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ירואית ,תונורקע :טרופסב תוילסקודרפ תויוברעתה 
*םיירשפא םימושייו םירקמ 

ילא־רב לאכימ 

תילסקודרפה תוברעתהה תונורקע 

תויוחתפתהה תא (Mahoney 8! Lyddon, 1988)ןודילו ינוהמ ורקס ,רפסמ םינש ינפל 

סה .יגולוכיספ לופיטלו ץועייל (cognitive) תויתרכהה תושיגב ולחש ,תונורחאה 

םזילנויצר ,תיביטינגוק היפרתוכיספב תויסיסב תורוסמ יתש תומייקש ,ונעט 

לש ינכט לוגרתו דומיל ןיעמ ץועייב םיאור םיילנויצר םילופיט .םזיביטקורטסנוקו 

,אופא םיסרוג םיטסילנויצר םיצעוי ."תואיצמל רשק"ו תילנויצר הבישח 

םישיגדמ ,םתמועל .םיילנויצר הבישח יכילהתב דקמתהל תוכירצ תויוברעתהש 

םיעדומ םהשכ ,םייביטקאורפ תולגתסה יכילהת סיטסיביטקורטסנוק םילפטמ 
תימצע תונגראתה יכילהתלו תוגהנתהב רדס-יא תווהתהב ישגרה טביהה תובישחל 

.טרפה לש תיגולוכיספה תוחתפתהב 

תרזגנה ,תילסקודרפה השיגה תונורקע הליחת וגצוי הז רמאמב 

ןהב (םירקמ ירואית) תואמגוד המכ הנגצות ןכמ רחאל ."םזיביטקורטסנוק"המ 

ףוסבל .תורפסב הכ דע השענ אלש רבד ,טרופסב ו< תילופיט השיגב שומיש השענ 

.ויכרצ יפלו ותנבה יפל ןצמאל ךירדמו ןמאמ לכל תורשפאמה ,רפסמ תועצה ואבוי 

ינש רדסמו ןושאר רדסמ םיכילהת 

ןורקיעל תיזכרמ תובישח תמייק תוישונא תוכרעמב יכ ,םיסרוג (1988)ןודילו ינוהמ 

ידי לע הנוכש המב יוטיב ידיל אב הז ןורקיע .תוביצי רסוח תועצמאב רדס לש 

.The Sport Psychologist ,1991-ב םסרפתה הז רמאמ לש םדקומ חסונ 
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םיירשפא םימושייו םירקמ ירואית ,תונורקע :טרופסב תוילסקודרפ תויוברעתה 

.ינש רדסמו ןושאר רדסמ םייתרכה םיכילהת (Bateson, 1979, 1972)ןוסטייב 

תויוסנתה ,תויוושכע תויווח לש העמטה תעצבתמ ןושאר רדסמ םיכילהתה תרגסמב 

ןכותה יפוא תאו חווטה תא ליבגהל יושעה ךילהת ,םימייק םייתרכה םינבמל עדיו 

תוגהנתה תוערפהב לפטל הסנמה בא ,המגודל .ותוגהנתה תאו טרפה לש יתייווחה 

תא הרממ ןבהש םעפ לכ ,םישנועב רבוגו ךלוה שומיש ידי-לע ונב לש תונשנו תורזוח 

.תרבוגו תכלוה המצועב םימייק םיעצמא רתויו רתויב באה שמתשמ ,הז הרקמב .ויפ 

,עובק ראשנ ונב ןיבו באה ןיב ןילמוגה יסחי הנבמ ןכש ,תרתפנ הנניא היעבה ,םלואו 

.ושינעהלו ןבה לע םייאל ךישממ באה ךא ,םצקועמ םידבאמ םישנועה 

רבעמ בגא ,עדיה הנבמב יביטקאורפ יוניש םיפקשמ ינש רדסמ םיכילהת ,תאז תמועל 

,לשמל .היצינגוק־הטמ — הרכהה לשו עדיה לש רתוי םיבכרומ ןוגראלו הנבמל 

תוסנל ליעל המגודב באה היה לוכי ,םיעצמא םתואב בושו בוש שמתשהל םוקמב 

ךישמהל ןבהמ "שקבל" לשמל ומכ ,יופצ יתלב וא ןיטולחל הנוש והשמב שמתשהל 

ויבאש רובס אוהש ,םעפ לכב תילילש תוגהנתהל ונב תא דדועל ,ילילש ןפואב גהנתהל 

תונשל הסנמ באה ,וז ךרדב .ידכו וב םחליהל ויבאמ הפצמ אוה רשאכ וא בוצע 

קר ,ירשפא היהי הזכ רבד ,םרב .ןב-בא ןילמוגה יסחי תכרעמ הנבמ תא השעמל 

ולש תמדוקה הבישחה ךרד תודוא הבישח לש ךילהת עצבי באהש רחאל 

תונפל םוקמב ,םיסחיה תכרעמ לכ תא תונשל ךרוצב הרכה ךות (היצינגוק-הטמ) 

שחרתהש יפכ) תיתייעבה תכרעמה ךותב םיביכר םתואב שומישל בושו בוש 

.(ןושאר רדסמ יונישה תונויסינב 

םייתאלול־וד םיכילהתו םייתאלול־דח םיכילהת 

Markova)םיגולוכיספו םיינוגרא םיצעוי ,םיפוסוליפ ידי-לע םג וגצוה םימוד תונויער 

 979 1 ,1 987; Argyris, Putnam 8t Smith, 1 985; Frankl, 1 985; Flavell, 1 979; Rorty

 970 1 ,Watzlawick, Weakland 81 Fisch 1974; DeBono, 1 970; Kuhn, 1970; Piaget).

ןיב םיניחבמ (Schoen, 1983; Argyris, Putnam 8! Smith, 1985)הלועפה תרות ישנא 

יא תמייקתמ רשאכ .םייתאלול־וד הדימל יכילהתו םייתאלול־דח הדימל יכילהת 

ושפחי ,(תועט תשחרתמ רשאכ ,ונייהד) התאצות ןיבו הלועפה תנווכ ןיב המאתה 

תוסחייתהה תרגסמ תא תמאותה ,השדח הלועפ תייגטרטסא םישנאה תיברמ 

תלעב הדימל שחרתת הזכ הרקמב .(םיטלוש םינתשמ) היעבה תרדגומ הרואלש 

םינתשמה תא ונייהד ,היעבל תרגסמה תא םינשמ רשאכ ,תאז תמועל .הדיחי האלול 

1992 ־ ג"נשת ,4 'סמ תרבוח ,"העונתב" 

 79

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:32:48 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



ילא-רב לאכימ 

םישמתשמ רשאכ ,תורחא םילמב .הלופכ האלול תלעב הדימל תשחרתמ ,םיטלושה 

הלועפה רשאכ — רמולכ ,םיטלושה םינתשמה תורישל תושדח הלועפ תויגטרטסאב 

."תיתאלול-דח" הדימל תשחרתמ ,הב םיטלושה םינתשמה אל ךא ,הנתשמ תטקננה 

.םמצע םיטלושה םינתשמב יוניש לח רשאכ תשחרתמ ,תיתאלול-וד הדימל וליאו 

ךותב םיישיאניבה םיסחיה תכרעמ לע וינקחש םע ןודל תוצרל לוכי ןמאמ :המגודל 

יוטיב ענמי ךכבו ,(טלוש הנתשמ) םיטקילפנוק יוכידל ןמאמה ףאשי םא .הצובקה 

לכב ולעי םינקחשה ךא ,(הלועפ תייגטרטסא) תועד יקוליח ררועל לוכיש המ לכל 

יאדוול בורק ןמאמה הסני ,(המאתה־יא)החישה תרגסמב םימיוסמ םיאשונ הרקמ 

תוטקננשכ ,הזכ הרקמב ."וילע ומיכסי םלוכש המ לכ לע רוביד" לש היגטרטסאה תא 

הלועפב יוניש לח ,רמולכ) םיטלושה םינתשמה תורישב תושדח הלועפ תויגטרטסא 

תרחא ךרד .תיתאלול־דח הדימל ,רומאכ ,תשחרתמ ,(םיטלושה םינתשמב אל ךא 

החותפ הריקח דדועל ןמאמה הסני ,ןאכ :םמצע םיטלושה םינתשמה תא תונשל איה 

ךכמ עבנתש ,הלועפה תייגטרטסא .םיטקילפנוק אכדל םוקמב םיישקה לש תבקונו 

רבד לש ופוסב אטבמה רבד ,"םישיגר" םיאשונב יניינע ןויד םוזיי ,הארנה לככ ,איה 

.תיתאלוליוד הדימל 

םקודרפבש ןויגהה 

לש תוילנויצרב םידקמתמ ונא (םייתאלול-דח) ןושאר רדסמ םיכילהתב 

רחא שופיחל ךילומ ,ונווכתה הילאש הרטמה תגשהב ןולשיכה ןכש ,תורטמ-סיעצמא 

,(סייתאלול-וד)ינש רדסמ םיכילהתב ,תאז תמועל .התגשהל רתוי םיליעי םיעצמא 

היעבה ןורתפבש ןויגיהה םצעב ןכו היעבה תבצהבו חוסינב ,הרדגהב םידקמתמ ונא 

הניחבל ךילוי תמיוסמ הרטמ תגשהב ןולשיכ ,ןאכ .תורטמל םיעצמאה ןיב רשקבו 

הז ןיעמ ךילהת .היעבל תירוקמה תוסחייתהה תרגסמ לשו הרדגהה לש תשדוחמ 

.תורטמה ןיבל םיעצמאה ןיב רשקל סג ןיטולחל הנוש יפוא רבד לש ופוסב ביתכמ 

םינתשמב ,ונייהד) היעבל תרגסמב רקיעב דקמתמה ,הז ןיעמ ךילהתש ,ןאכמ 

יסופדב יתוהמ יונישב ךורכ אוה ןכש ,ילנויצר יתלב תואריהל יושע ,(םיטלושה 

.ונתלועפ תא םיביתכמה הבישחה 

תוארל ללכ ךרדב םיגהונ םישנאש ,החנההמ אצנ םא ,רתוי ןבות הנורחאה העיבקה 

common)רשיה לכשה לש םייגול תונורקעל םאתהב םילעופכו םיילנויצרכ םמצע תא 

 sense). לוכי ןמאמה ,"ןדרמ" יאטרופס לש ותוגהנתהב רתוי בוט טולשל ידכ ,המגודל
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םיירשפא □ימושייו םירקמ ירואית ,תונורקע :טרופסב תוילסקודרפ תויוברעתה 

יאטרופסה תא ליבוהל לולע הז רבד םלוא .ויעוציב לע ותוא רטנקלו תוסנל 

.ויפלכ םימויאה תאו םירוטנקה תא ןמאמה ףירחי ,הבוגתב .רתוי תופוכת "תודירמ"ל 

םיאצומ םידדצה ינש ובש ,בצמל ליבומ ,רשיה לכשה לש ,הזכ ןורתפ :תורחא םילמב 

more of the) רגד ותואמ דוע םורדניס הנוכמה ,תילגעמ היעבב םידוכל םמצע תא 

 Watziawick, Weakiand 8< Fisch, 1974) (same). םיינויגהה תונורתפה ,וז ךרדב

םאש רחאמ תשחרתמ וז העפות .היעבה תא ילסקודרפ ןפואב םירימחמ (םייגולה) 

ידי-לע תאז רותפל ילנויצר ןפואב םיטונ ונא ,יוצר יתלבכ x ערואמ תא םיאור ונא 

ונא דוע לכ םלוא .x-10 ךפיהה ,רמולכ ,x־Nb לש רשיה לכשה לש ןורתפב שומישה 

םידוכל ראשינ ,'0<-אל" וא "X" הימוטוכידה ךותב ןורתפה תא שפחל םיכישממ 

.(Weakiand a Jackson, 1958)ירשפא ןורתפ לש הילשאב 

ללכ רתפת אל היעבהש ,ךכל איבת ליעל תראותמה ךרדב ןורתפכ רחבתש הפולח לכ 

וא x^ רוחבל שיש ,תדמתמה הילשאהמ עבונ הז רבד .קזוחת אקווד אלא ,רקיעו 

 2-x-töתורשפאה ןמ םימלעתמ ונא הז ןיעמ יתבשחמ ךילהתב .היעבה תא רותפל ידכ

ןאכ שקעתמ םדאה ,יפוסוליפ ןפואב .x-Nb ונניא םג ךא ,X ונניאש ןורתפ תריחב לש 

רבעמ תבצינה ,הזתניס תארקל עונלו תוסנל םוקמב ,הזת־יטנאל הזת ןיב העונת לע 

ןורתפ דציכ ,אופא הארנ ןוידה ןמ .(Hegel, 1929; Wittgenstein, 1958)וז הימוטוכידל 

,היעב לש ינויגה יתלב בצמל ליבומ ,ןושאר רדסמ יוניש יכילהת לע ססובמה ,יגול 

ססובמה (ילסקודרפ)הרואכל ינויגה יתלב ןורתפ ,תאז תמועל .ץק ןיאל תכשמתמה 

ליבוהל יושע ,x־Nb תריחב-יא לש םג ךא x תריחב-יא לש ינש רדסמ יוניש ךילהת לע 

,לשמל) רבודמ הבש ,תכרעמה הנבמ יוניש תועצמאב היעבה ןורתפ לש יגול בצמל 

ירוחאמ תבצינה תיסיסבה הסיפתה יהוז .(יאטרופס — ןמאמ םיסחיה תכרעמ הנבמ 

.טרופסב ןומיאבו ץועייב תוילסקודרפ תויוברעתה 

יוניש לש עוציב לע םידיבכמה רומיש ינונגנמ 

ימצעה תלועפב תוננובתה תועצמאב רקיעב שחרתמ ,תיתאלול-וד הדימלב שומישה 

 Argyris, Putnam 8( Smith, 1985) (reflection on one's action)), יוליג ידי-לע ,ונייהד

Markova,ו 987;)טרפה תלועפב םייובחה (םיסופד וא םיטלוש םינתשמ)רתסנה עדיה 

 ;1983 ,Schoen). םישנא ןכש ,הגשהל דואמ השק ינש רדסמ יונישש איה היעבה ךא

וללה תואיגשל תומרוגה ,םיכרדב בושחל םיטונו תויתרכה תייטהלו תויועטל םידעומ 

הדימלה רומישל האיבמ וז העפות .תשקיעו הבר הדמתהב םייקתהלו ךישמהל 
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תא םיריבגמה םיחיכש םימרוג .יתאלול־וד יונישל תודגנתהלו תיתאלול דחה 

 Gilovich, 1984;) סה יוניש עוציב לע םידיבכמו תוגהנתהה רומישל הייטנה

 :(Kahneman, Slovic 81 Tversky, 1982; Einhorn 81 Hogarth, 1981

םדאה לצא רבכ תומייקה תועד לש םיחנומב םישדח םינותנ לש שוריפ * 

םהלש תוועמ שוריפ ןתמ וא םירתוס םינותנמ תומלעתה ★ 

תומייק תועדב םיכמותה םינותנ שופיח * 

.רתויב טעומ ףקות תולעב תונקסמל םיליבומה הבישח יכילהתב ידמ בר ןוחטיב ★ 

(תויצקארטניאה) ןילמוגה-תולועפש ,ךכ םמצע תא םישנא םיגיצמ ,ךכל ףסונב 

תובוגתב טולשל םהל תרשפאמה ,הרוצב ורדגוי םיפתתשמ םה ןהבש ,תויתרבחה 

לש בר רפסמ לבקמה ,אפור — המגודל .(Goffman, 1959)םתוא םיבבוסה םישנאה 

אוהש ,םשורה תא םלצא רוציל תוצרל לוכי ,םויה ךשמב ודרשמב לופיטל םילוח 

גיצהל לוכי אוה תאז תושעל ידכ .'דכו ליעי ,האופרב בר עדי לעב ,ועוצקמב ןמוא 

תוגהנתהו תישיא העפוהו (תוריקה לע תודועת ,טושיק ,טוהיר) תמלוה הביבס 

תא עצבי אפורה :ןכ לע רתי .(ימצע ןוחטיב ,תובידא ,תוביבח ,םלוה שובל)םימיאתמ 

הלוחהש רחאמ ,הפורת הלוחל םושריש ינפל (הזונגאיד)ןוחבאה לש "סקט"ה לכ 

תולועפ לכ ילב ,דחא טבמב ,ריהמ ןוחבא עצבל לוכי אוה םא סג)ונממ תאז הפצמ 

רחאמ ,וילוחמ םיאתמ קחרמ רומשל לדתשי אוה ,ףוסבל .(ןוחבאל תוולנה הרגשה 

ותויחמומ ןיגב תמייקתמה— ותונוילע ,הדימה לע רתי םהילא ברקתי םאש 

רידגמ אפורה ,הלא ןוגכ םיעצמאב .דוביאל תכלל הלולע — והשמ "תירותסמ"ה 

יוצמ אוה ךכמ האצותכ .ןהב טלושו וילוח םע תויתרבחה ןילמוגה-תולועפ תא בטיה 

לש ידמל םצמוצמ חווטל ףושח אוה הבש ,דואמ תינבומ תיתרבח הביבסב ללכ דרדב 

.תויוגהנתה 

קוזיחל יתועמשמ ןפואב תומרות הלא ןיעמ תוימוימוי תויתוגהנתה תויגטרטסא 

םייתאלול-דח הדימל יכילהת רומישל םג ךכבו ,תויועטל םימרוגה הבישחה ינונגנמ 

םיכרדה תחא .ליעי יונישל תודגנתהל תומרוג ןה ןכש ,תיתאלול-וד הדימלב םיישקלו 

תויוברעתה תועצמאב הניה יונישל וזכ תודגנתה םע תודדומתהל רתויב תובוטה 

.תוילסקודרפ 
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םיירשפא םימושייו םירקמ ירואית ,תונורקע :טרופסב תוילסקודרפ תויוברעתה 

ילסקודרפ יוניש ינונגנמ 

וניה ,תוילסקודרפ תויוברעתהב ינש רדסמ יוניש גשומ ותועצמאבש ,יזכרמה ןונגנמה 

וא/ו סייגשומה הייארה תיווז וא ךרעמה יוניש" ,רמולכ .(reframing)שדחמ הרדגהה 

ןותנ בצמ לש ומוקימ ךות ,טרפה ידי-לע הווחנה םיוסמ בצמל םיסחייתמה ,םיישגרה 

תונשל המגמב ,בצמה תא תוביכרמה 'תודבוע'ל רתוי םיאתמה ,רחא סופד ךותב הז 

.(Watziawick, Weakiand 81 Fisch, 1974: 95)"םדאה רובע תללוכה ותועמשמ תא 

ןפואב הנתשמ יתייעב ערואמל תסחוימה תיביטקייבוסה תועמשמה ,תורחא םילמב 

,תוילילש תויועמשמ תלעבכ תוברעתהה עגרל דע הספתנש ,תוגהנתההש ךכ ,רכינ 

.תויבויח תויועמשמ תלעבכ וירחאל ספתית 

ךילהת בקע עירכמ יוניש םירבוע םדאה תולועפב םיטלושה םיסופדה ,רבד לש ודוסיב 

לש השוחת םדאל שי ,ךכיפל .(Argyris, Putnam 81 Smith, 1985) שדחמ הרדגהה 

יתלבכו םיטלשנ יתלבכ ןכל םדוק וספתנש ,תוערואמל סחיב רתוי הקזח הטילש 

,תוערואמל תקנעומה השדחה תועמשמה תרגסמב שחרתמ הז ךילהת .םייוצר 

תויהל םוקמב ,הלא ןיעמ תוערואמב טולשל תורשפאב התע ריכמ םדאה הרואלש 

תיתרכהה המרב ןה שחרתמ יונישה ךילהת יכ ריעהל בושח .םדי-לע טלשנ 

Argyris, Putnam 81)תוגהנתהה לש (תילנויצומא) תישגרה המרב ןהו (תיביטינגוק) 

 .1974 ,Smith, 1985; Weeks 81 !'Abate, 1982; Watziawick, Weakiand 81 Fisch).

Mahoney, 1986;,לשמל 'ר)תילסקודרפ תוברעתהל רפסמ תוקינכט תוראותמ תורפסב 

 ,Dowd 81 Milne, 1986; Frankl, 1985; Weeks 81 L'Abate, 1982; Raskin 81 Klein

 ;1974 ,1976; Watziawick, Weakiand 81 Fisch). תרכומה ,המגודל ,היפרתוגולה

תויזכרמה (תויטסילאיצנטסיזקאה) תוימויקה תושיגהמ תחאכ בטיה 

תויוברעתה תועצמאב .תוילסקודרפ תוקינכטב בחרנ שומיש השוע ,היפרתוכיספב 

תויורשפאה לש רתוי תמלשומ הנבה חתפל םדא ינבל רוזעל היפרתוגולה הסנמ הלאכ 

ןיינעמ .םלרוגל תישיא תוירחא עדומב םמצע לע לבקל םהינפב תודמועה ,תוימויקה 

טורטורפב ראתמ ,היפרתוגולה תלוכסא דסיימ ,(Frankl, 1985) לקנרפ יכ ,ןייצל 

תוילילשה תועפשהה תא שיגדמ ,טרופסה םוחתב וז השיג לש םימושיי רפסמ 

ידודנ ,תורחתה ינפל רתי-תדרח ,חתמ ,תונבצע ןוגכ) רתי תונווכתהל שיש ,תושקה 

(ןלהל ,םוטפמיסה םשרמ)תילסקודרפ תונווכתהב שומישה לע םוחב ץילממו ,(הניש 

םירקוח םג ,ןכ לע רתי .םתריתס ידי-לע הלאכ םימוטפמיסב תוליעיב לפטל ידכ 
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ילא-רב לאכימ 

רדסמ יוניש יכילהת יכ ,םיסרוג (Watziawick, Weakiand 8! Fisch, 1974) םירחא 

תוליעיה םיכרדה תחא קר אל םניה ,תוילסקודרפ תויוברעתה ידי-לע םיגשומה ,ינש 

,תישונאה תוגהנתהה ימוחת תיברמל סג םימישי םניה אלא ,תויעב ןורתפל רתויב 

תוימושייה תויורשפאהש ,עיתפמ תצק ,ךכיפל .דבלב ינילקה םוחתל םילבגומ םניאו 

.טרופסה לש היגולוכיספב תקפסמ בל תמושתל הכ דע וכז אל וז השיגב תומולגה 

םירקמ ירואית :טרופסב תוילסקודרפ תויוברעתהל תואמגוד 

רודמה תרגסמב תלעופה טרופסה לש םיגולוכיספה תצובק הלחה תונורחאה םינשב 

,טייגניו ןוכמב ןייטשביר ש"ע טרופס תאופרלו רקחמל זכרמב תוגהנתהה יעדמל 

לש םתוגהנתהב םייוניש גישהל ידכ תוילסקודרפ תויוברעתהב רתויו רתוי שמתשהל 

ומגדויו הלא ןיעמ תויוברעתה לש םירואית רפסמ ואבוי ןלהל .גשיה יאטרופס 

.טרופסב תומשוימה תוילסקודרפ תוקינכט 

םוטפמיסה םשימ 

prescription/)םוטפמיסה םשרמ תקינכט תא םיגדהל םיאבה םירקמ השולש ןלהל 

 paradoxical intention symptom).

הדש גיצה םינש רפסמ ינפל .ישיאה טרופסה ףנעב קסועה רשכומה יאטרופסה 

 (1989 ,Sade), יאטרופס רפיס ,הנושארה המגודב .ץעויכ ונויסינמ רפסמ תואמגוד

,ודגנ תעכ לעופ ןמזה ךא ,הכ דע דואמ חילצה יכ ישיאה טרופסה ףנעב קסועה ,רשכומ 

הז בלשב .ורובע טויסל הכפה תורחתה יכ דע רימחמו ךלוה תוגשל דחפהש רחאמ 

(יאטרופסה םע קודה רשקב היהש ,ןמאמה םע תחא הצעב) היחנה יאטרופסה לביק 

ידכ הנתינ וז הצע .ןומיא לכב ,תישפיטו הנטק ,תחא תועט ןווכמ ןפואב עצבל 

רובע .היעבה תא ,הארנה לככ ,הרצי רשא ,רתי תוענמיה לש תוגהנתהב םחליהל 

המל ,טלחומ דוגינב דמע אוה ןכש ,ןיטולחל ידרוסבא ןויער הז היה יאטרופסה 

םורדניס)ןהשלכ תואיגש עוציבמ תוענמיה :דיחיה ירשפאה ןורתפכ ול היה הארנש 

ל"נה היחנהה תרטמ ויפ־לעש ,רבסה יאטרופסל עצוה ,ליבקמב .(רבד ותואמ דוע 

.(תיבויח הרדגה) בצמב האלמ הטילשב תוכזל תנבומה ותפיאש תא לצנל התייה 

תואיגשה תא עונמל ילוא חילצי ,דבלב ןוצרה חוכ תועצמאב יכ ,יאטרופסל רהבוה 

.ןוחטיב תשוחת םג ול קינעתש ,הטילש גישהל חילצי אל םלועל ךא ,רתויב תורומחה 
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םיירשפא םימושייו םירקמ ירואית .תונורקע :טרופסב תוילסקודרפ תויוברעתה 

ענמיהל קר אל לוכי םדאה רשאכ קר תגשומ היעבב תיתימא הטילש ,ךכיפל 

םאתהב תאז .ותטילשבו ונוצרמ ,ןווכמב ןתוא רוציל לגוסמ םג אלא ,תויועטמ 

גישהל לכות תוצווכמו תוצטק תואיגש תיישע ידי ־לע קר :ילסקודרפה ןורקיעל 

םינומיאב רתוי הבוט השגרה לע יאטרופסה חוויד ,בקעמב .תמלשומ הטילש 

עוציב לש המישמה תא ומצע לע חקלש רחאמ יכ ,רפיס יאטרופסה .תויורחתבו 

,(בשק דוקימו ןמז תעקשה ,ןונכת ומכ םיביכר ללכש רבד)םוי ידמ תחא הנטק האיגש 

תא ןיבה אוה הרהמ דע .תולודג תואיגש ינפמ דרח תויהל קיפסמ ןמז אצמ אל 

.ינש רדסמ יוניש גשוה ךכו ,סקודרפה 

םשרמ לש תילסקודרפה הקינכטב שומישל תפסונ המגוד .העילקכ לארשי תרחבנ 

Sade,) חדקאבו הבורב העילקב לארשי תרחבנ םע הדובעהמ החוקל םוטפמיסה 

לע הבשחמה ןמ תובורק םיתיעל עלקה דרטומ תורחתהו ןומיאה ךלהמב .(1989 

לשב תמאב איטחהל םיעלק םיטונ הלאכ םיבצמבש ,רבתסמ .תוירשפא תואטחה 

הדרח .תופסונ תואטחהמ סיגאדומו םידרח םתויהמ תעבונה ,רתי תונווכתה תריצי 

בלשב ."לוב עולקל בייח ינא ,איטחהל יל רוסא" :ןוגכ ,תובשחמב ללכ ךרדב הוולמ וז 

עוציבהמ דורי עוציבל םימרוגה ,םירבגומ חתמו ץחל ללכ ךרדב עלקה שח הז 

תוסנלו ןומיאב תוירי המכ הנווכב איטחהל עלקל ץעי טרופסה גולוכיספ .ילמיטפואה 

םירודכה לכ ,הרפתשה העילקה ,ןכאו .(םוטפמיסה םשרמ)הרטמה זכרמ דיל עולקל 

.שחרתמל םלוה רבסה עלקל היהש ילבמ ,הרטמה זכרמב וצעננ 

תוכיא לע ןנולתה ,תימואלה הגילה ןמ לגרודכ ןמאמ .לגרודכב ינמיה ינוציקה 

,רפיס ,"ןיוצמ ר־ידכמ אוה" .16-ה תבחרל ותצובקב ינמיה ינוציקה לש תוריסמה 

ףוסב ביריה ינקחשל תורישי רודכה תא דימת רסומ אוה ,ויצמאמ לכ תורמל ךא" 

ןקחשה תא תוחנהל ןמאמל עצוה ."ונתצובק יצולחמ דחאל ורסומל םוקמב ,רורדכה 

תוכיאב רכינ רופיש לח הרהמ דע .קחשמ לכב ביריל דחא רודכ תוחפל ןווכמב רוסמל 

.הבחרל הז ןקחש לש תוריסמה 

המכסה ךותמ הדמעל תופרטצה 

המכסה ךותמ הדמעל תופרטצה לש הקינכטה תא םימיגדמה םירקמ ינש ואבוי ןלהל 

 .(assentingly joining a stand)
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ילא-רב לאכימ 

בושו בוש עיבמ וינקחשמ דחאש ,ךכ לע ןנולתה דחא סינט ןמאמ .סינטה ןקחש 

.(Sade, ו 989) "ןיטולחל רשכומ יתלב יננה"ו "קיפסמ בוט ינניא" ןוגכ תושוחת 

ןמאמה יצמאמ .יוכיס לכ ול ןיא יכ ,קחשמ לכ ינפל ןועטל הז ןקחש גהנ ,ךכל ףסונב 

,העוט אוהש ןקחשה תא ענכשל — ונייהד ,ןושאר רדסמ יוניש תונויסינב ודקמתה 

רחאל .סרח ולעה הלא תונויסינ .חילצהל לגוסמו רשכומ השעמל וניהש סושמ 

הקינכטב שמתשהל טרופסה גולוכיספ ץעי ,ןמאמה םע ןהו ןקחשה םע ןה חחושש 

Watziawick, Weakiand 8!) המכסה ךותמ הדמעל תופרטצה לש תילסקודרפה 

 .1974 ,Fisch), ויתורהצה םע "םיכסהל" ,ןקחשה לש ותדמעל ףרטצהל — ונייהד

.טעמב םניצקהלו םיזגהל ףאו ,תויטסימיספה 

םלוא .וז תילסקודרפו היופצ יתלב הבוגתמ הליחתב עתפוה ןקחשהש ,חוויד ןמאמה 

םינומיא חותפל גהנ אוה ,לשמל .תויבקעב וז השיגב דימתהו ךישמה ןמאמה 

ןקחשהש וא ,"תומישמה תא עצבל (ןקחשה) חילצי אל בוש יאדווב םויה" :ורמואב 

ידי-לע ןקחשל םג ורבעוה הלא ןיעמ םירסמ ."שרדנה תא תושעל תלוכי רסח" וניה 

ןקחשה לש תוילילשה תורעההש ןמאמה חוויד ,שדוחכ רחאל .םיקחשמ ינפל ונמאמ 

ינאש יל חיכוהל הסנמ ןקחשהש השגרה יל התיה" :רכינ ןפואב ותחפ ומצע יפלכ 

ןקחשל רשאכ ,שחרתה לחוימה יונישה ,השעמל ."ךכ לכ עורג ונניא בצמהו העוט 

תיביטקייבוסה ותוסחייתה לעו ויתודמע לע רתוי הבוט הטילש תשוחת התייה 

.חילצהלו בטיה קחשל וייוכיסלו ותלוכיל 

םלועה לכש ןנולתהל גהנ ,תימואלה הגילה ןמ לסרודכ ןקחש ,א .א :לסרודכה ןקחש 

ינא ,(רבחמה - יביסרגא ןפואב ,רמולכ)בטיה קחשל ליחתמ ינאשכ" :ונושלכ וא ,ודגנ 

לחה ,"רזכאה ולרוג רמ" לע ןנוקלו תוכבל ,תבשל הצור היה םא הלאשל ."עצפנ דימת 

.תידיימ הלקה שחו קוחצל ןקחשה 

רומוה .תוילסקודרפ תויוברעתהב רכינ ילופיט ךרע שי רומוהלש ,ריעהל יוארה ןמ 

םיבר םירקמב .יתייעב בצממ ומצע תא קתנל םדאה תלוכיב יזכרמ ביכרמ וניה 

לש האצותכ הנתשמ ולש היעבה יפלכ ותדמע רשאכ קוחצל לפוטמה ליחתמ 

— לפוטמה םא .(Franki, 1985; Raskin 8! Klein, 1976) תילסקודרפ תוברעתה 

,דרוסבאב התוארל לגוסמ אוה יזא ,היעבה לע קוחצל לגוסמ — ןקחשה הז הרקמב 

היעבה תלבקמ הזכ הרקמב .הנממ םיוסמ קחרמ רוציל חילצהש ךכ לע דיעמה רבד 

שדחמ הרדגה לע הדיעמ רומוהה תבוגת ,ונייהד ,ןיטולחל הנוש תיגשומ תועמשמ 

 (reframing) רואב התע הארנ ילילש רואב םדוק הארנש ,והשמ ,רמולכ .היעבה לש
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םיירשפא םימושייו םירקמ ירואית ,תונורקע :טרופסב תוילסקידרפ תיייברעתה 

,רמולכ .ישגר ןוויכ יונישב ללכ ךרדב הוולמ הז יתרכה יוניש :ןכ לע רתי .יבויח 

ךכ לע הדיעמ תיטסירומוה הבוגת ,ךכיפל .חמשמ והשמל ביצעמ והשממ 

Weeks 8( L'Abate, 1982; Watziawick,) הרטמל העלק תילסקודרפה תוברעתההש 

 1974 ,Weakland 81 Fisch).

שדחמ הרדגה 

.(reframing)שדחמ הרדגה לש הקינכטה תא םימיגדמה םירקמ ינש ןלהל 

לבסש רחאל לופיטל עיגה תימואלה הגילב לסרודכ ןקחש ,ב .ב :לסרודכה ןקחש 

אוה רשאכ ,ימצע ןוחטיב דוביא לע ןנולתה ןקחשה .ותלוכיב תכשמתמ הדירימ 

רקיעב ,העילקב ןוכיס תחיקלמ דחפ ,תחאה :תויפיצפס תויעב יתשב דקמתמ 

םיבצמב .ביריה תנגהל דעבמ לסל הרידחמ דחפ ,היינשהו ;תיסחי םילודג םיקחרממ 

ךכ .םירחא םינקחשל רודכה תא רוסמל ףידעה ,רודחל וא קורזל וילע היה םהבש 

,ושפנל ישפוח ותוא ובזע ,ויישק תא םריכהב ,םיביריה ןכש ,ותצובק רובע היעבל ךפה 

לע הקזחב וצחל ,תאז תמועל .רודחי/קורזי אל ךכ ןיבו ךכ ןיב אוה יכ החנה ךותמ 

.רודכה תא לבקל םהמ םיענומ םהשכ הצובקל וירבח 

רסחו חותמ ,דרח רתויו רתוי השענ ןקחשה ןכש ,ילילש םימסק לגעמ אופא חתפתה 

תא (to reframe) שדחמ רידגהל ידכ .בצמה ףירחה ,הז ךילהתב דוכל ,ךכו .ןוחטיב 

תולעפתה אלמ אוה יכ ,ןקחשה ינפל טרופסה לש גולוכיספה ןעט ,היעבה ינתשמ 
רבסהה .ותביבס לש דואמ תחלצומו תמכחותמ היצלופינמ תושעל האלפנה ותלוכימ 

ןקחשה חילצה ,ליעל ראותש ךילהתה תועצמאב יכ ,היה ,וללה "םירזומה" םירבדל 

שמתשהל לוכי אוהש ךכ ,וילע רמוש ונניא דחא ףא ובש ,אלפנ בצמ ומצעל רוציל 

.עדוי תמאב אוה המ הערפה לכ אלל תוארהל ידכ וז תנייוצמ תונמדזהב ישפוח ןפואב 

םושמ קר ,ול ץוחנ היה הביבסה לש היצלופינמל הז םכחותמ יעצמא ,תאז ףא תאז 

.דחוימ ןפואב ותוא םיצחול םיביריה ויה ןכ אלוליאש ,בוט הכ ןקחש תמאב אוהש 

לחהו הנווכה תא ןיבה הרהמ דע ךא ,הז רבסהמ דואמ ןקחשה עתפוה הליחתב 

— ןוגכ) תיגולוכיספ הנכהל תוקינכט המכו המכ דומיל לש דואמ הרופ ךילהתב 

תיברמ תלעות קיפהל ידכ (דועו תורטמ תבצה ,יבויח ימצע-רוביד ,הימדה ,היפרה 

ךילהת שמיש ,הז הרקמב .שרגמב ימצע יוטיבל וינפל התלגנש ,השדחה תורשפאהמ 

תא שדחמ שכר ןקחשה .רתויב תחלצומ תילופיט תוברעתהל חתפמכ שדחמ הרדגהה 

.ולש הרידחהו העילקה תלוכי תא דאמ רפישו ימצעה ונוחטיב 
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ילא-רב לאכימ 

,םלואו .םידיחי םיאטרופס יבגל תוילסקודרפ תויוברעתהב שומישה םגדוה הכ דע 

לש תויעב רותפל תנמ לע תוילסקודרפ תוקינכטב הבר תוליעיב שמתשהל םג ןתינ 

.תוצובק 

ןמאמ לש ותיינפ היה ,שדחמ הרדגה לש היינשה המגודל עקרה .יתייעבה רדנואבירה 

,הנועה ךלהמב חתפתהש ,רבשמ בצמב רוזעל תיצראה הגילב לסרודכ תצובקב 

הארנ הב יתרבחה בצמהו ,הנועה תליחת ינפל וררשש תויפיצב הדמע אלש הצובקב 

הצובקהש תיתימא הנכס הררועתה ךכ לשב .(Bar-Eli 81 Dekei, 1989)ידמל רדרודמ 

םייגולוכיספ םיעצמאב השענ הצובקה תויעב לש ינוגרא ןוחבא .תישילשה הגילל דרת 

היעבהש ,אצמנ .ירטמויצוס חותינו הצובק תוחיש ,םיישיא תונויאר :ןוגכ ,םינוש 

תיביסרפסקא תוגיהנמ םויק ,קויד רתילו ,תיתרבח התייה הצובקה לש תיזכרמה 

.הקזח תיבויח תילטנמורטסניא תוגיהנמ םע טקילפנוקב הדמעש ,הקזח תילילש 

ילעב םינקחש ינש תועצמאב תיתרבח הניחבמ הצובקב טלש יביסרפסקאה גיהנמה 

,הצובקה לש "תורצה השוע"כ ספתנ אוה — ןכ לע רתי .דואמ קזח ירטמויצוס דמעמ 

הסיפת חתיפ םג אוה ךכ לשב .הז דיקפת אלמל ונממ ופיצ הצובקל וירבחש ךכ 

דוכל היה ,ךכו ."תורצ השוע"כ ונממ הפוצמה תוגהנתהל עגונב הרורב תיביטקייבוס 

תא הלא םיקזחמו םיבצעמ ותוא םיבבוסה תויפיצו ויתויפיצ ובש ,םימסק לגעמב 

.(Goffman, 1959)דוקפתה יישק תא םיחיצנמ םצעבו ,הלא 

.ןושאר רדסמ יוניש עצבל (החלצה אלל)ןמאמה הסינ ,הז בצמ םע דדומתהל תנמ לע 

םינומיאב ותוגהנתה תא רפשל ןקחשה תא ינויגה ןפואב ענכשל — רמולכ 

היה אוה ןכש ,הצובקה ןמ ןקחשה תא קלסל בריס ןמאמהש רחאמ .תויורחתבו 

,תישאר :הלאה םידעצה ינש תא טוקנל ול עצוה ,"ונלש רתויב בושחה רדנואבירה" 

,םינקחשה ינש תא קיחרהל שי ,יתייעבה ןקחשל ביבסמ "הקילקה" תא רובשל ידכ 

,ךליאו התעמש ,ןקחשל רמול ,תינש .תיתרבח הניחבמ הצובקב טלש םתועצמאבש 

ביכרמ ללכ ןורחאה דעצה .וב קרו ךא היולת הצובקה תחלצהל תוירחאה לכ 

ללוכ ,הכ דע "קחיש" ותואש דיקפתל םלשומ ךופיה הז היה ןכש ,קזח ילסקודרפ 

היצקנופ התייה וירבח ינש תקחרהל .הביבסה ידי-לע וילא ורדושש תויפיצה ךופיה 

.ילסקודרפה יונישל ךכב ותנכהו ,תיתרבח הניחבמ ןקחשה דודיב לש 

ורפתשה הצובקה יעוציב ,ןקחשה לש ותוגהנתהב רכינ רופישל וליבוה הלא םידעצ 

הנועה ךשמהב .יתועמשמ ןפואב הקזחתה תילטנמורטסניאה תוגיהנמהו דואמ 

תופיצרב םיקחשמ השימחב החצינ הצובקה .תויפיצל רבעמו לעמ הצובקה הקחיש 

לש ןוילעה קלחב הנועה םותב הגרודו (ןוחצינל "םיירשפא יתלב" םיקחשמ ללוכ) 
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םיירשפא □ימושייו □ירקמ ירואית .תונורקע :טרופסב תוילסקודרפ תויוברעתה 

גיהנמה םע הלועפ בטיה ףתיש ,רבעשל ילילשה יביסרפסקאה גיהנמה .הלבטה 

תיראש ךלהמב הצובקב רתויב םיבוטה םינקחשה דחאל ךפהו ,ילטנמורטסניאה 

.וז הנוע 

לובלב 

(Sade, 1989) הדש תא השמיש ,(confusion) לובלבה תקינכט .ףערודכה תצובק 

וז הצובק הדמע הנועה םות תארקל .תימואלה הגילה ןמ ףערודכ תצובקב ותדובעב 

קחשמה ינפל הובגה חתמהמ האצותכ .תופילאה לע תרחא הצובק םע תודדומתה ינפב 

שגינ ,ןומיאה םותב .םכסמה ןומיאב בירל חתפמה ינקחשמ םיינש ולחה ,עירכמה 

םכינשל הדות" :רמאו םהידי תא ץחל ,וללה םינקחשה ינשל טרופסה גולוכיספ 

הנווכ וז תיתרגש יתלב הבוגת ."הצובקב לבזה לכל תוירחאה תא םכמצע לע םתחקלש 

Watziawick.) ינש רדסמ יוניש תריציל דואמ ליעי יעצמאל בשחנה ,לובלב רוציל 

 1974 ,Weakiand 8! Fisch). ןיב הלועפה ףותיש ןכש ,החלצהב הרתכוה תוברעתהה

ליבוהש ,התבירי לע הצובקה ןוחצינ לש ךוותה ידומעמ דחא היה הלא םינקחש ינש 

.הנידמה עיבגב הייכזל סג ,רתוי רחואמו ,תופילאב הייכזל 

רדס יפ-לע ,ןהמ תחא לכ רובע ליעל ואבוהש ,תואמגודהו ןרואית ,תוקינכטה םוכיס 

.1 חולב םיגצומ ,ןתעפוה 

51 חול 

טרופסב תוילסקודרפ תוקינכט 

הממד  רואית  הקינכט 

רשכומה יאטרופסה — 

ישיא טרופס ףנעמ 

העילקב לארשי תרחבנ — 

לגרודכב ינמיה ינוציקה — 

הנווכב עצבל החנומ חוקלה 

תיתייעב תוגהנתה 

/םוטפמיסה םשרמ 

תילסקודרפ תונווכתה 

סינטה ןקחש — 

א :לסרודכ ןקחש — 

תיווזל "ףרטצמ" ץעויה 

תיטסימיספה הייארה 

חוקלה לש 

ךותמ הדמעל תופרטצה 

המכסה 

ב :לסרודכ ןקחש — 
יתייעבה רדנואבירה — 

תסחוימה תועמשמה יוניש 

חוקלה ידי-לע יתייעב בצמל 

שדחמ הרדגה 

ףערודכה תצובק -  תנמ לע לובלב רצוי ץעויה 

יתרכה ,שדחמ ןוגראל םורגל 

(ןקחשה)לפוטמה לצא (יביטינגוק) 

לובלב 
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הממד  רואית  הקינכט 

רשכומה יאטרופסה — 

ישיא טרופס ףנעמ 

העילקב לארשי תרחבנ — 

לגרודכב ינמיה ינוציקה — 

הנווכב עצבל החנומ חוקלה 

תיתייעב תוגהנתה 

/םוטפמיסה םשרמ 

תילסקודרפ תונווכתה 

סינטה ןקחש — 

א :לסרודכ ןקחש — 

תיווזל "ףרטצמ" ץעויה 

תיטסימיספה הייארה 

חוקלה לש 

ךותמ הדמעל תופרטצה 

המכסה 

ב :לסרודכ ןקחש — 
יתייעבה רדנואבירה — 

תסחוימה תועמשמה יוניש 

חוקלה ידי-לע יתייעב בצמל 

שדחמ הרדגה 

ףערודכה תצובק -  תנמ לע לובלב רצוי ץעויה 

יתרכה ,שדחמ ןוגראל םורגל 

(ןקחשה)לפוטמה לצא (יביטינגוק) 

לובלב 
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ילא-רב לאכימ 

טרופסב תוילסקודרפ תויוברעתהב שומישל תוצלמהו תועצה 

,טרופסב ןומיאבו ץועייב תוילסקודרפ תויוברעתהב שומישה ןודינ יחכונה רמאמב 

ראות סקודרפבש ןויגיהה .ינש רדסמ יונישו ןושאר רדסמ יוניש םיגשומה ורהבוהו 

תועצה ,ןלהל .טרופסב תילסקודרפ תוברעתהל תואמגוד המכ וגצוהו ,טורטורפב 

ותנבה יפל הצמאל ךירדמו ןמאמ ,ץעוי לכל תורשפאמה ,וז השיגב שומישל רפסמ 

.ויכרצ יפלו 

.טרופסה תייגולוכיספ לש ראתמה יווקב הנורחאל ןד ,(Mahoney, 1989)ינוהמ 

,טרופסב םיעוציב לשו תויונמוימ לש םרופישלו םחותיפל תוינכת המכ רקסש רחאל 

רבעמ לא הכילה ךות ,ןהב הנחבא רסחו זופח ישעמ שומיש ינפמ ינוהמ ריהזמ 

יחכונה רמאמה תנווכב ןיא .םויכ סייקה יעדמה עדיה סיסב לע הקצומ תוכמתסהל 

.התוידממ-בר תא שיגדהל קר אלא ,תישונאה תוילנויצרה תלאשב טורטורפב ןודל 

םירקמב דואמ ילנויצקנופ תויהל לוכי ןושאר רדסמ יוניש יכ ,ןייצל בושח ,דועו 

ןפואב הרקמ לכב ינש רדסמ יוניש תוקינכטב שמתשהל ןפוא םושב ןיא יכו ,םימיוסמ 

תוקינכטב םולגה רידאה לאיצנטופל רע תויהל טלחהב שי ,תאז םע דחי .יטמוטוא 
.ינשה רדסה לש 

אוצמל ןתינ ןתואש ,תוקינכטה ןמ המכ םיגציימ ,רמאמב וראותש ,םיסקודרפה 

תוקינכט לע ךמתסהל תוטנל תילסקודרפה השיגב שמתשמה יושע ,הליחתב .תורפסב 

שארמ תונכומ תוקינכטב שומישה .תוילסקודרפ תויוברעתה עצבמ אוה רשאכ ,הלא 

 (prescribed) תולולע תוקינכטהש רחאמ ,םלוא .ותכאלמ לע לקהל םנמא יושע

שמתשמה םיתיעל לולע ,תללוכה לופיטה תייגטרטסאמ בלה תמושת תא טיסהל 

תונורקעה תא דומלל (ךירדמהו ןמאמה וא/ו) ץעויה לע .ידמ רתוי ןהילע ךמתסהל 

Weeks)ליעי ילסקודרפ ברעתמל ךופהל תנמ-לע ,השיגב םירושקה םיכילהתה תאו 

 1982 ,8< L'Abate). לכ ןכש ,שדחמ הרדגהה ןורקיע תא ןיבהל שי הנושארבו שארב

Watziawick, Weakland)היעבה לש תשדוחמ הרדגה תרשפאמ תילסקודרפ הקינכט 

 1974 ,81 Fisch). תועצמאב םיברעתמ רשאכ ,יתריצי ןוימדב שמתשהל ץלמומ

שמתשהל םנמא ןתינ .ליעל וראותש ,תונורקעל םאתהב תאז ,תוילסקודרפ תוקינכט 

תוקינכט חותיפל םוקמ טלחהב שי םלוא ,םירחא רבכ ושמתשה ןהבש תוקינכטב 

יכ םא ,ןיטולחל תוהז תוילסקודרפ תויוברעתה יתש ןיא .תוברעתהה ךלהמב תושדח 

.םימוד סניה ןתוא םיחנמה םייסיסבה תונורקעה 
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אשומ תא הלעמ" הרטמל קיודמב תנווכמו בטיה תנמזותמ תילסקודרפ תוברעתה 

ץעויהש ,רסמה תא וילא הריבעמ וזכ תוברעתה ןכש ,"הכחב (ןקחשה) תוברעתהה 

.(Abate'Weeks«! L, 1982)רישי ןפואב תאז רמוא ונניא םא םג ,ותייעב תא ןיבמ ןכא 

תיביטקייבוסה תוסחייתהה תרגסמ לש קיודמ ןוחבא עצבתיש ,אופא יחרכה 
םייומדל ,םיעינמל ,םיסוחייל ,תויצינגוקל םיעגונה םינתשמה לכ ,ונייהד)תידוחייה 

ךרדב לופיטה ,תיפיצפסה תילסקודרפה תוברעתהה תרחבנש ינפל דוע ,(תויוגהנתהלו 

ןורתפל םרות בוט סקודרפ ןכש ,רומיה ןיעמ השעמל וניה תילסקודרפ תוברעתה לש 

ןווכמ ונניאשו הכלהכ ןמזותמ יתלב סקודרפב שומישהש דועב ,ידיימ חרואב היעבה 

תא "דיספמ"ו העורג החידב רפסמש ימל המודב ,חילצהל אלש יושע הרטמל קיודמב 

תילסקודרפ תוברעתה רוציל תנמ-לע ,תויושיגרל רעו עדומ תויהל שי ,ךכיפל .להקה 

(Watziawick, Weakiand 8! Fisch ,1974)הייעבה דקומל קוידב עלקתש המיאתמ 

.תטלחומה ןתוציחנב ןוחטיב ןיא רשאכ ,תוילסקודרפ תויוברעתהב שמתשהל ןיא 

תויוברעתהב יטנבלר יתלב שומישמו רתי-שומישמ ענמיהל אופא ץלמומ 

םירחבנ םירקמבו הבר תוריהזב סקודרפה תטישב שמתשהל יאדכ .תוילסקודרפ 

בוליש ךות ,(יונישל הבר תודגנתה תמייק םהבש ,חוציפל םישק םירקמב ,לשמל ומכ) 

שומישל הרורב הקדצה ןיא םא .ליעל םגדוהש יפכ ,תורחא תוקינכט םע ירשפא 

Weeks) רתוי תולבוקמ תוטישב לכ םדוק ברעתהל תוסנל ץלמומ ,םיסקודרפב 
 1982 ,8! L• Abate).

(היצלופינמ)ןורמת תוילסקודרפה תויוברעתהב שי סאה הלאשה תלאשנ ,ףוסבל 

תואר תדוקנמ םג אלא ,תיתא תואר תדוקנמ קר אל ,הבושח הלאש יהוז .ךרוצל אלש 

הקינכטב שמתשמה ,לשמל ,טרופס גולוכיספש ,ןועטל ןתינ ןכש ,תישעמ 

ונרמת השעמל יכ הלגמ חוקלה רשאכ ,תונימא ןדבא לש הנכסב אצמנ ,תילסקודרפ 

םניהש ,םהשלכ םייביטלופינמ םיעצמא תללוכ תילופיט תוברעתה לכ .ותוגהנתהב 

יכ רוכזל שי ךא .(Abate'Weeks 8! l, 1982)הליעי היהת תוברעתההש ידכ םיינויח 

,הלא םירקוח תעדל ,רשפא יא ,ךכיפל .ילמיטפוא תוריש תתל אוה יזכרמה ןיינעה 

.תרחא הטיש לכמ (תוחפ וא) רתוי יביטלופינמ והשמ תילסקודרפה השיגב תוארל 

היעבה לש תקדקודמ הרדגהו קימעמ חותינ ללוכ ילסקודרפ לופיט ,ןכ לע רתי 

הלא םיכילהת .ןותנה ךרוצהמ קרו ךא רזמ יפיצפסה לופיטהש ךכ ,לופיטל תדמועה 

תרדגה תא חוקלה לע הפוכ ונניא ילסקודרפה ץעויה רשאכ ,ידדה ןפואב םיעצובמ 
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ןיאו ,תוינרדוח וא תוינטלוש ,תוליבגמ ןניא תוילסקודרפ תוטיש ,ךכ לע ףסונ .היעבה 

הערה — לשמל) תוחוקלל יהשלכ תישממ הנכס ןהב תמייקש תודע לכ אצמנב 

גולוכיספ לע ןיא ,ךכיפל .םבצמב הבוטל יוניש ןיא ,לכמ עורגה הרקמב ;(םבצמב 

תויוברעתהב תואיכ שמתשמ אוה רשאכ ,תונימא ןדבא תנכסל תופצל טרופסה 

.תוילסקודרפ 

בור יכ םא ,קפסמ יטיופרתוכיספ סיסב ,הארנה לככ ,שי תוילסקודרפ תויוברעתהל 

שומישה תא םיגיצמה ,םידיחי םירקמ לע םיחוויד תללוכ וז השיג לע תורפסה 

קר ונא יכ ,הארנ .(Weeks 8! L'Abate, 1982)יפיצפס בצמב םייתש וא תחא הקינכטב 

םירשקהב תוילסקודרפ תויוברעתהב שמתשהל ןתינ יתמו ךיא דומלל התע םיליחתמ 

ונא ,ךכיפל .דיתעב יריפמאה ןפוקיתל הפיאש ךות ,םינוש תוחוקל יגוס םעו םינוש 

םלועב רקיעב ,תוילסקודרפה תויוברעתהה לש תיעדמ הכרעהל ןיידע םיקוקז 

לש םיכרעמ םג ךא ,הז ךרוצל דואמ םיצלמומ םייתרוסמ רקחמ יכרעמ .טרופסה 

םושמ רקיעב ,(Smith, 1988)רכינ לאיצנטופ ילעב םיארנ (case study)דיחיה הרקמה 

םיעצמא םע בולישב לופיטה ךילהתב תוילסקודרפ תוקינכטב שמתשהל יאדכש 

.תיגולוכיספ תוברעתהל םיפסונ 

תצלמומ אלא ,ינוציק דוקפת-יא לש םירקמל תלבגומ הנניא תילסקודרפה השיגה 

.(Watziawick, Weakiand 8! Fisch, 1974) םוימויה ייחב תויעב ןורתפל ךרדכ דואמ 

דומלל ולכויש ידכ יתטיש ןפואב םדא ינב ךנחל ךרוצה תא םישיגדמ רפסמ םירבחמ 

יוניש יכילהת תועצמאב יאמצע ןפואב םיתייעב םייח יבצמ ןוקית לש תונמוימה תא 

םירבחמ .(Argyris, Putnam 8< Smith, 1985) תינוציח תוברעתה אלל ינש רדסמ 

DeBono,)הלאכ הבישח ירושיכ דמלל תודעוימה תויפיצפס תוינכת וחתיפ ףא םירחא 

לע רתוי בר שגד םשוי טרופסה לש היגולוכיספה יגוחב סגש יוארה ןמ ,ךכיפל .(1970 

ינש רדסמ יוניש יכילהת לש הקיגולה לע ססבתהב ,תוילסקודרפ תויונמוימ דומיל 

 (1989 ,Mahoney). לש יתטיש ךילהת תרגסמב הלא תויונמוימ הנמשוית רשאכ

דצמ ןה תוילסקודרפ תויוברעתהב רתוי הבר תוליעיב שמתשהל לכונ ,תויעב ןורתפ 

.ןומיאה ךילהת לש תימוימויה תואיצמב יאטרופסה דצמ ןהו ךירדמהו ןמאמה 

הבש ,הביבס תונבל חטשה ישנאל רוזעל טרופסה לש היגולוכיספה לכות הז ןפואב 

.יתועמשמ ןפואב תחפת ,הקיחש לשמל ומכ ,תוילילש תועפות תעפוהל תורבתסהה 
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