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 שרואים למה מעבר להביט אותי שלימד, ל"ז אבי של לזכרו עבודתי את מקדישה אני

  בעיניים

  

  תודות
 

  -  אור רואה היתה לא זו עבודה שבלעדיהם לאנשים תודה מלות מספר דיגהל ברצוני

ó לכל פתוח שהיה, חדשות תובנות של מרתק במסע אותי שליווה, כהנא ברוך ר"ד ,למנחה 

 לפתח לי וסייע איתם "זרם", בהתחלה למדי מוזרים לי שנראו אלהל אף, שיםהחד רעיונותיי

 לתחומי ההפניות על למנחה נתונה העמוקה תודתי ,כן כמו .ביותר הטוב באופן אותם ולבטא

 אודות יתלהבנ מיוחד באופן ומשמעותיים כרלוונטיים התגלו אשר, עבורי וחדשים מרתקים תוכן

 .התהליך בסוף תעצבשנ, תיאורטיה המודל ועיצוב עבודתי מוקד

ó פנויה להיות אפשרית דרך בכל לי ועזרה הדרך כל לאורך אותי ועודדה בי שתמכה, לאמי 

 .לעבודה

ó שעלו, מהתובנות בהתלהבותי לשתפה לי שאפשרה עלו עידודה, תמיכתה על ,ורה ,לאחותי 

 .עבורי רב ערך בעלות הערות על - כןו, הכתיבה במהלך

ó השומע היה, בעבודה שהצגתי, המודל בניית תהליך לכל פעיל שותף שהיה ,מנחם ,לבעלי 

 עלו שלא, משמעותיים להיבטים ליבי תשומת את הפנה אחת פעם ולא חדש רעיון כל של הראשון

 לכתיבת ורגשית פיזית פנויה להיות שאוכל כך, הרבות דאגותיי את עצמו על ולקח, דעתי על

 .ממני פחות לא בפירוש לעבודתי ודאג, העבודה

ó למקלדת מחוברת אימא בו, המצב עם ובכבוד בגבורה שהתמודדו, עוז ואדם תבל, אדר -  לילדיי 

 .ועכבר
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נלכדתי בתוך הכתמים והכוכבים בזמן שבו ילדים אחרים המשיכו "
לעיתים תכופות הלחץ שבניסיון להשיג . להתפתח וכך נותרתי מאחור

צמי מנסה להאט הכול ולקחת ומצאתי את ע, היה גדול מדי, ולעמוד בקצב
  .1"משהו תמיד קרא לי לחזור. פסק זמן

  

  מבוא –" מפה"

התמונה , כלומר, "מבחוץ"בפרק הראשון של העבודה נדון בתופעת האוטיזם כפי שהיא נראית 

. או לפגוש אנשים עם אוטיזם באופן אפיזודי/שיוצא להם לראות ו, שנראית לאנשים ללא רקע מקצועי

 שעבורם התופעה היא חלק מהמציאות, וויות של הורים לילדים ובוגרים עם אוטיזםנדון בח, כמוכן

בין אם הן מלוות , במקרה האחרון מתפתחות ברוב המקרים תובנות עמוקות של התופעה. היומיומית

  .בהתעניינות והתעמקות ברמה התיאורטית ובין אם לא

בחינת השינויים בתפיסה המדעית בפרק השני נערוך סקירה היסטורית קצרה של חקר האוטיזם מ

  . את התופעה

בפרק השלישי נתאר את הפנומנולוגיה המגוונת והמורכבת ביותר של ההפרעה במגוון תחומי החיים 

  . ואת המאפיינים החשיבתיים של אנשים עם תקשורת לקויה ברמות התפקוד שונות

עות בתקשורת באופן בפרק הרביעי נסקור את התיאוריות החשובות המנסות להסביר את ההפר

, המאפיינים האינטלקטואליים של אנשים עם אוטיזםאת נתאר את הפרופילים הקוגניטיביים ו, כוללני

  .שישנו ברשותנו בזכות העבודה המחקרית, ונציג את מכלול הידע העדכני

 בפרק החמישי נדבר על התובנות העמוקות לגבי יחסי האובייקט והפנומנולוגיה של החוויה האנושית

אשר מעניקה לנו התורה הפסיכואנליטית ונחבר אותן למידע התיאורטי הקוגניטיבי אודות הפרעות 

הנראות לנו , המורכב משתי התיאוריות הקוגניטיביות הקיימות, נציג מודל משולש, כמו כן. בתקשורת

ית תיאוריית המיינד ותיאורית לכידות מרכז: כמשמעותיות והמקיפות ביותר את מורכבות ההפרעה

בשילוב תובנות חדשות הנגזרות מהתיאוריה הפסיכואנליטית אודות התפתחות פסיכולוגית , חלשה

                                                             
1 .דונה ויליאמס, "אף אחד בשום מקום"  
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המודל המוצע עשוי להסביר את תופעת הקשת הרחבה למדי של רמות התפקוד . תקינה של התינוק

אוטיזם  :נדון בקווי הדמיון והשוני המהותיים בטבען של שתי הפרעות, בנוסף. בתוך הלקות

  .   ניהוסכיזופר

בפרק השישי נציג את התופעה מנקודת ראות נוספת ונשלים את התמונה באמצעות מושגים מעולם 

שתתרום לעיצוב תמונה מקיפה , תורת החסידות: תוכן שונה בטבעו מהתכנים שבהם עסקנו עד כה

  .תוך הענקת משמעויות נוספות לטבעה של הלקות ומאפייניה, ועמוקה יותר של התופעה

כם את התובנות החדשות שנובעות מהעבודה הנוכחית ונשלב אותן עם הידע הקיים נס, לסיום

בשאיפה לעצב תמונה קוהרנטית שתתרום להבנה מלאה יותר של מכלול התופעות , בתחום

  .המאפיינות הפרעות בתקשורת ושל מקורותיהן

  ?ומרחוק מקרוב - אוטיזם זה מה. ראשון פרק

 במקומות או, בעבודה, לימודיות במסגרות, באוטיזם הלוקים יםאנש עם מה זמן לבלות לו שמזדמן מי

 בסגנון מוסברת בלתי מוזרות המקרים ברוב ירגיש, התופעה עם היכרותו מסתכמת ובכך, ציבוריים

 מן גבוהה או, תקינה אינטליגנציה בעלי באנשים מדובר כאשר וזאת, אלה אנשים של התקשורת

 עיכוב עם גם ולעיתים, האינטליגנציה רמות מכלול עם להשתלב יכולה שהלקות כיוון, הממוצע

 האלה האנשים את ורואים הבולט הדבר זהו, אלה במקרים. שכלית מגבלה ואף התפתחותי

  . מהעניין כחלק נתפסת התקשורתית" מוזרות"ה כאשר, שכלית מבחינה כמוגבלים

עקב חוסר , "יםמופרע"בחלק מהמקרים אנשים עם הפרעות בתקשורת נתפסים בעיניי החברה כ

, או בכי, או התפרצויות זעם, הבא לידי ביטוי בחוסר סבילות לרעש, הוויסות התחושתי והרגשי שלהם

  . שלא מתאימים לגילם והגורם להם אינו ברור לסובבים אותם

שבאה לידי ביטוי לא רק בקושי פנימי לעבור , יכולת ההסתגלות הבלתי מפותחת דיה של אנשים אלה

אלא גם בחוסר הבנה של מצבים וקודים חברתיים ובחוסר יכולת להשתמש בפועל , םשינויים בחייה

 מובילה פעמים רבות להתרשמות שאנשים אלה, ברמזים ובתקשורת מתוחכמת כלפי אנשים אחרים

עלול להוביל , להשתמש בהומור ולהיות ספונטניים, הקושי שלהם להבין. הם טיפשים ופרימיטיביים



  
  

 99מתוך  6עמוד 
 

רצונם האישי של אנשים עם הפרעות . ד הסביבה ליצור איתם קשר ולשמור עליולחוסר חשק ועניין מצ

, אך גם כאשר רצון זה קיים במידה רבה, על רצף האוטיזם בקשר עם אחרים שונה מאדם לאדם

שאצל אנשים אלה אינן , קשיים של הבנה ושל שימוש במיומנויות חברתיות לעיתים קרובות

, שהם אינם זקוקים לקשר, יוצרים את הרושם מצד הסביבה, ימתפתחות באופן טבעי ואינטואיטיב

שאנשים עם אוטיזם מסתפקים בעולם משל עצמם ואינם זקוקים , במיוחד לאור המיתוס

  .לאינטראקציה עם הסביבה

אנשים עם , שמאופיינות במראה חיצוני קשה, לעומת תסמונות גנטיות רבות המלוות במגבלה שכלית

בנוסף לחוויות קשות , לכן לא פעם ההורים של ילדים אלו, או מוזר, נית שונהאוטיזם אינם נראים חיצו

שעדים להתנהגות אנטיסוציאלית , סופגים גם ביקורת על חינוך ילדיהם מצד הסובבים אותם, פנימיות

שבמידה רבה אינה , שיש להתנהגות זאת סיבה, מבלי לדעת, של ילדים אלו במקומות ציבוריים

שהם , אלא נגרמת מתסכול בלתי נסבל ומחוסר הבנה של מצבים חברתיים, וךתלויה באיכות החינ

  .בין המאפיינים הבולטים של אוטיזם

, אחד המאפיינים של טיב המבנה הפסיכולוגי האנושי הוא צורך עז במגע עם הזולת, ככל הנראה

ניכר העובדה שקיים קושי . אשר אחד ההיבטים שלו הוא חוסר סבילות לכישלון ביצירת הקשר

לא מתקבל מהם משוב ברור לרצון ולצורך , ושלעיתים, ביצירת קשר עם אנשים הלוקים באוטיזם

היא שגורמת לכך שחלק גדול מהחברה לא מצליח להתמודד עם , הכרת תודה או פרגון, בקשר

זאת לעומת הקשר המוצלח יותר שעשוי להיווצר עם אנשים הלוקים . הכישלון ומתרחק מהם

כאשר במקרים רבים הסביבה מקבלת מהם הרבה , למשל, או בתסמונת וויליאמס, בתסמונת דאון

ההתרחקות של הסביבה מאנשים עם הפרעות בתקשורת באה לידי ביטוי . פידבק של חום ואהבה

אחוז . גם בדרגה הגבוהה ביותר של קרבה, ולמרבה הצער, הקרבה לאנשים הללו בכל דרגות

באוטיזם גבוה באופן משמעותי משיעורם במשפחות עם הגירושים במשפחות עם ילדים הלוקים 

שבדרך כלל נשארות עם , האימהות. ילדים בעלי תסמונות גנטיות קשות כמו תסמונת דאון ואחרות

, חשות תסכול רב מכך שהן אינן מקבלות משוב חיובי על אהבתן מצד הילד, הילדים הללו בכל מצב

או , מהיעדר ביטוי של הצורך בהן, ולפעמים, י הילדעל יד" אינה נקלטת מספיק"מכך שאהבתן כאילו 
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מחוסר בסקרנות חיונית עם רצון מתמיד , ובכלל עם הסביבה ,הבעת עניין באינטראקציה איתן

שמעניקה השראה להורים , שמאפיינת ילדים צעירים ללא ההפרעה, להתנסות בדברים חדשים

שבהן , תוך ההתנסויות האוטנטיות הללוויוצרת סיפורים משעשעים על טעויות מתוקות של הילדים מ

. כל אלה כמעט שלא קיימים עבור הורים לילדים עם אוטיזם. נזכרים ההורים בהנאה לאורך שנים

הם  מפגינים הרבה , או בכלל לא יוצרים קשר עין ,הילדים האלה יוצרים פחות קשר עין עם הסובבים

ולרוב משתמשים בחפצים בצורה , יםפחות עניין באינטראקציה עם בני אדם מאשר בחפצים שונ

ומתחילים לכנות את  ,הרבה פעמים הם אינם עונים כשקוראים להם בשמם, שונה מייעודם המקורי

הרגע המתוק שעל הוריהם לחכות לו זמן רב בציפייה  ,בעיכוב רב" אבא"ו" אימא"הוריהם בשמות 

  .שזה אכן יקרה אי פעם, וללא כל ביטחון ,ותקווה

 ,יוצרים כאב, שהרבה פעמים אינם מוסברים, הבכי והתסכול של ילדים עם אוטיזם, םהתפרצויות הזע

אשר רואים שילדם מרגיש רע ואין להם כלים להרגיעו , אונים אצל ההורים- ייאוש ולעיתים גם חוסר

  . ולנחמו

לעיתים גם , החרדה המתלווה לכך, ודאות מוחלט לגבי עתידו של הילד- בנוסף לחוסר ,כל זאת

לעיתים חוסר , התמודדות מתמדת עם קשת רחבה של קשיים פנימיים והתנהגותיים של הילד, ןדיכאו

המתרחשת בכל מקרה , סיפוק והנאה מהילד והתנפצות הציפייה שחשים הורים המביאים ילד לעולם

  .כזו או אחרת, של הפרעה התפתחותית משמעותית

שבמקרים רבים עוזר לאנשים עם , שלו הפרוגנוזה של הילד מושפעת הן מהפוטנציאל האינטלקטואלי

, חיים על כל היבטיהם-הפרעות בתקשורת לפצות על הקושי בשימוש ספונטני ואינטואיטיבי בכישורי

  . הטיפול האופטימאלי והאמונה ביכולתם, וגם מההשקעה בהם מצד הסביבה

  .האוטיזם חקר של היסטורית סקירה. שני פרק

אך עבודת המחקר  ,18-יינות אוטיזם קיימות החל מהמאה הההתנהגויות המאפ עדויות כתובות על

  .20-של המאה ה 40-בתחום החלה רק בשנות ה
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 Leo, 1943( ר ליאו קאנר"דהחוקרים הראשונים שאפיינו את התופעה כהפרעה בפני עצמה היו 

Kanner(  ר הנס אספרגר "וד מארצות הברית)1944 ,Asperger. H (שהיו הראשונים , מאוסטריה

  .אוטיזםהסם מאמרים אודות לפר

שני החוקרים .במאמרים שלהם הופיעו לראשונה תיאורי מקרה עם ניסיונות ראשונים להסבר תיאורטי

שמקורו , "אוטיזם" שניהם גם בחרו באופן בלתי תלוי במונח. שההפרעה היא מולדת ביסודה, האמינו

בהקשר של אחת ההפרעות  ,1911מונח זה הופיע לראשונה בשנת ". עצמי", "autos"במילה יוונית 

בעבודתו של , הסתגרות חברתית בשילוב עם בריחה מהמציאות :הבסיסיות בסכיזופרניה

  .)Bleuler. E(בלוילר  שוויצרי אויגןהפסיכיאטר ה

את ההיבט של הופעת התסמינים הראשונים בגיל " אוטיזם"ליאו קאנר הוסיף למושג המושאל 

הוא הבדיל לראשונה את ההפרעה מתסמונות ". של הילדות אוטיזם"הינקות וכינה את התסמונת 

בניגוד לגישה הקודמת לפיה אוטיזם נחשב לאחד הסוגים של , לרבות סכיזופרניה, נפשיות אחרות

ידי הופעת הסימפטומים עד גיל - על, בין היתר, שהגדיר את ההפרעה, קאנר היה ראשון. סכיזופרניה

המופיעות , לת מלקויות אחרות בעלות תסמינים דומיםדבר שאפשר את דיוק האבחנה המבד, שלוש

  .בגיל מאוחר יותר

שהוא , פריצת הדרך העיקרית בחקר האוטיזם של אספרגר נעוצה בהרחבת ההגדרה של ההפרעה

אשר כללה לראשונה את הספקטרום הרחב החל , "פסיכופתיה אוטיסטית של הילדות"כינה 

י ומוגבלות שכלית וכלה במקרים הגבוליים של מהמקרים הקשים המאופיינים בעיכוב התפתחות

  . ילדים עם יכולות אקדמיות בטווח הנורמה ואף מעבר לממוצע

ורופאים  הפרעות הפסיכוטיותל שייךכ ,כאמור, הוגדרהאוטיזם 20- של המאה ה 70- עד שנות הכיוון ש

היה בהתאם הטיפול המומלץ בהם , ופסיכולוגים סברו שמטופלים אוטיסטים סובלים מסכיזופרניה

שבהם חקר האוטיזם לא התקדם , המצב לא השתנה במקומות מסוימים בעולם, למרבה הצער. לכך

  .מאז בצורה משמעותית
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שמקור האוטיזם נעוץ בתקשורת  הייתה 60- וה 50-בשנות ההאמונה המובילה בקרב המומחים 

גשיים של הרך הנולד ידי חוסר היענות לצרכיו הר-ההפרעה הוסברה אז על .לקויה בין התינוק לאמו

תנאים להתפתחות , כביכול, שמרגיש דחוי אינו מקבל התינוק, כתוצאה מכך". האם הקרה"מצד 

  . פסיכולוגית וקוגניטיבית תקינה, רגשית

ר "דשל  ,על תצפיות והמסקנות הנובעות מהן,אשר התבססה על גישה פסיכואנליטית, תפיסה זו

אשר עבודתו , המומחים הראשונים להתפתחות הילד אחד, )Bruno Bettleheim(ברונו בטלהיים 

  . הופרכה לחלוטין בשלבים מאוחרים יותר של חקר האוטיזם, המחקרית התמקדה באוטיזם

הואשמו , בקהילה הטיפולית 20-שהייתה מקובלת באמצע המאה ה ,כפועל יוצא מאמונה שגויה זו

  . אימהות של ילדים אוטיסטים בחוסר חום ואהבה כלפי ילדיהן

ר ברנרד רימלנד "היו ד ,ר בטלהיים"דעל התיאוריה של  60- שני המומחים שערערו בתחילת שנות ה

)Bernard Rimland (ר אריק סכופלר "וד)Eric Schopler( . הם הוכיחו בעבודתם המחקרית את

  . אך השפעתה של עבודתם המדעית על התפיסה השגויה הייתה מועטה, הבסיס הביולוגי לאוטיזם

לבין אוטיזם  ,הבדילו באותה תקופה בין אוטיזם אורגני הנגרם משינויים אנטומיים במוח המטפלים

שעדיין נחשב להפרעה שמקורה בטראומה רגשית של הילד בעקבות יחס קריר שאינו , פסיכוגני

הדמות הקרובה והמשמעותית ביותר עבורו , מאמו, לרבות, מהסביבה, מעניק אהבה ודאגה לצרכיו

כיוון שהאבחנה המבדלת , ך כעבור זמן קצר ראו אנשי המקצוע שהחלוקה אינה יעילהא.בתחילת חייו

  .סמך הסימפטומים-על אינה מתאפשרת, פי הגדרה זו-על, ההפרעה בין שני סוגי

כקטגוריה כללית לאוטיזם " הפרעת התפתחות מקיפה"המונח הופיע לראשונה  1980בשנת 

)pervasive developmental disorders ור ובקצPDD ( במהדורה השלישית שלDSM-III  של

 ,ובכך הורחבה ההגדרה "אוטיזם לא טיפוסי" המינוח כולל מאז את. איגוד הפסיכיאטרים האמריקאים

  ."אוטיזם של הילדות"לעומת ההגדרה הקודמת 

הפרעה "ב" אוטיזם של הילדות"המונח  החולף, DSM-IIIבמהדורה המתוקנת של ,1987שנת ב

 not otherwise( "אוטיזם שאין לו הגדרה מדויקת"שונה ל" אוטיזם לא טיפוסי"ונח והמ ,"אוטיסטית
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specified צור יובקPDD-NOS( .ירידה ברגישות כיוון שהובילו ל ,עוררו ביקורת רבה השינויים

  ). אובחנו כסובלים מאוטיזם באופן שגויילדים רבים (ולאבחנת יתר האבחנה 

 גם  PDDכללה לראשונה בתוך ההגדרה של  1994 בשנת DSM-IVמהדורה הרביעית של ה

  .תסמונת רט ותסמונת אספרגר 

נבחר כמונח כוללני לכל ההפרעות ש ASD המונח נמצא בשימוש  -V -DSMפי-על, 2013החל ממאי 

אשר כללו , DSM-IVמונח קליני זה מחליף מספר מונחים שהיו בשימוש על פי . על הספקטרום

   .-PDD-NOSואספרגר , אוטיזם

  .פנומנולוגיה. פרק שלישי

ביכולת של האדם , האוטיזם פוגע ביכולת לקלוט מסרים מהזולת, כלקות התפתחותית, באופן עקרוני

מדובר בפגיעה המשפיעה על ההתפתחות . לבטא את עצמו כלפי הזולת ולפתח קשרים הדדיים

, בתפקוד חברתי התופעה באה לידי ביטוי בפגיעה רחבה. משלב הלידה ונשארת לאורך כל החיים

מתבטא במקרים מסוימים אוטיזם . בוויסות רגשי ותחושתי ובמישור ההתנהגותי, ביכולת לתקשר

בחוסר יכולת לזהות , אינטלקטואליתהשפתי והלעיתים בפיגור משמעותי בהתפתחות , בדיבור פגום

להבין , זולתכולל חוסר יכולת לזהות רמאות מצד ה, בקושי בניתוח נכון של מצבים חברתיים, סכנה

מגע גופני , רעשים, קולות, שינוי בשגרה. ובקשיי הסתגלות על כל גווניה, הומור ולהשתמש בו

חרדות מסוג זה ואחרות גורמות לעיתים . וגירויים תחושתיים נוספים עלולים לגרום חרדות ממשיות

שתיים מסוגים אנשים עם אוטיזם מחפשים גירויים תחו, עם זאת. בכי ואף אלימות, התפרצויות זעם

גירויים . שכנראה דווקא מסוגלים להרגיע את החרדות ואולי אף לספק להם צרכים נוספים, שונים

  . אלה מאופיינים בדרך כלל בחזרתיות קצבית ועקבית

 לולע, )PDD- Pervasive Developmental Disorder" (לקות התפתחותית נרחבת"המונח 

מתקשים בתחומי   אוטיזם  בעוד שילדים עם, פקוד רביםהמונח מרמז על פגיעה בתחומי ת: להטעות

ואילו באחרים יכולה התפתחותם להיות תקינה ולעיתים אף מהירה מהממוצע , תפקוד מסוימים

  .")כללי בהתפתחות איחור"בניגוד לילדים עם (
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המאפיינים משתנים באופן , דומיםלמרות שתחומי הפגיעה ותחומי החוזק של אנשים עם אוטיזם הם 

  .וגם משתנים במהלך החיים, משמעותי מאדם לאדם

שעשוי להשתפר עם  ,קשר עין בלתי תקין, ניכר חוסר שקט וחוסר מנוחה, בגיל הינקות, כך למשל

, כולל תמונות וציורי פרצופים אנושיים לעומת חפצים, חוסר עניין באנשים, הגיל במקרים רבים

חוסר עניין בצעצועים , לסוגים מסוימים של מגע או ,למגע) רגישות- תת, או לחילופין(רגישות יתר 

חוסר סקרנות כלפי תגובות של אנשים להתנהגותם וכלפי תהליך האינטראקציה , המיועדים לתינוקות

  .עם אנשים באופן כללי

בחלק מהמקרים הילדים . שלהם שונה מהרגיל כבר משלביו הראשוניים מסלול התפתחות השפה

, בהם הילדים מתחילים להפיק מילים בזמן, קרים אחריםבמ .יסבלו מאילמות למשך שנים

  . הדינאמיקה של רכישת השפה תהיה שונה מזו של ילדים אחרים

בעוד שהמילים הראשונות הן בדרך כלל אלו שעוזרות לילד להסתדר בסביבה ולהביע את רצונותיו 

המשמעותיות ביותר או שמות של הדמויות , "לשתות"או " בקבוק: "לדוגמה ,מנת להיעזר בזולת- על

המילים הראשונות של ילדים עם בעיות תקשורת יכולות להיות , "אבא"ו" אימא"כמו , עבור הילד

או שמות של תופעות שהילד שמע במקרה ולא מבין את משמעותן  ,שמות של חפצים שהילד מעדיף

ם הבאים של בשלבי. אופי השימוש בשפה כבר בשלב מוקדם אינו בדיוק תקשורתי, כלומר, וכן הלאה

ילדים רגילים , שלוש מילים למשפט-כאשר ילדים כבר אמורים לצרף שתים, התפתחות השפה

מתוך המשפט , למשל. וכך המסר שלהם מובן לסובבים, בוחרים להגיד את המילים הרלוונטיות

ילד ואילו . וכן הלאה" רוצה מים", "לשתות", "בקבוק", "מים"הם יגידו  ,"אני רוצה לשתות מים"השלם 

כי במקרים רבים הוא פשוט , אם בכלל יגיד דבר מה, "רוצה"או  ,"אני", אולי ,עם תקשורת לקויה יגיד

כאשר הילד אינו מצליח לבטא את עצמו ואין היענות לצרכיו של הילד . יבכה ולא יתחבר למילים

יאוש במקרים רבים לתסכול ואף לי הדבר מוביל, כתוצאה של חוסר הבנת הצורך על ידי הסביבה

אצל אנשים עם  ,במידה זו או אחרת ,אלה הם מצבים שחוזרים על עצמם. בדרגה זו או אחרת

אתם לא מבינים : "ספר הם-משפטים שנשמעים הרבה בגיל בית. תקשורת לקויה במשך כל החיים

  !"אף אחד לא מבין אותי"או  ,!"אותי
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זוהי חזרה . או הדהוד ,לליההיא אקו, שאופיינית להפרעות בתקשורת, תופעה נוספת בתחום השפה

, כולל, או ציטוט של הנשמע בכל מיני נסיבות ,על הנשמע במקום מענה בסיטואציה של דיאלוג

כאשר הציטוט אינו ממלא את , או חזרה על דבר שנשמע בעבר, ציטוטים מסרטים או תכניות טלוויזיה

ללא עיבודו , בתור פלט מדויק של הקלט" שיקוף"חלק ממשמעות התופעה הוא . תפקידו התקשורתי

אינו עובר אינטגרציה עם ההקשר , המסר הנשמע אינו מעובד, כלומר, הסובייקטיבי והאוטנטי

  .ואינו הופך להיות חוויה ,החברתי ועם הידע הקודם

היא  ,במקרים חמורים. מעצמה תופעה זו ניתנת לרוב לתיקון בעזרת ריפוי בדיבור ולעיתים נעלמת

  .יםעלולה להישאר למשך שנ

מאפיין נוסף של השפה אצל ילדים ובוגרים עם אוטיזם הוא שימוש בערכים מילוניים מסוימים של 

הדבר נכון גם לגבי הבנת . מבלי להביא בחשבון את ההקשר שבו הן נאמרות, מילים באופן קבוע

חוסר היכולת לבצע אינטגרציה של מילה בעלת . המשמעות של מילים והבנת המסר כולו בהתאם

ככל שהמסר ניתן לפרשנויות . מוביל לקושי בהבנה נכונה, ויות שונות עם סביבתה הסמנטיתמשמע

גם במאפיין זה מתרחש כישלון במרכיבים ,  "משחקיות"בדומה לחוסר . הקושי בולט יותר, רבות יותר

בנוגע לדינאמיקה ההתפתחותית של קושי שפתי . לעומת מרכיביה הקבועים, המשתנים של החוויה

האינטליגנציה הכללית עשויה , במקרים של פוטנציאל אינטלקטואלי גבוה, כי מחד, לומר יש, זה

הציפיות והדרישות בתחום הבנת השפה עולות , ומאידך, במידה רבה לפצות על החסך במרוצת הזמן

 ,בהומור, למשל, מגוון ההקשרים האפשריים, מורכבות החומר החווייתי הולכת וגדלה ,עם הגיל

, או דקויות בהקשרים החברתיים של השפה המדוברת והסלנג, המתבגרים והבוגריםבאוכלוסיית 

כך שניכר המתח בין התפתחות האינטליגנציה הרגשית לבין האתגרים המתגברים , מתרחבים

 קתישיחד עם , פעיל זכויות אוטיסט ,ים סינקלייר'ג. שהסביבה מציעה עם התקדמות הגיל

הגדיר את עצמו , 1992בשנת  רשת האוטיסטים הבינלאומיתהקים את  דונה ויליאמסו ליסנרגראנט

". פירוש המילים הוא משמעותן"כיון שהוא מסוגל להשתמש במילים רק כאשר , "לקוי תקשורתית"כ

ניסים פתאום לשיחה נושאים שלא קשורים לנאמר שזה מבלבל אותו כשאנשים מכ, הוא מבהיר

  .ואינם מסבירים באיזה אופן הנושאים משתלבים יחד ,קודם
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בעוד ש, הוא בקרב ילדים עם אוטיזם הזכירהנמצא בנוגע לתפקיד ההקשר ביכולת שדבר מעניין 

ר טוב יות ותנזכר, מילים בתוך משפט, כלומר, שלילדים רגילים ההקשר מסייע לזכירת המילים

הם . נכוןהאצל ילדים עם הפרעות בתקשורת ההפך הוא הרי ש, ללא קשר ביניהןמילים של מאוסף 

ממצא  .משפט מאשר מילים בתוך, שאין קשר ביניהןמילים של זוכרים בהצלחה רבה יותר אוסף 

מקרים באינו משרת את הזיכרון , המיליםבין אינטגרציה של מעובד במובן  שאינושהקשר , מראהזה 

זה אינם משלימים  -הבנה וזיכרון  - ובכך שני התפקודים  ,אלא מפריע לתפקודו, גיעה בתקשורתשל פ

אנשים לקויי : כל הקשתבהדבר מתקשר לתופעה המאפיינת אוטיזם . זהבאלא מתחרים זה , את זה

 :לדוגמה. שרוב האנשים ללא הלקות אינם מסוגלים לזכור, בזכירת פרטים צטייניםתקשורת רבים מ

תלויים  אינםלה הם נטולי הקשר ונתונים א. דומהוכ ןמספרי טלפו, זיהוי וכתובות של מכריםפרטי 

  .אינטגרציה בין פרטי המידעלאו בצורך  ,בצורך להבין את היחס בינם לבין עצמם

, הרגשית, במקביל להתפתחות השפתית, לקושי הפרגמאטי מתווספים ממדים נוספים עם הגיל

בעוד שהממדים הראשוניים הולכים ופוחתים ורבים מהם נעלמים , החברתית והאינטלקטואלית

  . לחלוטין

וכן  ,)בסגנון הטלגרפי(מדברים באופן מקוטע האוטיסטי ילדים על הספקטרום , פעמים רבות

שני הדברים לרוב . או בלתי תואמת את ההקשר ,האינטונציה או הפרוסודיה שלהם מונוטונית

הן אך במקרים חמורים , ותנעלמ תופעות אלה, במקרים רבים ,ובזכות הטיפול ,משתפרים עם הגיל

  . כל החיים במשךלאורך שנים ואף  ותנשמר

כאשר במהלך , הביהמאפיינים של התופעה בגיל הרך הינם בולטים יותר לעין של המאבחן ושל הסב

כאשר מצבו של הילד משתפר בעקבות טיפול , במיוחד .ההתבגרות התמונה משטשטשת ומתרככת

הקשיים בתחום  עלשעשוי לפצות בעיקר , לח וכן בשל הפוטנציאל האינטלקטואלי העשירמוצ

  .  אינטליגנציה החברתית ובתחום הוויסות הרגשיה

. תחום המשחקהוא , אשר נפגע בילדים עם הפרעות בתקשורת, משמעותי בגיל הילדותותחום נוסף 

אופן עקרוני ליהנות בהם מתקשים  ,בצעצועים הבנוסף לנאמר לעיל על חוסר עניין של ילדים אל

כל דבר שמגיע מהסביבה ולא מעולמו הפנימי של הילד עלול לגרום ". מבחוץ"ממשחק המוצע 
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הרבה מעדיפים ילדים עם הפרעות בתקשורת לכך שסיבה זו ה, נראהככל ה. נוחות- אילאו  ,לחרדה

 חפציםיש ל ,למעשה.נדה מהסביבה'שאין בהם שום אג, פעמים לשחק לבד עם חפצים שהם בוחרים

, ככל הנראה. ו באופן שונהומשתמש בשל החפץ הילד אינו מתייחס לייעודו  ךא, תמיד תפקיד מסוים

ובכך מרגיע  ,שליטהשל  הלו תחוש עניקמ הדבר, פי החלטתו- את החפצים על" מפעיל" ילדכאשר ה

) מבוגריםשל , לרוב(אשר נהנים לחקות תפקידים שלאנשים , זאת בניגוד לילדים רגילים. את החרדה

 להבדיללילדים עם תקשורת לקויה יש קושי . באמצעות צעצועים ומשחקים ,חפצים מציאותייםשל ו

של " משחקיות"הם אינם נהנים מה. בין סובייקטיבי לאובייקטיבי, מציאותבין הבין משחק ודמיון ל

שהוא לא , הם יםרוב הסיכוי, אי בודד שהוא עלבו הילד יתבקש לדמיין שבמצב , למשל. משחק

יתכן שיש קשר בין . כאילו שזה אכן קורה לו כאן ועכשיו, ייבהל, או לחילופין, יתעניין ולא ישתף פעולה

ידי אנשים מבוגרים - המתואר על, הבדיחה" מצחיקות"חוסר ההנאה ממשחק לבין חוסר ההנאה מ

כן לנבא ברגעים אשר מסוגלים להבין את הפואנטה של הבדיחה ו, ספקטרום האוטיזםהשייכים ל

, כךבדומה ל. אך עדיין אינם חשים את ההנאה ולא משתעשעים בעצמם, שהקהל יצחק, הנכונים

שמצליחים להשתמש באינטליגנציה , הגבוהשלהם תפקוד שרמת ה,אנשים בוגרים עם אוטיזם

על ניהול דיאלוג תוך הקפדה , למשל, כמו, הכללית שלהם לצורך הבנת הסיטואציות החברתיות

אינם מצליחים בהרבה מקרים ליהנות מעצם , והתייחסות לאמירות של בני שיחם ר בתורםדיבו

, הסובלת מהפרעות בתקשורת, סופרת ואומנית מאוסטרליה, דונה ויליאמס. האינטראקציה איתם

משמעות הנאמר על ידי בני שיחה  כדי להבין את,מתארת אסטרטגיה מיוחדת שפיתחה עם השנים

למרות ההצלחה , לדבריה. ממחשבותיה שלה, כביכול, ם הנאמרים כיוצאיםבאמצעות תפיסת הדברי

  . היא לא הגיעה למצב של ההנאה מעצם החברתיות שבשיחה, שבדבר

מהם שניחנים  הגם אל .מקשות על ילדים עם תקשורת לקויה באופן מיוחד מוסכמות חברתיות

מצבים חברתיים ושל המצופה עם הבנה לקויה של  מתקשים להתמודד, מאוד באינטליגנציה גבוהה

ברוב , עדיין. קושי זה מהווה אחד המוקדים החשובים לטיפול ולחיזוק, ומסיבה ז. מהם מצד החברה

אינטליגנציה תקינה ואף גבוהה  שיש להםהמתבגרים והבוגרים עם אוטיזם , גם הילדים, המקרים

, "מוזרים"ם בחברה כאנשים מתגלים מדי פע, גדלו בתנאי התיווך והטיפול האידיאלייםו, מהממוצע

  . בהם אינם מצליחים לשלוט, דורשות הבנה של קודים חברתייםשדווקא בסיטואציות 
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לעיתים בביוגרפיה הלשונית של הדובר  ,מותאמת להקשרובה מדובר ביצירה חדשה , בדומה לשפה

כך גם בהתנהגות החברתית מדובר בהתאמה של מה שיש להביע בשפה , ולפעמים מעבר לזה

  .באינטגרציה בין הפנים לבין החוץ ,במילים אחרות .להקשר החברתי - רבאלית או לא ורבאלית ו

שימוש לללמוד להתנהל בסיטואציות חברתיות מתנהגים בדומה  הםאנשים עם אוטיזם בניסיונותי

הם , גם כשהם מצליחים ללמוד סיטואציה מסוימת בהקשר חברתי מסוים: במילים בתוך הקשר

  .כאשר ההקשר משתנה, תמודד עם אותו המצבסוגלים להמאינם לעיתים 

תוכל ליישם בכל סיטואציה ללא אותם  כלליםה אות שילמד, ביקשה מהמטפל שלה דונה ויליאמס

  .עוד לא גילו את נוסחת הפלא, למרבה הצער. תלות בהקשר

....  

וקושי ניכר  ני קצותיה המנוגדיםאנשים עם אוטיזם קיימת תופעה של תפיסת המציאות בשהבקרב 

 הבנת מושגים מופשטיםבעיקר בכל הקשור לבא לידי ביטוי הדבר . שביניהם להבחין בגוונים

כל  ללאאוהב -שונא : לדוגמה, לרגשותבכל הקשור , בפרט .םיהיחסים בינלקשורים לאנשים וש

, למשל, אבל ברגע הנתון, התחושות כלפי האובייקט יכולות להשתנות מעת לעת. םיההקשת שבינ

דמיון הקווי הוא אחד מהיבט פנומנולוגי זה . מן של כעס כבר אין מקום לשום רגש נוסף מלבדובז

  .קליניים בין הפרעות בתקשורת להפרעת אישיות גבוליתה

הסובייקטיבית לבין נקודות הראייה חוסר ההפרדה בין היא , אלההקבלה נוספת בין שתי הפרעות 

היא מאפיינת את אף ש(שים עם הפרעת אישיות גבולית בתפיסתם של אנ ,או עובדות ,חיצוניות מבט

תוארה , 1996י בכנס על מנטליזאציה בשנת 'בהרצאה של פוז. )האנשים הסובלים מבעיות תקשורת

אנשים כאלה פגיעים לקריסה של תחושת הסובייקטיביות ": באופן כזה BLD2הלקות כמאפיינת את 

החוויה . של עצמם mind-של חוסר שליטה על הוכן תחושה , שלהם המלווה בכאב נפשי בלתי נסבל

כלומר אין שום (הבלתי נסבלת קשורה בכך שהחוויה הפנימית הקשה נחווית ּכַמציאות המוחלטת 

  ").'מה שאני מרגיש הוא המציאות', מרווח בין העולם הפנימי למציאות החיצונית

                                                             
 הפרעת אישיות גבולית2
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דבר שדורש אינטגרציה  –ניכר קושי מובהק בהבנת רגשות מורכבים של הזולת ושל עצמם , בנוסף

 ,למשל. או יותר ,או מצבים רגשיים ,זה שבנוי משני רגשותכרגש מורכב הוא . לפחות, ין שני דבריםב

  .שמורכבת מצפייה למשהו וחוסר מימושה, אכזבה

 ,למשל, הכולל, הקושי בהבנת רגשות יכול לבוא לידי ביטוי במישור המילולי וגם במישור הלא ורבאלי

כך . ידי האדם עצמו- הבעת אותם דברים עלאת או , או הבעות פנים ,טון דיבור, גוף-של שפת ההבנ

כדי , הצורך להיאחז במשהו מוחשיאת מתארת דונה ויליאמס את מודעותה לחסך בתחום הרגשי ו

  : 3לתפוס ולקלוט

הייתה לי בובה ונורא רציתי לפתוח אותה כדי . התחלתי להרגיש שמשהו חסר אך לא ידעתי מה"

אבל לפתע פחדתי שאהרוס את הבובה , לקחתי סכין וניסיתי לחתוך אותה. ות אם יש לה רגשותלרא

  ). 62' עמ". (ופשוט המשכתי לתהות על כך בשנים הבאות

הימנעות הוא  ,אופי המשחק של ילדים אלהלשפה ולשהוזכר כבר בהקשר , מאפיין חשוב של אוטיזם

או  ,ות כל דבר לא מוכרייכול לה "שינוי". במגוון צורותושונים מסוגים  ,והתנגדות לשינויים שינוייםמ

, תגובה זו או אחרת של הסובבים, יוםהסדר באו  ,שינוי בתוכנית, אירוע .פוימוכר אך לא צדבר 

פגישה מקרית  :למשל, נסיבות אחרותבאו  ,אחרת בסיטואציה יםגשואדם שבדרך כלל פ עםפגישה 

למידה של  היות גםיכול ל, שעלול גם לגרום לחרדה, שינוי. מרקחת ולא בבית הספרהעם מורה בבית 

בהתנגדות מצד רבות ניתקל פעמים , בתהליך הלימודי,לכן. שנראים זרים ומוזרים, דברים חדשים

התגובות . גם אם לא קיים קושי קוגניטיבי בקליטת החומר, או בוגרים עם בעיות תקשורת ,ילדים

דם עצמו וכלפי האתוקפנות כלפי בבעצב ו, במצוקה יכולות להתבטא, כאמור לעיל, לשינויים

  .הסובבים

לשמור כדי , לשינוי ותהתנגדהבעת אחת הדרכים ל יותיכולה לה התנהגות סטריאוטיפית וחזרתית

 זוהתנהגות . שבתורה מרגיעה את החרדה, על קביעות המצב ולענות על צורך בתחושת שליטה

דברים פעם אחר  ספירת, ת מטרה כמו סידור חפציםיכולות להתבטא בפעולות חוזרות ונשנות חסרו

                                                             
3 " שום מקוםאף אחד ב: "מתוך  
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להפריע או להפסיק אותן  ןניסיו. או חזרות על אותם משפטים או מילים ,תסטריאוטיפיותנועות , פעם

  . אדם עצמוהאו נגד  ,תוקפנית כלפי מקור ההפרעה הלעיתים קרובות תגוב םמצד הסביבה גור

הקשורה גם למגע עם חפץ , ולה חזרתית וקצביתמפע התיאור של דונה ויליאמס את חוויית, להלן

  : אהוב וקרוב ללבה

, ולהתנדנד, ראשי כלפי מטה, יילהיתלות על ברכ, נהגתי לטפס עליו. י גר בפארקיהעץ האהוב על"

כל עוד הכול נע לפי . לפעמים מזמזמת, שרה, לפעמים. לרוב מהענף הכי גבוה שיכולתי למצוא

  ."הייתי מאושרת, הקצב

  .להתקדם ולגוון, מקום במקום להתחדשהיא באופן עקרוני להישאר באותו הנטייה ה

אינטגרציה בין  .או שילובים חדשים בין דברים ,ניתן לראות את מהות השינוי כאינטגרציה, גם כאן 

בלתי ניתנת ו שנמצא בתנועה מתמדת, לבין החוץ ,שהוא קבוע במובן של מצופה וידוע ,הפנים

  . דורשת מהפנים להשתנות בהתאם אףו, לשליטה על ידי הפנים

קושי  :אותן אך עדיין מאוד מאפיין, ספציפי דווקא להפרעות בתקשורתשאינו , נוסףישנו תסמין 

- גם מקרים של תת ישנםאם כי , ברגישות יתרבדרך כלל מתבטא  קושי זה. יבוויסות תחושת

התופעות אחת , ות יתר למגערגיש. טעם וריח, יהירא ,שמיעה, מגע: לתחושות מכל הסוגים ,גישותר

, מגע לא צפויבמיוחד כשה, יכולה לבוא לידי ביטוי בחוסר סבילות למגע אנושי בעור, השכיחות

בפתאומיות  קוריםאשר , ליטוף, או הבעת חיבה ,נגיעה בכתף במטרה להפנות תשומת לב ,לדוגמה

יכול  בוויסות תחושתי קושי. ועוד, רגישות יתר לבגדים העשויים מבדים מסוימים, כמוכן .מהגב

יים ורילגבי גגם הדבר נכון . שאנשים מחפשים לעצמם, גם כגירוי רצויו, סבילות - להופיע כאי

ניסיונות מתמידים  ,בצדויכול להיווצר מצב של חוסר סבילות לרעשים ו. או חזותיים ,שמיעתיים

ובמקרים , מהמקריםאור חזק יכול להציק בחלק . או ליזום וליצור את הרעשים ,להיחשף לרעשים

בקצב מהיר , יוזמתםממדליקים ומכבים אורות , הלוקים באוטיזם, בעיקר הילדים, האנשים ,אחרים

, היא נראית מבחוץש מכפי יכולה להיות הרבה יותר מורכבת וחוויה ז. כחיפוש אחר החוויה ,וקבוע
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ם עם אוטיזם אודות עדויות של אנשילערך רב יש , לכן. אנשי המקצוע ביניהם אף, בהמתבוננים ל

  :כך, דונה ויליאמס מתארת ומסבירה את רגישותה התחושתית. תחושותיהם

אם מצמצת . או להדליק ולכבות את אור במהירות רבה, אחת הדרכים להאט דברים הייתה למצמץ"

כמו תוצאה של הבהקי אור , אנשים התנהלו בצורה מקוטעת כמו בסרט ישן, ממש במהירות

  .טתךשהבקרה עליהם בשלי

הייתי , אם טון הדיבור של מישהו הפריע לי. המצמוץ שלי היה לפעמים תגובה לצליל, אם בכלל

שוברת או קוטעת את הקולות , נהגתי להגביר ולהנמיך את הקול בטלוויזיה, בדומה לכך. מסתלקת

ה לי זה היה מעין חיקוי של הקושי שהי. י לסירוגיןיאו אוטמת את אוזנ, אך שמחה לראות את התמונה

  ).62 'עמ" (לפעמים לשמוע אנשים ברציפות

היא נשלחה לבדיקת , שעקב חוסר תגובה שלה לפניות, מספרת דונה ויליאמס על כך, בהמשך

שמיעה טובה מהממוצע ושהיא מסוגלת לשמוע תדרים שרק בעלי  שיש להאשר הראתה , שמיעה

  . חיים שומעים

סיטואציות אחרות באישית ו- ביןהטראקציה מקום עצום באינ תפוסיתר יכולה להתופעת רגישות 

לשבש את הפרופורציה בין בכך ו ,בסיס יומיומי-בהן נתקלים אנשים עם הפרעות בתקשורת עלש

אופן הפענוח על השלכות מרחיקות לכת  יכולות להיות לכך, כתוצאה .משקלם של כל רכיבי החוויה

  .בהמשךבכך נתעמק . של הסיטואציה על כל מורכבותה

  .הכישורים האקדמיים בקרב בעליי לקות תקשורתיתפרופיל 

, יםתקינ היופענוח ומיומנויות בסיסיות , תפקוד גבוה נמצא כי ברוב המקרים קידודאצל בעלי 

כולל (מוטוריות ועיבוד מידע מורכב - היכולות הגרפו, ההבעה, קשיים בכל תחומי ההבנה אךהתגלו

  ).פתרון בעיות מורכבות

 ;Mayes & Calhoun, 2003)בר מדרישות מוכרות לדרישות מופשטות עיקר הקושי מתעורר במע

Whitby & Mancil, 2009) 
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בסיטואציות , האוטיזםעמם מתמודדים ילדים ומבוגרים על רצף , רשימת הקשיים האופייניים להלן

  :לימודיות

 למצבים שונים על פי הקשרםשמשמעות  הביןלחוסר יכולת  -

 לימודיהטיים למצב נטייה את הקשב בפרטים הלא רלוונ -

או במציאת פתרון רלוונטי  ,קושי לזהות תשובה מתאימה לשאלה הנשאלת -

 .לבעיה

 .של מילים גורם לקושי בהבנת הטקסטים "דו משמעות"כשל בהבנת  -

נטייה להתייחס לקטעי טקסט בנפרד כאל יחידות עצמאיות עם קושי לבצע  -

 . ם ליחידת משמעות כוללתיהאינטגרציה בינ

 ,אסטרטגיות של, או שינוי ,הקושי בבחיר -

 ,פתרונות חלופייםבעיות ולבחון מגוון דרישה לפתור קושי להתמודד עם ה -

 ,בתכנון לקראת משימה לימודית או אקדמיתקושי  -

קושי בשימוש במיומנות נרכשת (קושי ניכר בתהליכי הכללה והעברה  -

 , )בסיטואציה אחרת

 . תקציר בכתיבת לרבות, והבעה כתיבה במשימות קושי -

 ודרישות ציפיות ושל, מרצה או מורה של וציפיות כוונות בהבנת קושי -

 ולימודיות אקדמיות

 קושי בהבנת כוונות המחבר -

 הדמות בטקסט משמעות של התנהגותההמניע וקושי בהבנת  -

 בעלילת הסיפור,תחכוםאו  ,קושי בהבנת רמאות -

 קושי בהבנת מסר סמוי -

 סיפור להמציא המשך קושי לנבא התנהגויות של דמויות בסיפור ול -
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 טבעו על יוםכ חושבים ומה יודעים מה: מצב תמונת. רביעי פרק

  .האוטיזם של

  

  פירוט התיאוריותוהתופעה את  ריסבלהניסיונות 

ורם תוכיצד הוא  ,אוטיזםבאשר לתופעת ה, יוםכרשותנו לומד שעחקר המוח ממידע נפתח בסקירת ה

  . להבנת מהות התסמונת

  .תפקודי בקרב אנשים עם אוטיזם-ושינויים במבנה הנויר

 נוירולוגייםליקויים  פתמשק תהאוטיסטיהקשת כי  ,הידענובע מן זה של חקר האוטיזם כיוון 

. זמן קצר לאחר הלידהן כו ,במהלך ההיריוןהן  מופיעיםשינויים אלה , ככל הנראה. בהתפתחות המוח

כמו , של המוח אזורים שוניםשל גדילה והתפתחות בלתי תקינים במאפיין דפוס מצאו מחקרים 

לעומת , בקרב ילדים המאובחנים כסובלים מאוטיזם האמיגדלה וההיפוקמפוס, אונות המוח, הצרבלום

על ידי חוקרים שונים שהשתמשו ואושרו שוחזרו  הממצאים אל. ילדים באותו גיל מקבוצת הביקורת

  ).דומהכלאחר המוות ושקילת המוח , הדמיה, היקפי ראשמדידת כמו ( ותשונבשיטות בדיקה 

 כאשר, ביחס לאוכלוסייה הכללית 60- 70מצוי בממוצע באחוזונים  ASDעם של ילדים  הראשהיקף 

כי היקף הראש  ,הראתה ת המוחייהדמ. קרוצפליהאמהילדים האוטיסטים סובלים ממ 15-20%

 טיםנמצאה בקרב ילדים אוטיס, באופן כללי.אכן משקף את נפח המוח המוגדל הגדול באוטיזם

אחראי על קישור לטווח קצר ובינוני בין אזורים ש, הגדלת יתר של אזורים אנטומיים בחומר הלבן

  . שונים של קליפת המוח בתוך אותה המיספרה

נפח המוח בקרב , פי המחקרים- על. משתנים עם הגילהליקויים בנפח המוח כי , ממצא מעניין מראה

הינה מואצת  במהלך השנה הראשונה לחייםגדילתו מהירות אך , בלידהמוקטן יחסית ASDעם ילדים 

הדרמטית הגדילה  .עשרה אחוז מעל הנורמהכעולה ל ASDנפח המוח של ילדים עם  3-4בגיל . מדי
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לאחר גיל שנה קצב גדילת . אפורהחומר של הוהן נמצאה גם באזורים האנטומיים של החומר הלבן 

מגיע נפח המוח ברוב המקרים יל ההתבגרות ולקראת ג ,המוח של ילדים עם אוטיזם מתקרב לממוצע

בלתי תקינה נוירולוגית התפתחות  מעידים עלאלה  ממצאים .לממדים הרגילים של קבוצת גיל זו

  .עד גיל שנהולידה המ

מתוך ניתוחים שלאחר המוות של ילדים ונוער  ,2011ראובן שטינהרץ מצא במחקרו בשנת  סורפרופ

מספר נוירונים גבוה יש של בנים הסובלים מאוטיזם  נטאליתפרו–באונה הפרה כי , ASD-שסבלו מ

  .ביקורתהבבנים בקבוצת  מאשר,גדול יותרהמוח יותר ומשקל 

, לשינויים אנטומיים רבים ףבנוס נמצאו, של ילדים ומבוגרים הסובלים מאוטיזם סריקת המוחב

  .להלן ,יותרהמשמעותיות ב נסקור את, מתוכן  .פעילות העצבית במוח האוטיסטיסטיות בגם

גדול יותר בהשוואה  אנשים המאובחנים כסובלים מאוטיזםנפח מוחם של  :יםאנטומישינויים 

האחראי על  , כי במוח האוטיסטי ההיפוקמפוס  ,המחקרים גם הראו. ללא ההפרעהלנבדקים 

 הגדלת כי ,יתכן .רגדולה יות ,רגשותנת קשור להבשתפקידה , אך האמיגדלה, קטן יותר ,זיכרוןה

 אוטיזם עם אנשים של מתמדת התגוננות ומצב\או תוקפנות ידי-על מוסברת להיות יכולה אמיגדלהה

 על מבוססת ההנחה. עבורם צפויים אינם המקרים ברוב אשר, במציאות משינויים לחרדה כתגובה

 שמוסבר, דבר  -  מוגדלת אמיגדלה מצאו מוייטנאם שחזרו, לוחמים של במוחם כי, הידועה העובדה

סביר . הסכנה לחוויית כתגובה המלחמה במהלך פיתחו שהם תוקפניים התנהגות דפוסי ייד- על

 המאלץ, בחווייתם המלחמה למצב רבה במידה דומה אוטיזם עם אנשים של הרגשי שמצבם, להניח

 .4ביטחון וחסרת מאיימת בסביבה להישרדות לדאוג אותם

מידת המאמץ המופעל לבין רים במוח של מבנים אלה ואח םקיימת קורלציה בין גודל, ככל הנראה

המידע על מבנים אנטומיים של המוח מאשר את העובדה , אם כן. לצורך ביצוען של מטלות בהתאם

לרבות , חוסר הבנתם עללפצות , ASD-זיכרון הטוב של אנשים הסובלים מההידועה על יכולתו של 

  . הבנתם החברתית והרגשית

                                                             
פה מברוך כהנא- רעיון ששמעתי בעל 4  
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נדרשו כאשר נבדקים , למשל,כך. ה שוני בארגון סמנטינראסריקות מוח פי -על :תישפהתחום ה

 inferior frontal -בפעילות העצבית בנמצאה עלייה ,מסוימת להחליט לאיזו קטגוריה שייכת מילה

sulcus  שבו נמצא אזור השפה על שם Broca , ם של אנשים עם אוטיזם במוח.דיבורההאחראי על

יה יעלממצא מעניין נוסף מעיד על .ם ללא ההפרעהנמוכה בהשוואה לנבדקי Brocaהפעילות באזור 

הייתה קורלציה ישירה לפעילות זו . ויזואליומשמעותית בפעילות העצבית בשני אזורים בקורטקס ה

  הינו פועל יוצאזה של פעילות עצבית  דפוס , לדעת החוקרים  .מספר הטעויות במטלה הסמנטיתל

האם  –א אינו מספק מידע אודות סיבתיות המנגנון הממצ .ןתקי-מילים בלתיאוצר רכישת מסלול של 

, מדובר בקשר סיבתי או בקורלציה בלבד בין דגם נתון של פעילות עצבית לבין המאפיין ההתפתחותי

הסיבה ,  מצד שני, אך, להשפיע על ההתפתחות השפתית, מצד אחד, כיוון שהפעילות המוחית יכולה

גם , להעדיף את הערוץ הוויזואלי של הלמידה ASDם יכולה להיות גם הנטייה הידועה של אנשים ע

  . כשהוא לא יעיל במיוחד

 אזוריםבמספר במוח רשת עצבית מופעלת , בפרצופים ןמתבונאדם כאשר  :פרצופים זיהוי

מחקר שנערך ב. ובקליפת המוח הקדמית, במערכת הלימבית ,יזואליוהו בקורטקס:במוח

 14במוחם של  ,פעילות שונה בתגובה לפרצופיםבאוניברסיטת ייל מצאו שולץ ועמיתיו דגם 

 Fusiform המכונה, ספציפי באונה הטמפורלית שמתווך תפיסת פרצופיםהלא רק שבאזור : אוטיסטים

Face Area שבמוח  ,אלא שבאזורים סמוכים, נצפתה פעילות נמוכה בהשוואה לנבדקי הביקורת

מגיבים , אוטיסטים, כלומר .ות העצביתנצפתה עליה בפעיל, הבריא מתווכים ראיית חפצים דוממים

יקאני 'שערכה לאחרונה נושיןחדג, אחריםממחקרים , יחד עם זאת.לפרצופים כאילו היו חפצים

עולה כי כאשר נבדקים אוטיסטים מתבקשים לבצע מטלות שדורשות הפניית קשב  ,מבוסטון

ניתן גם , כלומר, התקיןויזואלי דומה לדגם הפעילות ודגם הפעילות שנצפה בקורטקס ה, לפרצופים

אך בסופו של  .מבעיית הקשב של האוטיסטים כנובעים של שולץהקודמים ממצאים להסביר את ה

אנשים עם אוטיזם לעומת  על ידיבעיית הקשב אינה בהכרח סותרת את השוני בעיבוד פרצופים , דבר

יוצר תנאים , צופיםהדורש להפנות את תשומת הלב לפר, כיוון שעצם  שינוי המטלה, אנשים בריאים

  .בהם הבחירה כחלק מהעבודה הקוגניטיבית כבר נעשית עבור הנבדקש, שאינם טבעיים
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כלומר אין , במרבית המחקרים השתתפו מעט נבדקים והממצאים במהותם קורלטיביים, שראינוכפי 

של  התוצאהאו  הסיבהבפעילות העצבית באזור ספציפי במוח היא  ,או ירידה ,יהילדעת האם על

   .האוטיזם

 על הנמצאים חיבורים במבנה המוח של בוגרים נבדקו , בחיבורים עצביים במוחשעסק  ,במחקר

  .פקטרום האוטיסטיהס

קבוצה זהה של לגברים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי ו 34-לנערכו ש MRI-ה בדיקותב

רך המינימאלי הדרוש האו, כלומר, "עלות החיבורים", על פי הממצאים. התפתחות רגילהבעלי גברים 

 ךכלומר אור, יתה קטנה באופן משמעותייה ,אוטיסטיםה אצל על מנת ליצור חיבורים בין חלקי המוח

  .5קצר יותר ההחיבורים בתוך קליפת המוח הי

בסריקת מוחם של פעוטות עם אוטיזם בגילאי שנה עד . ממצא מעניין נוסף גילו מומחים ממכון ויצמן

, כרון נמוכה של הנוירונים באזורים האחראים על שפה ותקשורתארבע שנים נצפתה רמת סנ

 סנכרון דרגתנמצא מתאם בין , יתר על כן. עם עיכוב התפתחותי לילדיםילדים בריאים ובהשוואה ל

  .בפעילות עצבית לבין חומרת תסמיני האוטיזםנמוכה 

, אנשים עם אוטיזם לשמידע ההממצאים מתחברים לסגנון עיבוד , פסיכולוגית- מהפרספקטיבה הנוירו

, בחומר האפור במוח הקצריםהקשרים שייתכן . כוללתתמונה הולא בהמאופיין בהתמקדות בפרטים 

כמו תחומי עניין צרים והתנהגות  ,יכולים להסביר את התסמינים של האוטיזם, שנצפו במחקר

ת הנטייה השערה נוספת היא כי הקשרים הקצרים בין הנוירונים יכולים להסביר גם א .חזרתית

  .פי מהות הדבר- להעדיף קשרים אסוציאטיביים ואקראיים בחשיבה על פני קשרים על

 שהמקור הביולוגי הראשוני היא, שעולה ממצאים אלה ודומים, ההשערה המשמעותית ביותר

באזור  מקומיתפגיעה עקב ולא , בעיה בחיבוריות בין אזורים שונים בקליפת המוח הוא באוטיזם

  .זה או אחר

                                                             
5 :מתוך מאמר ברשת, "יוונים חדשים בהבנת הרקע הביולוגי של אוטיזםכ"  
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אינם מספרים לנו האם , כלומר, קורלטיביים הם, נכון להיום, הממצאים בתחום חקר המוח, ל זאתובכ

הם מספקים לנו מידע חשוב על . תוצאה שלההאו , להפרעההסיבה הם השינויים במוח האוטיסטי 

השוני הפיזיולוגי והאנטומי  ,אנשים עם אוטיזם אצלטיב השוני בפעילות עצבית ובמבנה המוח 

הם עדיין אינם מצביעים באופן מוכח על הסיבה , עם זאת. בפנומנולוגיה של אוטיזם יםפשמשתק

אשר אחראי על מכלול הכישורים הפגועים , בה משתבש מנגנון מסויםשנקודה העל  –הראשונית 

  .אצל אנשים לקויי תקשורת

  אוטיזם מנקודת מבט של הפרגמאטיקה של השפה

א וקוי המרכזי שלה היהלשאוטיזם הוא תופעה השקפה שתומכים בלאחרונה יצאו לאור מחקרים ה

איש מדע , המאמר של אסא כשר. בתחום הפרגמאטיקה של השפה ולא ליקוי תקשורתי ראשוני

מציע להתייחס " אוטיזם ופרגמאטיקה של השפה", אלא פילוסוף של הלשון, תחום הטיפוליהמ אינוש

אשר כוללת , קוגניטיבית אוניברסאלית ההנחה היא שהפרגמאטיקה היא מערכת. להפרעה בדרך זו

, כמו טענות, פעולות הדיבור הבסיסיות אתהידע הפרגמאטי כולל . בין היתר כלים תקשורתיים

ששולט באספקטים שונים של , ידע הנחוץ לקיום האינטראקציה הלשוניתאת ה, שאלות, בקשות

קרונות  כלליים של פעולה הנוגע לע כן את הידעו,  במהלך השיחה" דיבור בתורות" כמו, השיחה

אשר אחד , ההנחה היא שהבנת ההולמות בין המשפטים להקשרם מורכבת משני היבטים.  מכוונת

מציע חמישה סוגים , שפיתח את התיאוריה, אסא כשר. לשוני טהור והשני הוא אוניברסאליהוא מהם 

 :של ידע פרגמאטי ומסביר כיצד הם מופיעים אצל אנשים עם אוטיזם

בקשות , טענות, שאלות :כגון, שכוללת את פעולות הדיבור הבסיסיות, קה גרעיניתפרגמאטי .1

, עלפי רוב, ילדים עם אוטיזם. ידע זה חיוני לשליטה אוניברסאלית בשפה הטבעית. ופקודות

הם לומדים אותו באופן ספציפי ונכשלים במקרים רבים בהכללה . מתקשים ברכישת ידע זה

 . לצורך העברה ממקרה למקרה
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, "לברך", כגון, פעולות מייצגותמילים ש הבנה שלהמועצמת היא ה פרגמאטיקה של הגרעין .2

ומרבים  האלהשל המילים  משמעותילדים עם אוטיזם מתקשים להבין את ה. דומהוכ" לסלוח"

 .בהתאם להקשר ןבאופן אקוללי במקום לשנות אות ןלחזור עליה

כמו , פקטים הבסיסיים של השיחההיא השליטה באס ,פרגמאטיקה של האינטראקציה בשיח .3

שימוש הולם , הצגת נושא חדש, חדש לישן עהבחנה בין מיד, במהלך השיחה דיבור בתורות

בסוג זה של ידע פרגמאטי . דומהוכ ,"דרך אגב", "בכל אופן", "אבל עדיין", "טוב("בצייני השיח 

אופן משמעותי חסך זה מקשה על אנשים ב. נמצאו לקויים חמורים אצל ילדים עם אוטיזם

 . אינטימיות באופן מיוחד מערכותו, לפתח ולשמר מערכות יחסים בכלל

שימוש בה ההבנה של ההקשר האוניברסאלי של השיח ועל מדובר כאן . פרגמאטיקה מרכזית .4

אלא גם השגתה , השגת המטרה בשיחהלשם רק  לא, סגנון ורציונאליות, נימוס, רמזים: בשפה

שאנשים עם , עולהמהמחקר . ה לצורך התקשורת הרלוונטיתאך מספיק, בעלות מינימאלית

בעוד שלדברים , שלרוב האנשים נראים משמעותיים, אוטיזם נוטים להחמיץ בשיחה דברים

כי את אותה , נראה. מקדישים תשומת לב רבההם , שנראים לאחרים פחות רלוונטיים, אחרים

  .קוי בלכידות מרכזית חלשהיהתופעה ניתן לראות גם כל

אינטגרציה בין הערוץ הלשוני לבין של  הדרוש לשם ביצועידע . רגמאטיקה של הממשקפ .1

ומחוות כגון , ת פניםוהבע ,כגון קריאת שפת הגוף, ורבאליים-ערוצים תפיסתיים ומוטוריים פרה

מבקשת מהמטפל שלה , אוטיסטית בתפקוד גבוה שהוזכרה לעיל, דונה וויליאמס.  הצבעה

הכוונה להבעות " (לא למשוך בפנים"ו) הכוונה לטון הדיבור" (ךהריקוד מקול להוציא את"

שההיבטים הלא וורבאליים של השיחה אינם מסייעים לה להקשיב ולהפנים , היא חשה). הפנים

לסוג זה של . דעתה ומסיחים אתמפריעים לה , להפך, אלא, את משמעות הדברים הנאמרים

 ,קשר עין"כמו  DSM-4-המתוארים כלקויים ב, ידע פרגמאטי שייכים הכישורים הלא וורבאליים

העדר חיפוש ספונטאני "-ו "תנועות גוף ומחוות לעיצוב האינטראקציה החברתית, הבעות פנים

 ...".של הנאה משותפת
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, אוטיזםהמאפיינים את שלות בין כל סוגי הליקויים יבמאמר של אסא כשר ניתן למצוא את המקב

  . ם של הידע הפרגמאטי במסגרת תיאורטית זולבין חמשת הסוגי,   DSM-המתוארים ב

נפנה לדיון תיאורטי  ,ראות של פרגמאטיקההלאחר תיאור המצב של חקר האוטיזם מנקודת 

  .עם עדויות של אנשים הלוקים באוטיזם על אופן חשיבתם ,יחסי גומלין בין לשון וחשיבה :בנושא

ת בפרגמאטיקה של השפה את הרכיב כיצד ניתן לראו, אסא כשר' ראינו במסגרת התיאורטית של דר

  . טהור וכן את הרכיב האוניברסאלי החשיבתיהלשוני ה

במנגנוני ) אם בכלל(בשיח הפילוסופי על חקר התודעה דנים החוקרים על תפקידה של השפה 

החשיבה קודמת לשפה ותפקידה  ,פי אחת מהן-על .בדיון זה מופיעות שתי גישות עקרוניות. החשיבה

גישה על פי ה .ובכך המחשבה יכולה להתקיים ללא שפה, קשורת כלפי חוץ בלבדשל השפה היא ת

: בנקודה זו נשאלות השאלות. פעולה לשונית ואין חשיבה ללא שפה למעשההחשיבה היא , שנייהה

שניתן לנסח במילים , מחשבה התכוונותיתאו שאנו מדברים עם  ,האם יש סוג אחד של מחשבה

בה , או שהיא מתפצלת לשפה טבעית, ו מדברים על שפה אחידההאם אנ? ולשם כך היא מתפתחת

החל מהמאה העשרים נוטים ?ושפה מיוחדת המיועדת וקודמת לשפה טבעית,אנו מדברים

  .למחשבה התכוונותית ושפת החשיבההחוקרים לצמצם את השיח 

שפת "אותה הוא מכנה , קיימת שפה מיוחדת פנימית, רי פודור'גאמריקאי הפילוסוף הלפי 

אשר ניתנת להסבר באמצעות מודלים חישוביים , שפה של המוח עיןזוהי מ". מנטליז"או  ,"המחשבה

הנה , פי פודור- על, שפה זו. כמו תינוקות ובעלי חיים, שאינם דוברי השפה הטבעית, גם אצל יצורים

  .קודמת לשפה הטבעיתהיא ו ,מולדת ולא נלמדת

החשיבה האנושית המודעת ש, גישהב רס'פיטר קרוטפילוסוף הדוגל , לעומת פודור

מודעים אחראיים מנגנונים -לתהליכים המחשבתיים הלאשו ,מתקיימת בשפה הטבעיתוההתכוונותית

  .קשורים לשפה הטבעית המדוברת ינםאש, אחרים
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מקום השפה את אינם מסוגלים למלא הם שמסכימים שני החוקרים , לייצוגים ויזואליים אשרב

, ראשית .משתי סיבות עקרוניות וזאת, בלבד האלא משלימים אות, לצורך החשיבה ההתכוונותית

מה יבדיל בין התמונה ( הכוונה, ללא המסר, התמונה מייצגת צורה חיצונית של האובייקט בלבד

כפי שמציין , או פרשנות6)?"אובאמא הוא שחור"לבין התמונה  ,"אובאמה הוא נשיא ארצות הברית"

שאינם ניתנים לייצוג ויזואלי או , ישנם מושגים מופשטים, כפי שמדגיש פודור, שנית.רס'קרוט

  .דומהוכ ,"אתמול"כמו , הצגה בתמונה

נוגע ללשון כל הב ,את התמונה עבורנועל אופן חשיבתם מרחיבות  עדויות של אנשים עם אוטיזם

 כפי שנראה. כן מתקיימת בייצוגיםאשהיא , בתיאור של חשיבה התכוונותית, ראשית .וחשיבה

, מוסברת בכך, למרות התפיסה התיאורטית המפריכה אותה, עצם האפשרות הזאת, בהמשך

אלא פרטיים וספציפיים ומבוססים , אינם אוניברסאליים, שדימויים בחשיבתם של אנשים עם אוטיזם

  .תי האישייעל ניסיונם החווי

אחד ה: םישנם שני מכנים משותפי, החשיבה שלהם של צורתלמרות חוסר האוניברסאליות המוחלט 

, אוניברסאליותהתנאי  בלי. חשיבה בדימויים, מילולית-חשיבה לאשכל התיאורים מצביעים על  ,הוא

השקעה  יכהמצר הדימויים למרות שיצירת, "אתמול"מושג לכולל , כל דברל ליצור דימוי, כמובן, ניתן

 עבורהטבעית מהווה שהשפה  ,השני הוא מכנה המשותףה. ולפעמים גם מאמץ לא מבוטל

לשפה האישית שלהם לצורך ממנה : לשני הכיוונים שמצריכה תרגום,"שפה זרה" עיןמ האוטיסטים

  .צורך הבעהל, שפה הטבעיתהבנה ותרגום משפתם הייחודית ל

                                                             

 גיליון מס' 3 של כתב העת "שפה, מחשבה "אודיסאה – מסע בין רעיונות" .אפריל 2009 ,6

:מתוך, "ואוטיזם  
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בעלת תואר שלישי היא כיום  .אובחנה כבר בילדותה כאוטיסטית, שהוזכרה לעיל, טמפל גרנדין

בעל נושא הינו  ,ם אופן החשיבה של אנשים עם אוטיזםכמו ג, עצמה החשיבה שלהאופן . בזואולוגיה

היא זוכה להבנתה הייחודית את התנהגותם של , לדעתה, כיון שבזכותו, ערך וחשיבות רבים עבורה

היא השקיעה רבות בחקר הנושא באמצעות אינטרוספקציה וראיונות עם , לאור זאת. בעליי החיים

, כאשר, גוון עצום בצורות החשיבה האוטיסטיתמה למרות שגילת. אנשים נוספים הלוקים באוטיזם

היא הצליחה למיין אותן לשלוש קבוצות  , לוייחודית כל אחד מאנשים אלה חושב בדרך , למעשה

אלא בתבניות ויחסים , אנשים אלה חושבים לא בתמונות( חשיבה יחסית, חשיבה ויזואלית: ותיקריע

חשיבה באמצעות  –וחשיבה לוגית) או צליליםכמו מספרים , קטגוריההבין היחידות בתוך אותה 

  .מערכת סימנים פרטית

ומספרת על , בתוך הראש, כביכול, עצמה כסרטי וידאו המוקרנים החשיבה שלהגרנדין מתארת את 

, לרבות, עם הצורך בתקשורת מילוליתוקשיי התמודדות של אנשים עם אופן החשיבה הוויזואלית 

  . השפה הטבעית ה שלתפיסה וקליט, הקשיים בלימוד

 שלא ניתנות מיליםואילו  ,הן אלה שקל יותר ללמוד, שמות עצם, לרבות, מילים שניתן לייצגן כתמונה

, כמובן. אוניברסאליים אשהם אישיים ול, שמצריכות תרגום לסמלים ויזואליים ההן אל, לייצוג כזה

ה ישנו צורך בשלבי ון שבמקרים אלוכי, יוומקשה על עיבוד המידע שסוג זה של תרגום מאט את

הכללי מתבצע מ, לסמלים ל מושגים מופשטיםשתרגום ש, לפי תיאורה מסתבר. העיבוד הנוספים

מתורגמת אצלה כייצוג של עצמה מתחת " מתחת"מילת היחס  :דוגמהל. ספציפיה לאוהאוניברסאלי 

קיד מילים שממלאות תפ. בעת תרגול של ההתגוננות מהפצצה אווירית ,לשולחן של בית הספר

עבורה הן , )שהיא שפת האם שלה, באנגלית(כמו פעלי עזר , דקדוקי בלבד ואינן נושאות משמעות

  . בהן מתאיםלהבנה ולשימוש ה קשות במיוחד

שמעות מאלא מהוות כלים לטובת ה, מילות עזר אינן נושאות משמעות עצמאית משלהן: הערה

  .סות בפני עצמןידי האוטיסטים הן נתפ-שעל, אבל יתכן. הכוללת של המשפט
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מתאר מאפייני חשיבה שונים מאלה , איש מחשבים המאובחן כסובל מתסמונת אספרגר, טוני לינגדון

הייצוגים : אך הנו בעל דמיון לשפה הטבעית, אמנם גם הוא ויזואלי, אופן חשיבתו. של טמפל גרנדין

שמות העצם והפעלים בדומה ל, ויזואליים הפעילים כוללים הן את האובייקטים והן את הפעולותוה

של  םהימצאות.המחשבה עבורו מהווה שילוב בין שני הסוגים של הייצוגים, כך. בשפה הטבעית

. הנו מקביל להיררכיות של השפה, אשר שילובם יוצר אלמנטים מורכבים יותר, אלמנטים הבסיסייםה

נטאליים המאורגנים המבוססת על ייצוגים מ, הוא מתאר מערכת ייחודית לאחסון מידע בזיכרון, כמוכן

החסכוניות של  ,כך שבעיקרון, בצורה מכווצת ומקושרים בינם לבין עצמם באמצעות קישורים הדדיים

אלא גם  את , מזכירה לא רק את המערכות החישוביות, ייחודית לחלוטין למרות היותההמערכת שלו 

  .השפה הטבעית

מתאר את שפת החשיבה שלו , רהמאובחן כבעל תסמונת אספרג, איש מחשבים נוסף, רונן גיל

, במחשבתו אין מקום לשפה הטבעית כלל, לדבריו. הדומה לשפת תכנות, כמערכת של סימנים לוגיים

כאשר תהליך , לצורך הבעה ,תרגום לשפה הטבעית וילעבור תהליך דמ יםותוצרי מחשבותיו חייב

 שלל תרגום לשפת חשיבתו ו מנגנון של יש ,לצורך הבנת השפה הטבעית. החשיבה אינו ניתן לתרגום

המשפטים שניתנים לתרגום הם אלה שכבר מוכרים לו . המילים וסוג מסוים של משפטים בשלמותם

מדווח רונן על הארגון , בדומה לטמפל גרנדין וטוני לינגדון. או כוונה אישית ,ואין בהם מקום לפרשנות

עוד שאינו מצליח להתמודד ב, אף ברמת מורכבות גבוהה ביותר ,ההיררכי של שפת החשיבה שלו

  . עם אותו העיקרון בשפה הטבעית האוניברסאלית

אינה כזו כאשר כל מערכת חשיבתית , יחד עם הייחודיות של כל אחד מהתיאורים של אופני החשיבה

בשני , בעיקר, יהןהדמיון בינקווי את , כאמור, ניתן לציין, "לשימוש אישי" א נועדהאל, אוניברסאלית

כל , ושנית, המצריכה תרגום, תפקיד של שפה זרה ההשפה הטבעית ממלא, תראשי: מובנים

המהווים אלמנטים בסיסיים במערכת , מערכת אמורה לכלול ייצוגים מנטאליים אישיים

דברים אלה מרחיבים באופן משמעותי את הבנתנו את . האינדיווידואלית והיררכית ההחשיבתית 

מכנים המשותפים שני ה? לאופן החשיבה האוטיסטי ומה זה אומר בנוגע. חשיבההשפה והנושא 

אינטליגנציה  וטיסטים בעלישל א, פחותאו לכל ה, ככל נראה, שפת החשיבה של כלל האוטיסטיםל
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רמות ב ASDשפת החשיבה של אנשים עםוש, שהם משותפים לכלל האוטיסטים סביר להניח(גבוהה 

אף , עצמאיות באמצעות אינטרוספקציה מהם אין באפשרותנו לקבל עדויותש, יותר ותתפקוד נמוכ

התקשורת בין : בדה פשוטהוע למצביעים ע) בעלת אותם המאפיינים ,אולי אף במידה רבה יותר, היא

אינה  -, אם הזולת גם הוא אוטיסט או אדם ללא הלקות, ואין זה משנה ,האוטיסטים לבין הזולת

  .במקרים אלה בתמונה אינה ,כיוון שהשפה האוניברסאלית המשותפת, טבעיתתקשורת 

  ההסבר הקוגניטיבי

 קוהרנטיות מרכזית: שהוזכרו לעיל, מציעה שלושה הסברים עקרוניים התיאוריה הקוגניטיבית

  . תיאוריית המיינדחסכים בו תפקודים ניהולייםחסך ב, ) Weak Central Coherence(חלשה

קוגניטיביים הבכישורים ידי לקות -מסבירה את התופעה על –תיאורית התפקודים הניהוליים.1

, במילים אחרות.  לארגן ולהעריך את ביצועה של מטלה כלשהי באופן מודע, מאפשרים לתכנןש

 עכבה: תפקיד מרכזי יש לשני גורמים, בתפקודים אלה. ל התפקודשמדובר בניהול עצמי 

  7.וזיהוי של תגובה מתאימה) אינהיביציה(

ניתן לזהות .ומתווכת על ידה תפתחות השפתיתהבניהוליים תלויה התפקודים ההתפתחותם של 

. שלוש-שנתיים תפקודים ומיומנויות השייכים לתפקודים הניהוליים אצל ילדים צעירים כבר מגיל

חסכים נרחבים .ס"הגן עד לגיל בימהלך שנות מתרחשת בהתפתחות משמעותית בתפקודים הללו 

מתבטאים בקושי בתכנון , ם אוטיזםאשר נמצאו כפגועים ביותר בילדים ע, בתפקודים הניהוליים

  וחוסר גמישות קוגניטיבית

וכאשר יש צורך לבצע שני  ,בהם הפעולה היא מורכבתשבמצבים  תפקודים ניהוליים הינם רלוונטיים

 יםהתלויים בתפקוד, תפקודים אלה הינם תהליכים קוגניטיביים גבוהים. דברים או יותר בו זמנית

בסיסי יותר  פקודבעיה בת כאשר ישנה. עודקשב ו, זיכרון עבודה, התפיס גוןכ, בסיסיים ואוטומטיים

פירוש . הות יותרהקוגניטיביות הגבוקושי ביכולות לבוודאות  הדבר יוביל, )כמו תפיסה או זיכרון(
                                                             
 
7P. 127Cognition 50(1994) 115-132 ,Frith, U., Happe, F. Autism: beyond "theory of mind" 
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דים והתפק, ברוב המקרים קושי בקשב ובתפיסהקיים  ASDאנשים עם  אצלשכיוון ש, הדבר

, במנגנון עצמו בהכרחמקור הבעיה אינו ש, כןו, ל באופן תקיןאינם אמורים לפעושלהם הניהוליים 

, ייצוג צוריליכולת ה:תיאוריית התודעהלאחד מהם משותף . מוקדמיםהבתנאים , אלא קודם כל

  . תכנון משימותשם ל, בין היתר .שנחוץ

לה כיוון שתהליכים א, ראשית. תפקוד של תהליכים אלההלאופן שהיא פונקציה  אףהמודעות , בנוסף

, הספציפית הבעיהמהשל א מודעות לקיווה המודעותכיוון שחלק מ ,ספציפיתו, הינם מודעים במהותם

במציאות וליחס שלו לבעיה  ומקום שללפתור אותה בהתאם לזמן ושל האדם עצמו לולצורך  ,למהותה

  .ן הלאהרציונל לפתרונה וכה, מצוקתו, צרכיו אישיים, רצונו –

בהם האדם לא , מצבים חדשיםבאלא , שגרתיים-מצבים שאינם רגיליםבתפקודים ניהוליים נחוצים 

, ומדי יום חוזרות על עצמן באופן קבועשמטלות . משימות מורכבות ועוד, קונפליקטים:עולםנתקל מ

  .עות באופן אוטומטי ואינן מצריכות תהליכים מודעיםמתבצ

ם לרוב לכשל בתפקודים המיוחסי, ASD-מאובחנים כסובלים משהקשיים האקדמיים בקרב אנשים 

  : תחומים הבאיםבניהוליים מופיעים 

 .אסטרטגיות של, או שינוי ,בבחירה -

 .פתרונות חלופייםבעיות ולבחון מגוון בדרישה לפתור  -

 .או אקדמית ,בתכנון לקראת משימה לימודית -

קושי בשימוש במיומנות נרכשת בסיטואציה (בתהליכי הכללה והעברה  -

 )אחרת

  בכתיבת תקציר, לרבות, עהבמשימות כתיבה והב -

 אחד לפחות, ואכן. מאוטיזם שסובלים אנשים מאפיין מורכבות משימות בביצוע קושי, שראינו כפי

ההפרעה . אצלם תקין אינו, ניהוליים בתפקודים להצליח כדי הדרושים  מיםיהמקד התנאים

, שפתיים ובכל המקרים כוללת חסך בכישורים ,האוטיסטית מלווה פעמים רבות בהפרעת קשב
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העדות הפשוטה לכך היא שהחסכים המנטאליים מתגלים . במידה זו או אחרת ,במודעות וכן בתפיסה

  .עוד לפני שתפקודים ניהוליים מתחילים להיות רלוונטיים, בגיל צעיר

אך העובדה שילדים עם , מסבירה היבטים רבים של אוטיזם התיאוריה של תפקודים ניהוליים

, מצביעה על כך, תלויים בהקשר שאינםאינהיביציה במצבים ימוש בשב מתקשיםאוטיזם אינם 

כי חסך , חשוב לציין גם, לתפקודים ניהולייםבנוגע  .8לאוטיזם סיבה יותר ספציפית נהיש, שכנראה

אלא מהווה מכנה משותף עם הפרעות קשב וריכוז והפרעות , זה אינו ספציפי להפרעות בתקשורת

  .נוספות

אחד . אשר גורמים לשיבושם, קויים בסיסיים יותר מתפקודים ניהולייםישנם לי, כנראה, ובכן

  .ToMאו , תיאוריית התודעההבסיס להוא , קשור הן לתפיסה והן למודעותש,מהם

Theory of mind .2 . או""Mind blindness -   של  מסבירה את הביטויים של אוטיזם כתוצאה

שמוביל לחוסר היכולת לראות את הדברים דרך  ,חוסר יכולת ליחס מצבים מנטאליים לעצמי ולזולת

גיל  טווחשמתפתחת ב, הטענה היא שיכולת זו .של אנשים אחרים ולנבא את התנהגותם עיניהם

ממנו נובעים יתר ש, הינה פגומה אצל אנשים עם אוטיזם ומהווה ליקוי מרכזי, מסוים של הילד

  . התסמינים של ההפרעה

שלאנשים שונים יש כוונות תיאוריית התודעה תלוי במודעות לכך  צרור היכולות של, כפי שכבר הוזכר

ילדים ש, נחהההתיאוריה מבוססת על ה. הם פועלים על סמך אותן כוונות ואמונותשואמונות שונות ו

הם מתקשים להציג ולהבין , כתוצאה מכך. עם אוטיזם לוקים בחוסר יכולת לייצר ייצוגים מנטאליים

גורר אחריו חוסר יכולת לחשוב  9הכישלון ביצירת מטא ייצוג, אם כן. מחשבות של עצמם ושל אחרים

  . התנהגותהעל  ,במידה רבה ,ושמשפיע בתור, חריםאעל מצבים מנטאליים של עצמי ושל 

אורית יתידי החסך ב-מוסברת לרוב על, רשימת הסימפטומים בתחום האקדמי אותה נסקור להלן

  : המיינד

                                                             
 P127. 8 )שם(   
9 . מטא ייצוג זהו ידע על ייצוג של הזולת  



  
  

 99מתוך  33עמוד 
 

ודרישות אקדמיות ציפיות ו, או מרצה ,מורה וציפיות שלקושי בהבנת כוונות  -

 ולימודיות

  קושי בהבנת כוונות המחבר -

 של דמות בטקסט התנהגותהומשמעות  התנהגותהמניע לקושי בהבנת  -

 בעלילת הסיפור,תחכוםאו  ,קושי בהבנת רמאות -

 קושי בהבנת מסר סמוי -

  סיפור לקושי לנבא התנהגויות של דמויות בסיפור ולהמציא המשך  -

  ToM–ה  תהתפתחו

 תיאוריית"ניתן לראות ניצנים של . ילדים מפתחים את היכולת להבין את האחר, לקראת גיל שלוש

אם כי לרוב , כבר בגיל שנתיים ,במצבים טבעיים ,תקינה םפתחותשהתבתצפיות על ילדים " המיינד

  .ם ואמונותיהםרצונותיה, ילדים מצליחים לקשר בין התנהגויות של אחרים וכוונותיהם  5 –3 בין גיל 

 ,פירושן .מסדר ראשון) false belief(של אמונות כוזבות  שנים הם בעלי תובנה 4ילדים מתחת לגיל 

, בהתאם לכך .שהשתנה ללא ידיעתו, הכרה באפשרות שהזולת יכול לחשוב באופן שגוי אודות משהו

רוכשים  7בגיל  וילדים, יכולת זו ממשיכה להתפתח. יכולת לנבא את ההתנהגות של הזולתישנה ה

 התובנה המשודרגת הזאת). (second order false beliefאמונות כוזבות מסדר שני  הבנה של

בגיל ההתבגרות . אחר אדםשל  יומאפשרת לבנות תיאוריה על מה שחושב הזולת אודות מחשבות

ל ש ההבנהחשיבות  מדובר על, )2009( ר דורון מרימס"דבמאמרו של . משתנה המודעות החברתית

התפרצות לזהו הגיל השכיח כיוון ש ,בין השאר .השינויים הקוגניטיביים המתרחשים בגיל זה

הפעילות ToM-לכך שעם ההתפתחות בתפקוד ה fMRI-ישנן עדויות ב",לפי המאמר. סכיזופרניה

 (medial prefrontal cortex)  פרונטאלי-ונטראלי של הקורטקס המדיאלי הפרהועוברת מהחלק ה

פרונטאלי מבחינה - ההתפתחות של הקורטקס הפרה"כי , ההשערהעולה מכאן " .לילחלק הדורזא

  -ToM."   אנטומית ותפקודית בגיל הילדות המאוחרת מהווה בסיס להתפתחות של ה
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- first andהנמצאים בשימוש נרחב ביותר הם, ToM-המעריכים את מידת ההפרעה ב, המבחנים

second order false belief tasks . .חן הראשון  מוצעים לנבדק מספר סיפורים מאוירים עם במב

התמונות מלוות את כל . )מחיש לנבדק את ההתרחשות במציאותנהוג להבמבחני ילדים ( מסר דומה

על מנת  להקטין את העומס על זיכרון העבודה ולשלול מקור נוסף אפשרי , סדר האירועים

אשר נשאר (' אדם ב. ועוזב את החדר' דם במניח חפץ בחדר בנוכחות של א 'אדם א, בסיפור.ישולק

חוזר לחדר  'אדם א. אינו מודע לשינויו מחוץ לחדר' מזיז את החפץ למקום אחר בזמן שאדם א)בחדר

מתן תשובה נכונה דורש מהנבדק להבין מצב "?חושב שהחפץ נמצא' היכן אדם א"והנבדק נשאל 

קום החפץ יאינו מודע לשינוי במ' אדם איידע כי ToM נבדק בעל תפקוד תקין של. מנטאלי של אחרים

עלול לענות בצורה מוטעית ToM -בעוד שנבדק עם הפרעה ב,קודםונח יה מויצביע על המקום בו ה

את המחשבה שהחפץ הועבר למקום אחר למרות שהוא לא נכח בחדר ולאהיה עד ' ולייחס לאדם א

דורשות יכולת  .:Second order false belief task-המשימות במבחן השני .להעברה של החפץ

ההבדל הוא בכך שהאדם אשר עוזב את החדר  .הבנה מתוחכמת יותר של מחשבותיו של האחר

לא יודע שאדם  'אדם ב. מזיז את החפץ) 'אדם ב(מציץ פנימה בזמן שזה אשר נשאר בחדר ) 'אדם א(

חושב ' שאדם א חושב' היכן אדם ב: "השאלה אותה נשאל הנבדק היא. ראה אותו מזיז את החפץ' א

  "?שהחפץ נמצא

כמו קושי בזיהוי , יומיומי בחברההתפקוד ה לעכי בנוסף להשלכות רבות , תיאוריית המיינד מציעה

קושי , ים שוניםיכולת לנבא את תגובתו במצבהקושי בזיהוי כוונות ורצונות של אחר ו, רגשות של אחר

השלכות גם לחסך זה ישנן , בהבנת משחק חברתי ומצבים חברתיים מתוחכמים באופן מיוחד

לקרוא הבעות פנים ושפת יש יכולת לקויה  ASD-הסיבה שלאנשים הסובלים מ. רבות התנהגותיות

אשר רואה את הסימנים האלה כשיקוף של מצב מנטאלי  ,ללא חסךהיא שלעומת אדם , למשל, גוף

גילויים של השפה הלא ולכן ה ,מצבים מנטאלייםל" עיוורון" לוקה במעיןאדם עם אוטיזם , של הזולת

אם ניזכר בעדות עצמית של דונה . םבפני עצמים או נתפס, משמעות עבורו יחסר םוורבאלית ה

הם לא , שלדבריה, נוסיף כאן, וויליאמס אודות תפיסתה את הביטויים התקשורתיים הלא וורבאליים

למוד את האפשרות ל .יחים את הדעתסאלא אף מפריעים לקליטה ומ, רק נתפסים בפני עצמם
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אם כי היא , הינה יעילה באופן חלקי, אלה או אחריםכהמצבים המנטאליים כגורמים לביטויים רגשיים 

, למשל .בהם שינון מסוג זה אינו מסייע ואף יכול להטעות, ישנם אין ספור מצבים. שווה את המאמץ

  . מהדומבוכה וכבצוחק , בוכה משמחה, בהם אדם מסתיר את רגשותיושבמקרים לא מעטים 

הבנת הכוונה של את של מצבים המצריכים  על מגווןToM-קיים מגוון השלכות של לקות ב, כמוכן

אדם כזה יתקשה לקלוט רמאות , יומיוםגם ב, שהוזכרו לעיל, בנוסף למטלות הבנה אקדמיות. האחר

נכונה לשפוט בדרך ו, על הזולת) באופן מודע(או לעשות מניפולציות  ,הזולתנצל את , ולרמות בעצמו

, הוא יתקשה להבין כוונה רעה מאחורי התחנפות, כך למשל. כוונתובבהתחשב , את התנהגות הזולת

פי -ברוב המקרים הוא יעריך את המעשה על .כוונה טובה מאחורי מעשה עם תוצאות לא רצויות, או

  .מידיותיו ההשלכות

ת של המוח נמצאו לקויים סכיזופרניה ופגועי האונה הפרונטאליחולי גם , ASDבנוסף לאנשים עם 

  .תיאוריית המיינדאת ביכולת ליצור 

להסביר במידה רבה את הקושי של אנשים המאובחנים , ככל הנראה, תיאוריית התודעה יכולה

להפריד בין דמיון למציאות באמצעות החסך ביכולת שלהם  ,ואולי גם חולי סכיזופרניה , ASDכבעלי

הייצוג מסדר ראשון , כפי שהסברנו לעיל. ן ובאלה מסדר שניזמנית בייצוגים מסדר ראשו-להחזיק בו

כאשר הייצוג מסדר שני מהווה את עבודתו של , הוא זה שהמוח עושה עם מצב העניינים במציאות

אין  ,או במצבים מציאותיים ,"כאילו"שבמשחק  ,משמעות הדבר היא. המוח עם הייצוג מסדר ראשון

ילדים אוטיסטיים מתקשים שידוע . או העמדת פנים ,הדמיונייםסתירה בין החיים האמיתיים לבין אלה 

הם לא יוכלו להיכנס , כזה אם מתעקשים להכניס אותם למשחק .במשחקי דמיון ונמנעים מהם

תיאוריית המיינד מהווה כלי עצום , באופן עקרוני. או שיחוו אותה כאמיתית, לסיטואציה הדמיונית

תיאוריית המיינד גם מאפשרת את המודעות . סותר נראהכזה שאו  ,משמעי- לעיבוד מידע דו

רואה את אחר זמנית מישהו - שאני רואה דבר באופן מסוים ובו, אם אני מודע לכך: לסובייקטיביות

כיצד אפשר לראות דברים באופן  ואם אני מבין, כלשהייבה מס, שונה ממניאותו הדבר בצורה 

או דעתו והסתכלותו של , שדעתי והסתכלותי, אני גם מודע באופן אוטומטי לעצם האפשרות, מוטעה
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קושי במודעות לסובייקטיביות הינו מאפיין . אלא אחת בלבד מתוך המגוון, היחידה אינ, הזולת

  .לסכיזופרניהולאוטיזם  ,אלה שהזכרנונוסף ל, משותף שלישי

פוגעת  ובכך ,התכנון לתכנן ועל טיבאפשרות המשפיעה על , כפי שאמרנו ,לדמייןהלקויה יכולת ה

  .ניהולייםהבתפקודים 

כיוון שישנם אנשים , ות תיאורית האםילה ,כנראה, אינה יכולה, או תיאוריית המיינד – ToMה

, בנוסף. 10אך לא עונים על הקריטריונים של הלקות בתיאוריית המיינד, מאובחנים כאוטיסטים ש

תיאוריה זו . פי שראינו לעילכ,  ToM -המלוות בפגיעה של ה, פרט לאוטיזם, קיימות הפרעות נוספות

קשורות לתפקוד  שאינןלוקים באוטיזם בביצוע משימות הגם אינה מסבירה את הקשיים של אנשים 

היא יכולה : אינה מכסה את התופעה בכללותה אוריהיתשה ,ככל הנראה, היאלכך הסיבה . 11חברתי

 זו יש לתיאוריה, זאת יחד עם .חסר הסבר כולל יותראך , רים ממנהזלהסביר את המאפיינים הנג

מקורן של תופעותיו רבות מהותיות של  צביעה עלכיוון שהיא מ, חשיבות רבה בהבנת האוטיזם

  .תסמונת זו

סגנון  באמצעותמסבירה את עיקר הסימפטומים של אוטיזם  תיאוריית לכידות מרכזית חלשה .3

לפרטים ולא הפניית עיקר הקשב באפיין תהמ, ייחודי של אנשים על הרצףהעיבוד המידע 

 .לתמונה בשלמותה

מונע אשר , )Weak Central Coherence( קוהרנטיות מרכזיתהחסך ב ותעקבב, על פי התיאוריה

חוזקה בעיבוד מידע , אתולעומת ז, מעבר לסך הפרטים, קיבוץ מידע ליחידה משמעותית כוללת

  :מתעורר צרור של מכשולים אקדמיים. )local processing(ספציפי 

 למצוא משמעות למצבים שונים על פי הקשרםלת חוסר יכו

 לימודיהנטייה למקד את הקשב בפרטים הלא רלוונטיים למצב  -

                                                             
10 , Cognition 50(1994) 115-132, p.11810Frith, U., Happe, F. Autism: beyond "theory of mind" 
 
11 , שם  p.115 
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או במציאת פתרון רלוונטי  ,קושי לזהות תשובה מתאימה לשאלה הנשאלת -

 .לבעיה

 .של מילים גורם לקושי בהבנת טקסטים "תדו משמעו"מכשול בהבנת  -

קושי לבצע ו,יחידות עצמאיותנטייה להתייחס לקטעי טקסט בנפרד כאל  -

 .ליחידת משמעות כוללת שלהםאינטגרציה 

, קוהרנטיות מרכזית כך גם תיאוריית, תפישתית-יכולת פנימיתעוסקת ב כפי שתיאוריית המיינד

באינטראקציה , דוגמהל. רובד הפנימי והבלתי מכוון של עיבוד מידעעוסקת ב, לפחות בחלקה

מי נגד " ,למשל, חלק גדול מהקליטה של הסיטואציה, ריםכאשר לרוב אין זמן להרהו, חברתית

עיבוד מידע מתבצע , או התנהגות מילולית בדיבור שוטף ,"?כיצד משתלם יותר לפעול" ,"?מי

אנשים לקויי תקשורת אינם , כידוע. או לגמרי אוטומטי ,באופן כמעט, ללא הרהורים, בזמן אמת

יחד עם הפן הפנימי של . שיח-ן ספונטני בדואינם זורמים באופ הם, כלומר, דברנים גדולים

אך . משיך תהליך התפיסה באופן מודעל הש, גם השלב הבא, קיים, הקוהרנטיות המרכזית

כאשר ההתחלה , הקוהרנטיות המרכזית המודעת אינה מצליחה להיות חזקה, ככל הנראה

 פני עלפרטים הל שרצונית  העדפההאם מדובר כאן על . האוטומטית שלה הינה חלשה

אלא בררת , אין זו בחירה, קרוב לוודאי? המשמעות הגלובאלית בקרב אנשים לקויי תקשורת

עיבוד כל פרט ל קושי באינטגרציה אשר דורשת כישורים קוגניטיביים נוספיםשנובעת מה, מחדל

שהוא יעיל יותר ברוב , עם קוהרנטיות מרכזית חזקה, סגנון עיבוד מידע רגיל .ופרט בפני עצמו

  .פשוט אינו מתאפשר, ע של מצבים במציאותהמכרי

מתחילים להעדיף צורות שמזכירות , ימים ספורים בניבדה שתינוקות בריאים ועהש, ניתן לטעון כאן

יכולה להעיד על ראשוניות , תינוקות אוטיסטים אצלהדבר שלא כך הוא ו, אחרותעל פני  פרצופים

לצורך ליצור משמעות כבר בשלב זה  ניתן גם להתייחס, יחד עם זאת. חסךעל ההעדפה ולא 

  .מולד ואהצורך ליצור משמעות הש, יתכןו, כראשוני
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מידע לצורך קבלת משמעות  ותתינוק נולד עם פוטנציאל של יכולת אינטגרציה של פיס ,במצב תקין

על מיון הגירויים לפי הקריטריונים הרלוונטיים וקיבוצם , כל תהליך למידה מבוסס על השוואה. חדשה

בזמן לפסול מידע מסוים כלא רלוונטי -נחוץ בו, מנת למיין פרטי מידע לקבוצת- על. גוריות בהתאםלקט

כאשר מופיע גירוי חדש והוא מתפרש ביחס לידע . להפריד בין תמונה לרקע, כלומר, בהקשר הנתון

ואילו כשפריט מידע חדש אינו מתפרש , תהוולהעשיר אתמונה הוא עשוי להוסיף בהירות ל, קודם

  . הוא מוסיף כאוס ועומס למערכת, התאם להקשר של ידע קייםב

. דוגמה הבאה ממחישה בצורה נהדרת מהי הקוהרנטיות המרכזית החלשה בצורתה הקיצוניתה

" The Autistic Brain: Thinking Across theלחשוב על פני הספקטרום "בספרה של טמפל גרנדין 

")Spectrum ( דע את כוחותיך"בפרק") "(“Knowing Your Own Strengths  מובא תיאור של ראיית

, צורתה מלבנית, יש לה צירים :ורכיביה נותיההוא רואה את מכלול תכו, ראשית: האוטיסט את הדלת

הוא יוכל להגיד , רק לאחר שהוא יאסוף את כל הנתונים החיוניים. פשר לו להיכנס לחדרלאותפקידה 

כאן ניתן לראות בצורה ברורה כמה מאמץ ועיבוד מידע מכוון ומודע נדרש . איזה גוף הוא רואה לפניו

לעומת סגנון עיבוד  ,זאת .רציה ולהגיע למשמעות כוללתאת האינטג בצעל כדי, לאנשים עם אוטיזם

עוד לפני שהאדם מודע , חלק מעיבוד מידע מתבצע באופן אוטומטי ומובן מאליושבו , מידע טיפוסי

כיוון ,  ASDאינו מאתגר ביותר עבור אנשים עם  עדייןהמקרה של הדלת . לעצם תהליך חשיבתו

של  הכמה משאבים אינטלקטואליים מעורבים בתפיס ,עכשיו דמיינו. שאינו דורש פרשנות אישית

  ! הם מצבים חברתיים ,םהשהבולטים ב, דורשים התייחסות סובייקטיביתשדברים 

 ההסבריםמתוך , בלבדוהספציפי לה  ASD -ביותר לכל אוכלוסיית ה יההסבר האוניברסאלש ,יתכן

 Weak Central Coherence Theory)(תיאוריה של לכידות מרכזית חלשה הא וה יםהקוגניטיבי

אותה היא כבר אינה מסוגלת ש, נוגעת בתופעות הנובעות מהסיבה הראשונית אם כי גם היא

  . להסביר
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  הסבר רגשי תחושתי

. כי באופן עקרוני התחושות הינן בסיס להתפתחות הפסיכולוגית, ההסבר התחושתי של אוטיזם אומר

  .תחושת הנפרדות היא תנאי הכרחי להתפתחות

לסירוגין , מהאם, ובהמשך, בו תינוק אינו חווה נפרדות מהשדשמצב , פרנסיס טסטיןיינת כפי שמצ

  . אינו מאפשר התפתחות תקינה, אלא חש ממוזג עימה בהתמדה, עם תחושת המיזוג

דבר שבהמשך גורם לקושי  ,לילדים אוטיסטים קיים קושי בדיפרנציאציה בין התחושות, פי טסטין- על

לפי נקודת , ידי ילדים אוטיסטים כשווים-שני חפצים שונים במהותם נחווים על, כך. בסיווג קוגניטיבי

  .או לחוש בדרך אחרת, דבר שניתן לגעת בו לרוב הקריטריון להשוואה הוא. דמיון שטחית אחת בלבד

המכוונת כלפי  מתחושתיותחווית הקיום של הילוד מבחינת התחושה מורכבת , זו שקפהפי ה- על

אדם עצמו או לחלקים של גופים ההמכוונת לגוף של , עצמית-ותחושתיותים גופים ואנשים אחר

המעברים בין שני המצבים , אצל תינוקות עם התפתחות תקינה. ידו כגופו שלו-המזוהים על, אחרים

קיים , לטת בתחושת התינוקועצמית שה תחושתיותהכאשר , עם זאת. האלה הם גמישים ומאוזנים

  .של התינוק בעתידחשש להתפתחות בלתי תקינה 

שטיין . רבות ומגוונותהן עצמית על פי התיאוריה - ההשלכות הנובעות מהנטייה החזקה לתחושתיות

, הן דחייה והשמדה" לא אני"התגובות האוטיסטיות לזר שהוא מציעים ש )1976(ופורדהם ) 1967(

שללא התחושה של כיוון , הדבר אמור לעכב את ההתפתחות האישית. כיוון שהזר מהווה איום וסכנה

  ". אני"לא ניתן לחוש את ה, "לא אני"

חושית הרגילה האת החוויה , למעשה, עצמית חוסמת- פעילות יתר של תחושתיות, בנוסף

  .ומתקיימת על חשבונה, המתרחשת תוך כדי אינטראקציה עם האחר

כואנליטית אנו מוצאים בתיאוריה הפסי ןהסבר מפורט לחוויות התחושתיות האוטיסטיות ולמקורותיה

  .אליה עוד נקדיש תשומת לב ועיון מעמיקים במסגרת דיוננו, הקלאסית
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המשקפים את ההתפתחות הפסיכולוגית של התינוק ובעתיד , מדברת על שני שלבים מלאני קליין

. העמדה הדיכאונית,אחריהו,פרנואידית-עמדה הסכיזואידיתה: משפיעים על דפוסי יחסיו עם הזולת

הנעוץ בחלוקת , "פיצול"ידי מנגנון הגנה הנקרא -טיבית ביותר ומאופיינת עלהראשונה הינה פרימי

תינוקות אינם קולטים  ,קלייןשל  לטענתה". רע"ול" טוב"כלל האובייקטים והחוויות בעולם התינוק ל

שהנו המייצג החשוב של האם , לבין השדילוד ישנם יחסי גומלין בין , כך. אובייקטים שלמיםבהתחלה 

הוא מתייחס לשד , לאובייקט נעדר בצורה כלשהיכיוון שהתינוק אינו מסוגל להתייחס  אך. עבורו

לעומת  ,זאת .כאל השד הרע, או מצוקתו תוובהתאם אינו מזין ואינו פותר את תשוק, שאינו נגיש

כל עולמו של התינוק מתחלק לטוב , בעצם. שנותן מענה לצרכיו הגופניים והנפשיים, השד הטוב

מסייע זה  מנגנון הגנה. )split("ספליט" הזאת של פיצול האובייקט לטוב ולרע נקראת התופעה .ולרע

בגיל . וכן להגן על הטוב בפני הרע להתמודד עם החרדה שנובעת ממורכבות המציאותלתינוק 

  .הינקות היא נחשבת לתקינה ובגיל הבוגר היא עלולה להעיד על מספר הפרעות נפשיות אפשריות

, דינאמית, בעלת תפיסת עולם גמישה, הינה מתוחכמת ובוגרת, ומת זאתלע, העמדה השנייה

מתפתח בשלב שמנגנון ההגנה . בחוויה" רע"ל" טוב"מאוזנת ומורכבת בזכות יכולת האינטגרציה בין 

שאותם  ל אמו את הרגשות הכבדיםעשהתינוק משליך , נעוץ בכך, "הזדהות השלכתית"נקרא וזה 

  . מעצמו" רע"בניסיון להפריד את ה, דחפים תוקפנייםכעס ו, כמו תסכול, הוא חווה

כי האם עורכת , מרחיב את רעיון ההזדהות ההשלכתית של מלני קליין בשיטתו וילפרד ביון

ומחזירה לו אותן כחוויה סובייקטיבית , ליהעהמושלכות , אינטגרציה בין תחושותיו אלו של התינוק

התחושות הבלתי  ,במינוח של ביון. המודד איתהתינוק יוכל להתש בצורה, קוהרנטית ומאורגנת

וכאשר הן עוברות , "אטיסודות ב"נקראות , אופן מקוטע וללא חיבור בינן לבין עצמןבנחוות שמעובדות 

הן הופכות , והופכות לחלק מחוויה בעלת משמעות םאהאינטגרציה במערכת הקוגניטיבית של 

התינוק לומד בהדרגה לעבד את . "מי אלפאגור"מוכנות לתהליך החשיבה ונקראות ש, לקטגוריות

בו ננסה לשאוב , בפרק הבא פירוט ביתרנתייחס לרעיון זה . תחושותיו לגורמי אלפא באופן עצמאי

  . ממנו תובנות חדשות אודות אוטיזם
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האם . התינוק מסוגל בעזרת האם לערוך את האינטגרציה של הטוב והרע של עצמו, פי ביון- על

שמאחדות חלקים פרגמנטריים של , )אשר טרם בשלו בו(ת פונקציות אלפא מבצעת עבור התינוק א

. בעלת משמעות, לחוויה סובייקטיבית) אטפונקציות ב(מקושרים בינם לבין עצמם  שאינםהמציאות 

הם מהווים . המוקלטים על ידי החושים, ין רשמים פרגמנטאריים מהמציאותעהן מ אטפונקציות ב

, הן אלו שמעבדות אותם לחוויה סובייקטיבית ואוטנטית ונקציות אלפאפואילו . עובדות בפני עצמן

. הופכות את הרשמים הללו לקטגוריות אפשריות בתהליך החשיבהו, מעניקות להם משמעות אישית

האימא עורכת לראשונה את האינטגרציה עבור . מתפתחת החשיבה של התינוק, פי ביון-על, כך

התינוק לומד , בהדרגה, לאט-ולאט. לו אותם בצורה של אלפא התינוק בין גורמי בטא שלו ומחזירה

ותוך כדי כך לומד גם לגבש את הסתכלותו הסובייקטיבית והאוטנטית  ,לבצע את האינטגרציה בעצמו

כך , מקום ללמידה מכוונת ייןאין עד, מכיוון שמדובר בלמידה של תינוק, כמובן. על העולם

  . לא תכלית מוגדרתאינטגרציה מתבצעת באופן אוטומטי ולהש

, את העמדה השלישית ,עוד לפניהן ,תומס אוגדן הוסיף, מלני קלייןשהציעה , לשתי העמדות מעבר

הנשלט  "פרימיטיבי-ארגון פסיכולוגי"עוסקת בה ,העמדה האוטיסטית מגעית: הפרימיטיבית ביותר

נענוע , יניקההת חוויונעוץ במקור העמדה הזאת . תחושת מקצב וחוויות מגע חושי –י החושים "ע

שלב ראשוני  מדברת על העמדה האוטיסטית מגעית, בעוד שבאופן תקין. ן הלאהתינוק וכה

 ,פרנואידית- עמדה הסכיזואידיתהשאמור להביא את התינוק לשלב של , בהתפתחות הפסיכולוגית

  .המצב הראשוני ממשיך לנהל את התינוק גם לאחר מכן, פי התיאוריה- על, במקרה של אוטיזם

יעל ( ית עצמייהן אמצעי ליצור משמעות פסיכולוגית וחוו ותהתחוש, מגעי-האוטיסטי רגון החוויהאב

סוג של מנגנון , על פי תומס אוגדן, הרגליים שדופקות על השביל בקצב קבוע יכולות להוות": 12)גורלי

החרדה הקשורה לארגון אישיות  \...\ ":מגעית-ת העמדה האוטיסטיתאוגדן מציג אכך . הגנה

היא מביאה להרגשת היעלמות או נפילה . מגעי היא חרדה מהתפרקות הלכידות החושית-אוטיסטי

                                                             
12" ו רציםלמה אנחנ ?" מתוך כתבה    
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. דוגמת ריצה, אחד מאופני ההגנה מפני החרדה היא פעילויות קצביות של השרירים, לכן. לריק

  "...שמגן על פנים הגוף 'ור שניע'הסדירות של הפעילות מאפשרת מעין 

 לעמדה האוטיסטית ורדית קצב תייחסתמ" הארה'המים כסביבה טיפולית על פי תפיסת הג"במאמר 

במערכת היחסים " .כשלב התפתחותי טבעי בהתפתחות התינוק, קודם כל, מגעית של תומס אוגדן

עות שקיימות בתוך מגעית הארגון הפסיכולוגי הראשוני צומח מתוך הנגי-שבעמדה האוטיסטית

תחושת , למשל. מערכת היחסים שבין האם והתינוק שיוצרות משטח תחום שעליו מתרחשת החוויה

תחושת המשכיות ; צורה שהיא תוצאה של הטבעת משטח העור של לחי התינוק על שד האם

-בעמדה האוטיסטית. והיכולת לצפות מראש הנובעת מפעולות המציצה הסדירות של התינוק ועוד

, כמו צורה אפיוניםויש לה  ,חושב וחי, ית מתחילה להיווצר החוויה של מקום שבו האדם מרגישמגע

היא מרחיבה לתיאור  ,בהמשך ".מי שאתה'שהם ההתחלה של היווצרות , חום ומרקם, קור, קשיות

במצב שבו התינוק עסוק רק בחוויות החושיות שלו והמערכת הגופנית ": התופעה באוטיזם הפתולוגי

  ".אפשרת לחוויות הדדיות עם אנשים אחרים להשפיע על התינוקלא מ

עיקר תפקידן הוא לשמר : "היא מסבירה מגעית-ההגנות בעמדה האוטיסטיתבתיאור , לאחר מכן

. ולבסס את המשכיות המשטח החושי התחום ואת הקצביות המסודרת שעליהם מושתת העצמי

צוני של האובייקט למשטח הרעוע של האדם שחווה דיסאינטגרציה מדביק פיסות מהמשטח החי

למשל ליטוף הלחי או , מדובר בשימוש בצורות אוטיסטיות שמשמשות לשיכוך חרדה, למעשה. עצמו

הילדים האוטיסטים בתגובה מייצרים סביב גופם שריון של הגנה . 'וכו, סלסול השיער, תנוך האוזן

שמונע את דליפת , "עור שני" ה בשריון זהתשרא, אסתר ביקהיא מתייחסת ל ,בהמשך".תחושתית

  .גוףהחלקי 

המשרטט את , את עורולד ת היקשורה לתחוש "אני"כתב שהיווצרות ה) 1968(אנזייה  ר דידייה"ד

 .לבין העולם החיצוני" עצמי"בין הקו ה
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ביון . בנוסף לתחושת גבולות הגוף הילדים האוטיסטים מפתחים מרחב פנימי המופרד מן החוץ

תחושת התינוק שיש לו מרחב פנימי . מרחב פנים שלדי וחוץ שלדימושגי כתב על כך ב) 1963(

  .)1958(מושג אותו גילה וויניקוט , מחברת את האני והלא אני דרך מרחב ביניים

ילדים אלו זקוקים באופן מתמיד לגבולות חיצוניים שיצרו מיכל  ,(me skin) ""עור אני"על מנת לפתח 

 .בקשיי הנפרדות ולפתח את האנימיכל זה מאפשר להם לעמוד . בטוח

מדבר יואב ברושי על  " עיון בנושא יחסים שליליים עם אובייקטים דוממים -חפצים עוינים "במאמר 

כאשר אנו באים ": הוא מדגיש היבט משמעותי ורלוונטי לנושא. המגע עם אובייקטים דוממים בסביבה

, אלא גם חשים את עצמנו, קאליים בלבדמאפייניהם הפיזיאת אנו לא חשים , במגע סנסורי עם חפצים

  ".'תחושה של עצם קיומנו, קודם כול'(...) 

המקיף את מכלול , ניסיון לבנות מודל משולב. פרק חמישי

   התופעות ומקורן

-נקודת מבט רגשית, חקר המוח :עד כה סקרנו מידע אודות פנומן האוטיזם מתחומי דעת שונים

עדויות של אוטיסטים על אופן חשיבתם , ופיה של הלשוןפילוס, פרגמאטיקה של השפה, תחושתית

, תיאוריית התפקודים הניהוליים: הכוללת את שלושת התיאוריות העיקריות, והתיאוריה הקוגניטיבית

אף אחת מתיאוריות הללו אינה מסבירה את . תיאוריית התודעה ותיאוריית הקוהרנטיות החלשה

השילוב ביניהן נותן לנו פרספקטיבה רחבה על , זאת עם. מכלול התופעות שמאפיינות את האוטיזם

  . גם אם עדיין לא שלמה, התופעה

   .המשמעותי ביותר להבנת טבעה של התופעה אעשה אינטגרציה שלמכלול הידע שנראה לי ,כעת

, עולה שמדובר על הפרעה מורכבת, בתמונה שמצטיירת לנו על סמך הידע מתוך התיאוריות שהוזכרו

החל מאופן חשיבתו ותחושותיו וכלה בתוצרים , שמשפיעה על תפקוד האדם, עותבעלת מגוון תופ

משתקפת באנטומיה ובפיזיולוגיה של מערכת , כפי שראינו, ההפרעה. המוגדרים של התנהגותו
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ובאיזו מידה היא נוצרת , לא ידוע לנו באיזו מידה ההפרעה מולדת, נכון לעכשיו. העצבים המרכזית

  . במהלך ההתפתחות

במוחם של אנשים עם אוטיזם משקפים מגוון  נויים האנטומיים ודפוסי הפעילות העצביתהשי

,  כמו העדפה של התעסקות בחפצים על פני אינטראקציה חברתית, תסמינים קליניים של אוטיזם

, הקושי בקליטת המסרים הוורבאליים והעדפת הערוץ הוויזואלי, הקושי בהבנת רגשות וזיכרון חזק

סגנון תפיסה , תחומי עניין קצרים ופעילות חזרתית, ויזואלי זהה של פרצופים ושל חפציםאופן עיבוד ו

קושי בהבנת תיאוריית התודעה וקושי , המתמקד בפרטים בפני עצמם לעומת התמונה הכוללת

אם , ממצאים אלה הם קורלטיביים ואינם מספקים לנו מידע על סיבת ההפרעה. בתפקודים ניהוליים

  . הנעוץ בבעיה בחיבוריות בין אזורים שונים במוח, משמעותי של מקור ראשוני לאוטיזם כי קיים רעיון

הינו הבדל עקרוני בין הפרעה בוויסות  תחושתי- מהתחום הרגשיהמידע החשוב שקיים ברשותנו 

בדרך (לתחושות העוצמתיות ,במקרה של אוטיזם: תחושתי באוטיזם לבין זו שמלווה תסמונות אחרות

, יש השפעה משמעותית ביותר על התחום הרגשי) רגישות יתר או בחיפוש גירוייםכלל מדובר ב

הדבר בא . שהחושים מנהלים את התפיסה והחשיבה של האדם, ניתן לומר. התפיסתי והקוגניטיבי

הדומיננטיות של התחושות הגופניות כובשת את מרחב התודעה וחוסמת : לידי ביטויי בדברים הבאים

הדבר מוביל לדחיית . כיוון שהיא גורמת לסביבה להתפרש כמאיימת, העולםאת האינטראקציה עם 

פי -על, הגורם הנוסף לעיכוב התפתחות תקינה. ידי הילד ובכך נמנעת התפתחות תקינה- הסביבה על

ידו -אשר מתפרשת על, הוא החוסר בתחושת הנפרדות הפיזית של התינוק מאמו, פרנסיס טסטין

גם הוא נתפס חווייתית כזהה " לא אני"ל" אני"הגבול הפיזי בין ה. נפרדות פסיכולוגית-כזהה לאי

החסך ביכולת הדיפרנציאציה התחושתית אצל התינוק מוביל בהמשך , בנוסף. לגבול הפסיכולוגי

האחרונה נעשית על פי קריטריונים חיצוניים ולא . לקושי מקביל בדיפרנציאציה בתחום הקוגניטיבי

האם : השאלה המתבקשת כאן היא. בילה לשגיאות עקרוניות בהבנהובכך מו ,מהותיים של הדברים

נשאיר אותה פתוחה בשלב זה של  ?או ששניהם נובעים מאותו המקור ,הדבר השני נובע מהראשון

יוצא שהתחושות הגופניות נוטות , באופן עקרוני. הקורלציה ביניהם הינה מוכחת, על כל פנים. דיוננו



  
  

 99מתוך  45עמוד 
 

והעולם בתפיסתם של אנשים עם " אני"אודות ה" מהימן"קור מידע לשחק תפקיד מרכזי ומשמשות כמ

ASD  .  

אם . מציעה שכישורים תקשורתיים הם חלק מאלה הלשוניים פרגמאטיקה של השפההתיאוריה של 

בשילוב עדויות עצמיות של , התיאוריה. הטענה היא שהליקוי הפרגמאטי הוא הראשוני באוטיזם, כך

אך היא אינה מכסה את , בות על אופן החשיבה של אנשים אלהיכולה לספר לנו ר, אוטיסטים

ואף לא אופני חשיבה מסוימים  )מאפיינים התנהגותיים ותחושתיים, למשל(ההיבטים הלא חשיבתיים 

אנו רואים כמשמעותי את מיפוי , ללא קשר לשאלת הסיבתיות, יחד עם זאת. מעולם החשיבה

בשימושם בשפה של , תוארות בתיאוריה הקוגניטיביתהמ, הלקויות הקוגניטיביות שנלוות לאוטיזם

כאשר , פעולה מכוונתאחד מהיבטי הפרגמאטיקה הוא העיקרון  האוניברסאלי של . ASD אנשים עם 

כאן ניתן למצוא הקבלה לתיאוריית התפקודים . באינטראקציה תקשורתית מדובר על כיווניות לזולת

לות מורכבות באופן מודע ושיטתי ולנהל את המבוססת על יכולת לקויה לבצע מט, הניהוליים

וחסך ביכולת  ,בולט הקושי בקביעת התכונות הרלוונטיות, כמוכן. ההתנהגות העצמית

וכן חסך ביכולת ההבנה של , שהם שני הכישורים המרכזיים בקוהרנטיות המרכזית, האינטגרטיבית

  . דברים שאינם גלויים לחלוטין

שמסוגלים לבצע אינטרוספקציה , טליגנציה תקינה ואף מעבר לכךמתוך עדויות של אוטיסטים עם אינ

למרות שהדבר היה נחשב , זאת.חושבים בדימויים  ASDכי אנשים עם, ידוע לנו, אל אופן חשיבתם

זאת , בשפת החשיבה ההתכוונותית, או לכל הפחות, לבלתי אפשרי בשיח הפילוסופיה של הלשון

, שקיימים מושגים שאינם ניתנים לייצוג, האחת: קרוניותיש לכך שתי סיבות ע. שמכוונת לתקשורת

  .שהדימויים אינם מכילים כוונה, והשנייה

קושי בולט בהבנת מושגים אבסטראקטיים ב, ראשית:הדבר משתקף בשני מישורי השימוש בשפה

, שנית.ולכן אינן מתאימות לדימוי אוניברסאלי שאינן נושאות משמעות ספציפית, עזר\ומילות יחס

נשארת מחבר - כותב\בן השיח\של הדובר -מה שעומד מאחורי הנאמר או הכתוב  –שהכוונה בכך

השפה הטבעית מהווה עבור אנשים , על כל פנים. הרבה פעמים מחוץ לתחום ההבנה והתודעה

הדבר מתיישב עם אופי , באופן עקרוני, לכן. שמצריכה תרגום לשני הכיוונים, עם אוטיזם שפה זרה
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נושא השפה לא "אשר , שגיאות ,העשיר בשגיאות של הבנה והבעה, ה הטבעיתהשימוש שלהם בשפ

ביתר פירוט ניתן לקרוא ( שגיאות אלה משקפות את נוכחותה של שפת האם בחשיבה ".היה עושה

  ).19-20' על כך בעמ

ידוע לנו גורם כללי למגוון קשיים של אנשים לקויי תקשורת  תיאוריית התפקודים הניהולייםמתוך 

ניהול זמן ובניית סדר , אינהיביציה של דחפים ובקרתם, זיכרון עבודה, שכוללת תכנון, רגנותבהתא

כדי לבצע משימות מורכבות וניהול של תפקוד ,ויישום אסטרטגיות חדשות בעת הצורך, עדיפויות

  . עצמי באופן כללי

ית חודרת כאשר הפגיעה התקשורת, בתיאוריה זו מדובר על הרובד המודע של פעילות, עם זאת

שהפגיעה בתהליכים אלה היא תוצאה של גורם עמוק יותר , הדבר מעיד על כך .הרבה יותר עמוק

החסך בתפקודים הניהוליים אמנם , בנוסף. אך לא במקור, מדובר כאן בגורם, כלומר. להפרעה

ת הוא נלווה גם להפרעו. אך אינו ספציפי לאוטיזם, מאפיין את כלל האנשים עם ליקויים בתקשורת

  . קשב וריכוז ולהפרעות פסיכיאטריות רבות

  . תיאוריית המיינדשעוסקת ברובד העמוק יותר בתודעה היא , התיאוריה

אם , תיאוריית התודעה מכסה מגוון תסמינים של אוטיזם, בשילוב עם תיאוריית התפקודים הניהוליים

דה שחסך כזה מאפיין גם העוב. כי מסתבר שהחסך בתיאוריית המיינד גם הוא אינו ספציפי לאוטיזם

כפי שנראה . מהווה מידע חשוב ביותר לצורך הבנה מעמיקה של התופעה, את הסובלים מסכיזופרניה

  . זהו אינו המכנה המשותף היחיד בין שתי ההפרעות, בהמשך

ידע אודות ייצוג של , כלומר, בתיאוריית התודעה מדובר בחוסר יכולת לבנות מטא ייצוג, בנוסף

כיוון שהוא , אין בכך כדי להבטיח תקשורת תקינה, גם אם הכישור הזה תקין, אראהכפי ש .האחר

עם , תובנה זו נובעת מעדויות של אוטיסטים בתפקוד גבוה. אינו שווה ערך ליכולת ההזדהות

אשר מסוגלים לבנות תיאוריה אודות התנהגות של הזולת , אינטליגנציה תקינה ואף גבוהה מהנורמה

. ך הידע הזה אינו מסייע להם משום מה להזדהות עם האחר ולחוות רגש דומהא, ואף לנבא אותה

היא יודעת , היא מספרת שרגע לפני שכולם יצחקו מבדיחה, באחד הראיונות עם טמפל גרנדין
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של " מצחיקות"היא אינה חווה את ה. מדוע אך אינה מבינה, בוודאות שכולם עומדים לפרוץ בצחוק

  . ינות אותנו לחדד את הבחנתנו אודות התופעה ולדייק במינוחעדויות מסוג זה מזמ. הדבר

הידע אודות מצבים מנטאליים של האחר  יתכן שגרעין החסך בתיאוריית התודעה אינו רק, כלומר

שיש  יתכן שזו הסיבה העקרונית לכך. המסוגלות להזדהות : אלא יותר מזה, וההתחשבות בהם

, מהגישה הדינאמית ניתן להבין. תיאוריית המיינדאוטיסטים שאינם עומדים בקריטריונים של 

הזדהות "באמצעות מנגנון שנקרא  ,שיכולת ההזדהות נרכשת בגיל הינקות המוקדמת

  .אליו עוד נחזור בהמשך ונפרט, "השלכתית

אך , מתמקדת במאפיין מקיף, כפי שתיארנו אותה לעיל, תיאוריית הקוהרנטיות המרכזית החלשה

צורת  הינה תכונה שמאפיינת את" לראות את העצים ולא את היער"יה הנטי. ספציפי לאוטיזם

ככל . ואינה אופיינית להפרעות אחרות ,בכל רמות התפקוד ,החשיבה של כלל האנשים עם אוטיזם

האינטגרציה . בחוסר בחירה, בבירור ,אלא, או העדפה מודעת ,גם כאן אין מדובר על בחירה, הנראה

אך יתכן שההבדל בין , כל מקרה לשם יצירת המשמעות הכוללתב, כנראה,בין הפרטים מתבצעת

שבחשיבה האוטיסטית לא מתרחשת אינהיביציה של  ,סגנון חשיבה מסוג זה לבין הרגיל נעוץ בכך

ולכן האינטגרציה דורשת " טיפוסית"כפי שקורה בחשיבה , הפרטים הפחות חשובים באופן אוטומטי

  . מאמץ רב

) "The Autistic Brain: Thinking Across the Spectrum("" וםלחשוב על פני הספקטר"בספרה 

מדגימה טמפל גרנדין את חשיבתה  ,”Knowing Your Own Strengths“)" (דע את כוחותיך", בפרק

היא . כשהיא מתארת את אופן עבודתה המחקרית על יחסי גומלין על החושים, "מלמטה למעלה"

כדי , מבצעת עבודה סיזיפית ורב שלבית על כל אחד מפרטי המידע שבחרה כמשמעותיים לעבודתה

או , תהליך זה. עוד לפני תחילת המחקר עצמו, יהםליצור קטגוריות לניתוח שרק לאחר מכן תחבר בינ

. ללא השקעת זמן, כמו ראייה ,מתבצע אצל אנשים ללא הלקות באופן אוטומטי ,לפחות חלקו הניכר

ושיעילותם , בדוגמה זו ניכר הקשר בין הקוהרנטיות המרכזית החלשה לבין התפקודים הניהוליים

  . באופן משמעותי ביותר ,כנראה, מושפעת ממנה
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מהשפה  ,שדורש מהם תרגום בשני כיוונים, י אנשים עם אוטיזם"בדומה לשימוש בשפה ע

, לשפה הפרטית שלהם ובכיוון ההפוך) עבורם, שפה זרה, בעצם, שהיא(הטבעית אוניברסאלית 

אינם " טיפוסי"אותה אנשים עם אופן חשיבה " עבודה", כך גם בתפיסה הם מבצעים מעין תרגום

ים מבצעים תרגום משפת החלקים הספציפיים לשפת המשמעות אוטיסט.צריכים לעשות

עליהם לחבר את , לבטא את עצמם ,או רוצים ,כשהם נדרשים :ויתכן שגם בכיוון ההפוך. הכוללת

כדי להיות מובנים , למשמעות הכוללתבאופן מכוון כל החלקים הספציפיים החווייתיים שלהם 

היא , סיס התקשורת האוטיסטית עם העולםאם זהו אכן סגנון החשיבה שבב. ידי הזולת-על

אם פעמים רבות היא מובילה להימנעות , זה לא יהיה מפתיע.עלולה להיות מייגעת ומתסכלת

  . מלמידה ומאינטראקציה

דווקא במקרה של קוהרנטיות חלשה המאפיינת את אופן החשיבה  ,באופן מיוחדנראה 

שהמרכיב , תבצעת באופן מודעחלקה הניכר של האינטגרציה בתפיסה מ כאשר,האוטיסטי

אשר , פרשנות זו מושתתת על המודעות לסובייקטיביות.החשוב במנגנון הוא פרשנות אישית

אולם תיאוריה זו אינה מסבירה כיצד . מעניקה משמעות לתמונת העולם ולתהליך החשיבה כולו

ת אודות תוך שימוש בנקודת המבט הדינמי, על כך אנסה לענות .ומתי נרכשת המודעות הזאת

  . התפתחות החשיבה

נשים רגע בצד את תיאוריית התפקודים , מתוך שלושת התיאוריות הקוגניטיביות, כפי שאמרנו, ובכן

על השלכות של תופעות פנימיות , כנראה, כיוון שהיא אינה ספציפית לאוטיזם ומדברת, הניהוליים

מלכתחילה בקרב האנשים לקויי הינם פגועים , פי ההגדרה-אשר על, וכוללת תנאים מקדימים ,יותר

 . ונתעמק במקורות פנימיים יותר לתופעות האוטיסטיות, תקשורת

תיאוריית המיינד : נתייחס כעת לשתי תיאוריות שנראות לנו יעילות ומשמעותיותלשם כך 

את כל אחת מהן נרצה להשלים בצעד אחד קדימה . ותיאוריית הקוהרנטיות המרכזית החלשה

על ידי תיאוריה מתחום , שתיווצר תוך שילוב בין שתיהן, ברסאלית יותרלטובת ההבנה האוני

תיאוריה זו תחבר בין השתיים .תיאורית התפתחות החשיבה הדינאמית :פסיכולוגי נוסף

לדעתנו , אשר חיוני, "הזדהות"הסבר מושג ה: באמצעות הסבר של שלושת הקונצפטים הבאים
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להשלמת תיאורית , לדעתי, אשר תורם, שיבהבח האינטגראציהתהליך ,  ToM-לצורך הבנת ה

  . המשמעותי לשתיהן ומחבר בין השתים, "סובייקטיביות"הקוהרנטיות החלשה ומושג ה

  נקודת המבט הדינאמית על ההתפתחות הפסיכולוגית של התינוק

כמו גם יכולת , יכולת ההזדהות והמודעות לסובייקטיביות, פי הגישה הדינאמית  של קליין וביון- על

עליו הרחבנו בפרק , הזדהות השלכתיתנרכשות באמצעות מנגנון שנקרא  ,אינטגראציה בחשיבהה

  .שבו הוא מופיע,אזכיר מספר מילים מתוך הרקע התיאורטי, לפני שנתעמק במושג. הקודם

היחסים , אותה הזכרנו בפרק הקודם ,ןמלני קליי על פי תיאוריית יחסי האובייקט הקלאסית של

  . ם בין האם לתינוק מהווים מודל להתייחסות האדם הבוגר לסביבתו הראשוניים שנוצרי

שלב , האחד: דיברה על שתי עמדות כשלבי ההתפתחות הפסיכולוגית של התינוק מלני קליין

שלב , והשני ,"פיצול"עם מנגנון ההגנה  ,עד גיל שישה חודשים ,העמדה הסכיזואידית הפרנואידית

התינוק כאשר , עם המסוגלות לאינטגראציה ,ה הדיכאוניתהעמדידי -מפותח יותר המאופיין על

השד "וכך מבין התינוק ש, אובייקטהמתחיל לגלות שהאובייקט הטוב והאובייקט הרע הם בעצם אותו 

הזדהות "שלב זה מאופיין במנגנון ההגנה  .הם שני חלקים של אותה אימא" השד הרע"ו" הטוב

  . "השלכתית

ואיתו , של התינוק לבין הסובייקט השונה ממנו" אני"בין הבהזדהות השלכתית נוצרת הבחנה 

בהזדהות . אמו ,בינו לבין סובייקט אחר ,בנקודה זו נולד יחס בין הסובייקטים. הוא מזדהה

 ,האחד: מתרחשים שני סוגי יחס, למעשה. מופיע לראשונה היחס בין סובייקט לסובייקט, השלכתית

. אליו הוא משליך את רגשותיו, כאל מושא תשוקתו, מואל א, בעצם, היחס של התינוק אל שד אמו

כשהיא מסתכלת עליו בדרכה הסובייקטיבית , כיוון שהוא מקבל ממנה גם משוב ,במקביל, והשני

מתרחשת אינטראקציה ראשונית בין שני , האוהבת ורואה בדרך אוטנטית משלה את רגשותיו

  .סובייקטים
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ניזכר , אשר צמחה גם היא מהפסיכואנליזה, וטיזםהתחושתית על א אם נחזור כעת לנקודת המבט

העמדה , עוד לפני שתי העמדות של מלני קליין, אוגדן הציע. שהוזכרה לעיל, בתיאוריה של אוגדן

-העמדה האוטיסטיתאת , )מבחינת תולדות ההתפתחות הפסיכולוגית של התינוק(הראשונה 

שהיא מציעה , אוגדן מעניינת בכך הצעתו של. פרנואידית-עמדה הסכיזואידיתשקודמת ל, מגעית

סכיזואידית המשמעות של החוויה כבר - בעוד שבעמדה הפרנואידית, שלב נוסף לפני מתן משמעות

בכל ,נעוץ בכך שלמרות שבראשונה, אם כך, ההבדל העקרוני בין שתי העמדות הראשונות .קיימת

הרי ,ואינו בונה חוקיות הוא מתייחס אליה מחדש, נעימה-פעם שתינוק חווה תחושה נעימה או לא

זוהי צורה , כלומר, שבעמדה הסכיזואידית הפרנואידית הוא כבר ממיין את החוויות לטובות ורעות

, מגעית עוד אין יחסי סובייקטים-במצב של העמדה האוטיסטית. ראשונית של בניית תיאוריה

- הסכיזואידית עמדהאשר מופיעים ב, וגם אין עדיין יחסי אובייקט, שמופיעים בעמדה הדיכאונית

ידי המגע - אשר מעיר את חווית העצמי על, יחס חושי :כאן מתקיים סוג אחד של יחס. פרנואידית

נחוצה , מנת להתקדם לשלב הבא-על. היא גופי" אני"משמעות ה, בשלב זה. הראשוני עם העולם

ורי העור של וכן שמאח ,קיים משהו פנימי, עמו התינוק בא במגע, ההבנה שמאחורי המשטח החיצוני

 ,שאמור להתרחש בחוויה של תינוק, הגילוי, במילים אחרות. מתקיים גם משהו פנימי יותר" אני"ה

. אלא קיימים גם רבדים פנימיים נוספים, הוא שהקשר אינו מסתכם במגע פיזי בלבד ואף לא בעיקר

. רך העיקרית לכךזו גם אינה הד, לא רק שמגע אינו הדרך היחידה להיות ביחס או בקשר, יתר על כן

ניתן לראות את , כשמסתכלים על החלון, למשל. ניתן להיות בקשר גם בלי לגעת, במילים אחרות

ניתן לראות את הכותל של , ואת המשקוף ואיכויותיו הפיזיקאליות) או המאובקת(הזכוכית המבריקה 

אפשר לראות -אימגעי - אבל במצב אוטיסטי. ואפשר לראות את שניהם ,ירושלים שנראה מבעד לחלון

הוא הדבר הקרוב ביותר  ,כיוון שהחלון הוא הרובד החיצוני, למרות שהחלון שקוף, את ירושלים

  . שנראה וניתן לגעת בו

הסכיזואידית  שמתחילים להתברר בעמדה, הרגשות דבר הפנימי יותר ביחס לחושים הם

כיוון , לתינוקות אוטיסטייםהמעבר מהחוויה החושית לחוויה הרגשית אינו מובן מאליו  .הפרנואידית

  . שהוא כרוך בהתמודדות עם המחסום בין הרובד החיצוני לרובד הפנימי יותר
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בין העמדה  ,או בשלב מאוחר יותר ,שהשיבוש יכול להתרחש כבר בשלב הזה, ניתן לשער

שככל שהעיכוב מתרחש מוקדם יותר בציר , לבין העמדה הדיכאונית ויתכן הסכיזואידית הפרנואידית

כיוון שבניית התודעה , כך האתגר העומד בפניו משמעותי יותר, התפתחות הפסיכולוגית של התינוקה

יכולה ,שדרגת האתגר שבהמשך ההתפתחות, מכאן. הספיקה להתרחש עד אז במידה מועטה יותר

  .בתורה להשפיע על איכות המערכת הקוגניטיבית של הילד בהמשך

 שבין, הבא במעבר, בהמשך כי, לנו ידוע? הבא לשלב בורלע לתינוק לגרום שאמור המנגנון מהו אך

 דמות( לאמו התינוק בין החיבור זה יהיה, הדיכאונית לעמדה פרנואידית- הסכיזואידית העמדה

 בעמדה, זאת עם. להתקדם לתינוק שיאפשר, )אותו ומכילה שאוהבת, עבורו ביותר משמעותית

, אובייקט כאל לא לאמו התינוק של יחסו, לכן. יםמופיע אינם עדיין אובייקט יחסי מגעית-האוטיסטית

  . סובייקט כאל לא - לבטח, להתקיים יוכל לא

, התינוק של התפיסתית יכולתו את תואם קשר של מסוים סוג קיים שלב שבכל להניח סביר, ברם

 מתקיימות זה ראשוני בשלב כבר כאשר, אישיותו את לפתח לתינוק לסייע הוא זה קשר של ותפקידו

  .  לדוגמא, "טוב משהו" עבורו המסמלות, )האם עם ידו-על המזוהות( ספציפיות תחושות ואצל

משמעות המונח הזה של ביון הוא מעין פוטנציאל . קונספציה-או פרה, "מכל"מדובר ב, בשפה של ביון

במקרה של תינוק . אם וכאשר מתרחשת חשיפה לגירויים קונקרטיים מתאימים, לבנות קונספציה

, זיהוי הריח(יו ניתן לדבר על ציפייה מסוימת לנוכחותה של אימא באופן זה או אחרבראשית ח

. אשר יכולה להתממש כקונספציה מוגדרת רק במקרה של מפגש עם גירויים מתאימים, )למשל

שהתינוקות בני , קיימות עדויות רבות על כך. מדובר כאן על מנגנון מסוים של נכונות להבחנה, כלומר

העדפתם של נמצאה  בו, מביא מחקרסטרן , לדוגמא, כך. לחייהם אכן ניחנים ביכולת זוימים ספורים 

  . 13באותו גובהבאותה עוצמה ולקולות אנושיים על קולות אחרים בני ימם תינוקות 

אצל תינוקות אוטיסטיים מסוימים אשר חומרת , שכבר ברמה הבסיסית והראשונית הזאת, יתכן

תפיסתם את המציאות שונה מזו של תינוקות בריאים או תינוקות , הלקות שלהם משמעותית ביותר

                                                             
77' עמ, סטרן.מאת ד  "13 אישי של התינוקות-עולמם הבין: "מתוך    
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אשר אינו מאפשר , מצב –השוני מתבטא בחוסר יכולת כלשהי להבחנה . עם לקות בחומרה פחותה

  .בו אמורה להתפתח יכולת המיון, מעבר לשלב הבא

- יסטיתהאוט בעמדה, הזה הראשוני בשלב כבר אחר או זה באופן שקיימת הזיהוי יכולת, לפיכך

, הבא בשלב להתפתח שאמורה המיון יכולת של הופעתה את המאפשרת, הכנה מעין מהווה, מגעית

  . פרנואידית-הסכיזואידית בעמדה

 כל לאורך, תיבנה התינוק של הפסיכולוגית שההתפתחות שבשביל היא ההשערה, אחרות במילים

, החיבור – התהליך לשלבי םבהתא באיכויותיו משתנה אשר, הזולת עם חיבור להתקיים חייב הדרך

, אוטיסטיים תינוקות אצל מתקיים אינו, מגעית-האוטיסטית העמדה של בשלב כבר, הנראה שככל

  .בכך להבחין דרך שאין למרות

קיימות , אם ננסה למפות את תיאוריית יחסי האובייקט על התפתחות התינוקות האוטיסטיים, ובכן

  : שלוש נקודות אפשריות לשיבוש התהליך

אליו , יתכן שתינוקות אלה אינם מצליחים לבנות אובייקט .היא נקודת ההשלכה אפשרות הראשונהה

המערכת , הם נשארים מוצפים ברגשות הבלתי נסבלים, במצב שכזה. יוכלו להשליך את רגשותיהם

והחשיבה אינה מצליחה להיבנות באופן  ,הקוגניטיבית שלהם אינה מתמודדת עם העומס הרגשי

כיוון שהם לא מצליחים לבנות , פי העיקרון של ביון- על, אינה אמורה להיבנות באופן רגילהיא . תקין

לשם בניית תשתית , האינטגרציה אינה מתפתחת בצורה סבירה, בתנאים כאלה.את פונקציות אלפא

  .ללמידה

משליכים גם הם את רגשותיהם הקשים והבלתי נסבלים   ASDשתינוקות עם, היא האפשרות השנייה

שבו הם אמורים לקבל אותם ממנה בחזרה בצורה מעוצבת , אך נכשלים בשלב הבא, אל האם

האינטגרציה כן מתפתחת , במצב כזה. ואינם מצליחים לקלוט את המשוב, למשמעות סובייקטיבית

: ין מורכבות ברמה גבוהה יותראך אינו מאפשר להב, דבר שמאפשר למידה, בצורתה הבסיסית

יבלטו , במצב כזה. ועוד, או היכולת לקלוט היבטים שונים של אותה תופעה, הבנת רגשות מורכבים
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ליקויים (מודעות לסובייקטיביות , כגון,המאפיינים האוטיסטיים בתחום החברתי והתקשורתי

  .חוסר גמישות מחשבתית באופן כללי, וכמו כן, )בתיאוריית המיינד

אך אינם , תינוקות אלה כן קולטים את המשוב, כלומר, נעוצה בחוסר הפנמה פשרות השלישיתהא

וליישם אותו לטובת למידה של , שעומד מאחוריו, מצליחים להפנים את עיקרון ההזדהות עצמו

  . בהמשך ההתפתחות הפסיכולוגית הקוגניטיבית,אינטגרציה עצמאית ומודעות לסובייקטיביות

 ,שהשיבוש מתרחש לכל המאוחר ברכישת התינוק את היכולת האינטגרטיבית, הנרא, על כל פנים

בה , כאשר הוא עובר לעמדה הדיכאונית, כלומר .בשלב שבו הוא אמור לרכוש אותה במצב תקין

  . שבעה חודשים-סביב גיל שישה, פי מלני קליין- על, שלב שמתרחש, מופיע יחס בין הסובייקטים

עם תיאוריית " תפיסת הזולת כסובייקט"ת המיינד בניסוחה החדש השילוב של תיאוריי, לסיכום

ועם תיאוריית החשיבה " החסך ביכולת אינטגרטיבית"הלכידות המרכזית החלשה בניסוחה החדש 

מאפשר לנו להסביר את מכלול התופעות של אוטיזם ומספק תמונה , הפסיכואנליטית של ביון

  . המוביל לתופעות הללו ,כולוגיתמשוערת אודות תהליך השיבוש בהתפתחות הפסי

אך לא עונים , אמרנו שישנם אנשים המאובחנים כסובלים מאוטיזם, כשדיברנו על תיאוריית המיינד

מפתחים , עם אינטליגנציה תקינה, שאוטיסטים בעלי תפקוד גבוה, כלומר. על הקריטריונים שלה

ושברוב , א בעיכוב מסויםאל, גם אם לא בגיל מצופה,הבנה חברתית במידה רבה מתוך למידה

יתכן שהדבר אינו . הם עדיין מתחילים להגיב בצורה מתאימה מבחינת תיאוריית התודעה, המקרים

 ASDאדם עם : אלא מזמין דיוק נוסף באופן הבא, פוסל את תיאוריית המיינד ולא מחליש אותה

ו תופס את הזולת אך אינ, הדומה לתיאוריית המיינד, מסוגל לקלוט ולבנות תיאורית ההתנהגות

כיוון שיחס בין סובייקטים הוא , הוא לא חווה הזדהות, לכן. אלא משאיר אותו כאובייקט, כסובייקט

  .תפיסת הזולת כסובייקט: הוא ToM-ניסוח אפשרי נוסף ל, אם כך. תנאי הכרחי ליכולת ההזדהות

נו בפרק כפי שראי, שאנשים עם אוטיזם, הממצאים בתחום חקר המוח מחזקים את ההבחנה

כאילו  ,ברמה של פעילות עצבית, מעבדים פנים אנושיות, המוקדש לתחום מערכת העצבים המרכזית

  .שהיו חפצים
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ומוצג ככישור העיקרי הפגום ,הוא מושג מרכזי בתיאוריית הלכידות החלשה" אינטגרציה"המושג 

  . בקרב האנשים עם אוטיזם

גיים ובכל נקודות ההסתכלות המדעיות הקיימות ראינו שבכל המישורים הפנומנולו ,בפרקים הקודמים

מערכת עיבוד , כל עוד מדובר על אלמנטים בסיסיים בתפיסה: ניתן לראות דבר משותף, על התופעה

כאשר , הקושי עולה מיד. לפעמים אפילו בהצלחה יוצאת דופן, המידע ממלאה בהצלחה את תפקידה

  .בסינתזה בין דברים, בשילוב, יש צורך בחיבור

פי  -על. לם הפסיכואנליזה מוצאים אנו היבט עקרוני שנוגע לאינטגרציה במחשבה אצל ביוןבעו

עורך אינטגרציה בין חלקי הקלט ובכך , כלומר, הרגש הוא זה שמעניק משמעות למחשבה,תורתו

וכאלה שלא , שבהם המחשבה מתפתחת, ביון מתאר בנוסף תנאים רגשיים. מעצב את המחשבה

אלא , לא לבנייה: אלא מפנים את תהליך החשיבה לכיוון ההפוך, המחשבהמאפשרים את התפתחות 

מדובר בקריסה של גורמי . זהו תהליך הפוך מלמידה. כפי שהוא צפה במטופליו הסכיזופרניים, להרס

, יסודות בטא :תהליך החשיבה מתפרק פתאום בחזרה לגורמים חסרי משמעות, כלומר. אלפא

  .אך בנפרד מההסתכלות האוטנטית של האדם, ים בפני עצמושכל אחד מהם קי,מנותקים זה מזה

הנחה שבמקרה של ב ,העבודה הנוכחית מציעה להרחיב את התיאוריה לתופעת האוטיזם

בשלבי  אינו נבנהאלא , כפי שקורה בסכיזופרניה, ידי הרגש-אוטיזם התהליך אינו נהרס על

תינוקות ללא הפרעות  כפי שהוא אמור להיפתח אצל, ההתפתחות המוקדמים של התינוק

  .בתקשורת

עקב  ,בעוד שוילפרד ביון מתאר תופעה של הרס ההתפתחות בחשיבה אצל מטופליו הסכיזופרניים

יהיה מדויק יותר לא  ,יתכן שבמקרים של תינוקות שמתפתחים עם אוטיזם, יכולתם לשאת תסכול-אי

ל רגרסיה התפתחותית או במקרים ש*(,של הבנייה, או עיכוב ,אלא על עצירה, לדבר על הרס

חוסר , חוסר עניין חברתי, אבדן השימוש בשפהבמקרים בהם  מתרחשים , בסביבות הגיל שנה וחצי

לדבר על למידה שאינה  ,ובמקום לדבר על חשיבה )גם כן מדובר בהרס – תגובה לפניות חברתיות

  . מתפתחת במסלול תקין עקב הקושי הרגשי
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וגם בוחרים בחלק החיוני ביותר של (לק מאובייקט בלבד הטענה שתינוקות מסוגלים להתייחס לח

הרי האובייקט הוא בעצם מכלול של מרכיבים . בהקשר של אוטיזם ,מעניינת בפני עצמה) האובייקט

. שניתן לתפוס בשלמותם באמצעות אינטגרציה, שבינם לבין עצמם מתקיימים סוגים שונים של יחס

היא , במקרה של אוטיזם. תפתחת בדרך כלל עם הגילהיכולת לתפוס ולקלוט אובייקט בשלמותו מ

מובהקת " העדפה"כיוון שהנטייה לראות את המציאות עם , ככל הנראה לא מתפתחת כראוי

למרות , לאור זאת. ללא קשר לרמת התפקוד ,שלפרטים על פני התמונה בשלמותה נשמרת עם הגיל

קרוב , היא מאוד רצויה ואטרקטיבית ,המציעה לראות בכך סגנון של עיבוד מידע, שהגישה החיובית

אלא על קושי באינטגרציה ביניהם ליצירת משמעות , של פרטים העדפהלוודאי שלא מדובר על 

בתיאור . במטלות אינטלקטואליות מסוימות ,הדבר אינו סותר יתרונות מסוימים בחשיבה .משותפת

, רך עיבוד המידע הנחוץשבו נדרש מאמץ רב לצו, של טמפל גרנדין את תהליך עבודתה המדעית

את , וליתר דיוק, היא מתארת למעשה קושי ביכולת אינטגרטיבית, כדוגמה ללכידות מרכזית חלשה

, כפי שכבר הוזכר". תפקודים ניהוליים"שהיא צרור התסמינים תחת הכותרת , אחת מהשלכותיו

שבאוטיזם , וצה בכךיתכן שההבחנה העקרונית נע. הקושי בתפקודים ניהוליים אינו ספציפי לאוטיזם

ואילו בהפרעות אחרות הוא יכול לנבוע מגורמים , פועל יוצא של הקושי באינטגרציהמהווה קושי זה 

 .אחרים

כחסך עקרוני באוטיזם משמעותי באותה המידה לשתי התיאוריות " סובייקטיביות"מושג ה

, ראשונה הוא משמעותיל. תיאוריית המיינד ותיאוריית הקוהרנטיות המרכזית החלשה: הקוגניטיביות

, את האפשרות של טעות, וכיוצא מכך, אפשר להניח את עולמות המיינד של האחר-כיוון שבלעדיו אי

בדומה ובנוסף , סובייקטיביות הינה מילת מפתח ,בתיאוריה השנייה. העמדת פנים ודמיון, רמאות

שאינם קשורים , תמייםאו פרטי מידע מקוטעים וס ,כיוון שבניגוד לעובדות, "אינטגרציה"למושג 

בעלת משמעות והן תמיד מכילות , הקטגוריות המחשבתיות משולבות לתמונה משותפת, לתפיסה

, ישנה אישיות, שבהם אין מקום למגוון פרשנויות, גם מאחורי תכנים טכניים, כלומר .את הפן האישי

  .שמבינה וחושבת
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וטיזם מתקשים באופן עקרוני להבדיל בין כי הן סכיזופרנים והן אנשים עם א, חשוב לציין בנקודה זו

, מחשבה, כל אירוע :ליתר דיוק.וביניהן לבין עובדות,חוויותיהם הסובייקטיביות לאלה של הזולת

  .ידם כאובייקטיבית-נתפסת על, או הרגשה, עמדה

נקודת ההפרעה בתהליך ההתפתחות הפסיכולוגית של תינוק עם אוטיזם יכולה לחול החל , ובכן

בו מעורב מנגנון , פרנואידית-הסכיזואידיתמגעית לעמדה -ר מהעמדה האוטיסטיתמשלב המעב

המאופיינת על ידי מנגנון הגנה בשם , וכלה בשלב של העמדה הדיכאונית, )split"  (פיצול"נהגנה 

כך היא משמעותית , שככל שהפגיעה מתרחשת מוקדם יותר, סביר להניח". הזדהות השלכתית"

כאשר כל שלב מוקדם , פקיד מכריע למנגנונים שהספיקו להיבנות לפני העצירהכיוון שכאן יש ת, יותר

  .בשלב הבא יותר הינו תנאי הכרחי להצלחה

ובהתנהגותם גם , או אף פיגור ,בתפקוד נמוך הם אלה שסובלים מעיכוב התפתחותי  ASDילדים עם

 :לדוגמה.ותמגעית בינק-נשמרים מאפיינים רבים של העמדה האוטיסטית, לאורך ההתבגרות

. תנועות סטריאוטיפיות וחזרתיות וקושי משמעותי בוויסות תחושתי ורגשי, התעסקות בחפצים

וכן יחס  ,בין החיוביים לשליליים, הסכיזואידית הפרנואידית נרכשת הדיפרנציאציה בין רגשותבעמדה 

שהגיעו לשלב סביר להניח שבילדים , לכן. אך עדיין אין אינטגרציה של רגשות אלה. אל האובייקט

במידה  ,עדיין ,נראה אולי, אך לא התרחקו יותר מדי מתחילת ההתפתחות עד לפני הפגיעה, הזה

ילדים אלה . אך הם יחלפו עם הגיל, מגעית- מעטה את אותם מאפיינים של העמדה האוטיסטית

ך עדיין א, מיון קוגניטיבי במידה זו או אחרת, יצליחו לבצע דיפרנציאציה רגשית בסיסית ולאחר מכן

ובגוונים בין  ,בהבנה של היבטים שונים של אותם דברים, יתקשו מאוד באינטגרציה בין הדברים

במיוחד בזיהוי רגשות , הרגשי-שהם יתקשו בתחום התקשורתי והחברתי, מובן .שחור ללבן במציאות

ציה רמת האינטליגנ .ביכולת האמפתיה, ובוודאי, מורכבים של הזולת ומודעות לרגשות של עצמם

. עם מגוון אתגרים בחשיבה ולמידה, אם כי, או בטווח הנורמה ,שלהם תהיה עם פגיעה קלה

  .אוכלוסייה זו של אנשים לקויי תקשורת ניתן לפגוש לעיתים קרובות ביותר

רכישת : בעמדה הדיכאונית מתרחשים שני דברים עקרוניים ומשמעותיים בהתפתחות הפסיכולוגית

 ,"הזדהות השלכתית"אינטגרציה באופן עצמאי באמצעות המנגנון  עיכולת ההזדהות ולמידה לבצ
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שהתינוק משליך את רגשותיו הקשים והבלתי מוגדרים עבורו , המנגנון נעוץ בכך. וכתוצאה ממנו

ידי המערכת המנטאלית הסובייקטיבית -והיא מחזירה לו אותם מעובדים על, אל אמו) יסודות בטא(

שאמו מתמודדת , התינוק רואה. יתן לקלוט אותם ולחשוב עליהםבצורה שבה נ) יסודות אלפא(שלה 

שנחוצה לתהליך , זו דרכו הראשונית ללמוד אינטגרציה. עם היסודות בטא שלו ומזדהה עם זה

הטענה היא שלתינוק עם אוטיזם אין מספיק כלים לקלוט אותם בחזרה בשל חוסר של . החשיבה

ללמוד ולהפנים מכך אינטגרציה עצמאית לצורך חשיבה חסרים לו גם כלים  ,ועקב כך ,יכולת הזדהות

ובהמשך יתקשה באופן עקרוני לקלוט  ,הוא לא קולט את הסובייקטיביות של אמו, כתוצאה. או למידה

כי , ניתן לעשות כאן הבחנה כללית. ללא תיווך או דרך מערכת כללים, את הזולת באופן ספונטני

  . הזולת תמיד כוללת חלק של הזדהותההבנה הספונטאנית את הסובייקטיביות של 

באופן כללי זו הנקודה הקריטית האחרונה שבה יכול לחול השיבוש ההתפתחותי המוביל לתסמינים 

כיוון שבשלב הזה נרכשים כישורים אשר נמצאים כפגומים אצל כלל האנשים עם , האוטיסטיים

לה שמצליחים לתפקד באופן החל מבעלי תפקוד נמוך ביותר וכלה בקבוצת המחוננים וכא, אוטיזם

. לבנות ולשמור על מערכות יחסים ,לתפקד בחיי היומיום בהצלחה רבה, לרכוש מקצוע, עצמאי

יתכן . או מעבר לטווח הנורמה ,קבוצה אחרונה זו תהיה קבוצה של אנשים עם אינטליגנציה תקינה

, היעדר קשר עין:מוכ, שבילדותם הם לא יפגינו באופן מובהק את הסימנים האופייניים לאוטיזם

שהם יכשלו בטסטים של תיאוריית , אבל סביר להניח ,או פעילויות חזרתיות ,התעסקות בחפצים

, בזכות כישוריהם האינטלקטואלים, שעם ההתבגרות, רוב הסיכויים). בגיל המצופה, לפחות(המיינד 

של ידע אודות הם יפתחו אמפתיה במובן , היכולת לבנות תיאוריה על סמך אוסף כללים, ובפרט

אך יתקשו , ושיתנהגו במקרים רבים בהתאם, המצבים המנטאליים של הזולת והתחשבות בהם

בהבנת , למשל.או במקרים שאינם שייכים לאף כלל, לפעול באופן מתאים במקרים יוצאים מן הכלל

יגים מצ, ובמיוחד חיי חברה, שהחיים, בהבנת רמאות והעמדת פנים ומצבים אחרים, הומור ואירוניה

אל תוך " להכניס את עצמם"הם לא יוכלו . כיוון שיכולת ההזדהות שלהם תהיה לקויה ,בפנינו במפתיע

ולא כאל , היחסים אל הזולת יהיו כאל אובייקט". להכניס את הזולת אל תוך העצמי"או  ,הזולת



  
  

 99מתוך  58עמוד 
 

- אני"ך לא א ,)לא ברור") (זה" ("לז-אני"היחס עם האחר יהיה , במונחים של מרטין בובר. סובייקט

  . 14"אתה

החשיבה שלהם לא , לעיתים הרבה מעל לממוצע, למרות היכולת האינטלקטואלית הגבוהה, כמוכן

הם יתקשו . שקיים במידה זו או אחרת, ספונטאנית ויצירתית עקב הקושי האינטגרטיבי, תהיה גמישה

עריכת קבלת החלטות ו, שדורשות קביעת סדר עדיפויות במיוחד בכאלה, במטלות מורכבות

יכריעו , כאשר התפקודים הניהוליים שהם ההמשך המודע והמכוון של יכולת האינטגרציה, פרויקטים

  . את איכות הביצוע

כפי  .ASD-על קושי קלאסי של אנשים המאובחנים כסובלים מ,זה המקום להוסיף כמה דברים לסיכום

ר המימוש של אינטגרציה הקושי בהבנת רגשות מורכבים נובע להערכתנו מחוס, שכבר הוזכר לעיל

, או מצבים רגשיים ,רגש מורכב הוא כזה שמורכב משנים או יותר רגשות. בין שני דברים לפחות

שמורכבת מערך  "תחושת השפלה"או , שמורכבת מצפייה למשהו ומחוסר מימושה, "אכזבה:"כמו

אודברים /ו גם פלישה לפרטיות, ולעתים, ומהנמכתו המשמעותית מצד הזולת ,עצמי כזה או אחר

או , כעס יכול לרדת בעוצמתו במידה שהוא מפנה מקום לעוד רגשות, באותה המידה. נוספים

תחושה שנובעת , אל אותו אדם שאליו מופנה הכעס, או חיבה, לתחושה כללית של אהבה

גם כאן יש צורך באינטגרציה בין שני מצבים , כלומר .מההיסטוריה של חוויות חיובית שקדמו לרגע זה

, שעוצמת הרגשות גבוהה עד כדי כך: קיימת אפשרות חילופית, עם זאת. טאליים לכל הפחותמנ

  .על אפשרות הזאת נדון בפרק הבא. שהיא אינה מאפשרת אינטגרציה

, לאותו מנגנון, ובעצם, בתיאוריה הפסיכואנליטית אנו מוצאים שלושה מושגי מפתח שקשורים זה בזה

  :וריית הקוהרנטיות החלשהומחברים את תיאוריית התודעה ותיא

שלושה מושגים האלה מהווים את שלוש הפגיעות המרכזיות  .סובייקטיביות והזדהות, אינטגרציה

  .וכן את שלוש נקודות פגיעה באוטיזם, באוטיזם

                                                             
14 לז מאופיין בהתייחסות - כאשר היחס אני, הוא זה שמאפשר שיח דיאלוגי אמיתי, פי בובר- על, אתה-היחס אני
. לזולת כאל אובייקט  



  
  

 99מתוך  59עמוד 
 

  ההשערה של שלוש נקודות פגיעה

ה והם אל, פגיעה ביסודות בטא :ישנם תינוקות אוטיסטים עם פגיעה בסיסית, בשפה של ביון

-מגעית לבין העמדה הסכיזואידית-אשר אצלם הכשל ההתפתחותי חל בין העמדה האוטיסטית

לפתח יכולת מיון , לפני שהספיקו לבנות אובייקט כדי להשליך אליו את יסודות בטא, פרנואידית

. להגיע לאינטליגנציה כללית תקינה,בהמשך,הם יתקשו. ובכך לרכוש פוטנציאל לבניית תיאוריות

מודעות לסובייקטיביות , אינטגרציה: כל שלושת החסכים המרכזייםלה יגדלו עם תינוקות א

  . והזדהות

אשר יצליחו ללמוד ולחשוב , ישנם תינוקות לקויי תקשורת עם כשל ברכיבי אלפא, במקביל

אינטגרציה ברמה גבוהה , פרט לתחומים הדורשים פרשנות אישית, בתחומים רבים בצורה יפה

  : של תינוקות מתפצלת בתורה לשתי קבוצות עקרוניותקבוצה זו .  והזדהות

פרנואידית והצליחו לבנות -היא קבוצת התינוקות שעברו לעמדה הסכיזואידית, הראשונה

אך לא הספיקו , ולרכוש יכולת מיון כבסיס ללמידה, אליו הם משליכים את יסודות בטא, אובייקט

הם יפתחו את יכולות , לכן. פגיעהללמוד ולקלוט את החוויה הסובייקטיבית בחזרה לפני ה

ביכולת , וכמובן ,אך יכשלו בהבנת הסובייקטיביות של הזולת ושל עצמם, הלמידה שלהם

ויגלו חוסר גמישות , הם יתקשו בהבנה חברתית ותקשורתית באופן מובהק.  ההזדהות

  .במידה זו או אחרת, מחשבתית משמעותי באופן כללי

יהיו כאלה שהספיקו ללמוד , עם פגיעה ביסודות אלפא בלבד ,קבוצה השנייה-בין תינוקות מהתת

עקב , אך לא פיתחו את ההזדהות עצמה, את מיומנות המיון וגם לקלוט משוב סובייקטיבי

הם יגדלו עם יכולות אינטלקטואליות תקינות ולעיתים גם גבוהות , לכן. הפגיעה שחלה בנקודה זו

יקטיביות של עצמם ושל אחרים ולהתנהג הם ילמדו להיות מודעים לסובי, ביחס לממוצע

הם ילמדו את , בהתאם לכך. יהיה חוסר יכולת הזדהות, ממנו יסבלו, החסך היחידיו, בהתאם

, ולא דרך הזדהות, באופן תיאורטי ומודע, כלומר, האינטגרציה ואת הסובייקטיביות מבחוץ

ללמידה באופן  תכנים שאינם מתאפשרים, לאור זאת. מבפנים, באופן ספונטאני, כלומר
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, מגוון התכנים החברתיים, בראש ובראשונה, כמובן ,ביניהם. יהיו עבורם בלתי נגישים, תיאורטי

  .הרגשיים והתקשורתיים

ההשערה שישנן שלוש נקודות אפשריות של פגיעה בבניית המערכת הקוגניטיבית בציר 

להסביר את  שויהע, עם השלכותיהן המגוונות בהתאם, ההתפתחות הפסיכולוגית של התינוק

כיצד כשל באותו מנגנון יכול להוביל לקשת , במילים אחרות. תופעת הקשת הרחבה של אוטיזם

  .ומהו אותו מנגנון, רחבה כל כך של תפקוד

חובה עלינו , אך אם נחזיק בעמדה זו. כל זאת במידה שהכשל הוא אכן בבניית יסודות אלפא

כולל את אלה , כפגועה אצל כלל האוטיסטיםאשר נמצאת , שיכולת ההזדהות, לקבל את ההנחה

אליו , אמורה להתמקם בשיאו של הפוטנציאל האינטלקטואלי האנושי, בתפקוד גבוה ביותר

וזאת משום שביון מניח תהליך ליניארי בודד של התפתחות , האנשים האלה אינם מגיעים

בהנחה הזאת   קיימת, אך ככל הנראה.  בו יסודות בטא משתדרגים  לרכיבי אלפא, החשיבה

  : בעייתיות עקרונית בשני מובנים

פי -על, חשיבתם של מרבית האוטיסטים עונים על קריטריונים של תהליך מסוג אלפא, ראשית

  . ביון

אלא , ביכולת ההזדהות אינם באמת ניחנים אנשים עם אינטליגנציה מפותחת ביותר בלבד, שנית

ועוד ברמה , למשל, בעלי תסמונת דאון, תיניתן לזהות אותה אפילו בילדים עם עיכוב התפתחו

  . מפותחת למדי

, קיימים יותר מתהליך אחד בלבד, שבהתפתחות החשיבה האנושית, סביר להניח, לאור זאת

  .  אלא יותר, שמשתדרג עם הלמידה

***********  

 עקרוניות שאלות מספר נותרות, נכונה פגיעה נקודות שלוש של שהשערה נניח אם ,ובכן

  : פתוחות



  
  

 99מתוך  61עמוד 
 

שלוקה בחסר אצל אנשים , או כוח חשיבה מסוים בלבד ,מדובר על סוג מסוים של חשיבה

מעין  .כאשר יתר סוגי החשיבה נמצאים כתקינים, בתפקוד גבוה ASD-המאובחנים כסובלים מ

  ? האם הוא פונקציות אלפא של ביון. שמורכב למדי להגדרה, כישור מחשבתי פגוע

כאלה , כלומר, שלא יענו על הקריטריון, ם לקויי תקשורתישנם בוודאי לא מעט אנשי, אם כן

המונעת את ההתפתחות , מהי הלקות הראשונית הפסיכולוגית, אם כך. שניחנים ביכולת זו

  ?במסלול הרגיל

הוא משמעותי כל ,לבין מימושו  ASDמדוע הפער בין הפוטנציאל האינטלקטואלי של אנשים עם

  ? כך

של אוטיזם אצל ילדים לקויי תקשורת בתפקוד גבוה נעלמים  שתסמינים רבים, מהן הסיבות לכך

  ?והאבחנה הופכת להיות מורכבת כל כך ,עם הגיל

 שלמה ותובנות מושגים מערכת בתוכו מכיל אשר, אחר תוכן לעולם נפנה, אלו סוגיות של בירורן לשם

 ההפרעות תאודו חדשות תובנות להפקת אינסופי פוטנציאל בעל והינו, הבריא האדם נפש אודות

  .החסידות תורת: זה ידע מעולם לגזור שאותן ניתן, הנפשיות

  .החסידות תורת מתוך אוטיזם על תובנות. פרק שישי

 שני באדם קיימים, לכך בהתאם. אופנים בשני מציאות כל לתפוס יכול שאדם טוענת החסידות תורת

  . האלה האופנים משני באחד העולם את רואה מהם אחד שכל, חשיבה כוחות

כפי שרואה אותה , המציאות. ומפרטים אלה הוא בונה תמונת עולם, כוח אחד רואה כל פרט בנפרד

בחוויית במונחי החסידות מדובר . שכל אחד מהם עומד בפני עצמו ,היא אוסף של פרטים, הכוח הזה

 כוח). קוהרנטיות מרכזית חלשהל קל לראות את הדמיון בין ראיית המציאות באופן כזה. (הישות

  .בינהבלשון החסידות  שכלי זה נקרא

ולאחר מכן ,היא לראות קודם כל את המשמעות הגלובאלית שלו, הדרך השנייה לראות את העולם

החוכמה . חכמה נקרא ,כוח החשיבה שחווה את המציאות באופן זה. את הפרטים שנובעים ממנה
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לחוות את הממד היא מאפשרת , לכן.שקיים מאחורי הישויות, תמיד לממד נסתר מתייחסת

, אופן הראיה שבו אדם יכול לחוות ממד נסתר. הסובייקטיבי שעומד מאחורי ישותו הגלויה של האדם

האותיות מהן מורכבת כל , כשאנו קוראים טקסט מסוים, למשל. ביטולנקרא , מעבר לישות הגלויה

, הוא המשמעות התוכן הנסתר. ידי חוש הראייה והן מהוות מציאות גלויה- מילה ומילה נתפסות על

על , אנו מביטים פנימה, כשאנחנו מפנימים את המשמעות הזו. שעומדת מאחורי האותיות הללו

ובלתי " שקופות"שהופכות להיות " ישויות"או ה, דרך האותיותהמתגלה לנו רק , המציאות הנסתרת

 .משמעותביחס ל, בלשון החסידות" בטלות"או , שהן מעבירות, לעומת התוכן הפנימי, משמעותיות

  .לקוהרנטיות מרכזית חזקהאופן זה של עיבוד מידע מתאים בהרבה מובנים 

הכוח  .חכמה ובינה:המשתלבים בנפש האדם, מתוך כוחות הנפש אלה נובעים שני אופני החשיבה

  .  כוח הדעתשמאחד את שני הכישורים האלה נקרא 

שני כוחות . ים של המציאותוהבינה עוסקת בפנים החיצוני ,החכמה עניינה לקלוט את הפנימיות

על מנת שכל אחד מהם יוכל להשלים את תפקידו בצורה , קוגניטיביים אלה חייבים לפעול בשיתוף

מאחורי שני הכישורים השכליים . ובכדי ליצור יחדיו חוויה שלמה ועשירה של העולם ,הטובה ביותר

הראשונה קולטת את . ביטולחווית הישות וחווית ה: של חווית המציאות האלה עומדים שני סוגים

חודרת  ,השנייה .החיצוניות ועניינה תפיסת המציאות באמצעות אוסף פרטים וארגונם בצורה שיטתית

וללא הסברים ונימוקים רואה הישר מעבר לפרטים את תמונת המציאות בשלמותה , מיד לפנימיות

  . מעבר למציאות גלויה, רואה את המהות לעומק, באופן אינטואיטיבי

רכיבי עוסקת ב, בחכמהכאשר אינה מלווה , הבינה כי, ניתן לטעון, הגדרתו של ביוןנשתמש ב אם

נעוצה , אך ההבדל העקרוני בין תפיסתו של ביון לתפיסה החסידית. "דברים כשלעצמם" שהם, בטא

  :בדבר הבא

יסודות בטא של ביון מהווים שלב מסוים בתהליך החשיבה ומפסיקים את פעולתם ברגע שהם 

, הבינה איננה שלב בלבד של תהליך החשיבה, פי החסידות-על, לעומת זאת. פכים לרכיבי אלפאהו

כיוון שהיא תמיד מתייחסת , שמסוגלת לקדם את החשיבה מאוד, אלא איכות מסוימת של חשיבה

  .או נוגעת בפן הסובייקטיבי של החוויה, לפנים החיצוניים של המציאות בלבד ואינה חודרת לעומק
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שאופן תפיסה כזה אינו , מובן. מעלה אפשרות של בינה שפועלת לחוד מחכמה, מתואר לעילה, המצב

רצונותיו ומצבים מנטאליים , דעותיו, את כוונותיו, לרבות, מאפשר לקלוט את הפנימיות של הזולת

  .עליהם מדברת תיאוריית המיינד, אחרים

אך רק של , תפסת סובייקטיביותנוצר מצב שבו כן נ, כאשר החכמה מנותקת מהבינה, יחד עם זאת

נחווית כמציאות האובייקטיבית היחידה , אגב, סובייקטיביות זו, עולמו הפנימי של האדם עצמו

הוא אינו מסוגל להבין את . שקיים בעולם, חווה את עצמו כסובייקט היחיד, אם כן, האדם. האפשרית

  . הזולת וגם לא לגלות את עצמו לזולתו

אך , יכולה להיות מקיפה והגיונית, של חכמההגלויה הבינה ללא מעורבות ראיית , במילים אחרות

ראיית החוכמה ללא שיתוף פעולתה של , לעומת זאת. של האדם החושב" עצמי"ל, מנוכרת לסובייקט

תופס את כל " עצמי"כך שה, מאופיינת בהתפשטותו של הסובייקט ללא גבולותיכולה להיות , הבינה

  .לקלוט משהו מחוץ לעולם הפנימי של אדם עצמו ואין שום אפשרות, היקום

שתי תמונות קליניות שונות  , או ליתר דיוק, שני המצבים מאפיינים את התמונה הקלינית, כפי שראינו

שהמקרה של שני התיאורים , כמובן. וגם אחד מהם בלבד, זמנית-הם יכולים להתקיים בו. של אוטיזם

  .הללו מהווה תמונה קלינית חמורה יותר

כל אחד מכוחות , מאוזנת וקוהרנטית, מנת ששני כוחות החשיבה ישתלבו לראיית עולם מלאה- על

הצמצום הוא מונח חשוב ביותר בתורת הנפש החסידית ונוגע . החשיבה האלה חייב להצטמצם

  . לכן נחזור אליו בהמשך ביתר פירוט, לסוגיות משמעותיות ביותר לדיוננו

, ית באוטיזם היא בתקשורת בין שתי דרכי החשיבה הללושהחולשה העקרונ, ברצוני לטעון

כוח הדעת יוצר חיבורים פנימיים בין . האמור לאחד אותם, הלקות נעוצה בכוח הדעת, כלומר

  . בין אדם לזולתו –וגם חיבור חיצוני , בין שכל לרגשות, "בינה"ו "חכמה"

כתוצאה מהניתוק בין . יבורהלקות בתהליך החשיבתי באה לידי ביטוי בכל הרבדים של הבחנה וח

החיבור נעשה בקושי , איזו מהות היא באה לבסס ולכן, אינה יודעת, מצד אחד, הבינה, חכמה לבינה

כיוון שללא פירוט של , הינה חסרת אונים, חכמה המנותקת מבינה, מצד שני. רב ובחוסר יעילות
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ה מצליחה להביא למודעות את ידי הבינה היא איננה מצליחה לבטא את עצמה וכן איננ- הרעיונות על

  .תחושותיה האינטואיטיביות

 השבירה והתיקוןלבין  ,ידי ביון-שמתואר על, תהליך האינטגרציה וקריסתהקיימת הקבלה בין 

ידי -והתיקון מבוצע על ,השבירה מתרחשת בתחום הרגש ,פי החסידות- על .במושגי החסידות

אינה  , אשר קורסת אצל חולי סכיזופרניההמערכת , פי הנחתנו-שעל, בפרק הקודם אמרנו.השכל

מדובר כאן על אותו תהליך התפתחות . ASDאצל אנשים עם מצליחה להיבנות עוד בגיל הינקות 

והפעם , אליו נתייחס לעומק בהמשך, שמתואר בתיאוריה פסיכואנליטית, פסיכולוגית של התינוק

  .בו נולד כל תינוקהמצב הפסיכולוגי ש –"שבירה"בעקבות ה תיקון:במונחי החסידות

המושג מקביל במידה רבה לתפיסתו של . "שבירה"כולנו נולדים במצב של , פי תורת החסידות- על

מדובר בתמונת . במונחים של ביון, שהכרנו בפרק הקודם, התינוק את העולם באמצעות יסודות בטא

נן מקושרות בינם שאי -רכיבי בטא של ביון –" ישויות"מ, המורכבת מפריטים, העולם הפרגמנטארית

, אותו תהליך הארגון ,בהתאם ,הוא התיקון. שמאחדת אותם,לבין עצמם ואינם משועבדים למשמעות

 .הפריטים בטלים לטובת השלם שבו, העולם של יסודות אלפא, המסדר אותם כמערכת היררכית

שעליהם  ,במקרים של חולי סכיזופרניה. עליו נרחיב בהמשך, "ביטול"התכלית תהליך התיקון הוא 

אך כשמדובר על תינוקות בחודשים . או פסיכותרפיה, הריפוי, למעשה, תהליך התיקון הוא, דיבר ביון

. שמתחילה מהלידה ונמשכת לאורך כל החיים, למידה, בעצם, התיקון הינו, הראשונים לחייהם

סלול אך תהליך התיקון שלהם מתרחש במ, תינוקות עם אוטיזם נולדים כמו כולם במצב של שבירה

ניתן . ובאופן פחות טבעי מבפנים ויותר בסיוע הסביבה, במידה רבה, עם אתגרים ספציפיים, שונה

בעוד שאנשים . בטיפול באנשים עם אוטיזםשתהליך הלמידה עצמו הוא המרכיב המרכזי , להגיד

המערכת , ולאחר מכן, הסובלים מסכיזופרניה כבר עברו את התיקון הראשוני תוך התבגרותם

האישיות של ילדים אוטיסטיים אינה , נשברה לרסיסים של בטא, לית המתוקנת שלהם קרסההמנטא

ולא בזמן , תהליך התיקון הראשוני של התינוק אינו מתרחש לגמרי. זוכה לבנייה מלאה מלכתחילה

  .הקריטי להתפתחותו האישיות שלו
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. ל התינוק מתחיל מאמותהליך התיקון ש, למושגי החסידות" המתורגמת"פי התיאוריה של ביון - על

כאשר פונקציות אלפא , ולאחר מכן, היא מארגנת לו את העולם הזר והמוזר בתוך השכל שלה

. או התיקון, את המשך תהליך האינטגרציה ,לאט-לאט, הוא לוקח על עצמו, מתפתחות אצל התינוק

ונה שבה חל או שזו הפעם הראש ,האם תהליך דומה מתבצע באופן מוצלח אצל תינוקות עם אוטיזם

  ?כשל ביכולת האינטגרציה

  .נכיר מספר מושגי יסוד חיוניים של החסידות, "תיקון"וה" שבירה"מנת להבין לעומק מהם ה- על

, מחשבה: מערכת הלבושיםבפסיכולוגיה המערבית הוא " אישיות"המקביל למושג ה, המונח החסידי

, מתגלה הנפש לזולת דיבורהדרך . מתגלה הנפש לאדם עצמו המחשבהבאמצעות . דיבור ומעשה

  . מגלה את נפש האדם לעולם המעשהו

שבה הנפש , מהווה צורה האור .שלה  כטוב ושואפת לגלות אותו לעולם האורהנפש חשה את 

או ( הכליםבין הנפש עצמה ולבושיה קיימים . דיבור ומעשה, מחשבה: מתגלה במערכת הלבושים

, מחשבות ודיבורים קונקרטיים, כמו רגשות, יים אותם תכנים נפש. השכל והמידות): כוחות הנפש

והמידות או , כוחות שכליים: קיימים שני סוגים של כלים. מייצגים את האור של הנפש בלבושים

  . הכוחות הרגשיים

  .אור פנימי ואור מקיף. האורות

חלק מאור הנפש שבא לידי ביטוי דרך . המופיע בכלים הנפש מבטאה את עצמה בצורה של אור

. הינו אור מקיף, ואילו זה שנשאר מחוץ לכלי ואינו זוכה להתגלות, נקרא אור פנימי, כת הכליםמער

. ישנם תמיד אורות מקיפים חדשים, ואם וכאשר זה קורה, האחרון שואף תמיד להפוך לאור פנימי

כאשר חלק מאורה מתבטא באמצעות , אחד הוא תהליך ביטוי הנפש. התהליך מתרחש בשני שלבים

תורת . הזולת הראשון הינו האדם עצמו. וחלק טרם התגלה לזולת, דיבורים ומעשים, מחשבות

, כלומר. שהיא פנימית יותר, ביחס לנפש" זולת"החסידות טוענת שהרובד המודע של התודעה הינו 

הצד השני של גילוי האור . על הנפש לעבור חלק מתהליך התגלותה לעולם, מנת להגיע למודעות- על

. מבחינתו של הזולת זהו תהליך הלמידה, לכן, ידי הכלים של הזולת-האור הפנימי על הוא קבלתו של
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חלק מהאור , ששואפת לגלות את אורה, אם הכלים של הזולת אינם מספיקים לאור הפנימי של הנפש

והחלק הנותר של האור אינו נקלט , ידי אותו זולת ונהיה מעתה אורו הפנימי-הפנימי הזה מופנם על

  . כלים ונשאר אור מקיףידי ה- על

  כוחות הנפש או המידות השכליות. הכלים

ללא עיבוד , שטרם זכה לפיתוח, זהו הרעיון הראשוני. היא השלב הראשון בתהליך החשיבה חכמה

אינו מחולק לישויות או קטגוריות ולכן , אינו מנומק, הרעיון בשלב זה הוא אינטואיטיבי ושלם. ופירוט

ולא כדברים , הייחודיות של חכמה היא בראיית המציאות בשלמותה .או חיבורים, חסר קשרים

  .לנמק או לבסס את ההסתכלות על הדברים, לא מתרחש ניסיון לנתח, בשלב זה. מורכבים מפרטים

בו כל כוחותיו של האדם מאבדים את , מצב הכרחי "זהו. כוח פנימיות החוכמה –כוח הביטול 

ו של האדם כעת איננה אלא יכולתו להיות קשוב לגמרי למה כל ישות. משמעותם כקיימים בפני עצמם

כל הרגשה וכל מודעות עצמית תפריע לטהרתה של המחשבה ולניקיונו של , במצב כזה. שחוץ לו

  ").הנפש", הרב יצחק גינזבורג" (הכלי הפתוח לקליטה

, נפרדת הרגשה של האדם כישות-היא אי ',שהוא הביטול של אדם מול ה ,משמעות הביטול העליון

, מצד אחד, כלומר .והאדם עצמו הוא חלק מהמכלול הזה ,הוא הכול והכול הוא הי' אלא הרגשה שה

אלא מגובשים ליחידה אחת לטובת המשמעות הכוללת , אינם חלקים נפרדים" אני"כל החלקים של ה

חידה כי" אני"ה, מצד שני. שהיא גבוהה יותר מאשר המשמעות של כל חלק בנפרד, כולו" אני"של ה

  . אלא מהווה חלק ממכלול האישיויות המאוחד לטובת משמעות העל, גם הוא אינו ישות נפרדת

לנתחו , שנבע מחכמה, שעניינו לפתח את הרעיון, הבינהבשלב הבא בתהליך החשיבה מופיע כוח 

ובכך להכין אותו לחיים , ראשית כל לאדם עצמו, להעניק לו צורה נגישה לקליטה והבנה, ולנסחו

 פי- על מאורגנותה ישויות מאוסף למורכב הרעיון את הופך הבינה כוח. איים בעולם החיצוניעצמ

הוא אחראי על העברת הרעיונות . כוח הבינה יורד לפרטים ומבחין בין פרט לפרט .כלשהם עקרונות

" תרגום"מתאפשרת הבנה של המציאות תוך , פרטים נחוצים והסברים, בעזרת משלים .לאדם אחר

, הפעולה של הבינה מכוונת אל המציאות. וקשורים לניסיון חוויתי, ם מופשטים למוחשייםשל מושגי
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כאן מתחילה השאיפה ). הגלוי" (יש"לבחינת ) הנסתר" (אין"להעברת התוכן המחשבתי מבחינת 

  .לבסס ולהשפיע על דעתו של הזולת, לנמק, להסביר

לא על ידי התעמקות  ,מתבונן בעולםהכוח של חיצוניות הבינה  .כוח המדמה –חיצוניות הבינה 

  .מהמוכר אל הזר, אלא כדי להשליך ממציאות אחת לאחרת, במשמעות של כל פרט ופרט

כאשר החוכמה באה לגלות את , להתגלות אור הנפש, או שני כלים, הם שני כישורים חוכמה ובינה

, "כוח מה", הותבעוד שהחכמה היא המ. והבינה את פניו החיצוניים, המהות הפנימית של הדבר

החכמה . מתוך קטגוריות חשיבתיות ,צד אחרי צד, היא בונה משמעות, כלומר, "בניין" הבינה היא

ואילו הבינה מקבלת את , מבלי להתייחס לכל פרט בנפרד ולחבר ביניהם, קולטת את המשמעות מיד

כיוון שלכל  ,חוכמה ובינה אמורות לפעול בשיתוף בתהליך החשיבה. המשמעות רק כתוצאה מבנייה

כיוון שבזכותה היא מקבלת , הבינה חייבת להיות קשורה לחוכמה. אחת יש תפקיד ייחודי וחיוני

ואילו החוכמה ללא הבינה אינה מסוגלת לצאת מן הכוח אל .איתה היא עובדת, משמעות בתכנים

  .כיוון שאינה יודעת לערוך בעצמה אנליזה וסינתזה של פרטים, הפועל

, של החשיבה הם מהווים מרכיבים, מה והבינה כשלבים בתהליך החשיבהבנוסף לתפקיד החוכ

 כאשר, חשיבה שבה שלטת החכמה, כך. שמאפיינים את אופן החשיבה לפי הכוח המוביל בתהליך

היא יותר , היא מהווה ראייה ישירה ובלתי אמצעית של העניין כולו בבת אחת ובכך נמשלת לראיה

ואילו . מפורטת ומנומקת ,אך פחות מובנית, ותר אינטואיטיביתעמוקה וחודרת אל תוך המשמעות וי

, כלומר. שכוללת גם ממד של זמן, "לרוחב"היא חשיבה יותר , חשיבה שבה הבינה היא הדומיננטית

חשיבה , לכן .ובמובן זה הוא נמשל לשמיעה ,כוח הבינה מעבד ומפתח את פרטי העניין בזה אחר זה

" אין"מבחינת , היא מכוונת להפיכת התכנים הנסתרים לגלויים, המסוג זה היא יותר מסבירה וברור

המחלק , המנתח: כלומר, סוג החשיבה זה הוא אנליטי, כיוון שבחלקו המשמעותי". יש"לבחינת 

, בין הישויות" תחרותיות"ובו יכול להופיע עניין של , קטגוריות ריבויזה המקום שבו נוצר , והממיין

  . עליו נרחיב להלן, בירהומכאן עלול לחול תהליך הש

, "לצאת מעצמו"יכולתו של האדם  :כלומר, היא ביטול "ראייה"בעולם הרוחני המשמעות של 

  .משמעה ישות" שמיעה"ו
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  .הביטול והצמצום .כוח הדעת

  . מרכזת את כוחות הנפש מהפן הרגשי סביב עניין מסוים הדעת ,גינזבורג הרב על פי הגדרתו של

לרכז את מחשבותיו של האדם וכוחותיו השכליים סביב , בראש ובראשונה, אם כן, כוח הדעת נועד"

 –שכליים - גם אלו הלא –ולאחר מכן מרכז ומחיה את כוחות האדם כולם , העניין החשוב בו עוסק

  15. "ומקשרם לעניין

כוח . אשר מוביל להפנמה ולראיית העולם העשירה והבוגרת, ויחודהוא קישור  כוח הדעתמהות 

אי על הקשר בין כוחות מנטאליים שונים במגמה לגייס אותם למען עניין זה או אחר בו אחר הדעת

ריכוזם או גיוסם של הכוחות מתרחש תוך יצירת קשרים וחיבורים בינם לבין . האדם מתבונן

והיא נשארת , שאין שותף בה כוח הדעת נעשית ללא מעורבות והתקשרות נפשית, התבוננות:"עצמם

  ".אדםומנותקת מה' קרה'

 נדרשים, יבואו לידי ביטוי ויתגלו לסביבה, כלומר, על מנת שהם יפעלו בשיתוף ויגיעו לתכליתם

  .הביטול והצמצום

שלהם , למעשה שני צדדים של אותו התפקיד שהם, לכוח דעת ישנם שני תפקידים קוגניטיביים

  .ההבדלה והחיבור בין חוכמה ובינה: השפעה מכריעה על איכות החשיבה

, כפי שנאמר, אך הן אינן מנוגדות, איכויות של חוכמה ובינה הפוכות זו מזו במובנים רביםאמנם ה

מהו המנגנון שמאחד ומקשר בין שני הכוחות הכה שונים בטיבם וגורם . אלא משלימות אלה את אלה

הרעיון נעוץ בכך שגם . ההתכללותהזיווג ביניהם מתאפשר בזכות עיקרון ? להם לעבוד בשיתוף

במונחים . וגם בבינה ישנו פן מסוים של חכמה, רוי בעצם היבט מסוים של בינהבחכמה ש

כל אחד מהכוחות האלה מסוגל להזדהות עם השני בזכות העובדה שבכל אחד מהם , פסיכולוגיים

התנאי  ,אולי, שזוהי ההתחלה הפנימית או, ניתן לומר .קיימת נקודת ההתחלה פוטנציאלית של השני

עוד לפני שהוא מתחיל ליצור קשר עם הזולת , יכולת ההתקשרות של האדם, ורהמקדים ליכולת החיב

  . לומד לחשוב ולפני שהוא
                                                             
15 מאת הרב גינזבורג" הנפש"ספר : מתוך  
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הינו ויתור של יחידה על ומשמעותה כישות שעומדת בפני עצמה לטובת המשמעות , כזכור, הביטול

, כאשר, "קוהרנטיות המרכזית"המונח הזה מקביל במידה רבה למושג ה. הכוללת של סך הפרטים

את אחד , כזכור, המהווה, "קוהרנטיות מרכזית חלשה"חוסר הביטול מקביל למושג של , בהתאם

לרדת לכל הדקויות , להבין את כל הפרטים 'לחוץ'כאשר אין השכל ".המאפיינים המרכזיים של אוטיזם

הוא מסוגל להיות כלי יצירתי ולחדש , וההשלכות המעשיות של הרעיונות ההולכים והמבריקים בו

  .16"ונות חדשים ומתרעננים בכל עת מן האיןרעי

הכלי של האדם : בחסידות עניינו צמצום אור הנפש לצורך התאמתו לכלי המקבל הצמצוםמושג 

הסוג הראשון . כשמדובר בדיבור ובמעשה, והכלי המקבל של הזולת, כשמדובר בכלי מחשבה, עצמו

, כיוון שאין דיבור ללא חשיבה. אישי-כאשר השני הוא צמצום בין, אישי-של הצמצום הינו צמצום תוך

צמצום משמעו גם ויתור על . אישי-נראה שהצמצום הבין אישי אינו מתקיים ללא הצמצום התוך

  .התפשטותו של אור הנפש ללא גבול

לתופעת הצמצום בעולם החשיבה היא צמצום במצב של  בספרות החסידית הדוגמה המוכרת ביותר

ובמקום , מסביר סוגיה מורכבת לבנו הקטן, פרופסור למתמטיקהאו , רב גדול כאשר, למשל.הוראה

יהיה מסוגל , או התלמיד, הוא מתאים אותה לצורה שהילד, להעבירה כפי שהוא חווה אותה בעצמו

שבמקרה זה הרב אינו מוותר על עיקרי , חשוב לציין. אישי-מדובר כאן בצמצום בין, כלומר. להבין

" אריזה"ובכך מתאים את ה, של החומר שהוא בוחר להעביראלא עושה מעין רדוקציה , הדברים

אותה יקלוט התלמיד בצורה היעילה , לצורך העניין, או שפה, במינוח המקורי" התלבשות", למסר שלו

  . ביותר

הצורך , כי במידה זו או אחרת, ניתן לומר, דוגמה זו היא מוחשית ומובהקת למדי, כפי שנאמר, אמנם

קיים תמיד במקרה שיש צורך להעביר מסר כלשהו לבן , ציה קוגניטיביתבמובן של רדוק, בצמצום

  . במצבים שבהם נוצרת כוונה תקשורתית, כלומר, השיח

הראשון הוא המרכיב האוניברסאלי : שפן קוגניטיבי זה של הצמצום מורכב משלושה מרכיבים, נראה

אחראיים , כאמור, קודים אלהתפ. עליהם הרחבנו לעיל, תפקודים ניהוליים, לרבות, של עיבוד מידע
                                                             
16 רגמאת הרב גינזבו" הנפש"ספר   
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עיבוד המידע משלב כל . ובכך משתקפים באיכות ההבנה והניסוח, על ארגון מידע פנימי וחיצוני יעיל

  . פרט במקומו בין פרטים נוספים ובאמצעות הצמצום אינו מאפשר לו להתפשט בלי גבול

ילו שני המרכיבים תנאי הכרחי אך לא מספיק לתקשורת יעילה וא, כנראה, עיבוד המידע מהווה

או , הפרגמאטיקה של השפה ולקיחת הפרספקטיבה של האחר: האחרים הם ספציפיים תקשורתיים

, או, אשר עוסקים בארגון ועיבוד מידע נראה לעין, לעומת התפקודים הניהוליים. תיאוריית המיינד

או לקרוא , השניים האחרונים הם אלה שמאפשרים לקלוט מידע נעדר, במידת היש, בשפה החסידית

  .במידת האין,או במינוח החסידי, בין השורות וליישם מוסכמות בכל מצב חדש

כל בן השיח מתאים . בפסיכולוגיה החסידית מדובר על צמצום כתנאי הכרחי לדיאלוג במובן הרחב

, מהבחינה הקוגניטיבית. זולתו ובכך מפנה לו מקום בזכות צמצום עצמוכלי של את אמירותיו ל

משקפות , בה הוא נקלט, כולל מעשה ומידת הקלות, ורבאלי- מובנות של מסר ורבאלי ולאהבהירות וה

. אותו הוא עבר בדרך מן המחשבה ועד גילויו לזולת, במידה רבה את איכות הרדוקציה או הצמצום

, או לחילופין מוגזמת, מיכולת כליו להכיל כאשר נאמר יותר ,הרדוקציה עלולה להיות לא מספקת

או שאינו משקף היטב את הכוונה , כדי שהמסר יהיה ברור, אינו כולל מספיק מידע חיוניכאשר המסר 

ועל אלו פרטים ניתן , מה בדיוק נחוץ לומר: כלומר, בחירת הפרטים הרלוונטיים, בנוסף. הראשונית

. או פחות מוצלחת, יכולה להיות יותר, בשיחה עם בן השיח: ולא פחות חשוב, לוותר במקרה הנתון

שבין מורכבות המחשבה לבין הנכונות לקליטה של בן , בפער, האחד: מותנה בשני דברים הדבר

כאשר המשימה המאתגרת ביותר היא להעביר תכנים מורכבים ועשירים באפשרויות שונות , השיח

עם סוג זה או אחר של מוגבלות  או אינדיבידואל, במיוחד כשהקולט הוא ילד קטן, לפרשנות אישית

הדבר השני שמשפיע על איכות הרדוקציה או הצמצום הוא מידת היכולת . קוגניטיבית

או צרור של , יכולת קוגניטיבית יכולת הצמצום היא למעשה. האינטלקטואלית של מעביר המסר

. ניתן לשער שהן כוללות מרכיב מולד, ומאידך, מתפתחות ומשתכללות עם הגיל, שמחד, יכולות

כאשר מופיעה , ונן כבר בשלבים מוקדמים של התפתחות התינוקבגילוי של יכולת הצמצום ניתן להתב

יחד . התינוק מוצף ברגשות ותחושות כלפי העולם הענק שהוא עדיין חדש ומפתיע. כוונה תקשורתית

אפילו עוד , תינוקות מסוימים מצליחים להיות ברורים למדי בהבעת רגשותיהם ורצונותיהם, עם זאת
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עם תחילת השימוש בשפה ניתן לראות . ים מצליחים בכך פחותתינוקות אחר. לפני השימוש בשפה

  .את הגילוי של יכולת זו יותר בבירור

  .המידות –הכלים הרגשיים 

המידות . ענווה, תמימות, אמת, בטחון, יראה, רחמים, אהבה: השכל מפנה את המודעות אל המידות

ל לבין המידות מתאים לזה היחס בין השכ. הללו הן רגשות ומשקפות את יחסו של האדם למציאות

התוכן עצמו , כאשר האור, השכל מעניק צורה לרגש ומכוון אותו, כלומר. של כלי לאור ושל צורה לתוכן

כי , מוסבר בחסידות, ואכן. ואף הפוכים לשכל, הרגשות הינם שונים מטבעם . הוא מידה זו או אחרת

השכל אינו המקור , לכן. ונה ממנואלא הינם בעלי מציאות ש, הרגשות אינם פועל יוצא של השכל

מעל , ומקורם במקום גבוה יותר, אלא הרגשות עוברים דרך התבוננות של השכל, לרגשות

" הנפש"בספר . ולא לחלק ממנה, אך נולד לאישיות נפרדת, בדומה לעובר ששוהה ברחם אמו,לשכל

ל מתיימר להיות השכ \...\": מסביר הרב גינזבור את השוני המהותי בין השכל לבין המידות

ועיקרו עוסק בשאלה מה טוב , ואילו הרגש הוא סובייקטיבי, לחפש את נקודת האמת, אובייקטיבי

אך , את המעבר בין השכל לרגשות מתאר הרב גינזבורג כמתרחש לעיתים בטבעיות.  "\...\לי

 במקרה של אוטיזם. אלא דורש עבודה ומצריך מאמץ מודע, במקרים אחרים כלא מובן מאליו

  .אך שתיהן לא מתיישבות יחד, המציאות הסובייקטיבית נחשבת כאובייקטיבית

  כוח מלכות

 \...\": בעלת תכונת הכיווניות שהיא, ניתן לומר, המכוונות לזולתהייחודיות של מידת המלכות היא 

כוח זה חובק את כל תהליך התגלותה של הנפש . 17"אין משמעות למושג המלכות ללא זולת כלשהו

שכל ,  רצון, תענוג, עצמות הנפש –הוא מקיים את מעבר האור משלב לשלב . לת וזה ייעודואל הזו

מנת -על"ידי צמצומו של אור הנפש -על, במילים אחרות, או, ידי הלבשת האור בכלים- על -, ומידות

                                                             
17   54'עמ, עבודת גמר, כהנא
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, כשם שדיבור כרוך בצמצום האור המחשבתי העשיר לאותיות מסוימות, שיוכל להופיע במדיום החדש

  "18.טאות בשפתייםהמבו

: בלבושיה של הנפש,כוח המלכות הוא היכולת לגלות בפועל את תובנות השכל והרגשות לזולת

המביא , עצם הגילוי של רעיון זה או אחר לעולם מהווה מימוש של רצון. הדיבור והמעשה, המחשבה

  .לסיפוק ושמחה

, י שהדברים מושמעים לזולתעוד לפנ, ראשית כל, זהו כוח שמכיל. כוח ההבעה העיקרי הוא דיבור

זהו . ידי העולם- שמאפשרת לנסח את אותם דברים בצורה שבה ייקלטו על, את ההקשבה לעצמי

או  ,זוהי היכולת לשמוע: שהדבר מהווה מעין מנגנון בקרה שקודם להבעה, יתכן." אחר בתוך עצמי"

  . נות לעולם החיצוןלפני שהדברים מושמעים או מובעים בצורות שו ,בתור אחר ,לקלוט את עצמי

המסוגלות הראשונית של אדם עוד בגיל הינקות  :ניתן לכנות את היכולת הזו מרטין בוברבשפה של 

היכולת , כלומר, אותה יכולת הזדהות: במונחים של הפסיכואנליזה הקלאסית, או, "אתה-אני"ליחס 

הזדהות "ת המנגנון שמתחילה להתפתח בדרך כלל בין תינוק לאמו באמצעו, ליחס בין סובייקטים

  .כגרעין של תיאוריית המיינדאשר הגדרנו , אותו טיב יחס אל האחר כאל סובייקט, "השלכתית

של " אני"ושה, משלו" אני"יש " אחר"הוא התובנה שבכל " אחר בתוך עצמי"הצד השני של המטבע ב

משלו " אני" יש" אתה"בכל : במונחים של מרטין בובר, או.שלי" אחר"מבחינת ה" אחר"עצמי הוא 

ולא , הוא אחד בלבד מתוך מכלול" אני"ה, במילים אחרות .שלי" אתה"בשביל ה" אתה"הוא " אני"וה

של " אני"שלי גובל עם ה" אני"ה .של אדם אחר" אני"כפי שיש לכל , שלי ישנם גבולות" אני"ול, היחיד

  .אינו מתמזג איתואך , האדם האחר

עם ) או להתכוון לבצע(לבצע , 19פי סטרן-על, ) ודשיםח 9 כבר בגיל(תובנה זו מאפשרת לתינוק 

התובנה מאפשרת לפעוט לשחק . את אימא" להאכיל: "למשל, אותן עושים איתו, האחר פעולות

  .כל אלה הפגועים במידה זו או אחרת אצל ילדים עם אוטיזם .במשחקי דמיון ובמשחקי תפקידים

                                                             
18   52' עמ, שם
163' עמ, אישי של תינוקות-עולמם הבין", סטרן 19  
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  שבירה ותיקון

מצב שבו השכל . וצאה של חוסר צמצום של כל מידה ומידהמצב השבירה בתורת החסידות מוגדר כת

הרגשות . אשר כל אחת מהן שואפת למלוך בנפש בבלעדיות, אינו מסוגל עוד לשלוט על המידות

, לרבות, שאינו מצטמצם ובכך אינו מפנה מקום לרגש אחר, הינם עוצמתיים באופן מיוחד ומלאי אור

ואין אפשרות לאינטגרציה בין , ת הפכים ולהתכללותאין אפשרות לאחדו, במצב כזה. להפוך ממנו

אם נתייחס . אלא אם כן מתרחש התיקון, כך שרגשות מורכבים אינם יכולים להיבנות, הרגשות

רבים , המתאר את מצב השבירה של תחילת החיים, מאת כהנא" שבירה ותיקון"לציטוט מתוך הספר 

יזהו בו ודאי ,  ASDהכרות אישית עם אנשים עם או מ, המכירים את האוטיזם בתחום עיסוקנו, מאיתנו

  ":פרופיל"האת 

ולרוע המזל לרשותו של הילד עומדים כלים , ריבוי האור יוצר תחושות רגשיות רבות עוצמה במיוחד"

כלי ההכרה שלו פשוט אינם מסוגלים לצייר יותר מאשר את . דלים ביותר כדי להכילן ולהתמודד עמן

יכולת לעשות אינטגרציה של הרגע הנוכחי עם הרגע שחלף ועם הרגע אין לו . מצבו ברגע הנתון

או בין אני , בוודאי שאין לו יכולת לעשות אינטגרציה בין צדדים שונים של מציאות אחת. שעתיד להגיע

' עמ.(20שאינם מתאחדים, עולמו בנוי משברי מציאותאבל בינתיים , כל אלה עתידים להגיע. לאתה

60( "21  

 הצד הקוגניטיבי מתבטא בכלים. והרגשי או המוטיבציוני, הקוגניטיבי: י צדדיםלשבירה ישנם שנ

הצד הרגשי של השבירה . הכולל תפקודים ניהוליים, של כושר עיבוד המידע,שאינם מפותחים מספיק

הקדשנו את מרבית תשומת ליבנו לצד , עד עכשיו. עוצמת רגשות גבוהה, כלומר, מהווה ריבוי אורות

  .עת נביט בצד הרגשי של השבירהכ. הקוגניטיבי

והפרט הזה הופך , )פרט מבודד(מתלבש בכלי קטן , הרצון, כלומר, אור מקיף, בלשון החסידית

פעמים " נתקע"בהם ילד עם אוטיזם , או מחשבה מסוימת ,הוא יכול להיות רצון מסוים. לתכלית הכול

  :ציאותוכך הדבר מתרחש במ. והוא בקושי מצליח לצאת מהמקום הזה, רבות

                                                             
 
 הדגשה שלי 21
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הרצון הזה ". סוף העולם"זהו , אם הילד רוצה משהו .כל העוצמה של הרצון מתמקדת בכלים הקטנים

לא לחיבור בין הדברים ולבטח לא לחיבור בין חכמה  ,אין כאן מקום לחיבור. ממלא את כל עולמו

א את ובוודאי של, באותו רגע ,ילד זה אינו מסוגל לראות תמונה שלמה מאחורי הפרטים. לבינה

שהוא עלול לפגוע במישהו , לשים לב לכך, למשל .העומדת מאחורי החיצוניות, הפנימיות של הדברים

במילים . אין בכוחותיו לראות את הסובייקט בזולת, כלומר, בזמן שהוא מקבל את הדבר הרצוי

  .ובוודאי שלא ביטול, הוא אינו מסוגל לבצע צמצום, אחרות

שבו מאחורי הפרטים רואים את עיקר המשמעות , צב של ביטולילד מצליח להגיע למ, במצב תקין

הציטוט הבא מסביר את טיבה של . אך ילדים אוטיסטים אינם זוכים לתיקון זה במלואו, הכוללת

  : התפיסה במצב של שבירה

כדי להבין זאת . 'בתוהו היו האורות מרובים והכלים מועטים': לכך יש נוסחה מקובלת בכתבי חסידות"

שמעצם טבעו קולט את , החושי, כי כל תפיסה אנושית עוברת דרך המדיום הגופני, כורחשוב לז

תפיסה של המציאות כאוסף פרטים ). בלשון החסידות, ישויות(המציאות כאוסף פרטים מבודדים 

שכן התגלות כזו אינה יכולה להתרחש אלא , נבדלים היא אכן מכשול מהותי להתגלות הנפש

, במונחים של התיאוריה הקוגניטיבית, מצב השבירה )" .61- 60' עמ.(במציאות הרמונית ושלמה

החסך , שהצענו בפרק הקודם, בניסוח החדש לתיאוריה, או, מרכזית חלשה מקביל לקוהרנטיות

הוא שחסך זה , שניתן ללמוד מתורת החסידות אודות התופעה, החידוש. ביכולת האינטגרטיבית

מהווה חסך זה מכשול , במונחים הפסיכולוגיים, או, נפשמהווה מכשול עקרוני בהתגלות האור שב

שבאות לידי ביטוי בקרב אנשים עם לקויות , תופעות –בביטוי העצמי וכן בהתמצאות וחיבור למציאות 

כי התהליך הטיפולי עבור אנשים אלה נעוץ , חשוב לציין כאן. במידה זו או אחרת, בתקשורת תמיד

תופעות , הסברים אודות מושגים, כלומר. ות שבה הוא חיבמידה רבה בתיווך בין האדם למציא

אותם הוא , הדבר נעשה באמצעות האינטגרציה מתוך שברי מידע. שעליו לעבור ביומיום, ומצבים

אדם , אם נחזור שוב למינוח החסידי. אל תמונה שמאחדת אותם למשמעות, קולט בנפרד כפי שהם

, כאשר כל אחת מהן בעלת ערך בפני עצמה, נפרדותעם אוטיזם נוטה לראות מציאות כאוסף ישויות 

שנסתרת (בעוד שאנשי טיפול וחינוך מסייעים לאדם כזה למצוא את המשמעות , ללא קשר לאחרות
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שהישויות שמרכיבות אותה יהיו בטלות , תמונה. שעומדת מאחורי אוסף זה של ישויות) בפני אדם

  . לה

החוכמה , ראשית. מתבטא בשני דברים, הדעת אשר מתבצע באמצעות, החיבור בין חוכמה לבינה

מדובר , כלומר, לעשות את אינטגרציה בין הפרטים, מסייעת לבינה לחבר את הפרטים לתמונה

באמצעות החוכמה הבינה מצליחה לגלות את המשמעות שעומדת מאחורי התמונה , ושנית. בצמצום

  . הביטולזהו . לחדור לרובד העמוק יותר של ההבנה, כלומר, השלמה הזאת

נפגשים , שמאפיין את האוטיזם, במצב של שבירה, בנקודה זו של חסך ביכולת האינטגרטיבית, ובכן

, החוסר בשתי יכולות אלה. הביטול והצמצום: הקשורים זה בזה, שני  מושגים חסידיים משמעותיים

ם את שני החסכים העקרוניי, כאמור, משקף, בהתפתחות האישיות, בהחלט, כרוכותששתיהן 

  . חסך באינטגרציה וחסך ביכולת ההזדהות: כפי שניסחנו קודם, באוטיזם כהפרעה התפתחותית

, אותו ניתן ללמוד מחסידות, הנובע מההכרה בשני סוגי החסכים המוזכרים, החידוש העקרוני הנוסף

. ההבנה הפנימית וההבנה החיצונית: הוא ההבחנה העקרונית בין שני סוגי ההבנה האנושית

כל אדם עם אינטליגנציה . בו עוסקת החסידות, הזו נגזרת מן הפער בין הפנימיות וחיצוניותההבחנה 

ואפילו , דברים בפני עצמם, כפי שהם, מסוגל להבין דברים ברמה חיצונית, כולל אוטיסט, תקינה

ההבנה , אך ללא ההבנה הפנימית. לקטלג אותן לכללים ולבנות תיאוריה, למצוא חוקיות בין תופעות

אין את הגמישות והספונטניות שמאפשרות ליישם את הידע בכל מצב , המשמעות הנסתרת של

הוא כנראה תחום האינטראקציה , הדורש גמישות מחשבתית רבה ביותר, תחום הדעת. אפשרי חדש

, ולא מעט אף מטעים, תחום שבו הכללים עוזרים הרבה פחות. אישית-החברתית והתקשורת הבין

  . הרי כל נפש היא עולם ומלואו, חוזרים על עצמם כיוון שהמצבים בקושי

, פריורי- אפשר ללמוד לעולם א-אותה אי, מהות יכולת ההבנה הפנימית והאמיתית את נפש הזולת

  . על יכולת ההזדהות, פי ההשערה-על, מושתתת

  .בכך נדון להלן? או בתהליך התיקון של תינוקות אוטיסטיים, בהתפתחות, אם כך, מה וכיצד משתבש
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  במונחי החסידות" שלוש נקודות פגיעה"

דנו בהשערה שחייב להתקיים מנגנון אחיד לאורך כל התפתחותו הפסיכולוגית של , בפרק הקודם

שמנגנון זה , הצענו.ומבוסס על חיבור בין התינוק לאמו, המאפשר לו להתקדם משלב לשלב, התינוק

התחושות הבלתי ממוינות משחקות כאשר , מגעית-מתחיל לפעול כבר בשלב של העמדה האוטיסטית

, כבר אז קיים מעין בסיס לפיתוח יכולת המיון, פי הנחתנו-על. תפקיד עיקרי בחווייתו של התינוק

, התחושות, מבחינה רגשית, הנעוץ בהבחנה בין תחושות משמעותיות יותר מאחרות עבור התינוק

, את הנתונים המתאימיםאת התחושות הללו הוא מזהה רק כאשר הן פוגשות . הקשורות לאמו

-אלא על פרה, לא מדובר עדיין על קונספט כלשהו,בשלב זה, כאמור. את נוכחותה של האם, כלומר

  . בשפה של ביון –" מכל"קונספציה  או 

שמהווה בסיס לבניית , שמשתמע מכך שלרגשות יש תפקיד מכריע בפיתוח יכולת הזיהוי, חשוב לציין

הקשורות לנוכחות אמו בזכות חשיבותן הרגשית , שות מסוימותהתינוק לומד לזהות תחו: החשיבה

  .המיוחדת עבורו

כוח "היינו מגדירים כ, שהוא הנכונות לקליטה עתידית, של ביון" פציהסקונ- פרה"או , " מכל"אץ אותו 

בהתאם  ליכולות התפיסה של , המופיע בכל שלב בצורה מורכבת יותר, זהו מנגנון החיבור". הדעת

תהיה , בתחילה.ווה את התפתחותן של היכולות המתאימות לשלבי ההתפתחות השוניםומל, התינוק

, בתורה, יכולת זו. יכולת המיון: המהווה בסיס להתפתחות של יכולת מורכבת יותר, זו יכולת הזיהוי

  .בשלב הבא, מאפשרת את פיתוח יכולת האינטגרציה

כיוון שכל אחד , בין חוכמה לבינה הוא הפרדה, השלב הראשון של החיבור אותו מבצע כוח הדעת

הדבר נכון גם לגבי החיבור . מנת להתחבר למשהו נוסף-על, מהכוחות האלה חייב להיות מוגדר ככזה

יש , מנת להתחבר למישהו-על: אשר משמעותי באופן מיוחד לאנשים לקויי תקשורת, בין אנשים

  ".אני"לדעת את הגבולות של ה

החוכמה  :בין שני כוחותיו העיקריים ,או בהבדלה ,צה בהפרדהשלידת כוח השכל נעו, ניתן לומר

במצב כזה שני הכוחות . הם מתערבבים ,המקום של הביטול ושל הישות,במצב של שבירה. והבינה
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המוצג בעמדה , "רע"ול" טוב"את המיון הראשוני ל, בפרט. אינם מסוגלים לבצע את תפקידם

אינו מתאפשר כיוון שתפקודה של , ידי הבינה-בצע עלשאמור להת, המיון. הסכיזואידית הפרנואידית

  . הבינה עדיין אינו מופרד ואינו מוגדר

הבינה לא יכולה להפעיל את הכוח שלה ולעשות את הארגון , כל עוד הפרדה בין חוכמה לבינה

כיוון שמשמעות רגשית , חווית השבירה היא קשה למדי. הראשוני ואדם נשאר במצב של שבירה

בנפש יש אור . לידי ביטוי בעוצמה גבוהה מאוד והמשמעות הזאת  היא בסיסית מאודלדברים באה 

  .מנת לגלות אותו- אך הכלים אינם מספיק מפותחים על, מאוד גדול

חומרת החולשה של כוח הדעת בקרב האנשים עם אוטיזם  ,לפי הטענה שהועלתה בתחילת הפרק

המתפרשת על , שת הקלינית של האוטיזםנקבל את כל הק, לפיכך. יכולה להופיע בדרגות שונות

היא לא תאפשר את , אם חולשתו של כוח הדעת היא משמעותית ביותר. שלוש נקודות עיקריות

התפתחותה  ,במקרה כזה. פרנואידית-מגעית לעמדה הסכיזואידית- המעבר בין העמדה האוטיסטית

, היכולת האינטגרטיבית עוד לפני פיתוח, של המערכת הקוגניטיבית תתעכב במצב של יסודות בטא

הצעד הראשון  כאשר חולשתו של כוח הדעת פחות חמור. בו חוויות התחושות מתקיימות בפני עצמן

יוכל להיבנות ובכך יווצר פוטנציאל אדיר  ,ואיתו הבסיס להתפתחות החשיבה,אל החוויה המודעת

השקעה בפועל אשר מימושו תלוי במידה רבה מאוד ברמת המוטיבציה וה, פוטנציאל, לצמיחה

  . כמו גם  בתנאים הרגשיים האופטימאליים להתפתחותו, בהצלחת הילד מצד הסובבים

מומחים מצאו במוחם של אנשים עם . ניזכר במידע מעניין שמספק לנו המחקר הנוירולוגי, בהקשר זה

 ,יתרה מזאת. בין אזורים מרוחקים של המוח, במיוחד, אוטיזם הפרעה בחיבוריות בין הנוירונים

חוקרים במכון ויצמן מצאו מתאם בין מידת חוסר הסנכרון בפעילות עצבית בין אזורים שונים במוח 

  . לבין חומרת הסימפטומים של אוטיזם

מגעית לעמדה - שבה הפגיעה חלה במעבר בין העמדה האוטיסטית, הראשונה אפשרותב

שבמידה רבה יישאר  ,יש לקחת בחשבון את המצב הקיים לפני השבירה ,פרנואידית-הסכיזואידית

כאשר אנו , מדובר על מצב השבירה עם ריבוי אורות ומיעוט כלים ,במקרה זה .ללא שינוי התפתחותי

המצב שתיארנו , רואים את המציאות כאוסף שברי מציאות שאינם מקושרים בינם לבין עצמם
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היבנות בשלבים שהיו אמורים ל, בחשבון את המנגנונים יש לקחת, כמו כן. שבו כולנו נולדים,לעיל

יחסי , השלכה והזדהות, הדיפרנציאציה בין הרגשות, מנגנון הפיצול :אך לא ייבנו באופן תקין, הבאים

  . אובייקט והיחס אל זולת כאל סובייקט

האורות אינם . עצם תהליך התיקון אינו מתחיל כשורה, באפשרות זו של הפרעה בשלב מוקדם

שלא רק , גבוהה כנראה עד כדי כך, עוצמת האור במידות. מוכנים להצטמצם והכלים אינם מתפתחים

אלא גם אין שום אפשרות להכניס דבר כלשהו , שאין מקום לביטוי של מידה נוספת בכל רגע נתון

מידת המלכות , במידה שהצמצום אינו מתבצע כלל. אין מקום לקליטה או להקשבה, כלומר, מבחוץ

הנפש כלואה בתוך עצמה  ,במצב כזה. ולת באותו מקוםאינה באה לידי ביטוי ואין שום התכוונות לז

האינטראקציה עם הסביבה אינה מצליחה להתקיים  . כולל לאדם עצמו, ואינה יכולה להתגלות לזולת

לא נראה שקיים פוטנציאל לפיתוח אינטליגנציה כללית  ,במצב זה .ולמידה אינה מתרחשת כלל

. נפשו של ילד כזה כלואה בגופו, ככל הנראה ?מה מתרחש בנפש של אותו ילד. תקינה גם בעתיד

הנסתר , מתיימר לחשיבות בפני עצמו וחוסם את האור, שאמור לשמש את הנפש בתור כלי, הגוף

האינטגרציה . לא מבחינת הצמצום ולא מבחינת הביטול ,תהליך התיקון אינו מתרחש, כך. מאחוריו

, י מקרה מיוחד בקיצוניותו של חוסר צמצוםזהו אול. בין הישויות או הקטגוריות אינה מתרחשת כלל

שלאחרות אין מקום , כאשר ישות אחת או קטגוריות מעטות נלחמות חזק כל כך על מקומן ומשמעותן

בעלת ערך עצמי נפרד ותופס את , והוא ישות בפני עצמה, כאשר כל פרט מידע הוא חשוב .להיכנס

הוא אינו פתוח להשפעה מגורמים , מבלי להתחשב בפרטי מידע אחרים, המשמעות" שטח"כל 

  .הוא סגור בתוך עצמו ואינו יוצר חיבורים שבונים משמעות חדשה, חיצוניים

כיוון , אין אפשרות להגיע לביטול -  כאשר יכולת הצמצום אינה מתפתחת כראוי, שבעצם, עולה מכך 

על כך . ביטולאך גם יכולת צמצום ברמה כלשהי אינה מבטיחה את ה. שללא הצמצום אין אינטגרציה

  . נדון בהקשר לאוטיזם בתפקודים גבוהים יותר

היא למעשה הבסיס למכלול הפונקציות  ,שלא הספיקה להתפתח לפני הפגיעה, יכולת המיון

היא מהווה תנאי הכרחי לפיתוח החשיבה , בפרט, הקוגניטיביות שנחוצות לתהליך החשיבה

כעת ניתן לראות שהפשטה איננה רק " :שמתחילה להיות רלוונטית בהמשך ההתפתחות, המופשטת
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זוהי גם קשירה יחדיו של תופעות המזוהות . חילוץ תכונות מסוימות וקונקרטיות יותר מתוך תופעה

תהליך של . כך מתפתחת המחשבה. (...) התופעות שאינן שייכות ובידודן מתוך שאר, כשייכות ביחד

י בדיפרנציאציה הוא שמכשיל את הקוש, לכן. 22"ואחריו הצטברות של משמעות, קשירה-התאמה

  .יכולת החשיבה המופשטת

היא מאפשרת להבדיל בין : מיון בסיסי זה חיוני גם להתמודדות עצמאית יומיומית עם המציאות

חומרת המצוקה , מכאן .מהם יש להימנע, אליהם יש לשאוף לבין אלה הבלתי רצויים, דברים רצויים

אשר , " אוטיסטים בתפקוד נמוך"מדובר על ילדים . ן שלהםשחווים ילדים שלא פיתחו את יכולת המיו

אינם מסוגלים לדאוג לעצמם באופן עצמאי וחייבים קבלת מענה קבוע על צרכיהם הבסיסיים מצד 

  . הסובבים

ניתן להתקדם לעמדה , אם כך. ידי הבינה התאפשר-שהארגון הראשוני עלאפשרות אחרת היא 

שיוכלו לפתח בבגרותם את כוח הבינה , ינוקות אוטיסטיים רביםאלה יהיו ת. פרנואידית-הסכיזואידית

כיוון שכוח זה הופרד מכוח החוכמה ומסוגל לבצע חלק מהעבודה החשיבתית באופן , בצורה יפה

עם . במקרים שבהם לא מן ההכרח לחדור למשמעות הפנימית של דברים, אוטונומי במידה מוצלחת

, עקב הליקוי בחיבור שביניהם, ע באיכויותיה של החוכמהכיוון שכוח הבינה לא יוכל להסתיי, זאת

  .מנגנון החשיבה עלול להיכשל, במקרים ששיש צורך להבין מעבר לדברים כשלעצמם

 ,כלומר, פרנואידית כן מתרחש-מגעית לעמדה הסכיזואידית-כאשר המעבר בין העמדה האוטיסטית

גם לגלות את הרגשות מאחורי  הצליחה, ולכן, שהנפש כן הצליחה לעבור את המחסום הראשון

שלנפש יש דרך , משמעות נוספת היא. התחושות ולהבדיל בין רגשות טובים לאלה שלא נעימים לה

הצמצום בתהליך . ושיש מקום בעולמה גם לזולת, לגלות את עצמה ולחוות חוויות מהעולם החיצוני

אך , ת הבחנה בין הטוב לרעמתבצע. התיקון מתקיים ברמה מסוימת ולנפש יש כיווניות כלפי הזולת

 ,כתוצאה מכך .בין אין ויש, בין דין לרחמים, אין מודעות לאפשרות של מציאות מורכבת בין טוב ורע

משמעית שגורמת הרבה פעמים לאנשי החינוך -גונית וחד-מתעצבת תמונת העולם מאוד חד

  .".לבן- רואי שחור"לתאר את תלמידיהם כ, שמלמדים ילדים עם אוטיזם

                                                             
: מתוך 65מ ''ע, החשיבה הקלינית של וילפרד ביון 22  
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קיימת במקום , אם כך. סכיזואידית מתפתח ניסיון ראשוני של ארגון- בעמדה הפרנואידית, וגדןלפי א

קיימים שני , אם כן, בתורת החסידות. בשפה של ביון, הזה התחלה ראשונית של פונקציות אלפא

  .במידה זו או אחרת, בתנאי שהן פועלות בשיתוף, חוכמה ובינה :סוגים של פונקציות אלפא

מתפתחים ניצנים של , מגעית-לעומת העמדה האוטיסטית, פרנואידית-הסכיזואידית בעמדה, לכן

הבחנה בין חוויות נעימות  ,כיוון שבצורה פשוטה ביותר מופיעה הבנת המשמעות, יכולת הביטול

  . לבלתי נעימות

עדיין , או קרובה לממוצע ,בהיותם בחלקם בעלי אינטליגנציה תקינה, ילדים ברמה כזו של הבנה

רק שבתחום המציאות . של המציאות החברתית, בפרט, דבקו במאפיינים החיצוניים של המציאותיי

כיוון שבתחום זה , החברתית סגנון זה של תפיסה מכשיל את האנשים האלה בצורה האכזרית ביותר

ילד עם אוטיזם שמוצא את עצמו , כך למשל. הפער בין הפנימיות לחיצוניות בולט באופן מיוחד

הוא ירגיש , למחרת. פי צבע חלצתם-ימיין הרבה פעמים את ילדי כיתתו על, ינוכית חדשהבמסגרת ח

יכול לפתור את בעיית , למשל, פי צבע שיער- מיון על. מצוקה בלתי נתפסת כאשר הצבעים יתחלפו

טמפל גרנדין מתארת . אישיים יישארו באותה החומרה–אך יתר הקשיים הבין, זהות הילדים

פי סוג הכובעים - מעדיפים למיין תמונות של אנשים על ASDנמצא שילדים עם בו , מחקר 23בספרה

העיקרון כאן הוא אותו . לעומת קבוצת הביקורת, כמובן, זאת, פני קריטריון הבעת הפנים- על

על  ,כיוון שהן מעידות על רגשות, לילדים מקבוצת הביקורת חשובות יותר הבעות הפנים:העיקרון

ואילו . שנראה יותר ומשמעותי פחות, האור הנסתר מאחורי הכלי, הבעות משהו שעומד מאחורי אותן

ידם בפני -כיוון שהוא נתפס על, הילדים הלוקים באוטיזם אינם מעדיפים את קריטריון הבעות הפנים

הוא רק , במקום להוסיף אינפורמציה ,לכן. הוא לא מייצג עבורם ביטוי לדבר פנימי יותר, עצמו ותו לא

  .יןמסבך את העני

: כותב כהנא על מצב שבו הכלי חוסם את האפשרות להגיע להפנמת האור, 24בעבודת הגמר שלו

שכן קל יותר , מאשר הכלי, האור הינו קשה הרבה יותר לתפיסה, מבחינה קוגניטיבית טהורה"...

                                                             
23 “The Autistic Brain: Thinking Across the Spectrum” 
24 .1989 ,עבודת גמר, "דית"תיאורית האישיות החב", כהנא  
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שמציאות של , יתכן בהחלט מצב. \...\. מאשר להבין את משמעותו הייחודית, לתפוס דבר מה נמצא

כך אנו עשויים : שתחסום את הדרך לקליטת האור האמור להאיר דרכו, מה תקבל חשיבות כזודבר 

במקום לנסות להבין מה הוא אומר במקרה כזה ניתן לומר \...\להתרכז באיכויות קולו של האדם 

  ." במקום לגלותו , שישותו של הכלי מכסה על אורו

חל בשלב המאוחר יחסית של   ASDעם  השיבוש בתהליך התיקון בתינוקותש כעת נדון באפשרות

  .בשלב של העמדה הדיכאונית, ובפרט, התפתחותם הפסיכולוגית

כיוון שכאן מדובר , אפשרות זו הינה בעלת חשיבות עקרונית לצורך חידוד ההבחנה של טיב האוטיזם

 חלקם יגיבו בצורה, על תינוקות שעתידים לפתח אינטליגנציה תקינה וחלקם אף גבוהה מהממוצע

רבים מהם , מתאימה במצבים חברתיים ואולי אף יעברו בהצלחה את הטסטים של תיאוריית המיינד

  ?אם בכלל, במה הם בכל זאת מוגבלים, אם כך. יצליחו לרכוש מקצוע מכובד ולבנות מערכות יחסים

ננסה לראות את אופן המנגנון של הזדהות השלכתית אצל התינוקות עם , מנת להגיע לתובנה הזו- על

  .אך הפעם נוסיף לתיאור זה גם את הפן של תורת החסידות, אותו כבר תיארנו בפרק הקודם, אוטיזם

המקביל במידה רבה לתהליך ההזדהות , מתאר כהנא תהליך) 71' עמ" (שבירה ותיקון"בספר 

, לוקחת אליה מחדש את המידות שנשברו) האימא(לפיו הבינה , "עיבור השני"המכונה , ההשלכתית

  . הוליד אותן בצורה מתוקנתבשביל ל

, אל אמו -,יסודות בטא במונחי ביון,שהתינוק משליך את הרגשות הבלתי נסבלים שלו , נניח, כעת

אמו עורכת אינטגרציה של אותם רגשות של התינוק . ועד לרגע זה המנגנון עובד באופן תקין

א רואה את התינוק את איך שהי ,היא מביאה בתהליך זה את עצמה. באמצעות כוחות הנפש שלה

 ,בזמן את צרכיו הגופניים- היא רואה בו, יחד עם זאת. היא אוהבת אותו ומוקסמת ממנו .שלה

היא עורכת במערכת הקוגניטיבית שלה את האינטגרציה , כלומר. ודואגת לספק אותם ,החיצוניים

כפי , הדברים ומחזירה לו את ,בין החוכמה לבינה של התינוק, הראשונית בין הפנימיות לחיצוניות

מנגנון  ,מתבצעת באמצעות התכוללות, כזכור, האינטגרציה בין חוכמה לבינה. שהיא רואה אותם

השילוב בין שני הכוחות . דומה להזדהות אנושית שאולי מהווה תנאי מקדים לפיתוח יכולת זו
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מביא להבנה מלאה ועשירה את המציאות וכן מאפשר את  ,פי החסידות-על, השכליים האלה

דבר זה כידוע לוקה בחסר אצל  .חדשות הרעיונות וזרימה חופשית ויצירתית של תהליך החשיבההת

עכשיו מגיע השלב שבו התינוק מקבל בחזרה מאמו את התכנים החווייתיים . אנשים לקויי תקשורת

מנת ללמוד את שני הדברים -על, ואיתם הוא אמור להזדהות, בשפה של ביון , שלו בצורה של אלפא

, את האינטגרציה בין פרטים למשמעות חדשה: וכן להבנה תקשורתית, יים לתהליך החשיבההחיונ

בלשון , או, את העצמי אל תוך הזולת" להכניס"שהיא היכולת , ואת ההזדהות עצמה, הביטול, כלומר

שמתאפשרת , היכולת לראות את הזולת בתוך עצמי,היחס לזולת כאל סובייקט, הגישה הדינאמית

שאמורות להירכש באמצעות המנגנון , שתי יכולות אלה. המזוהה עם הצמצום, המלכותבזכות מידת 

כיוון , ככל הנראה .ידי תינוקות עם אוטיזם במידה מספקת- אינן נרכשות על, "הזדהות השלכתית"

שהם אינם מצליחים לקלוט בחזרה מאימם את התוכן החוויתי שלהם בצורה שמאורגנת לחוויה 

, ניתן לשער? מדוע זה קורה. אינם מצליחים להפנים את מנגנון ההזדהות עצמו או הם/ו סובייקטיבית

 .שנותנת אפשרות לקלוט את שני הפנים של אותו הדבר, שהקושי נעוץ באינטגרציה בין חוכמה ובינה

ובו , המסתכלת אליו בדרך האוטנטית שלה, לזהות את האם כסובייקט עבור התינוק, במקרה זה

בכל פעם שקיים צורך . של התינוק" עצמי"ה, כלומר, כן אליו היא מתייחסתלזהות את התו ,בזמן

שמשמעה צמצום של כל אחד מהדברים , נדרשת אינטגרציה, זמנית-לקלוט יותר מדבר אחד בו

שהם אינם קולטים את , מה שקורה בפועל בתפיסה של אנשים לקויי תקשורת הוא. במידה מסוימת

, )כתוצאה מחוסר הצמצום, כנראה(אלא אחד מהם בלבד , זמנית-וב ,הפנימי והחיצוני  ,שני הפנים

אשר חסרה בצורה משמעותית ביותר אצל אנשים , יכולת האמפתיה. את הפן החיצוני, ברוב המקרים

, דורשת באופן הכרחי את השילוב בין חוכמה לבינה, כולל הפיקחיים והמוכשרים ביותר, עם אוטיזם

  .זמנית-נימית בושמאפשר את הראייה החיצונית והפ

של " בינתי"כולל החלק ה, גם כאשר הבינה שלהם מפותחת באופן יוצא מן הכלל, אנשים אלה

שאמור לחבר , נשארים לקויים ביכולת הביטול של חוכמה עקב הליקוי בכוח דעת, תיאוריית המיינד

לראיית  כיוון שגם ראייה חיצונית מפותחת ביותר עדיין איננה מספיקה, את הבינה עם החוכמה

הדבר מסביר את חוסר היכולת לבצע  .העולם המלאה עקב חוסר ביטול כאיכות עקרונית של החוכמה
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כולל הקצה החזק , שמתבטא ביטוי בקוהרנטיות מרכזית חלשה אצל כלל האוטיסטים, אינטגרציה

  .ביותר של הקשת

  .להלןשאותן אתאר , מכאן אפשר ליישם את המודל שבניתי על שלל תופעות של אוטיזם

זה הדבר שעומד .  עקב תפקוד לקוי של כוח הדעת, הבדלה וחיבור ,באוטיזם יש שני קשיים עקרוניים

  .העיבוד והפלט, הקלט: בכל מישורי עיבוד המידע האוטיסטיים בבסיסם של כלל הלקויים

בין : רביםבמישורי חוויה ,נובעים ליקויים במגוון סוגי חיבורים נוספים, מחיבור לקוי בין חוכמה לבינה

בין מילה , בין פרטי מידע שונים, בין תחושות שונות, בין רגשות, בין מחשבות, שכל למידות

 . שחסכים חווייתיים אלה משתקפים בהתנהגות, מובן. בין האני והאחר, בין הידוע לחדש, להקשרה

מכאן ניתן להגיע לשתי . הבינה אינה מקבלת ממנה משמעות, עקב חוסר החיבור לחוכמה

, מנת להבין את הזולת-על. בניסוחן החדש ,תיאוריית המיינד ותיאוריית קוהרנטיות חלשה,יאוריותהת

אך ללא , היא יכולה לבנות תיאוריה. הבינה בלבד אינה מספקת, במובן של לראות אותו כסובייקט

לעיתים , הבינה מסוגלת ,כמוכן. החוכמה היא לא תוכל לראות את פנימיותו מעבר לאוסף הכללים

, שרואה מעבר לסך הפרטים, אך ללא החיבור לחוכמה .לאסוף נתונים ולעבד אותם, בהצלחה רבה

היא תכיר את . היא לא תדע מה היא מחפשת להסביר ולא תגיע באופן טבעי למשמעות גבוהה יותר

  ". שפה זרה"המציאות כ

  תופעות שנובעות מחוסר יכולת הצמצום

להלן קשורות לכשל בראיית הזולת כסובייקט והתכוונות כל התופעות שאותן אתאר  ,באופן עקרוני

  .בהתמקדות בסובייקט של עצמי, ובמקביל, אליו

שבו כל צד מצמצם את , בתיאוריה של פרופסור רוטנברג מדובר בשיח הדיאלוגי של מרטין בובר

  . המבוסס על תחרותיות בין הצדדים, מול השיח הדיאלקטי ההגיליאני, מקומו שלו לטובת האחר
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או  ,אלא מדובר למעשה על ההנחה, במסגרת דיוננו אין הכוונה לפינוי מקום רצוני או מכוון לבן השיח

ונפשו עצמה היא אחת , כסובייקט,שנפשו של בן השיח קיימת לצד נפשו של האדם עצמו, ההפנמה

  .מתוך מכלול הנפשות הקיימות בעולם

  ? כיצד אדע –מה חשוב יותר או  !לא מבינים אותי

או משתי מילים  ,שמתחילים להרכיב משפטים ממילה אחת בלבד, דיברנו על פעוטות במבוא

, למשל. כי במצב תקין יש לילדים צעירים בגילאים אלה נטייה להשתמש בשפה באופן יעיל, והראינו

אלא , "אני"או את המילה , "רוצה"הילד לא יגיד את המילה , "אני רוצה לשתות"כדי להעביר מסר 

הילד יקבל מענה , שהמסר יהיה ברור וכתוצאה מכך, העיקר הוא". בקבוק"או  ,"לשתות": יגיד מילה

ילד שסובל מהפרעת תקשורת מתקשה לבחור את המילה הנכונה ולבנות את המסר בצורה . לצורכו

, כאשר כוח החוכמה פועל מאחוריו. כל המילים במשפט הינן שוות ערך, מבחינת כוח הבינה .יעילה

ח הבינה לבנות היררכיה על בסיס החשיבות שנובעת מהמשמעות הכוללת ולוותר על הוא מסייע לכו

המסר הופך , בזכות השילוב של שני כוחות החשיבה האלה, כך. הפחות משמעותי במקרה הנתון

הבחירה , הבינה מנותקת במידה רבה מהחוכמה, פי התיאוריה המוצעת-כיוון שעל. לברור לזולת

עיקרון זה של סיבת הכשל במודעות לרלוונטיות יכול . בצעת בצורה נכונהבמילה הרלוונטית אינה מת

  . להופיע במגוון מצבים ומישורים תקשורתיים ובכל הגילאים

פי -מציאת הזהה והשונה בין דברים על, כלומר, שבבסיסה פעולת השוואה, יש לציין כי יכולת זו

אינה מפותחת מספיק טוב אצל , למידההפונקציה שעומדת מאחורי כל תהליך , קריטריונים מסוימים

נובע מחוסר דיוק בהבחנה בין קריטריונים , כפי הנראה, עיקר הקושי כאן. אנשים עם אוטיזם

חוסר ייחוס , או לחילופין ,השגיאות תהיינה הכללות יתר ,מכאן. עקרוניים לאלה הפחות משמעותיים

  .דבר חדש לקטגוריה מוכרת

אך מסתפק , הוא לא מבין את המילים, ילים טובות שנאמרות לוכשתינוק מחייך בתגובה לחיוך ומ

תחושת החיבה של עצמו , כוונה תקשורתית, אהבה או חיבה כלפיו: במכלול המידע שעומד לרשותו

הוא פחות , למשל משמעות המילים, המידע החסר. שבא אתו במגע וכדומה, כלפי האיש המחייך

להגיב בהתאם וליהנות , להבין את הכוונה משמעותי עבורו באותו רגע ואינו מפריע לו
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שתינוק עם אוטיזם אינו מחפש קשר עין עם , לעומת זאת, יתכן. מהאינטראקציה עם משהו בעל כוונה

כיוון שאינו , שעליהם יוכל להפעיל את כוונתו שלו, בעל כוונה זה או אחר ומעדיף מגע עם חפצים

כיוון שהבלתי ידוע אינו פחות משמעותי , זאת .את הכוונה של האחר ,מסוגל לשאת את הבלתי ידוע

או  ,כשאנו קוראים. כאשר אין הפרדה בין מה שחשוב יותר למה שחשוב פחות, עבורו מהידוע

נבין את , אך אלו הן מילות מפתח, משפט ארוך בשפה זרה ומבינים שתי מילים בלבד ,שומעים

, וכרות לנו פרט למילות המפתחאך כאשר כל המילים האחרות מ. המשמעות העקרונית של המשפט

למעשה כולם חשובים והעדרו של אפילו אחד , במצב שבו כל פרטי המידע הם שווי ערך. לא נבין דבר

  .מהם יפגע בהבנה ועלול להביא אף לחוסר הבנה מוחלט

, אשר טרם פיתחו היטב את היכולות שלהם ללמוד ולחשוב, שגם בילדים הצעירים, ניתן לומר, על כן

ניתן להבחין בניצנים של יכולת , לבים הראשוניים של התפתחות היכולות האינטלקטואליותכבר בש

עליהם , זוהי יכולת שמהווה לאורך כל הדרך חלק בלתי נפרד מהכישורים הפרגמאטיים. הצמצום

שבהם ילדים אוטיסטים עם אינטליגנציה תקינה , קיימים מקרים. הרחבנו בפרק המוקדש לנושא

על מנת שבקשתם תהיה ברורה , ד גיל שבע לבקש דף ועיפרון בשביל הציוריצטרכו ללמוד ע

. תחושה שמלווה פעמים רבות אנשים עם אוטיזם היא התחושה שלא מבינים אותם. לסובבים

, כיוון שבנוסף לכך שהם מתקשים להבין את הסביבה וציפיותיה מהם, התחושה הזו תואמת למציאות

  .לסובבים עצמם אינם מצליחים להיות ברורים

כולל אוטיסטים בתפקוד גבוה ואף , אחת ההפרעות שמאחדת אנשים עם אוטיזם, כפי שנאמר לעיל

 שמדריכה אותך, הכוונה היא למעין אינטואיציה. היא הקושי ביכולת הפרגמאטית, המחוננים שבהם

ינה לפי עדויות של אוטיסטים מפותחים למדי מבח. ולזולת שמולך ,כיצד להתאים את עצמך למצב

אפשר יהיה להפוך אותו לטבעי ולמספיק  אך לעולם אי, ניתן לאמן את הכישור הזה, אינטלקטואלית

בזכות הבינה ניתן ללמוד : הסיבה לכך היא אותו ניכור של כוח הבינה מכוח החוכמה. במצבים חדשים

, נהלרבות הכוו, אך כאשר החוכמה אינה מסייעת בהבנה הפנימית של משמעות תקשורתית, כללים

פרגמאטיקה הינה התאמה עצמית . אין דרך ליישמם במצב חדש, העומדת מאחורי כללים אלה

החוסר בצמצום מתבטא אצל רבים מהאוטיסטים . שמאפשרת דיאלוג, להקשר ולזולת והתחשבות בו
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אלא גם במגוון סימנים חסרים נוספים של האינטראקציה והתחשבות , לא רק בתוכן ומבנה הנאמר

בחירת הזמן והמקום , חירת נושא בהתחשב בתחומי עניין משותפים עם בן השיחב: בבן השיח

, התאמת עוצמת הקול לפי מרחק זה, התאמת המיקום הפיזי והמרחק הפיזי בשיחה, הנכונים לשיחה

, כלומר. התעניינות והבנה של בן השיח, התעדכנות ובקרה תוך כדי שיחה של מידת הקשב, קשר עין

. מושפע מבן שיחו בצורה יזומה, אם בכלל, ללא גבולות ברורים לשיחה ובקושי הדובר מביא את עצמו

, שבין המקצועות שבהם עוסקים אנשים עם הפרעות התקשורת, שמכאן נובעת העובדה, נראה

יהיה מדובר על הוראת מבוגרים במוסדות , גם אם כן, בקושי נמצא כאלה שקשורים להוראה

  . להשכלה גבוהה ולא בבתי ספר

,  באופן כללי ,חשוב לקחת בחשבון שהוא לא אמור לדעת את מה שאני יודע, גש עם אדם אחרבמפ

אלא מפני שיש ידע שמשותף , לא כי אני שקוף(וגם לשער מה בן השיח הספציפי הזה כן אמור לדעת 

ולפי זה לבחור מהם הדברים  ,לוודא במידת הצורך, )ממקורות מידע שונים, לי ולו מאותו מקור או

יכולת , את האחר לתוך עצמי" להכניס"יש לדעת , לשם כך. וניים להבנה עבורו שחובה להבהירהחי

  .עם יכולת הצמצום, כפי שתיארנו לעיל, המזוהה, ידי מידת המלכות- שמתאפשרת על

כיוון חלק , בנקודה זו חובה להסתייג שאין לייחס את התופעה לליקוי ביכולת הצמצום בלבד

  .של יכולת ביטול לקויה שלכותשמשמעותי ממנה שייך לה

  . זה כל העולם –אני 

ללא גבול " עצמי"דיברנו על התפשטות ה, "לא אני"לבין " אני"בהקשר של בעיית ההבחנה בין 

, אם נחזור כעת לתיאוריית המיינד. ידי חוסר צמצום עקב ניתוק של כוח הבינה בחוויה-שמוסברת על

את המודעות לכך שלזולת יש ) אם בכלל(לפתח בזמן ניזכר שילדים עם הפרעות בתקשורת מתקשים 

הדבר . שהם שונים מאלה של הילדים עצמם, רצונות ומצבים מנטאליים אחרים, מחשבות, רגשות

מתבטא בכך שלילד עם אוטיזם יש נטייה לחשוב שהאחר חושב ורוצה את אותם דברים שהוא חווה 

  : דעת את מה שידוע לולחשוב שהאחר אמור ל, ומן הצד השני של המטבע, בעצמו

  "?מה היה במסיבת סיום, מותק" -
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  ".את יודעת" -

ישנו קושי לקיים משחק משותף עם , "עצמי"כאשר אין מודעות לקיומם של סובייקטים נוספים פרט ל

אינו צפוי , או רצונותיהם, הביטוי של דעותיהם. כאובייקטים, למעשה, כיוון שהם נחווים, ילדים אחרים

האחרונים נחשבים , כאשר גם אנשים וגם חפצים נחווים כאובייקטים, לכן. ומאיים ונתפס כמרגיז

  .וגם ניתן לשלוט בהם, כי הם אינם מגיבים בפתאומיות ובאופן בלתי צפוי, לבטוחים בהרבה

   !נקודה, ככה זה

אלא גם לדעה של אחר כאפשרות , לא רק לדעה שלי: הצמצום הוא גם מתן מקום לאפשרויות נוספות

כאן אנחנו חוזרים למודעות . ראיית הדעה של עצמי כאפשרות אחת מתוך מגוון, כמוכן .ספתנו

הסתכלותם על העולם של אנשים . שלוקה בחסר אצל אנשים עם הפרעות בתקשורת, לסובייקטיביות

ומה " אני"ה. האמת האפשרית היחידה, כלומר, ידי רבים מהם כאובייקטיבית-עם אוטיזם נחווית על

  . נוטה להתפשט ללא גבול" אני"ששייך ל

לאנשים עם הפרעות בתקשורת קשה במיוחד להיפרד מעמדות קיימות והם מנסים להילחם נגד 

הם שואפים לתמונת העולם שלמה ומגובשת ובקושי , דומה שכל רגע נתון. חידושים בכל כוחם

ינם לבין עצמם שבה חלק גדול מדברים מתיישבים ב, אך ברגע שהם מגיעים לתמונה. מגיעים אליה

אנשים עם לקות תקשורתית . הם מתעקשים לאחוז בה, בין אם הם נכונים ובין אם לא,בחוויה

הם פשוט . אף אינם מתחשבים בהיגיון כלשהו בין העמדות שלהם ,או נמוך יחסית ,בתפקוד בינוני

ם הם אינ, לעיתים .אוחזים בהן ומתנגדים במידה זו או אחרת לחשוף אותן לתיקון התפיסה

  .מאפשרים זאת כלל

   !זה יותר מדי –עזבו אותי 

עקב חוסר יכולת הצמצום הינו מקרה פרטי לתופעה " לא אני"ל" אני" יתכן שהקושי במפגש בין

בקשת שלמה של  ,או חיבור ,תופעה שהיא הקושי באינטגרציה.אוניברסאלית בעולם הרצף האוטיסטי

הבנת רגשות , התאמה למצב ולזמן, קשרהבנה לפי הה: כגון .שבהם ישנה מורכבות, מישורים

כל פרט אמור להרגיש את עצמו כיחידה , כדי להתחבר לזולת. וכן הלאה, מורכבים וכן הכרתם
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שתי התחושות הללו חסרות במידה . כחלק מהמכלול, מצד שני ,עצמאית עם גבולות אישיות ברורים

כדי לעשות אינטגרציה כלשהי , ובדומה לתחושות העצמיות הלל. זו או אחרת אצל אנשים עם אוטיזם

יש צורך במודעות , )ברגש או בתחושה, בהרהור, בידע" (אני"ה לבין,או פנימיות ,בין ישויות חיצוניות

מה שמתרחש , לרוב. וכן תובנה אודותיהן כחלק מהמכלול ,באשר לגבולות בין קטגוריות אלו ואחרות

, ) לפעמים לא יותר מדבר אחד בלבד( תשקיימת הגבלה כזו או אחרת במספר הישויו ,בפועל הוא

הילד מבין מילה מסוימת לפי אחד הערכים המילוניים שלה , כך למשל. שיכולות להתקיים בו זמנית

הילד משתמש באותה צורת הפנייה , מבלי להתחשב בהקשר).הבחירה היא הרבה פעמים אקראית(

ם צורת הפנייה המקובלת לבן כיוון הוא מתקשה לשלב את תוכן הפנייה ע, גם לחבר וגם למורה

אלא , הילד נבהל מאוד כשהוא רואה פתאום את המורה שלו לא בבית הספר .השיח הספציפי

, מפני שהחיבור החדש של דמות מוכרתו, ועוד עם ילדיו הפרטיים, בתיאטרון או בקופת החולים

חווה רגשות  הילד. לא מצליח לו, במקום שונה ובתפקיד שונה מאלה המוכרים לו, בהקשר שונה

 ,השפלה, כמו ענווה, אבל לא תמיד מגיע לרגשות מורכבים, שמחה או עצב, פחד, כמו כעס, בסיסיים

, בתופעות מסוג זה נראה גם כן .המהווים בעצם את האינטגרציה בין הרגשות הבסיסיים, או מבוכה

, ליתר דיוק, או, גנוןנפגשים כשני פנים של אותו המנ, יכולת הצמצום ויכולת הביטול: ששני הכישורים

  .האחד נובע מהשני

  ?כך או כך: אז תגידו לי כבר

אחת התופעות הבולטות באוטיזם היא החוסר בהבחנה בין הגוונים השונים של , כפי שהזכרנו קודם

תפיסת היבטים שונים של תופעה זו או : המציאות ואף חוסר במודעות לקיומם של גוונים שונים אלה

או התנהגותו הנחמדה או הנחמדה פחות בסיטואציות , ונותשל אותו אדםתכונות אופי ש, אחרת

או חוויית , או תופעה מורכבת כלשהי, מנת לתפוס יותר מפן אחד של המציאות-על. שונות וכדומה

בקושי זה , כפי שהזכרנו, לכן. הדורשת את יכולת הצמצום, יש צורך באינטגרציה, רגש מורכב

התופעה מאפיינת באופן מיוחד את אותם , כולוגית של תינוקבהקשר של פגיעה בהתפתחות פסי

שנרכשת , אך לא את מנגנון האינטגרציה, שבינקותם הספיקו לרכוש את מנגנון הפיצול, הילדים

  . בעמדה הדיכאונית
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  הביטול) יכולתהחוסר ל, או ליתר דיוק(התופעות שקשורות ליכולת 

ולת לקליטתו של רובד פנימי של קשור לחוסר יכ, שאתאר להלן, סוג זה של תופעות

שדורשת , לאחר שבוצעה האינטגרציה בין פרטים, שמהווה צעד אחד קדימה במורכבותו.המציאות

  .את יכולת הצמצום

   ?למה הוא מתכוון

. יכולת זו, בראש ובראשונה, נדרשת, באינטראקציה חברתית ותקשורתית, מטבע הדברים

, את כוונות הזולת, לרבות, וט את הרובד הפנימיבאינטראקציות אלה בולט ביותר הצורך לקל

חינוכית עם ילדים -חלקה הגדול של העבודה הטיפולית, על כן. שעומדות מאחורי התנהגותו הגלויה

הסברים , במקרים רבים, למרבה הצער. עם אוטיזם נעוצה בהבהרות לגבי ההתנהגות של הזולת

מה לבינה נשאר לקוי והחוכמה אינה מסוגלת כיוון שהחיבור בין חוכ, אלה בקושי ניתנים ליישום

ההסבר נשאר קשור לסיטואציה ספציפית , כתוצאה מכך. להשפיע על הבנת המשמעות הפנימית

  .נתונה בלבד

  .הקנקן ומה שבתוכו

אנו מתמקדים , במצב תקין, למשל, בשפה. הביטול בתפיסה הוא ביטול הגלוי לטובת הנסתר בחוויה

ולא , שאותה רוצים להפנים, שעומדת מאחורי הצלילים, מילה הבודדתאו ה ,לרוב במשמעות המשפט

ילדים , ברוב המקרים, לכן. שאותם אנו קולטים באמצעות חוש השמיעה, בצלילים עצמם ובצירופיהם

הם מפסיקים להקשיב ועוזבים , אינם מצליחים להבין שאת משמעותו, או שיר ,שמקשיבים לסיפור

הדבר אינו נכון לגבי ילדים הלוקים . תנגדים בצורות אחרותאו מ ,את המקום בחוסר סבלנות

חוסר ההבנה אינו מונע , פעמים רבות. ובמיוחד ילדים עם תסמונת אספרגר, בהפרעות תקשורת

או  ,מוקסמים  מצירופי צלילים ואינטונציות של המקריא, הם ממשיכים להקשיב. מהם לשמוע

הם זוכרים היטב והרבה פעמים מסוגלים לחקות  אותו, או מהפסקול ,מהקולות של הדמויות בסרט

הם מעבדים , כלומר. בלי להצליח לענות על שאלות הבנה אודות תוכן הסרט, אותו בציטוטים ארוכים

חוויה חושית זו אינה בטלה . ידי החושים-על ,בחוויה את הקליפה של דברים שפוגשים על פני השטח



  
  

 99מתוך  90עמוד 
 

כיוון שהכוחות השכליים , במידה מסוימת, ליאו, והמשמעות מתפספסת ,לטובת הבנת המשמעות

ניכר אופן קליטת המילה הבודדת כישות  ,גם ברמה של הבנת משמעות המילה. אינם מגיעים אליה

לפי מידת  ,נתפס אחד הערכים המילוניים של המילה, כפי שהזכרנו. ללא התחשבות בהקשר, נפרדת

המילה היא נחווית כערך , כלומר .ההקשר אך לא לפי, או לפי קריטריון אקראי אחר, השכיחות שלו

שאמורות ליצור ביחד איתה משמעות , ללא התחשבות במילים הנוספות במשפט, בפני עצמו

  . משותפת

הינם משמעותיים מאוד  ,צבע ואור ובמיוחד, הערוץ החזותי. דבר דומה קורה גם לחוויה החזותית

שהדבר  ,ניתן להגיד. רבה בתפיסתםיש להם מעורבות רגשית . לקליטה אצל אנשים עם אוטיזם

ההבדל הוא שאצל הראשונים החוויה החושית חוגגת על חשבון , ככל הנראה. מאפיין גם אמנים

עדיין פועלת בדיאלוג עם  ,גם אם עוצמתה עזה, בעוד שאצל האחרונים החוויה החושית, ההבנה

נעצרים במראה , מים רבותפע ,ילדים אוטיסטיים. ההפנמה ומשלימה אותה במגוון דרכים יצירתיות

ואינם ממשיכים לחקור הלאה את המשמעות הפנימית , החזותי של האובייקט שאליו הם מתייחסים

כולל אלה שבתפקוד  ,דבר שכיח למדי בקרב תלמידים צעירים עם הפרעות תקשורת. של מה שפגשו

צבע השיער כמאפיין  או ,או בחירת צבע החולצה ,פי צבע החולצה-הוא מיון החברים לכיתה על ,גבוה

כפי שהזכרנו בסקירת המאפיינים ההתפתחותיים של תופעת . המשמעותי ביותר של אדם מסוים

אינם נוטים , לעומת ילדים עם התפתחות תקינה, ילדים צעירים עם הפרעת תקשורת, האוטיזם

או אלא משחקים איתם במטרה לחוות תחושות אלו , להשתמש בחפצים לפי ייעודם הפונקציונאלי

  .אחרות

  . אני וגופי

התופעה של חוסר הביטול של הגוף כלפי הנפש בולטת בהקשר של תחושות העור ותחושות 

. בתפקוד נמוך ASDבקרב אנשים עם , במיוחד, חשבון ההבנה וההפנמה-אשר באות על, מוטוריות

מדובר , מחפש גירויים מסוג זה או אחר, או, תחושה-תת, מגלה רגישות יתר ,או מבוגר ,כשילד

, או מחסור בגירויים שלהם האדם זקוק ,כאשר קיימים גירויים). ויסות תחושתי(בקושי בוויסות החושי 

, עבור אנשים עם אוטיזם. הדבר יוצר מצוקה רגשית משמעותית ומונע מן האדם לחשוב וללמוד
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קידו אינו כיוון שתפ, היא משמעותית באופן מיוחד, כפי שהזכרנו לעיל, תחושת העור, בעיקר ילדים

מדובר . וגם לא רק בתחושת המוגנות על אברי הגוף הפנימיים, מסתכם ברגישות פיזיולוגית למגע

, שההגנה הפיזית על הגוף, ניתן לומר ".לא אני"ו" אני"במעין איבר להגנה ולהפרדה פסיכולוגית בין 

ההגנה על במידה רבה עם , בחוויה של אנשים עם אוטיזם, כנראה, מזוהה, אותה מספק העור

בחוויה , לה הוא משמש ככלי, הדבר גורם לחשוב גם על חוסר הביטול של הגוף כלפי הנפש". אני"ה

בדומה לחוסר ביטול של משמעות השפה ביחס לצלילי המילים , של אנשים עם הפרעות תקשורת

, בכך. תלטובת תכונותיהם האישיו, כמו צבע השיער, וחוסר ביטול של מאפיינים חיצוניים של בני אדם

. הופכים להיות בעיקר מושגים פיזיים" אני"גבולות ה, המרחק או הקרבה, המושג של ההפרדה

אך גם , מפרידה, שמגנה, מעין קליפה :מזדהה עם מושג ההפרדה, בהיותו פיזי ,"הגנה"המושג 

מתקיימת איפשהו באזור של " לא אני"ל" אני"התקשורת בין ה.  מונעת התפתחות והרחבה פנימית

כך שהתכנים  - לא של האני ולא של האחר –שמפריד ביניהם ואינו חודר לעומק , סום זהמח

  . אינם מגיעים למישור המפגש "אחר"ושל ה" אני"העמוקים של ה

ממלאים תפקיד חשוב ביותר בחוויה את , ידי הגוף- שהם התחושות הנקלטות על, החושים, ובכן

בין אלה שהפגיעה , ככל הנראה, פן מיוחדבאו .בקרב אנשים עם אוטיזם" אני"העולם ואת ה

אך הוא לא , כאשר תהליך התיקון אמור להתחיל, ההתפתחותית שלהם חלה בשלב המוקדם ביותר

  . ולמעשה נמנע מהשכל לקלוט חוויות מסוג אחר מהעולם החיצוני, מתחיל כלל

את . דה רבהאשר באמצעותו היא מתגלה במי, מהווה כלי לאור של הנפש, פי החסידות- על, הגוף

גילוי הנפש תלוי :"אלא אם כן חלקי גוף אלה או אחרים אינם תקינים, הגוף אנו לא אמורים להרגיש

סימן הוא , ככל שמציאותו של איבר מורגשת יותר: "בהמשך מפרט כהנא בעבודתו.  25"בביטול הגוף

לא נמחק : כלומר, לבמצבו הבריא הוא בט, כך גם הגוף. [...] כי יכולתו למלא את ייעודו קטנה יותר

, המשפט האחרון מחדד ".26בלי שיורגש כנושא בפני עצמואלא פעיל וממלא את ייעודו , ונעלם

כאשר , הייחוס האוטיסטי לגוף דומה במובן מסוים למצב של חולי: נקודה עקרונית לדיוננו, כנראה

ף בחוויה האוטיסטית הגו. הגוף מגייס את כוחות הנפש לטובתו במקום להיות בעצמו כלי לגילוי הנפש

                                                             
25 )ר כהנא"מתוך עבודת הגמר של ד( שצב' עמ, קונטרסים –ספר המאמרים , צ"ריי, ורסוןשניא  
 הדגשה שלי26
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של המגע  ,המעיקה או הנעימה, אלא בשל עוצמת החוויה, ולא בגלל החולי, הוא נושא בפני עצמו

  . התחושתי עם העולם

  ? מה יהיה

עקב חוסר חיבור , כאמור, ללא רובד פנימי, היא פעמים רבות שטחיתASDתפיסתם של אנשים עם 

שהם תופשים לרוב את הפנים החיצוניים של , ךעולה מכ. של כוח החוכמה עם כוח הבינה בחוויה

כתוצאה . מאשר הפנימיים, אשר מטבע הדברים משתנים לעיתים קרובות הרבה יותר, המציאות

דומה לסרט מצויר עם תמונות מתחלפות בתוך חלקיקי  המציאות בחווייתם של אנשים אלה, מכך

שהם מוצאים את עצמם בחרדה  לא פלא, אם נכון הדבר. או לדיסקו עם אורות מהבהבים, שנייה

אצל אנשים לקויי תקשורת . אותה הם מסוגלים ליצור לעצמם, מתמדת משינויים ומחפשים קביעות

  ASD-ובקרב אנשים הסובלים מ, בתפקודים גבוהים יחסית נראה את החיפוש הזה בצורך בשגרה

בצורך : משמעותאשר נופלים באופן מיוחד בראיית הרבדים הנסתרים של ה, בתפקודים נמוכים

  .בתנועות סטריאוטיפיות ופעילות חזרתית

   .יצירתיות

משתמע מכאן . יכולת הביטול נחוצה אף היא על מנת להיפתח להברקות מהפנימיות של הנפש

של גמישות , כפונקציה של קבלה, שיכולת הביטול היא פונקציה של פתיחות להכנסת דבר חדש

  . ת בקושי אצל אנשים עם אוטיזםיצירה והתחדשות מתקיימו. וכושר השתנות

בדיוק כפי . או בתוך משהו גדול יותר ,יתכן שאנשים עם אוטיזם אינם חווים את עצמם כחלק ממשהו

נראה שהם אינם רואים את , או בתוך הקשרים שונים ,שהם מתקשים להבחין בדברים בתוך הקשר

ל ראיית עצמו על רקע של משהו ראיית הדבר כול. או כדיוקן על רקע זה או אחר ,עצמם בתוך הקשר

או  ,מאפשרת את גיבושו של הדבר בתוך עצמו ובכך גם את הבחנת הגבולות בינו לבין הרקע

, ביטול היש אינו מחיקתו ואיפוסו ממש": כהנא מסביר בעבודת הגמר שלו. ההקשר שבו הוא נמצא

  ."שהוא תכלית עצמו, אלא מחיקת תחושתו העצמית כדבר מה נבדל

  :ידי התיאוריה של ליקוי בתפקוד כוח הדעת- תחום הלימודי והאקדמי שמוסברות עלתופעות מה
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  :ASDישנם שני סוגים של מכשולים קוגניטיביים בקרב אנשים עם , באופן עקרוני 

מדובר . ומצריכים את היכולת של אינטגרציה מודעת, הקשורים לעיבוד מידע ספציפי גלוי .1

ניתן , במונחי התיאוריה הקוגניטיבית. כולת הצמצוםבכישורים קוגניטיביים שבהם מעורבת י

 . לייחס אותם לתפקודים ניהוליים

לקרוא "חסכים אלה באים לידי ביטוי בקושי .הקשורים להפנמת הרובד הנסתר מאחורי הגלוי .2

או להביע את עצמי , לתת פרשנות אישית, לזהות כוונה של דמויות בטקסט, "בין השורות

במונחים . המופיעים כתוצאה מיכולת הביטול הלקויה, ן בקשייםמדובר כא. ביצירה כלשהי

  .ניתן לייחס אותם לקוהרנטיות מרכזית חלשה וחסך בתיאוריית המיינד, הקוגניטיביים

  הניתוק של השכל מהמידות כתוצאה מהנתק בין חוכמה לבינה

ת ואפילו עזים חווים רגשו, למרות הדעה הרווחת והשגויה, אנשים עם אוטיזם, כפי שהראינו לעיל

. שמהווים מעין חיבור של רגשות בסיסיים, רגשות מורכבים, לרבות, אך מתקשים בעיבודם, למדי

מגוון תופעות שמאפיינות אנשים עם הפרעות בתקשורת מצביעות על נתק מסוים בין כוחות , כמוכן

לגרום  שאמורים, של מצבים מסוימים) בעקבות הסבר(הבנה בסיסית , למשל .השכל לבין הרגש

שמשהו אמור להיות " לדעת", או, כך להרגישאך חוסר יכולת , רגשות אחרים מבוכה או,בושה

התופעה של היכולת הטובה יותר של אנשים עם . המתאימה" מצחיקות"בלי תחושת ה, מצחיק

מאשר את רגשותיהם עצמם יכולה להעיד על קושי בחיבור , אוטיזם לנתח את הרגשות של אחרים

  .כוחות השכל לבין הרגשהפנימי בין 

  תמצית - מסקנות

שהמאפיין המשמעותי במוח האוטיסטי הינו , מהמידע שמספק לנו מדע המוח אודות האוטיזם עולה

ביחס לקבוצות , וכן בסנכרון בפעילות העצבית בין אזורי מוח שונים, חסך בחיבוריות בין תאי העצב

על כן ניתן להסיק שזהו אכן מאפיין ספציפי . כליאוכלוסייה עם פיגור ש, בין היתר, שכוללת, הביקורת

נמצא מתאם בין מידת החסך בסנכרון הנוירולוגי לבין חומרת , יתר על כן. לליקויי תקשורת

  .הסימפטומים האוטיסטיים
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שהליקוי המרכזי והמקורי בתסמונת האוטיסטית נעוץ בחולשתו של , הנחת עבודה זו מסתכמת בכך

אי על איחודם של הכוחות השכליים והרגשיים ובכך מעצב את כוח הנפש שאחר –כוח הדעת 

קודם כל נכשלת במשימתה להבחין בין שני ,  במקרה של אוטיזם, הדעת. האישיות של האדם

חיבור לקוי בין כוחות אלה אינו מאפשר . חוכמה ובינה ולאחר מכן לחבר ביניהם הכוחות הקוגניטיביים

יכולת הצמצום ויכולת : יים לחוויה אנושית בוגרת ועשירהפיתוח של שני כישורים שכליים משמעות

או , בכושר ההבחנה: בתורו לשני ליקויים מרכזיים קוגניטיביים באוטיזם, כשל זה מביא. הביטול

  .או האינטגרציה בין כל רובדי החוויה, הדיפרנציאציה ובכושר החיבור

, רק לאחר מכן לחבר אותם בחשיבהו, להבחין בין חוכמה ובינה, ראשית כל, כשם שכוח הדעת אמור

הדבר אינו לגמרי . חייב להכיר את עצמו כזהות מובחנת, מנת להתחבר לאדם אחר- על, כך גם אדם

אשר מחליש פעמים רבות את , מתאפשר באנשים עם אוטיזם עקב תפקוד לקוי של כוח הדעת

למצב של , כלומר ,ומביא בכך להתפשטות של סובייקט העצמי ללא גבול, השפעתו של כוח הבינה

. מצב זה מאופיין הן בחוסר הבנה של הזולת והן בחוסר יכולת לבטא את עצמי. חוסר צמצום

פרטי ההשלכות בתחום הלימודי והאקדמי של מצב כזה מסתכמות בחסך ביכולת האינטגרציה בין 

 אלהבאמצעות קביעת התכונות הרלוונטיות וויתור על , אל תוך משמעות קוהרנטית מידע גלויים

על הבנת תכנים שמוסברים , הליקוי ביכולת זו משפיע על איכות ביטוי העצמי. שמשמעותיות פחות

  . על איכות ההתכוונות אל הזולת, באופן קונקרטי וספציפי וכן

המאופיין בקליטת , "ביטול"בחוסר מביא ל, בו חסרה ההשפעה של כוח החוכמה, המצב ההפוך

סובייקטיבית , תפיסה חסרת הסתכלות אישית, בזמן-בו, וכןרבדים חיצוניים של המציאות בלבד 

ליקוי מסוג זה גורם לחוסר יכולת לקלוט משמעות נסתרת שעומדת מאחורי המציאות . ואוטנטית

ביכולת לקויה , בתחום האינטראקציה החברתית והתקשורתית, ראשית כל, הדבר מתבטא. הגלויה

בתחום האקדמי מכשיל . ים מאחורי התנהגותוהעומד, להבין את המצבים המנטאליים של הזולת

, כמוכן, ליקוי זה במטלות הדורשות חשיבה אבסטרקטית והעברת עקרונות כלשהם לתכנים נוספים

  .גמישות מחשבתית: במילים אחרות,או יצירה עצמאית, במטלות שדורשות פרשנות אישית
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, בקושי ניתן ללמד, עומת צמצוםל, אותו, למרות שהביטול דורש כישור עמוק וייחודי יותר של הנפש

הוא קודם , במובן זה. בדומה לראייה, הביטול מתרחש לרוב באופן אוטומטי, מבחינת מהלך הקליטה

מכוון ומעצב את , הביטול בזכות הבנת המשמעות הגלובאלית והעמוקה, במילים אחרות. לצמצום

, ח הביטול אינו חזק במיוחדכאשר כו, עם זאת. שלו אופי מודע במידה רבה יותר, תהליך הצמצום

היחס בין ביטול וצמצום ניתן לתאר גם בלשון . הצמצום משחק תפקיד דומיננטי יותר באינטגרציה

כאשר : בהתאם". תפקודים ניהוליים"ו" קוהרנטיות מרכזית"הפסיכולוגיה הקוגניטיבית במונחים 

באמצעות התפקודים , עעיבוד המידע מתרחש יותר במישור המוד, קוהרנטיות מרכזית היא חלשה

, הוא פחות גמיש ומשיג פחות הבנה עמוקה, התהליך דורש יותר מאמץ, כתוצאה מכך. הניהוליים

מערכת כזאת , כאשר נדרשת הבנה מעבר לכללים, לכן. ומתנהל יותר במישור הקונקרטי והספציפי

  .עלולה להיכשל

  . ידי קליין וביון- המתואר על, קכוח הדעת מלווה את כל תהליך ההתפתחות הפסיכולוגית של התינו

מהשלב הראשוני ביותר של התהליך ובכך , קונספציה בשפה של ביון- או פרה, כוח זה מהווה מכל

בהתאם ליכולותיו התפיסתיות של התינוק , מהווה בסיס לבניית הכישורים הקוגניטיביים בהדרגה

שנרכשת בשלב , ור ויכולת ההזדהותיכולת החיב, יכולת המיון, יכולת הזיהוי: בשלב הנתון בסדר הבא

ההזדהות . האחרון של ההתפתחות הפסיכולוגית של התינוק באמצעות מנגנון הזדהות השלכתית

תהליכים אלה . כיוון שהיא כוללת גם את ההפרדה וגם את החיבור, היא היכולת המורכבת ביותר

  .ידי כוח הדעת- על המתבצעים, מקבילים לתהליכי חיבור והפרדה בין כוחות החוכמה והבינה

כך גם הכשל בכוח זה חל , היא משמעותית יותר ASDככל שחולשת כוח הדעת אצל תינוק עם 

גם חומרת הסימפטומים היא . בשלב מוקדם ובסיסי יותר של ההתפתחות הפסיכולוגית של התינוק

.  ניתמגעית וכלה בעמדה הדיכאו- הפגיעה עלולה לחול החל בעמדה האוטיסטית. כבדת המשקל יותר

  .המתפרשות על פני כל קשת התפקודים, בהתאם לנקודת הפגיעה מתקבלות תמונות קליניות שונות

להפנים  , או, היכולת להבחין בעיקרון כזה או אחר מתוך תוכן ספציפי, בין היתר, יכולת הביטול היא

לת זו לוקה יכו. ללא למידה מתווכת, באופן ספונטאני, דרך לשינוי מתוך התוצר הסופי של השינוי

המקור לליקוי , כפי הנראה. כולל אלה שמפותחים בצורה יוצאת דופן, בחסר בקרב כלל האוטיסטים
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השלמה -הפגיעה של תינוקות אוטיסטים עם חולשה פחותה ביותר בכוח הדעת נעוצה באי: זה הוא

שהם הצליחו לקלוט בחזרה את התחושות שלהם , הדבר אומר. של מנגנון ההזדהות השלכתית

. אך לא הפנימו את עצם ההזדהות לצורך התפיסה באופן כללי, צורה הסובייקטיבית האימהיתב

הפופולארית ביותר , הלמידה הפנימית, הם יתקשו גם בעתיד בלמידה ספונטאנית וחווייתית, כלומר

ידי רוב האנשים באופן כמעט -דברים מסוימים שנלמדים על, על כן. בקרב ילדים ללא הלקות

, אנשים לקויי תקשורת לומדים באמצעות הצמצום או אינטגרציה מודעת, רך ביטולד, אוטומטי

אנשים אלה , בלשון התיאוריה הקוגניטיבית. שדורשת הרבה יותר מאמץ ומשאבים קוגניטיביים

סגנון כזה , כאמור. מפצים את הקוהרנטיות המרכזית החלשה שלהם באמצעות התפקודים הניהוליים

מביא לתפיסת העולם , ליכים אוטומטיים מוחלפים בתהליכים מודעיםבו תה, של עיבוד מידע

  .בדומה לשימוש בשפה זרה, חסרת הדינמיות והיצירתיות והנצמדת לכללים, הנוקשה

ידי הבניית - עם הזמן על\תהליך התיקון מסוגל להסביר את היעדרות סימפטומים מסוימים עם הגיל

הבינה מסוגלת .  על ידי השפעת השכל על המידות התפתחות קוגניטיבית גורמת לתיקון. המשמעות

החוסר תקשורת בינן מקשה על , לכן. אך את המשמעות היא מקבלת מהחוכמה. להשפיע על המידות

  .התיקון

יכול לנבוע , הפער האדיר בין הפוטנציאל האינטלקטואלי לבין מימושו בקרב אנשים לקויי תקשורת

אשר אינו מאפשר לאור הנפש לעבור דרך הכלים , וםמחוסר יכולת הצמצ: משתי סיבות עיקריות

בשל הכלים הבלתי מפותחים עקב הזדמנויות מעטות להתמודד , וכן, ולהתגלות בעולם באמצעותם

  . עם העולם

  כיוונים עתידיים

הסיוע , עם זאת. עד היום לא נמצאה דרך שתוביל להעלמת תסמינים אוטיסטיים באופן מוחלט

אשר לוקחת בחשבון מאפיינים חשיבתיים , דה חינוכית נבונה וממוקדתהמושתת על עבו, המקצועי

בשילוב עם יחס אמפאתי ואמונה ביכולתם של אותם , וחווייתיים אוניברסאליים לבעלי התסמונת

  . משיג תוצאות מרשימות, הילדים
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ותר אם היא תתרום לתובנה מעמיקה י, ברם. העבודה הנוכחית איננה כוללת פיתוח תוכנית טיפולית

היא עשויה להוות תשתית לפיתוח תוכנית טיפול חדשנית או , באשר למקורה של הלקות וטבעה

  . תייעל ותעשר את התוכניות הקיימות

אחד הכיוונים הטיפוליים עשוי , שהליקוי המרכזי של האוטיזם נעוץ בכוח הדעת, לאור ההנחה

) 173-174' עמ" (שבירה ותיקון"בספר . להתבסס על חיזוקו כאחד הכיוונים הטיפוליים האפשריים

, "התבוננות"שנקראת , השיטה. שמתמקדת בנקודה זו בדיוק, מתאר כהנא טכניקה טיפולית חסידית

  . ידי תרגול עקבי של כישורי הבינה- מציעה עבודה על כוח הדעת על

כבר נראה כחלק לא , מכוח הבינה על כוח הדעת, דהיינו, עצם הרעיון של ההשפעה מלמטה למעלה

להוליד "האמורה , המתוארת בספרות החסידית, ולמרות שייעודה של ההתבוננות. מבוטל מהפתרון

את מטרותינו הטיפוליות הספציפיות , לכאורה, איננו תואם, )שם" (מכוח הדעת מידות מתוקנות

, למשל, אחד מהם. כי ניתן לבודד מהשיטה את העקרונות הרלוונטיים עבורנו, עדיין ייתכן, לאוטיזם

ובמידה מסוימת זהו חלק מהעבודה , את הכישור הזה ניתן לאמן באינספור דרכים. וא ההבדלהה

ניתן לפתח אותה לפרויקט ממוקד , בהחלט, עם זאת. שאכן נעשית עם ילדים אוטיסטיים, החינוכית

  .מנת לגרום לשינוי ממשי ביכולותיהם התפיסתיות של ילדים אלה-על, ויעיל הרבה יותר

המשקפות שני מצבים אפשריים של חוסר חיבור בין חכמה , שתי תמונות קליניותהצגנו , בנוסף

ללא " אני"נובע מחוסר השפעתה של הבינה על החשיבה ומאופיין בהתפשטות של ה הראשון: ובינה

כתוצאה . חוסר הצמצוםב, כזכור, מדובר כאן". עצמי"בתוך ה, כביכול, כאשר כל העולם נכלל, גבול

ההבחנה ביניהן איננה מתאפשרת  , כלומר, ייקטיבית נתפסת כאובייקטיביתהמציאות הסוב, מכך

ייתכן ונצליח להשפיע על מגוון השלכותיו , אם ניקח תסמין אוטיסטי זה כמוקד לעבודה. כראוי

  .   אודותיהן דיברתי בהרחבה בגוף העבודה, הקליניות

ה של החכמה על התפיסה בחוסר השפעת, כזכור, של הנתק בין חכמה ובינה נעוץ השניהמקרה 

הקושי בביטוי העצמי הסובייקטיבי והקושי ביכולת : מכאן נובעות שתי השלכות עיקריות. והחשיבה

יכול להוות יעד מרכזי  , אף המילוי של שני חסכים אלה. להפנים את התכנים הפנימיים של המציאות

  . לעבודה ממוקדת ומובנית בתוכנית טיפולית
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תקוותי היא שהעבודה , עם זאת. וונים אלו בעבודה הטיפולית עודנה ארוכההדרך ליישום כי, כאמור

  .הנוכחית תעורר השראה לפיתוח ויישום של הרעיונות בעבודות העתידות לבוא
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 תקציר עבודת הגמר

המשלב שתי תיאוריות קוגניטיביות , של התסמונת האוטיסטית הנוכחית מציעה מודל לטיבהעבודה ה

ההתפתחות  תורת, בניסוחן החדש –תיאוריית המיינד ותיאוריית קוהרנטיות מרכזית חלשה  -קיימות 

מתוך הנגזרת , האוטיסטיהקוגניטיבי הליקוי ית ותיאורי, ןיֹופי קליין וּב-על, הפסיכולוגית של התינוק

מביא לקשת ה, סטיאוטיכמקור לליקוי הבעיקרו קוגניטיבי מציג מנגנון המודל  .תורת הנפש החסידית

 .כה רחבה של תמונות קליניות ורמות תפקוד שונות

שהליקוי המרכזי והמקורי בתסמונת האוטיסטית נעוץ בחולשתו של , עבודה זו מסתכמת בכךהנחת 

 ובכך מעצב את ,חודם של הכוחות השכליים והרגשייםאיהאחראי על , "נפש"כוח ה – "דעת"כוח ה

להבחין בין שני הכוחות  הבמשימת תנכשל, אוטיזםהבמקרה של , "דעת"ה -בתחילה . אישיות האדם

לקוי בין כוחות אלה אינו החיבור ה. נכשלת לחברם  -ולאחר מכן , החכמה והבינה :הקוגניטיביים

 "צמצום"יכולת ה: וח של שני כישורים שכליים משמעותיים לחוויה אנושית בוגרת ועשירהמאפשר פית

בכושר ההבחנה : באוטיזםמרכזיים בתורו לשני ליקויים קוגניטיביים  כשל זה מביא ."ביטול"ויכולת ה

 .  רבדי החוויהאחד מכול בובכושר החיבור או אינטגראציה  ,או דיפרנציאציה

לבטא לוקה בחסר ביכולת  -והן  ,של הזולתלקויה תו הבהבנ –הן  ,מאופיין "צמצום"מצב של חוסר ה

בחסך ביכולת ההשלכות בתחום הלימודי והאקדמי של מצב כזה מסתכמות . עצמיהאת 

אל תוך משמעות קוהרנטית באמצעות קביעת התכונות  רטי מידע גלוייםהאינטגראציה בין פ

ביטוי   הליקוי ביכולת זו משפיע על איכות . תכליתל תהמשמעותיות פחווויתור על אלו  הרלוונטיות

המצב . על איכות ההתכוונות אל הזולת - וכן ,המוסברים באופן קונקרטי, על הבנת התכנים, העצמי

וכתוצאה  ,"ביטול"חוסר המביא ל, על התפיסה והחשיבה "חכמה"בו חסרה השפעתה של ה, ההפוך

והיא , "עצמי"מה ה מנוכרתתפיסניכרת  - וכן ,רבדים חיצוניים של המציאות בלבד נקלטים -מכך 

לחוסר יכולת לקלוט משמעות ליקוי מסוג זה גורם  .אוטנטית-סובייקטיבית-חסרת הסתכלות אישית

בתחום האינטראקציה החברתית , כליותר מ, בולטהדבר . נסתרת העומדת מאחורי המציאות הגלויה

. העומדים מאחורי התנהגותו, לת לקויה להבין מצבים מנטאליים של הזולתביכו, והתקשורתית

 מופשטתמטלות הדורשות חשיבה ביצוע באת הלוקה בתסמונת מכשיל ליקוי זה  ,בתחום האקדמי

דורשות שמטלות בביצוע  –בנוסף ו, או אחרים לתכנים נוספים ואלנלמדים כעקרונות  ם שלוהעברת

 .גמישות מחשבתית –ובאופן עקרוני  ,עצמאיתפרשנות אישית או יצירה 

כוח זה חל  כך גם הכשל של, היא משמעותית יותר ASDתינוק עם האצל  "דעת"ככל שחולשת כוח ה

וכך גם חומרת הסימפטומים , בשלב המוקדם והבסיסי יותר של ההתפתחות הפסיכולוגית של התינוק

בעמדה  מגעית וכלהעמדה אוטיסטית כאשר הפגיעה עלולה לחול החל מ, היא כבדת המשקל יותר

המתפרשות על כל הקשת , מתקבלות תמונות קליניות שונות נקודת הפגיעהלבהתאם . הדיכאונית

 .של התפקודים

אשר יכול , המבוססת על הנחת הליקוי בחיבור בין שני כישורים קוגניטיביים, התיאוריה המוצעת

בהתאם לשלוש נקודות הפגיעה בציר ההתפתחות הפסיכולוגית של , שונות חומרותלהתבטא ב



מהמחקרים  .המוח אודות האוטיזם ילנו מדע יםשמספק, המידעעם עולה בקנה אחד , התינוק

כי המאפיין המשמעותי במוח האוטיסטי הינו חסך בחיבוריות בין תאי העצב  ,הנוירולוגיים עולה

בין מידת החסך  קורלציה הנמצא, אתיתרה מז .שוניםהמוח הרי ובסנכרון בפעילות עצבית בין אזו

  .בסנכרון הנוירולוגי לבין חומרת הסימפטומים האוטיסטיים

 



THESIS ABSTRACT 

This paper suggests a model for the nature of the autistic syndrome. The model combines 

two existing cognitive theories – the Mind Theory and the Weak Central Coherence Theory – 

rephrased. The model also combines the Klein and Bion's theory of psychological 

development of infants and a theory about the autistic cognitive impairment based on the 

Chasidic mental theory. The model pinpoints the faulty mechanism which leads to a wide 

array of clinical representations and various levels of functionality.    

The assumption is that the central and original impairment of the autistic syndrome 

originates in the weakness of the Daat force – the power of the soul -  which is responsible 

for integrating the intellectual and emotional forces and which shapes the personality. The 

Daat of autistic individuals fails to make a distinction between the two cognitive forces, 

Chochma (wisdom) and Bina  (intelligence) and later on to connect them. A faulty 

connection of these two forces does not allow development of two intellectual capabilities, 

which are significant to a rich, mature human experience: the Tsimtsum (minimization) and 

the Bitul (cancellation) capabilities. This failure leads in turn to the two main impairments of 

autism: differentiation and integration of all layers of experience.   

When there is a lack of Tsimtsum the individual is unable to comprehend others and unable 

to express himself. The implications of such a condition with regards to the academic world 

sums up to an inability to integrate between explicit pieces of information and forming a 

coherent meaning by determining the relevant qualities and disregarding those which are 

less significant. This impairment influences the quality of self expression, comprehension of 

contents which are explained in a concrete and specific manner and the manner of relating 

to others. The inverted condition in which the impact of the Chochma force on perception 

and thinking is lacking, leads to lack of Bitul which is characterized by perception of only the 

external layers of reality and, at the same time, is reflected in an estranged perception of the 

"self" which lacks personal, subjective and authentic observation.  Such a failure leads to an 

inability to perceive an implicit meaning behind the explicit reality. It is reflected in social 

and communicative interaction and in lacking the ability to comprehend the mental state of 

others which is at the basis of their behavior. In the academic world this impairment makes 

autistic individuals incapable of performing tasks which require abstract thinking,  

transferring these principles or others to additional contexts and performing tasks which 

require personal interpretation, independent creation or any other type of flexible thinking.  

The level of weakness of the Daat force amongst babies with ASD determines the stage in 

which the impairment influences the baby. In cases of significant weakness the influence will 

be at the early, basic stages of the baby's development and the severity of the symptoms 

will be higher and might be reflected in the autistic contiguous position or even the 

depressional position. Different clinical representations, which are found throughout the 

spectrum of functions, derive in accordance with the point of damage.   

The suggested theory which is based on the assumption that the impairment is related to 

connecting two cognitive capabilities and might be reflected in various levels in accordance 

with the three damage points on the psychological development continuum of babies 

commensurates with the neuroscientific information about autism. Neurological studies 

show that the significant characteristic of the autistic brain is the lack of connectivity 

between neurons and lacking synchronization of neurological activity in different areas of 

the brain. Moreover, there is a correlation between the level of neurological synchronization 

deficit and the severity of autistic symptoms.       
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