהם חוק או עקרון, ערך, כל על לא סלקטיבי. באופן ונורמות ערכים מפנים
 לא ונורמות ערכים ואותם ההפנמה, תתקיים לא אה ההפנמה. שהיא והרצויה, הסופית התוצאה תתקבל

 יהיה כן אם אלא ההתנהגות, את ולכוון להדריך יפסיקו שהם !ירי העליון״, ה״אני של אינטגרלי לחלק הפכו
 חלק שהינו פנימי, מפקח להיות הופך החיצוני שהמפקח לדעת; ואת בהכרח. לא אז וגם חיצוני פיקוח

ההפנמה. התרחשה אם רק טעצמיותנו,
 והן באגוצנטריות, מאופיינות הילד, של לחייו הראשונות השנים שבע כי סובר, )1969( פיאז׳ה זאן

האידאלי״. ה׳׳אני את אט אט בעצמו, ולהצמיח לגלות לו מאפשרות
 על משפיעה המבוגרים הילת שלהם. הקטגורייט הצורים ידי על האידיאלי״ ה״אני אל אותו מנחים הוריו

 שלו. מהאגוצנטריות להפחית כדי למבוגרים הציות בעצם אין להם. ולציית אותם לחקות שישאף כך, הילד
 להוריו מציית הוא העניינים. במרכז נמצא כשהוא הוא, לתפיסתו בהתאם המבוגר הנחיות את מפרש הילד

 :מקבל שהוא צורים לאותם קשורים והרע הטוב מפגיהח. יראה מתוך גם אך כבוד, של יחם מחוך ולמוריו
 המוסד מידת שלו. לערכיו אותן יהפוך ומסויימות קבועות נורמות של בעולם הגדל הילד מהבוגרים.

 בתלות באהבה, בהערכה, ככבוד, מתייחם הוא אליהם אשר חיצוניים, בגורמים סלרים הילד, אצל ואיכותו,
 צדדי חד הוא הקטן הילד יחסית. כך, משום היא, המוסרית תפיסתו מחקה. הוא ואותם—בפחד או

 חד־ מהגן. לחבר או לאחותו לשקר לעצמו יתיר אך לאמא, לשקר שאין יקלוט הוא המוסדית. בהתייחסותו
 הילד(גילאים שגדל ככל האנושית. סביבתו עה הדדיות הילד שייפתח ככל ותלך. תקטן וו, מוסרית צדדיות

 תחום את מגלה הוא מאלו. אלו השונות ראות נקודות בין אינטגרציה ליצור יכולתו תתעצם כן ),7-11
 מתחיל האחרים. לבין שבינו המגע את מפתחת החברית, התפתחותו עצמה. העשייה אל המתלוה הכוונות

 ומתחילה ההדדי הכבוד יחס נוצר מטבע. באותה לו מחזיר הוא שאף לזולת, כבוד של יחם להתהוות
 הילד, הקבוצה. של וחוקים החלטות ולקיים הסכמים לכבד לומד הוא הכלל. ברצון ההתחשבות להתהוות
 ממנו דורשים הם כאשר עליהם, כועס הוא ומוריו. הוריו עם מעומת פעם, לא עצמו, מוצא אלה, בגילאים

 את לעצמו מסביר והוא יש עמו. בהדדיות נוהגים שאינם מהמבוגרים, מתאכזב הוא אוטומאטי. ציות
הוגנת. ולא צודקת כלא המבוגרים, של התנהגותם
 בפניו המובעות שונות, השקפות וכין שונים עניינים בין לתאם לו ומסייע ומתפתח הולך הילד של הגיונו

 מתפתח וכך, בעולמו, יותר חשוב מקום תופסת אחרים אל התייחסותו חברים. או מורים :אותו הסובבים ע״י
 לבין המבוגרים שאומרים מה בין המשווה ההתייחסות את בו מפתחת זו תחושה לזולת. הכבוד כאמור, בו
 את תואמות המבגורים, של וקהיעותיהם הכרזותיהם שאין לראות, מאוכזב והוא יש עושים. שהם מה

 לו מסייעת וו אכזבה ו מאוכזב הוא וכדו׳. הגינות חוסר ואיפה, איפה של בהתנהגויות מבחין הוא מעשיהם.
 !׳כנכון כצודק מבחין שהוא מה בין צודק. כלא דן שהוא מה ובין כצודק חושב שהוא מה בץ להבחין,
המבוגרים. של ועוצמתם סמכותם מכוח אוטומאטי, כציות ממנו, שנדרש מה לבין לעשותו,

 כמחייבים והכללים, החוקים של והבנה תודעה בו מתפתחת ההתנהגות. חוקי ואת הכללים את קולט הוא
 הילד של חשיבתו מתפתחת ואילך), 11 התבגרותו(גיל עם זו, תקופה של בסופה בהם. פגיעה ובאי בצעת

 חש הוא מפותחים, והגיון מחשבה מתוך חוקיו ועל העולם על להשקיף מתחיל הוא מופשטת. יותר ונעשית
 אז זה איסור קובע שהמבוגר בכך מסתפק הוא אין מעצמיותו. חלק ממנו, חלק המהווים ככאלה הדברים את

 ביקורתי נעשה הוא העצמי. ושיקולו משיפוטו כתוצאה זאת, למסקנה להגיע לעצמו, צורך רואה הנער אחר.

 הוא הכללייט. ובחוקים ברעיונות מתעניין הוא יותר, מופשטים שהם בתחומים בחיפושים עסוק הוא יותר.
 יותר מעורב הנער שיהיה ככל כללית. הסכמה לכך יש אט להפר, גם אפשר אך לשמור, צריך שכללים מבין

 האחר. של עצמיותו את ולקלוט להבין ויוכל הזולת, תפקידי את עומק ביתר שיקלוט הרי הבריות, בין
 הדדיות של יחסים ליצור לו מאפשרת ומשמעותי, כללי זולת כל או המורה, ההורה, האחר: את זו תפיסתו

 אלא וחיצוניות, שרירותיות פקודות מהווים החברתיים החוקים שאין חש הוא יותר. ועמוק פנימי בסיס על
מעצמו. לחלק הופכים הם וכך חברתית־הדדית, תולדה שהם

של וראשוני מוקדם משלב אותו מובילים הם ובהדרגה שלב, רודף כששלב אט, אט בתוכו מופנמים הם



 עצמו אח תפיסתו מתוך והחוקים הכללים כיבוד אל ההטרונומי), וציות(השלב יראה מתוך החוקים כיבוד
 מוסיף שהוא בכך בילד, חשוב שנוי חל הסוציונומי). מסויים(השלב וארגון סדר בעל חברתי ממערך כחלק

 סדר אותו אל אותם לקשר מצליח הוא כאשר תרבותם, ושל ההורים של ומסורתם ערכיהם את להפנים
 את תוביל הדדית, והסכמה פנימית הכרה מתוך קבלתם החוקים, תוכן ידיעת בו, כלולה שעצמיותו חברתי
החוקים. קיום לידי הפרט

 לעין הגבדקיט של שיפוטם בין חיובי מתאם של קיומו את שהוכיחו מחקרים סוקר )1932( פיאז׳ה
 בשפיטתגו אותנו ומכוון המנחה מודע, חלק אותו של התהוותו על מלמדנו האמור כל בפועל. התנהגותם

 כאשר בהתנהגותנו, אותנו תחייב המצפון של ששפיטתו נבין, כי חשוב המצפונית. ובהתנהגותנו הערכית
 הוא ישראל) מתורת היונק הערך—המוחלט(לדידינו הערך זה, בשלב האוטונומי. השפיטתי השלב אל נגיע
 כקנה עומדים שאינם חברה, חוקי להניר שיביאנו זה והוא אותרו המנחה הוא הזה. המוחלט הערך לכל מעל

המוחלט. הערך של המידה

העליון״ ה״»ני של מודע הל:: החלק והמחווה האדימאלי המשביך ז.
 מעט ללמוד עלינו יהיה כך לשם העליון״. מודעשב״אני הלא החלק של התהוותו אופן את ונברר עתה נפנה

 זכרי). מין אמר = הפאלי(פאלוס השלב והוא הפסיכואנליטית) הגישה השלישי(לפי ההתפתחות שלב על
 אותו להתפתחות המובילה. היא מהם, שהיציאה חשובים ריגושיים סבכים ש׳, s—3 בגיל בילד יתהוו זה בשלב

העליון״. שב״אני מודע לא חלק
 בגיל עוצמה ביתר פועלים אלה דחפים עליו. לוחצים ואלה מודע, לא באופן בילד, פועלים חזקים דהפים

 כשייכת אמו את ורואה לאמו כשייך עצמו חש הקטן הילד מפניהם. הגנה אמצעי נטול ה״אני״ בהיות הרך,
 התקשרות אמו, של אחרת התקשרות כל אחדים. עם זה באוצר להתחלק מוכן הרך, בגיל הילד אץ בלבד. לו
 וו שאיפה הילד מבטא ש׳, 3-5 הרך, בגיל ונגזל. נבגד של תחושה לידי אותו מביאה אחיו, או אביו עט

 לבושה, לא לראותה סקרן אחריה, מחזר הוא אמו, עם להתחתן רוצה הוא ;שונים כאופנים אמו עט לאיחוד
 אביו את לראות מאושר אינו הוא אותה. ולמשש לגעת מקום, לבל אליה להתלוות בקרבתה, לישון רוצה
 רך הילד של זו נטייתו אין ההורים, בין תקינים יחסיט מתקיימים כאשר כלל, בדרך אליה. יתירה קירבה מגלה

 מקרים באותם בעתיד. הילד של התקינה התפתחותו את לאפשר כדי בו יש זה, תנאי לחיזוקים. זוכה השנים,
 הופכת שהיא או לבנה מגרה לגורם הופכת היא משים, וכלא יש הריגושיים, ביחסיה מחסך האם סובלת בהם

).over protective( בנה עבור יתר וחסות וגלות היוצר לגורם
 במקרה המתבטאת ),personality disorder(אישיותית תקינות אי להתהוות עלולה אלו, מצבים בשני
 תחליף שתהווה (דרישה, לעתיד רעייתו עם התקשורת בקשיי —השני ובמצב מיניות, בסטיות —הראשץ

 כי הילד, תחושת ועוד). מין יחסי לקיים יכולת היעדר או אחרת. אשה עם מתמשך קשר בקיום קשיים או אם,
 3-5 הזה, בגיל הילד מאיים. גורם כאל אליו התייחסות לידי אותו מביאה אמו, אהבת על בו, מתחרה אביו

 לה ומחזיר אותו באהבתה חש הוא בו. ומרוכזים לו דואגים בו, כתומכים אמו של מעשיה כל את מפרש ,זש
 ולכן המשפחה) אחיו(תסביך ע״י ממנו נגולת זו שאהבה חש הוא זו. אהבה אובדן מפני חושש הוא אהבה.

 ככוח ידו על נתפס הוא ומעמדו דמותו שבגלל אביו, ידי על מאויים ותש כלפיהם קנאה תגובות מפתח הוא
 אין האמור בכל אביו. של למותו ואף להיעדרו להתרחקותו, ושואף אביו, את לסלק רוצה הילד ממנו. החזק

האב. חשיבות את לדחות כדי
 האב חשוב. מקום לתפוס האב מוסיף ש׳, 3-5 בגיל הילד של וההתקשרויות הדמויות עולם התרחבות עם
 מוסיף אביו כלפי אהבה של זה רגש ולהימשכות. לאהבה אובייקט הילד עבור מהווה יכול, והכל החזק

 ושנאה. איבה של ומנוגדות סותרות בתחושות גם מלווה הוא שכעת אלא ש׳, 3-5 בגיל בילד להתקיים
 דחפיו כאחד, בו רוצה ואינו אביו, את רוצה הוא הילד. על מקשות אלה ודו־ערכיות כפולות תחושות
 הילד עליו. מקשה הרגשות סבך אותו. מערערת אביו של הפעילה ונוכחותו אמו. אל אותו מושכים

 הכל) יודע = מחשבותיו(אומניסצינציה את וקורא יודע אכן שאביו, סובר מאגית, היא זה בגיל שחשיבתו
 מחשבותיו ובגין יודע כל גם בעיניו הינו (־־אומניפוטנציה), יכול וככל בחזק הנתפס האב בו. ינקום והוא

 איבר באותו בו יפגע אביו כי חושש שהילד סובר פרויד בו? יפגע ואיך לו. ולהרע לנקום עלול הוא הרעות
).castration (= סרוס פחדי בילד איפוא. מתהווים לאביו. לרומה אותו ועושה אותו המייחד

ואת אמו את לכבוש ובכך לסרסו, לבטלו, אביו, את לסלק שלו מזימתו של תולדה הם אלה, פחדים



 נתון הילד לאביו. לעשות הוא ומם אשר אח לו ולעשות להקדימו עלול כל״, ה״יודע האב לו. אהבתה
 המציאות תחושת ).Castration Complex (= הסרוס מפני פחד לידי מביאו רגשותיו סבך בקונפליקט.

 במודע, שלא אותו, גורד וזה אביו את ולקבל אמו על לוותר הילד את מאלצים בו, בטוח מקום למצוא והרצון
 שהתייחסותם חש, ,ש 3-5 בגיל הקטן הילד לאמור, בנוסף דחפיו. את לכבוש כדי ההדחקה, בתהליך להעזר

 זה דבר בעיניו, הוריו חשיבות גדלה וכך הוריו, של והכלכלי החברתי ממצבם מושפעת אותו, הסובבים של
 חבריו כעיני יכול ככל מתאר הוא אביו את ביתו. בני של ובעוצמתם בכוחם הגזמה לידי פעם, לא מביאו,
 במקביל חבריו. ובעיני עצמו בעיני גדלה שלו יוקרתו וכך חזק.״״ הכי שלי ״אבא חכם...״ הכי שלי ״אבא

 והגנה. כוח עוצמה, זו בדרך וסופג אביו עם מזדהה הוא לו. יכול הוא שאין מפני גם אביו, עם הילד מזדהה
 בדיוק שלו... רק בולה שתהא אשה לו ימצא בעתיד... הוא וגם כמותו. כך משום והוא אביו עם מזדהה הוא
 לוותר לו מאפשרת היא באביו. תפקידים לו לתפוס לילד מסייעת מודע, לא כתהליך ההזדהות, אבא... כמו
 עצמו על מקבל הילד החברתית. הסתגלותו בתהליכי קדימה אותו מצעידה גם והיא משאלותיו מילוי על

אמו. כלפי ודחפיו משאיפותיו נגאל והוא עדיות), גלוי (= האינצסט באיסורי המתבטא חשוב, סייג
pnnD ההזדהות תהליכי המקובל. החברתי המעגל בתוך השתלבות לילד מאפשר האדיפאלי, הסבך 

בחברה. יותר השלם מקומו את הילד ימצא ועמם ש׳, 10-16 ההתבגרות בגיל יתחזקו
לדעתפרויד, וגוררים טבעיים הינם הסרור. ותסביך אדיפוס תסביך דנו, בהם הקומפלקסים(התסכיכים)

 שקיעתן תקינה. בלתי היתה הזה הסבך פתרון צורת כן אם אלא הנורמאלית, האישיות של התהוותה את
 הפנמה של ־ ),repression( הדזוקה של בתהליך מלוות האדיפליות, השאיפות של

)intrejection( הזדהות ושל )identification.(
 המציאות עם ולהשלים לקבל ממנה מונע הפנים, של היעדרו יותר. עמוק השוני מאידך. הילדה, אצל

 כאילו ובכך אביה אל הנמשכת מאמה מתאכזבת הבת ).penis envy(הפנים קנאת פרויד, לדעת ומתפתחת
 הם אף מלווים אמה כלפי השליליים הרגשות אהבתה. נושא את כאביה לראות מתחילה הבת אותה. נוטשת

 כלפי כאחד ושליליים חיוביים רגשות של ריגושי סבך מוצאים אנו שוב כלומר, אהבה. של בראשית ברגשות
האב. אהבת על ״מתחרה״ היותה בשל האם

 ושל הפנמה של בתהליכים שהמשכו ההדחקה, תהליך עם שוכך אלקטרה, ע״ש הקרוי זה ריגושי סבך
 דבר כאמה, אשד, להיות השאיפה התפתחות ואת המציאות קבלת את בעקבותיו גורר זה תהליך הזדהות.
לאביה, כתחליף לחיים חבר לה לחפש יותד, מאוחר בגיל שיביאנה

 אדיפאלית מעמדה הבת את מביא יותר, ומעמיק מפורט הסבר ודורש ומורכב סבוך שהינו זה תהליך
 קרויים אלה מצבים שני הטרוסקסואלית. אדיפאלית עמדה אלי לאמה מאהבה לאמור, —הומוסקסואלית

 מצוי הבת אצל כי עולה, מהאמור חיובי״. אדיפאלי ו״תסביך שלילי״ אדיפאלי ״תסביך בשם פרויד לפי
 חיובי. אדיפוס תסביך של העליונה השכבה ע״י מוסווה והוא קודם כשהשלילי כפול, אדיפאלי תסביך
 לחייו השני ההתפתחות שבשלב רך־השנים, הילד של נחלתו גם הינו דיו, פורט שלא הכפול, אדיפוס תסביך
 וכאן לאביו, קשור האנאלי), השלב קרוי; ש׳ 1-3 השלבהשני האוראלי, קרוי;השלב ש׳ 0-1 הראשון (השלב
 השלב וזהו להתחרות, גורם כאמור, אביו, מהווה ובהמשך שלילי) אדיפאלי להתחרות(שלב גורם אמו מהווה

 תודות השוככת מתיחות, אותה לידי אותן מביא הבנות, אצל אדיפוס(־־אלקטרה) תסביך הרגיל; האדיפאלי
וההזדהות, ההפנמה ההדחקה, לתהליכי

i ושל פעולה שיתוף של לאפשרות יסוד המהווה הסובלימציה, במנגנון כרוך אחר, חיובי מסייע גורם 
 שומעים אחת לא לשנאה. ואובייקטים תחרות גורמי עבורם שהיוו גורמים אותם ובק הילד בץ צוות עבודת

 עולם ילד!״ ולהיות לחזור יכולתי רק לו הכל. לתת מוכן ״הייתי בעצב, ופולטים הנאנחים מבוגרים אנו
 משוחררים קטנים ילדים הלא אדמות. עלי כגן־עדן טוב, שכולו כעולם המבוגרים בעיני נתפס הילדים
 מבוקשם ובל ולחייך, מתוק פה לפצות רק עליהם ממשית, אחריות בכל נושאים אינם פרנסה, מדאגות
ילד...״. יתנני מי ״הוי,״ ובאהבה.... בחיבה אותם עוטפים סביבם, מכרכרים הכל מתמלא,

 הנאה, אושר, דק רצופים הילד שחיי מלקבוע, קצת יהסס הפרוידיאנית התיאוריה כלימוד המתעמק אך
 פשוטים לא ריגושיים, סבכים של לעוביים הזאטוט נכנס שלמדנו, כפי ביותר, רך בגיל כבר דאגה. ־חוסר

 ההורה של למותו ואף הורה של להרחקתו שאיפות הורה, אבדן מפני פחד של עזות כשתחושות ועיקר, נלל
 מוטל ועליו פניס(הבת), וקנאת סרוס(הבן) פחדי חש דפרויד, אליבא הילד, עליו. ומעיקות לוחצות מינו, :ן

 אלא מדאגות, משוחרר איננו שהילד הרי כך, אם ומחושל. מנצח מהסבכים ולצאת המכשולים כל על לגבור
לנו אל באמת.. אז שונה. ב?,נה־מידה הפועלות שונות בעיות הן אותו המעסיקות והדאגות ?הבעיות



• משלהם ״צרות״ לילדים גם אנוש בני לכל כמו כי והמוגן, השליו ובעולמם בילדים להתקנא

אגי מודע מלא מחלק מ. מילד מיג&יוף׳ שג״ המתפמוז ו
ד׳) ו, <אבות יצרו״. את הכובש גיבור! ״איזהו

 הילד יתמלא הקודמים, בעמודים דנו שבה זו ש׳, 3-5 בגיל הפאלי, השלב—השלישית החיים בתקופת
 לטפס, ללכת, לרוץ, יכול הוא הפיזית. התפתחותו מעצם הנובעות ומסוגליות יכולת כוח, של בתחושות

 של בשאיפות גם מלאה לעיל, שלמדנו כפי זו, תקופה שני, מצד אך עולמות... לכבוש ... מקום לכל להגיע
 ילדים מאידך. והאהוב היקר אך מחד, והדחוי השנוא ההורה כלפי מוות משאלות ושל תוקפנות של עוינות,

 ההנאה עקרק ברגע. ובו דרך, בכל יתגשמו שהללו כך על עומדים והם חזקים, דחפים השים אלו בגילאים
 הרצוי כל שלא וללמדם פניהם על לטפוח אט אט מתחילה המציאות אך המכוונס. והוא התנהגותם את מנחה

 הוא חזקים. מיניים דחפים בילד מתעוררים ש׳, 5-3 בגיל הפאלי בשלב ובר־הביצוע. האפשרי גם הוא
 ישירים גירויים באותם ונהנה ערום להתהלך אוהב הוא מרובה. הנאה מכך ונהנה מינו באברי משתעשע

 מעדנים אוחו, ממתנים אליה, להשתייך ושאיפתו ממנה, הנאתו במציאות, השתלבותו מינו. מאיבר ועקיפים
 בעידון רבות מסייע הסובלימציה תהליך האחרים. כחברת ההשתלבות במהלך עליו ומקלים דחפיו את

 יכולתו את יפגין הוא מערומיו את להפגין במקום באדם. הקיימות האקסהיביציוניסטיות הנטיות
 תתחזק ועצמיותו לשבחים תכה כך אוהביו, באזני לקרוא ישמח הקריאה, לגיל בהגיעו האינטלקטואלית.

 לדחות יכולתו !ועכשיו״ כאן ״הכל לדרוש מפסיק הוא אט ואט סיפוקים לדחות לומד הילד עצמו. בהפגנת
 יכולתו את בו יגביר להצליח, ביכולתו בטחונו עצם חיובי. יהיה שלו העתיד״ ש״מימד ככל מתחזקת, סיפוק

 זאת עושים אינם אם גם יותר, מאוחר רצונו אח שיספקו המבוגרים בהבטחות ובטחונו אימונו סיפוק. לדהות
חיובי״. עתיד ל״מימד תורמים הם אף בדגע, בו

 למאמצים גם מוכן יהיה קריאה. ששמו האתגר על להשתלט שיצליח הבטחון בו נטוע אשד ילד למשל,
 וידע שאיפתו יגשים המטרה, אל יגיע אכן ולבסוף מטרתו להשגת בדרך מכשלונוח יירתע לא גדולים,
 חשוב כה כז ועל רבה. נעימות לאי גורם —הקריאה נניח —המטרה להשגת בדרך הניצב המכשול לקרוא.
 אי על המכשול, על כשיחגבר זאת. נעימות אי על להתגבר לו שיאפשרו הכוחות בילד קיימים שיהיו

שכרו. זה יהא לקרוא, וידע הנעימות,
 על להתגבר לו ומאפשרים ה״אני״ את מחזקים—חיובי עתיד מימד סיפוק, לדהות היכולת — אלו כוחות
 כשהוא מהילד, בדרישותיה ביותר לוחצת מציאות המהווה הספר, לבית הילד מגיע כך היצריים. הדחפים

בו. ולהצליח להשתלב מוכן
 בן ההורה כלפי ערכיות) אמביוולנטיות(=רו תחושות חש הילד שלמדנו: את היטב נזכור האמור, אף על

 הקונסטרוקטיבי. פתרונו על לבוא הוא אף חייב זה ריגושי מערך אמה). את והבת אביו את עוין מינו(הבן
 הילד וקוק יום היוט בחיי ואיזון. רגיעה לידי להגיע לילד שמסייעת זו היא יומית היום המציאות פה גם ואכן,

 אין בעת כה הערכתו. אהבתו, לתמיכתו, זקוק הוא מינו, בן ההורה עוינות; חש כלפיו אשר הורה לאותו
 כשלונותיו בכשלון. מסתיימים בעצם שמאבקיו כך, מינו. בן ההודה נגד ב״מאבקו״ לו מסייע האחר ההורה

 במוסדות המסתייעת יומית היום ההויה של וכוחה בלבד, לעצמו האהוב האובייקט כיבוש—זו במלחמתו
 לזרועותיהם הילד את המחזירה היא כמציאות. בה להתחשב אותו ומכריחה חודרת—חובה וגן כגנון החינוך

 עם להזדהות, אף ומעתה להפנים, נדרש הוא כך, לשם אך מבטחים. חוף ימצא וגם יחפש שם ואמו. אביו של
 שלו מה״אני״ חלק התנהגותו. את ומכוונת כמנחה זו מערכת ולראות מוריו, ושל הוריו של החוקים מערכת
 ל״אני ויהפוך יתפתה ה״אני״ של זה חלק חי. הוא בה הקבוצה של הכללים מערכת עם מזוהה להיות מתחיל
 ואשר בו, שיופנמו החברתיים והכללים החוקים מערכת ומנחה. סכוון נפש למנגנון עבורו שיהיה עליון״,

 הדקה, עוצמה בעל יהיה מודע, הלא בחלקו העליון״ ה״אני מודע. לא באופן בו חקוקים יהיו יזדהה, עמם
 שהוא בחייו, הבא השלב אל בדרכו הילד. של העתידית התנהגותו על בהשפעתו מודע, לא היותו מעצם
 נזקק הספר, בבית החיובית קליטתו את המאפשר יחסי, בשקט המאופיין ש׳, 10/8-5 בגיל החביון שלב
 אותם כל אח מודע״ ה״לא אל מדחיק הילד ה״הדחקה״. והוא ה״אני״ להגגת נוסף סכניזמיס לעזרת הילד

 בהמשך מולידה זו הדחקה מתחרה. הוא בו אשר ההורה, כלפי ותוקפנות עוינות של משאלות ואותן פחדים
 להיפטר אפשרות גם אין ההגיון. בדרך להבינן מסוגלים עצמו הילד אף או הסביבה אין אשר חרדות,

חולדה הן שהחרדות להבין, יש מודע״. מה״לא יונקים הם כי ההגיוני, וההסבר השכנוע כדרך אלו מחרדות



 הס ומשם הילד, של מודע״ ב״לא שהודחקו ותוקפנות עוינות רגשי מאותם הנובעים הפנימיים הלחצים של
 הילד ומודע. הכרתי באופן חרדתו את ולאתר למקד יכול הוא ואץ שלילית, תחושה בו ומעוררים גועשים

 טוב, להתנהג רצון במודע תש — מודעים לא בתהליכים זאת וכל ;מאידך ■והדדהה והבנים מחד, שהדחיק
 הם מדחפיו, משתחרר אינו זה בגיל הילד עליהם. ומקובל אהוד להיות וכן מוריו, על הוריו, על רצוי להיות

 אח ומספק נכשל והוא קורה אם עליהם. להתגבר נפש כוחות יותר בוי יש כעת אך בתוכו, ופועלים קיימים
 בחלקו העליון״ שה״אני לכך ההיכר סימן למעשה, וזהו אשם. רגשי שיחוש הרי המותרת, בדרך שלא דחפיו

 המשאלות סיפוק מפני אותו שמזהיר פנימי״, ״קול מעין בתוכו שומע הילד בו. ופועל ער מודע הלא
 ואף מייסרו שופטו, פנימי׳ ׳קול שאותו הרי פנימי׳ ׳קול אותו של לאזהרותיו שעה ולא נכשל ואם האסורות

 חיובית להתנהגות אותו מדריכות —פנימיים״ ״קולות לעיל שכינינו פנימיות, תחושות אותן עליו. מאיים
למדנו: אורותיהם מצבים בשני כאן ונבחין נחוור הבה עליו. עצמן כופות ואף

 החלק ואת מצפונו את מהווים אלו מחרים אותו, מנחים והם מודע כאופן חברתיים מסרים קולט הילד א)
 עקב בו יתעוררו או דעתו על יתקבלו אשר יותר, מאוחרים חברתיים מסרים העליון״, ה״אני של המורע
 כאמור, זה, חלק אותם. התואמת התנהגות לידי להובילו יכולים שלו, השיפוט כושר של ההתפתחות תהליך

אוטונומי). סוציובומי; הטרונומי; אנומי; (השלבים: האדם. עם ומתפתח דינאמי הינו
 החיקויים בתוכו נקלטים וכך מודעים. בלתי בתהליכים ומדחיק מודהה מפנים, הרך, בגיל הילד ב)

 נשאר ציינו, שכבר כפי זה, חלק העליון״. ה״אני של מודע הלא החלק את מהווים אשר החברתיים, והמסרים
 בגיל החביון בתקופת אמרנו, שכבר כפי משמעותי. שינוי בו שיחול בלא חייו כל לאורך האדם של נהלתו

 את לשכך מנת על ההדחקה במנגנון הילד מסתייע ההתפתחות, בתהליך הרביעי השלב שהוא שנים, 10/8-5
 החלו ניצניו אשר ההזדהות תהליך נמשך בבד, בד האסורות. התוקפניות המשאלות ואת העוינות תחושות

 יאבדו דו בתקופה העליון״. ה״אני של מודע הלא החלק של בנייתו ונשלמת הולכת וכך הקודם, בשלב
 אליה האידאלית הדמות את לעצמו יחפש הילד המיני. מגוונם ההורה, את לכבוש ששאפו היצריים, הדחפים

לדמות. ירצה ואליה ישאף
 במשפחתו להשתלב מסוגלות לידי הילד את מביאים עמזז, ההזדהות ותהליך שהופנמה הערכים מערכת

 שקט כך, משום יהיה ואילך, חמש מגיל הילד לוויות, נדרש הוא בתוכם אשר החברתיים המעגלים ובשאר
 עידוד למנות יזכה ואף והמשפחתיות החברתיות המוסכמות את עצמו על לקבל מוכן יותר, רגוע יותר,

 ההופכות וחברתיים, מוסריים ערכים מערכות בילד יותיר החביון, שלב זה, שלב המבוגרים. מצד ותמיכה
אוטונומית. לרשות הילד את ועושות לעצמאיות, הזמן במשך

השוטח וההונגחגוו;: העליון״ ח״אני ט.
אס—מוסר ״פורע >33 ט״ו, (משלי לב״. קונה—תוכחת ושומע נפשו, מו

 הילד של יום היום בחיי ביטויו ובאופן העליון״ ה״אגי של תקין התפתחותי בתהליך דובר כאן ער
 משפחתי מצב עקב תקינה, אינה שהתסתווותם ילדים, אותם של למצבם מתאים אינו זה תיאור המתפתח.

תקינה. לא הורים התייחסות עקב ובעיקר בעייתי,
 שלהם ה״אני״ מאווייהם. את להגשים יאלצו לדחפיהם סובלימציה דרכי לפתח הצליחו לא אשר ילדים,

 מונע. או דוחה, מעכב, גורם ההווה לא המציאות לגביהם סיפוקים. לדחות כמסוגלות מצוייר ולא לקוי
 ירכו הם יענשו. לבל יתפסו, שלא כך האסור, את מלבצע יזהרו ואף אסור לבין מותר בין יבחינו, אלה ילדים

 מוקדם לשלב מתאים אשר מיני, רגשי צביון זה בסכסוך יש לכבוש. שואפים הם אותו ההורה, עם להסתכסך
 אלו, מריבות החביון. שלב—יותר מתקדם בשלב נמצא שהילד שעה ש׳, 5-3 בגיל הפאלי לשלב—יותר
 כבר מצויים שהם אף על ילדים. אותם מודע. כלתי ועונג סיפוק אלו לילדים מעניקים מרד, סממני בהן שיש

 לעיל, פרטנו אותו הזדהות, של תקין תהליך לפתח יכלו לא או הספיקו לא התפתוחתם, של הרביעי בשלב
 הם כך, משום ומכוונת. מנחה פנימית רשות עבורם שיהווה העליון״, ה״אני את לעצמם יצרו לא בן ועל

 נעלם החיצוני״ שה״שוטר ברגע מורה. בדמות ואם הורה בדמות אם חיצוני״, ל״שוטר תמיד זקוקים
 תהליך של הרבה חשיבותו. את שוב רואים אנו וכך דחפיהם, את ומגשימים לסודם חוזרים הם מהשטח,

 אותו שינתה חיצוני בגורוו מהחלות הילד את משחרר ההזדהות תהליך ושפיר. תקין להיותו שעליו ההזדהות,
 ילדים אותם עבור יעילות אינן הרגילות החינוך שיטות שלו. פנימית תחושה ע״י ומודרך מונחה הוא ומעתה

זאת עושים אנו תקץ, עליון״ ״אני שבנה ילד מחנכים אנו כאשר כי מעוצבים. בלתי עליון״ ו״אני ״אני״ בעלי



 הבעייתי, לילד לעזור יכולות אינן הרגילות החינוך שיטות עמה. והזדהה שהפנים מוסרית מערכת בסים על
 מוסר את לקלוט לו מאפשרת אינה אשר פנימית, חומה מין פנימית״. ב״אטימוח נתקלות שהן כיוון

 ל״אני —לפנימיותו לאמור; ליבו, אל מסילות ימצא לא השגרתית בדרך באזניו נשמיע אשר וכל המבוגרים.
שלו. העליון״

 הילד אם האב. של לתפקידו נותן שהוא הפרוש בגלל אביו עם להזדהות מסוגל אינו שילד ונמצא יש
 את להדגים נוכל עמו. להזדהות מובן יהיה שלא הרי אותו, לסכן שעלול כתפקיד האב של תפקידו את מפרש

בילי. של המקרה באמצעות ההתנהגות. על ה״אני־העליוך אי־תקינות של החשובה ההשפעה
 אלים, היה בלימודיו, מאוד פיגר אשר בילי, בשם בילד טיפולה על מספרת )1947( פרידלנדר קייט
 תגרות על לחלום אהב כילי ).,ש &V2(בגילו ילדים שעניינו בדברים התעניין לא חינוך. וקשה תוקפני

 ואת אמו חיי את מרר ומיד. תיכף משאלותיו סיפוק את ודרש אנוכי. היה הוא והרס. הפצצות על ופציעות,
 מצאה פדידלנדר העבריינות. עולם על שידרדר סבנה והיתה בביה״ס, נקלט לא הוא הקרובה. סביבתו חיי

 המין ביחסי להתסכל הזדמנויות של שפע לבילי, לו, היו מזה, זה נפרדו לא עדיין כשהוריו ,4 גיל שלפני
 הצד הוא שאביו היה, שלו הפרוש ההורים. אחד נפגע אלו, מיחסים שכתוצאה משוכנע היה הוא הוריו. שבין

 על בהקיץ חלומותיו נפגעת. אמו שגם למחשבה, דמיונותיו אותו הובילו לעתים ביי אס הנפגע,
 פרש ובילי היות היריבים. שני של במותם לעיתים, להיגמר כזזגו — מין יחסי על מושגיו את שגילמו—תגרות

 עמדתה ע״י ונשנה, הזור שאושר רעיון הגבר, בעיקר נפגע ובהזיותיו והיות סדיסטי, באופן המץ יחסי את
 בנוסף ביותר. כמסוכן בעיניו שהצטייר הגברי, התפקיד מפני פחד בליבו נוצר — האב כלפי האם של העוינת

 ממנו ונמנע אביו, עם מלהזדהות כילי פחד וכך, גברים. כלפי אמו שגילתה מהבוז גם בילי הושפע כך, על
אדיפוס. תסביך של הפתרון

 לצרכיו דאגה כלפיו. ביחסה מאוד אמביוולנטית(דו־ערכית) היתה אמו פשוט. אינו בילי של מקרהו
 היא, עמו. הילד את וזיהתה אביו את אהבה לא האם מאידך. אותו, בדחייחה חש כילי אך מחד, הפתיים
 כי העלה, פרידלנדר גב׳ אצל כילי שעבר האנאליטי הטיפול בת. אלא בן היה לא בילי אילו העדיפה למעשה
 ומכאן—גלוי בוז כלפיו להפגין מנת על מיוחדים מאמצים ועשה אביו את בילי שנא מודע, באופן בהכרה,

 שבילי קשר אביו, אל חזק קשר לדבריה, הסתתר, זו עוינת עמדה מאחורי אך עמו. להזדהות היה יכול שלא
 בעיקר —חיילים כלפי בהערצה והתבטא אחרים אובייקטים אל הועבר זה קשר קיומו. על ידע לא עצמו

 כסף. קצת לו יתנו וגם אתו שישוחחו כדי לבם תשומת את לצוד כרחוב, להט לחכות נהג בילי טייסים.
 כלפי גם אמו. כלפי נהג בה והתוקפנית החוצפנית לדרכו בניגוד הטייסים כלפי בנימוס נהג אלה בפגישות

 כאמור, אביו, כלפי להם, וציית נשמע בנימוס, בילי נהג הציבורי, בגן שפגש נעריט ממנו, מבוגרים נערים
 אמו כלפי היצריים דחפיו אב. תחליף עבורו שהיו דמויות כלפי גילה והאוהד האוהב יחסו ואת עוינות, גילה

 איימה ואף בו נזפה סבתו אך מוקדם, בגיל אונן במעשי החל שהוא נתברר זכרונותיו ומתוך מאוד, עזים היו
 האם, בכיבוש לרצות שמסוכן מודעת, הבלתי תחושתו את חיזקה זו, תקרית מינו. אבר את שתחתוך עליו

 ומסתיים תקין באופן מתפתח הקונפליקט היה אילו הופיע. בו ברגע הודחק, האדיפאלי והקונפליקט
 ויכוונו התנהגותו את שינחה עליון״, ״אני לעצמו לבנות מצליח כילי היה האב, עט הזדהות של בתהליכים

 של התקינה התפתחותו על הכביד הוא גם בילי, של לאביו אמו שבין הפרוד והרצוי. הנורמטיבי אל מבפנים
 נכנס היה הזדמנות ובכל מיטתה, ע״י קטנה במיטה כך ואחר אמו, של במיטתה בילי ישן הפרוד, מאז הילד.

 צמרו היוותה המציאות האדיפאליות. משאלותיו את חיזק זה מצב מפחד. הוא כי בטענה אמו מיטת אל
 כמסוכנות, מודע, לא בעיניו,.באופן הצטיירו האדיפאליות משאלותיו משאלותיו. בהגשמת לכאורה סיוע

 את כלל, בדרך ממלא שראינו, כפי זה, פתר הסרום), גבריותו(פחדי במחיר לו לעלות עלול סיפוקן שהרי
 לא ובחלקם חזקים. כה היו היצריים שדחפיו בילי, של כמקרהו אך אדיפוס. תסביך בפתרון המכריע התפקיד

 וזאת אביו, עם להזדהות מסוגל היה לא הוא והתקין. הרגיל הפתרון התרחש לא שינוי, של תהליך עברו
לנו; הידועות הסיבות שתי בגלל
אמו. אהבת את בכך מאבד היה הוא )1
גבריותו. אח לאבד עלול היה הוא —מין יחסי על להזיותיו בהתאם )2

 הלא אל אותם לדחוק נאלץ to אך אמו, כלפי הפנה היצריים דחפיו ואת אמו עם הזדהה מכך כתוצאה
 משאלותיו לפורקן דרך כל בפניו נותרה לא וכך שלו. המין אבר את מסכן היה זה פתרון גם שכן, מודע,

לו. סייעה ולא כאמור, אותו דחתה היא, אף אמו, הפאליות.
ובעיקר מלא. סיפוק למצוא הצליח בו לשלב נסוג שלו מהלבידו וחלק ליצריו, וסיפוק פורקן חיפש בילי



 אומרת לכן, ש׳). 1-3(האנאלי לשלב—התפתחותו של יותר מוקדם לשלב נסוג הוא אמו. עם ביחסיו
 וכל חיים לבעלי התאכזר הוא לנקיון. להתחנך סרב בהם ־ימים כבאותם אמו, עם לריב החל הוא פדידלנדר,
ובעייתית. קשה היתה התנהגותו
 בלתי עיצוב לידי אותו הביא בילי, אצל שקרו; כפי ההזדהות, ולא ההדחקה, בדרך אדיפוס תסביך פתרון

העליון״. שב״אני מודע לא חלק אותו של תקין,
 כל רב יצרי סיפוק של אפשרויות לבילי נתנה האנאלי, לשלב—יותר מוקדם לשלב הרגרסיה — הנסיגה

 האידיאליים, ההורים דמויות את בתוכו לעצב מנת על מספקת, נפשית אנרגיה בתוכו נשארה לא כי עד כך,
 עם הזדהה הוא פרידלנדר, מציינת אמנם, להגיע. וינסה ישאף אליו אידאלי״. ״אני לעצמו לבנות זו ובדרך

 את היפנה לא הוא שלה. המיני הגוון את איבדה לא וו הזדהות אך אביו, עט מאשר יותר בולט באופן אמו
 הוא להיפך, אלא ובסביבתו, במשפחתו להשתלב לעצמו מסייע היה כן, עשה אילו כי פנים, כלפי תוקפנותו

 פרידלנדר, לדעת עבורו, הפכו ההורים לדרישות הציות. אי או הציות סביבתו. כלפי — חוץ כלפי אותה ביטא
 בילי בתוכו. הופנמו שכבר הורים דמויות מצד לדרישה ולא הממשיים, ההורים עם מיני גוון בעל למשחק

 שיסייע נוח רקע אופיו מכנה יהווה מתאים טיפול וללא טיפוסי, אנטי־סוציאלי אופי של מבנה איפוא מייצג
 שישנה הרבה החשיבות את בפנינו מעלה בילי של מקרהו עבריינויוח. ותגובות התנהגויות של להתהוותן

 גורמים למנעה. —לחלופין או עבריינית, התנהגות של התפתחותה לעבר לדחוף העלולים השונים לגורמים
והם: בחשיבותם ודאשוניים יסודיים אלה,
=מעידון כתוצאה שינד בהם חל שלא היצריים, הדחפים של עוצמתם א) סובלימציה). (

 עצמי ניווט לו שתאפשר בדרך עצמו, להגנת ומכניזמיט טכניקות לפתח הצליח שלא חלש, ״אני״ )3
היצריים. הדחפים מצד הלחץ על והתגברות

עליון״. ״אני של לקוי מבנה ג)
 האנרגיה וסיפוק. פורקן הדורשים דחפיו, ובפני רציותיו בפני לעמוד ביכולתו שאין כילד, התפתח כילי
 בידו ויסייעו שיעמדו פנימיים כוחות בו באין ליצריו, נכנע והוא שמוי, עברה לא כו המצויה היצרית

בחברה. וההשתלבות ההסתגלות בתהליכי
 כרצוי בת, ואם בן אם הילד, קבלת את כולל הראשונות, השנים 5 במרוצת הרך, בגיל יציב אס קשר
 שהוא חשוב כלפיו. בילי של אמו של ליחסה בדומה ערכי), אמביוולנטי(=דו שיהיה אסור זה קשר ואהוב.

 המו האב. ביותר. חשוב הוא אף אב קשר ביתה. לבין בינה או בנה לבין האם בין הפרדה ללא נמשך, יהיה
 וה״אני העליון״ ה״אני בבניית ולבת לבן תסייע עמה, שההזדהות הדמות גם אך המשלימה, הדמות.

 של מערכת מפתח הוא כך ידי ועל עמו, רגשית מזדהה האב, עם תקינים ביחסים המצוי הילד האדיאלי״.
 עלול שהוא הרי הקינים, אינם אביו עם הילד של יחסיו אם אביו. של אלו את התואמים ועקרונות, אידאלים
 נערים בחברת אותם למצוא הוא ועלול אנטי־סוציאליים, תחליף סיפוקי לעצמו לחפש התבגרותו, בתקופת

עבריינים.
 גבוה היה לבניהם הבנה וכן ואהבה חום שגילו האבות אחת כי במחקריהם, מצאו 0950(גליק הזוג בני

 בין מצאו הם דומה מצב ).40%( העבריינים אצל מאשר )80%( עבריינים הלא הנערים אצל שניים פי
 הנער כלפי חם יחם גילו מהאמהות, 72%—העבריינים שבקבוצת עוד מצאו הם ילדיהן. לבין האמהות

 מאמהות 15% לעומת העבריינים, מהאמהות 24% אלו, מתוך עבריינית. הלא בקבוצה מהאמאות 96% לעומת
 האם, מצד היתר חסות ).over protectiveness( יחד חסות מתן של ברורים סימנים גילו עבריינים, הלא

 זאת ילדים. אצל נוירתה בהיווצרות המסייע כגורם או לעבריינות כגורם מסויימים, חוקרים ע״י נחשבת
הן כלפי גלוי, באופן אדישות היו העבריינים, אמהות מבין יותר גבוה אחת ועוד,  בני אותם. דחו אף או מי
 אביו עם המזדהה הנער המתבגר. הנער אצל האב עם ההזדהות תהליך של חשיבותו את מדגישים גליק הזוג

 מאוד החשוב דבר ערכיו, ואת עקרונותיו את לעצב הוא מנסה וכך ההכרה, בתת או בהכרה לחקותו, מנסה
 להזדהות, ראויה דמות באבותיהם ראו מהעבריינים 17% רק כי מצאו, הם ואופיו.* אישיותו להתפתחות

של אלו יציבים קשרים כליל. אבותיהם את דחו הללו, הנערים מן 31%ו־ להידמות, שאפו שאליה דמות

 המתפתח שהילד כוונתו אלו, תהליכים על בדברו ההזדהוה. קום בם אספתיה, ושל חיקד של תהליכים על לדבר מעדיף פיאזיה *
 מושג אינו פיאז׳ה, אצל והאמפתיה החיקוי מושג בתוכו. אותם וסופג כביתו חאה הוא אותם החוקים ואת הכללים את מפנים

 של הנורמות את סופג שהילד פיארה, סתכוק הפנמה, על בדברו פדויד. אצל ההודהות למושג בדומה הגנתית, משמעות כעל .
ה^רווי. כולו הוא כשהתוזליך השכלית, התסיסה כדרך סביבהו ושל משפחתו



 לבין בינם הקיימים היחסים ובטיב עצמם, ההורים של הריגשית בבגרות רבות תלויים ילדיהם, כלפי הורים
 ליצור ייטיבו לזה, זה מעניקה לנתינה ומסוגלים זה את זה המקבלים ביניהם, שורה שההדדיות הורים עצמס.

 שבין ההדדית העוינות לתיעול לגרום עלול לעיל, מהמתואר שונה מצב ילדיהם. בגידול חיובית מציאות
 חזקים, הם הטבעיים היצריים הדחפים לבוא. יאחרו לא השליליות‘ והתוצאות הילדים, עבר אל ההורים
 חייבית אלו דחפים וההרסנית. התוקפנית הפעילות באמצעות הוא והרגיל השביח ביטויים ואופן כאמור,
חברתית. ולהשתלבות להסתגלות ובהמשך המשפחתי, בתא להשתלבות הכרחי תנאי חהו שינוי, לעבור

 הילד את ילמדו הילד, של יצריים ביטויים אותם כלפי האב, של ובהמשך האם, של עקבית גישה
 דוגמה, לשם הסביבה. מצד חיובית לתגובה שיובילו כך, הללו הבטויים אח ולשנות במציאות להתחשב

 המחפש ילד זהו וצועק. הכועס זולתו, את או אמו את המכה ומשברם, חפצים הזורק ילד אותו אח ניקח
 מורת של ויציבה עקבית לתגובה הוריו מצד יזכה אם זה, ילד בו. הגועשת הטבעית היצרית לאנרגיה מיצוי

 חפץ שבאמצעותה זו —היצרית התנהגותו את לשנות אט אט ילמד נפשי, שקט תוך כניעה, והעדר רוח
 לדחוף ולכעוס, לזעוק במקום עצמו את להסביר הזמן עם ילמד הילד וכדר. ההורה לב תשומת את להשיג
 אמנם, נכון רגשית. וביציבות בעקביות נפשי. בשקט מלווה תהא ההורה שתגובת חשוב וכדר. ולנשוך

 המסוגלות בילד תתהווה לו, תודות אך וממושך, איטי הוא והדחפים היצרים של השינוי שתהליך
היצרים. שינוי בתהליך חשיבות, רב תפקיד ימלאו הם אף הסובלימציה, תהליכי חברתית. להשתלבות
 בילי, של היצריים לדחפיו ביחס האם, של עקבית הבלתי שגישתה פרידלנדר, מציינת בילי, של במקרהו

 הפרעה של מצב לידי בילי את הביאה זו גישה שלה. הנפשיים הקונפליקטים על רבה במידה מבוססת היתה
 מוגזמת במידה ואף סיפוקם באועל כן מסדימים שיצרים העובדה, בגלל בעיקר שלו, היצרים שינוי בתהליך
 שמצב להבין יש הראוי. לסיפוק זכו לא אחרים, ודחפים שיצרים שעה זאת, בל מדי. ארוכה תקופה ובמשך

 זמן חוסר :כגון עצמה, האם של מקונפליקטים קשורים שאינם מגורמים כתוצאה גם להיווצר היה יכול דומה
 לנקיון, החינוך ותכופות. רצופות לידות למשל, או זמנה, את הגוזלים אחרים עיסוקים עקב בילד, לטפל
 ויציבות עקביות וסובלנות, סבלנות של שפע דורש זה חינוך חשובים. אופי תווי של להחהוותט פחח מהווה

 הגורמים בין הדוקה גומלין פעילות קיימת כי מדגישה, פרידלנדר חודשים. מספר כמשך האם של תיפקודית
 כמובן, עלולים, סביבתיים גורמים גם הפנימיים. הפסיכולוגיים הגורמים ולבין החיצוניים, הסביבתיים

 את לבודד קשה אמנם עבריינית. אישיות בהתהוות ולסייע הילד של הנפשית התפתחותו על להשפיע
 או זו; לגורם שישנה ההשפעה מידת על להצביע קשה כך ומשום הנפשיים, מהגורמים הסביבתיים הגורמיח

 שהשפעות מוצאים, אנו וכך ביותר. רבה הסביבה שהשפעת ברור, אך העבריינית, האישיות בהיווצרות אחר
 פוגעות המאוחרות, ואילו הילד, בנפש חותמן את מקביעות מוקדם, בגיל המופיעות שליליות, סביבתיות

 בגורמים טבועים שהם כשם סביבתיים, בגורמים מצויים אינם ששורשיו נפשי, סיכסוך אין מעוצבת. בנפש
 להתנהגות המובילים הראשוניים הגורמים כי פרידלנדר. כותבת זה, נושא בסכמה טהורים. פסיכולוגיים

 זו גישה לחייו. הראשונות השנים שש או חמש במשך הילד אל ההורים בגישת מיוצגים אנטי־חכרתית,
 הפועלת הגרועה הסביבה מלחץ בעיקר או הילדים, של אישיותם ממבנה בעיקרה נתונה להיות יכולה

 כשמידת סוציאלי, אנטי אופי מבנה התפתחות לידי להביא עלולים אלה, ראשוניים גורמים עליהם.
 זה. מסוג קבועה להתנהגות ועד חברתית אנטי להתנהגות קלה נטיה בין לנוע עלולה המופרעות

לאמור! אלו, ראשוניים גורמים קיום שללא מניחה, הפסיכואנליזה
 שלא הרי תקין, העליון׳ ה׳אני ואס )3 יציב. ״אני״ מבנה ישנו אם }2 היצריים. בדחפים שינוי חל אם )1
כהלכה: זה משפט נבין הבה העבריין. האדם את ליצור כדי הסביבתיים, בגורמים די יהיה

 עבירות מסויימת. בוובחז המקובלות לנורמות או הקיים לחוק המנוגדים מעשים הינם עברייניים מעשים
 חצייה, במעבר שלא כביש לעיתים החוצים יש במזיד; ואם בשוגג אם או־ט כל ע״י להתבצע יכולות החוק על
 כאלו מעשים עשיית זה. מסוג מעשים ועוד הרבים, ברשות לפח פסולת לזרוק מקפידים שאינם כאלה יש

 נוכל בכך, נרצה באמח ואם מעט נתאמץ אם כי עבריינית. אישיות לבעל האדם את הופכת לא ואחרים,
 חוקי אל ארץ ודרך כבוד ביתר להתייחם נוכל כן וכמו זילזלנו, בהם הבטיחות חוקי על מלעבור לחדול

 נורמאטיבי. באופן להתנהג ברצותה גט רבים, קשיים ישנם לה העבריינית. האישיות כן לא וכדו׳. התברואה
וסדר. חוק שומר להיות העבריינית; האישיות בעל על מקשה ראשוניים, גורמים באותם הקיים הליקוי



ת זגווג0זהה>? העליון״ ;״אני1 שפציהייס ליקויים יב. ענייני ה
כ-ט) (יו«א מעבירח״. קשיו עבירח ״חרחורי

 להוביל עלול תקין בלחי עליון״ ״אני כיצד ראינו מודע. והלא המודע חלקו על העליון״ ב״אני דנו כה עד
 העליון״, ב״אני להתהוות העלולים טמציפיים בליקויים יותר וקונקרטי מפורט לדיון נעבור כעת לעבריינות.

 הם נבחן אותם הליקויים עבריינית. לפעילות או נורמאטיבית לא התנהגות לידי מובילים הם כיצד ונבין
 עזובה )4 משמעותית. הזדהות היעדר )3 העליון״. ב״אגי חלקי הסר )2 נוקשה. עליון״ ״אני )1 ארבעה:

ועבריינות. נפשית
נוקשה״ עליון ״אני .1

 של תחושה באותה ב״אני״, ביטויו את מוצא מלטינית) לקוח —ניגוד סכסוך,—conflict( הקונפליקט
 עונג. המחפשיה הדחפים של בלחצם חש ה״אני״ עצמם. הגשמת את הדורשים שונים, רצונות בין ניגוד

 הנובע פנימי לחץ בתוכו וקיים בה, התחשבות הדורשת הסביבה בלחץ חש כן, כמד עצמם. וסיפוק הנאה,
 מאלו וחלק ב״סתמי״ שמקורם הלחצים מסויימות. מידה אמות פי על התנהגות ודורש העליון״ מה״אני

 שהזכרנו כפי אלו, לחצים עליו. בהשפעתם היטב חש הוא אך לפרט, מודעים אינם העליון״, ב״אני שמקור□
 וחוסנו חווקו ובמבניותו, הלחצים של בטיבם תלויה הפרט על השפעתם ומידת מנוגדים לחצים הם אחת, לא
 ותהליכי יש מודע. הלא בחלקו העליון״ ממ״אני הנובעים הפנימיים הלחצים הם שונים ה״אני״. של

 עם הילד הזדהה בהם מקרי□ כבאותם פשרה, כל וחסר קיצוני באופן נעשו האדיפאלית בתקופה ההזדהות
 ה״אני״, על מודע הבלתי ולחצו ונוקשה קפדני הינו זה, במקדה העליון״, ה״אני הפשרות. וחסר הקפדן אביו
 לא באופן מזדעק, העליון״ ה״אני וכבר אסורות, משאלות בפרט קיימות שיהיו די התחשבות. כל יודע אינו

 במשאלה אלא בהרהורים, או בלם־ במשאלות מדובד היה לא כאילו אשם רגשות ב״אני״ ומעורר מודע,
 תחושה שלו, ב״אני״ בו, ומעוררים הפרט על מעיקים אלו, אשם רגשות אסור. במעשה דהיינו שהוגשמה,

 לבצע נדחף הוא מכך וכתוצאה הבאות מפני בחרדה שרוי הפרט אסון. להתרחש עלול רגע בכל שהנה,
 מגיע ובכך אותו מענישה כצפוי, הסביבה, כלפיו. המשמעותית הסביבה זעם את המעורר שלילי, מעשה
״נפתרה״. הבעיה לקיצו. הסיוט

 את מסמל הוא זולתו. אחר דבר המייצג חיצוני, סמל אלא אינו דנן, במקרה העברייני, המעשה
 המשמעותית הסביבה את מעורר הוא העבריינית,—השלילית העשייה באמצעות הפנימי. הקונפליקט

 המעיקים האשם רגשות על להקל שאמור דבר ולנדותו. להענישו וכיוצ״ב שוטר מורה, הורים, כמו עבורו
 שמקורם עבריינים למעשים מאוד אופיינית תופעה —עצמו על יחזור זה, מסוג העברייני המעשה עליו.

 של צורך הוא העונש ולהיענש. להתפט ״מוכרח״ שהוא חש העבירה את העובר הפרט נוקשה. עליון״ ב״אני
 וה ששחרור אלא, האשם. רגשות מלחץ והקלת־מה שחרור לכאורה, לו מעניק שהעונש כיוון עבריין, אותו
 במין מצוי פרט אותו העברייני. המעשה אל ישוב הוא ואז... לו להציק ישובו האשם ורגשות בלבד, זמני הוא

 ״בלא יותיר עבריין אותו בהם מקרים, ישנם ממנו. ולהשתחרר אותו לפרח יכולת לו שאין קסמים מעגל
 השתלשלות כל אך עונשו. את ויקבל מעשה לאחר שיתפם בדי זאת וכל לכידתו על שיקלו עקבות משים״

 דנים, אנו בה העבריינות של שאופיה ואמתו, הזכרנו לו. מודע עצמו הפרט שאין בתהליך מתרחשת. הדברים
 ולרגשות הפנימי לפחד כביטוי מהבית, לברוח נער עלול וכך, זולתו. אחר דבר לייצג בא והוא סמלי הוא

 הוריו. כלפי או אביו כלפי לו שיש והמוות האיבה משאלות ובגלל עוינוחו בגלל עליו, הלוחצים האשם
 כלפיו. שלה הדחיה תחושות על מודע כלא הוא מגיב ובכך מאמו בגניבות עבריינות אותה מתבטאת לעיתים

 מבטאת כללי, באופן הגניבה, מודע. בלא לילד״ ה״עויין באב כנקמה מאביהם הגונבים נערים למצוא נוכל
 לגדול שלא מודע, לא באופן השואף והילד, יש ינקותיות. תחושות במהותם, שהם מודעים, הלא מניעיו את

 משאלתו את יגשים בעצם, כך, ספרו. בבית בעייתי לילד ויהיה ללמוד כך, משום יטדב, תינוק. ולהשאר
 כך. בשל לעונש ו״יזכה״ החינוך מערכת ועם הוריו עם התנגשות לידי יגיע גם כך ילד, להיות הכמוסה

 הזאת, ההתהוות את )1967( במצוקתו״ ״האדם בספרו פרנקשטיין. מסביר זה לנושא בהתייחסו ,
 חשוב כן, על יתר שלו. האדיפאליים הקונפליקטים על להתגבר הפרט של יכולתו מאי הנובעת כהתפתחות

 של תחושות חש הילד כאשר ומיתה. בנה כלפי האם ליחסי הנודעת הרבה החשיבות את ולהדגיש לחזור
 או לבעלה שלה טינה רגשי האישיות, אכזבותיה שלה, אישיים קונפליקטים בסבך השדוייה מהאם דחיה
רב. פנימי ומתח חרדה יתמלא הוא בטנה, פרי על תחושותיה את משליכה היא מכך וכתוצאה העולם כלפי



 ברגשות תחושתו את מבטא הזאת, האישית מהדחיה הסובל הילד ),106-108 עם׳ (שם, פרנקנשטיץ, לדברי
דחוי. הוא כן ועל אמי לאהבת עצמו מצד ראוי הוא שאין על אשם,

 האיבה משאלות מפני פחד מודע. בלתי פחד של בביטויים תמיד מלוות הנוירוטי, העבריין של תגובותיו
 במהותו הוא וכי לאהבה, ראוי הוא שאין התחושה מפני פחד ההתבגויות, מפני פחד ההורים, כלפי האסורות

 תמיד להוכיח, הצורך לידי אותו מביאה שלו, המצפוניות ״עודף״ שבו, הנוקשה המצפון שלילי. אדם
 לדעת נובעת האדיפליים, הקונפליקטים על להתגבר הפרט של יכולתו חוסר שלילי. היותו עצם את מחדש,

 הילד. לבין ההורים שבין המתיחות ומן עצמם לבין ההורים שכין המתיחות מן )108 ׳עמ פרנקנשטיין(שם,
 את מזכה היתה תקין, באופן אדיפוס מתסביך לצאת לילד מאפשרת שהיתר מתאימה, משפחתית אוירה
 היה אשר ובריא, תקין עליון״ ״אני— נפש מנגנון לו מעניקה היתד; זו תקינה. הזדהות של ביכולת הילד

לקבוצה. להסתגל לו מאפשר
העליון״ ב״אני תחלקי המטר .2

 מ״חורים״, או מחללים טובלים העבריינים ומהנערוח מהנערים שחלק ומצא, בדק )1958( ג׳ונסון
 העליון״ מה״אני מונעות אלו, (חללים)—״לקונות״ שלהם. העליון״ ב״אני ונורמטיבי ערכי חסר המבטאים

 בהתנהגותם לוקים ונערות שנערים למשל, מצא, הוא מסויימים. בתחומים התנהגותי מחסום מלהיות
 עצמו. ההורה הוא לכך המביא כשהגורם לאלימה, ההופכת הקונפורמית בהתנהגותם או מוסרית,—המינית

 את מנע ובכך הילד, אצל העליון״ ה״אני של והמלאה השלימה התפתחותו את איפשר לא זה הורה
השלם. העליון״ ה״אני של היווצרותו
 בילדו לפתח יכול אינו שינוי, עברו שלא כאלה אסורים, מיניים דחפים בעל חינו מודע, לא שבאופן הורה,
 לא ולאלימות להרס שדחפיו הורה בך, בילד, המצויים עצמם אלו דחפים בפני תקין התנהגותי״ ״מחסום

 התנהגותית מערכת להחדיר יוכל לא—רבה בעוצמה מודע. בלא עליו, פועלים והם מהותי שינוי עברו
 ע״י מנוצל העליון״, כ״אני מעתה המצוי זה, חסר בחסר. ילקה הילד של העליון״ ה״אני וכך בילדו, ערכית

מודע. לא באופן כמובן, ההורה,
 של לגירויו יסוד—ההטפה בעצם לעיתים, מציג מוסרית, הבלתי התנהגותם על לילדיו המטיף הורה

 מהם מונע הוא ובכך בבתו. או בבנו מוסריות אי של או תוקפנות של שליליים תגית מטביע וההורה יש הילד.
 שיוכל מה תקין, עליון״ ״אד לבנות להם יאפשרו אשר חיוב׳ית, הזדהות של תהליכים לפתח האפשרות אח

 ה״אני של התהוותו את המונעת נוספת אפשרות קיימת רצויה. ולא שלילית מהתנהגות להימנע להם לסייע
הבאים: הדברים את משנלמד זאת נבין השלט. העליון״

 הגרעינית(המשפחה במשפחה מרכזי סטטוס בעלי אחרים וחברים שהורים מצאו, )1983(ושות׳ שוהם
 לעיסוק למועמדות מכך, כתוצאה הופכות, ואלה במשפחתם, נערות אל שליליים תגיס משגרים המצומצמת)

 תגים להטביע ההורים של נטייתם את המגביר העיקריים הגורמים אחד כי מצאו, הם ובכן, תמוה? בזנות...
 מתלווה זה שמוי האם. או האב של ויוקרה סטאטוס ואובדן החברתי במעמדם שינוי :הוא הבת על שליליים
 ארצה. עלייתם עם מסורתיות תרבויות יוצאי אצל שחל המשפחתיים, בתפקידים לשינוי קרובות לעיתים

 .של המשך ממנו מונע מעמדו ערעור .ההגירה לארץ עלייתו עם מעמדו את מאבד בחו״ל, הפטריארכלי האב
 פסול, אמצעי הם הבן/בת, בלפי השליליים התגים שידור משתבשים. עמו ההזדהות ותהליכי תקין, תיפקוד

 תגים לשילוח ההורה את הגורר נוסף גורם משפחתו. בתוך כוח עמדת להשיג כדי האם או האב נוקט שבו
 או הורה, באותו המצטברת לתוקטגוח כמוצא לעזאזל״, ״שעיר אחר החיפוש הוא בנו/בתו, אל שליליים

 האב שנוטה ככל והחברתי. המשפחתי מעמדו ערעור בשל בו המצטברים והאיבה האשם לרגשי כמוצא
 בעקבות תסכוליו, של תולדה שהיא לתוקפנוחו חיצוני אובייקט למצוא נטייתו תוגבר כן חיצונית, לענישה

בתו. או/ו כבנו השלילי התיוג את יטביע זאת
 מערכים באותם חללים יווצרו ושלט. תקין עליון״ ״אני התפתחות של אפשרות למנוע גט עלול זה תהליך

 המתייגת שהמערכת אלא עוד, ולא מוסרית. לא התפתחות או אלימה התפתחות למנוע צריכים שהיו נפשיים
 מכינה״ ״קרקע אותה את מהווה הצעיר בגיל השלילו התיוג עצמו. את המגשים ניכוי לידי דוחפת

 השלילית. ההתנהגות את בעקבותיו שיגרור דבר שלילי, עצמי דימוי של קליטה שתאפשר )1981 —(אדד
 בווגו שאליו המסויים בתחום — שלילית עצמית בזהות חתאפיץ זו, ילדה של או זה ילד של ההזדהות דרך

 לבנות תוכל לא המוסרית, התפתחותה את כוונו מוסרית זהות של שליליים שתגים ילדה השליליים. החגים
פגם יש נורמטיבית. להתנהגות המוביל פנימי'״ ״בלט אותו את בתוכו שיכלול שלם, עליון״ ״אני לעצמה

97'מזקייוי׳־׳י *יהייר ליז־ווך ויכללי;



 במקומו —מכך גרוע אף ואולי להיווצר היה יכול שלא החיובי. הערכי במערך חלל קיים העליון״, ב״אני
 והעשייה שלילית התהוות לעבר הדוחף שלילי נפשי מערך מעין זהו השלילי. לכוון המכוונת הויה נוצרה

 מהיעדר כתוצאה מתהווים מדברים אנו עליהם ה״חללים״ מוסרית. הלא האישה או הילדה של השלילית
 הנפשי המערך שיווצר ובמקום יש, השלמה. ההזדהות את שיאפשרו תנאים מהיעדר או להזדהות דמות

הילד. גדל שבתוכה שלילית, מציאות אותה בגין שלילי, — אלטרנטיבי נפשי מערך יתהווה והבולם, המכוון
משמעותית הזדהות היעדר .3

 אלו פרטים ייחודיים. אישיות בקווי מאופיינת עבריינותם אשר פרטים, אותם של התופעה היא מוכרת
 עוברים הם כך משום לתגובה. אותם לגרור כדי קל בגרוי די עצמם, את לבלום מתקשים אימפולסיביים, הינם
 את שיכוון פנימי״, ״מייצב להם חסר כאילו נדאה זולתם. עם תדיר באופן ומתנגשים החוק על בנקל

 להתנהגות אחת מהתנהגות בקלות לעבור יכולים הם כך ומשום בעצמם שולטים הם אין התנהגותם.
 בהם וקיימת דתפיהם לחסדי נתונים הם בהתנהגותם. אותם מכוונים העכשוי הרגע נתוני לה. המנוגדת

 אופייני הוא הזולת עט יחסיהם טיב גת אולם התנהגותם. פי1לא באשר זה כל למתח. מוסחת תשוקה
 ובר יציב בקשר להתקשר מסוגלים הם אין רגש, ומשוללים שטחיים תמיד הינם הזולת עם יחסיהם ומסויים,

 תכלית ובעלי רגש דלי יחסים הם שאלו הרי הזולת, עם יחסים קיימים זאת בכל אם האחר. אל קיימא
הדחף. הגשמת —ברורה

 ונראים בשקרים מרבים הם כך, משום ושמא לדמיון. מציאות בין להבחין להם קשה להם, נוסף איפיון
 כל ביותר. אחראים אנשים הם ו״נאומיהם״ דבריהם פי שעל אף אחריות חסרי הם בשקריהם. כמאמינים

 הסביבה כקורבנות עצמם חשים הם דאת ובמקום באשמתם* להודות להם קשה מרוע מבהיר, האמור
להם. המתנכלח

 שסובלת. זו היא סביבתם ממצבם. סובלים אינם פסיכופתים, או כסוציופטים המוגדרים אלה פרטים 1
 כאמור, הם במעשיהם. אחריות חסרי וטורדניט, תוקפנים הם בקבוצה. להשתלב מהם ומונע פגוע אופיים

 תואמים אינם מעשיהם שכן ולחק, הפה מן זאת כל אך בדיבורם, בפיהם, ביותר מוסריים להיות מסוגלים
 או מעשיהם בתוצאות לשאת מסוגלים ואינם מנסיונם לומדים לא אלה איפיונים בעלי אנשים לדבריהם.
 קביעות הדורשים כאלה או אחריות בעלי תפקידים עצמם על לקבל מסוגלים ולא התמרה, חסרי הם דבריהם.
 מסוגלים הס אין כאמור, החברתיים. הכבלים מכל לחופש ולצאת מסגרות להרוס נוטים הם והתמדה.
 סיפוק לשם כאוהבים יתנהגו הם מכך. ההיפך את מבטאים הם בהתנהגותם כי אם לאהוב, או להתקשר

 חזק דחף בו פועל כי ייעלם, לפתע אך התקשרותו ועל אהבתו על להצהיר יכול שכזה, פרט מיניים. צרכים
 בי אף כורחו״, ״בעל זאת עושה הוא ושמא משמעותית, סיבה ללא הפושע אולי, הוא הפסיכופת לנדודים.

 להסתגל מצליח הוא ואין לו, מפריעים וחוקיה החברה חופשית. ובחירה חופשי רצון מחוך פועל הוא
 אינם מהויתם, חלק הוא שהפשע אלו אך פושע. הוא פסיכופת כל לא וחוקיה. סדריה החברה, לדרישות

העבריינית. הפעילות של השונים הסוגים בכל בוחלים
כדלקמן: התאפיינו עבירותיהם סוגי עבריינים, פסיכופתים 210 חקר )1978( אדר

אחת מספר העבירה אחוז מספר העבירה

9.52 20
 מלווה גניבה

פיזית בתקיפה
5.23 11 רצח

52.85 111 גניבה 1.90 4 לרצח נסיון
1.42 3 הצתה 8.57 18 פציעה
4.28 9 לרצזו איומים 2.38 5 ופציעה תקיפה

3.80 8
 בלי סוטה התנהגות

עבריינית פעילות
3.80 8 אונס

0.47 1
 פרטים ללא תיק

מספיקים
1.42 3 לאונס יסיון

100 210 סה״ב: 4.28 9 המוסר נגד עבירות



:נמצא פשיעה של חטיבות בארבע התמקדות תוך דלעיל, המימצאיט בטבלת נעיין אם
 62.37% ח:3י321 .1

 תקיפה תוך 9.52%
תקיפה דלא 52.85%

13.4% מין: עתירות ג.
 אונס 3.80%
לאמם נסיון 1.52%
 בפועל סוטה מוסרית לא התנהגות 4.28%
מעשה ביצוע ללא מוסרית לא התנהגות 3.80%

 20.57% תקיפה: :
 שכרות תוך 8.57%
 שכרות ללא 2.38%
בגניבה מלווה 9.52%

8.55% :רצח טציב ד.
בפועל רצח 5,28%
 לרצח נסיון 1.90%
לרצח איומים 1.42%

ובמתח. בגריות המלווה חברתית אנטי בפעילות הנבדקים, 210 בין אופיינה העבריינית הפעילות
 בתהליך המשפחתי התא חשיבות על בפנינו הצביעה הפסיכואנליזה :והפסיכויפתיה המשפחתי התא

 פועל הפסיכופת של העליון״ ה״אני לסברתו!, העליון״. ה״אני הנפש מנגנון בבניית כמוביל ההזדהות,
 ה״אני כי טוענים ואחרים עליון״, ״אני בכלל אין שלפסיכיפת הסוברים, ביניהם יש ומעוות. לקוי באופן

מעוותת. בצורה פועל אן׳ ק׳ייט, העליון״
 של ש׳) 3-9(רכים גילאים באותם משמעותית להזדהות דמויות היעדר של תולדה הוא זה פגם לדעתם,

 בעל קשר עמן ליצור היה יכול לא שהילד כך חולפות, דמויות היו ההזדהות שדמויות כן, גם יתכן, החיים.
 שהוא יתכן יותר, הגרועים במקרים מעוות. או לקוי אף או שלם בלתי עליון״ ״אני בהט נוצר וכך משמעות,

נוצר. לא אף
 כל של אובלוסיה היוו הם המחקר. במדגם שנכללו פסיכופתים 210 באותם זה נושא בדק )1978( אדד

 השנים בין מסויים רפואי במרכז ושטופלו הפסיכיאטריים, הרופאיט ע״י כפסיכופחיט שהוגדרו אלה
המימצאים: ולהלן ארד! של מאמרו (ראה 1967-1976

לידתם. עם הוריהם ע״י ננטשו—מהנבדקים 2.85% שהם 6/210
אב. ללא בילדותם וגדלו רווקות לאמהות נולדו—מהנבדקים 6.66% שהם 14/210
הרוסות. במשפחות גדלו —מהנבדקים 22.85% שהם 48/210
ההורים. בין אינסופיות מריבות עם יציבות לא במשפחות גדלו —מהנבדקים 17.61% שהם 37/210
 סוציאלית) לשכה דודה, (סבתא, נוסף גוף בידי לידתם עם הופקדו—מהנבדקים 8.57% שהם 18/210

האם. של תקין תיפקוד יכולת מחוסר שיגדלם,
רבות. שנים במרוצת ממושך פסיכיאטרי בטיפול היו אבות: 2ו* אמהות 4 שהם הורים 6 ההוריים: על
כרוניים. שיכורים נמצאו אמהות: 2 אבות, 26 זוגות, 4 של הורים 36
וגניבה), אונס גניבה,׳ (רצח, כעבריינים נשפטו הודים 3

 הגילאים בין לראשונה הופיעה סוציאלית האנטי ההתנהגות :הילדים של סוציאלית האנטי התנהגותם על
בביה״ס. הלימודים מספסל הילדים של ביותר הגדולה הנשירה היתה ש׳, 10-11 הגילאים בין ש׳. 8-10

 בגילאים שבה. בתועלתיות מאופיינת שהיא תוך וכדר... גניבות של הברורה העבריינות מופיעה 14 בגיל
ומכוניות). אופנעים אופניים, התועלתיות(גניבת על עולה בצירן כשההנאה הגניבות מתרבות ש׳, 15-17

 בגילאים לעבריינים. במוסד טיפול לצורך והוכנסו ש׳, 15-17 אלו, בגילאים נשפטו הנבדקים 40/210
 היה ההזדהות תהליך כי להניח כן, אם נראה ביותר. והשכיחה הרבה העבריינית הפעילות היתה ש׳, 14-24

 הגורם הואאולי, ב״אניהעליוך העוות תקין. עליון״ ״אני ליצירת האפשרות את מנע והוא שלט, בלתי או לקוי
שלפנינו. השלילית התוצאה להתהוות
בתכלית. שונה ראייה מזווית אותו התוקפת בגישה נעיין הבה זה, חשוב נושא נסיים בטרם

 נובעת הפסיבופת של וויאימפולסיביות יתכן כי הסברה, אח מעלה אחרים, בעקבות ),1979( גיורא צבי
 רעיון התנהגותו. את שיכוון הפנימי״, ה״מייצב את לעצמו לבנות זה, מסויים מאדם שמנע פזיולוגי, מליקוי

 שונות. נפשיות מערכות של חיפקודים הם עליהם והשליטה שהדחפים מניח, פרויד של הנפשיות המערכות
 על מסתמך גיורא ב״סתמי״. מקורם—והדחפים העליון״, ב״אני המסתייע ה״אני״, באמצעות היא השליטה
 מדידה בן של רוחבו את וממשש קשורות כשעיניו הנבדק יושב אלה, בניסויים ).1967(פטרי של הניסויים

כבוהן — עושה הוא וזאת ומתרחב המתארך מדידה מוט ש קן מ?? הוא אח״ב הימנית, ידו של ובאצבע בבוהן



 ברוחבו כזהה לו נראה אשר המקום את המוט על לקבוע מתבקש הוא אז האחרת(השמאלית). ידו ובאצבע
 90 וכעבור יותר. רחב גרייה לן הימנית. ירו ובאצבע בבוהן למישוש לו נותנים אח״כ המדידה. כן לרוחב
 והמוט המקורי המדידה כן את שנית לו מגישים קינסטטית, ברוויה מצוי כשהוא ומישוש. שפשוף של שניות

כמקודם. הרוחב את קובע והוא המתרחב
 המדידה כן הפחתה.—הגברה לו; קראה שפטרי רצף, פי על משתרע שונים נבדקים ע״י שנחווה הרוחב

 ידי ועל המקורי מגודלו כמחצית—הקיצוני המפחית ע״י קינסטטית רוויה בתנאי מישוש ע״י כעת, נחווה
 שלהם העובי בתחושת שהשינוי האנשים יימצאו אלה, שני בין וכמובן, מרוחבו. ככפול—הקיצוני המגביר

 הבדלים הרוויה. ובעת הרודה לפני יותר, או פחות כשווה, המדידה כן רוחב את יעריכו הם מתון. יהיה
 של הכאב סף גופני. כאב שבעקבות לתגובה ביחס גם תקפים חושיות, בחוויות אלה אינדיבידואליים

 באופן גופני כאב על מגיבים המפחיתים דהיינו, גבוה. הוא המפחיתים של שזה בעוד נמוך, הוא המגבירים
יותר. איטי

 הגריות. ע״י הנשלט הטיפוט קראה; היא ולה קינטטטית, גרר תופעת של נוספת קטגוריה מצאה פ?זרי
 המודגש. הניגוד באפקט מאופיינים—כאלה הם העבריינים מהנערים 20%ש־ סבורה ופטרי—אלה אנשים
 אחדי כמופחת. המדידה כן רוחב את יהושו שניות, 90 במשך רחב גריה כן שמיששו לאחר אלו אנשים
 מפחיתים הם אם בין הנבדקים, של הגדול הרוב כמוגבר. המדידה כן רוחב את יחושו—צר גריה כן מישוש

 משפיעים עליהם כלומר: הוא אחיד קינסטטית רווייה בתנאי אופן.התנהגותם מגבירים, הם אם ובין
 קפיצות שליטה, יכולת בלא חווים דוגריות, ע״י כנשלטים המתגלים הנבדקים, אך הכנים. שבין הניגודים
 הגדיוח, ע״י הנשלטים אמצעית. הבלתי סביבתם לחסדי נתונים שהם תוף לצמצום, מהתרחבות קיצוניות

 ובלתי שינוי, בת היא התנהגותם פנימי״. ב״מייצב להיעזר שיוכלו בלא לשניה, אחת מקיצוניות נזרקים
 היא — האימפולסיביות של מהותה דגיורא, אליבא שהיא זו, מעין שליטה יכולת אי אך לשליטה. ניתנה

 של עוצמתם בשל או שלהם, ה״אני״ חולשת בשל לא אימפולסיביים, הם גריות. נשלטי היותם של תוצאה
 שלא אולי מוטב גיורא, מסכם למעשה, מחוע. לעבד יציבה דרך חסרים שהם משום אלא יצריים, דחפים
 יציבות, חסרה שהתנהגותם באנשים, להגדירם אלא —דחפים על המרמז כינד אימפולסיביים, להם לקרוא

למעשיהם. אחריות ליטול ביכולתם פוגם שכזו, שליטה היעדר הרגע. נתוני פי על ונקבעת

ועבריינות נפשית עזובה .4

 ה״חי פרט אותו הוא ה״עזוב״ כי מציין ״עזובה״, של הקליני המושג את בהבהירו ),1967(פתקנשטיין
 מההתנגשויות הנובעות פנימיות, וממתיחויות פנימיים מקונפליקטים סובל הוא אין דחפיו. עם בשלום״

 כשעצמיותו פועל, הוא אלו. לקונפליקטים קרב שדה איננו ה״אני״ הדחפים. לבין העליון״ ה״אני שבין
ק היא כאילו ח  ה״אני״, חולשת בו קיימת ה״אני״. של נמוכה השתתפות דרגת מתוך פועל הוא לעצמו. מ

פאסיבית. היא התנהגותו לכן ההתכרונותיות, חולשת
 מכאן מודעים. בלתי אשם מרגשי סרבל לא הוא ולכן פנימית, התנגדות חש שהוא בלא פועל ה״עזוב״

 החברתיות הנורמות עם ומתנגש לחוק בניגוד פועל הוא חרדה. של מתחושות גם סובל הוא שאין
 הוא לפסיכופת. בניגוד החברה. חוקי את לשנות חפץ ואינו עושה הוא אשר את ומבין יודע הוא המקובלות.

 היא מתוכננת, אינה ה״עזוב״ של עבריינותו הנורמטיבית״. לקבוצה ״מחק מציאותו עובדת עם משלים
לו. החיצוני בתחום כביכול, מתרחש והכל פסיבי הוא מקרית,

 גניבות מבצע בתוקפנות, מגיב והוא יש כן־ עבריינות, של שונים בסוגים פעיל ה״עזוב״, את למצוא שכיח
 לשם מינית, הפקדות של בפעילות מעורב להיות יכול הוא וכן מידי, צורך סיפוק לשם וזאת תכנון, ללא

 ההורים, ע״י ודחייתו הילד הזנחת יסוד על פרנקנשטיין, לדעת מתסתזזת, העזובה חיצוניים. גרוייט
 יותר שלהם, כלכלית בדאגה ההורים. מצויים בו דחק של במצב נעוצים זו, דחייה של הסיבתיים כששורשיה

 והדחק החינוכית כשההזנחה להתגבש, עלולה ראשונית עזובה הורים. של נפשיים מתסביכים מאשר
 הדחיה קיומו. תחומי כל את הקובעת חסר, בתודעת גדל והוא חייו, מראשית הילד נפש על פועלים הכלכלי
 היתה לא זאת הקיומית. ההויה של והסיבוכים מהדאגות שנבע הניבור, בסיס על היתה העזוב, של האמהית

 חש הילד קיומיות, בבעיות התמקדות ומתוך וידע, זמן מחוסר בהזנחה התבטאה היא אישי, בסים על חזיה
 אדישות היא תגובתו פנימית. ולא חיצונית עצמיות בסיס על היו שלו ההזדהות דרכי לקיומו. מודעות ;היעדר

המצפון דרישות לכל אדיש הוא סביבתו. של והערכים הכללים מערכת לכל ואדישות אותו מסובב לכל



 אפילו העזוב יכול ולכן חרדה, ובלא מתת של פנימית תחושה בלא החברה, חוקי את שולל הוא והמוסר.
מעבריינותו. להגות
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 מן ויתרחק ממעשיהם שילמוד כדי תמיד, החכמים אצל ולישב לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך
ממעשיהם...״ ילמד שלא כדי בחושך ההולכים הרשעים
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טבע — הדידקטית במעבדה פינה

מז׳דור ?הודית

 בשם אוטוביוגרפית בסקירה
 קאנדינס ואסילי על־ידי שחוברה

 הם שהאמנות דעתו את מביע הוא
 באמנו חרוחני ״על בספרו פירש,

 !האמנות את מבטלת אינה - לכן
 אורגאני בצורה מתוכה צומחת
 י צמיחתו ״על־ידי :שם מתבטא

 נהסון למיותר, הופך העץ גזע אץ
 ויחדש.. הענף של האפשרות את

 הראשונים בין שהיה קאנדיסקי,
 1 משוחררת פלאסטית יצירה

 עלילתי' ולתאור לדמות טבעית,
 אשו הדברים לעלילת מוצא

 הא מעבודתי נובע שעיקרם
 נבוכים כמורת לשמש ומנסיוני

 2 אמנות לשוחרי רב זמן מזה
 היצ בסדנת המסתופפים לאלה

 »חי במלים גרידא. הלימודים
 היו אפשרית ״כלום קאנדינסקי:

 שאלה הישנה?״ הברית בלעדי
 דבר ליצור ניתן אם שתוהה מי

 למעש היא מסורתיים, יניקה
 המו יצירתו היא אם בין יצירה,

 של עדיין המגומגמת יצירתם
 דבר הבהרת לצורך עבורי,

 הת׳ את כחובה כבר שנושאת
 מ גדול לא בחדר המדובר

 התנאי כתוקף שהפך במקצת,
בהשא׳ נקראת ואשר לימוד,

 היתר בין עבורי, משמש אשר
 לצ מגסה אני בה מרתקת,

 שאינני ומקווה מזדמנים,
 נ ימי־הביניים. של אלכימיות

 א ומתמיד עיקש בחיפוש
 יסוד עם שבמגעה סתרים,
חס לחוש אותו תניע האדם

לס! ברש משה של מבוא דברי . 1
1 מוסד באמנות״, הרוחני ״על


