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דנב םהרבא 

דיורפ ינפ הלגמ ןונגע 
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דיורפ וכוטגיז :ןאש ןב 

ע 
םימיוסמ םירופיס לש םתקיז ל ן 
ילאנאוכיספ תועדל ןונגע לש 
- תרוקיבה הדמע רבכ תויט 
 I תורוד ינש ינפל - זמורמב ולו.
ב "םישעמה ירופיס" ינושאר ועיפוהשכ 
,ןדס בר ריעה ,םישולשה תונש תישאר 
,תיגולוכיספ השיג הפי הלא םירופיסלש 
הניחבמ ןדס ןיינעתה הפוקת התואב ןכש 
ודי םירבדהו ,רנרב לש ויתוריציב םג וז 
םלועמ וז תיטילאנאוכיספ תוניינעתה .םיע 
וז השרפב וקסע ןורחאה ןמזבו ,הגפ אל 
ךוברבא 'ד ,םיוביירש הרובד ,לזרב ללה 
וז תוניינעתה ללכ ךרדב .ןמדלפ לעיו 
דחוימבו תומולחה םלוע רשפב תזכרתמ 
,םירקבמה בור .םהבש םייטוריאה םילמסב 
ןבומב "ינאידיורפ" שוריפל ושפתנ ,ןכ םא 
תוכלשהה לע דומעל וחרט אל לבא ,הז 
יבגל תאזה תונשרפה תכאלמ םצע לש 

.תיטמימ הזורפב םלועה בוציע 
עהל הצור ינא ,וז היגוסל סנכיהל ידכ 
:לואשלו ירוטסיהה רושימל ןוידה תא ריב 
לצא ולא הבשחמ תויטנ וטלקנ ךיאו יתמ 
וסחיש ,שארמ שרופמב דיגהל בושח ?ןונגע 
יטנלאוויבמא היה דיורפ לא ןונגע לש 
וננויד תא ססבל ידכ .וייח לכ ךשמב 
,האוושה ךרד ,קודבנ ,ילאוטסקט רמוחב 
לש ינשהו ןושארה חסונה :םיטסקט ינש 
םסרופ ןושארה ;"תורחא םינפ" רופיסה 
"תונויליג"ב ינשה וליאו ,1932 "רבד"ב 
ירחא בקעמ ונל רשפאת וז הקידב .1941 
- הז עירכמ רושעב רפוסה לש ותוחתפתה 
,רפוסה ךיא הארנ ךכב .םישולשה תונש 
יכרד בושו בוש שפיח ,ויתוחוכ אישב 

.תוללכושמ העבה 
יבצמ רואיתל ךשמנ ,עודיכ ,ןונגע 
,ץראב וכרד תישארב רבכ וירוביג שפנ 
בקעה היהו"ב יאדוובו ,לשמל ,"תונוגע"ב 
ריעצה ןונגעש ,ענמנה ןמ אל ."רושימל 
,'ץ'צובב וירוענ ימיב דיורפ לע עמש רבכ 
,'ץ'צובל העיגה תיאניווה תונותיעה ירהש 

םינזאמ 
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ושבגתהש ולא דחוימב ,דיורפ לש ויתועדו 

 ^Traumdeutung", ותיעב המוהמ וררוע
,תאז לכב .האמל ןושארה רושעב תונ 
פאש רפוסכ דיורפ לש ויוליג תאש ינמוד 
,הביתכה תכאלמ לע והשמ ונממ דומלל רש 

ולשה תונשל אקווד תואדווב סחייל ןתינ 
תא ןונגע איצוהש ירחא - רמולכ ,םיש 
תאצוה ,וירופיס לכ לש םיכרכה תעברא 
:םירורב וז העיבקל םיקומינה .1931 ןילרב 
תא ןונגע םסריפ וז הפוקת תישארב .א 
*םישעמה רפס" לש םינושארה םירופיסה 
"תחפטמה" ,(יא חסונ)*תורחא םינפ" תאו 
ןיטולחל םינוש ולא םירופיס .*המלש תפ"ו 
לש רתויב םייטסאטנפה םיקרפה ןמ וליפא 
ןכ לעו ,ופי ירופיס וא "הלכ תסנכה" 
ברקב הבר ההימת ,רואל םתאצ םע ,וררוע 
עצמאב .מ .רפוסה לש םינמאנה םיארוקה 
"טושפ רופיס" תא ןונגע םסרפ הז רושע 
הפרטנש ץיברוה לשריהב השעמ ,('א חסונ) 
ר"ד לש ולופיטב אפרתנו ותעד וילע 
תטישש ,ריכזהל יאדכ .שפנ אפור ,םזגנאל 
רומגה ךופיהה איה םזגנאל ר"ד לש ולופיט 
דיורפ לצא .העודיה ריתפ תטיש לש 
;ורופיס תא עמוש אפורהו ,רבדמ הלוחה 
ירופיסמ רפסמ אפורה - ןונגע לצא וליאו 
.םילחמו - עמוש הלוחהו ,תידוהיה הרייעה 
אוה שפנה לש יתימאה אפורהש ,אצמנ 
,עודיכ ,עיגה םישולשה תונשב .רפסמה 
ו הינמרגמ םירגהמ/מילוע לש שדח לג 
יתוברת ןעטמ םתיא ואיבה הלאו ,הירטסוא 

,Dr. Max Eitington היה םהיניב .ןווגמ 
ידיסח לש (ימינפה) םצמוצמה םגוחמ 
תא Eitington ןגרא 1933-ב .דיורפ 
 Palestine Psychoanalytic Association
דיורפ בשי םש ,הניווב זכרמה לש החולשכ 
Eitington .םישולשה תונש ףוס דע ןקזה 
ןונגע לש םיבורק םידידי ויה ותשאו 
.ג .תופוכת םיתעל םלצא ורקיבו ,ותשאו 
ויה ןונגע רתסא 'בגה לש היירפסה ךותב 
 Gesammelte Werkel יפלו ,דיורפ לש
ןונגע רתסא ,ןורי הנומא 'בג ,תבה תודע 
ךותמ םיקרפ הלעב ינפל תארוק התיה 

.דיורפ ירפס 

ןונגע הליג יתמ ,עובקל ,תיסחי ,לק םא 
וזיא תואדווב עובקל השקי ,דיורפ ינפ תא 
וילע ושע דיורפ לש תוברה ויתוריצימ 
,ןיעל תטלוב תחא הריצי ,םלואו .םשור 
ינפמ אקווד ,Die Traumdeutung^ איהו 
הב שיו דיורפ יבתכל תיזכרמ הכ איהש 

תא ןיינעל ויה םייושעש םיביכרמ הברה 
,דחוימ רופיבכ וא ןושלכ םולחה (1):ןונגע 
םישומיש וב שיו ,ןאכלו ןאכל שרפתמש 
הריציכ םולחה (2) ;תרופיסב םינפ-יבר 
םגו םלוחה לש יווהה יעטקמ םג תבכרומה 
םלועכ םולחה (3) ;תודליה תונורכיזמ 
לכ ןיא וב רשא (סומסוקורקימ) רדגומ 

וא ילאירוסהו ילאירה ןיב תקספמ הציחמ 
תה ןונגע םא קפס ,ךדיאמ .ילאירטאמה 
ה תורפסב םיקרפה םתואב ללכב ןיינע 
יקרפ ןיבמש ,המוד .םולחה לע תינשמ 

.VI קרפמ רקיעב םשרתה רפסה 
ינשמ "תורחא םינפ" רופיסב ונרחב 

ינש וב שי :ונרכזה רבכ דחאה .םימעט 

הברה וב שי :ינשה םעטהו .םינוש םיחסונ 

חה רשפ"ב אקווד םייוצמ םהש םיביכרמ 
יגוס ינש וב שי (1) :לשמל ."תומול 
תויווח עטקמ הנבנש םולח - תומולח 
ה תונורכיזמ הנבנש םולחו ,תוילאוטקא 
םילמס לש שדוג וב שי (2).הקוחרה תודלי 
ב סקדניאב םיאצמנ םלוכש ,"םייטוריא" 
(Traumdeutung. (3^ לש VI קרפ ףוס 
,ןמטרה לאכימ ,רוביגה םגו רפסמה םג 
בושו בוש םיהות ,ינוט ,רבעשל ותשא םגו 
וא ףוגה תועונת וא תורימא רשפ לע 
(4).תועמשמ-ירסח ודדואפל םהש םיעוריא 
ץלאנ ארוקה ןכ לעו - ההות רפסמה 
ינפ וליאכ ,םירבדה ינפ רשפ לע - תוהתל 
רדנ ונאש ןושל ןיעמ אלא םניא םירבדה 

.התוא שרפל םיש 

 '

י \ 

 ■

ןונגע .ייש 

- "םינפ" הלמה ןיינע תובישח ללגב 
שגינ םרטב - רופיסה םשב העובט איהש 

תא ריכזנש חרכהה ןמ ,םיטסקט תאוושהל 
םינפ" במולוג ידה לש ףלאמה ורמאמ 

רופיסה ןיב ןילמוגה-יסחי לע :תובורמ 
פסה)"ותרתוכ ןיבו ןונגעל 'תורחא םינפי 
.(718-717 ימע ,[1968-1969] 4-3/1 תור 
היתורוצב "םינפ" הלמהש ,ןעוט במולוג 
םיצופנ םייוטיב רפסמ ךותב העוקש תוברה 
םינפ :ןוגכ ,תירבעה ןושלב םיישרושו 
.ןאכלו ןאכל םינפ .תושדח םינפ ,תונשי 
דימעמ .םינפ לא םינפ .םינפ יתשל עמתשמ 
אשונ ,םינפ ריכמ ,םינפ ריתסמ ,םינפ 
הלעמ ,םינפ שיבלמ ,םינפ ןיבלמ ,םינפ 
קדב אל במולוגש יפ-לע-ףא ,הנהו .םינפ 
העיפומ הפיא תוארל ידכ טסקטה תא 
ופה יבגל ותעצה תא לצנל יאדכ ,הלמה 
איה וליאכ ,רופיסב הלמה לש היצנט 
איצנטופ םידגיה הברה לש ןיערגכ הצוענ 
Riffe לצא הזה גשומה תא האר) .םייל 

 ttenre).

םיביטומה בור תא חסנל ,לשמל ,רשפא 
- טסקטה-תתבש ולא םגו - םיידוסיה 
הלמה ביבס ומקרתנש ןושל תועבטמב 
.תושדח םינפ הליג ןמטרה :ןוגכ :"םינפ" 
ןמטרה .םינפ יתשל םיעמתשמ םהירבד 
ריבסהל ליחתה ןמטרה .ינוטמ וינפ ריתסה 
,ןאכ ףיסוהל רשפאש ינמוד .ינוטל םינפ 
ה תויגולוכיספה תוינושלה תויצקנופהש 
וינייעממ ויהיש תויצקנופה ןתוא ןה ןה ולא 
/רובידה תא ביחרה םהילעשו ריורפ לש 

.רופיס 

."תורחא םינפ" לש םיחסונה ינשל תעכו 
חסונ תא ןיכה ןונגע רשאכ :דוסי תדבוע 
םדוקה חסונל ףיסוה אוה (תונויליג) 'ב 
לש הבחרה יהוזו ,הלמ 1700-כ (רבד) 
חסונה ,ןכ לעו .(7160=ב ;5460=א) 25*-כ 
בש העשב םיקרפ העבראל קלוחמ ינשה 
.םיקרפל קוליח לכ ןיא ןושארה חסונ 
וובש ןושל ישומיש הברה הניש םג ןונגע 
וליפאו 1941-ב םייתוכאלמכ ול וארנ יאד 

.םיטפשמ המכ טימשה 

ןניא תוטמשהה .תוטמשחג ליחתנ (א 
ייצמ ןהש ןוויכמ תויתוהמ ןה לבא ,תובר 
גיצא .רפוסה לש תונמאה ךרדב המגמ תונ 
שכ ,רופיסה תישארב .1 :תואמגוד שולש 
,רצנט רוטקוד תא הנושארל ריכזמ רפסמה 
דודג לש דובכה ריכזמ"כ ותוא רייאמ אוה 
,יב חסונמ רסח הז ךוחיג יוניכ ."םיאבכה 
תונגל םוקמבש ,שיגרה יאדו ןונגע ירהש 
בטומ ,הז ינוציח טרפ ידי-לע רצנט תא 
,רתוי הבחר הניצס ידי-לע ותוא רייאל 
עמתשמ םהמש ,םירוהרהו תועונת תבר 
לאכימ יבגל .2 .רצנט אוה ךחוגמ המכ 
'ב חסונ תאירקמ םיעדוי ונא ,ןמטרה 
,ותחונמ תא םידירטמ ויקסעו רחוס אוהש 
חסונב הנהו .ויקוסיע המ ונל עודי אל לבא 
תוריכחב קסוע" אוהש םידמל ונא (רבד)'א 
ןונגעל םיבושח ויה אלש םיטרפ ,"תונלבקו 
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ירחא .3 .םתוא טימשה ןכ לעו ,1941-ב 
'ג קרפב ינוטל ומולח תא רפסמ ןמטרהש 
ינוטש ,ומצעל ריעמ אוה ,(יב חסונ לש) 
אוה ךכבו ,םולחב תיבה תלעבל המוד 
הב רשא תואיצמה ןיבו םולחה ןיב רשקמ 
הרעה ןונגע ףיסוה 'א חסונב .ןותנ אוה 
חכוט חל ריפח לאכימ" ;םייניע תריאמ 
דיודפ יפ לע ומולח תא חשריפ אלש 
,אוחש תומכ ומולח ול חיח חפי .ותעיסו 
גלשל יומידה ",סמפמתנש םדוק גלשכ 
ינאידיורפ שוריפ אלל םולח .רתויב ףלאמ 
ונא ןכ לעו ,סמסמתנש םדוק גלשל המוד 
שרפתנש םולחש ,הזמ קיסהל םישקבתמ 
.ךלכלתנש גלשל - םמסמתנש גלשל המוד 
ירופאטמה קרבה לע ,וז הרעה ,םלואו 
יוניג ירהש ,יב חסונב לילכ הטמשוה ,הבש 
חורל םיאתמ ונניא יאדווב תומולחה רשפ 
יכלה לע תכשוממ הייהת ןיעמ אוהש חסונ 

.חורה 

סינכהש תוברה תופסותה .תופסות (ב 

רתויב ועיפשהש ןה חסונל חסונ ןיב ןונגע 
םיריכמ ונאש תומכ רופיסה בוציע לע 
חסונב םיאצומ ונא ,ללכ ךרדב .םויה ותוא 
יכלהל םימינוטמ םבורש םישדח םיטרפ 'ב 

ותשא ,ינוטו ןמטרה ,םירוביגה לש חורה 
אקווד אצמנ תטלובה המגודה תא .רבעשל 
הכרוא תא ןונגע ליפכהש ,רופיסה תחיתפב 
בחרוה .יב חסונב - הלקשמ תא ןכ לעו - 
שריווס) םירזחמה ינש לש םדיקפת ןאכ 
ינוטל ןיידה תיבל ץוחמ וכיחש (רזנטו 
ןושארה חסונב ".הדיב הטיגו" האציש 
ךכ ךותכ" :הזה עטקה תא קר םסרפ ןונגע 
ךלח דזנמ .ועורזכ חעורז תא שדיוופ לטנ 
רחמו אוח םויח וכלכ רחרחו חנימיל 
ביחרה ,ונלוכל רכומה חסונב ,הנהו ".ינא 
תריהב ,המלש הניצס ידכ העיריה תא ןונגע 
םירוהרה הירחאו המימוטנאפ ןיעמ ,םיווק 
"די" הלמה העיפומ המימוטנאפב .םיטרופמ 
לש תימינוטמ השחמהכ ,םיברה הייוניכב 
.הלא ףרט תויח יתש לש יקסטורגה םרוזיח 
רפסמה ריעמ ,הלא תומליא תועונת רחאלו 
תילכש חשגרח שיגרח רככו" :רצנט לע 
ינוט םע רחמל ךלחיש ,חלופכ חאנח ןיעמ 
לש םויחו ןמטרח לש חתיח לומתאש 
ןווינה תפרחה ,ןכ םא ,הרורב ".שריווכ 
קיודמו קזח הז ןויפא .רצנט לש ותבשחמב 
חסונב ןונגע הב רחבש הרומתה ןמ רתוי 
."םיאבכה דודג לש דובכ ריכזמ" :יא 
לש המוטנפה ירחא ,רומאכ ,האב הקסיפה 
טרחנ םיידיה קחשמ .התוא תמייסמו םיידיה 
םתואל םיעיגמ ונאשכו ,וננורכיזב בטיה 
ריוואב תורוצ רצ ןמטרה םהבש םיעטקה 
תא רשקל םייושע ונא ,תעדה חסיהב 
זחמה ידי תועונת םע ולאה דיה-תועונת 
הנושארל עיפומ ינוט לש ךכוסה :דועו .םיר 

עיפומ ונניא אוהש העשב 'ב חסונב ןאכ 
.יעיברה דומעה דע 'א חסונב 

צקה םינוקיתה תשרפ תא .םינוקית (ג 
.רכוסב חתפנ - םייתמגמ לבא - םיר 
- הנושארל עיפומ רכוסהשכ ,יא חסונב 
ינוט - ונרמאש יפכ ,רופיסב רחואמ 

והז - 'הינפל הטטיחו עקרקב ותוא הצענ" 
הנהו .יב חסונב םג התשע איהש המ ררעב 

ינפל ,םינש ינפל" :ףיסוה ןונגע 'א חסונב 
ותרכש» וז העונת התייח• ,םהיאושינ 
איה ףאו ,חל דיגה אל םלוע» לכא .ש»» 
,'ב חסונב וליאו ".רכרכ השיגרה אל 
השע»" :רפסמה ריעמ וזה הקסיפה םוקמב 
שיגרה יפוי אלו תילכת אל וכ ןיאש חז 
הקחדההו ןותמה ןודיעה דבלמ ".וכל תא 
רצק טפשמב םיאצומ ונא ,שדחה חסונב 
:רמולכ ,"תומולחה רשפ" תילכת ןיעמ 
- יפוי אלו תילכת אל םהב ןיאש םישעמ 
מו הביס לש םייביטאמרונה םיגוסה ינש 

.בלה תא םישגרמ - בבוס 

תיבמ אצוי ןמטרהשכ ,רופיסה תחיתפב 
םירזחמ רזנטו שריווס תא האור אוה ,ןיידה 
םואתפ" :בתכ ןונגע 'א חסונב .ינוט ירחא 
,רמאו םעככ ווניע הכ (ןמטרח) ןתנ 
ליג)'ב חסונב וליאו ;"תכלוה תא םחמע 
גוימח ויניע הכ ןתנ" :בותכ (1941 תונוי 
".תכלוה תא םחמע ,רמאו תושקהו תוע 
"םעכב ויניע"מ ,לוכיבכ ,ןטק יוניש 
תא ןייפאמ "תושקהו תועגוימח ויניע"ל 
.ןמטרה לש ותוישיא תשיפתב יונישה 
סעוכ םדא ןיידע 'א חסונ לש ןמטרה 
ררועמ 'ב חסונ לש ןמטרה וליאו ףיקתו 
- רמולכ ,רופיסב ותעפוה עגרמ םימחר 
תא חפטל 'ב חסונב רתוי חרט ןונגע 
ארה ותומד לש תיגולוכיספה תורבתסהה 
דבל בכוש ןמטרהשכ ,רופיסה ףוסב .תיש 
ןיעכ עמוש" אוה ,םידראיליבה ןחלוש לע 
האב וז הימהש ול היה המדנו "הימח 
רפסמה םיחסונה ינשב .(ינוט לש) הרדחמ 

ןמטרהל היה רשפא יא תמאבש ,שיגדמ 
.רחא רדחב תבכוש ינוטש ינפמ עומשל 
רכע»" תאצמנ ינוטש בותכ 'א חסונב 
בותכ 'ב חסונב וליאו "תוציחמ המכל 
שמה לע ".םחיניכ קיפפח חכע ריק"ש 
קר םידמוע ונא הז יונישב הקומעה תועמ 
חסונב ירהש ,רופיסה לש ןורחאה טפשמב 
תה וחור" :בותכ ,םנמנתמ ןמטרהשכ ,'א 
".תומולחה םלועכ תכלוהו תפהרמ הליה 
הליהתה וחור" :בותכ 'ב חסונב וליאו 
ןיאש תומולחה םלועכ תכלוהו תפחרמ 
וז תפסות ".םחיניכ תקפפמ הציחמ לכ 
תא ךורע ןיאל הרישעמ םילימ שמח לש 
םלועבו ,תומולחה םלועב .רופיסה םויס 
ןיא ,הידבה םלועב ןכ לעו תומולחה ןושל 
תואיצמל וז תואיצמ ןיב תקספמ הציחמ לכ 

לש תימולחה ותייווחש ,אצמנ .תרחא 
לש תינוידבה הייווה תא תפקשמ ןמטרה 
ךשמב הליג ןמטרה םאו .ולוכ רופיסה 
ותשא םע ויסחיל תורחא םינפ הז רופיס 
חסונל חסונ ןיב הליג ןונגע ,ומויק םצעלו 

.תירבעה הזורפל תורחא םינפ 

הזגנל רייד יחבש 

אפורה לאש .לשריח לצא אפור ואיבה" 
,רסיקה לש ויתונש המכ ,לשריח תא 
בישח .ךכ ותוא לאש ולכש ןוחבל ידכ 
לאש .הצחמו עבש ,רמאו לשריח 
,ול רמא זךמש חמ ,לשריח תא אפורה 
ויניעב אפורה וקדב ...הצחמו עבש 
,רמאו האופר םס ול בתכו וקפודבו 
בתוכ ינירה הליעומ ו» האופר ןיא םא 
קרפ ,טושפ רופיס) ".תרחא האופר ול 
תונגנתמה ,ולא תורוש ךותמ ;(»"כ 
ותעד ןיאש ,ארוקה דמול ,ןהילאמ 
.ויתולאשו אפורה ןמ החונ רפסמה לש 
וא ,ותעד וילע הפרטנ ץיברוח לשריח 
ומאו טכאנ המולבב בהאתהש םושמ 

םושמ וא ךילמיצ הנימל ותאישח 
קידצה תללק החפשמה לע הצברש 
תרחא הביס םושמ וא - תורוד ינפלמ 
.חמשב שריפ אל ומצע רפסמהש 
לטומ" הדשב לשריח תא ואצמשכ 

ולעצו הפחי תחא ולגרו ,ןדקרפ 
הלודג הגותו וחצמ לע תהא 
:רמאו ארק אוה ."ויגפ תא הפיקמ 
יצא ,יצוטהשת לא יגוטהשת לא" 
".לוגנרת יניא ינא ,לוגנרת יניא 
לע תולעהל ליכשהש ןושארה שיאה 
לש ותעד הפרטנש העדה תא ויתפש 
ואיבהל םיכירצ" :קר רמא לשריח 
,ומר המל וניבה לכהו "קסעלאל 
לאה קידצה לש וריע" יהוז ירחש 
,םלואו ".םיעגושמב לפטמש יאקטע 
לריצו ריאמ ךורב ,לשריח לש וירוח 
רמולכ ,וו העושי רוקמ ,הארנכ ,וחד 
ורחב םח .ידיסח קידצ ידיב האופר - 
םנב םע ועסנ - תינרדומה האופרב 
ותוא איבהל גרבמלל שובשמ תבכרב 
ילוה בורש ןקו אפור" םוגנל ר"דל 

".ולצא םיאיבמ הנידמבש הורה 
ותעיסנ ינפל חנש האמכ ,1807-ב 
עיגה ,גרבמלל ץיברוח לשריח לש 
ידיב האופר שקבמכ ריע התואל 
הלוח אוהו ,רחא ידוהי ,םירוטקודה 
ןמחנ 'רב ,ןבומכ ,רבודמה .תפחש 
תודלותב םירפסמה ילודגמ ,בלסרבמ 
עודיכ ,וירופיס תא .תידוהיה תורפסה 
תירבעל ומגרות םח לבא ,שידייב רפיס 
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V י - י 

ייודפ דנוטגיז 

תינושל-וד הרודהמב רואל ואציו 
טעמכ .1815-ב רבכ (שידייו תירבע) 
ץרפ דעו רעטרעמ ירבע רפוס ךל ןיא 
אלש דלפלפא ןורחא דעו ןונגע דעו 
הנחו .ןמחנ 'ר ירופיס וילא ועיגה 
ירופיס" ג"י-מ וניאש דחא רופיסב 

םימסרופמה ןמ אוה לבא "תוישעמה 
ונא ,םיידיסחה םירופיסה רצואב 
לפנ ךלמ-ןכ תחא םעפ" :םיארוק 
,קידניה ארקנח ףוע אוהש ןועגשל 
בשיל דייצו ,ודוה-לוגנרת ונייהד 
תוכיתח רורגלו ןחלושה תחת םורע 
לכו .קידניה ומכ תומצעו םחל 
ואפרלו ול רוזעלמ ושאונ םיאפורה 
דע ,לודג רעצכ היה ךלמהו ,הזמ 
לכקמ ינא :רמאו דחא םכח אכש 
ימע רוא יבכוכ) ".ואפרל ימצע לע 

.(ז"כ-ו"כ 

חז יבלצרב רופיס ןיב האוושהה 
- תשקבתמ לשריח לש ונועגש ןיבל 
םיארוקש תעדה לע תולעהל לוכי יניאו 
אל ידיסחה רופיסה לע םינומא םיבר 
םידח לשריח לש ונועגש רואתב וליג 
.ןועגישל לפנש ךלמ ןבב חז השעמ לש 
ותומלגתה אוה ןיעל טלובה יומידה 
האור הלוחה :ןועגשח לש תדחוימה 

השעמ השועו לוגנרתכ ומצע תא 
לכוא אוה ןמחנ 'ר לצא .לוגנרת 
אוה ןונגע לצא וליאו לוגנרתכ בשויו 
ףסונ ,הנחו .עג עג עג :לוגנרתכ ארוק 
ריעל רשקהו) וז תטלוב הנוכת לע 
םיביטומ חשימה דוע שי (גרבמל 
ךיא חלגי חז ןויד .םחב ןודל יאדכש 
.ושורפו ןמורה בוציעל רופיסה םרות 

רפסמה לטבמ םירקמה ינשב (1 
.םירוטקודה - םיליגרה םיאפורה תא 
רמח ''ירוטקוד''חו םירוטקודה לוטיב 
הומתל ןיאו ידיסחה רופיסב בושו בוש 
םלוע תא למסמ רוטקודה ירחש וילע 
קקדזמש ימו היגולונכטהו עדמה 
רסחכ וב דושחל רשפא רוטקודל 
לוטיב .קידצה תוחוכב םלש ןוחטב 
,"טושפ רופיס"ב ,m ןמורב אפורה 
תא םיראתמה םיקרפב קר אל עיפומ 
החיתפב ףא אלא לשרח לש ונועגש 
תבבש הנמלאת לרימ" :העודיה 
תואופרו םיאפור .תלות םיבר םימי 
אל תלותח תאו תעיגי תא ולבא 
תא עדי םימשב םיקלא .ואפר 
(2 ".םלועח ןמ תלטנו הבואכמ 
םהידיב ןיאש םיליגר םיאפור םוקמב 
לש ותומד תא רפסמה הלעמ ,האופר 
'ר לצא יאליע אפור ,דחוימ אפור 
ןיעמ "דחא םכח" אוה אפורה ןמחנ 
םלועב בושו בוש עיפומש תמאה קידצ 
אפורה ןונגע לצא .יבלסרבח ירופיסה 
ארוקל גצומ אוהו םזגנל רוטקוד אוה 
תורת ילות בורש ןקז אפור"כ 
ירופיסב ".ולצא םיאיבמ תנידמב 

םינקוח בושו בוש םיעיפומ ,ןונגע 
חשמ תניחב ,ישונא-לע טעמכ םחוכש 
'ר ליבשב םג ,בגא ,שמישש ונבר 
(3 .תמאה קידצ לש סופט-באכ ןמחנ 
איה אפורה לש תיאופרה חדותימח 

אפורה ןמחנ 'ר לצא .תיתרגש-יתלב 
תונקל ידכ הלוחל הזחתמו חמדתמ 
הלוחה הארי םא ירחש ונומא תא 

ראשמ ןיטולחל קתונמ וניא אוהש 
ותצע תא לבקל לולע אוה ,םדא ינב 
םכח ותוא השע המ .םכחה לש 
ןב םג טישפהו" ?ןמחנ 'ר רופיסב 
ןחלושה תחת בשיו ,םורע ומצע תא 
ררג ןב םגו ,ל"נת דלממ-ו* םע 
:דלמח-ןב ולאשו .תומצעו םירורפ 
וחפ תשוע תתא תמו תתא ימ 
וחפ תשוע תתא תמו :ול בישתו 
ינא :ול רמא .קידנית ינא :ול רמא 
דתי םתינש ובשיו .קידנית ןב םג 
םיליגר ושענש דע ,ןמז הזיא ךב 
ידכ םזגנל ר"ד השע המו ".הזל תז 
אל אוה" ?ץיבורוה לשריח תא אפרל 

תודיחב לשריה לש ולביש והב 
,רסיקה לש ויתונש תמצ ולאש אלו 
לואשל םיליגר םיאפורהש ךרדב 
םביט עדיל ידכ םילוהה הא 
םולש ול ןהנ אלא ,םלבש הדימו 
אפורב 1ךל המ ההאו ,לאשו 
ףוסבלו םילוה המצ םע לפטש 
רסה וציאש אירב וינפל םיאיבמ 
,יבלסרבח רופיסב םכחה ומכ ".םולב 
חזב לשריח תא סוגנל ר''ד ברקמ 
אל אירב סדאכ וילא סחייתמ אוהש 
,הובצעו הענכהו הונע" :ונממ תוחפ 
ורייטצנש ולא םינמיס השולש 
לש ובל וכשמ לשריה לש וינפב 
(4 ".ובהאל וירחא ןקזה אפורה 
(סוגנל ר"ד) אפורח וא םכחחש ירחא 
טקונ אוח ,חלוחח לש ונומא תא חנוק 
תרטמ .תועונו תירוקמ חיפרת תטישב 
לא חלוחח תא ריוחחל איח חיפרתח 
ינפל חתיחש יפכ ותוישיא לא ,ומצע 
זסכחח חשע חמ .ותעד וילע תפרטנש 
םהל וכילשהו םצהה ומר וא" 
קידניהה-םבהח רמאו ,הנוהב 
קידניהש בשוה ההא .ךלמה-ןבל 
םילובי !הנוהב םע ךליל לובי וניא 
יפ לע ףאו הנוהב םישובל הויהל 
םהינש ושבלו .קידניה הויהל ןב 
שהו ומר המ ןמו רחאו .הנוהכה 
םג ול רמאו םייסנכמ םהל וכיל 
םייסנכמ םעש בשוה ההא .ל"נב ןב 
ושבלו וקידניה הויהל םילובי אל 
".םידגבה ראש םע ןבו ,םייסנכמה 
איח ףא סוגנל ר"ד לש ותטיש 
!תענצומ וליפאו תיתרגש-יתלב חתיח 
אוה דציכ לשריה תא ולאש וליא" 
,ההימתב בישמ היה ,דהוא אפרמ 
םימעפ ...!קסוע אוה האופרב יבו 
רבידו וינפל אפורה בשישכ הברה 
היה ורבה םע רבדמש םדאב ומע 
עדוי םולב ומצע הא לאוש לשריה 
יתייחו לוגנרתב יתארק ינאש הז 
םיהובגה םיבשעה") לע ררושמ 
עדוי וניא יאדו (."דרוי גלש 
היח עדוי היה וליאש ,םולב 
לע םיננוצ ךפושו בולכב ינבישומ 

".ישאר 

לשריח תא בישוה אל םזגנל ר"ד 
אלו םימייוסמ םיאפור ךרדכ בולכב 
ותוא בבודל ידכ חפס לע וביכשה 
לופיטה ךרד לע .ותעיסו דיורפ ךרדב 
אל ןונגע עדי ינאדיורפח אפורח לש 
."טושפ רופיס" תביתכ תפוקתב טעמ 
,דיורפ לש וירפסמ המכ ריכה אוח 
רשפ") n-Traumdeutung יאדווב 
םע םילשוריב דדיתח ןכו ("תומולחה 

םינזאמ 
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יברוקממ היחש ימ ,ןוגניטייא סכמ ר"ד 
n-.P.PA לש תדסיימו הניווב דיורפ 

 (.Plestine Psychiatric Assn). דוגינה
תטישו דיורפ ר''ד תטיש ןיב טלובה 
,דיורפ דגנכ .ינשרד רמוא םזגנל ר"ד 
אפורה ןיב יעוצקמה קחרמה לע דמעש 
.חבריקח תא םזגנל שקיב ,הלוחהו 
הלוחה תא דדועו קתשש דיורפ דגנכו 
חישמ היח ,לוכיבכ ,ומות יפל חישהל 
םע רבדמש םדאכ" לשריח םע םזגנל 
תויווח לע םזגנל רביד בורלו - "ורבח 

.ולש הרייעב אוה וירוענ 

אציש םוימ ואצי חצש םיעברא" 
לכ ןיידעו חצטקח וריעמ םזגנל 
הב רשא אקסיפח ;".הילע ותחיש 
ריעל םזגנל ר"ד יעוגעג לע רפוסמ 
חז ןמורב התמגודכ ןיא ותדלומ 
יתרגש-יתלב חבש ,הרייעה חבשל 
דיחיה אוה חז קרפ .גייתסמ יתלבו 
םירופיס העברא וב שיש ןמורב 
לע ,ינעה ןיידלח לע - םירגסוממ 
לעו ,ליוונז יבר לע ,ןבלטרח סחניפ 
לש טושפת רואתח .רלקניו שיבייפ 
הכ הניא םזגנל לש תיאופרה הדותמה 
רפטמו בשוי אוח" :בותכ .תטושפ 

ררועל" הנומה ".ובל ררועל ומע 
יבלסרב דחוימבו ידיסח אוה "בל 
אוה וירופיסו קידצה דיקפת ירחש 
תניחב םחש םיעמושה תובל ררועל 
תא חביש םזגנל ר"דש ומכ .םימדרנ 

ר"ד תא דפסמה חבשמ ןכ וירוענ ריע 
תומד חז ןאמורב ךל ןיאש םזגנל 
בהוא ,םנמא ,רפסמה :וזמ הדוהא 
אוה לבא ,המולב תאו לשריח תא 
ןיבמ .ןחיתושלוח לע רפסל עדוי 
קר םזגנלל הווש ןאמורב 'תויומדה 
רבעמ דמעות לזמ לבא ,לזמ היבקע 
,ללכב ותוא םיאור ןיאו ןמורה ילושל 
ילבש אפורה אות םזגנל ר"דש העשב 
ורוה לשריח ,ןאמורה רוביג ותאופר 
המלשה ידיל עיגהל לוכי וניא ,ץיב 
םא ,םזגנל לש רואתח .תואיצמה םע 
םיקידצ לש "םיחבשה" גוסל המוד ,ןכ 
םכח ותוא לש וחבש ומכ םיידיסח 

לפנש ןלמח ןב תא אפירש קידצ 
לוגנרת - ונייהד ,קידניח אוהש ןועגשל 

.ודוח 

:תולאש רפסמ לואשל יאדכ ןאכו 
"טושפ רופיס" לש רפסמה בבחמ עודמ 
:רחא חוסינב וא ?םזגנל ר"ד תא 

בבחמ חכש רפסמ ןונגע רצי עודמ 
םידמול ונחנא המו ?םזגנל ר"ד תא 

ןמור יבגל חז חבשמ וא תאז תביחמ 

תונייפאמ - ונרמא - תונוכת יתש ?חז 
(1 .םזגנל ר"ד לש תיאופרה ותשיג תא 
ירב םדא-ינבכ םילוחל סחייתמ אוח 
אלו בל-תמושתל םיקוקז םחש םיא 
םחמע רפסמו בשוי אוה (2 .חבח 
םלובש םירופיס ,אוה וריע ירופיסמ 
םא ,רופיסה .תובבל תברקו הבהא 
רפסמהו ,תירקיעה הפורתה אוה ,ןכ 
"טושפ רופיס"ב ."תמאה אפור" אוה 

,הלוח םלוע ,רובש םלוע ןונגע רצי 
םע דחיו ותעד וילע הפרטנש רוביג 
 m, "תא אפרל לגוסמש "תמאה אפור
םלועה תא ןקתל ןכ לעו הלוחה 
ח( ןמורב רחא םדא ןיא .רובשה 
רובשה ילכה תא ןקתל לגוסמ אוהש 
יגיצנ אלו תונגרובה יגיצנ אל - 
לאמ יברח אלו ,תיתרבחה הכפהמה 
הבוהאה טכאנ המולב אלו ,קסע 
,לסכ היבקע אל וליפאו ,תיתימאה 
ןוקיתה .הירוטסיהה תודוס חנעפמ 
חורה ילוח אפור םזגנל ר"ד ידיב 
.גרבמלב םא יכ שובלב אל בשויה 
לש ןמור אוה "טושפ רופיס"ש הדימב 
ןומע רפוסל הצוחנ ,סויפז המלשה 
,אפרל חייושע איהש תומד התוא 
המוד חלש חיפרתח-ךרדש תומד 

.רפוסה לש רופיסה תכאלמל 

םג םיאצומ ונא תאזכ הלבקה 
לוגנרתה לש ,קידניחח לש רופיסב 
השיפת חתיח וידימלתו ןמחנ 'רל .ודוח 
.ידיסחה רופיסה דיקפת יבגל תעדומ 
לש תוישעמה ירופיסל המדקהב 
םירופיסהש ,לשמל ,םידמל ונא ן"רחומ 
ןקתל םיאב ן"רחומ וא ט"שעבח לש 
.ולקלקתנש םינוילעה תורוניצה תא 
איבמ רופיסב םכחהש םשכ ,ןכ לעו 
ךכ ,ןועגשל לפנש ךלמח-ןבל ןוקית 
ימל ןוקית ומצע רופיסה איבמ 
ליבשב .ותוא ארוק וא ותוא עמושש 
ןונגע לש ויתוריצי לע ןומאה ארוקה 
ירחש ,ההימת "טושפ רופיס" ררועמ 
יסב המרונה םניא המלשהו סויפה 
יארי וניאש םלוע םיראתמש םירופ 
קחציו ,תדמחו ,םייח השנמ .ידיסח וא 
- ןמטרח לאכימו ,ץינכר ר"דו ,רמוק 
לש םיינומלאה םירפסמה םתוא לכ 
צומ םניא - "םישעמה רפס" ירופיס 

רופיסה םלועב אל םנוקית תא םיא 
רזח ןולל הטנש חרואה .ול ץוחמ אלו 
וירחא ריאשה לבא ,םילשוריב ותיבל 
ןקתל חילצה אל אוהש רובש םלוע 
אוה "טושפ רופיס" ,וז הניחבמ .ותוא 
,םלואו .ןונגע לש ויתוריצי ןיב גירח 
ונתולכתסה םוחת תא םצמצנ םא 
ןיבש הלגנ ,םישולשה תונש עצמאל 

4 רמולכ - 1937 ףוסל 1934 תישאר 
וקיסעה תולודג תוריצי שולש - םינש 
רופיס" ,"םימי בבלב" :ןחו ותוא 
לכ ףא לע ."םיארונ םימי"ו ,"טושפ 
תוריציה ןיב םיירנא'זח םילדבהה 
םיכרעה תלבק ןיעמ םלוכב שי ,ולאה 
ןאכ ןיא .םייתרוסמה םיידוהיה 
וא (1933) "המלש תפ" לש ההימתה 
"ןולל הטנ חרוא" לש הניקה 

 (1938-39).
םצעל רפוסה תועדומ תא ונרכהו 
םג תנייפאמה הנוכת ,רופיסה תכאלמ 
ונא ןונגע לצא .ןונגע םגו בלסרב 
פוס תויומד לש הבחר תשק םיאצומ 
- םירפוס ןיעמ םחש םינמא וא - םיר 
ירוא-ןבב לחה ,וייח תופוקת לכב 
חזמע לאידעב הלכו ,רפוסה לאפרו 
םירפסמה לע רבדל אלש ,תניג ר"דו 
וא "םישעמה רפס" לש םיינומלאה 
םירופיסה בורב ."ןולל הטנ חרוא" 
לוכי וניא ראותמה רפוסה הלאה 
ןוקית איבהל ידכ ותכאלמ תא לצנל 
לע חילצמ וניא ,לשמל ,לאפר .ומלועל 
.ןבב תוכזל שדוקב ותדובע לכ ףא 
אוהו ,וילע חתמ םירמ ותשא ,אברדא 
דוקיר תעשב רופיסה ףוסב עווג 
הרותה רפסו הפצרל חנוצ ,שגור 
עודיש המכ דע ,ךדיאמו .ויתועורזב 
תיבב יורש ןיידע חזמע לאידע ,ונל 
ריעה לע וירקחמב קסוע םיערוצמה 
ומשו ,ער ןיא חז רקוחל .אתדילמוג 
אתדילמוג ירקוח גוחב קר רכזי 

.הברחה 

אפרל עדיש םזגנל ר"ד אוה דחוימ 
תונחל וריזחהל ,ץיברוח לשריח תא 
.ותחפשמ קיחלו שובשב ישארה בוחרב 
לשריח בהאתמ התיבח ובוש םע 
ינש ןב דילומו הנימ ותשאב הנושארל 
ארה ונבמ רתוי אירבו רתוי בוהא 

ךותמ אלש דלונש ןושארה ןבל .ןוש 
:ינוריאה םשה תא רפוסה ןתנ ,הבהא 
ןתנ אל אוה ינשה ןבל וליאו ,םלושמ 
שרוד תומשה ןיינע תא .ללכב םש 
וחמש תוחמש ףלא" :שרופמב רפסמה 
ףלאו קונית ותוא לע ויתובא וילע 
ארבש םוי לכ ,ול וארק תומש 
םש ומע ארב אוח ךורב שודקח 
/שוריפ םחל שיש תומש שי .שדח 
תמחמ שוריפ םחל ןיאש תומש 
עקתשנ" ול וארקש תומשח בור 
,ןכ םא ,רפסמה ".ותסירעמ ומש 
שוריפל רשאו .םשה תא ריתסמ 
ומכ ירבד ףוסב ריעא םשח-רתסח 
:קידניחח רופיס ףוסב ןמחנ 'ר ריעהש 

■."םיניבמל ןבומ לשמנחו" 

 21 urnn

This content downloaded from 109.65.135.39 on Thu, 10 May 2018 12:05:54 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21

	Issue Table of Contents
	מאזניםⰠ噯氮 בⰠ乯⸠ㄱ אדר 퀧 �טⰠפברואר‸㤧⤠灰⸠ㄭ㘴
	שער 팅��
	חזרה ���턅픅�⠱㤲㘩⁛灰⸠㈭㉝
	שלוש 팅�픅�לפסואה⁛灰⸠㌭㑝
	סמלים㼠קצה �סמלים⸮⸠孰瀮‵ⴷ�
	ערפל⁛灰⸠㜭㝝
	איי 퐅퀅孰瀮‸ⴸ�
	嬅퀅�픅퐠נחה �מרפקיה崠孰瀮‸ⴸ�
	ים 픅�툅혅�瀮‸ⴸ�
	עלוי 픅픠דא 툅�퀠孰瀮‸ⴸ�
	אנשים 턅בוⴅ혅��孰瀮‹ⴹ�
	Barrow on Furness [pp. 9-9]
	שיר �אלברטו 퀅�픠⠅�픅�퐅픅퐢⤠孰瀮‱〭�
	"The Times" [pp. 10-10]
	שיר �ריקרדו �孰瀮‱〭ㄱ�
	על 퀅휅팠התצלומים �פרנאנדו 픅퀅퐠孰瀮‱㈭ㄲ�
	שיר �אלברטו 퀅�픠孰瀮‱㈭ㄲ�
	שתי 퀅픅팅픅של �팅픠רייס⁛灰⸠ㄲⴱ㉝
	האם ��픅턅��퀠ידע 턅�㼠孰瀮‱㌭ㄴ�
	מזכרת 퐅픅픅퀅�瀮‱㔭ㄵ�
	שיר �השד⁛灰⸠ㄶⴱ㙝
	פרידה⁛灰⸠ㄶⴱ㙝
	עגנון �툅�퐠פני 픅�孰瀮‱㜭㈱�
	מחכה 턅휠ביתי⁛灰⸠㈲ⴲ㉝
	בין �למאגוויץ✺ �∅턅�ובעיר∠לעגנון 픢תקוות 툅팅픅�픅 �팅�孰瀮′㌭㈵�
	אבי⁛灰⸠㈶ⴲ㙝
	הפוגרומים 픅휅�הלשון 퐅턅�בסיפורי י⸠אברמוביץ מנדלי �픅�ספרים⤠孰瀮′㜭㌰�
	הבור 픅퐅孰瀮″ㄭ㌶�
	嬅הפנים 턅휅픅턠הם崠孰瀮″㜭㌷�
	嬅פעם 턅턅�אן崠孰瀮″㜭㌷�
	嬅퀅�ומעת 픅�픅תרנגולים崠孰瀮″㜭㌷�
	ממילא הסיפור 퐅혅퐮⸮⁛灰⸠㌸ⴴそ
	לשתף 퀅כל 퐅팅픅孰瀮‴ㄭ㐴�
	עברנו ��孰瀮‴㐭㐴�
	שירה �픅팅לעצמה㨠על 퐅��חד 턅�픠המאוחרת �גבריאל ��孰瀮‴㔭㐷�
	מהירויות �픅혅픅孰瀮‴㠭㐸�
	איבולוציה �孰瀮‴㠭㐸�
	בעית 툅�픅�קוצים⁛灰⸠㐸ⴴ㡝
	אי 턅픅팅팠孰瀮‴㤭㔱�
	חדר ��
	בין 혅��לזיקית⁛灰⸠㔲ⴵ㍝
	על 픠הרכס⁛灰⸠㔴ⴵ㑝
	∅퀅�픠המשכיות 픅턅בין 혅퐠לזה∠孰瀮‵㐭㔶�
	מ∅턅�החיות∠אל 퐅툅�孰瀮‵㘭㔷�
	גבעוני �퀠דופן⁛灰⸠㔷ⴵ㡝
	אלגוריה �תולדות 퐅���孰瀮‵㠭㔹�
	גן �픅�נינווה⁛灰⸠㔹ⴶそ

	יריעה 퀅휅픅퐠孰瀮‶ㄭ㘲�
	תיקון �픅孰瀮‶㈭㘲�
	אירועי �
	שער 퀅휅픅�



