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  תקציר

לאור תורת הקבלה , סכיזופרניה את חוויתם הסובייקטיבית של בעלי אבחנה של בוחןמחקר זה 

להבנת  הנוגעממד  לחשוף עוד המנסה, מחקר איכותני פנומנולוגי המעוגן בשדהזהו .  והחסידות

 הפנימיים המחקר מתחקה אחר המנגנונים . אופי הסימפטומים של בעלי אבחנה של סכיזופרניה

אוריה יולאור הת ,לאור תפיסת הפסיכולוגיה היהודיתשל סימפטומים אלו להופעתם  התורמים

  .  של כהנא

 המנסות ,וטייםאוריות פסיכולוגיות רבות להסבר מחלת הסכיזופרניה ומצבים פסיכיקיימות ת

עדיין מצבים פסיכוטיים נחשבים  ,יחד עם זאת.  להבין את חווית הטרוף התוך אישית האנושית

במחקר זה קיימת התבוננות במספר תיאוריות החל   .למצבים מסתוריים שלא פוענחו עד תומם

ות אלו נקודות מבט של תיאוריהבנת ו . כלה בתיאוריות אקזיסטנציאליסטיותמתיאוריות דינמיות ו

  .  חסידית -לאור הטרמינולוגיה הקבלית  סכיזופרניה לגבי

אוריות באשר לאופי יקיימת תמה לטנטית השזורה לאורך התכי  ,עולהמתוך סקירת התיאוריות 

  ".אורות ללא  כלים"חסידית  כ- אשר אותה אתאר במונחי החשיבה הקבלית, המחלה

  

תוך מנגנונים  . ך הטרמינולוגיה הקבליתלקוחים מתומנגנונים המספר טוענת להשערת המחקר 

" התכללות"ה, "צמצום"ה: למחלת הסכיזופרניה בהתייחס ראויכמתפתחים  אינם ,אלו נפשיים

אדם הסובל מתסמיני עשויים להוביל הם , כאשר מנגנונים אלו פועלים באופן תקין  ".תיקון"וה

  .ברמה גבוהה יותר" תיקון"למצב של  מחלת הסכיזופרניה

  

הנפש מתגלה עם מרכיבים המפנים עורף לעולם , כשל כמו במחלת הסכיזופרניה במצבי

 ,במצב זה  ".אורות המקיפים"ל וכתוצאה מועבר הדגש הנפשי, כהנא כלשונו של –האמפירי 

פוטנציאל זה מתבטא במציאות הנתפסת .  הפוטנציאל הנפשי את האורות המקיפים משקפים

האנרגיה (אורות אלו לכן .  מציאותיים" םלבושי"ב ואינו מתבטאאופן דמיוני ומעורפל ב

תורת הפסיכולוגיה היהודית טוענת שבשל .  אנושית להבנה ים וקשיםכל כך מוזר, )המנטלית

שלפחות  כך, אור מקיף המנסה להתגלות בכליםכ מתבטאתהאנרגיה המנטלית , הקושי בצמצום

כאן לקוחים מהפסיכולוגיה  המושגים בהם השתמשתי(  בא לידי ביטויי שבאדםמשהו מהאור 

  ).המחקרבמהלך  ויוסברו, חסידית-קבליתה

  

הפרטית לבין יצירת מסגרת  ודת מפגש בין החוויה הפנומנולוגיתמהווה נק איכותני זהמחקר 

או בעלי הפרעה  אנשים בעלי אבחנה של סכיזופרניה 11רואיינו . תיאורטית כללית

  .צעו ראיונות עומק חצי מובניםובו.  שש נשים וחמש גברים  .סכיזואפקטיבית

בסיס  שימשהוגישת התיאוריה המעוגנת בשדה לאור הגישה האיכותנית  התבצעאיסוף הנתונים 

  .זהו תהליך אינדוקטיבי המופק מתוך עולם ההתנסויות של המרואיינים. לניתוח תכני הראיונות
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משקפות את אלו ות תקופ.  בו שלוש תקופות חייםמממצאי המחקר עלה דפוס של סיפור חיים ש

 תמות מרכזיותבכל תקופה עלו .  תהליך התפתחות המחלה על פי תיאוריות פסיכיאטריות

שהוסברו לאור הפסיכולוגיה היהודית והתייחסו לרמות תפקוד שונות של מנגנוני הצמצום 

  . ההתכללות והתיקון

ת של המתמודד לאחר כתיבת הממצאים נבנה פרופיל השערתי מרכזי של חווייתו הסובייקטיבי

דלות הישגית , שבתוך חוויה של ריקנות ,עולה תמונה כללית.  עם מחלת הסכיזופרניה

, גבוהה יקט שאינה טובה דיה עם רקע לפגיעות נרקיסיסטיתידיפרנציאלית וחווית יחסי אוב

  .ובשלב זה התקופה המורבידית מתגלה במילואה, מופיעה עוצמה של אורות מאוד גדולים

  

שבתקופת החיים , עולה והחסידות על פי תורת הקבלה שצוינונים הפסיכולוגיים באשר למנגנו

, וההתכללות צמצוםשימוש במנגנון הניצנים באשר לקושי ב מופיעים, בה לא הופיעו סימני מחלה

להשתמש  הקושי, המורבידיתבתקופה .  תיקון מגלה את אותותיושימוש במנגנון הוהקושי ב

ומנגנוני ההתכללות והתיקון לא מגלים סימנים .  צורה חריפה מאודמופיע ב" צמצום"במנגנון ה

  .אקטיביים

  

" עדות חיה" עולה מתוך סיפורי החיים, ראשית:  הדיון בממצאים עוסק במספר תכנים מרכזיים

אוריות שכל אחת מהן שופכת יתוך השקה של מספר ת ,אוריות קיימות בתחום הפסיכוזהילת

תיאוריות שונות אלו מצטלבות להסבר החוויה .  במצב פסיכוטי אור נוסף על החוויה המנטלית

  ".אורות ללא כלים"ומתבטאות על פי תורת הקבלה והחסידות כ, הסובייקטיבית של המרואיינים

זוהי  ,במצב של פסיכוזה . אורות מקיפים, נקראים, מצליחים להתבטא בכלים שאינם, אורות אלו

והגילוי הוא גרנדיוזי המתבטא , לממש באופן טבעיותר ממה שהצליח י שהאדם הואהחוויה 

  .כדלוזיה

בצורה  באות לידי ביטוישתי תחושות שבאופן מתוקן  קיימות, עולה יסוד לטנטי נוסף ,שנית

, )ובעיקר אורות מקיפים, אורות, הרובד ההתגלותי( עצמי לא מוגבל תחושת ערך : מצומצמת

שתי  יזופרניהבסכ. )כלים, רובד אמפירי( מקומי המוגבל בעולם והכרתסרון יותחושת הח

וכל אחת מהן מוצאת לה ביטוי פנטזיוני , באופן בלתי מצומצם, התחושות קיימות זו לצד זו

  .משלה

, של תקופת החיים מתפתח תהליך" נורמלי"נראה שכבר בשלב ה: מרכיב הכליבאשר ל, שלישית

ברי השגה  ,רות פנימייםהמקיפים כדי להפכם להיות או שאינו מאפשר לקלוט את האורות

  .  במציאות החיצונית
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מודעות לפרמטרים של צמצום , בתהליך טיפולי:  טיפוליתולמדיניות  השלכות לפרקטיקה

התכללות ותיקון עשויים לתרום לשמירת קווי אישיות נוירוטיים ולצמצום נסיגות פסיכוטיות 

מנקודת מבט סובייקטיבית צמי נרטיב ע דגש על פיתוח בתהליך זה יש לשים.  עתידיות נוספות

.  רבת ממדים המקשרת את ארגון האישיות למקור הפוטנציאלי של הנפש על פי תורת הקבלה

וחד ממדית  קטיבית של מציאות שונהיסוביהעל החוויה  שמלבד היותו מקל ,זה נרטיבסוג של 

האורות עשויה גם לתרום בצורה עקיפה ומדודה להפנמת  ,המעודדת הדרה תוך וחוץ נפשית

מכאן גם עולה חשיבות עצומה של איתור המחלה בשלביה .  המקיפים פנימה לתוך הכלי

הראשוניים ובטיפול פסיכולוגי מוקדם באוכלוסיה בעלת פוטנציאל נפשי לפיתוח מחלת 

  .הסכיזופרניה

  

.  זה מחקראופי הוא סובל ממגבלות  - איכותני זה מחקר מחקר בשל היות  :מגבלות המחקר

קיים קושי בתיקוף  ,כמו כן  .בשל המדגם הקטן ,הכללהדות המרכזיות הוא הקושי באחת הנקו

  .  אוריהיתשל של חוקרים ו בוצעה טריאנגולציה כךלשם  . של מחקרים איכותניים

על  המספרהוא משקף את נקודת המבט של , ורטרוספקטיבי מכיוון שהמחקר הוא פנומנולוגי

עוסק אינו  מודגש שמחקר זהלכן .  שהתרחש בעבר עצמוקבוע דבר על מה ואינו יכול ל, עברו

אין ספק שתפיסת העבר היא חלק משמעותי מעולמו , למרות מגבלה זו. במרכיב האטיולוגי

  . היא מטרת המחקר הנוכחי של המספרוהבנת נקודת המבט , של האדם הנפשי
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  אומב

 מצבים פסיכוטיים המנסותאוריות פסיכולוגיות רבות להסבר מחלת הסכיזופרניה וליקיימות ת

מהלך המחלה כרוך בלחצים גבוהים באשר .  להבין את חווית הטרוף התוך אישית האנושית

גם על  יםמשפיע, אלותהליכים De Masi, 2009). (להרס של תהליכים רגשיים וקוגניטיביים 

  .  תפקוד בחיי היום יוםהאופי 

הבנה מצומצמת  משוםולו  לל ומבזהליחס מתע מהחברה וזכו הודרו אנשים אלומאות בשנים 

ים לאדם קיים קושי רב להיות אמפתי לרוב האנשים . של הידע האנושי לגבי אופי המחלה

אמונות משונות ודיבור והתנהגות לא מאורגנים , עם קולות זרים, שנראה כחי בעולם זר

)Corradi, 2011  .(י החוויה הבנת רבדים נוספים של אופהתחקות אחר קיימת חשיבות רבה ל

מצב הכרוך בסבל אנושי .  של אוכלוסיה זו ולהעמקת הבנת הנפש האנושית השוהה במצב זה

סתוריים שלא סיכוטיים עדיין נחשבים למצבים ממצבים פ, למרות התיאוריות הרבות.  עמוק

  ).  De Masi, 2009(פוענחו עד תומם 

  

, החל מהזרם הדינמי, וניםאוריות קליניות מזרמים שילאחר התבוננות בת, במחקר זה אציע

כי קיימת תמה לטנטית השזורה לאורך  –חסידי- הזרם האקזיסטנציאליסטי וכלה בזרם הקבלי

חסידית  - אשר אותה אתאר במונחי החשיבה הקבלית, אוריות באשר לאופי המחלהיהת

  ". אורות ללא  כלים"כ

מציינים את " כלים"וה, כלשהי מנטאליתלאנרגיה  מטפוריהוא ביטוי " אור"ה, במונחים הקבליים

שימוש במטאפורה ).  ז"התשנ, הס(שיכול להכיל את האנרגיה הזו , המרכיב המציאותי המכיל

י חסידי עשויה לשפוך אור נוסף שיסייע להבנת אופ -זו תוך הבנה של מושגים מהזרם הקבלי

 ר לטיפולבאש לתחום הטיפולי לתת כיווני חשיבה, כמו גם.  המחלה ולניסיונות להתמודד איתה

נוגע להבנת נפש האדם באשר " פסיכולוגיה יהודית"שהשימוש במושג  אציין( במחלה ולצמצומה

  ).הוא ללא הבדל לשייכות דתית כל שהיא

  

תוך , את הגותו של רוטנברג באשר לפסיכולוגיה יהודית אציגברקע הספרות המקצועית 

תוך , ני הזרמים השוניםאת כיוו אציגלאחר מכן . שפיתח התייחסות לתיאוריית הצמצום

אוריות הפסיכואנליטיות יבמסגרת הת. יות הללואוריהמייצגים את הת התייחסות לאבי טיפוס

של אמשיך לתאר את נקודת המבט האקזיסטנציאליסטית  . אציג את התיאוריות של פרויד וביון

באשר  ברגאת תפיסתו של רוטנ שפיתח, של כהנא בעמדתו אסיים  .ואתייחס גם לויניקוט לאינג

לבושים שונים למהות אחת השזורה באופי  מייצגותאוריות השונות יהת  .להבנת המחלה

  .  בעלי אבחנה של סכיזופרניה בקרב באופן לא מאוזןוהבאה לידי ביטוי , התפתחותו של האדם
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מטרת מחקר זה הינה לחשוף עוד ממד באשר להבנת אופי הסימפטומים של בעלי אבחנה של 

וך התחקות אחר המנגנון הפנימי שתורם להופעתם לאור תפיסת הפסיכולוגיה סכיזופרניה ת

צוהר להבנת נפש האדם חשיפת ממד זה מהווה עוד .  אוריה של כהנאיהיהודית ולאור הת

" תיקון"וה" התכללות"ה, "הצמצום"בעיקר למושגי  במחקר זה אתייחס.  באשר הוא

  .בפסיכולוגיה היהודית

  

 הטיפולייםהכלים ההבנה ויכולוגיה היהודית עשוי לקדם את אופי הסבר החוויה על פי הפס

מרכיב :  מנקודות מבט שונות המתייחסות למרכיבים שוניםבאוכלוסיה מורכבת זו 

וכן חיזוי תהליך השבירה הפנימי  המנטאליתאופי האנרגיה , האינטראקציה בין המיכל והמוכל

  .המתרחש בנפשו של האדם

מיכל והמוכל מתייחס למרכיב האורות והכלים הנוגע לתהליכים מרכיב האינטראקציה בין ה

המתגלה  המנטאליתאופי האנרגיה .  פנימיים המתרחשים באדם וכן ביחסים שלו עם הזולת

 . הצצה אל מהות נפשו של האדםמעין  מאפשרבעוצמות חריפות במצבי חולי כמו בסכיזופרניה 

עשוי לכוון , זרת על עצמה ומזינה את עצמההחו" השבירה"חיזוי התהליך הפנימי של , כמו כן

  .פוטנציאליותוצמצום נסיגות  את המטפל בעיצוב התהליך ההתפתחותי של המחלה

  

  .שיטות טיפול ומחקר, הגדרתה, להלן נפנה לפרק העוסק במחלת הסכיזופרניה

  

  סכיזופרניה

  הקדמה

מחלות .  )2010, אליצור( שכיחה ביותר בין המחלות הפסיכוטיות מחלותסכיזופרניה היא קבוצת 

ההפרעה מלווה  . אלו גורמות להפרעה קשה בתהליכים פסיכולוגיים בסיסיים של האישיות

  .  האפקט ההתנהגות והזהות העצמית, התפיסה, בתסמינים מגוונים בשטחי החשיבה

.  מתבטאת בכך שהיא גורמת עיוות בשיפוט התקין של המציאות, עוצמת ההפרעה הפסיכוטית

כמחלה כרונית .  פוגעת ברבדים תוך ובין אישיים ובתחומי התפקוד השונים של החייםמחלה זו 

ושכיחותה , היא פוגעת בעיקר באנשים בגיל צעיר.  היא גורמת להתדרדרות קשה באישיות

מחלת הסכיזופרניה מותנית ביחסי הגומלין בין הרגישות  התפתחות.  של כאחוז באוכלוסיה היא

    .האישית והדחק הסביבתי

, תולדות המשפחה, מחלה אחידה אלא קבוצת מחלות הטרוגנית מבחינת הגורמים אינה זוהי

זהו צומת משותף של   .והתגובה לטיפולהפרוגנוזה , מהלך המחלה, ההתבטאות הקלינית

, הגופני, הביולוגי, מהתחום הגנטי: מתחומים שונים יםמגוונסוציאליים - פסיכו-תהליכים ביו

אוריות יכך גם קשת הדעות והת, כשם שהמחלה מגוונת . משפחתי -הפסיכולוגי והחברתי

  .  המנסות להבין אותה
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רבים עם התמקדות  שינוייםהשנים האחרונות אופי אבחון הסכיזופרניה עבר  100במהלך 

לא ארחיב במחקר זה  Keller, Fisher, & Carpenter, 2011 ). (ה בהיבטים שונים של המחל

לא ארחיב באשר לגורמי , כמו כן . ית של אופי אבחון המחלהההשתלשלות ההיסטור לגבי

  .שכן אין מחקר זה מתיימר להתעסק בהיבטים אטיולוגיים, המחלה

  

  של סכיזופרניה הגדרההתמונה הקלינית וה

הפגיעה . סכיזופרניה היא קבוצת מחלות הפוגעות בתהליכים פסיכולוגיים בסיסיים של האישיות

העוצמה הפסיכוטית . ההתנהגות והזהות העצמית, התפיסה, טהאפק, ניכרת בשטחי החשיבה

בתפקוד , ישנה פגיעה ברבדים התוך אישיים והבין אישיים, כמו כן . גורמת לשיפוט מציאות לקוי

התבטאות ה, סיבתיותוהיא בעלת הטרוגניות גבוהה באשר ל. חברתי והמקצועי ,המשפחתי

  .טיפולהפרוגנוזה וה, מהלך המחלה, הקלינית

ם מקובל לראות בסכיזופרניה קבוצה של מחלות פסיכוטיות הנובעות מהפרעה עמוקה של כיו

אפשר לאבחן .  דם נורמלי את אישיותואהמשפיעה על תפקודים בסיסיים המקנים ל, האישיות

תסמינים .  את המחלה רק בעת התקף פסיכוטי חריף המתאפיין בתסמינים פסיכוטיים חריפים

ובאים , אפקט והתנהגות, תפיסה, חשיבה: יםם מהתחומים הבאאלו מתבטאים לפחות בשניי

.  לידי ביטוי בהפרעה בשיפוט המציאות ובחוסר יכולת להבחין בין המציאות הפנימית לחיצונית

, לעיתים קרובות.  בעת התקף חריף קיימת הפרעה תפקודית קשה בתחומי החיים השונים

  .התקף החריףהפרעה תפקודית זו נשארת כליקוי גם לאחר חלוף ה

  

) DMS-IV )1994,APAהחלק הבא יתאר את אופי ההגדרה של מחלת הסכיזופרניה על פי 

  :  בתמציתיות

סכיזופרניה היא הפרעה שנמשכת כשישה חודשים לפחות והכוללת לפחות חודש אחד של 

הן סימפטומים חיוביים של המחלה והן , לפחות אחד או שניים מהבאים, סימפטומים אקטיביים

  : כדלקמן.  לייםשלי

  : מיצגים עיוות של פונקציות נורמליות) להלן פסיכוזה(סימנים חיוביים 

כולל תמות  של הדלוזיותהתוכן .  פרשנות מעוותת של ההתנסות או של התפיסה: דלוזיות

  . רדיפה :לדוגמא  - שונות

  .במציאות יים למרות שאינם קיימיםעיוותי תפיסה המביאים לתפיסת גירויים חוש: הלוצינציות

  

  :  וסימנים שליליים המיצגים אבדן של פונקציות נורמליות

גם הפרעות . צמצום שטף הדיבור והמחשבה ויוזמת התנהגות, כגון צמצום הביטוי הרגשי

  ."סימפטומים שליליים"ינות את המחלה נחשבות ליהחשיבה המאפ
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  :)2010, אליצור( להלן פרוט תחומי הפגיעה

האדם חושב באופן .  ההפרעות הטיפוסיות ביותר לסכיזופרניה אלו הן: הפרעות בחשיבה

חשיבה כזאת מסיטה אותו ממסקנות המבוססות על .  גיון אישי משלויאוטיסטי וסמלי לפי ה

מופיעה חשיבה ראשונית . נושאים שוליים מובלטים ונעשים למרכזיים.  היגיון ושיפוט מציאותי

החשיבה היא כה מופשטת שהיא .  ה ונסיבותמרחב צור, המאופיינת בחוסר התחשבות בזמן

  .פילוסופיה –מנותקת מהקשרים מציאותיים ונשמעת כפסבדו 

, מתבטא הדבר ברפיון אסוציאטיבי בצורת החשיבה  :מופיע הן בצורה והן בתוכן ליקוי בחשיבה

קונקרטית מידי או מופשטת מידי עם נטייה לחזרות , מלווה בהפסקות, מוזרה ולא מובנת חשיבה

  .  סטריאוטיפיות חדגוניות

המשקפות אמונה ) דלוזיות(הפרעות בתוכן החשיבה באות לידי ביטוי בעיקר במחשבות שווא 

לדוגמא האדם חווה . השכיחות שבהן הן מחשבות של רדיפה, חזקה ברעיונות לא מציאותיים

עולות מופיעות גם מחשבות יחס המתבטאות באמונה מוטעית כי לפ.  שהרגשותיו נגזלות ממנו

  .או למצבים במציאות החיצונית יש  קשר מיוחד אליו

  

הפרעות בתפיסה מתבטאות ברגישות יתר לגירויים שונים הגורמים לליקויים  :הפרעות בתפיסה

במצבים קיצוניים יש עיוות של תפיסת האדם את עצמו ואת האובייקטים .  קשים בקשב ובריכוז

באות לידי ביטוי בתפיסה חושית ובהעדר גירוי יות הצההפרעות בתפיסה הן ההלוצינ.  בעולם

  .תואם במציאות

  

ריקנות רגשית וחוסר דיווחים המתייחסים לחוויה של , לדוגמא צמצום רגשי: הפרעות באפקט

  .המחשבות וההתנהגות ,או הפרעה באפקט שאינו יציב ושאינו תואם את תוכן הרעיונות  .הנאה

  

ההתנהגות נעשית לא מאורגנת ולא . יוזמה וברציהזוהי הפרעה ב: הפרעות בהתנהגות וברציה

האדם נסוג מהעולם החיצון .  ההתנהגות יכולה להיות גם סוערת וחסרת מטרה או שיפוט. צפויה

  .ונסוג מפעילות פעילה

  

, ה לסגת מקשרים חברתייםיקיימת נטי: הפרעות בקשר עם העולם החיצון וביחסים בין אישיים

האדם שוקע בתוך עולם של חוויות ודמיונות , במקום זאת . ין בעולם החיצוןיולאבד ענ

  .קטיביתיהמנותקים מהמציאות האובי, אגוצנטריים

  

מיונות למציאות ל באשר לזהותו ולגבול בין עולם הדהאדם חש בלבו :הפרעות בזהות העצמית

או  . ץ כל גבולהוא מוצף בדחפים שאין הוא יכול לשלוט עליהם והם מאיימים לפרו.  החיצונית

  .שהוא חש כקרבן לחדירה של כוחות זרים
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  מהלך התפתחות המחלה

מהלך . מהלך המחלה הוא חלק בלתי נפרד מהגדרתה, לצד התמונה הקלינית של המחלה

התפיסה המסורתית לגבי מהלך מחלת הסכיזופרניה טוענת שזהו .  המחלה מגוון מאדם לאדם

מחלה עשויה התקדמות ה.  הפיךתהליך בו חלה התדרדרות העשויה להתבטא בפגם בלתי 

ונוכחות סימנים חיוביים במהלך המחלה לרוב מתריעה על פוטנציאל .  להיות איטית או מהירה

 .(Kraepelin, 1990; Null, 2011) של התדרדרות גבוהה יותר של התופעה

תיאר את מהלך התפתחות המחלה שבה קיימים מספר שלבים ) Bleuler, 1911(בלוילר 

קיימים מרכיבים .  עצירות או התקדמות מתמדת, בכל שלב עשויים להיות רמיסיות . אופייניים

ורמות שונות של , שונים העשויים להשפיע על מהלך התפתחות המחלה וביניהם רמת חומרתה

   (Wyatt, 1991). הופעת החלמה ספונטנית

  :להלן מהלך שלבי התפתחות המחלה

בהרבה מהמקרים ניתן  . ימים של המחלהאלו השלבים המקד:  המהלך המוקדם של המחלה

ני הקושי לשחק עם ילדים ב ,למשל .חלה כבר בשלבים מוקדמים של החייםלראות בניצני המ

משפחה לגבי  קיימים דיווחים של קרובי, כמו כן  .ן אישייםיאותו גיל והתמקדות בתחומי עני

ץ פיזי או נפשי והפרעות עשויים להופיע תלונות על עייפות לאחר מאמ.  קשיים אינטלקטואלים

 . במהלך היום המופיעיםם ו בחלימת חלומות שנחווים כרודפנייא, בחשיבה שנחוות כלא נעימות

הפרעות בתפקוד ו  .סיפוקים בדחייתקושי , חרדות, רגשיתהבתלות  ,שינויים באפקט, וכן

ועשוי , שתנהאורך השלב המקדים מ. ת ובתפקוד קוגניטיבי ורגשיובמיומנויות הארגוני, החברתי

  ). ;Bleuler, 1911 2010, אליצור(להתפרס על פני שנים רבות 

. השלבים האקוטיים עשויים להופיע החל ממספר שעות ועד מספר שנים: השלב האקוטי

ההשלכות .  ההתדרדרות עשויה להמשיך ולהתפתח גם לאחר שהסינדרום האקוטי הופיע

כמו כן קיימים סימנים חיוביים .  הסביבהלהתדרדרות זו היא הפסקת עבודה והפסקת קשר עם 

בשלב זה מדווחים הלוקים במחלה על ".  מיוחדים"תכנים ביזריים ו -אקטיביים בצורה גלויה

הרחבת התודעה ושחרור , הקשורות בתחושות פנימיות של התגלות משיחית, רווחה ורגיעה

חושת החרדה ות, שלב זה לא נמשך זמן רב.  כוחות פנימיים בעלי עוצמה מגלומנית

  .וההתפוררות הפנימית לא מאחרת לבא

   



 בגזרת החונן  לאדם דעת

 14עמוד   ופסיכולוגיה יהודית סכיזופרניה
 

האדם עשוי , לדוגמא.  חרדה חריפה שמא דבר מה נורא עשוי להתרחש עשויה להופיע, כמו כן

ולא להסכים לקבל עזרה אף מבני , לשמע קולות שרק הוא שומע, להיות מאוד פרנואיד

בתקופה זו יותר מאשר עשויים להופיע הקלות ספונטניות חולפות , יחד עם זאת.  משפחתו

, בשלבים הראשוניים של המחלה שולטים הסימנים החיוביים של המחלה  .בתקופה הכרונית

 Bleuler, 1911;2010, אליצור(     רבות  בהמשך יותר   מופיעה  השליליים הסימנים   ועוצמת

 (Sederer, 2013; .  

בשל הבולטות של הליקוי  , זהו שלב שדומה מבחינה קלינית לשלב המקדים: תקופה הכרוניתה

בלוילר טוען שקיימים אנשים שיכולים לחזור לשגרת החיים ולמלא .  והפגיעה התפקודית

יחד עם זאת בלוילר לא מדבר על ריפוי אלא על תהליך שיש בו שיפור . תפקידים בחייהם

ם חמש שניההתדרדרות קיימת במיוחד ב  ).Bleuler, 1911(בתפקוד ביחסים חברתיים וכדומה

  ).2010, אליצור(יציבות  שלאחריהן מגיעה תקופת, הראשונות להופעת המחלה

  

תתי סוגים אלו מצביעים על  . נזכיר את חלקם אך לא נפרטם, קיימים תתי סוגים של סכיזופרניה

  .דואלית ועודרזי, קטטונית, לא מאורגנת, סכיזופרניה פרנואידית:  כגון.  ההטרוגניות של המחלה

ישנם אנשים עם אבחנה של סכיזופרניה , המחלה מתפלג באופן אינדיווידואלינוסיף שמהלך 

      מוסדית   למסגרת מחוץ   לחיות  מסוגלים שאינם   אנשים  כראוי וישנם  לתפקד המסוגלים 

 APA, 1994; Keller et al., 2011)(.  

  

ווית הקיימת העמדה העכש.  ישנן תתי אוכלוסיות העוברות תהליך של החלמה במהלך חייהן

היום מגלה חשיבות גבוהה לזיהוי מהלך המחלה המוקדם דבר העשוי להשפיע על אפקטיביות 

 ,Andersen et al., 2005; Keller et al., 2011; Liberman)  הטיפול בטווח הרחוק

Kopelowicz, Ventura & Gutkind, 2002; Mason & Beavan-Pearson, 2005).  

 

או אבחנה של הפרעה ינים היו בעלי אבחנה של סכיזופרניה שבמחקר זה המרואי אציין

זהו מונח החל על בני אדם המראים מאפיינים של סכיזופרניה והפרעה רגשית  . סכיזואפקטיבית

סכיזופרניה לתאר את  בעיקר במונח אשתמשבמחקר זה ).  2010 ,אליצור(חמורה גם יחד 

  .המאפיין האבחנתי של המרואיינים
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  ומחקרשיטות טיפול 

החל מהתערבות .  קיימות שיטות התערבות וטיפול רבות לצד הטיפול התרופתי בסכיזופרניה

  התערבות קוגניטיבית , )Barbato & D'Avanzo, 2000(סוציאלית ותמיכה משפחתית - פסיכו

) Turkington & Morrison, 2012;Bachdolf et al., 2012 ( וכלה בפסיכותרפיה תמיכתית

פסיכותרפיה פסיכודינמית עשויה להיות מועילה להבנת החוויה והיחסים הבין  . ופסיכודינמית

  ).   (Benedetti, 1987; De Masi, 2009אישיים של בעלי אבחנה של סכיזופרניה 

וכדומה   תעסוקה    הדיור  בתחומי  תמיכה שיקומית על כל רבדיה בין  קיימת, כמו כן

)Becker, Drake, & Naughto, 2005; Newman, 2011 .(  רב  דגש קיים  כיום  , בנוסף  

 ,Bechdolf et al., 2012; Jai(  מוקדמת  והתערבות , פסיכוטיים פרה  ם שלבי על זיהוי 

Ronina & Kwame,  2011; McGlashan et al, 2007 .(  

  

 בעל, פסיכוטי, סכיזופרן, אישיות סכיזופרנית: לטרמינולוגיות הבאות כזהות אתייחסבמחקר זה 

הן שיובאו הטרמינולוגיות .  באשר לנושא התיוג הסתייגותיאת  ואציין.  אבחנה של סכיזופרניה

לצרכי הקלה בדרכי הכתיבה בלבד ותוך התאמה לטרמינולוגיה שהייתה קיימת בזמן כתיבת 

  .  אוריות השונות לגבי התופעהיהת

.  יםפנומנולוגו, טיפוליים, תיאוריים : בתחום של חקר הסכיזופרניה קיימים מחקרים מסוגים רבים

קיימים גם מחקרים איכותניים , כמו כן.  פנומנולוגי -המחקר הנוכחי הינו מחקר איכותני 

         עכשוויים הבוחנים פרספקטיבות שונות באשר לחוויות הקשורות למחלת הסכיזופרניה 

)Campbell & Morrison , 2007; Grealish, Tai, Hunter & Morrison, 2011; Rhodes & 

Simon, 2010 .(  

  

לא קיימים מחקרים איכותניים רבים המקשרים בין בעלי אבחנה של סכיזופרניה , יחד עם זאת

המסבירה את הסימפטומים ) 1999(את מחקרה האיכותני של ברוש  אציין.  ופסיכולוגיה יהודית

ר הנוכחי לעומת תרומת המחק.  של בעלי אבחנה של סכיזופרניה לאור הפסיכולוגיה היהודית

חסידיים את הנרטיב החוויתי של  -הקבליים תתמקד בדרך בה מסבירים הרעיונות ,  מחקר זה

  .לאור פסיכולוגיה זו בעל האבחנה של סכיזופרניה
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  פסיכולוגיה יהודית

: הנוכחילמספר מושגים מרכזיים בפסיכולוגיה יהודית הקשורים למחקר  אתייחסבחלק זה 

אורות לאחר מכן אסביר את מושג ". צמצום"מושג הוכן את , "והכליםות אור" אתאר את מושג ה

במרכיב אסיים ".  רצו ושוב"הוכן את מושג " אורות פנימיים ומקיפים", תהליך השבירה, "דתוהו"

תהיה חזרתיות מסוימת על תכנים כדי  . "תיקון"וה" התכללות"ובמרכיב ה התוך אישיהצמצום 

הרחבת ההסברה  . הרבים שהובאו מהקבלה והחסידות בשל המושגים, להקל את ההבנה

  .באופן הדרגתיתתבצע 

יהיה חיבור בין מושגים אלו , אוריה של כהנאיהנוגעים לת, בשלבים מאוחרים יותר של מחקר זה

ייושמו לעולם אולוגית ולאחר מכן יברמה התהתכנים יתוארו תחילה  .לבין מחלת הסכיזופרניה

לוריא  יצחקרבי ( י"של הארעל תורת הקבלה ם מסתמכים המושגים המתוארי .נפש האדם

: למושגים הבאים כמקבילים אתייחסבמהלך מחקר זה .  16- מקובל שחי במאה ה) אשכנזי

  .תורת החסידות, תורת הקבלה, חסידית –פסיכולוגיה קבלית , פסיכולוגיה יהודית

  

  ותורת הצמצום, אורות וכלים

  הקדמה

לוגיה המערבית מתפתחת על רקע של קודים דתיים ותרבותיים טוען שהפסיכו) 1994(רוטנברג 

אוריית הפסיכולוגיה היהודית יבמקביל אפשר לראות בת.  העוברים טרנספורמציה של חילון

תרגום של תפיסה וחשיבה דתית יהודית לשפה פסיכולוגית ופסיכו , אוריית הצמצום בפרטיובת

  ).  ב1990, א1990, 1987, רוטנברג(תרפויטית 

.  כ ברמה הנפשית"אולוגית ואחיברמה הת ,תחילה.  דיון להלן אתאר את המושגים הקבלייםב

, גינזבורג(והמיושם להבנת נפש האדם זהו סוג של משל ונמשל המקובל בתורת החסידות 

אך יורחבו בהמשך הקריאה  יוסברו בנפרדהמושגים השונים , כמו כן)  ז"התשנ, הס; ז"התשס

  .בליים נוספיםיחד עם הוספת מושגים ק
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  ברמה התיאולוגית וברמה הנפשית "אורות"מושג ה

) אור אלוקי(לפני בריאת העולמות הנוכחות האלוקית , על פי תורת הקבלה, אולוגיתיברמה הת

  . מתייחס לכל גילוי של האל" אור"המונח ".  אורות"מצב המתואר כ, הייתה בגילוי

הוא כל גילוי " אור"  .ל ברמה התיאולוגית-היא המקבילה למושג הא" נשמה"ה, ברמה הנפשית

אור הוא המקור . היצירתיות וכדומ, אהבה, רצון, עונג :ותכולל" אור"התגלויות של   .של הנשמה

; 2004, כהנא( .התכונות המהותיות של הנפש, כוחות הנפשאלו הם .  לכל שאיפה לטוב

  )ז"התשס, גינזבורג

  

  "כלים"ומושג ה" צמצום"מושג ה

כדי לפנות מקום לבריאת האדם ום כפי שהוא מופיע ברמה התיאולוגית קובע שמושג הצמצ

ובכך נתן לאדם כוח והטיל עליו את האחריות לקביעת , את אינסופיותוצמצם ל -הא ,והעולם

צמצום זה יצר מעין חלל שבו התאפשרה בניה של .  ותקגורלו שלו ואף להשפעה על מערך האלו

  ).  1990א, רוטנברג; ז "התשנ, הס; ו"להתש, אשלג(העולמות הגשמיים 

.  אין בריה יכולה לקולטו ולהתקיים באור כה עצום, ממלא את הכלל -של האכשאורו האין סופי 

כדי לאפשר את הופעת העולמות הסתיר הבורא את אורו וכך נוצר מקום ריק וחלל פנוי כביכול 

באור עצום כזה אין עמידה  ,אור הוא שפע רוחני שמטבעו הוא מתפשט ללא גבול.  מנוכחותו

   ). ז"התשנ, הס(האור חייב להצטמצם על מנת שהנבראים יוכלו להכיל אותו .  לנבראים

, "כלים"ולא היה מסתיר ומעלים את עצמו בתוך  ,אילו הבורא היה חושף באופן מלא את מהותו

יה מלא מכיוון שהכל ה, לא היה מקום לעולם להתקיים ולהיות מציאות, החלל הפנוי שנוצר

    ).ז"התשס, גינזבורג(בנוכחותו 

כפי שהיא נמצאת ) אור(" טוב"יהה ליחס לפער שבין הכמימושג הצמצום מת, ברמה הנפשית

 "כלים"ה, לעומת האורות ,כלומר . במציאות הממשיתה להתממש לבין יכולת, בנשמה

בחייו הממשיים שנועדו לבטא את האור , או יכולת, כוחכל  הם") לבושים"הנקראים בקבלה גם (

בין מהות , חלוקה זו בין אורות וכלים.  דרך הכלים האורות באים לידי ביטוי . של האדם

היא מאפשרת את קיומן של מציאויות שונות , עומדת ביסוד כל המציאות המוכרת לנו, למציאות

בכדי אם האדם לא היה צריך לעבור תהליך של תרגום עולמו הפנימי .  ונפרדות זו לצד זו בעולם

 אלא מציאות אחת ממש, "אתה"ו" אני" הרי שלא היה מציאות של, להביע אותו כלפי האחר

  ).2004, כהנא; ז"התשס, גינזבורג(
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הוא ליצור כלים מפותחים שדרכם  תורת הקבלה והחסידותהליך תיקון האדם על פי עיקר ת

אדם חווה שמחה כאשר : דוגמא לאורות וכלים בנפש האדם.  יבואו לידי ביטויכוחות הנפש 

צמצום .  ואין לו יכולת להכיל זאת הוא עשוי להתמוטט) אור בעוצמה גדולה, כלומר(מאוד גדולה 

; ז"התשס, גינזבורג( עשוי לעזור לאדם זה בהכלה של חוויתו, נפשי זה חכוצמצום , ההארה

  ).2004, כהנא

חייב להתלבש בכלי כדי להאיר האור , כלומר.  "אור פנימי"האור שנקלט בתוך הכלי מכונה 

מאפשר את הכלת ההוא תהליך הצמצום .  והמעטת האור על ידי הכלי היא הגורם לתפיסתו

  ).ז"התשנ, הס(בתוך הכלי האור 

מתייחס ליחס בין סטרוקטורות נפשיות " אורות וכלים"משמעות המושג , ברמה הנפשית ,אם כן

ת את החוקיות הבסיסית של לזהו ניתן נפשי בכל תהליך.  לבין האנרגיות הפועלות בנפש

    ).1993, אנקורי(מרכיבים אלו ואת היחסים ביניהם 

פש על פי הקבלה אחת החלוקות העיקריות של מערכת כוחות הנאציין בקצרה את , בהקשר זה

 -ו . המייצג את האורות, החסד, קו ההשפעה –" קו ימין"את  חלוקה זו כוללת ". אורך"חלוקת  -

הדין  כוחותקו השמאל הוא מקומן של . יצג את כוחות הדינים והגבולזהו קו המי" קו שמאל"

 )הסתייגות מגילוי אורות( את ההסתייגות מהתגלות מלאה של האלוקות בעולם המדגישים

 ,גינזבורג( שני הקוויםמקום המיצוע בין " קו האמצעי"ו .  מתוך הכרת מוגבלות העולם

  ).  ז"התשס

  

  "שבירה"ו "דתוהו אורות"

מצב שבו קיים אך ב  ).ו"התשל, אשלג(האורות והכלים היו משולבים , מקורי המתוקןבמצב ה

" תוהו"ואין די כלים להכיל אותם הוא מצב של , אור גדול או אורות המאירים ללא הגבלה

, המהווה מקור לאפשרות לעיוות וקלקול, זהו מצב לא מתוקן . )בשפת הקבלה "אורות דתוהו"(

).  של אור -במקרה הזה(כל כלי יכול להכיל כמות מוגבלת של תוכן , מורכא . וכל רע נובע ממנו

  ).ז"התשנ, הס( אם נדחס מעל לכושר הקיבול שלו הכלי יתפוצץ

התפרדות  זהו תהליך של.  אור גדול מהכליבו ה, זהו מצב שאינו מתוקן, מצב של שבירה, אם כן

כפי שמכונה בתורת " יפותהקל"כך נוצר עולם , השלם לחלקים רבים המאבדים ממשמעותם

קליפות אלו שובות .  "אורות דתוהו"והמתגלה לאחר הטרנספורמציה של השבירה כ, הקבלה

   . )2004, כהנא( האלוקיים" הניצוצות"בתוכן חיות אלוקית אלו הן 
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. לעולם הגשמי" הניצוצות"מסביר שבתהליך שבירת הכלים נפלו חלק מ) א1990(רוטנברג 

משום " ניצוצות"אבל הם קרויים , כפי שהוא נמצא בנשמה, מהרצון המקוריחלקים  הם" ניצוצות"

חסר , כל רצון מופיע כמוחלט.  ומופיעים כשברי רצונות נטולי הקשר, שהם מנותקים ממקורם

תלוי ביכולתו להחזיר את , תיקונו של האדם על פי תורה זו  .שאינו מסוגל להתפשר, פשר

  .  תבשהשהניצוצות למקורן ולתקן את אשר 

במצב אבל  ,שבמקורם הם רצונות של טוב" רסיסים"באופן זה ניתן להבין מדוע המציאות מלאה 

משום שיש בהם רצון לטוב יותר גדול גם , הם לא מצליחים להתאחד ולהיטיב באמת" שבירה"ה

לסבל נפשי , "רע"דווקא משום כך הם עלולים לגרום ל.  מכפי שהכלים מסוגלים להכיל

סטריים בין הבורא -יחסים דו נוצרים, בתהליך של תיקון, לעומת זאת.  סניתולהתנהלות הר

חלקיות  המשלב, הדדי זהו תהליך . אשר מצטמצמים ומשלימים זה את יצירתו של זה, לנברא

  ).2004, כהנא(לכדי שלם מתהווה 

פשר אי א, כלומר  .יכול להאיר אלא בצירוף לכלים אחרים לאכלי ניתן להבין ש, ברמה הנפשית

  .צירוף מסוים של מרכיבים שוניםקיים אלא תמיד , ש לבדעל רג, לבנות חיים על שכל לבד

וותרו על הארה בכל העצמה האפשרית שקיימת יכולים להאיר ביחד רק אם י מרכיבים אלו

האור מתבטא , כתוצאה . במצב שבירה תהליך הצמצום לא מתאפשר . צמצוםי "כלומר ע ,בהם

    .)2004, כהנא(נכנס לתוך הכלי שאינו " מקיף"כאור 

כפי שהוזכר בסעיף ( משתבששל כוחות הנפש תפקוד קווי השמאל והימין בתהליך השבירה 

מין עשוי להופיע יקו  ,בקו ימין המתוקן- על הגבולות שומרת ה) חסד(במקום אהבה  : )הקודם

כחלק , ן מוגבלקו שמאל המתוקן שיש בו גם נכונות להרוס באופ.  כסימביוזה נטולת גבולות

  .עשוי להתגלות כהרסנות לשמה ,מתהליך של בנייה

  

  "מקיפים"ו "פנימיים"אורות 

הם ברמת המחשבה  אופני הביטוי . להגיע לידי ביטוי כוחות הנפש הפנימיים והמקיפים שואפים

יל הוסבר לע  ).ז"התשס, גינזבורג" (לבושים"הנקראים בתורת החסידות , הדיבור והמעשה

זהו אור שלא התלבש " אור מקיף"  ".אור פנימי"מתלבש בתוך הכלי הוא מכונה  שכאשר האור

  .בכלי

אורות .  ידי ההסבר החסידי לדינאמיקה של חלומותעל  ניתנים להבנה ,האורות המקיפים

' גבוה'דווקא משום שהחלום הוא מסר מרובד ש, )ו"התשס( כהנא טוען . מקיפים הם פוטנציאל

 הרבה מעל לתודעה הרגילה, )רבה יותר קרוב לרצון הנשמתי המקורירובד ה -כלומר( של הנפש

  . הוא עוסק בכל התכנים המעסיקים את התודעה, ")כלים"המייצגת את רובד ה(
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על . נוגע בתכנים מיסטיים או רוחניים ממש כמו ביצרי לב האדם ובסיבוכי נפשו השונים החלום

שהמציאות זוהי נקודת מבט . העמוקה 'רוחנית'ה, הכל הוא משקיף מנקודת מבטו הייחודית

  .מלוא מהות הפוטנציאל של הנפשמנסה לגלות את  ,החלוםאך  . המודעת אינה יכולה להכיל

 "מציאותיים"ם בו נראים כאירועים האירועים המופיעי ,כל כך מוזר וקשה להבנה החלום ,לכן

היא קרובה יותר ש, אבל אינם מתנהגים לפי חוקיה של המציאות אלא לפי חוקיות משלהם

   . לחוקיות הנפשית מאשר למציאות האמפירית

של , של רצון להיטיב, שנפש האדם היא אור אינסופי ,על פי תורת הקבלה, ניתן להבין: לסיכום

אינו יכול להופיע במציאות אלא דרך הכלים הקיימים במציאות  זהאבל אור . ייחודיות ויצירתיות

אבל השאיפה היא תמיד להאיר הארה , לים הם מוגבליםהכ ). דמיון, שפה, כמו שכל( עצמה

 דבר, רוצה להאיר באופן אינסופי חכוסוג של לכן כל  . אינסופית כמתחייב ממהותה של הנפש

שבתוך האדם " זולת"שההארה לזולת אינה רק לאדם אחר אלא גם ל, אוסיף.  גורם לשבירהה

  ).ז"התשס, ינזבורגג( כלומר לתודעתו החיצונית בה הוא מודע לעצמו, עצמו

  

  רצוא ושוב

 "ירידה צורך עליה"של הקבלית התפיסה הדינמית את  אזכירבהקשר למושג אורות וכלים 

 כוחזהו ). א1990, רוטנברג(צמצום והתפשטות רצוניים של העצמי  של רואה בעולם מקצבה

את  ולהכיל) עליה(תפיסה זו הכלים אמורים לקבל אור פי על . המקדם את התפתחות האדם

  .מתרחשת שבירה, מתקיימתאם היא אינה אך . הירידה היא הפוגה בהתעלות, האור שנקלט

 ,)ד"התשס(גינזבורג הרב בלשונו של  . בתהליך הרצוא ישנו תהליך נפשי של התפשטות

יכולים להכיל  להאיר אור גדול יותר מזה שהם, כלומר -מהכליםהוא תשוקה לצאת  "רצוא"ה

ישנו תהליך של , "שוב"ה –בשלב הירידה .  )מקיפיםהאורות ה "אזורי"זוהי פריצה אל (

  .  המסוגל להתייחס לחוויה האישית - ,)אלו הם אורות פנימיים( התכנסות

הירידה ו, עליה תמידית אינה אפשרית ,מצב שבו תהליך הצמצום מתרחשב, ברמה הנפשית

חסות זולתית לגבי יתיהמאפשר המצב נוצר כך ש. ולא מחיקת האני חייבת להיות צמצום בלבד

עיקר הבריאות והיציבות הנפשית היא כאשר האדם   ).א1990, רוטנברג.  (חלקים בתוך העצמי

   .)ד"התשס, גינזבורג( בין הרצוא לשוב איזון משיג
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  "התכללות"ו, צמצום תוך אישי

התבטא להצמצום יכול רוטנברג מציע ש, בהמשך למרכיב הצמצום שהוסבר בסעיף הקודם

יצוגו של הזולת יאחד מוצא את  כל בכל קשר בינאישי יש מצב בו( אישי-הבין :ם רביםבמישורי

בסעיף זה נמשיך לחדד את . ועוד )אדםהבין חלקים שונים של  ,כלומר( התוך אישי ,)בתוכו

, א1990, רוטנברג( "התכללות"מושג הצמצום ברמה התוך נפשית תוך התייחסות למושג ה

   ).ב1990

להגיע לרמת תיקון גבוהה יותר מצום וההתכללות משקפים את יכולת האדם שימוש במרכיבי הצ

ושימוש במרכיב הצמצום , "אורות דתוהו"נציין תחילה ביתר פרוט את מהות .  בעולמו הפנימי

  .  יכולת התכללות בין כוחות הנפש השונים המאפשר

).  ד"התשס, גגינזבור(תהליך של תיקון מופיע על רקע של שבירה , כאמור בסעיף הקודם

. מצב של תוהו - פירושו" תוהי"מצב ( תוהי זהבתורה הקבלית מתואר שהאדם הנמצא במצב 

.  ת המציאות כאוסף פרטים מבודדיםיבראי מאופיין, )"אורות דתוהו"כינוי ל - והייםתאורות 

 מרכיב נפשיכל , בגלל ריבוי האור.  ללא אינטגרציה, מופיעות בנפרדתכונות נפשו וממילא גם 

 דבר, מרכיבים אחרים בנפשמה שלא מותיר שום יכולת להתפשר עם , ומופיע במלא עוצמת

    ).2004, כהנא(יוצר תוהו פנימי ה

כלומר הם : הם אגוצנטריים, ראשית: יניםיכמה מאפ קיימיםאלו " תוהיים"לכוחות נפשיים 

ה שטחית ועקרה של בתפיס ניםיומאופי, יקטים חומרייםימתכוונים כלפי אוב, מכוונים כלפי האני

חסרי יכולת לתפקד במערכת ו, שואפים להתפשט בלי גבול ,רבי עוצמה הם, כמו כן.  המציאות

זה אינו מאבק   .כוחות אלו גורמים לשעבוד פנימי אם לא ירוסנו . הרמונית כוללת אינטגרטיבית

היא השאיפה היותר עמוקה ויסודית של הנפש  אך, ראשוני אלא תוצאה של עיוות ושבירה

  .)2004, כהנא ;ז"התשס, גינזבורג ( ולגילוי אורלתיקון 

עקרונות ביסוד הצמצום ברמה  מציין מספר) א1990(רוטנברג , לעומת כוחות תוהיים אלו

בכל צמצום יש התפשטות : בתהליך הפנמת האור" תומך"שימוש במנגנון הצמצום .  האנושית

א מאפשר מרחב לאדם ולזולתו להתקיים ובזאת הו, צום מפנה מקום לזולתהצמ.  של חלק אחר

, כל סוג של צמצום נעשה על ידי פעולת עמעום . התנועה המצטמצמת היא דינאמיתו, זמנית-בו

ונוצר , הצמצום אינו מחליש אלא מחזק.  אין הופעה טוטאלית של כל האנרגיה המנטלית, כלומר

בהמשך .  לי של כל צדקשר בין הצדדים המצטמצמים שהוא חזק יותר מכוחו האינדיווידוא

מרכיבים אחרים בחוויה , כאשר חווית השמחה תצטמצם, לדוגמא שהוזכרה בסעיף הקודם

  .וכך עשויה להיווצר דינמיקה פנימית ביחסי כוחות הנפש השונים, האישית עשויים לקבל מקום
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 .את תהליך הצמצום כהכרח בלתי רצויתופסת " ילדותית"תפיסת צמצום ש ,אוסיף בהקשר זה

 . ולהתפשטות של כוחות הנפש" אינטרסים"זו אינה מנוגדת להמנטלית האנרגיה צמצום ה ,ולםא

ו כך שבסופו של דבר הצמצום מאפשר גילוי של זולת דומיננטי אחד היבט נפשיצמצום , שכן

אל  אינם מתנגדים כוחות ההגבלה בנפש.  ביטוי של כוחות בנפש, ולא פחות, מאפשר יותר

יחסות יחלה הת אפשר לראות שבתהליך זה.  לסייע לו להתממש באיםאלא  להתגלות ןהרצו

לעומת  של מצב התיקוןחידוש העיקר .  חלק ממערכת אינטגרטיבית יותרשהינו , לזולת הפנימי

  ).ו"התשס,  ד"התשס, גינזבורג( הוא בכך שיש מציאות של אמצע ולא טוטאליות המצב התוהי

תהליך הצמצום מובן על מנת לאפשר  בכוחלהשתמש הצורך  ,אופיים של אורות דתוהועל רקע 

 הסטייההצמצום העצמי נתפס כתהליך תוך אישי אשר מגמתו לקיים דו שיח עם .  אינטגרטיבי

כיצד  האדם לומדבתהליך תיקון זה  . חיובי לכוחהטבעית הפנימית המצויה באדם כדי להופכה 

  .)א1990, רוטנברג( יגודיםכיצד לחיות בעולם של נו, לקבל חלקים שנראים לנו כזרים

אחד האפקטים  . המאפשרת תהליך של גדילה נפשית הזכרנו את אורות דתהו ויכולת הצמצום

כלומר שהרגשות אינם נפרדים אלו מאלו אלא   . "התכללות"הוא על ידי  כוחות הנפששל גדילת 

ר הפנימי את הקשמוצא  כוחשכל  משמעות היבט זה ברמה הנפשית הוא . כוללים אלו את אלו

רוצה להאיר בכל עוזו אין אפשרות של  כוחכאשר כל . וכך מתקשר עמם שלו לכוחות אחרים

, כהנא(על הכוחות לעבור תהליך של צמצום כדי שתתרחש התכללות , כלומר.  התכללות

2004(.    

  

  "תיקון"

 צמצום של: תיקון הינו תהליך תוך נפשי המורכב מהפונקציות של המושגים שתיארנו לעיל

כך שמתאפשר תהליך  . אורות תוהיים יאפשרו תהליך של התכללות החלקים השונים בנפש

הן ברמה , עולמו של האדםמתאפשרת גדילה של בכך . דיאלוגי של קליטת האור לתוך הכלי

פרוט .  וזאת בתוך תהליך הרצו ושוב המתקיים באופן מאוזן . הרגשית והן ברמה הקוגניטיבית

  ).2004, כהנא(אוריה של כהנא בהמשך יפיע בתלגבי מרכיב התיקון יו

טחית עוברת שלבי ריכוזיות גבוהה התפיסה הש, בתהליך זה תוך התייחסות לאורות דתוהו

העוצמות  . צמצום של ריכוז – כוחות הנפששכן אחת ממטרות הצמצום היא לתמצת את  –יותר 

בר לתהליך של עצמאות עבוד הפנימי עווהש, רמת האינטגרטיביות עולה, יםהמרובים מתקטנ

, וכך לפחות חלק מהאור יכול לבא לידי ביטוי בעולם המעשה  .)ו"התשס, גינזבורג(גבוהה יותר 

  .בעולם האמפירי

  



 בגזרת החונן  לאדם דעת

 23עמוד   ופסיכולוגיה יהודית סכיזופרניה
 

ואחריהן אתאר את , אעבור כעת להצגת מספר תיאוריות המנסות להסביר את הסכיזופרניה

  .חסידית להסברת המחלה-תרומתה הייחודית של הפסיכולוגיה הקבלית

  

  תיאוריות על סכיזופרניה

בחלק זה אציג מספר .  קליניות רבות להבנת מחלת הסכיזופרניה - פסיכולוגיותאוריות יקיימות ת

תיאוריות אלו .  אוריות קליניות שעסקו בתופעת הסכיזופרניה וניסיונן להסביר את המחלהית

כיב פסיכוטי על פי תיאורטיקנים שחלק גדול מעבודתם עסק בטיפול באנשים עם מר נבחרו

אקזיסטנציאליסטיות וקבליות הינן בעלות תמיכה , אוריות פסיכודינמיותישת ,אוסיף.  באישיותם

אוריה עצמה יאת המרכיב של הת ארחיבאורטי ילכן בחלק הת.  אמפירית מצומצמת מעצם טבען

 הקבליתבטרמינולוגיה  אשתמשכל תת יחידה  בסיכום  .שלהןאמפירית הבתמיכה  אדוןולא 

  .בר התופעה לאור התיאורטיקן הספציפי שהובאלהס

  

להביא את נקודת המבט של  אנסה . שלהבאינטגרציה  הסקירה הספרותיתאת פרק  אסיים

ומאידך גם לחיבור , בטים שונים באשר לפסיכוזה מחדיאוריות השונות לזוויות המביעות היהת

, כמו כן.  סיכולוגיה היהודיתעל פי הפ" אורות וכלים"משותף באשר לזווית אלו על פי המשל של 

מנגנון הצמצום תפקוד חסידית באשר ל-השערה הלקוחה מתוך התורה הקבליתאסתייע ב

   .במהלך הפסיכוזה

  

  הזרם הדינמי

  פרויד

אציין .  אוריה פסיכואנליטית קלאסיתיתכסוג של , אוריה של פרוידיהתבחלק זה אציג את 

יש להבין את עמדתו , אך יחד עם זאת.  חשיבה פסיכואנליטית ממשיכה להתפתח עד היוםש

אוריות דינמיות עכשוויות יותר היונקות את שורשיהן ישל פרויד כבסיס התפתחותי לגבי ת

כלומר מעבודתו , בטים אמפירייםיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד מורכבת מהיהת.  מתפיסותיו

א קורא מטה פסיכולוגיה שלהם הו) כמו המושג ליבידו(בטים ספקולטיביים יהקלינית וכן מה

)Fulgencio,2005   .(לגבי הפסיכוזה בתפיסתו של פרויד אתמקדאורטי זה יבחלק ת  .  

ומתרחש תהליך , יכול לעמוד בפני השפעת הסתמי אינופרויד טען שבמצב של פסיכוזה האגו 

יע דבר המוביל את האדם המצוי במצב פסיכוטי לא להשק, ן בנסיגה של הליבידויפנימי המתאפי

  .  את האנרגיה המנטלית באובייקטים או בעולם החיצוני
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 .כלומר השמדת המציאות, מן המציאותאחד הקורע את האני : מתרחשים שני צעדים, לדעתו

המנסה לתקן את הנזק על חשבון הסתמי כדי להשיב את הקשר מתרחש תהליך  ,שניבו

  . למציאות

הפנטזיות , כתוצאה. מהעולם החיצוני הוא נסוג, שכשהליבידו מושקע בתוך האגו, במצב זה

מייצגות , והדלוזיות . את המציאות עצמה, בדרך כלל, מתאפיינות בתחושת הממשות המאפיינת

כלומר מתרחש תהליך המנסה למצוא  . את הניסיון לארגן מחדש ובאופן אקטיבי את המציאות

    ).;1924DeMasi,2009, 1911, פרויד(למציאות תחליף 

והיא אינה , שגים בעולם החיצוןיהינה בעלת ה, ית לעומת התארגנות פנימית זוהתנהגות נורמל

תהליך זה נראה כמאבק בין הדחקה לבין .  מסתפקת כמו הפסיכוזה ביצירת שינויים פנימיים

  .  החותר להחזיר את הליבידו אל האובייקטים שלו והמייצר חרדה רבה, הניסיון לריפוי

בתהליכים פסיכוטיים נתח המציאות שנדחה דוחק את ש, ידניתן להבין מתוך עמדתו של פרו

חלה .  חלה דחיית מציאות ובניית מציאות אחרת, כלומר.  עצמו שוב ושוב אל תוך חיי הנפש

  .נסיגה מעקרון המציאות ועקרון העונג תופס את מקומו

  

ת תוך הדגש, ל את התפיסה המכניסטית והסטרוקטורלית של פרויד"אור הניניתן לראות בת

ללא , זאת  .בטים אלו באישיותיוהדינמיקה הפנימית בין ה, הקשר ההדוק בין האיד לבין האגו

טוען שהמשותף ) 2009(דה מאסי ).  Blass, 2012(האובייקט התייחסות לקונטקסט יחסי 

 הינו תיאור של ,ואשר הובעו אצל פרויד ,כואנליטיות באשר לתהליך הפסיכוטיאוריות פסיילת

לאופי בו האגו  -חס יאופי הנזק הנקבע למערכת הנפשית מתי.  ם ופרימיטיבימצב נפשי מוקד

יחד עם זאת הדעה שפסיכוזה .  והיחסים הפנימיים השוררים בו, תפיסתו לגבי העולם, מאורגן

לדעת דה מאסי ההתמקדות בשדה הפסיכואנליטי היום .  ננטשה –הינה מצב קונפליקטואלי 

    .יות בפיתוח חשיבה סימבולית והתפתחות רגשיתבאשר למצבים פסיכוטיים צריך לה

  

הקבלה בין  ניתן לראות, להבנת התיאוריה של פרויד הקבליתכאשר מנסים ליישם את השפה 

ת נרקיסיסטיים ובעלת יסודו, ותגבולכסוג של אנרגיה נטולת  ,כפי שפרויד תפס אותו מושג האיד

, לבין .קעת בעולם המציאות החיצונישאינה יכולה להיות מושאנרגיה .  שאינם זמינים לקשר

בשל עוצמתה הרבה אורות דתוהו המתאר אנרגיה שאיננה מסוגלת להתכלל מושג 

  .ת והמגלה קושי רב להתבטא בכליםוהאגוצנטרי
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ביטוי כמעט כלומר אין , החיצונית השמדת המציאותל פרויד טוען, באשר למחלת הסכיזופרניה

הנסיגה .  בידינלית באה לידי ביטוי באופן דלוזיונליוהאנרגיה הלי, להישגים בעולם החיצון

מדברת  ,תורת החסידות באופן מקביל.  של הלבידו" צמצום"אינה מאפשרת , מעקרון המציאות

אורות אלו מתבטאים כאורות מקיפים בלבד .  ללא יכולת לגילוי אור פנימי" הכלים"על שבירת 

    .המבטאים את המרכיב הדלוזיונלי

תאור או  אין בתפיסתו של פרויד: הפער בין התפיסות גדול מהדמיון ביניהן, זאת למרות הקבלה

מהותו של הליבידו אינה דומה למה שהחסידות , נפשית השואפת להאיר אנרגיה הבנה של

  .הפועלת בין חלקיה השוניםאלא ציון של מערכת מכניסטית  אורמכנה 

חסת למחלת הסכיזופרניה והמיוצגת ייאוריה פסיכודינמית עכשווית יותר המתימכאן נמשיך לת

  .על ידי ביון

  

  ביון

  ).Vermote, 2011(ביון נחשב לפסיכואנליטיקאי שתרם רבות לטיפול בפתולוגיות חמורות 

אופי יחסי וכן ל, הקוגניטיבי שנפגע להיבטחס הן להביט הרגשי והן יאוריה שלו הוא מתייבת

  .  האדם הנמצא במצב פסיכוטימתוך ניסיון להסביר את החוויה של .  קטיהאובי

התוך והחוץ נפשיים תהליכים אתייחס ל, וכן . יסודות אלפא ובטא של ביוןאת  אתארלהלן 

תוך התמקדות על השתלטות החלק , המשפיעים על התפתחות החלק הפסיכוטי באישיות

" ארייםהאובייקטים הביז"בתיאור  אתמקדלאחר מכן . והחוויה במצב זה ,הפסיכוטי באדם

  .תארים את מחשבות השוואהמ

  

  יסודות בטא, יסודות אלפא

ת פורמולה אלגברית להבנת תהליכים ישאף לבני ,בתחילת דרכו )Bion, 1963( ביון

זהו תהליך , לטענתו.  תוך ניסיון להתמקד כיצד אלמנטים נפשיים מיוצגים.  פסיכואנליטיים

למרכיב  ,"יסודות בטא"ונים המכ, על ידי טרנספורמציה של מרכיבים שאינם נפשיים המתרחש

, וכן על הקלט החושי פועלת על החוויה הרגשית של האדם פונקצית אלפא, בתהליך זה : נפשי

אם .  של סובייקטיביותתחושה  ונוצרת ,את החוויה למשהו מובן ומשמעותי הופכת והיא

אי על יצר החיים הוא האחר ,לטענתו. החוויה נפלטת, פונקצית אלפא לא פועלת על החוויה

לתהליך העיבוד   .קיימת אפשרות למודעות, ברגעים שכח החיים דומיננטי יותרו, תהליך אלפא

  ).2000, סמינגטון" (יסודות אלפא" -ולתוצריו , "תהליך אלפא"והענקת המשמעות ביון קורא 
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היכול להכיל את , כדי שתהליך אלפא יוכל להתקיים יש הכרח בקיומו של אובייקט משמעותי

, גם כשהן מבטאות מצוקה, להתייחס אליהן כביטויים אנושיים, כלומר(ו של האדם תחושותי

האדם רק הפנמה של אובייקט כזה יכולה להתחיל תהליך אלפא אצל ). וכדומהתשוקה , זעם

  .בתהליך התפתחותו

, בין היתר, ל מציאות נפשית קיימתולכן בכ, אתהליך אלפא לעולם אינו פועל באופן מל

ם בכל יהקי יסוד פסיכוטי, למעשה, הצטברות זו היא . שלא עובדו" סודות בטאי"הצטברות של 

והנפש תמיד מתפקדת תפקוד , מרכיב פסיכוטי קיים בכל אדםביון טוען ש, מכיוון שכך  .נפש

נפשו של האדם הפסיכוטי נשלטת על ידי מרכיבים שאינם במודע בנפש אך .  פסיכוטי

התפקוד המנטלי  הפסיכוטי על החלק הלא פסיכוטי השתלטות החלקכאשר חלה   .הנוירוטית

  .)Bion, 1963 ;2000, סמינגטון; 2001, אושונסי( נפגע

הפער בין החלקים הפסיכוטיים לבין החלקים הלא פסיכוטיים  ,לא תקין תפתחותיבתהליך ה

לא , במצב זה.  אלו תכניםקט המסוגל להכיל יבעיקר סביב חוסר בנוכחות אובי ,עלול לגדול

אינו יכול לבטא את רגשותיו  שהאדםכך .  לתרגם חוויה תפיסתית לסימבוליתיכולת מת קיי

אדם זה מרחיק את היכולת למחשבה ומשתמש  ,לכן  .מה שהיה מאפשר משמעות ,במילים

 מתרחשתו.  שימוש בהזדהות השלכתית שלמופרז תהליך  מתרחש ,במצב זה .בהשלכות

במצבים שחשיבה סימבולית , לעומת מצב זה. עובדותאותן חווית שאינן מ, פליטת מרכיבי בטא

חסרון יכולת זו גורם , יחד עם זאת .בוהה יותר לרגשות הקשים שעוליםיש מודעות גמתאפשרת 

 Aguayo, 2009; 2000, סמינגטון;  2009, דה מסי; 2001סי אושונ(להרגיש מטורף  לאדם

Bion, 1963;.(  

השתלטות החלק הפסיכוטי פוטנציאליות ל, וינתיחסי גומלין עם סביבה עביון טוען שמלבד 

עימות , כמות רבה של דחפים הרסנייםנטייה זו מאופיינת ב.  ה מולדת עוינתינטימותנית גם ב

וחוסר , חרדה נוראית המתוארת כאימה מכיליון, שמעולם לא הוכרע בין יצר החיים לייצר המוות

  .  )2000, סמינגטון( יכולת מוחלט לשאת תסכול

  קטים ביזארייםאוביי

אלו הם רשמים גולמיים .  טאביון כינה מרכיבי ב ,בנפש שלא ניתן להחזיק ,רועים אלויא, כאמור

רשמים גולמיים אלו מתאימים . ים בפני עצמם כגופים זרים בנפשהנחווים כדבר, ונטולי משמעות

  .  עליהםלסילוק בלבד משום שלא ניתן לחשוב 
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כחומר לא מעובד הנפלט החוצה , וזיות בנפש הפסיכוטימכאן ניתן להבין את מעמדם של הדל

במצב .  פליטה זו מתרחשת על ידי הזדהות השלכתית לתוך הגוף או לתוך העולם החיצון. ממנו

 -ההכרה עצמה מתרסקת. מותקפת היכולת הנפשית להכירועקרון המציאות מותקף ו, זה

חוויה , ויות נפשיותאיכ ווים כבעליהנחכך מתקבלים אובייקטים . ומושלכת על אובייקטים דוממים

, את חלקיקי הנפש המושלכים אל אובייקטים חיצונייםביון מכנה  .המעוררת אימה רבה

   ). ;Bion;1963 ; Vermote, 2011 2000 ,ןסמינגטו(" ביזריים אובייקטים"

האדם במצב .  את מקומוהצד ההרסני תופס  - לאדם זה לסבול רגשות אלו כוחבמצבים שאין 

 "דברים כשלעצמם"כאילו שהם  כוטי מרגיש שרגשות קשים נחווים כאילו הם נדחסים לתוכופסי

את  לאדם זהמכיוון שאין  .החיצוניאלא מהעולם , ולא חלק מהעולם הנפשי )יסודות בטא(

אין הוא יכול לעצור את זרימת , היכולת לחשוב אין לו את היכולת להסיר מעליו חלק מהמעמסה

וא מנפץ את המערכת המנטלית כדי להשמיד את החוויה ולהשתחרר הקלט לתוכו ולכן ה

   .מהחרדה

 התהליך גובר עד שהחוויה מתרוקנת . מאפשר איבוד של חלקים מהאני, זה תהליך השלכה

ת יוהאימה הכרוכה בחווי, כך מתבצע הרס של המודעות הפנימית והחיצונית. ממשמעות

היכולת לתרגם את המציאות לדימויים גורמת  רחוס.  אובייקטים כבעלי איכויות נפשיות פוחת

רכזי מאופי השלכה זה הינו מאפיין  . יקטים אלו כקונקרטיים בתוך עצמוילאדם זה לחוות אוב

                                      האישיות לבין החלק הלא פסיכוטי המבחין בין החלק הפסיכוטי של

  )Bion, 1954; Demasi, 2009;Aguayo, 2009 ; 2000, סמינגטון; 2001, אושונסי (

  

, אושונסי( פסיכוזה מונחים אצל פרויד וקלייןשהיסודות לחשיבתו של ביון לגבי  הטועניםיש 

ויש הרואים בביון כממשיך בחשיבתו של פרויד אך יחד עם זה גם הוגה מקורי , )2001

)(Parthenope, 2006  .ייםלדלוזיונסיונות ני, אובדן המציאות, כפי שראינו בפרק הקודם 

  .ושנאה מהותית של החשיבה והמציאות הם רעיונותיו העיקריים של פרויד, לריפוי

ההכלה , ניתן לראות שביון הרחיב את תפיסתה של קליין באשר לתהליכי הזדהות השלכתית

ומאפשרת לתינוק , של האם את רגשות התינוק מאפשרת טרנספורמציה של רגשות למחשבות

מכאן ניתן להבין שרגשות הינן מרכיב דומיננטי בפיתוח תהליכי , בתוך עצמו לפתח תהליך זה

  ). Rusbridger, 2012(חשיבה 

כתהליך , נסכם ונאמר שביון מתאר את החוויה הפנימית של האדם הנמצא במצב פסיכוטי

 תוך גילוי.  טיביים ובין המרכיבים הרגשייםישמזין את עצמו באופן מעגלי בין המרכיבים הקוגנ

  .של קושי רב לעבד את מרכיבי הבטא
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ניתן לקשר בין מרכיבי , להבנת התיאוריה של ביון הקבליתכאשר מנסים ליישם את השפה 

, אלו הם רשמים גולמיים ונטולי משמעותמרכיבי בטא  . הבטא של ביון לבין אורות דתוהו

ותפיסה  עוצמתית השאנרגי –אובייקטים ביזאריים , כגופים זרים ,הנחווים כדברים בפני עצמם

ניתן להבין את מרכיבי בטא אלו על פי תורת החסידות .  עקרה של המציאות מאפיינת אותם

אור של אדם יזהו ת  .מנסה לגלות דבר מה לזולתה" קליפה"הקיים בתוך ה "ניצוץ נפשי"כ

  .  לפעול בו שאורות דתוהו שולטים בו ושיכולת הצמצום לא מתאפשרת

רויים יבתהליך זה האדם מפתח יכולת להבחין בין ג.  הוא תהליך אלפאמקום הצמצום אצל ביון 

במצבי פסיכוזה . רוי זה בעולמו שלויהחיצונית לבין מקומו הסובייקטיבי של ג הקיימים במציאות

 ית אלפאמנגנון הצמצום וכן פונקצ.  וכל גירוי נתפס כמוחלט ,טרנספורמציה זו לא מתאפשרת

אורות בדומה ל ,יסודות בטא, לעומת זאת.  ים לעולם הנפשימאפשרים קליטה של תכנשניהם 

שעברו תהליכי עיבוד  אלא רק לאחר, חלק מהתהליך הנפשי אינם באמת -המקיפים

  . והתאפשרה קליטה שלהם בנפש האדם

ורו את הפחד אילידי ביטוי במשנתו של ביון בת הבאעל פי תורת החסידות בהתכללות  הקושי

, בנוסף.  ובשיבוש הטרנספורמציה ממרכיבי בטא למרכיבי אלפא ,מאינטגרציה של המחשבה

הוא גם מדבר על היכולת לסבול תסכול , בולט מאד" כלי"והקשר ל, ביון מדבר על הכלה

יסוד  -רת את היסוד הלא פסיכוטי באישיות כמאפשרת את התפתחות החשיבה וממילא יוצ

  ".ות בכליםאור"שמובילים להגיע למצב של  אלו הם תהליכים.  האלפא

של האנרגיה המנטלית לגלות דבר מה " צורך הטבעי"גם ביון לא מדבר על ה ,יחד עם זאת

  .כשם שאינו קיים אצל פרויד, החסידי אינו קיים אצל ביון" אור"מושג ה . לזולת

  .נקודת המבט האקזיסטנציאליסטיתכעת נמשיך לבדוק את 
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 יסטנציאליסטיזאקה הזרם

  ויניקוט ולאינג

אולם מכיוון , הוא לאינג" רשמי"מייצגו ה.  אתאר את עמדת הזרם האקזיסטנציאליסטיבחלק זה 

- הפרסום רב בין  לואת ההבחנה שזכתה , ויניקוט הוא שפיתח באופן יסודי את מושגי העצמיש

  .ויניקוטתחילה את עמדתו של  אתאר, "עצמי כוזב"-הו" עצמי אמיתי"

  

ית אישיות במובן המקובל של המילה אלא היא יאוריאיננה ת יסטנציאליסטיתזאקאוריה היהת

מתנגדת לגישה , תיאוריה זו.  יותר מערכת עקרונות לתפקוד האישיות הבריאה והיוצרת

רואה  אינה וכן היא.  ק של ההפרעות הנפשיותיאטרית השואפת למיון וקטלוג מדויהפסיכ

באופן הוויה  בחירה של האדם עצמו ,ת מחלה הנוחתת על האדם מבחוץ אלאבהפרעה נפשי

הזרם , באופן כללי . א תמיד בחירה באופן הוויה מצומצםהי בחירה זו.  מסוים

הדרך להבין את .  יחודית שלו לחייויטוען שלכל אדם יש את המשמעות ה יסטנציאליסטיזאקה

, בן עטר כהן, בייט מרום, ביטמן; 1964, לאינג(מתוך זווית הראיה שלו על עצמו  האדם היא

  ). ;1992Davis, 1976,ופוך

במושגים  מדברויניקוט .  מוכרים לנו ממשנתו של ויניקוט "עצמי כוזב"ו" עצמי אמיתי"המושגים 

ואופי קשר זה הוא המכריע מהו היחס , תינוק-התפתחותיים המתייחסים לאופי הקשר של האם

  .  בין העצמי האמיתי לעצמי הכוזב

הנבנה על ההיענות  ,מסלול ראשון. צמיקיימים שני מסלולים הפוכים בהתפתחות הע, לטענתו

תהליך המוליך להכרות עמוקה של הילד עם עצמו ולגיבוש עצמי , הרגשית של האם הטובה דיה

  .  אמיתי ייחודי

המתקשה לפגוש את הילד במקום הרגשי בו הוא , במצב שהאם אינה טוביה דיה, לעומת זאת

ת כנועה ם את הילד להגיב בסתגלנוהדוחפי, נוצרת ציפייה לציות לנורמות חברתיות, נמצא

, ויניקוט בהקשר זה מציע רצף של התפתחות עצמי אמיתי ועצמי כוזב.  ובפיתוח של עצמי כוזב

העצמי , במצב זה.  קצה הרצף הכוזב מייצג את המצב הפתולוגי של העצמי המרצה והמפוצל

ומתגלה , סמליםמש בקיימת יכולת דלה מאוד להשת, האמיתי מכוסה כולו על ידי העצמי המזויף

  .)1963, ויניקוט(חוסר שקט קיצוני 
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, כשהתאמת האם למחוות התינוק מוצלחת, כאשר יחסי האובייקט טובים דיים, וביתר פרוט

בחוויית קיימת הענות שאינה פוגעת  ,במצב זה. ן במציאות החיצוניתהתינוק מתחיל להאמי

הנות ייכול לוותר על האומניפוטנציה ול באופן הדרגתי התינוק, כך . האומניפוטנציה של התינוק

הבסיס לשימוש בתהליכי הסמלה שהוא נבנה כאן  . של יצירה ושליטה אומניפוטנטית מאשליה

תהליך של  מתפתחכך  . האובייקט החיצונייצירת וגם , גם התגובה הספונטנית של התינוק

 -כת האור לאור פנימיהפי, שילוב האור בתוך הכלי בלשון חסידית קבלית(אחיזה ליבידינלית 

  ).וכדלקמן

ובמקום קבלת מחוותיו היא , להגיב למחוותיו האותנטיות של תינוקהכאשר האם אינה מסוגלת 

למחוותיה לו ומפתח הענות התינוק מוותר על האותנטיות ש, מחליפה אותן במחוות שלה עצמה

מהצורך  בתהליך זה התינוק לא מסוגל להיפרד.  הענות שכל מטרתה לרצותה, של אמו

וכך מסתיר העצמי הכוזב את .  לא נוצר תהליך של הסמלה של יכולת זאת, באומניפוטנטיות

  .העצמי האמיתי

, שביחס בין העצמי האמיתי והכוזב פחות מדגיש את הממד ההתפתחותי, לאינג, לעומת ויניקוט

בין , בארשעל פיהן הוא מ, ומעדיף להציג את שני אופני הקיום של העצמי כשתי חוויות יסוד

הפסיכוזה אינה מחלה אלא אסטרטגיה של , לטענתו.  את הפנומנולוגיה של הפסיכוזה, היתר

התנהגותו של הפסיכוטי מפסיקה להיות מוזרה ובלתי מובנת .  התמודדות עם עולם משוגע

ביטמן (ואיננו מגדירים אותה כביטוי למחלה , כאשר אנו מנסים להבין אותה דרך עיניו שלו

    )..Evnine, 1989;1992', ושות

האני הפנימי האמיתי לבין לאינג טוען שאצל רוב בני האדם קיימת הפרדה בין :  וביתר פרוט

ההתנהגות שלנו בהתאם לנורמות .  כלומר המסכה שאנו לובשים כלפי חוץ, קריהאני הש

כאשר העולם .  החברתיות היא חלק מהמסכה המאפשרת לנו להתמודד ביתר נוחות עם הזולת

ביבנו יוצר חרדות קיומיות חזקות אנו מנסים להתגונן על ידי הפרדה גדולה יותר בין האני מס

כאילו ניסנו לאמר מה שקורה לי לא באמת קורה לי אלא לחלק ממני , האמיתי והאני המזויף

הוא חווה את גופו ואת , זוהי התמודדות של אדם הנמצא במצב פסיכוטי.  שאיננו באמת שלי

ואילו באני האמיתי שלו אין שום , העולם החיצון כשייכים למערכת של אני מזויףהתנסויותיו עם 

בהקשר להתמודדותו של האדם עם העולם .  ולכן אין אפשרות לפגוע בו יותר, אפשרות לגעת

  האם   חס לקונטקסט החברתי המשפחתי כולו ולא רק ליחסים עם ימתי, לאינג, החיצוני

  ;Davis, 1976 . (Bartlett, 1976 ; 1964, לאינג(
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, האני האמיתי מפסיק בעצם להיות במגע עם העולם, מכיוון שכל התנסות משויכת לאני המזויף

האני המזויף הוא אימוץ חיצוני של .  הוא מתדלדל מתוכן ובסופו של דבר הוא נחווה ככלי ריק

האדם  תה מתרחשת אילוישנועד למנוע כליון מוחלט של תחושת הזהות שהי, ציפיות הסביבה

האדם מאמץ תפקיד מסוים כלפי חוץ כדי שלא .  היה באמת מאמץ לעצמו את הציפיות הללו

 אך.  כאילו הסתיר את העצמי האמיתי שלו מתחת למסכה - להיות באמת באותו תפקידיצטרך 

ושוב , לא נותר עוד שום דבר חוץ מהתפקיד, צגה משתלטת על חייו בסופו של דברמכיוון שהה

הפסיכוזה לפי לאינג היא ניסיון נואש של העצמי לתת קיום .  על תחושת הזהות נוצר איום עצום

בין חצויים כך שמתקיים מצב שהסכיזופרן חי חיים .  לעצמו ולפרוץ החוצה מבעד לעצמי המזויף

  ).Bartlett, 1976 ;1964, לאינג(  יותר עם הנפש עצמואת  הוא מזההכ "בדו, הגוף והנפש

החרדות  המנציח את, פיצול.  טחון הבסיסי שמתחתיוילטפל באי הב פיצול זה נראה כניסיון

עמוסה בקטעי , נעשית יותר שליטה קרימערכת האני הש. נועד להגנה כנגדןשבמידה מסוימת 

ההגנה הבסיסית זאת   .כל השייך אליה הופך ליותר מת, יותר אוטונומית, תייםיהתנהגות כפי

הרגשה  ,מחשבה, היות נפרד ובלתי מזוהה עם הגוףכל מאמצי האני ל:  בכל צורות הפסיכוזה

הוא אינו מפיק יתרון מן הניתוק והוא .  נכשלים –או תפיסה לשחררו לטווח הארוך מחרדה 

.  מביא לאבדן כל זהותזה תהליך . מלט באופן מקורייחשוף לכל חרדה שמפניה ביקש לה

ות מבוססת על האומניפוטנטי, ההסתגרות מפני המציאות מביאה להתרוששות האני

   "מת"כביכול בש לאיטו וייתהאני מוכך נטולת חיים  פעילות האדם נעשית, אימפוטנטיות

    ).1964, לאינג(

אחת , כמו כן  .לא מסביר מה גורם לעצמי הכוזב להיות עצמתי במיוחד ,לאינג, ויניקוטבניגוד ל

מנגד יש .  דיהאינה סיסטמתית  לכך שהיא מתייחסתאוריה של לאינג יהביקורות על הת

נקודת מבט  . הפנומנולוגיתנוגעת לנקודת המבט של לאינג חשיבות של עבודתו הטוענים שה

לשמוע בעיקר את  שאףשכן לאינג .  משקפת את הסתירות העשויות להופיע בחוויה האנושיתה

                  .           הכוונה האישית של האדם עצמו בדברו על החוויה האישית שלו

).(Bartlett, 1976; Bortle, 1995; Clarke, 1999   

ת הן את המרכיב ולאינג חובקויניקוט ושל  שתפיסתם האקזיסטנציאליסטיתניתן לראות : לסיכום

בין שני  ראינו את מרכיב הפיצול.  חסות לעולם החיצונייהסובייקטיבי והן את המרכיב של ההתי

 תהליך .  האמיתי תוך ניתוק מהמציאות המתפתח כניסיון להגן על העצמי, סוגי העצמיים

ומציאת תחליפים פסיכולוגיים בעלי מרכיב התבטאותי של  המתבטא בקושי רב בהסמלה

  .  שיגעון
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אפשר לראות , להבנת הגישה האקזיסטנציאליסטית הקבליתכאשר מנסים ליישם את השפה 

 שואף להתלבש בכליםה, אור. החסידי" אור"ה של לאינג לביןהעצמי האמיתי  הדמיון ביןאת 

" אור"הפסיכוזה היא ניתן להבין מדבריו של לאינג ש . בתוך המציאות הגופנית והחברתית

  .  )בדומה לאופי האורות המקיפים( "ומשוגע" "תוהי"שמצא לו את דרכו להתבטא באופן 

, מקבילה תהליך( האדם אמור להזדהות עם התפקיד שהוא ממלא ,במצב נורמליעולה ש, לפיכך

ועם זאת לדעת שיש בו פוטנציאל רב שטרם , ")מתלבש בכלי"לאור ה, יבה החסידיתבחש

הבחנה  מתרחשת ,במצב זה").  אור מקיף" - ור שלא התלבש בכליםיש בו א, כלומר(התממש 

 לשני היבטים אלוהבחנה זו מאפשרת . נטיות של העצמיתלבין האו, בין התפקיד החברתי

תהליך של עברו  שני היבטים אלו, כלומר.  האחרשאחד מהם ישתלט על  מבלי, להתקיים

  . )כפי שמתרחש במצב פסיכוטי( ואף אחד מהם אינו מוחלט, צמצום

ואינו , הבעיה נוצרת כאשר התפקיד החברתי משתלט על העצמי האמיתי, כפי שלאינג מתאר

 הואמשמעות כאילו  המקבל, אז נסוג העצמי האמיתי למחוז פנטזיוני. מאפשר לו ביטוי

רובד האור , אלא נמחק, כשרובד הכלים אינו מצטמצם, במושגים חסידיים. ציאות עצמההמ

, החיים נעשים דמויי חלום . הבחנה בינו לבין האור הפנימי ולא קיימת, מתעצם מאדהמקיף 

, פנימי ילוי אוראין בכלל תחושה של ג ,במצב הסכיזופרני  .והכלים נזנחים ומאבדים כל משמעות

, נסוג מהמציאות בכלל האדם, כדי לחוש שבכל זאת יש אור, לכן.  לי ריקהתחושה היא שהכ

   . וכביכול מחליף אותה במציאות אחרת

צוץ יכמצב שבו הקליפה משעבדת את הנהינו , ויניקוט ולאינג מתאריםשהאני המזויף כפי 

ים מסתגל . על ידי ריצוי מסתגלים אליו, במקום להאיר לזולת. על פי תורת החסידות הנפשי

בלי אמונה שיש בו מקום לאני המקורי של  ,העולם האמפירי, )אובייקטים(לעולם של ישויות 

  .  האדם

ויניקוט שם דגש על יחסי האובייקט הראשוניים המאפשרים תהליך של אחיזה , כמו כן

לעומת . לאור להיקלט בתוך הכלי, חסידית –על פי השפה הקבלית  ,ומאפשרים,  ליבידינלית

  .לתהליך זה להתרחש באופן מטיב עצמי מזויף שלא מאפשר התפתחות של

והחסידות בהנחותיה על , מהו האני האמיתיתיאורטיקנים אלו אינם מסבירים , יחד עם זאת

 שהנפש הינה ישות השואפת להתגלות לזולת ולהאיר לו ,האור הראשוני מתייחסת לכך וטוענת

  .שכן זוהי מהותה

  

כיזופרניה מנקודת מבטו של כהנא כמיצג את הזרם הקבלי כעת נעבור לפרק העוסק במחלת הס

  .חסידי –
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  חסידי-הזרם הקבלי

  כהנא

את  אסביר.  )2004, כהנא( החסידית באשר לתקינות הנפשיתהתפיסה את  ארחיבלהלן 

את עמדתו של כהנא באשר לאוכלוסיה בעלת האבחון של  אציגכ "אח, התפיסה באופן כללי

הפסיכולוגיה  מתחוםחיבור למושגים שהופיעו בפרקים קודמים  בחלק זה יהיה.  סכיזופרניה

  ".  התיקון"למושג נרחבת יותר יחסות יהיהודית כמו גם תהיה הת

של החיים  משימתם הראשונית ,של הפסיכולוגיה היהודית המבט טוען שמנקודת) 2004(כהנא 

תחושת , ית של העצמיהיא חווית התגלות אותנט" האור"מטרת חווית  . היא גילוי אור במציאות

הראיה , שרדותיה נושא אופי של חווית המרכיב האמפירי באדם, לעומת זאת. הטוב המוסרי

הוא התחושה הפנימית שבתוך המציאות הנתפסת באופן  ,שילובן.  יבית של המציאותטקיהאובי

במובן ואותנטיים , מאושרים במובן הרגשי, ניתן לחיות חיים טובים במובן המוסרי, אובייקטיבי

  .   תחושת תיקון תתחושה זו נקרא.  של התגלות אותנטית של אני פנימי

, "האור"המרכיב של .  תחושת התיקון תלויה באפשרות להגיע לאיזון בין שני הרבדים הנפשיים

האמפירי כולו מוגבלות ותלות  דהרוב.  וכל מהותו בשאיפה לטוב מוחלט, אינו מכיר במגבלות

.  לכן חייב האור לצמצם את עצמו על מנת שיוכל להתבטא בכלי.  נותהדדית בין הישויות השו

ח היכולת להכיל מצבים שאינם עולים בקנה אחד עם וברמה הנפשית המיידית הכוונה היא לפית

אין מדובר בוויתור גמור שכן .  ברגע נתוןהאדם כפי שהוא נתפס על ידי , הרצון האותנטי לטוב

, לעומת חווית התיקון.  ילקבוויתור זמני וח, ום בלבדאין האור מסתלק לגמרי אלא בצמצ

חס למושג יבהתי.  )2004, כהנא( השבירה נובעת מהפרת האיזון שבין שני אופני החוויה

, גינזבורג(המאפשרת לו להתגלות , תיקון משמעו התלבשות האור בכלי, "אורות וכלים"

  ).ד"התשס

בשלב פרוץ המשבר נמחק .  פתחה כראויהיכולת לצמצום לא הת זהו מצב בו: במצב של חולי

המנסה לשקף את תחושתו , העולם האמפירי המוגבל והאדם חי בעולם הזייתי גרנדיוזי

כל קבוצות ממשיך לטעון ש) 2004(כהנא .  תוך עיוות המציאות ההתגלותיהמקורית של האני 

ההפרעות , הזיות הנרדפות, ההזיות הגרנדיוזיות: הסימפטומים של אבחנת הסכיזופרניה

כולם נתפסים כתוצאות בלתי נמנעות , ובארגון הרגש והסימפטומים השליליים, במהלך החשיבה

יש לראות בכל   .מאבק בין שאיפת התיקון לבין חווית אי ההתגלות–של אותה אסטרטגיה

, המהלכים הללו אופנים שונים של התמודדות הנפש האנושית עם תחושת חוסר התגלות

בלתי מציאותיים שסופם לכישלון  ניסיונות: ה אחת של התמודדות הזוטגישכולם שייכים לאסטר

  .  להכחיש את המציאות שבה אמור היה האור להתגלות ולא התגלה –
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 נוכחותו ,מסרב להעלם עם זאת אך יחד ,מכיוון שהעולם האמפירי נכחד: באופן יותר ספציפי

ל אלו יש לראות הפנית עורף בכ).  2004, כהנא(פולשת לתוך המציאות ההזייתית שנוצרה 

  .  גדלה והולכת למציאות ושיעבוד מנגנוני התפיסה לשיקוף תחושותיו הסובייקטיביות של הסובל

  

  .להלן נעבור לאינטגרציה הספרותית

  

  :אינטגרציה של הסקירה הספרות

חסידית  –הובאה גם הטרמינולוגיה הקבלית , אוריה שהוזכרהיבכל ת, כפי שעלה בפרק הקודם

" הכלי"ועלתה התייחסות להביט . ויניקוט ולאינג, ביון ,החל מפרויד .נת אותה תיאוריהלהב

לתיאור מצב , "אורות ללא כלים"נראה שמופיע עקרון לטנטי והוא מצב של ".  האור"ולהביט 

אוריות השונות לכדי ילהלן אינטגרציה של הת  .אורות שאין כלי שיכול להכיל אותם.  פסיכוטי

אתייחס למרכיב האור .  וכנקודות מבט משלימות להגברת אמינות המחקר הבנה משותפת

  :ולמרכיב הכלי

אך רובן לא , התיאוריות השונות מדברות על אנרגיה מנטלית ":אורות"באשר לרובד ה

  .  מדברות על מרכיב האור כפי שהחסידות מדברת עליו

עם , שטות ללא גבולותפרויד דיבר על אנרגיה ליבידינלית נרקיסיסטית בעלת שאיפה להתפ

  .  סיפוק יצרי אנוכי מאפיינים של

וכתוצאה לחוסר עיבוד של , חוסר הטרנספורמציה של מרכיבי בטא למרכיבי אלפאל מתייחסביון 

 יסודות בטא אינם אור, יחד עם זאת.  מרכיבים סובייקטיבייםל והפיכתםפוטנציאלים נפשיים 

ניתן . טוב פנימי או חיצונילקשורים  ואינם, חיםמשמ יסודות אלו אינם, כפי שהחסידות מציינת

    .ולא של התגלות, היא תיאוריה של הכלהשל ביון התיאוריה לאמר ש

המגביל את קליטת האור , ויניקוט מדבר על כשל בתהליך האחיזה הליבידינלית, לעומת ביון

 כלומר -הזדהות עם העצמי האמיתי בלבדל מתייחסולאינג  .  על פי השפה הקבלית –בכלי 

  .בלבד על פי השפה הקבלית" אור"הזהות עם ה

  

: התיאורטיקנים השונים התייחסו לרובד הכלים באופנויות שונות  ":הכלים"באשר לרובד 

מרכיב ההכלה המאפשר לבנות כלי ב עסקביון .  שהותקף עקרון המציאותל התייחס ,פרויד

נוגע ויניקוט  . רכיבי אלפאכיבי בתא לממנטלי פנימי שיכול לאפשר טרנספורמציה של מר

תהליך המאפשר שילוב אופטימלי בין , במרחב הבין אישי שבין הילד לאימותהליכי הסמלה ב

ולאינג מדבר על התפתחות העצמי המזויף  . האורות לכלים במצב של קיום אם הטובה דיה

  .מתייחס להיבט האמפיריהמרכיב , מרכיב החברתי הדומיננטי שבווה
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המגלות מצב שבו אין כלי מספיק , אוריות השונותיבט המשלימות בין התלמרות נקודות המ

הנפש כפי מהות נראה שבכולן אין מקום להבנת פוטנציאל , האנרגיה המנטליתשיוכל להכיל את 

ניתן , יחד עם זאת  .ולהאיר לולזולת  כאור השואף להתגלות, שהקבלה והחסידות תופסות

הוא שיש מאמץ מתמיד להפוך תכנים מסוימים  המכנה המשותף בין התיאוריותש לראות

רק חלק מהתיאוריות מגיעות  . נכשל בסכיזופרניהש תהליך, הנפש על ידילמתקבלים , לאנושיים

כך שמושגי האור והצמצום .  ויניקוט ולאינגמושגים החסידיים בפרט התפיסה של עד לסף ה

  .החסידיים מהווים תרומה מקורית ורחבה יותר להבנת נפש האדם

  

תיאור של ניסיון כושל של שילוב אורות של תוהו נראה שעולה , על פי הפסיכולוגיה היהודית

נוצר  .  של הצמצום" העיבורית"בשל התפיסה , להערכתנו".  מתפוצצים"בכלים קטנים שגם הם 

עולה תאור של אדם החי ללא עולם אמפירי .  תהליך המזין את עצמו בצורה הרסנית ומעגלית

המשאיר אותו בעולם , כתהליך מעגלי מתסכל –ולצד היכולת הכושלת להתכללות , "מחזיק"

אורות מקיפים שאינם מצליחים לעבור  עולם פנימי שבו קיימים .  התוהו האכזרי שלו עצמו

 של יתו השבורהימנציח את הוו, תהליך זה.  פנימיים ברי הכלה תתהליך נפשי ולהפוך לאורו

קשר הפרדוקסלי של הניסיון להנכיח אנרגיה מנטלית ושבירתה נע במטוטלת של הה, הסכיזופרן

וגילויו העיקרי הוא בשפה שאינה , כלי שנשבר שוב ושוב לאורך חיי התפתחותו.  בו זמנית

  ."המשוגעת" – אלו הם האורות המקיפים בעלי ההתבטאות התוהית –מובנת לכלל בני האדם 

  

אפיונים אלו הינם : נסח בכמה נקודותשא, עולים מספר אפיונים של הסכיזופרניה, מכאן

ם בתהליך התוך נפשי של הסכיזופרן העשויים להוביל אותו למצב של ימרכיבים דומיננטי

  .ברמה גבוהה יותר" תיקון"

, קושי לקבל את התסכולים הנובעים ממוגבלותה של המציאות, כלומר: קושי בצמצום .1

לצד , הגרנדיוזיות של הנפש ובריחה ממנה לעולם דלוזיונאלי בו מתממשות הפנטזיות

 .חווית מותה של המציאות המוחשית

 

אחד את הידוע על המציאות ואת  בנרטיבקושי להכיל , כלומר: קושי בהתכללות .2

אחד את הרגשות השונים  בנרטיבוכן הקושי להכיל , הרגשות שאנו מרגישים כלפיה

ולא דיאלוגית ) זהאו זה או (צדדי האישיות השונים נמצאים במערכת דיאלקטית . עצמם

 ).גם זה וגם זה(
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כלומר הקושי לצמצם את חלקי האישיות השונים על מנת שיתכללו : קושי בתיקון .3

 .במערכת דיאלוגית אחת

 

  :  שאלות המחקר

וכולן מבקשות לבדוק את הפנומנולוגיה של תופעת , מכאן נובעות גם שאלות המחקר שאבדוק

  :הסכיזופרניה על פי הפסיכולוגיה היהודית

  

  ?כיצד משתקף הקושי בצמצום בסיפור חייהם של המתמודדים)א

  ?כיצד משתקף הקושי בהתכללות בסיפור חייהם של המתמודדים)ב

  ? כיצד משתקף הקושי בתיקון בסיפור חייהם של המתמודדים)ג

  

  

  .להלן נפנה לעסוק בחלק המתודולוגי של מחקר איכותני זה
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  מתודולוגיה

  

  המחקר שיטת

תאור והבנה של חוויתם הסובייקטיבית של אנשים הסובלים ממחלת  ינההמטרת המחקר 

מנקודת המבט של  והבנת הנתונים, על ידי ניתוח סיפור חייהםהתהליך יתבצע .  הסכיזופרניה

וגישת  פנומנולוגית לאור הגישה האיכותנית התבצעאיסוף הנתונים .  הפסיכולוגיה היהודית

תהליך אינדוקטיבי המופק  זהו. לניתוח תכני הראיונות בסיס שימשההתיאוריה המעוגנת בשדה 

  .)(Charmaz, 1995 יניםמתוך עולם ההתנסויות של המרואי

מפותחים דיים ולהוסיף  שאינםאוריה או קווי מחשבה יבעזרת מחקר נרטיבי אפשר ללמוד על ת

ות מחקר איכותני מהווה שם כולל למספר שיט, כמו כן.  חקירההתרומה משמעותית לתחום 

המכנה המשותף לאסטרטגיות אלו הוא הניסיון לתיאור אנשים והניסיון לצרף .  מתודולוגיות

שלהם מילים לסיפורים והדגשת הפרשנות הסובייקטיבית שאנשים נותנים למציאות 

  ).  2003,שקדי(

  :והתמודדות עם סוגיות אתיות עריכת המחקר אופן

טים מתוך הקהילה והפניית משתתפים תהליך עריכת המחקר כלל בעיקר שימוש באינפורמנ

 תה על פי תשאוליההסכמה מדעת להשתתפות במחקר הי. רותים חברתיים שוניםיעל ידי ש

מכיוון שזו אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים   .של המועמד לראיון על ידי איש הצוות שעובד איתו

פוס בהסכמה במצבים אלו יש צורך לערב את האפוטרו.  נבדק האם יש אפוטרופוס למועמד

  .בראיונות במחקר זה לא היו מרואיינים שלהם קיים אפוטרופוס.  לביצוע הראיון

  

שאל את המרואיין האם הוא מסכים , איש הטיפול שקישר בין המועמד לראיון לבין החוקרת

בשל האפשרות , כמו כן.  בל ממנה עוד לפני המפגששהחוקרת תדע מה האבחנה שהוא סו

החוקרת ווידאה לפני , היות מאוד אישי ונוגע בתקופות חיים קשותשתהליך הראיון עשוי ל

  .ביצוע הראיון שיש למרואיין איש טיפול שאיתו יוכל להתייעץ באם יהיה מוצף כתוצאה מהראיון

  

ראיון אחד .  לרוב במסגרות תומכות דיור, מיקום הראיון היה לרוב במקום מגוריו של המרואיין

הובטחה שמירת , כמו כן.  טו לאחר הסכמתו של המועמדהשיחות הוקל.  היה בבית קפה

 .הנתונים נשמרו לשם בדיקה לצרכים מחקריים בלבד. הנתונים והשמדת הקלטות
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ם הראיון כלל הזמנה כללית לספר את סיפור החיי.  ראיונות עומק חצי מובנים 11 ובפועל בוצע

התפרצות על תקופת  כ התמקדות"ואח, תוך התמקדות על שנות החיים המוקדמות, האישי

זמן .  מחשבות ורגשות, קטיבית של המתמודדייהשאלות התמקדו על החוויה הסוב. המחלה

 .לפי מידת הצורך של המרואיין.  כשעתייםהיה בין חצי שעה לבין : אורך הראיונות

.  שנים עם אוכלוסיית נפגעי נפש 10החוקרת הינה עובדת סוציאלית העובדת למעלה מ

וחה חברתית ובקורסים של מחקר איכותני בבית הספר לעבודה סוציאלית ור החוקרת הוכשרה

  . באוניברסיטה העברית בירושלים

  נבדקים

מרואיינים הופנו על ידי מקום מגוריהם ה.  במחקר זה אחד עשר איש סיפרו את סיפור חייהם

.  ייהםהטיפוליים או מסגרת עבודתם השיקומית על ידי בקשה של החוקרת לשמוע את סיפור ח

או אבחנה  הקריטריון לבחירת המועמדים היו אנשים בעלי אבחנה של סכיזופרניה על כל סוגיה

לשני מרואיינים .  נשים 6גברים ו 5.  65ועד  27טווח הגילאים הינו מגיל .  סכיזואפקטיבית

להלן פרוט ).  OCD(תה אבחנה כפולה של סכיזופרניה והפרעה אובססיבית קומפולסיבית יהי

  :  יינים הדמוגרפייםהמאפ

  .שמות המתמודדים שיוזכרו במהלך המחקר הינם שמות בדויים: הערה

  ממצאים דמוגרפיים ואבחנה:  1טבלה מספר 

  סוג אבחנה  דתיות  שנות לימוד  מין  גיל  שם  

 הפרעה סכיזואפקטיבית  חרדי  15  נ  49 רבקה  1

  OCD+סכיזופרניה   דתי  10  נ  61  פרחיה  2

  הפרעה סכיזואפקטיבית  חרדי  13  ז  56  עודד  3

  הפרעה סכיזואפקטיבית  חוזרת בתשובה  10  נ  55  סיגלית  4

  הפרעה סכיזואפקטיבית  חילוני  20  ז  35  יאיר  5

  הפרעה סכיזואפקטיבית  חרדי  14  ז  43  ראובן  6

  סכיזופרניה  חילוני  23  ז  63  גבריאל  7

  סכיזופרניה  דתיה  16  נ  62  שושנה  8

  סכיזופרניה  דתיה  12  נ  60  אודל  9

  OCD+סכיזופרניה  דתי  14  ז  27  יעקב  10

  סכיזופרניה  דתי  10  נ  65  ברוריה  11
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  נתונים ניתוח

תוך התייחסות לגישות , בפרק זה אביא את הרציונל ואופי תהליך ניתוח הנתונים שניבחר

  .תיאוריות שונות בתחום

של תהליך העבודה מתרחש במעגלים פרשניים , כחלק מחיפוש אחר האמת הטמונה בטקסט

אופי מחקר זה דורש יצירתיות .  שבהם תכנים חדשים והבנות חדשות מתרחבות, הטקסט

הכלי הרלוונטי הנבנה הוא תוצר של .  וגמישות ולכן יש מקום לשימוש באופני חקירה שונים

  ).  Josselson & Lieblich, 2003(בגרות אקדמית לצד יצירתיות חקרנית 

ק מתוך מחקר כמותני או איכותני אלא גם בתוך תהליך הבחירה בשיטה המתאימה אינה ר

כל .  הפךלכלי המחקר נבחר מתוך הסוגיה הנחקרת ולא , כאשר.  המחקר האיכותני עצמו

להראות כיצד היא עונה על שאלות המחקר ומדוע היא , מחקר צריך להבהיר את הגיון החקירה

  ).2009 ,אי'אג - ולביא, נבו-קרומר, שחר, ליבליך(הכי מתאימה 

 מחקר נרטיבי הוא כל מחקר) Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber, 1998(' ושות ליבליךפי ל

 ללמוד, בחומרים אלו אפשר להשתמש להשוואה בין קבוצות.  המשתמש או חוקר חומר נרטיבי

כאשר אחת המטרות היא להבין את עולמם של .  על תופעות חברתיות או לחקור אישיות

  .  לנו נגישות לאישיות האדם ומציג את העולם הפנימי לעולם שבחוץהסיפור נותן .  האנשים

חודי אולם אין הם יהטוענת שנרטיבים מהווים סוג טקסט י) 2010(מרזל  ספקטוראת נזכיר גם 

מים קיי.  סוגים שונים של נרטיבים נוצרים בנסיבות הקשריות נבדלות.  קבוצה הומוגנית

יחסים לחיי המרואיין ימים נרטיבים של סיפור חיים המתים וקיינרטיבים המצומצמים לתחום מסו

  .  כמכלול

מציע לנתח תוכן נרטיבי באופן של פרוק הטקסט תוך מיון התכנים והקפדה על ) 2003( שקדי

ע עם מספר גדול מאוד פרוק הטקסט לקטגוריות עשוי להופי.  של כל המידע הרלוונטי בחינה

  .או משפט, ת גם מילהויחידת הניתוח עשויה להיו של קטגוריות

 טוענת שיש להבחין בין מחקרים נרטיביים פרדיגמאטיים לבין מחקרים) 2010ב(ספקטור מרזל 

מחקרים נרטיביים שאינם פרדיגמאטיים הם קבוצה מגוונת .  נרטיביים שאינם פרדיגמאטיים

 יותר של מחקרים המשתמשים בטקסטים סיפוריים אך אינם מאמצים את הפרדיגמה הנרטיבית

 –הסיפורים הם נתוני מחקר המנותחים באסטרטגיה קטגוריאלית ובאחרים , בחלקם. בכללותה

ספקטור מרזל מציעה לזהות את .  הביטים מהמתודולוגיה הנרטיבית מופעלים כטכניקה גרידא

הפרדיגמה הנרטיבית כפרדיגמת מחקר עצמאית בתוך המחקר האיכותני המושתת על גישה 

קשת לחשוף את המשמעות שאנשים נותנים לעצמם ולתופעות פרשנית ונטורליסטית המב

    .בעולם יחד עם תפיסה של ריבוי מציאויות סובייקטיביות
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אמנם מזוהה , ניתוח קטגוריאלי המבודד קטעים בסיפור, )ב2010(ספקטור מרזל של  לטענתה

אולם מרבית החוקרים הנרטיבים  ). כגון שקדי דלעיל(לעיתים כאחת הצורות של ניתוח נרטיבי 

ס למקטעים בסיפור אך חיניתן להתי.  מדגישים את ההוליזם כעקרון בסיסי בניתוח נרטיבי

  ).  , 2008Riessman:  לדוגמא(כחלק מהסיפור השלם  חשוב להבינם

: וח חומר נרטיביכללי קיימים שני ממדים באשר לאופי נית שבאופן) 2010 ,1998(' ושותליבליך 

.  יחס ליחידת הניתוחיהבט זה מת: גישות הוליסטיות לעומת גישות קטגוריאליות, האחד

.  מקטעים או מילים בודדות נאספים לקטגוריה מסוימת –קטגוריאלימפרספקטיבה של ניתוח 

ומקטעים מהטקסט , סיפור החיים של האדם נלקח כשלם הוליסטיבניתוח , לעומת זאת

בניתוח קטגוריאלי הקטגוריה עשויה . טקסט של החלקים האחרים של הנרטיביםמפורשים בקונ

  ).  2003, שקדי :לדוגמא(קיימת שבירה של הטקסט ליחידות קטנות ו, להיות מאוד צרה

 לדוגמא התוכן החבוי המופיע בטקסט לעומת הצורה של הטקסט כגון.  תוכן לעומת צורה: השני

מארבעת המרכיבים שעולים אפשר ליצור ארבע .  וכדומההסגנון של הסיפור , רועיםירצף הא

  .  אסטרטגיות לניתוח הנרטיב

 תוך לקריאת סיפור חיים מפרספקטיבה של התוכן ההוליסטי טוענים )1998(' ושותליבליך 

הבחירה .  התהליך בא לידי ביטוי במספר שלבים כפי שיפורט להלן.  התייחסות לתמות עיקריות

לשקף גם את ההתמודדות  ל התהליך כפי שליבליך מציעה עשויששלי להביא את השלבים 

וזאת לעומת (האנושית עם הטקסט ופיתוח עמדה יצירתית כלפיו תוך לגיטימציה לגמישות 

שעולה מתוך גישתם עמדה פוזיטיביסטית  ,עמדות של תיאורטיקנים אחרים כפי שהובאו לעיל

  :אם כן על פי ליבליך).  תוחבטים של חוסר הגמישות ונוקשות הנייטהורה לאור הה

בדרך כלל באופן של , קריאת החומר מספר פעמים עד שדפוס עולה מתוך הטקסט .1

תוך , יש לקרא בזהירות ובאמפתיה ועם פתיחות מחשבתית.  התמקדות בסיפור השלם

אל הקורא " ידברו"אמונה ביכולת של החוקר לגלות את משמעות הטקסט והיבטים אלו 

ישנם אספקטים מסוימים בחיי האדם להם .  ן לו כיוונים מדויקיםשלב זה אי.  בתהליך

בשלב .  אך משמעותם תלויה בסיפור הכולל ובקונטקסט, החוקר ירצה לשים לב יותר

בטים יוצאי יהתרשמות כללית לצד ה.  זה מתבצעת כתיבה של ההתרשמות הכללית

 .דופן

ה יהם בסיפור כפי שזמיקוד ספציפי של תכנים או תמות שהחוקרת רוצה לעקוב אחר .2

התמקדות מיוחדת מובחנת על ידי : לדוגמא( מתפתח בסיפור מההתחלה ועד הסוף

יחד .  )החזרתיות שלה ומספר הפרטים שהמספר מעניק, המרחב הניתן לתמה בטקסט

, יחסות מאוד קצרה לנושאיאו הת, השמטה של אספקטים מסוימים בסיפור, עם זאת

 .המשמעותי של הנושא יכולה להתפרש כמצביעה על המוקד
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וציון הבולטות , יש לציין את התמות השונות בסיפור ולקרא אותם באופן נפרד וחזרתי .3

 .היחסית שלהם בטקסט

זהו דבר שיכול להיות , יש לדון בתכנים שעלו יחד עם עוד מעריכים לא תלויים .4

 ".טיםמהימנות בין שופ"כעבודה פרשנית אין לצפות להשגת , יחד עם זאת.  פרודוקטיבי

הפרטית לבין יצירת  תמחקר נרטיבי מהווה נקודת מפגש בין החוויה הפנומנולוגי, לסיכום

ת המורכבו, בהינתן הבסיס הפילוסופי המדגיש את ההטרוגניות.  מסגרת תיאורטית כללית

החוקר הנרטיבי , )ועל כן את ריבוי הקריאות והפרשנויות( והדינמיות של החוויות האנושיות

השוזר רמות גבוהות של הפשטה  ,בור קוראיו נרטיב קוהרנטי ואינטגרטיבימנסה לגולל ע

כאשר המטרה הינה היווצרותו של  . באופן המרחיב את הידע בתחום, אורטיתיבמסגרת ת

  .).  2009', ליבליך ושות(נרטיב על ידי התאמת הכלי לצרכים ולא להפך - מטה

.  אוריות והן לגבי שיטות המחקרילגבי תהן  . ין בפלורליזםעולם הפסיכולוגיה מאופי . כיום

פלורליזם זה נותן מקום לשימוש בשיטות מחקר קלאסיות וכן נותן מקום לשימוש מעורב של 

האילוזיה שקיים טקסט סטטי ואז מתחיל תהליך נפרד של עיבוד .  אלמנטים שונים של מחקר

  ). Leiblich at al., 1998(רושו הוא רחוק מהאמת יהטקסט ופ

 ,)לדעת ספקטור מרזל(ניתן לציין את המחקר הנוכחי כמחקר נרטיבי שאינו פרדיגמטי : לסיכום

בעל ניתוח הוליסטי הממוקד בסיפורי חיים והנוגע בתמות , הנוכח על סקלת המחקר האיכותני

התייחסות למקטעים בשלבי החיים השונים הובנו כתהליך .  עיקריות שעלו מתוך הטקסט

מתוך מטרה להבין לעומק את החוויה  ,וזאת . מהחיים כמכלול קהמהווים חלהתפתחותי שלם 

, כמו כן . בה דפוסים להבנת המחלה ולמצואהסובייקטיבית של בעלי אבחנה של סכיזופרניה 

בתהליך ניתוח הנתונים ניתנה הדעת מלבד להיבטים קטגוריאליים והוליסטיים גם להיבטים 

שימוש בשיטות ניתוח מגוונות מאפשר הבנה .  אמרניתוח משולב של מה ואיך נ, כלומר.  צורניים

  .רחבה יותר של הטקסט

  

  מחקר איכות

סיפורי  בתהליך קריאת במעריכים בלתי תלוייםנעזרה החוקרת  ,המחקר איכותהגברת באשר ל

, כעורכת מחקר איכותני ,יחד עם זאת.  אנשי מקצוע שעובדים בתחום בריאות הנפש, החיים

אתגר לחוקר במחקר כזה הוא להתעלות על הרמה . נפרד מהחקירההחוקרת מהווה חלק בלתי 

  ).  2003,שקדי( הנחותיו ודעותיועל , הסובייקטיבית

בתום הסקירה הספרותית התבצעה אינטגרציה של : אוריותית טריאנגולציית הבוצע ,כמו כן

על פי  והוספו עוד ממדים תיאורטיים להבנת התופעה.  אוריות השונות לכדי הבנה משותפתיהת

  .  הפסיכולוגיה היהודית
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החוקר הנרטיבי מנסה לגולל עבור קוראיו נרטיב קוהרנטי ואינטגרטיבי השוזר רמות גבוהות של 

החוקרת ). 2009', תליבליך ושו( באופן המרחיב את הידע בתחום, אורטיתיהפשטה במסגרת ת

הנחקרת וכן קישרה  שהיווה מעין מסגרת להבנת החוויה הסובייקטיבית, יצרה פורטרט נרטיבי

תיאורטית של תופעת הסכיזופרניה על פי במסגרת את תוצרי ניתוח הנתונים לכדי הבנה 

  .הפסיכולוגיה היהודית

 

  :המחקר מגבלות

מספר  בשל: שבשל היות המחקר איכותני הוא סובל ממגבלות מחקר של אופי מחקר זה אציין

קושי בתיקוף של מחקרים איכותניים אך כמו כן קיים  . קיים קושי בהכללה -  משתתפים מצומצם

סיפורי החיים הינם חומר , בנוסף.  אוריהילשם זאת היה שימוש בטריאנגולציה של חוקרים ות

כך שהזמן ותהליכי התפתחות תוך וחוץ אישיים עשויים לשנות את , איכותני רטרוספקטיבי

ר הינו פנומנולוגי ולא אך לשם כך הודגש שהמחק, רועי העברייקטיבית על אינקודת המבט הסוב

  .אטיולוגי
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  ממצאים

הפרטית לבין יצירת מסגרת  ודת מפגש בין החוויה הפנומנולוגיתמחקר נרטיבי מהווה נק, כאמור

בוצע חיפוש  ,לשם כך.  נרטיב -הינה היווצרותו של מטה אחת המטרותכאשר .  תיאורטית כללית

  .שיובאו בהמשך הפרק, יםנה הקלינית שעלתה מפי המרואיינאחר קשרים בתוך התמו

  

  :הערות כלליות לקריאת הממצאים

בהם באו לידי ביטוי שלושה שלבים  ,פרק הממצאים יתואר על פי אינטגרציה של סיפורי החיים

: שהם שלושת השלבים שצוינו בחלק התיאורטילעומת .  ובהופעת המחלה בהתפתחות החיים

רי החיים מופיעים בניתוח סיפו  .רוניתהשלב האקוטי והתקופה הכ, המהלך המוקדם של המחלה

תקופת החיים בו הופיעו ניצנים להופעת , המהלך המוקדם של המחלה: גם שלושה שלבים

אלו מקבילים לשלב אחרונים שני שלבים  . יתה אקטיביתיושלב החיים בו הפסיכוזה ה, המחלה

סקירה כפי שהיא מתוארת בהתקופה הכרונית .  בחלק התיאורטי של המחקר האקוטי

בתיאורו אלא  ארחיבהמרואיינים נתונים ולא  הספרותית מתייחסת לתקופת החיים העכשווית בה

  .בתיאור השלבים המוקדמים יותר

בכל שלב חיים נבחרו התמות העיקריות ו ,לו דיכוטומיים מטעמי נוחות בלבדששלבים א אציין

המהלך הראשון יכונה בהמשך ניתוח הנתונים השלב , אם כן.  שעלו מתוך ניתוח הנתונים

כפי שעלה מתוך ניתוח הנתונים יכונה ושלב החיים השני והשלישי , המוקדם של המחלה

  .1' להלן הסבר המונחים בתרשים מס  .התקופה המורבידית

  . שציטטה מסוימת עשויה לייצג תמות שונות, כמו כן אציין

  

  תאור שלבי החיים כפי שעלה מתוך סיפורי החיים: 1' תרשים מס

  

המהלך המוקדם של 

  המחלה

  

שלב החיים בו לא 

, הופיעו סימני מחלה

תקופה בה האדם היה 

  "בסדר"לכאורה 

  תקופה מורבידית  

  

  

שלב חיים בו 

 הופיעו סימני מחלה

תקופה , ראשוניים

בה המחלה פורצת 

  אל פני השטח

  תקופה מורבידית  

  

  

בו  –שלב חיים

הופיעה פסיכוזה 

ותקופת , פעילה

 המחלה הגלויה

  פיעה במילויהמו

    ציר הזמן
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למרכיב ניתוח הממצאים הן על ידי תמות עיקריות שעלו והן על ידי קריאה 

החיים  יבאשר לתמות עיקריות שעלו מהחלק הראשון של סיפור

, סביבה הוריתאופי : תמות עיקריות

התמות שעלו הינן על פי התפיסה הסובייקטיבית של 

  . ואינן משקפות בהכרח את המציאות החיצונית

  . בתקופת המהלך המוקדם של המחלה

  

אין לאף אחד מהמרואיינים סיפור מורכב 

 10(או רק רע ) עקבי, 1מרואיין 

הרוב המוחץ של סיפורי החיים 

, או אי נגיעה בתקופת החיים המוקדמת לפריצת המחלה

. יובי וחד צדדילעומת סיפור חיים אחד בו המספר חווה את יחסיו עם הוריו באופן מאוד ח

האווירה המשפחתית החד צדדית שעלתה מסיפורי החיים עשויה לייצג את היסודות הבין 

ה להתאמת הילד את עצמו בסביבתו ופיתוח קווים תוך אישיים בעלי 

  

ארועים 
מיוחדים

 בגזרת החונן  לאדם דעת

  ופסיכולוגיה יהודית

  :המוקדם של המחלה

למרכיב ניתוח הממצאים הן על ידי תמות עיקריות שעלו והן על ידי קריאה  אתייחס

באשר לתמות עיקריות שעלו מהחלק הראשון של סיפור.  גלובלית של סיפור החיים

תמות עיקריות 4ניתן לציין , בה לא הופיעו סימני מחלה

  . שהתרחשואירועים יוצאי דופן , שגיםיה

התמות שעלו הינן על פי התפיסה הסובייקטיבית של , פנומנולוגימחקר אזכיר שמחקר זה הוא 

ואינן משקפות בהכרח את המציאות החיצונית ,פי שהוא משחזר אותן בזמן הריאיון

  :זותאור התמות שעלו בתקופה 

בתקופת המהלך המוקדם של המחלהציון התמות שהופיעו 

  :סביבה הורית

אין לאף אחד מהמרואיינים סיפור מורכב  "סביבה הוריתאופי "של  התמהאפתח בכך שלגבי 

מרואיין (אלא חווית תוך ובין אישיות של רק טוב , 

הרוב המוחץ של סיפורי החיים . ניתן לראות בסיפורים עמדה חד צדדית של חוויות ילדות

או אי נגיעה בתקופת החיים המוקדמת לפריצת המחלה, שסופרו היו עם חווית ילדות שלילית

לעומת סיפור חיים אחד בו המספר חווה את יחסיו עם הוריו באופן מאוד ח

האווירה המשפחתית החד צדדית שעלתה מסיפורי החיים עשויה לייצג את היסודות הבין 

ה להתאמת הילד את עצמו בסביבתו ופיתוח קווים תוך אישיים בעלי יאישיים המהווים קרקע פורי

  :להלן דוגמא.  אינטגרטיביות נמוכה

   

המהלך המוקדם של המחלה

השגים
חווית היות 

דחוי
אופי סביבה  

הורית

בגזרת החונן  לאדם דעת

ופסיכולוגיה יהודית סכיזופרניה
 

המוקדם של המחלה המהלך

אתייחסבחלק זה 

גלובלית של סיפור החיים

בה לא הופיעו סימני מחלהתקופת החיים 

ה ,חווית היות דחוי

אזכיר שמחקר זה הוא 

פי שהוא משחזר אותן בזמן הריאיוןכ, המטופל

תאור התמות שעלו בתקופה  להלן

  

ציון התמות שהופיעו : 2' תרשים מס

  

סביבה הורית אופי

אפתח בכך שלגבי 

, עשיש בו טוב ור

    .)מרואיינים

ניתן לראות בסיפורים עמדה חד צדדית של חוויות ילדות

שסופרו היו עם חווית ילדות שלילית

לעומת סיפור חיים אחד בו המספר חווה את יחסיו עם הוריו באופן מאוד ח

האווירה המשפחתית החד צדדית שעלתה מסיפורי החיים עשויה לייצג את היסודות הבין 

אישיים המהווים קרקע פורי

אינטגרטיביות נמוכה

  

אופי סביבה  
הורית
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  :ד צדדיים קשיםמספרת סיפור חיים על יחסיה עם הוריה כיחסים ח רבקה

היו , כל הזמן רבו, ההורים שלי לא הסתדרו, אני הבת הבכורה, אני נולדתי בבית קשה

  .שנים 8וד אחות קטנה ביש לי עוד אח קטן ממני וע, אני הבת הבכורה, צעקות וגם מכות

יתה קוראת לי בכל יאמא שלי ה . אני תמיד הייתי שמנה ותמיד הייתי עסוקה עם דיאטות

יתה אוהבת יוהיא ה, ולי זה הפריע, ומכל  מיני דברים כאלו, פרה הולנדית, מיני שמות

. יתה אומרת שאני גונבת אוכליהיא תמיד ה.  ולי זה הפריע, יותר את אחי ואת אחותי

היו לה בעיות  ,רוע מוחייא, צעירה, 48אמא שלי נפטרה בגיל , ההורים כל הזמן היו רבים

, אז אלו היו החיים, אחרי ניתוח מעקפים, א נפטרהאבא שלי נפטר אחרי שנה שהי . בלב

  ).רבקה(הבית היה כזה 

  

על ילדות מאוד , חיובי על הוריו-מספר סיפור חד צדדי יעקב, ורוב המרואיינים רבקהלעומת 

  : חיובית ואהבה רבה שקיבל מהוריו

עד  והייתי שמח, הייתי מסתדר עם כל החברים, תי קטן הייתה לי ילדות מאוד טובהכשהיי

הם , מאוד מאוד דאגו לי . שר עם ההורים הוא קשר מאוד מיוחדהק...................12גיל 

הם נתנו לי , אבא שלי היה יושן איתי באשפוז, כל הזמן הם היו איתי, דאגו לי כל הזמן

אני חושב שאני ילד שהם ,  הם עזרו לי מאוד מאוד מאוד, כסף או מילה טובה או חממה

גם אבא שלי אומר שאני הילד שהם , י אומר את זה כי אני מרגיש את זהאנ, הכי אוהבים

נכון , ויש לי חברים, כל הזמן יש לי טלפונים מהם, אותיגם האחים אוהבים , הכי אוהבים

  ).יעקב(אבל אני מתגבר עליהם , יש לי קולות ודברים אחרים

  

  :כפי שעלה מתוך הניתוח סביבה הוריתלהלן פרוט תמת אופי 
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קיימים מרואיינים המתארים חווית אלימות הורית קשה בה יש ביטוי למריבות בין אישיות או 

כרונות שיש לי מהם זה שהם כל 

  .)יאיר(" .... כל הזמן , כל הזמן יש שם איזה ויכוח

היו , כל הזמן רבו, ההורים שלי לא הסתדרו

  

אין ביטוי רגשי  

 בגזרת החונן  לאדם דעת

  ופסיכולוגיה יהודית

  תמת אופי סביבה הורית

קיימים מרואיינים המתארים חווית אלימות הורית קשה בה יש ביטוי למריבות בין אישיות או 

  :)רבקהו יאיר: לדוגמא

כרונות שיש לי מהם זה שהם כל יאחד הז, לא התגרשו, נשואים, ההורים שלי גרים ביחד

כל הזמן יש שם איזה ויכוח, כל הזמן רבים, בתור ילד, 

  :על ההכאה שהייתה חלק מהחיים בבית

ההורים שלי לא הסתדרו, אני הבת הבכורה, אני נולדתי בבית קשה

  ).רבקה........ " (, אני הבת הבכורה, צעקות וגם מכות

   

אופי סביבה הורית

רגשות דומיננטיים  
ביחסים

פחד או כעס

אהבה

סימביוזה

נוכחות נפקדת של  
הורה

ברמה  
הקונקרטית

ברמה  
הרגשית

אלימות הורית

בגזרת החונן  לאדם דעת

ופסיכולוגיה יהודית סכיזופרניה
 

תמת אופי סביבה הורית: 3' ם מסתרשי

  

  הורית אלימות

קיימים מרואיינים המתארים חווית אלימות הורית קשה בה יש ביטוי למריבות בין אישיות או 

לדוגמא(הכאה של הילד 

  :מספר יאיר

ההורים שלי גרים ביחד"

, רביםהזמן 

  

על ההכאה שהייתה חלק מהחיים בבית מספרת רבקה

אני נולדתי בבית קשה"

צעקות וגם מכות

  

אלימות הורית
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  נפקדת של הורה חותנוכ

מוות מוקדם של  חות נפקדת של הורה באופן קונקרטי כגוןהמתארים נוכ בעוד שישנם מרואיינים

או ) תה חולהיהי עודדאימו של : לדוגמא(מחלה נפשית של הורה , )עודד, רבקה: לדוגמא(הורים 

הנפקד רגשית  הורה קיימים תיאורים של).  אודל: לדוגמא(עדרות מסיבות אחרות כמו קריירה יה

  ).אודל: לדוגמא(

לגבי המצאות של דמות כמעט אין תזכור קיימים מרואיינים אחרים ששם אין תזכור או , כמו כן

במצב זה הנפקדות ההורית עולה מתוך היעדרות .  )פרחיה, גבריאל: לדוגמא(הורית בחיים 

  .הדיווח מתוך הטקסט

  

  

  : שהייתה חולה מתאר את אימו עודדלדוגמא 

האבא לא , בגיל קטן הייתי ביפולרי. מחלה ביפולרית, תה חולה במחלהישלי היאמא "

  .)עודד( "ועוד אמא, אחות ושתי אחים, יש לנו במשפחה הרבה חולים  .היה בבית

  

היא מתייחסת גם להיעדרותה הרגשית של , יעדרות הפיזית של הוריההאת ה מתארת אודל

  : אימה

הוא ישב שנתיים בבית סוהר , יתי בת שנהכשהי, אבא שלי נעצר והיה אסיר ציון

...... , ואבא שלי היה רב ראשי של אותה הקהילה, קיבלנו את הדרכון 3וכשהייתי בגיל 

וגם  . עזבה אותי ,והיא נעדרה מהבית באותם שנים, תה רופאת ילדיםיואמא שלי הי

לדים יתה צריכה לטפל בילדים אחרים לרפא ייהיא ה, כשעלינו ארצה היא עזבה אותי

והייתי צריכה לקבל חלב אם ,  אז היא לא הניקה אותי, אחרים ולא היה לה מספיק חלב

יתה עסוקה מאוד גם יואמא שלי ה . שהיא שילדה בדיוק באותו יום שבו נולדתייממ

  .)אודל(כשעלינו ארצה 

  

, יאיר: לדוגמא( קיימים מרואיינים נוספים המתארים נוכחות נפקדת של הורה גם ברמה הרגשית

 :באופנים שונים נוכחות נפקדת של הורה באה לידי ביטוי בדיווחי המרואיינים.  )סיגלית, אודל

לחלוטין  כמעט או באין דיווחים לגבי אינטראקציה עם דמות ההורה) יאיר: לדוגמא(דיווח ישיר ב

  ).שושנה, עודד: כגון(
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  : מספר יאירלדוגמא 

פות ואם הייתי רואה אותו רק מטורכי אבא שלי עבד שעות . אבא לא חושב שהיה לי

אולי זה  . הולך לישון ,אוכל יושב על הספה ,כרון שלי שהוא בא הביתהיוהז . בערב

ילד שהיה מקבל מכות ולא היה , לוולא היה אכפת  אותוילד שהשפילו . .....השפיע עלי

ה של כי פחדתי מהתגוב . כי הוא פחד, ר להורים שלו שרע לוילד שלא היה מספ. אכפת לו

יצרה שהיא ידעה להגיב בצורה , אמא שלי לא ידעה להגיב בצורה נורמלית . אמא שלי

אם הוא היה , אבא לא היה. אין טעם לספר בכלל בסופו של דבר . תר לחץ וחרדהקצת יו

  .)יאיר( זה היה מן משהו מנפנף כזה

  

  :והיעדרות נוכחותה הרגשית, מתארת את הניתוק הרגשי שאפיין את אימה אודל

תה לי יכבר לא היה לי כל כך חשק ולא הי' כ בכיתה ד"ואח . 'גו 'ניגנתי בפסנתר בכיתה ב

ואז אני זוכרת אף פעם  . אז הביאו אותי למורה פרטית לפסנתר, כל כך סבלנות לתרגל

ואז , הכנתי שעורי בית, ישבתי בבית בחדר שלי', לא אשכח את זה כשהייתי בכיתה ד

ואז .  יעה לי בדיוק איזה חיסונים נקבל בכיתות הבאותפתאום אמא שלי נכנסה והוד

סף הרוח שלה  הראתה את, היא, נקבל את החיסון נגד שחפת 'כשהיא אמרה שבכיתה ז

אני עוד לא ידעתי מה זה , כל כך הרגשתי מזה משהו נורא.  ככה בהתלהבות כזאת

ון פחדתי ללכת לבית בשליש הראש.................. אבל הגוף שלי ידע שזה חסר לו  ,שחפת

ורק לבד אז הייתי צריכה , רציתי ללמוד לבד . פחדתי מהחיסון ,פחדתי מהאחות, הספר

לאט , ואז. לשבת במרפסת ולראות את כל הילדים הולכים לבית הספר ורק אני לא יכולה

לאט השלמתי את החומר בלימודים ואחת המורות הפרטיות אמרה שאני יודעת הרבה 

 BCG,–עם ה , אבל כשבאה האחות עם המזרק.  יותר ממה שאני מראהיותר טוב והרבה 

ודווקא , ואמא שלי שחררה אותי ועדיין לא הסבירה לי מה זה , קיבלתי התקפה היסטרית

  ).אודל(אז יכולתי להבין ואמרה טוב אני קודם צריכה להחליף לה את הכדורים 

  

ובאופן עקיף אפשר להבין  ,ריהמתארת את חוסר ההתפתחות הרגשית שאפיינה את הו סיגלית

 :לחסך בנוכחותם הרגשית

ולא ידעו איך  םאבל הם היו פרימיטיביי, הם לא היו רעים, לא ידעו ההורים איך לטפל בי"

  .)סיגלית( "להתמודד עם הילדים
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  דומיננטיים ביחסי הורים וילדים תרגשו

)  סיגלית: לדוגמא(כעס )  יאיר :לדוגמא(פחד : עלו מספר רגשות דומיננטיים ביחסי הורים וילדים

  : להלן פרוט הדוגמאות. )רבקה: לדוגמא(או עלבון 

 

  :מתארת כעס סמוי על הוריה סיגלית

ולא ידעו איך  םאבל הם היו פרימיטיביי, הם לא היו רעים, לא ידעו ההורים איך לטפל בי

פיע על שגם הילד הגדול שגדל הלך בחברה רעה של סמים וזה הש. להתמודד עם הילדים

  ).סיגלית(המשפחה  והיה צרות הרבה במשפחה בגללו 

  

  :מספר לגבי חווית הפחד הדומיננטית שלו בקשר עם ההורים בפרט עם האם יאיר

כי פחדתי מהתגובה של אמא , כי הוא פחד, ילד שלא היה מספר להורים שלו שרע לו

יצרה קצת שה היא ידעה להגיב בצור, אמא שלי לא ידעה להגיב בצורה נורמלית. שלי

  ).יאיר( בסופו של דבר יותר לחץ וחרדה

  

  : מספרת על חווית העלבון שהיא חוותה מאימה רבקה

יתה קוראת לי בכל יאני תמיד הייתי שמנה ותמיד הייתי עסוקה עם דיאטות אמא שלי ה

יתה אוהבת יוהיא ה, ולי זה הפריע, מיני דברים כאלו ומכל, פרה הולנדית, שמות מיני

תה אומרת שאני גונבת אוכל יהיא תמיד הי.  ולי זה הפריע, חי ואת אחותייותר את א

  ).רבקה(

  : חוויה חיובית טוטאלית עם הוריו שתיארהמרואיין היחיד  היה יעקבמתוך ניתוחי הטקסטים 

כל , הם דאגו לי כל הזמן, מאוד מאוד דאגו לי, הקשר עם ההורים הוא קשר מאוד מיוחד

הם נתנו לי כסף או מילה טובה או , לי היה יושן איתי באשפוזאבא ש, הזמן הם היו איתי

אני אומר , אני חושב שאני ילד שהם הכי אוהבים,  הם עזרו לי מאוד מאוד מאוד, חממה

גם , גם אבא שלי אומר שאני הילד שהם הכי אוהבים, את זה כי אני מרגיש את זה

נכון יש לי קולות , ויש לי חברים, כל הזמן יש לי טלפונים מהם, אותיהאחים אוהבים 

 ).יעקב(אבל אני מתגבר עליהם , ודברים אחרים
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 או קשר עם קווים סימביוטיים וויהח

מניתוח הראיונות עולה תמה דומיננטית נוספת המתייחסת לקשר שבו קיימים קווים 

  .)פרחיה, סיגלית, אודל: לדוגמא(סימביוטיים 

  

 :מתארת סיגלית

ייתה יותר היא ה, רציתי לחיות איתה . תהייאמא שלי ה, שלי נשארתי בבית עם אמא

אבל גם היא מסכנה אבא שלי היה חולה ונפטר אז היא נשארה לבד אז אני , מתפקדת

  .)סיגלית(הייתי איתה לבד 

  

אבל עדיין חד , היא מגלה עמדה לא מאשימה, מתארת את הקשר שלה עם האם אודל

, 8חוויה של עזובה גמורה קודם גיל : צדדיו משני הפיצולאורה מייצג את ית. צדדית

  :וסימביוזה גמורה לאחר גיל זה

למדה גם באולפן וגם בקורסי  . תה עסוקה מאוד גם כשעלינו ארצהייאמא שלי ה

מדודה אותי א היה לה זמן בשבילי והיא העבירה ול, השתלמות לרפואה בביתי חולים

לקחת  אמא שלהם באה ,שכל הילדיםואז כשהייתי בגן חובה אמרתי לדוד שלי  . לדודה

כשהיא סיפרה לי את כל הסיפור יכולתי  8ורק בגיל  . אותם ורק אותי אתה בא לקחת

נו קשר של תאומות יואחרי שהיא עזבה אותי נוצר בינ, לסלוח לה שהיא עזבה אותי

  .)אודל(והרגשתי צורך לחבק אותה לנשק אותה .  סיאמיות

  

אפשר להבין את הדיווח שלה כסוג של .  אביהלה עם מתארת את הקשר ש אודל, כמו כן

  :חוויה פנימית מאוד סימביוטית

וכשהתבגרתי לאבא שלי היה  . אבל לא יכולתי ,לנשק אותי ,אבא שלי רצה לחבק אותי

תגישי "והיה אומר לי  . ב לחבק אותי לנשק אותי בעל כורחילו תסביך אדיפוס הוא אה

תארי .... לא רציתי ולא יכולתי לסבול את זה  ". ת פני המלאך שלך שאני אנשק אותךא

אבא שלי רצה , לך כשהייתי כבר ילדה גדולה ויכולתי להיות נשואה ואם לשלושה ילדים

הוא , ואז כשהתלבשתי הוא היה נכנס לחדר שלי, לקיים איתי יחסי מין רצה לשכב איתי

ואמר איך , זה  כ הוא הכחיש את"אח, בי להסתכלרצה , לא הרשה לי לסגור את הדלת

ם להסתכל בבת שלי כשהיא את מתארת לעצמך שאוכל לעשות מעשים כאלו בזויי

  ).אודל( מעורטלת 

  

  :כתהליך שהופיע לאחר גרושיה, את חוסר הספרציה שלה מאימה מתארת פרחיה

זה לקח , ש שנים יצא הגטאחרי ש, אחר כך נפרדנו, נשואה שלוש שניםוהייתי ........

, ואחר כך . היה תהליך מאד קשה. בר דרך בית דין וגם בית משפטזה ע . הרבה זמן
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מאז שנפרדנו אני גרתי אצל אמא , כל השנים, כמעט כל הזמן, אני גרתי אצל אמא שלי

  .)פרחיה(תל השומר ל,עד שבאתי............... וגם הבן שלי, ממש כל השנים, שלי

  

 

  ריםביטוי לרגשות ביחסים או שאין התייחסות להו אין

מרואיינים שאין החל מ: מתוך ניתוח הנתונים ניתן לצפות ברצף של יחסי קרבה בין הורה לילד

שיש מעט  מרואיינים. )גבריאל, ברוריה :לדוגמא(בסיפור חייהם תזכורת לגבי קשר עם ההורים 

או שמתוך ניתוח הטקסט עולה ) שושנה: לדוגמא(עם הורה  תזכורת ליחסים מוקדמים מאוד

ניתוח הנתונים , במקרים אלו).  פרחיה, ראובן, עודד :כגון( ומיננטית ביחסיםד דלות רגשית

את  . או שהופיעו באופן מצומצם ביותר, התבסס על נתונים שלמעשה לא הופיעו בטקסט

  .האפקט המצומצם אפשר להרגיש מתוך קריאה גלובלית של הטקסט

  

מבלי להזכיר  ינה לבין הוריהבבאינטראקציה  הפעולותאת  להלן דוגמא של מרואיינת המתארת

  : שעלה ביחסים אלו שמץ של רגש

הייתי מאד מאד , והייתי חולה שש שבועות, חליתי בצהבת בגיל אחד עשרה אולי

כשהייתי בגיל  . זה עשה אותי מאד חלשה, ל כל הגוףזה משפיע ע, זה מן הכבד, חלשה

נכנסתי למטבח , טעותזה היה ב, נשפך עלי מים רותחים, גם הייתי בבית חולים, שלוש

 .ואני התנגשתי בה ובטעות נפל עלי מים חמים, ואמא שלי היה לה כד עם מים חמים

. לקחו עור מכאן ושמו לי את זה כאן, שמו לי, אני הייתי בבית חולים גם כן שש שבועות

הייתי בבית , כי הייתי בגיל שלוש אז, קצת נשאר מזה. לא יודעת איך אומרים את זה

שכל הילדים כאמא שלי ) עם(עשו תמונה , אבל יש לי תמונה, בועותחולים שש ש

  ).פרחיה(באותה מחלקה 
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מראה  בשל, מתוך ניתוח הנתונים החוויה עלתה מתוך מערכות יחסים

  

השימוש שלה בשמות כינוי והיותה דחויה 

תה קוראת לי בכל יתי שמנה ותמיד הייתי עסוקה עם דיאטות אמא שלי הי

תה אוהבת יוהיא הי, ולי זה הפריע

תה אומרת שאני גונבת אוכל י

  

חוויה סובייקטיבית

 בגזרת החונן  לאדם דעת

  ופסיכולוגיה יהודית

  היות דחוי

ניתוח הראיונותזוהי עוד תמה דומיננטית שעלתה מתוך " 

מתוך ניתוח הנתונים החוויה עלתה מתוך מערכות יחסים).  אודל

  :להלן פרוט.  או מתוך חוויה סובייקטיבית גרידא

  "חווית היות דחוי"תתי תמות בתמה 

  חווית היות דחוי אל מול דמות סמכות

השימוש שלה בשמות כינוי והיותה דחויה , מספרת על אופי היחסים שהיה לה עם אימה

  :במערכת יחסים זו

תי שמנה ותמיד הייתי עסוקה עם דיאטות אמא שלי היאני תמיד היי

ולי זה הפריע, ומכל  מיני דברים כאלו, פרה הולנדית, 

יהיא תמיד הי.  ולי זה הפריע, יותר את אחי ואת אחותי

   

"היות דחוי"חווית 

בשל מראה חיצוני בתוך מערכת יחסים

אל מול דמות  
סמכות

אל מול קבוצת  
השווים

בגזרת החונן  לאדם דעת
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היות דחוי חווית

" חווית היות דחוי"

אודל, שושנה, יאיר

או מתוך חוויה סובייקטיבית גרידא.  חיצוני שונה

  

תתי תמות בתמה : 4' תרשים מס

חווית היות דחוי אל מול דמות סמכות

מספרת על אופי היחסים שהיה לה עם אימה רבקה

במערכת יחסים זו

  

אני תמיד היי

, מיני שמות

יותר את אחי ואת אחותי

  ).רבקה(

  

בתוך מערכת יחסים

אל מול דמות  
סמכות

אל מול קבוצת  
השווים
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  וויםת היות דחוי אל מול קבוצת השחווי

חווית היות דחוי אל מול קבוצת השווים באה לידי ביטוי אצל המרואיינים בעיקר בשנות חייהם 

  ):שושנה, אודל, יאיר: לדוגמא(פריות ות בית סהמוקדמות בעיקר סביב חווי

  

חסות למראה ימספר על העלבה של קבוצת השווים אותו תוך שימוש בשם כינוי והתי יאיר

  :החיצוני שלו

ואני זוכר גם . עשו עלי חרם בכיתה' נות הכי חזקים שיש לי זה שכיתה גכרויאחד הז

תקופה ארוכה מאד קראו , שמנמן הייתי ילד . שתקופה ארוכה מאד לא קראו לי בשם שלי

אחרי זה בתיכון כבר קראנו אחד לשני , ותקופה ארוכה מאד זה היה השם שלי ,'שמנה'לי 

אני . זה היה לי מוזר, תחילו לקרוא לי בשם שלילפני כמה שנים ה. או כינויים, בשם חיבה

  )יאיר( חושב שהייתי ילד מפוספס

  

כאשר ברקע , דחויה ולא שייכתילדה  יקטיבית שלה של היותהימדווחת על החוויה הסוב שושנה

ואת בני משפחתה לעבור ממקום למקום ולהחליף בתי  שושנהקיים אורח חיים שהצריך את 

  :ספר

והייתי כל הזמן חוזרת הביתה , החדשה ואף אחד לא קיבל אותי תמיד הייתי התלמידה"

  ).שושנה(" יוהייתי אומרת לאמא שלי אף אחד לא אוהב אות

  

  חווית היות דחוי בשל מראה חיצוני

לדוגמא .  מתוך ניתוח הנתונים עולה חוויה דומיננטית של היות דחוי המקושרת למראה חיצוני

או בשל התפתחות יתר שפחות מתאימה לגיל קבוצת ) רבקה, יאיר: לדוגמא(בשל משקל יתר 

  ):אודל: לדוגמא(השווים 
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ת שהייתה יחסית מעל באשר לחוויית התפתחותה הפיזי אודללהלן ניתן להתבונן בדבריה של 

 אודל ,בהמשך.  חווית גדילה שהעצימה את שונותה אל מול קבוצת השווים . הממוצע לגילה

וחוויית , אל מול השינויים שעברה בגיל ההתבגרותמתארת את היחס של קבוצת השווים 

  :הדחייה הכללית שהתמודדה עימה

הוא הביא אלינו הביתה , אבא שלי לא הסתפק בזה שיש לי אמא שהיא רופאת ילדים

כשראתה אותי , והיא שנאה תינוקות, ילדים שלא הבינה בכלל בחינוך, אלמנה ערירית

אשמין  תה דואגת לי תמיד שאנייהי, ה אותיפנקה אותי קלקל, תינוקת יפה היא השתגעה

כשהייתי , 11לי בגיל וגם כשהיה המשבר הנפשי הראשון ש . כי בעיניה הייתי רזה מידי

קצת רזיתי , הכל, ענבים, ים'מאושפזת בנס ציונה במרכז שיקום אז היא הביאה לי פונצ

- הגעתי ל 10 בגיל, וגם שזה שהייתי מעל המשקל, אבל הייתי על המשקל הממוצע לגילי

קילו במקום  45הגעתי ל 11בגיל .  מקסימום 38 – 36קילו כשהייתי צריכה לשקול  40

וזה מה שהרגיז אותי , לכן גם קיבלתי מחזור שנה לפני הזמן, מקסימום 41שאר על ילה

והבנות שהיו .  ואת מפותחת יפה, אבל אמא שלי אמרה אין דבר את גבוהה ........., ביותר

בוודאי קיבלו אחרי גיל  . פר היו כולן רזות ובלתי מפותחות מבחינה גופניתאיתי בבית הס

וכיום אני יודעת שמי שקיבלה את המחזור , קינאתי בהן, ואני רציתי להיות כמותן.  16, 14

.  12יש לה יותר סיכונים לפתח סרטן שד מאשר מי שקיבלה אחרי גיל , 12לפני גיל 

רותים ואמרו לי תראי לי את החזיה שלך ישיצאו איתי לשהיו כמה בנות ', כשהייתי בכיתה ו

במקום לאשפז ) המורה(אז היא , את צריכה לעשות ניתוח בשד, תראי לי את הכסף שלך

אשפז עד שהפסיכיאטר החליט ל, עמדה) קלה עם טון של ביקורת וכעסהפסקה (אותן 

ניסתה לעודד  אבל היא לא אמרה לי שום מילה שבה היא, היא אמנם נזפה בהם.  אותי

שאני יכולה לרזות ושאני עוד יכולה להתגבר על המשבר של גיל ההתבגרות אז היא , אותי

העדיפו לאשפז אותי מאשר לתת לי להתמודד עם  .........., לא הניחה לפסיכיאטר הזה

  ).אודל( ההתבגרות המינית שלי ובהתאם לשנות את ההתנהגות שלי ליותר מבוגרת

  

  היות דחוי של  כלליתסובייקטיבית  חוויה

כחוויה סובייקטיבית כוללנית של , קיימים מרואיינים המדברים על חוויה כללית של היות דחוי

  :חוותה את עצמה כילדה מסכנה לדבריה סיגליתלדוגמא .  העצמי שלהם

בית , כמו מושב, היה כמו איזה ישוב כזה, ולא היה כלום. החיים היו קשים גרנו בבית שמש

ואבא , עוני קשה, אבא שלי היה צלם וגדלנו בעוני, לא היה עבודה . כמו מושביתה ישמש ה

והרבה צרות . תה עקרת ביתיהי. אמא שלי לא עבדה. שלי היה עובר מעבודה לעבודה

אבל לא הייתי כל כך . לא הייתי עושה בעיות, הייתי שקטה, הייתי ילדה מסכנה  .מילדות

  ).יגליתס( לא ידעו ההורים איך לטפל בי. שמחה
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  :הישגים

ציינו כי בתקופה הפרה מורבידית בחייהם הגיעו  כל המרואיינים , במקביל לחוויית הדחייה

הבאת ילדים , הצלחה בין אישית, נישואין, יםלימוד, עבודה: הישגים בתחומי החיים השונים כגוןל

נציאציה והיו בעלי דיפר.  הנושאים סופרו כחלק מהתפתחות חיים טבעית של האדם.  לעולם

באופן כללי ניתן לאמר שגם אם הייתה .  רבה ברמת ההישגיות והיכולת לממש פוטנציאל קיים

ם הופיעה הצלחה חלקית בתחומים אחרים בחיים והיכולת לממש כוחות הצלחה בתחום מסוי

  .  תה דלהיהי

או חווית סבל רבה בשל , תה על רקע הופעת המחלהיברוב הסיפורים הקטיעה של ההצלחה הי

  .ם לצד ההשפעות של המחלהיסיונות להחזיק יכולת בתחום מסויהנ

, רבקה, שושנה, עודד: לדוגמא(תה חוויה של אבדן וכאב על חוסר הצלחה יבחלק מהמקרים הי

שגים יובחלק מהמקרים אין חווית אבדן ברורה אלא ניתוק רגשי למרות אבדן של ה) ברוריה

ניתוק שאולי גם הוא עשוי לבטא את הכאב , )ןראוב, גבריאל: לדוגמא(וזוגיות פוטנציאלית 

  .הבלתי ניתן לדיבור

  

גם בנושא של זוגיות וגם בנושא של , מספר על הקושי שלו בכל תחומי החיים עודדלדוגמא 

בתחום .  אלו תחומים שהלכו והתפרקו על רקע הופעתה של המחלה באופן הדרגתי, עבודה

יחד עם .  הצער שעולה מתיאורו הוא חזק, יותמתאר את חווית האבדן של הזוג עודד הזוגיות

  :מעביר את חווית הקושי עודדאין חווית אבדן אלא , זאת לגבי תחום העבודה

  

הכל ביחד גרמו לי גם כן , ואח שלי חלה, אמא שלי חלתה, נפרדתי מחברה שלי......

סובל ,  ילד נחמד. להביא ילד לעולם, הצלחתי איך שהוא להתחתן. להרגיש לא טוב

מתפתח בגיל הזה על . די.סי.אמרו לי שהאו. שלוש, בגיל שנתיים... לצערי . די.סי.מאו

, איש הייטקגרושתי התחתנה עם . .......... זה פחות או יותר. רקע של הגירושין כנראה

שאם היא תרוויח טוב  ,שהתרגשנוכקבענו . ... היום הוא מנהל וגם מרצה באוניברסיטה

  )עודד(היא תעזור לי 
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  :מספר עודדחום העבודה בת

שאם יש לי את הבעיה הזאת קשה לי .. ......לי באמצע העבודה מה שקורה שהיה

גם לפני , גם לפני עשרים שנה, גם פעם, גם היום, את המחשבות האלה..... לתפקד

 הרפושלושים שנה אם היה לי את זה היה לי קשה מאד לתפקד כי המחשבות האלה לא 

עבדתי באותה תקופה בתור מנהל ..................סו לטפל בזהני) מחשבות שווא(ממני 

כשזה קרה אף שמזלי  . הייתי עובד בו לבד, זלי כשזה קרהולמ, סניף קטן, סניף של חברה

אף אחד לא בא לדבר איתי לא המנהל לא , אלוקים שמר עלי מלמעלה, אחד לא בא אלי

  )עודד(ל אף אחד "ל לא הסמנכ"המנכ

  

, את חוסר היכולת לממש את עצמה לאורך החיים, חווית הכישלון שלה מתארת את שושנה

  :וחווית הכאב בולטת מתוך הדיווח שלה

  

, ידעתי איך לעבוד בעיבוד תמלילים רק, ב לא כל כך הסתדרתי"כל העבודות שהיו בארה

והסתכלתי על עצמי כאילו אני כשלון ועוד .  את זה יכולתי לעשות כי היה לי נזק מוחין

אני חשבתי על , אמממ, אחרי שזה קרה הסיפור עם החמצן................ון ועוד כישלון כישל

לא , הפסדים - הבעיה זה במוח , כל החיים היו הפסדים , זה והחלטתי שכל החיים שלי

הייתי .  יניגון ומוזיקה בפסנתר עזר לרפא אות, רק לכתוב ולנגן, הצלחתי לעשות כלום 

  )שושנה( 20את זה בגיל מאוד אבל עזבתי מוכשרת 

  

 נבדק ואומת על(מספר על ההצלחה הרבה שלו בתחום האקדמיה  גבריאל, שושנהו עודדלעומת 

יש דוקטורט בתחום מדעים מדויקים והצלחתו בתחילת  גבריאלל) ידי צוות הטיפולי שעובד איתו

וות את בדיווח שלו ניתן לח. אך הקרירה שלו נקטעה בשל הופעת המחלה, דרכו הייתה רבה

  :דיווח שנוגע לפרטים הטכניים בלבד, הניתוק הרגשי החזק

  

פיתחתי , גייסו אותי כקצין הייתי מומחה באלקטרוניקה שם, .....אני סיימתי אוניברסיטה 

התקבלתי ) לאחר שעלה לישראל. (והייתי בבסיס צבאי אחראי, בתחום זה רגישותשיטות 

, כמעט כלום ממה שעשיתי מעבודת גמר בלי שאני זוכר, למכון וויצמן, לאוניברסיטה

בפיזיקה קיבלתי ... עשיתי כל הבחינות במכון וויצמן ....., מקום שני בתחרות קיבלתי

  )גבריאל( לדוקטורט 24ואמרו לי שאני יכול להמשיך במכון וויצמן בגיל .  מאה
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  :בחיים שינויים מיוחדים/אירועים

אירועים שיקפה מרכיב דומיננטי של , םעוד תמה דומיננטית שעלתה מתוך ניתוח הנתוני

עלו שלוש תמות  . נסיבות חיים שאינם ניתנים לשליטהשהופיעו בחיים גם בשל  מיוחדים

בתחום  אירועים, )ברוריה, עודדלדוגמא (רושין יבתחום הבין אישי כגון ג אירועים: מרכזיות

בתחום של  אירועיםוכן , )ברוריה, אודל, פרחיה: לדוגמא(או תאונת דרכים הגופני כגון מחלה 

מתארות שינויים תמות אלו .  )פרחיה, יאיר, שושנה: לדוגמא(מעבר לארץ או עיר אחרת 

איב על החוויה העשויים להוות עוד מרכיב מדאינו חש מסוגל לשלוט בהם  שהאדםרדיקאליים 

כגון  שושבעיקר לגבי האירועים הבין אישיים יוצאי הדופן שהתרח, אציין. הסובייקטיבית הקשה

  .הייתה חפיפה חלקית בין הגירושין לבין הופעת המחלה, גירושין

  

  :מספרת על הגירושין הקשים שעברה וחוסר ההתאמה בינה לבין בן זוגה ברוריהלדוגמא 

. הם תימנים, יהאני ספרדי, משפחתיהרקע ה, חיים קשיםאיתו הייתי נשואה לבן אדם שהיה 

היום הוא  ......הבאתי ילד אחד בכור ........קשים איתוחיים מאד , קשיים היו לי, אז התחתנו

 מצבאבל לא מצאתי את עצמי באיזה , ואחר כך התחלתי להמשיך. נשוי ויש לו שישה ילדים

גם הילדים , גם חמותי לא אהבה את הרקע המשפחתי. לסיים את החיים הקשים האלה

. לא התאמנו אחד את השניבעצם . .......הייתי מתנהגת שרק הם בעולם, לא הבנתי. שלהם

אם את מכירה במרפאת נפש , תה לי עובדת סוציאליתיהי, באיזה שלב מסוים של החיים

  ).ברוריה(בסוף החלטתי לסיים את זה ..... שבריאות הנפ

  

  :תאונת הדרכים שהיא ובנה עברומספרת על  פרחיהלדוגמא 

 לא יכולה ליישר את זהאני , וגם הבן שלי עבר תאונת דרכים, אני עברתי תאונת דרכים

, חיברו את העצמות כאן, הוא סחב אותי לכביש, האוטובוס סגר עלי. )מצביעה על גופה(

אביב שאולי יכול לעזור - בתל, עורך דין אחדיש . ככהזה ישאר , זה לא ישר וזה גם לא

  ).פרחיה( לקבל פיצויים לזה

  

  :19יה בהם עד גיל מספר על המעברים הרבים בין הערים והארצות שה יאירלדוגמא 

שמה חייתי עד שעברתי , לקיבוץבגיל שמונה עברנו , 1979שנת בתל אביב בנולדתי 

בגיל שמונה עשרה . לשנה לאוסטרליהעשרה טסנו -בגיל שתיים .......... לירושלים

השתחררתי , בצבא נפצעתי בתאונת דרכים, שמונה עשרה ומשהו, התגייסתי לצבא

חצי שנה . לאוסטרליהטסתי אחר כך . רי שהתגייסתיאח חודשים ושבעהמהצבא שנה 

באזור אחרי זה התאשפזתי באשפוז פסיכיאטרי בבית חולים , בערך, אחרי שחזרתי

  .המרכז
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 שלוששלב החיים בו החלו להופיע קווים ראשוניים של הופעת הפסיכוזה כלל 

חלק בחיים המאופיין בהתנהגויות 

או שהינן התנהגויות פרה התפרצות מחלה 

המגלות תהליכי נסיגה מהמציאות הפנימית או 

  .  והתנהגות, בהמחש, רגש

  

אלה : דיווחי המרואיינים בשתי קבוצות של מתמודדים

צדדיות של המערכת הרגשית המגיבה באופן קיצוני למציאות 

 ,לעומתם . )יאיר, קביע, עודד

דלות רגשית מאוד גבוהה הבאה לידי ביטוי בכל חלקי 

) גבריאל, ראובן, שושנה, סיגלית

וזאת , שאת הדלות הרגשית הכללית ניתן לחוש מתוך הטקסט כולו

 אודלשל  הבדיווח . ")הגבתי בהיסטריה

היא , אופן הדיבור מאוד מונוטוני

  .מה שנותן תחושת ריחוק וסובייקטיביות מצומצמת

  

הופעת סימנים ראשוניים להופעת פסיכוזה

בתחום ההתנהגותי

 בגזרת החונן  לאדם דעת
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שלב החיים בו החלו להופיע קווים ראשוניים של הופעת הפסיכוזה כלל 

  :תמות מרכזיות

חלק בחיים המאופיין בהתנהגויות שלב חיים זה מאופיין בסיפור החיים שסופר רטרואקטיבית כ

או שהינן התנהגויות פרה התפרצות מחלה , כלא נורמליות שנחוות בזמן דיווח סיפור החיים

המגלות תהליכי נסיגה מהמציאות הפנימית או  - " בעיתיות"ושנחוו באותה העת כהתנהגויות 

רגש: רמות של האישיות שלוששלב זה מאופיין בשינויים ב

  : בתחום הרגשי

דיווחי המרואיינים בשתי קבוצות של מתמודדיםבתחום הרגשי ניתן להתבונן על פי 

צדדיות של המערכת הרגשית המגיבה באופן קיצוני למציאות  י טוטאליות וחד

עודד :כגון(ועם מוצפות רגשית גבוהה מאוד  ,הפנימית או החיצונית

דלות רגשית מאוד גבוהה הבאה לידי ביטוי בכל חלקי  יששבדיווח שלהם  מתמודדים

סיגלית, ברוריה, פרחיה, אודל: כגון" (מוות רגשי"הסיפור האישי מעיין 

  . כגוון רגשי כללי דל המאפיין את הטקסט כולו

  :שיתדלות רגתגובה טוטאלית של 

שאת הדלות הרגשית הכללית ניתן לחוש מתוך הטקסט כולו, היא דוגמא למרואיינת

הגבתי בהיסטריה"כגון (למרות אמירות מפורשות של מוצפות רגשית 

אופן הדיבור מאוד מונוטוני, קיימת תחושה של מעין מונולוג שמתנהל בינה לבין עצמה

מה שנותן תחושת ריחוק וסובייקטיביות מצומצמת, ולא מלעילמילים מלרע 

   

תקופה פרה מורבידית

הופעת סימנים ראשוניים להופעת פסיכוזה

בתחום הקוגניטיבי בתחום הרגשי

תגובה טוטלית של  
דלות רגשית

תגובה טוטאלית של 
הצפה רגשית

בגזרת החונן  לאדם דעת
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שלב החיים בו החלו להופיע קווים ראשוניים של הופעת הפסיכוזה כלל 

תמות מרכזיות

שלב חיים זה מאופיין בסיפור החיים שסופר רטרואקטיבית כ

שנחוות בזמן דיווח סיפור החיים

ושנחוו באותה העת כהתנהגויות 

שלב זה מאופיין בשינויים ב.  החיצונית

  

  

בתחום הרגשי

בתחום הרגשי ניתן להתבונן על פי 

י טוטאליות וחד"המאופיינים ע

הפנימית או החיצונית

מתמודדיםקיימים 

הסיפור האישי מעיין 

כגוון רגשי כללי דל המאפיין את הטקסט כולו

  

תגובה טוטאלית של 

היא דוגמא למרואיינת אודל

למרות אמירות מפורשות של מוצפות רגשית 

קיימת תחושה של מעין מונולוג שמתנהל בינה לבין עצמה

מילים מלרע משתמשת ב

  

בתחום הרגשי

תגובה טוטלית של  
דלות רגשית
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רציתי , פחדתי מהאחות פחדתי מהחיסון, בשליש הראשון פחדתי ללכת לבית הספר

ורק לבד אז הייתי צריכה לשבת במרפסת ולראות את כל הילדים הולכים , ללמוד לבד

ואחת  מתי את החומר בלימודיםלאט לאט השל, ואז אה. לבית הספר ורק אני לא יכולה

אבל .  המורות הפרטיות אמרה שאני יודעת הרבה יותר טוב והרבה יותר ממה שאני מראה

  ).אודל( קיבלתי התקפה היסטרית BCG,–עם ה , כשבאה האחות עם המזרק

  

כתגובה של המערכת הרגשית שמגיבה באופן  גבריאלאת דבריו של ניתן להבין , אודלבדומה ל

יתה ישאופן הבאת סיפור חייו ה ,גבריאלבנוסף ניתן גם לציין לגבי . רוע שהתרחשיטוטאלי לא

ניתן להבין את .  באופן סכמטיהמתואר , רועי החייםיקיים תאור של א . סובייקטיבימרכיב  נטולת

כתגובה רגשית עזה אך יחד עם זאת נטולת " נפשו התפצלה לשניים"ש גבריאלתגובתו של 

  .תחושה של רגש וללאת מרכיב של סובייקטיביו

  

  :בראשית תקופת הניצנים של הופעת המחלה, מתאר קשר עם בת זוג פוטנציאלית גבריאל

קיבלתי צלצול , הייתי שוכר דירות בגבעה הצרפתית, ישבתי בבית, קיבלתי צלצול, נפגשנו

, בטרנינג שחור, באתי לשם ראיתי את הגברת בראש השולחן, בשבת הדווידקהכיכר 

, בצדדים רוסיםשני , אין עיניים, אין –העיניים , אין–שערות על הראש , ריםמגפיים שחו

על המקום ......., ואחר כך חזרנו, הזמינו לחדר הסמוך, כל מיני דברים... עשו לנו כולם 

תה מסווגת עם יהי .פקידה. שאלתי אותה איפה את עובדת, לשניים התפצלההנפש שלי 

אמרתי שלום , סיפרו על הנושא מה שהיה... , ת דייןהכירה א, במדינה... סיווג בטחוני

היה לנו ... , שאנחנו מכירים ולא מכירים מיהכירה את כולם , מנפנף לשלום... מגיע לי כאן 

תת לי טלפון של את יכולה ל. פקידה? את יכולה לתת לי איפה את עובדת. טוב ביחד

  .)גבריאל(לא יכולה ? עבודה

  

  

  :רגשיתמוצפות תגובה טוטאלית של 

 חריפה בתקופתרגשית  מוצפותקיימים מרואיינים המתארים תחושת , לעומת מרואיינים אלו

אל באופן זה לרוב הגיבו  שמתמודדים אלונציין . החיים שהחלו להופיע סימני מחלה ראשוניים

  ).אודל, יעקב, עודד, יאיר: לדוגמא(מול דמות סמכות 

  

ובאשר , בה החל לזהות שדברים משתנים אצלותקופה , מספר על תקופת הצבא יאירלדוגמא 

  : לתגובה הרגשית הוא מציין

  )יאיר(" ..היו ימים שממש הייתי עומד במסדרים והייתי בוכה"
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  :מתאר מוצפות רגשית מאוד גבוהה המשולבת בתלות רגשית קיצונית במטפל

תי לצאת מזה הצלח. א קשהאולי הי

הוא רצה . שזה לא היה טוב. היה לי תלות בו

ואז . אני חושב שזה היה תרגיל

הייתי במצב קצת פסיכוטי . היה לי חרדות ודיכאונות ובלגן שלם

 ים בתמה הכללית שלינדיווחים המאופי

מרואיינים שלא מגלים מרכיב קוגניטיבי של 

לעומת ).  שושנה, סיגלית, ברוריה

: רבקה(נים שמגלים סוג של תובנה רטרואקטיבית כאשר הם מספרים את סיפור חייהם 

הבנתי שמשהו לא בסדר "קיימים מרואיינים שמדווחים ש

  .סוג של תובנה שהופיעה בזמן האירוע

  

קיימים מרואיינים שבניתוח סיפור החיים שלהם לא קיים מרכיב התובנה באשר להופעת מחלה 

אין הם חווים את תקופות המעבר בין 

  .משתנה

רצף שונות של יכולת אינטרוספקטיבית

הבנתי שמשהו  
"  לא בסדר איתי

כבר בעבר

"מוכנות קוגנטיבית
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מתאר מוצפות רגשית מאוד גבוהה המשולבת בתלות רגשית קיצונית במטפל

אולי הי, אולי לא חזקה. אובחנתי עם נוירוזה של חרדה חזקה

היה לי תלות בו, עזר לי מאד) הפסיכולוג(הוא  . 

אני חושב שזה היה תרגיל, אמר הטיפול לא מתקדם, להפסיק את הטיפול

היה לי חרדות ודיכאונות ובלגן שלם. התמוטטתי נפשית

  :יבתחום הקוגניטיב

דיווחים המאופיהבתחום הקוגניטיבי ניתן לצפות כי קיים רצף בין סוגי 

מרואיינים שלא מגלים מרכיב קוגניטיבי של ב ברצף זה ניתן להתבונן.  יכולת אינטרוספקטיבית

ברוריה, פרחיה, אודל, גבריאל(עיבוד בתהליך הפרה פסיכוטי 

נים שמגלים סוג של תובנה רטרואקטיבית כאשר הם מספרים את סיפור חייהם 

קיימים מרואיינים שמדווחים ש, לעומתם").  איך לא חשבתי עליהם

סוג של תובנה שהופיעה בזמן האירוע).   ראובן, יעקב, עודד

  וספקטיביתרצף שונות של יכולת אינטר

  אין גילוי של תובנה שמשהו משתנה

קיימים מרואיינים שבניתוח סיפור החיים שלהם לא קיים מרכיב התובנה באשר להופעת מחלה 

אין הם חווים את תקופות המעבר בין . התרחשות תוך עצמית שאינה כשורה

משתנה אין גילוי של תובנה שמשהו, כלומר.  השלבים באופן הדרגתי

רצף שונות של יכולת אינטרוספקטיבית

הבנתי שמשהו  "
לא בסדר איתי

כבר בעבר

הבנה בהווה 
שמה שקרה אז  

לא היה תקין

אין גילוי של 
תובנה שמשהו  

משתנה

מוכנות קוגנטיבית"
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מתאר מוצפות רגשית מאוד גבוהה המשולבת בתלות רגשית קיצונית במטפל עודד

אובחנתי עם נוירוזה של חרדה חזקה

. איך שהוא

להפסיק את הטיפול

התמוטטתי נפשית

  ).עודד(

  

  

בתחום הקוגניטיב

בתחום הקוגניטיבי ניתן לצפות כי קיים רצף בין סוגי 

יכולת אינטרוספקטיבית

עיבוד בתהליך הפרה פסיכוטי 

נים שמגלים סוג של תובנה רטרואקטיבית כאשר הם מספרים את סיפור חייהם מרואיי

איך לא חשבתי עליהם"

עודד, יאיר" (איתי

  

רצף שונות של יכולת אינטר :6תרשים 

  

  

אין גילוי של תובנה שמשהו משתנה

קיימים מרואיינים שבניתוח סיפור החיים שלהם לא קיים מרכיב התובנה באשר להופעת מחלה 

התרחשות תוך עצמית שאינה כשורהחוויה של או 

השלבים באופן הדרגתי

תובנה שמשהו  
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החיים עם האם ומעבר חד לחיים בבתי , מספרת על תהליך הפרידה מבעלה פרחיהלדוגמא 

  :חולים פסיכיאטרים

זה לקח , אחרי שש שנים יצא הגט, ואחרי עוד, אחר כך נפרדנו, והייתי נשואה שלוש שנים

י אנ, ואחר כך. היה תהליך מאד קשה. דרך בית דין וגם בית משפטגם זה עבר , הרבה זמן

, מאז שנפרדנו אני גרתי אצל אמא שלי, כל השנים, כמעט כל הזמן, גרתי אצל אמא שלי

זה היה המקום  .לתל השומר עד שבאתי? עד מתי גרתי. וגם הבן שלי, ממש כל השנים

. ..........בר אילן' אילן יש מרפאה פסיכיאטרית ברח-אני הייתי אצל דוקטור בבר, הראשון

היה , גם כן מחלקה פסיכיאטרית שמה, השומר-גם הייתי בתל, והייתי אצלו כמה פעמים

הצוות היה מאד מאד , היינו יכולים לצאת בחוץ, הכי זה היה מחלקה פתוח, שם יותר נעים

מאד מאד , אחר כך הייתי גם בגהה. כי ניסו מאד לעזור לי, הרגשתי טוב שמה. נחמד

אחרי שבועיים , משמהאני ברחתי . מאד סבלתי שמה, זה מחלקה סגורה, סבלתי שם

  ).פרחיה( ברחתי

  

  הבנה בהווה שמה שקרה אז לא היה תקין

שבה היא חיה ולהבין מה להתבונן על המציאות שלה בעבר מתארת את חוסר היכולת  סיגלית

אפשר להבין את דבריה כחוסר , היא מתארת את מצבה כמצב שהוא בלי הכרה, קורה איתה

  :יכולת התבוננות תוך עצמית

, עם בהריון כשהייתי צעירה והייתי תמימה ובחורות היו סוחבות אותי לעריםהייתי פ

וגם , והייתי מאד תמימה וזה, לא היה לי שליטה, ולא הייתי יודעת מה אני עושה, למקומות

והעובדת הסוציאלית , וגם קרה שפעם נכנסתי להריון והייתי בבית הנערה, חולה הרבה

וזה לא נתפס . שהיא עושה אולי תעשו לה הפלהמה  -אמרה לרופאים היא לא אחראית 

פה  . ארבעה חודשים, הנערה איזה שלושה ריון והייתי בביתיאני סחבתי את הה. אצלי

באיזה מקום בירושלים בית הנערה זה בנות שאם הם רוצות הם מתחתנות ומקבלות את 

לא ידעתי , רההייתי כמו בלי הכ, לא ידעתי כלום ואני. אם הם רוצות מוסרות אותו. הילד

  ).סיגלית(ה כמו בהלם כזה שקרה לי דבר כזה הייתי ככ. מה לעשות
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  "הבנתי שמשהו לא בסדר איתי"

 יאיר".  מתרחש משהו לא בסדר"ניתן לראות ביטויים שונים ברובד הקוגניטיבי לגבי הבנה של 

  :מתאר את תחילת ההבנה שלו לגבי חוסר ההתאמה שלו למסלול החיים

  

ואני יכול להגיע , רשאני נשבר מה, שאני לא מתפקד כמו כולם, א בסדרהבנתי שמשהו ל

הבנתי . בלי הודעה מוקדמת או משהו כזה, עזבתי הכל חזרתי לארץ. ...למצב של בכי

  ).יאיר( משהו שאני צריך באמת לחזור לארץ ולטפל בעצמי, שמשהו בי לא תקין ולא בסדר

 

  

  ודמיםכבר משלבי החיים המק" מוכנות קוגניטיבית"

 יקטיביתיבחוויה הסובבהקשר של השינויים הקוגניטיביים הופיעה עוד תמה שעסקה שאציין 

, שלבי הילדות המוקדמתבכבר הקיימת אצלם " מוכנות קוגניטיבית" -של המתמודדים באשר ל

או קושי רב בהתמודדות ם ייה לחלימה בהקיץ במשך ימים רבים עם תכנים גרנדיוזייכגון הנט

  .גניטיביותעם מטלות קו

  

 .התקופה שהיה ילד, טיביים כבר משלבים מוקדמים יותר בחייםימתאר שינויים קוגנ עודד

תהליך שהחל .  חולמניילד תפס את עצמו כ עודד, כבר אז היו לו מחשבות משיחיותלטענתו 

 :והתעצם עד לפריצת המחלה

, היה להם כסףגורם שי, עוזר למשפחה שלי, מציל את העולם... הייתי חולם שאני משיח

. כול להיות שיש לי פנטזיה שבועייםי, הייתי מפנטז שעות על שעות, כל מיני דברים כאלה

... שאם יש לי את הבעיה הזאת קשה לי לתפקד ,מה שקורה שהיה  לי באמצע העבודה

גם לפני שלושים שנה אם , גם לפני עשרים שנה, גם פעם, גם היום, את המחשבות האלה

ו לטפל ניס. לי קשה מאד לתפקד כי המחשבות האלה לא הירפו ממני היה לי את זה היה

  ).עודד... (אבל איך מטפלים בזה, בזה

  

חוסר התפתחות בתחום הרגשי והקוגניטיבי כנקודת זינוק פחות מפותחת אל  - מתארת  סיגלית

  :  המשך התמודדות עם החיים

אז הייתי , ודים מהראני לא הייתי תופסת את הלימ, למשל הבנות היו משחקות......

, הייתי מופנמת........ העוני הציק לי, מילדות עברתי את זה, יותר איטי, בכיתה מתקדמת

 ).סיגלית....(לא הייתי מפותחת כמו הבנות של היום
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  :בתחום ההתנהגותי

המבטאים מעין התנתקות , מתמודדים ציינו שינויים התנהגותיים עם מרכיב אימפולסיבי כשישה

, ניתן לראות את השינויים ברמה של המחשבה ראובןבדוגמא של .  ת החיצוניתמהמציאו

והאקט ההתנהגותי , מתרחשהתובנה המצומצמת שמשהו לא בסדר , המחשבות הגרנדיוזיות

  : מתאר ראובן.  של בריחה

שאני אתן שעורים פרטיים ואני אתעשר עם האחים  מחשבות מוזרות מתחיל לחשובאני 

ממחולה לבית  שלבבאיזה שהוא הביתה ברחתי  . קורס טייס בלי  F15שאני טייס , שלי

, נית"דיברתי עם הקב, ניסו להחזיר אותי , והתקשרו ואמרו אתה בורח עם נשק וזה, שלי

כמו טום  והתחלתי להסתכל לאנשים בעיניים, והיא אמרה שאני צריך חיזוקים חיוביים

הגעתי שוב  , ור שמשהו לא בסדרבר, והתחלתי להשתגע, מכל מיני דברים כאלו ,קרוז

פסיכיאטר של חיל  ,והיא הכניסה רופא , וצעקתי על האחות במרפאה, ת"לקבני

לבית חולים ושם קבעו לי את האבחנה שזה בהתחלה מאניה ר הסיע אותי "הרס,האוויר

  ).ראובן( כ סכיזואפקטיב דיסאורדר"ואח דפרסיה

  

  "הייתי משוגע"ום הוא מגדיר מתאר את המרכיב ההתנהגותי בשלבים שהי גבריאל

זריקות בעמוד השדרה  2אמרה שאחרי שעשו לי , הרופאה החדשה שלי משמעון חכם

אז , של טרגדיה עם החברה שלי ענייןמוחי והיה  אירועהיה , אבל היו עוד.  אני חליתי

משוגע של העיר הולך וצועק על זה היה כל הסימנים של סכיזופרניה הייתי  כ"סה

  ).גבריאל( הייתי חולה סכיזופרניה ,הגתי לא אדקווטיוהתנ, אנשים

  

  :סיכום

הן באשר לשלב החיים בו לא הופיעה המחלה והן לגבי ניתן לצפות על פי דיווחי המרואיינים 

רצף של .  תיכולת סובייקטיביברמות שונות של , שלב החיים בו התגלו סימני מחלה ראשוניים

להוות קרקע  העשוי ,פגיעות רגשית או קוגניטיביתשונות של הרמות ה את משקף ,יכולת זאת

  .יה להמשך התפרצות מצבים פסיכוטייםיפור

קיים מרכיב : עולה מניתוח הנתונים מספר פוטנציאלים קליניים של המרואיינים: ביתר פרוט

המעבירה תחושה , סביבה רגשית פנימית מנותקת רגשית, "עקרות סובייקטיבית"דומיננטי של 

שהיה בהם מרכיב היו נרטיבים , מאידך.  וקושי רב ביכולת אינטרוספקטיבית . של ריק מנטלי

  .  רגשות עזים וחסרי שליטה מאוד דומיננטי של
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  :גילוי התקופה המורבידית במילואה

עולם , קיים פיצול שהולך ומחריף

. צוגי העצמי נחווים כחלק מהמציאות החיצונית ולא הפנימית

שולט או אפילו מצליח להיות תוקפן אל מול דמויות סמכות או 

  

: לדוגמא(או חווית הדיכאון )  עודד

בשני המצבים עולה קיצוניות .  

  .מצב בו הגוף לא יכול להחזיק מעמד

וזה , זו השחיקה הרגשית, כל הזמן נמצא במצב מלחמה

הייתי יושב , פחד ,ני יכול להגיד שזה המון המון רגש

המרכיב . כי אתה מרגיש שאתה כלוא

  )יאיר( זה אחד הדברים החזקים ביותר

  

תקופת פרוץ המחלה

דלוזיות

חוויה מיסטית

מחשבות  
גדלות

אינטרקציה עם  
דמות סמכות

חווית היות  
נתקף

ברמת  
המחשבה

תקיפת דמויות  
במציאות

 בגזרת החונן  לאדם דעת

  ופסיכולוגיה יהודית

גילוי התקופה המורבידית במילואה, תקופת פרוץ המחלה

קיים פיצול שהולך ומחריף, ניתן לראות שמתפתחת מציאות שונהבתקופה המורבידית 

צוגי העצמי נחווים כחלק מהמציאות החיצונית ולא הפנימיתיחיד ופאסיבי שבו י

שולט או אפילו מצליח להיות תוקפן אל מול דמויות סמכות או  הואבעולם אחר שבו 

  .כוחשהינו נשלט ומשמר יחסי 

  בתקופת פרוץ המחלהתמות שעלו 

  

עודד, יעקב, יאיר: לדוגמא(את חווית האימה  מרואיינים מתארים

.  שנלוותה למצב של הפסיכוזה האקטיבית) ברוריה

מצב בו הגוף לא יכול להחזיק מעמד, רגשית שבה תאור החוויה אף מתבטא ברמה הגופנית

  :המתאר את חווית האימ

כל הזמן נמצא במצב מלחמה, המון המון חרדות, היו לי חרדות

ני יכול להגיד שזה המון המון רגשא. היה מצב שהייתי בו כל הזמן

כי אתה מרגיש שאתה כלוא, מזיע המון כי הייתי לחוץ וחרד, הייתי מזיע

זה אחד הדברים החזקים ביותר, גיד זה הפרנויההפסיכוטי אני יכול לה

   

תקופת פרוץ המחלה

חווית היות  
נתקף

ברמת  
המחשבה

תקיפת דמויות  
במציאות

מתקפה  
עצמית

רמות שונות  
של ניתוק

בתחום  
מחשבה ורגש

בתחום  
תפקודי

חוויה רגשית  
נילוות

חרדה חריפה

דיכאון קיצוני

בגזרת החונן  לאדם דעת
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תקופת פרוץ המחלה

בתקופה המורבידית 

חיד ופאסיבי שבו יפנימי ריק מפ

בעולם אחר שבו האדם נמצא 

שהינו נשלט ומשמר יחסי 

תמות שעלו : 7' תרשים מס

  

  

  :חוויה רגשית

מרואיינים מתארים

ברוריה, יאיר, סיגלית

רגשית שבה תאור החוויה אף מתבטא ברמה הגופנית

  

מתאר את חווית האימ יאיר

היו לי חרדות

היה מצב שהייתי בו כל הזמן

הייתי מזיע, שקט

הפסיכוטי אני יכול לה

  



 65עמוד   

ולא , בוכה, דיכאון, היא ראתה שאני ממש ממש רועדת

כל פעם שהלכתי , אני חייבת לקבל מסגרת

מיד ביום , לא התאימו והם, היא שוחחה איתי ונתנה לי כדורים

עם אמבולנס הגעתי . כיפורים אמרה שאני במצב מאד קשה והיא שולחת אותי לאיתנים

אני רק בוכה ואני לא יודעת מה 

מופיעה . רגש ותפקוד הבברמת המחש

תהליכי הפרוק התבטאו עד לפרוק 

ועם יכולת שונה , רמות שונות של מודעות

רמות השונות של המודעות באות 

נראה כי קיימים , לידי ביטוי גם בתכנים של המרואיינים וגם בעומק החוויה שהם מעבירים

והם מגלים יכולת צמת מרואיינים שעד היום מבטאים יכולת אינטרוספקטיבית מאוד מצומ

אציין שניתן לראות הקצנה חריפה יותר 

  .בתמה זו לעומת התמה שהוצגה בשלב החיים שבו החלו ניצנים ראשוניים להופעת המחלה

  

  

תהליכי ניתוק ברמת מחשבה 

:  שיא הניתוק
התפרקות
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  ופסיכולוגיה יהודית

  :מתארת את חווית הדיכאון ברוריה

היא ראתה שאני ממש ממש רועדת, שלחה אותי ....ר "בהתחלה ד

אני חייבת לקבל מסגרת, ואין, הראש שלה כזה ככה מסתובבת

היא שוחחה איתי ונתנה לי כדורים ...ר "לדלבריאות הנפש 

כיפורים אמרה שאני במצב מאד קשה והיא שולחת אותי לאיתנים

אני רק בוכה ואני לא יודעת מה  .....רק דיכאון, ורק דיכאון, לא יציבה) הייתי.....(

  )ברוריה( הדיכאון הזה

  :ל ניתוקרמות שונות ש

ברמת המחש, רמות שונות של חווית ניתוק עולותמניתוח הנתונים 

תהליכי הפרוק התבטאו עד לפרוק . לעבד את החוויה ולהיות מודע לה שונות רבה באשר ליכולת

  .טוטאלי של האישיות

  :ניתוק ברמת מחשבה ורגש

רמות שונות של מודעותתהליכי הניתוק ברמת המחשבה באים לידי ביטוי ב

רמות השונות של המודעות באות , כמו כן . לחשוב על דברים ולהיות מודע לתהליכי יכולת זאת

לידי ביטוי גם בתכנים של המרואיינים וגם בעומק החוויה שהם מעבירים

מרואיינים שעד היום מבטאים יכולת אינטרוספקטיבית מאוד מצומ

אציין שניתן לראות הקצנה חריפה יותר  . להבין חוויות בצורה הקרובה יותר לעצמם

בתמה זו לעומת התמה שהוצגה בשלב החיים שבו החלו ניצנים ראשוניים להופעת המחלה

  תהליכי ניתוק ברמת מחשבה ורגש

   

תהליכי ניתוק ברמת מחשבה 
ורגש

שיא הניתוק חוסר יכולת  
לעבד חוויות

חוסר 
ברפלקציה

בגזרת החונן  לאדם דעת
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ברוריה, יאירלעומת 

בהתחלה ד

הראש שלה כזה ככה מסתובבת, יודעת

לבריאות הנפש 

כיפורים אמרה שאני במצב מאד קשה והיא שולחת אותי לאיתנים

.....(, לשם

הדיכאון הזה

  

רמות שונות ש

מניתוח הנתונים 

שונות רבה באשר ליכולת

טוטאלי של האישיות

  

ניתוק ברמת מחשבה ורגש

תהליכי הניתוק ברמת המחשבה באים לידי ביטוי ב

לחשוב על דברים ולהיות מודע לתהליכי יכולת זאת

לידי ביטוי גם בתכנים של המרואיינים וגם בעומק החוויה שהם מעבירים

מרואיינים שעד היום מבטאים יכולת אינטרוספקטיבית מאוד מצומ

להבין חוויות בצורה הקרובה יותר לעצמם מצומצמת

בתמה זו לעומת התמה שהוצגה בשלב החיים שבו החלו ניצנים ראשוניים להופעת המחלה

תהליכי ניתוק ברמת מחשבה ורגש: 8' תרשים מס

  

ברפלקציה
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  :חוסר ברפלקציה

החל .  המורבידיתות הביטויים של היכולת הרפלקטיבית באשר לתקופה ניתן להבחין בשונ

בחוסר תובנה לגבי או , )פרחיה, סיגלית, שושנה, רבקה, יאיר(זכר במצב ימהקושי הרב לה

מעין קושי להתבוננות פנימה ונתינת הסבר למה שקורה על ידי דינמיקות , נוכחותה של מחלה

ה יבראיון כולו המתבטא בנטיגם קושי כללי הבא לידי ביטוי או  . )ברוריה: לדוגמא(של גורמי חוץ 

: לדוגמא" (סובייקטיביות בכאילו" -קטיביתיכללית לאינפורמטיביות טכנית ללא יכולת סובי

  ).גבריאל

  : מתארת פרחיה

  )פרחיה( ")לגהה(אני באמת לא זוכרת למה הגעתי , אני לא זוכרת"

  

אפשר להבין את דבריה של .  תה אקטיביתימתארת את התקופה בה הפסיכוזה הי סיגלית

  :כחוסר יכולת להתבוננות פנימה אל תוך עצמה סיגלית

" ך כשהתבגרתי נהייתי יותר רציניתאחר כ, לא הייתי מסתכלת, לא הייתי חושבת"

  )סיגלית(

  

  :מבטאת את הקושי שלה ביכולת רפלקטיבית בזמן האשפוז אודל

  )אודל( "כואב לילא יכולתי להגיד לפסיכולוגים מה באמת "

  

, בניסיונה לספר על תקופת התפרצות המחלה מבטאת קושי להסתכל פנימה אל עצמה ברוריה

תקופה שכללה גירושין , קונקרטית שלה -מסתכלת החוצה ומספרת על הסביבה הטכנית

  :מבעלה

והתנאים , בבית והילדים, הייתי כל הזמן רק בבית, המחלה התפרצה בגלל שלא יודעת

 .גם כן הביא לי) בעל(אבל הוא , קיבלתי מבטוח לאומי כסף, מילא, מו שצריךבבית לא כ

אז לפי , ואחר כך האחים שלי באו לבית הדין וקבעו לו מאתיים חמישים דולר אמריקאיות

הוא אבא טוב , ומה שהוא הביא זה פרות, אבל הסתדרתי, זה היה כמעט כלום, ההסכמים

  )ברוריה( עוזר להםאבל הוא עד היום הוא , באמת, לילדים
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  :חוסר יכולת לעבד חוויות

מתאר את חוסר  יאיר.  בט שעולה מתוך סיפורי החיים הוא הקושי לעבד חוויה רגשיתיעוד ה

  :היכולת לחשוב על דברים

יכולתי לחשוב  לא, זהלנתח את , לחשוב על זה, לעבד את זה, יתה לי יכולת באמתילא ה

זו . לא יכולתי לחשוב, ו המציאות איך אני מגיבז ,זה המצב.  ךיימעבר לא, מעבר לזה

לא היה מקום  .פרשנות תגובה, יתה פרשנות תגובהיזו ה ....... יתה פרשנות מסוימתיה

תה ילא  הי, מה המרכיב הרגשי, אם זה נכון או לא נכון, של בא נבחן את הפרשנות שלי

    ).יאיר( זה היה מבחינתי מרכיב מאד חזק. יכולת לפרק את החשיבה

  

  :את חוסר היכולת שלה לעבד תכנים פרחיהניתן להבחין גם בדבריה של 

, הבעיה שלי, אני שואלת שאלות וזה לא נקלט לי, אני שואלת שאלות אבל יותר מדי

אני צריכה לשאול כמה פעמים כדי שהקליטה . הקליטה שלי זה לא מה שהיה צריך להיות

 .למה, אני צריכה לשאול. ינה את זהמב אני, וזה מעצבן אנשים אחרים, היותר טובתהיה 

היא , וזה מעצבן אותה, אני צריכה לשאול את אמא שלי כמה פעמים את אותה השאלה

הייתי רוצה . הקליטה שלי זה נפגע. זה בעיה, אמרתי לך כבר, ואז היא אומרת, עונה לי

  ).פרחיה(ין שאני לא אפגע באנשים להב

  

חס לתופעה ימתיהוא , את החוויה מבחינה רגשיתמספר אודות חוסר יכולת לעבד  גבריאל

  : יחסות קונקרטית וגופניתיהת

לך אמרו לי  החתימו אותי על משהוהם  . ועדה ואמרתי יש לי כאבי ראש עזיםבאתי לו

בדרך כלל לא שדברים כאלו . זריקות בעמוד השדרה 2לבית חולים רגיל ושם עשו לי 

לא .  היית ריק לחלוטין, לא הרגשתי לא חשבתי...... המחלה ההתחיל מזה. עושים

  .)גבריאל( הייתי ריק לחלוטין,  יכולתי לחשוב על שום דבר
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  התפרקות: שיא הניתוק

 יאיר.  נראה שכל האישיות מגיעה לסוג של התפרקות טוטאלית, במצבים קיצוניים במיוחד

 :מתאר

בונה את עצמי  ומאז אני, התפרקתי, הגעתי לשיא מסויםש - אני מניח שאני רואה את זה 

  ).יאיר....( מחדש

  

  : מתאר גבריאל

ביקשתי , לא ידעתי איך להגיע הביתה .......רה אתה לא מזהה שום דבר במציאותהיא אמ

הגענו למגרש .........המשטרה נכנסת לקמפוס ויצאתי עם החברה שלי, להזמין משטרה

תי הייתי ריק לחלוטין לא חשבתי לא הרגש..................... הרוסים שם דיברו איתי 

  .)גבריאל(

  

  :תהליכי ניתוק בתחום התפקודי

, יאיר, עודד, פרחיה: לדוגמא(ים שונים יינמרוא מופיעים בסיפורי החיים שלתהליכי הניתוק 

  .)ראובן, רבקה, שושנה, גבריאל

  :יאירבדיווח של  תהליכי הניתוק בתחום התפקודיניתן לראות את 

לא היה , לא הזיז לי, גרועיםהוצאתי ציונים , הלכתי ללימודים. לא היה לי מוטיבציה למשהו

קשר . שום דבר. לא היה לי רצון לקשור קשרים חברתיים, לי מוטיבציה לא היה לי חשק

לא , הייתי יכול לשבת עם חברים שעות לבהות.......... עם ההורים ועם האחים היה גרוע

היא , ואפילו נגעה בי ככה, דיברה עלי )חברה(היא .  כלום, לא לדבר, להוציא מילה מהפה

  ).יאיר( לא הצלחתי כלום, ולא הצלחתי להגיב. אמרה תראו הוא אפילו לא מצליח להגיב

  

  : מספרת שושנה

כל , החיים שלי אני חשבתי על זה והחלטתי שכל, אחרי שזה קרה הסיפור עם החמצן

רק לכתוב , כלוםלא הצלחתי לעשות , וח הפסדיםהבעיה זה במ, החיים היו הפסדים

מאוד אבל עזבתי את זה הייתי מוכשרת .  לרפא אותיניגון ומוזיקה בפסנתר עזר , ולנגן

  ).שושנה( 20בגיל 
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וברצף סוגי המתקפות שהופיעו בדיווחי המרואיינים החל 

במצבים יותר .  ברמת המחשבה והרגש

על דמויות ) הן מילוליות והן פיזיות

  

בחוויה  – ראובן: לדוגמא: קטיבית של היות נתקף

חווה שמכים אותו גם ברמה  

ה את עצמה שהיא תחוו – שושנה

, תי לטיול שלהםיצא, הרגשתי לחץ

ככל שדברים מתקרבים אני נכנס 

הוא היה גר , הוא שנתיים ברמת גן

מתחבא מתחת , אז הייתי בורח אליו 

 ).ראובן( מחשבות קשות

  

מתקפה עצמית

 בגזרת החונן  לאדם דעת

  ופסיכולוגיה יהודית

  :חווית היות נתקף

וברצף סוגי המתקפות שהופיעו בדיווחי המרואיינים החל  שעלוניתן להבחין בשלוש תתי תמות 

ברמת המחשבה והרגשקטיבית של היות נתקף שנחוותה בעיקר 

הן מילוליות והן פיזיות(קיצוניים קיים ביטוי למעבר להתקפות בפועל של המתמודד 

  .או מתקפה המופנית אל העצמי .  סמכות או על דמויות חלשות

  חווית היות נתקף

  :חוויה של היות נתקף בחוויה הסובייקטיבית

קטיבית של היות נתקףידיווחים שונים באשר לחוויה הסובי

 יעקב, חווה את עצמו כנרדף על ידי הנאצים 

שושנה, הפיזית וגם ברמה המילולית בזמן של התקף פסיכוטי

CIA.  

  :וגמאות

הרגשתי לחץ, הייתי לפני שבועיים במחלקה סגורה בכפר שאול

ככל שדברים מתקרבים אני נכנס , את מבינה . וראיתי שזה מתקרב ,ראיתי את האנשים

הוא שנתיים ברמת גן, כי אבא שלי עבר לרמת גן, לברוח אין לי לאן

אז הייתי בורח אליו , עכשיו הוא עבר לבית החדש שלו, מות

מחשבות קשות, לשמיכה והייתי מדמיין שאני בורח מהנאצים

   

חווית היות נתקף

מתקפה עצמית
התקפות על  

דמויות

חוויה של היות  
נתקף ברמת 

החוויה

בגזרת החונן  לאדם דעת

ופסיכולוגיה יהודית סכיזופרניה
 

  

חווית היות נתקף

ניתן להבחין בשלוש תתי תמות 

קטיבית של היות נתקף שנחוותה בעיקר ימחוויה סובי

קיצוניים קיים ביטוי למעבר להתקפות בפועל של המתמודד 

סמכות או על דמויות חלשות

חווית היות נתקף: 9' תרשים מס

  

חוויה של היות נתקף בחוויה הסובייקטיבית

דיווחים שונים באשר לחוויה הסוביניתן לראות 

 –קטיבית ייהסוב

הפיזית וגם ברמה המילולית בזמן של התקף פסיכוטי

CIAבשליטה של ה

וגמאותדפרוט הלהלן 

  

  : מספר ראובן

הייתי לפני שבועיים במחלקה סגורה בכפר שאול

ראיתי את האנשים

אין לי לאן, ללחץ

מותבעוד מקו

לשמיכה והייתי מדמיין שאני בורח מהנאצים

  

חוויה של היות  
נתקף ברמת 
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יקטיבית שלהם ההתקפה הינה ללא יעד מוגדר מעין אי שליטה יקיימים מרואיינים שבחוויה הסוב

  :מספרת סיגליתלדוגמא ) גבריאל, סיגלית, רבקה(

נורא השתוללתי שלא רציתי להיות בבית , יו זמנים שהייתי מאד עצבנית ומשתוללתה

ועוד פעם מחזירים אותי כי היה לי תופעות לוואי  ,מדי פעם הייתי בורחת משם, חולים

  )סיגלית(שלא הייתי לוקחת את הכדורים 

  

  :התקפות על דמויות סמכות או על דמויות חלשות

, שושנה, רבקה(פיזיות או מילוליות שלהם על דמויות סמכות נים מספרים על התקפות ימרואי

  .עם הזולת יחסים תקיניםסוגי התקפות שפגעו ביכולת להמשיך ) גבריאל

  :מספרת רבקה

היה לי התקף ורדפתי אחרי הבוס  . הייתי עובדת סוציאלית שם, Xאז עבדתי במכון 

אז עזבתי את , ליאל תשאלי איזה בושות היה , וצעקתי על המנהלים ברחוב, שלי

  )רבקה(העבודה 

  

  : מספרת שושנה

ום אחד היה לי וויכוח עם והייתי שמה איזה שנתיים וי, שמחתי....... מצאתי עבודה

אני ...אז זה סיפור בלי סוף, נכנסתי לאשפוז שוב, ....אהו, עזבתי את המקום, המנהל

  ).שושנה( 40זוכרת שבעבודה הזאת עברתי את יום ההולדת של גיל 

  

  :מספרת גם על התקפות שלה את בנה  רבקה

הוא זוכר כשהיה לי את ההתקף רציתי  . עד היום זוכר את זה) רבקההבן של (אז הוא 

והוא היה אז  . והוא לא רצה, ייםדחסישהוא יחליף את הכובע והמעיל שלו לכובע ומעיל 

הוא ישן , זרקתי אותו שבוע מחוץ לבית, אז הלכתי לישיבה ועשיתי לו בושות, בישיבה

אז זהו .  ברחובות והוא אומר שהפסיכולוגית אמרה לו שזה היה לו התעללות נפשית

הייתי , הוא מספר שהייתי רודפת אחריו עם מגב אני לא כל כך זוכרת . נתתי לו מכות

 ).רבקה(נותנת לו מכות 
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  :שלהם על עצמם

את אמרת , ציאות עוד פעם ואמא שלי אמרה לי

, זה גרם לי למשבר נפשי.......

במקום לעשות מעשים , כי אמרו לי שאני שקרנית

:  

ביטויים של : באשר למרכיב הפסיכוטי ניתן לצפות בשלוש קווים דומיננטיים בדיווחי המרואיינים

דיווח שיש בו או  . אינטראקציה לרוב עם דמות סמכות חיובית או שלילית

שלושת ) אודל, יאיר, שושנה, 

ניתן להבחין בסיפורי המתמודדים בייצוגי אובייקטים 

  .כחלק מהמציאות החיצונית ולא הפנימית

  

) רבקה,  עודד(במרכיב זה של הפסיכוזה ניתן לראות בחלק מהמקרים תמונה הפוכה או מפצה 

לעומת . של התכנים שעלו בחוויה של הפסיכוזה הפעילה לבין סיפור החיים הכללי של המרואיין

  

חוויה  
מיסטית

 בגזרת החונן  לאדם דעת

  ופסיכולוגיה יהודית

  :התקפות של המתמודד על עצמו

שלהם על עצמם המתארים את המתקפה) אודלכגון (מרואיינים 

ציאות עוד פעם ואמא שלי אמרה ליאני הבנתי את זה שניסתי לברוח מהמ

......., וזה מה שהעסיק אותי . קיםשאת אוהבת מדעים מדוי

כי אמרו לי שאני שקרנית, לעצבן אותי ואחרי שכל הבנות הצליח

 )אודל( הייתי מרביצה לעצמי

:מחשבה מיסטית, רדיפה, מחשבות גדלות 

באשר למרכיב הפסיכוטי ניתן לצפות בשלוש קווים דומיננטיים בדיווחי המרואיינים

אינטראקציה לרוב עם דמות סמכות חיובית או שלילית, 

, ראובן, רבקה, עודד, יעקב(הדיווחים  ברוב.  

ניתן להבחין בסיפורי המתמודדים בייצוגי אובייקטים .  המרכיבים הללו באים לידי ביטוי במשולב

כחלק מהמציאות החיצונית ולא הפנימיתהמתבטאים הקיימים באדם עצמו 

  דלוזיות

  :ת את השילוב בין המרכיבים השוניםלהלן דוגמאות הממחישו

במרכיב זה של הפסיכוזה ניתן לראות בחלק מהמקרים תמונה הפוכה או מפצה 

של התכנים שעלו בחוויה של הפסיכוזה הפעילה לבין סיפור החיים הכללי של המרואיין

  .שלא בהכרח ניתן לראות יחס הפוך) ראובןכמו 

   

דלוזיות

חוויה  
מיסטית

אינטרקציה  
עם דמות  
דלוזיונלית

מחשבות  
גדלות

בגזרת החונן  לאדם דעת

ופסיכולוגיה יהודית סכיזופרניה
 

התקפות של המתמודד על עצמו

מרואיינים  קיימים

  :מספרת אודל

אני הבנתי את זה שניסתי לברוח מהמ

שאת אוהבת מדעים מדוי

אחרי שכל הבנות הצליח

הייתי מרביצה לעצמי ,טובים

  

מחשבות גדלות : דלוזיות

באשר למרכיב הפסיכוטי ניתן לצפות בשלוש קווים דומיננטיים בדיווחי המרואיינים

, מחשבות גדלות

.  כיב מיסטימר

המרכיבים הללו באים לידי ביטוי במשולב

הקיימים באדם עצמו 

דלוזיות: 10' תרשים מס

  

להלן דוגמאות הממחישו

במרכיב זה של הפסיכוזה ניתן לראות בחלק מהמקרים תמונה הפוכה או מפצה 

של התכנים שעלו בחוויה של הפסיכוזה הפעילה לבין סיפור החיים הכללי של המרואיין

כמו (מקרים אחרים 
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 דלוזיונלית אינטראקציה עם דמות, ניתן לראות שילוב של מחשבות גדלות רבקהא של בדוגמ

ה ילדה היותב ,קטיבית הקשה שגדלה איתהמספרת על החוויה הסוביי רבקה: וחשיבה מיסטית

וכן בחסך דומיננטי של דמות אב .  העדפת האם את שני אחיה ולא אותה . שמנה ודחויה

 הגדלותמחשבות , )מקבלת מסרים מרחוק(מיסטית שחוותה מספרת על חוויה  רבקה.  תומכת

וכן בתכני הפסיכוזה עולה אינטראקציה עם דמות סמכות אבהית  ). הרגישה שהיא רבנית(

  : ולהלן  ).דמיינה שמדברת עם רב(

ולא , רואים רק את השליח שלו, .... קוראים לו , שלא רואים אותו, הייתי הולכת לאיזה רב 

כאילו אני רואה , והתחלתי לדמיין כאילו אני מדברת עם הרברב היו מדברים עם ה

שהוא , הרגשתי אור שאני איזה רבנית......... , ולא היו מדברים עם הרב.........., אותו

, מכל מיני דברים כאלו הרגשתי, שולח אלי מסרים מרחוקמדבר איתי מרחוק שהוא 

סכיזופרניה אפקטיבית  כ הסתבר שזה"אח דפרסיהבהתחלה חשבו שיש לי מאניה 

  .)רבקה(

  

נים יהמצבים הפסיכוטיים היו מאופי. אם ואחיות חולות, גדל עם אב שנעדר מהבית כילד עודד

  :במחשבות גרנדיוזיות על עצמו ועל דמות נשית שהוא יתחתן איתה

אני יעזור לעצמי ושאני לא צריך אף , שאני עוזר למשפחה, פנטזיות שאני מצליח) היו לי(

הייתי .......שאני אתחתן עם אישה שהיא תהיה ראש ממשלה ומנהלת את העולם....אחד

  .)עודד(חושב שאני מנהל את העולם 

  

שגיו שהיו לו בתיכון גם בתחום החברתי וגם בתחום הלימודי וכן הכניסה ימספר על ה ראובן

ות משתף לגבי מחשב ראובן. קטיעה של תקופה זו כתוצאה מההליך האשפוזיול "לשרות בצה

  :אצלו המיסטית שעד היום היא פעילה החשיבההגדלות שלו וכן 

כי הרגשתי כל כך טוב עם , שאני אמור לגאול את העולם, היו לי גם כן מחשבות משיחיות

זרימה של , היום יש מצבים שאני מתגעגע אליהם . היו לי מצבים טובים עם עצמי, עצמי

זה  . שאין לי פגמים, י מרוצה מעצמישאנתחושה  ,תחושה ממש טובה עם עצמי ,אנדרנלין

. כשאני יורד לשיא הדיכאון, גם הדיכאון שלי, ליווה אותי כל האשפוזים שלי

והמצוות שלי , אמרתי אני רוצה שהעברות של החתן יעברו אלי, השתתפתי בחתונה.......

שיצליח בחתונה  כדי להאדיר את המצב שלו, ממש הזדהות כזו עם החתונה ,יעברו אליו

מחשבות , וכל המצוות שלי יעברו אל העולם שכל העברות של העולם יעברו אלי.  לוש

התחלתי להגיד שכל אות בעולם אני  ,התחלתי ללמוד מסכת קידושין, מטאפיזיות כאלו
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המחשבות הטובות  , המחשבות הטובות זה כמו תדרים של רדיו, מקדיש לכל אדם בעולם

, על הסביבה הקרובה כמובן, ות על העולםהמחשבות שלי משפיע ,שחושבים על העולם

כמו אבן כשאת זורקת זה עושה , אבל עדיין יש השפעה ככל שאתה מתרחק אז פחות

  .)ראובן(עיגולים כאילו 

  

  :שימוש רב בסמליםשהתבטא ב, מיוןת לגבי השימוש האינטנסיבי שלה בדבסיפורה משתפ אודל

  ).אודל" (פיתייתה רזה כמו כקראתי לאחת הפציינטיות כפית כי ה"

  

בריחה לעולם רוחני וניסיונות רבים להיות רוחנית לא רק ברמת מתארת  אודל, כמו כן

  :האינטלקט אלא גם ברמה הפיזית

בהתעמקות בנושאים , בפילוסופיה, בכתיבה, י צריכה להשקיע בלימודיםהרגשתי שאנ

לו אני כאי ואז הדברים האלה שגרמו לי בסוף להרגיש . ובניתוח עצמי, רגישים ביותר

הם הרגשות האלו .  ח בלבדלהפסיק לאכול ולהיות רו, צריכה להיות רוחנית לגמרי

  .)אודל(שהביאו אותי לאשפוז בטירת הכרמל 

  

  אינטראקציה עם דמות דמיונית

אינטראקציה עם : ניםיבמרכיב זה ניתן להבחין במספר סוגי אינטראקציות שעלו מסיפורי המרואי

.  שולח מסרים מרחוק, לא רואים אותו - המאופיינת בנוכחות נפקדת -דמות סמכות דלוזיונלית

אב נפקדות או  דמויותקיימות אלו שבחלק מסיפורי חיים ניתן לציין .  )שושנהו רבקה :לדוגמא(

  .דוחות

בדיווח שלה לגבי המרכיב  . ין כמעט תזכורת לנוכחותו של אביהא, שושנהלדוגמא בסיפורה של 

  : דמות שביצעה בה ניסיונות, CIA על דמות ערטילאית ה הדלוזיונלי היא מדווחת

, וזה מה שרציתי להוסיף .ועברתי את זה, עשה ניסיונות על בני אדם CIAה 50בשנות ה

, שסיפרו ואנשים, רק לפי החלומות שלי, כי אני לא זוכרת את זה הרבה, כשגיליתי את זה

המטרה שאני מרגישה ) שתיקה (, עשו ממני ניסיון........ .ההורים שלי לא ידעו מזה

שהוא לא יזכור את זה ו  .מרגל יותר מאוחר בחיים שיהיה, בן אדם למצואתה ישלהם הי

שהם , )פיצול אישיות(כמה אישיות ) להיות(, הם ניסו לגרום לי.... שהוא בשליטה שלהם  

  .)שושנה(על כל אישיות ושאני אוכל לשרת אותם , יכולים לשלוט על כל אחת 
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אינטראקציה עם דמות סמכות דלוזיונלית קיימים דיווחים שבהם מתנהלת , שושנה לעומת

, לעומת זאת . )יעקב: לדוגמא(שפוקדת ומכאיבה בעלת אינטראקציה ישירה עם המרואיין 

, יאיר: לדוגמא( בהםחוויה כללית שאנשים רוצים לפגוע קיימים מרואיינים המדווחים על 

) כגון בת זוג(אקציה עם דמות דלוזיונלית מקבוצת השווים אינטרהמדווחים על , או. )שושנה

  ).גבריאל(הנחווית כתוקפנית 

  : על תכני ההתקף הפסיכוטי שחווה מספרה יעקבלהלן אביא את הדוגמא של 

פתאום באמצע שאני מסתכל אני רואה , ה חליפה בכסא איפה שאני יושןיתוהי אני מסתכל

מה אתה עושה , !תלך! תקום :וא אמר ליה, מישהו שמדבר אלי, פהמישהו עם החלי

אמרתי , וזה פעם ראשונה שאני שומע את הקולות בראש! ?מה אתה יושן עכשיו, !?היום

זה פעם ראשונה שאני שומע , ואני שומע את הקולות בראש, לעצמי זה לא יכול להיות

ה ועוד אחרי יומיים שלוש אני יושן במיט, אני סתם מדמיין, ואמרתי לעצמי, קולות בראש

הפעם בכיוון שאני רואה אדם עומד מולי עם עוגת גבינה והוא אומר לי אתה רוצה  ,פעם

ואני אומר , רואה שזה אמיתי, ברגע שזה קורה אני לא יכול להבחין שזה לא דמיון? לטעום

ילו אוכל את זה ואני ואני כא, הוא פורס לי עוגת גבינה ,בדמיון אני בא, ואני בא, לו כן

, בדמיוןאני בא  עכשיו.  שהוא פשוט מאוד אמיתי, שהו מוליכאילו שראיתי מי ,מרגיש טעם

ואז פשוט אוכל את זה ואני מרגיש , הוא פורס לי פרוסות גבינה, זה כמו מחשבות כאלו

לפנות בוקר בגלל שהבאתי  4הוא אומר לי אסור לך לישון עד , באמת, טעם של הגבינה

 12היה כבר שעה אני לא נרדמתי וזה .  תייחסתילא ה, בלילה 11זה היה שעה , לך עוגה

, בום בום בום ואני מרגיש כאבים חזקים בגב : ופתאום אני מרגיש שמישהו מצליף לי בגב

לפנות  4ישון עד אתה רואה אמרתי לך לא ל: אני שומע קול בראש אומר, ממש קשה

הזה התאשפזתי אחרי הדבר , היה קשה לסבול את הדבר הזה . ........?למה ישנת, בוקר

  )יעקב( 17בגיל 
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  סיכום סכמטי של התמות שעלו בשלבי החיים השונים: 11תרשים 
  
  

תקופת החיים 

  "נורמלית"ה
תקופה פרה   

  מורבידית
  התקופה המורבידית  

  
  

        

  חוויה רגשית �    שינויים ברגש �    אופי יחסים עם הורים �
  קרמות ניתו �    שינויים במחשבה �    חוויה רגשית דומיננטית �
  חווית היות נתקף �    שינויים בהתנהגות �    הישגים  �
  דלוזיות �        שינויים מהותיים בחיים �

  
  
  

  
  

  

יקטיבית כפי שעלתה יאת הנתונים שעלו לנרטיב על שישקף את החוויה הסוב אקבץ, להלן

   .המתמודדיקטיבית של יזהו מעבר מהידע שנצבר להשערה לגבי החוויה הסוב. מתוך הסיפורים

  

  :נרטיבי של המתמודדט פורטר

המציג את עולמו הפנימי של ט נרטיבי מתמודדים עולה פורטר אחד עשרמתוך סיפורי החיים של 

תהליכים .  כעולם שבו מתרחשים תהליכים תוך נפשיים ההולכים ומחריפים, הסכיזופרן

שלב החיים של המהלך המוקדם של : בחייושלושה שלבים עיקריים המתפרשים על פני 

אך  ,לב החיים בו הופיעו קווים ראשוניים להופעה הפסיכוזה זוהי תקופה שבה קיימתש, המחלה

  .ייתה פעילהושלב החיים בו הפסיכוזה ה . הבנה שמשהו לא בסדר מתחיל להתרחש ,לא תמיד

  

אלא את השתקפותה , שהפורטרט שערכתי אינו מתאר את המציאות כהווייתה ,ואזכיר אדגיש

תופסים אותו  שהמרואייניםהחשוב מבחינתי הוא סיפור חייהם כפי   .המרואייניםבסיפוריהם של 

לכן הקו הנרטיבי שיתואר להלן . ממחלתם בהווה, בלי ספק, בידיעה שתפיסתם מושפעת, כיום

  . אלא כחלק מהפנומנולוגיה של המחלה עצמה, הסיבות למחלהאינו יכול לשמש תיאור של 

  

   

הקצנה 

שהולכת 

 ומחריפה

מודעות 

סלקטיבית 

להופעת 

 שינויים
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של ילד שגדל בתוך קונטקסט הורי  עולמו הפנימי מתאר את המרואייניםב שעלה מסיפורי הנרטי

  . או שקיימת בו נוכחות רגשית אלימה של הורה, הריק מנוכחותם הרגשית של הוריו

אינו מגלה סימנים , מאידךאו ש . שמוצף לרוב ברגשות שליליים בעיקר כעסים וחרדות, ילד

לתפיסה מורכבת של ביטוי  אין, מכל מקום . פעילות סובייקטיביתלא קיימת בו כאילו ש, לרגש

פגיעות ל פוטנציאליות גבוהה קיומה של, לצד וזאת . המציאות החיצונית והפנימית שלו

  .נרקיסיסטית

 קוגניטיביים או רגשיים קיימים גם דיווחים לגבי נטיות מאוד מוקדמת לקיום פוטנציאלים ,לעיתים

או חוסר היכולת לתפוס דברים  ,יה לפנטז באופן מופרזיהנט, כגון.  לא מאוזנים כבר בילדות

  .באופן המותאם לגיל הכרונולוגי

מתגלה שונות גבוהה באשר לגילוי תובנות , בתיאור תהליך ההתפתחות הנפשית של אדם זה

  . חיים נקטעים לרוב על רקע הופעת המחלהההישגי , כמו כן.  המבשרות על פריצת מחלה

בחלק מהמקרים ".  הייתי יכול להיות"של  עולה תחושה של אבדן או פספוס הפוטנציה ,כתוצאה

העשוי להיות גם מובן כסוג של סבל רגשי חווית האבדן מטושטשת ומתגלה בעיקר ניתוק 

  .סובייקטיבי

בדי האישיות ובכל ר להתנתקותסימנים , ככל שמרכיב המחלה נעשה יותר ויותר דומיננטי

יכולת סובייקטיבית עקרה ורדודה  ביתר שאת כבעל  האדם נחווה, מחד:  אינטנסיביותמופיעים ב

פוטנציאליות  עשויה להופיע, מאידך.  מצומצמתויכולת התבוננותו פנימה אל תוך עולמו נעשית 

  .אינטנסיבית להופעת יחסים סימביוטיים

הפיצול : שונהנפשית ניתן לראות שמתפתחת מציאות ככל שהשלב האקוטי תופס את מקומו 

, לעבד חוויות רגשיות נמוכהעם יכולת  ,ריקה כונחוימי פנהעולם ה, הולך ומחריף הפנימי

  . שבו ייצוגי העצמי נחווים כחלק מהמציאות החיצונית ולא הפנימית ,מפחידנפשי עולם  מתהווה

חוויה  . ייצוגים שבהם האדם שולט או אפילו מצליח להיות תוקפן אל מול דמויות סמכות

 אדם זה עשוי לחוות ,להפךאו .  הכוחווית רכיב מיסטי המעצימה את חשלעיתים מופיעה עם מ

האדם מתנתק .  קיצונית או חווית דיכאון הסומאטיתאימה חריפה העשויה להחוות גם ברמה 

קוגניטיבית ועד להתפרקות הבכל חלקי אישיותו הן ברמה התפקודית והן ברמה הרגשית ו

  .  טוטאלית של האישיות כולה
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  :הופעת קשר הקצנתי בין השלבים

לראות כי קיים קשר של הקצנה חריפה בין השלב הפרה מורבידי והשלב המורבידי בתחום ניתן 

פחד בשלב הפרה ,עלבון , כעס: חוויות רגשיות דומיננטיות של. מחשבה רגש והתנהגות

מורבידי מופיעות בשלב המורבידי בהקצנה מאוד חריפה של חווית חרדה ועד לכדי חוויה 

מוקצנת בשלב שית המתגלה בשלב הפרה מורבידי רגהשטחה  ,זאת לעומת. טיתאסומ

  .  ת דיכאוןילחווימורבידי ה

 ,פגיעות נרקיסיסטית בשלב הפרה מורבידי עשויה להתבטא באופן קיצוני בשלב המורבידי

דרך כהות רגשית קשה , חריפה מאדהחל מרמה רגשית  :רגשי ברמות שונות של ניתוק

  .ית של האישיותועד לאבדן תפקוד והתפרקות טוטאל, )ניתוק(

ה של יכאקטיבצעשויה להופיע בשלב המורבידי  ים מוקדמים יותרחוויה סימביוטית בקשר

  .  המרכיב הדלוזיונלי המשקף קושי בהפרדה בין העולם החיצוני לפנימי

עשויה להתבטא בשלב המורבידי  )לרוב שלילית(תפיסה חד צדדית של היחסים עם ההורה 

 .םכדלוזיה עם מרכיבים תוקפניי

חוויה מיסטית ואינטראקציות , מחשבות גדלות: באשר לסימנים החיוביים של המחלה

דלוזיונליות עם דמות הופיעו בעיקר על רקע של שלב פרה מורבידי שאופיין בנפקדות הורית הן 

 רבקה :לדוגמא(וקדמים שפיתחו חסכים נרקיסיסטיים קט מיאו יחסי אובי, רגשית והן קונקרטית

כילדה הסופגת רגשות שליליים  רבקה, ילדה דחויה בעיקר אל מול אימה מתארת את היותה

.  שכאשר היה נוכח היה נחווה כאלים, עדרות רגשית של אביהיוה.  הןיבאינטראקציה בינ

, היא מספרת על חוויה מיסטית עם דמות אב רבנית, רבקהבדיווחים לגבי השלב המורבידי של 

  ).בל מסרים רוחניים ממנוהמסוגלת לק, והאדרה של היותה מיוחדת

פוטנציאלים התפתחותיים בשלב הפרה מורבידי בעלי כיוון השערתי , 12להלן מוצג בתרשים 

  .כפי שעלה מתוך הפורטרט סימפטומים בשלב המורבידי להתפתחותבאשר 

  

   



 בגזרת החונן  לאדם דעת

 78עמוד   ופסיכולוגיה יהודית סכיזופרניה
 

פוטנציאלים התפתחותיים בשלב הפרה מורבידי בעלי כיוון השערתי באשר לפיתוח : 12תרשים 

  שלב המורבידיסימפטומים ב

פוטנציאלים התפתחותיים בשלב 

  הפרה מורבידי

כיוון התפתחות 

  השערתי

  סימפטומים בשלב המורבידי

  רגשות שליליים

  )פחד, עלבון, כעס(

  דיכאון, חרדה חריפה  הקצנה�

  ניתוק ועד לפרוק האישיות  הקצנה �  פגיעות נרקיסיסטית

אקטיבציה של המרכיב   �  חוויה סימביוטית

המשקף קושי  הדלוזיונלי

בהפרדה בין העולם החיצוני 

  לפנימי

תפיסה חד צדדית של היחסים עם 

  ההורה לרוב שלילית

  דלוזיה עם מרכיבים תוקפניים  �

נפקדות הורית הן רגשית והן 

או יחסי אובייקט , קונקרטית

מוקדמים שפיתחו חסכים 

  נרקיסיסטיים

: סימנים החיוביים של המחלה  �

חוויה , מחשבות גדלות

סטית ואינטראקציות מי

  דלוזיונליות עם דמות
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  :ניתוח הממצאים

לאור , במחקר זה ביקשתי לבחון את חוויתם הסובייקטיבית של בעלי אבחנה של סכיזופרניה

, ראויכמתפתחים  שאינםתוך מיקוד בשלושה מרכיבים תוך נפשיים , חסידותקבלה והתורת ה

  .  צמצום התכללות ותיקון: תורה זועל פי 

 החיים של המתמודדים והופעתהשלבים המתייחסים למהלך  לשלושההממצאים יתייחס  ניתוח

קיימים ניצנים להתפרצות המחלה והשלב השלב בו , המהלך המוקדם של המחלה :המחלהשל 

ויכונו  אחרונים ידונו בשילובהשלבים הי ששנאציין .  במילואה חלה התפרצות המחלה בו

  . התקופה האקוטית

והבנת התהליך התוך נפשי על פי התפיסה  האינטרפרטציהזה הינו במחקר החידוש 

  . לתופעת הסכיזופרניהכשהיא מיושמת , הפסיכולוגית הקיימת בקבלה ובחסידות

לגלות את  סת על ראייתה כשואפתנקודת המבט החסידית על מהותה של נפש האדם מתבס

גם אם בצורה , ביטוילבא לידי במצבים תקינים השאיפה הזו מצליחה  . האור הגנוז בה

  .מצומצמת

תוך  ,הנפש מתאמצת להתגלות בלי להצטמצם, כמו במחלת הסכיזופרניה, במצבי כשל קיצוניים

מתגלה הוא דווקא הרובד הרובד ה ,כתוצאה . כלשונו של כהנא עורף לעולם האמפירי הפניית

  ).כמו בחלום, במידה רבה(האורות המקיפים  של

שעלו בה תוך התייחסות לפרמטרים של צמצום  העיקרייםבים כל תקופה לפי המוטיל אתייחס

אך  מטעמי נוחות ידונו , שלושת פרמטרים אלו שזורים זה בזה, כאמור .התכללות ותיקון

  .וכדלקמן  .בנפרד

  

  :שלב המהלך המוקדם של המחלה, גלויים שלב החיים בו לא הופיעו סימני מחלה

בין טוב  טוטאלי פיצולבבעיקר  המתבטא לותהתכלשימוש מנגנון הבתקופה זו עולה קושי ב

קט והן באשר ילאופי יחסי האובי בחוויה הסובייקטיבית הן באשר פיצול הבא לידי ביטוי. לרע

שימוש במנגנון עולים ניצנים באשר לקושי ב ,כמו כן . לגבי אופי הרגשות שעלו מתקופה זו

שלושת מרכיבים אלו שזורים אלו   .תיקון מגלה את אותותיושימוש במנגנון הוהקושי ב, צמצוםה

  .בנפרד אציגםאך לצורך הדיון , באלו
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  :והבנתם לאור המנגנונים השונים, להלן פרוט התמות השונות שעלו מתוך ניתוח הנתונים

  :קושי בהתכללות

על פי הנתונים עולה כי יחסי האובייקט נתפסו : תפיסה חד צדדית של היחסים עם ההורה

נתונים אלו משקפים את הקושי של המרואיינים ). חלט או רע מוחלטטוב מו(באופן חד צדדי 

להכיל בחווייתם הסובייקטיבית את הרגשות השונים שהם עשויים לחוות אל מול הדמויות 

ניתן לשער כי הקושי בהתמודדות .  כלומר הינם מגלים קושי רב בהתכללות.  שסביבם ההוריות

ובכך התהוותה קרקע להתאמת .  גונית שלהעם המציאות החיצונית לא אפשרה תפיסה רב 

הילד את עצמו בסביבה המאפשרת התפתחות של אישיות עם קווים תוך אישיים בעלי 

  .  אינטגרטיביות נמוכה

שהקושי בהתכללות עולה גם על רקע הקושי הרב  ,כבר בשלב חיים זה ,ניתן לראות, כמו כן

שכן דיווחים .  מתקדמים של המחלהבהמשך ביתר פרוט בשלבים היותר  שיתוארבצמצום כפי 

קט מגלים פוטנציאליות ייחסי האוביאל מול חד צדדיים דומיננטיים לגבי הרגשות שעלו 

אנרגיה מנטלית דומיננטית שבשלבים מאוחרים יותר , "אורות דתהו"התפתחותית של 

  .ללא גבול וללא יכולת הכלה כלל מתפשטת

ניתן להבין את חווית הנפקדות ההורית כסוג : או אלימות הורית נפקדות רגשית של ההורה

או בלשון קבלית לחוסר שילוב האורות , ניקוטהאחיזה הליבידינלית כלשונו של וישל ביטוי לכשל 

.  ומכאן לחוויה של ריק ודלות בהופעתם של האורות הפנימיים כבר בשלב החיים המוקדם.  בכלי

  .  םבשלבים מאוחרים יותר של התפתחות החיי ,וביתר שאת

מכיוון שבתפיסה הסובייקטיבית של המרואיינים לא מתרחש תהליך אינטראקטיבי של יחסי 

מנגנון ההתכללות אינו יכול לפעול באופן , או שאין תהליך אינטראקטיבי מיטיב, אובייקט כלל

  .אפקטיבי ברמה הבין אישית או ברמה התוך אישית

  

  :קושי בצמצום

צמצום היא אי ב קושי . שתיארתי, ר לבעיית ההתכללותקושי הצמצום קשו: חווית היות דחוי

. התממש בכלים אכןהיכולת לקבל את העובדה שרק חלק מהרצון המקורי לגלות את האור 

השגתי הישג פנימי או חיצוני (, במציאות הנפשית פירוש הדבר הוא שגם אם הצלחתי בדבר מה

תחושת העצמי היא שבירה נובע מכאן ש. התחושה הפנימית היא שדבר לא הושג ,)כלשהו

גם אם במציאות   .שהרי חוויית הערך הפנימי רופפת ונטולת הישגים שיחזקו אותה, מאד

  .יש לא מעט הישגים" יקטיביתאובי"ה
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לפגיעות הנרקיסיסטית הגבוהה שהופיעה כתמה דומיננטית בדיווחי  בהיזוהי הסיש לשער ש

על פי התורה " ורות דתוהוא"יאליות לעשוי להוות כסוג של פוטנצ מרכיב זה.  המרואיינים

והמקביל לאופי האנרגיה , ומצומצם, המתקשים להיות במצב אינטגרטיבי, אורות.  הקבלית

  .המאפיינת את הליבידו כפי שפרויד תיארו

נפגעת בשל הקושי הרב לצמצם את חלקי האישיות " תיקון"מכאן ניתן כבר לראות שהיכולת ל

ת אחת ויתבטאו במציאות החיצונית ללא צורך בפיצוי של השונים על מנת שיתכללו במערכ

  .אורות מקיפים

  

  :קושי בתיקון

טווח של  עולהמתוך אופי יחסי האובייקט : בקשר הורים וילדים חוויה רגשית דומיננטית

העשויים  רגשייםם על פוטנציאלי רגשות אלו מרמזים.  הידחי, עלבון, כעס :דומיננטיים רגשות

  . צמצום בשלבי התפתחות מאוחרים יותרבשימוש במנגנון הלהתבטא בקושי רב 

  

האחד הוא קשר סימביוטי והשני הוא : עולות שתי תחושות עיקריות בולטות, מלבד זאת

שני פוטנציאלים אלו עשויים לרמז על אופי התקשרות המרמז על  . ביחסים השטחה רגשית

נקשרים אופי יחסי אובייקט אלו   .התקשרות הימנעותי לעומת אופי, שי רב בספרציה רגשיתקו

  .לכשל האחיזה הליבידינלית כפי שהוזכר בתמה הקודמתהם גם 

עשויים לשקף את  ,מנותקיםבלתי ניתנים להפרדה או  - קצות רצף אלו של יחסי מיכל מוכל 

כשהאורות .  "פנימייםאורות "בתהליך טרנספורמציה ללהיות  "המקיפים אורות"הקושי של ה

כגון ניסיונות לבניית זוגיות או התפתחות , ם עולים ניסיונות למימוש הפוטנציאלהפנימיים מוכלי

יסודות מספיקים  כנראה שלא קיימים, אך כפי העולה מתוך סיפורי החיים.  בתחומי העבודה

, כלומר.  לאורך השנים" אור"לגלות עוד  לכלי לאפשר העשויים יסודות.  לכלי המנטלי הפנימי

באופן מיטיב מספיק כבר " לתוך הכלי להפנים את האור"כדי  מספקיםמוכל  לא נוצרו יחסי מיכל

כך שניתן לראות את הקושי בשימוש במנגנון .  בשלבים הראשוניים של התפתחות האישיות

  .התיקון כבר בשלבי חיים מוקדמים

בשלבים המוקדמים של " אור פנימי"החיים שחסך בתחושת  יניתן לראות בהמשך סיפור, כמו כן

אור "פירושה העפלה למציאות ש, חיים מביא בחלק מהמקרים לצורך במעין קומפנסציהה

המתבטאים , א של ביוןטאורות שאינם באמת חלק מהתהליך הנפשי בדומה למרכיבי ב, "מקיף

  . בשלב המורבידי של המחלה באופן בולט בדלוזיות
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כבר בשלב הפרה ן ניתן להבין את הקושי בשימוש במנגנון התיקו, מתוך ניתוח תמה זאת

.  הרובד האמפירי לעומתהרובד ההתגלותי  בשל הפרת האיזון בין שני אופני חוויה של.  מורבידי

התפתחות פתולוגית  תהליך זה מאפשר . עולה שיחסי האורות והכלים אינם מותאמים דיים

  . עתידית

  

) פספוסתחושת (הקושי הרב של הפנמת האור בכלי מתבטא גם בתגובה הרגשית : הישגים

קיימים נרטיבים , אמנם.  ורי החייםקטיעה של מימוש הפוטנציאל האישי בחלק מסיפבאשר ל

אך בחלק .  מבוסס על מציאות עובדתיתנראה כה, עם האבל על ההישגים שלא הושגו המזדהים

עוד לפני שמסלול  ,עלתה עוד בשלב שלקראת התפתחות המחלה" פספוס"תחושת ה מהמקרים

קודם הייתה התחושה שאין : הפוכה, לפעמים, מה שאומר שהסיבתיות היא ". נקטע"ההישגים 

  .ואחר כך ההישגים אכן נקטעו בפועל, ")אין אור בכלי" -במונחים חסידיים(כל הישג 

עוד תמה שעלתה בשלב החיים הפרה מורבידי מתארת שינויים : שינויים מהותיים בחיים

מרכיבים אלו עשויים לרמז על . מחלה וכדומההופעת , מעבר לארץ אחרת: מהותיים בחיים כגון

כחלק מתהליך כללי יותר שהשפיע על הופעת , הקונטקסט הכללי בו היה נתון האדם

בתהליכי " כשל"הוות עוד מרכיב העשוי ל  .א בחייהםטפוטנציאליות גבוהה יותר של מרכיבי ב

  .ההתכללות הצמצום והתיקון

  

בה לא היה גילוי של " הנורמלית"שגם בתקופת החיים , ניתן לאמר באופן כללי, לסיכום חלק זה

קיימת הטיה של המנגנונים השונים של צמצום התכללות ותיקון לכיווני  ,נראה לעין מחלה

  .התפתחות מורבידיים

  

  :התקופה המורבידית, תקופה בה היו ניצנים של תחילת המחלה והופעת פסיכוזה חריפה

וחווית יחסי  ,דלות הישגית, )אור בתוך הכליכמעט אין , שכן( נוצר מצב שבתוך חוויה של ריקנות

 באופן פתאומי, לעיתים .עם רקע לפגיעות נרקיסיסטית שאינם מספקים המלוויםיקט יאוב

, מופיעה עוצמה של אורות מאוד גדולים, )עודד: לדוגמא(או באופן הדרגתי ) יעקב: לדוגמא(

  .  ובשלב זה התקופה המורבידית מתגלה במילואה

לק זה אתאר את ההיבטים הקשורים לשלב הצמוד לתחילת פרוץ המחלה והשלב שהמחלה בח

  .שכן ההקצנה הולכת וגוברת, בשל הדומות בחלק מהתהליכים . לחלוטיןכבר הייתה גלויה 
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עשויים להופיע בבגרות כארגון היו  כפי שהופיעו בשלב הפרה מורבידיתנאי גדילה ש ,אוסיף

 ניתוח הנתונים עולה תמה דומיננטית בשלב המורבידי המתייחסתאך מתוך .  אישיות נוירוטי

האנרגיה המנטלית , במצב זה .טוטאליתהתפרקות ניתוק העשויים להופיע אף כלמצבי 

בא לידי י שבאדםשלפחות משהו מהאור  כך, אור מקיף המנסה להתגלות בכליםכ מתבטאת

  .גם אם הוא לא ממש מובן לסובבים אותו , ביטוי

, וממילא, עיקרי שפועל באופן פתולוגי בתקופה המורבידית הינו בעיקר מנגנון הצמצוםהמנגנון ה

  .מתגלה קושי רב במנגנוני ההתכללות והתיקון

  

  :קושי בצמצום

ארבעת התמות רבה באשר ל קצנהההקושי הרב בשימוש במנגנון הצמצום בא לידי ביטוי ב

נות תוך הסבר התופעה על פי להלן אדון בתמות השו  :העיקריות שעלו בשלב המורבידי

  .קושי הרב להשתמש במנגנון זהל והתייחסות, התיאוריות השונות

 הבברמת המחש, רמות שונות של חווית ניתוק עולותמניתוח הנתונים , כאמור: רמות ניתוק

תהליכי . לעבד את החוויה ולהיות מודע לה מופיעה שונות רבה באשר ליכולת. רגש ותפקוד

  .לפרוק טוטאלי של האישיות הפרוק התבטאו עד

בתחילת התקופה המורבידית הופיעה תמה מרכזית ששיקפה את רצף היכולת 

מרכיב זה עשוי להוות .  תוך גילויי תובנה חלקיים שמשהו מתחיל להשתבש, האינטרוספקטיבית

שגילו  שמרואיינים, אציין.  החוויה הרגשיתיכולת עיבוד על  שהשפיע" משתנה מתווך"כסוג של 

גילו פרוגנוזה , כולת אינטרוספקטיבית גבוהה יותר בשלבים המוקדמים להתפרצות המחלהי

ניתוק משקפת עוד נקודת מבט של הקושי בשימוש התמה זו העוסקת ברמות .  טובה יותר

ניתן  . שכן תמה זו משקפת את הקושי לעבד את החוויה ולהיות מודע לה. במנגנון הצמצום

  :עמדתו של ביון להבין יותר את התהליך מתוך

מצב של לפני  :בלשון הקבלה(בתהליך אלפא  במצבים נפשיים שאינם מיוצגיםשביון טוען 

לעבד את יסודות , כלומר, את היכולת לחשוב לפסיכוטימכיוון שאין , )אורות מקיפים, הצמצום

את היכולת להסיר מעליו חלק  לאדם זהאין  . ולניתנים לחשיבה" נפשיים"להפכם לבטא ו

אין הוא יכול לעצור את זרימת הקלט לתוכו ולכן הוא מנפץ את המערכת המנטלית , עמסהמהמ

  .  כדי להשמיד את החוויה ולהשתחרר מהחרדה

שאיר אותו תו השבורה של הסכיזופרן ומימנציח את הווי, זהתהליך , בלשון קבלית חסידית

עיבוד מתקדמים יותר  אורות מקיפים שלא מצליחים לעבור תהליכי ,בעולם של אורות תוהיים

   .יכול לשאתלי אשהכלי המנט אורות, לאורות פנימייםלהיות שיאפשרו להם להפוך 
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חלקיקי "ניתן לראות את , בשל הקושי הרב בשימוש במנגנון הצמצום, זותמה ב: היות ניתקף

לית אהשלכה של חלקיקי האנרגיה המנט ביון מדבר על.  חיצוניים לאדםכאובייקטים ה" הנפש

מצמצם גם מחד אך מאידך  מאפשר איבוד של חלקים מהאני, הז תהליך  .ווים כתוקפנייםהנח

האורות  ,כך ". אורות פנימיים"על פי הפסיכולוגיה היהודית את יכולת עיבוד התכנים להיותם 

ומשאירים את האדם בעולם של דלוזיות המנותקות , לתי ניתנים לעיבודהמקיפים נשארים כב

  : תאור תמה זו משיקה לתפיסתם של התיאורטיקנים השונים שהובאו  .מהעולם האמפירי

של  מאשליהכמצב המתאר חוסר יכולת ליהנות  התייחס למרכיב הפסיכוטי, בהקשר זה ניקוטוי

לידי ביטוי בתחושה  החוויה שבמצב של פסיכוזה אקטיבית בא.  שליטה אומניפוטנטית

מבוססת על  ויה האומניפוטנטית הגרנדיוזיתהחוהמשיך וטען שלאינג .  אומניפוטנטית קיצונית

אין , על פי הפסיכולוגיה היהודית שכן . שכן העולם הפנימי הוא למעשה ריק, אימפוטנטיות

  .אורות פנימיים בכלי הזה

  

ניתן לראות בהקצנה הרגשית שתוארה בשלב הפרה מורבידי והמורבידי :  רגשית הקצנה

הופעת המרכיבים הנפשיים במלא , כלומר, "אורות תוהיים"אור של יבסיפורי החיים כת

כבר בשלב של הצמצום שעלתה " העיבורית"תאור זה עולה על רקע ההתפתחות .  עוצמתם

  .  החיים המוקדם יותר

 מהכלים ללא שוב שהינו תהליך של יציאהרצוא נוצר תהליך של , בשל העוצמה המנטלית הרבה

העולה מתוך ניתוח הנתונים קצנה הרגשית הה  .וגילוי של אורות מקיפים כפי שיתואר להלן

בעיקר חוויה של , הצפה רגשית קיצונית מאוד גילוי של, מחד: לשני כיוונים מנוגדים נפרשת

דיכאון פירושו  . עד לכדי חווית דיכאון, תגובה טוטאלית של דלות רגשית, ומאידך.  חרדה

מודע לכך שיש לו הישגים  מה שמתבטא בחוויה שאמנם אדם.  שאינו מכיל אורתחושה של כלי 

שהכלים שהוא , כלומר.  חסר משמעות, אבל הכל תפל, )גבריאלראה דוגמא של (כאלה ואחרים 

  ".חשוכה"ולכן החוויה , מודע לקיומם הם ריקים
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.  נוצר לחץ מאסיבי של האורות המקיפים, מתוך ההתפתחויות שתוארו עד כה: הופעת דלוזיות

המאיר  הוא אור, שנפש האדם שואפת להיות בוהראשוני " עיטב"המצב ה, על פי תורת הקבלה

  בעולם המציאות ,או שאין גילוי מספיק ,מכיוון שאין גילוי . )זולת פנימי וגם זולת חיצוני( לזולת

נוצר , גם במקרים שהיו בהם הישגים סבירים ,)ההישגיתבסיפורי החיים בדלות כפי שהתבטא (

כלומר את ההבחנה שבין , ואת הכלי עצמ שובריםאלו אורות . האורות המקיפים של" לחץ"

י "לבין המציאות המוצגת ע באורות המקיפים המתבטאים באופן גרנדיוזיהפנטזיות שמקורן 

  .  המציאות החיצונית -"כלים"רובד ה

.  בין מה שהכלי יכול להכיל לבין האנרגיה שאין הוא יכול להכיל" טשטוש"נוצר מעין , כתוצאה

והרובד ההתגלותי .  רובד ההתגלותי לבין הרובד האמפירי מופר באופן מאוד קיצוניהאיזון בין ה

  .הנפשיתהוא הנוכח על הבימה 

, הנחת היסוד היא שהאור הוא מופשט(להתגלות ללא לבושים בכלל " אור"מכיוון שאי אפשר ל

הנפש משתמשת , )י כלים קונקרטיים וכפי שתואר בסקירה הספרותית"וחייב להתגלות ע

, שוב(אך מעוותים לפי חוקיות האורות המקיפים , הנלקחים מן המציאות האמפירית" כלים"ב

אני צריכה להיות : "טענה אודל".  אני צריך לגאול את העולם: "טען יעקבלדוגמא ). כמו בחלום

חייב להיות ללא כל צמצום , הפנימי או החיצוני, כאן מופיעה התחושה שההישג".  רוחנית לגמרי

  .ל אורות מקיפיםכדרכם ש

.  כאילו שהאדם אשם באשמה נוראית, אם הגדולה הנדרשת מהאור המקיף אינה מושגת ,מנגד

למה , 4אמרתי לך לא לישון עד : קול אומר...מישהו מצליף לי בגב: "דיווח יעקב: לדוגמא

דיווח שהקול  יעקב(הם מציאותיים כביכול " לבושים"בדיווח זה ניתן לראות שה".  ?ישנת

אבל ההיגיון המנחה אותם הוא הגיונם של ).  הוא חווה כאב בגב, מע הוא כאילו קול פיזיהנש

  .האורות המקיפים

  

תוך  ,אוריות קיימות בתחום הפסיכוזהילת" עדות חיה"ניתן לראות מתוך סיפורי החיים , לסיכום

לית במצב אאוריות שכל אחת מהן שופכת אור נוסף על החוויה המנטיהשקה של מספר ת

תוך , תיאוריות שונות אלו מצטלבות להסבר החוויה הסובייקטיבית של המרואיינים.  סיכוטיפ

  .ביטויה השזור של הפסיכולוגיה הקבלית לאורך החוויות והתיאוריות השונות

, כניסיון לריפוי ליחסים התוך אישיים שבאדם מנטאליתלעומת פרויד שראה בפסיכוזה אנרגיה 

 אתש ידגה וכןיבט הבין אישי בתהליך ההתפתחות של הפסיכוזה ביון המשיך לשים דגש על הה

הזרם האקזיסטנציאליסטי .  זואנרגיה  לעבדלית המתקשה אאופי תפקוד המערכת המנט

  .שם דגש על הקושי בהסמלה של צרכים אומניפוטנטיים, לעומת זאת
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קיפים היהודית מתקדמת עוד צעד קדימה תוך התבוננות בהשפעת האורות המ הפסיכולוגיה

שאינו מצליח להתממש  צורך:  יתויהמבטאים את צורך האדם לבטא את הפוטנציאל הגלום בהוו

ובכך מאפשר רק את  –, המהווה כלי שאינו מחזיק דיו, עולם . נתון הואבעולם אמפירי שבו 

ביטוי זה הינו חלק האין סוף שבאדם שבמהלך חיים  . י של אנרגיה זוגרנדיוז -הביטוי המקורי 

  .בא לידי ביטוי באופן הדרגתי בעולם האמפירי רגיל

  

  :דיון וסיכום

מטרתי במחקר זה הייתה להביא את המרכיב הפנומנולוגי שעלה מסיפורי החיים של מתמודדים 

המסגרת התיאורטית להבנת הנתונים הייתה על פי הפסיכולוגיה . בעלי אבחנה של סכיזופרניה

  .המחלהתוך השמת דגש על תרומתה להבנת , היהודית

  

.  קריאה הוליסטית של הטקסטבוכן  שעסקה בניתוח תמותבמחקר זה בוצעה אנליזה איכותנית 

בזמן איסוף הנתונים כל .  27-65נשים בטווח גילאים בין  6גברים ו 5במחקר השתתפו 

כל המרואיינים היו מאובחנים .  המרואיינים השתייכו למסגרות שיקומיות באזור ירושלים

שני מרואיינים היו בעלי אבחנה כפולה . זופרניה או הפרעה סכיזואפקטיביתבאבחנה של סכי

התמות השונות .  )הפרעה אובססיבית קומפולסיביתאובחנו גם כסובלים מ( מלבד סכיזופרניה

הופיעו לאורך שלוש תקופות חיים דומיננטיות שבהם ניתן לראות את מהלך התפתחות , שעלו

  .  המחלה

הוא מציע מסגרת : וצא מתוך גישה הרמנויטית טוען להכללה של הבנהמחקר נרטיבי הי, כאמור

המסגרת  אנסה להמשיג את.  החוויה הנחקרת קונספטואלית בתוכה ניתן להבין טוב יותר את

באופן המרחיב את הידע בתחום הבנת , התיאורטית הנפשית העולה מתוך הקונספט הקבלי

  .  הפסיכוזה

אורות בלי "ב שבו הפסיכוזה אקטיבית מתואר כמצב של חסידית מצ-במונחי החשיבה הקבלית

מנקודת מבט , יחד עם זאת.  תאור מצב זה שזור לאורך התיאוריות השונות.  "כלים

נראה שהבנתן נוגעת רק לחלקים מסוימים , אינטגרטיבית על תרומתן של התיאוריות השונות

לקונטקסט הבין אישי מעבר , רות נטישה של תפיסות מכניסטיותלמ, וזאת.  בנפש האדם

קיים פוטנציאל בנפש , של הפסיכולוגיה היהודית המנקודת מבט . והשמת דגש על ריבוי עצמיים

 פוטנציאל הנוגע למרכיב הטרנסצנדנטי באדם, האדם שהפסיכולוגיה המודרנית לא נגעה בו

  ).ו"התשס, כהנא(
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דינמיקה הקבלית של בדבר ה, להלן תאור התהליך הדינמי של היחסים בין האורות והכלים

  :תוך ניתוח והבנת הנתונים במחקר זהמכפי שעלה , מחלת הסכיזופרניה

באין , במקור עליון, מנקודת המבט המטאפיזית ניתן להבין ששורשה של הנפש על פי הקבלה

  .מצמת יכולת להכיל אותה במילואהזהו מקום שאין לבן אנוש בעל תפיסה אמפירית מצו.  סוף

ניתן לקבל הצצה למקורה העליון של , כמו במצב של מחלה נפשית, ולוגייםפסיכ" כשל"במצבי 

גם : שעלו מתוך ניתוח הנתונים ומכאן אפשר להבין יותר את הופעת התסמינים.  נפש האדם

את הסימנים השליליים של  וגם, המופיעים בצורה גרנדיוזית - החיוביים של המחלה הסימנים

  . כליהמחלה המגלים את הריק הפנימי של ה

, שלא היה בה טובנחוותה כתקופה , הבסיסית של רוב המרואיינים מתקופת ילדותםהחוויה 

האורות הפנימיים היו מועטים , כלומר  .התרחשהשלא  כאילו השנחוותאו   .שמחה או אהבה

  .כבר בשלבי החיים הראשונים של המתמודדים

זהו תהליך .  המתרחש בשלביםפרטי תהליך השבירה התוך נפשית באופן כללי ניתן לראות את 

במאפייני " משהו"נראה שיש   .חלקים ממנהשל כולה ולא רק  של הנפש למצב עיבורי רגרסיבי

שאינו מאפשר את קליטת , של תקופת החיים" נורמלי"הכלי הקטן הבא לידי ביטוי כבר בשלב ה

בשל  בי זה עולהתהליך רגרסי.  ולא מאפשר לאורות אלו להפוך להיות אורות פנימיים, האורות

  .  השימוש החסר במנגנוני הצמצום ההתכללות והתיקון

חוקיות , המבנים הנפשיים לבין האנרגיות הפועלות בנפשחוקיות בסיסית בין  מופיעה, כתוצאה

  .אנרגיה זושל יחסים בהם האנרגיה הנפשית דומיננטית ואינה מופיעה בתוך הכלי בשל עוצמת 

  .  כליםאורות ללא מצב של מה שתואר כ

וכך מתרחשת .  "שוב"ללא יכולת לבצע תהליך של  "ארצו"נוצר מצב של התגברות תהליך ה

אורות מקיפים .  פונקצית הצמצוםבשל חוסר תפקודה של  , האורות המקיפיםרובד פריצה אל 

    .בתמות מהשלב המורבידי אלו באים לידי ביטוי בעיקר

הצמצום נעלם ומנגנון , )שתואר בחלק התיאורטיכפי  קו שמאל(הדינים נמחק קו , בסכיזופרניה

כלומר לא קיימת בנפש הסתייגות מהתגלות מלאה של הרובד .  כליל בתקופה האקוטית

ההתגלות  כוחהפרת האיזון במצב של סכיזופרניה היא פריצה רבת עוצמה של   .ההתגלותי

ולת הכלי מאוד כאשר יכ ,הרובד ההתגלותי לבין הרובד האמפיריהגדלת הפער בין .  בנפש

המציאות בנויה ש) ו"התשס(בהקשר זה כהנא טוען .  מתבטאת בחוויה מאוד גרנדיוזית, חלשה

העולם ( אל הריבוי הנגלה )אורות מקיפים( על התנועה המתמדת מן האחדות הנסתרת

תהליך המשתבש במצב .  הטרנסצנדנטי והבלתי ידוע וחזרת הריבוי לשרשו הנסתר, )האמפירי

  .  יהשל סכיזופרנ
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שכן עלו סיפורי חיים , חסרה אצל רוב המרואיינים) קו ימין בנפש(מכיוון שתחושת החסד 

, כמיהה זאת  .קו שמאל ומחיקתכמיהה לחסד  הנוצר.  יתה שליליתישברובם חווית החיים ה

  . ופוטנציאל האורות מתגלה במילואו, מתבטאת בהתגברות תהליך הרצו בנפש

  

א תחושה של חוסר ערך והגרנדיוזיות של הסכיזופרן ניתן למצטוען שמאחורי ) 2004(כהנא 

הזיות של גדלות יחד עם הזיות  וכן, )קיימת החלשה של הרובד האמפירי, כלומר( וחוסר אונים

הסתירה שבין ראיית המציאות כאילו , זהו הפרדוכס האופייני לסכיזופרניה. של רדיפה ונחיתות

לבין ההכרה הנואשת בתהליכי התפוררות , היא אכן משקפת את מלא הרובד ההתגלותי

אלו הם ניסיונות להכחיש את המציאות שבה האור היה אמור להתגלות ולא  ,המתרחשים בה

  .התגלה

תחושת ערך עצמי לא : ישנן שתי תחושותניתן לראות מתוך הנתונים כי , ברמה הנפשית, אם כן

סרון והכרת מקומי יתחושת החו, )ובעיקר אורות מקיפים, אורות, הרובד ההתגלותי(מוגבל 

. הבא לידי ביטוי בהישגי החיים שלרוב היו דלים )כלים, רובד אמפירי(המוגבל בעולם 

במצב , לעומת זאת.  אך באופן בלתי מצומצם, זו לצד זושתי התחושות קיימות  ,בסכיזופרניה

  . שתי תחושות אלו קיימות בצורה מצומצמת, מתוקן

על פי תורת הקבלה אור אין סוף : אולוגית לרמה הנפשיתיה התבהתייחס לסימבוליקה בין הרמ

לפני הצמצום היה אור  . ולאחר שלב זה האין סוף צמצם את עצמו.  היווה את כל המציאות כולה

יהודית הינו הפסיכולוגיה המצב של פסיכוזה על פי .  י גבול בגילוי ואור הגבול בהעלםהבל

ורי בתהליך ההשתלשלות של ההוויה הנפשית בשל אי שיקוף של מצב הוויתי מאוד ראשוני ומק

אין לכלי יכולת להכיל , במצב זה.  שבו אור האין סוף בגילוי מוחלט, השימוש במנגנון הצמצום

את הביטוי לאורות הרבים ניתן לראות , על פי הממצאים  .את העוצמה הרבה שמופיעה

  .ואינטראקציה עם דמות סמכות ,מחשבות גדלות, עם מרכיב מיסטי שהתגלו אורות .  שנחשפו

מהות  כגילוי שלניתן להבין את אופי האורות המקיפים , אורות מקיפים הם פוטנציאל, כאמור

 וקשים יםכל כך מוזר הםלכן , בלבושיה של המציאות הרגילה והמעורפלת הפוטנציאל של הנפש

ה זוהי החוויה במצב של פסיכוז, אורות מקיפים אלו מתבטאים בכלים ,במצב בריא . להבנה

ההתגלות לזולת כרוכה בדילול עוצמתו של   .שאני יותר ממה שהצלחתי לממש באופן טבעי

 באופן המסווה במידה מסוימת את הכוונה המקורית' הלבשתו'וב, התוכן השואף להתגלות

  ).ו"התשס, כהנא(

  

   



 בגזרת החונן  לאדם דעת

 89עמוד   ופסיכולוגיה יהודית סכיזופרניה
 

  השלכות לפרקטיקה למחקר ולמדיניות הטיפולית

  השלכות לפרקטיקה

שעלו מהמחקר הנוכחי עולים מספר השלכות לטיפול באנשים הלוקים  על בסיס הנתונים

  .בסכיזופרניה וזאת במסגרת השמת דגש על התמקדות בשלבים הראשונים של הטיפול במחלה

  

התמקד , פרויד וגישתו המכניסטית :יתטאורתיטיפולים נפשיים באים לידי ביטוי מנקודת מבטם ה

אך , )בין היתר(וגמא התמקד בקונטקסט הבין אישי ביון לד.  בטיפול ביחסים התוך אישיים

  .הפסיכולוגיה היהודית מציעה את אופי הטיפול גם בהתייחס למהותם של האורות המקיפים

קיימת חשיבות גבוהה להתערבות  ,ההתכללות והתיקוןבשל הקושי בשימוש במנגנוני הצמצום 

בית רבת ממדים המקשרת את טיפולית מוקדמת של בניית נרטיב עצמי מנקודת מבט סובייקטי

נרטיב זה עשוי להקל על החוויה הסובייקטיבית .  הפוטנציאלי של הנפש הארגון האישיות למקור

אופי נרטיב זה , בנוסף.  המעודדת הדרה תוך וחוץ נפשית, של היות במציאות שונה וחד ממדית

תהליך .  וך הכלית לאלתרום בצורה עקיפה ומדודה להפנמת האורות המקיפים פנימה עשוי גם 

  .  עליון של נפש האדםה הלגיטימציה להתקשרות למקורהעשוי לתת 

כבוד המקבל את ההנחה , ביותר הגרנדיוזייםמתן כבוד גם לתכנים  המאפשר הטיפוליתהליך ב

מושגי  שבמובן מסוים, תיתיציאות נפשית אמהם ביטוי של מ" פסיכוטיים"שהתכנים ה

 שתכנים אלו יש לכוון את המתמודד  .סבירם ולדייק בהםלהיכולים  הפסיכולוגיה היהודית

.  ומתן לגיטימציה למימושם גם אם באופן חלקי ביותר  .בחייובשלב נתון  בצורה שבורה יםמופיע

    .בתהליך זה מתאפשר להכיל מספר פוטנציאלים נפשיים אך תוך צמצומם בו בעת

 זכרו והמתייחס למרכיב המשתמש במנגנונים השונים שהו, זה טיפולי אופיתוצאות 

עשוי לבא לידי ביטוי בהשפעה על אופיים של אורות דתוהו הקיימים , הטרנסצנדנטי שבאדם

שכן אחת –התפיסה השטחית עוברת שלבי ריכוזיות גבוהה יותר : במצב אקוטישנמצא באדם 

העוצמות המרובים  .צמצום של ריכוז – כוחות הנפשממטרות הצמצום היא לתמצת את 

הפנימי עובר תהליך של עצמאות גבוהה יותר  והשעבוד, רמת האינטגרטיביות עולה, םמתקטני

 תוך הפחתת הצורך בשימוש.  האמפירילבא לידי ביטוי בעולם  עשויוכך לפחות חלק מהאור 

  .במנגנוני התבטאות פסיכוטיים

לשמור מודעות לשימוש בפרמטרים של צמצום התכללות ותיקון עשויים לעזור למטופל : לסיכום

על ידי הרחבת  ,זאת.  נסיגות פסיכוטיות עתידיות נוספותעל קווי אישיות נוירוטיים ולצמצם 

והשמת דגש על המורכבות של התפיסה , נקודת המבט הסובייקטיבית באופן אינטגרטיבי וכוללני

  .  תהליך שימתן את העמקת הפרגמנטציה הפנימית.  התוך אישית
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והוא כולל משהו מתרומתו , רובד הכליםלבין  רובד האורותבין  כאמור מצב של תיקון הוא איזון

עולה שרציונל טיפולי שם דגש בעיקר על צמצום האורות וקישורם .  של כל אחד מהכוחות

.  הגלוישאינו אלא חשיפת השורש המסתורי והעמוק שמתחת לריבוי  -  טרנסצנדנטיה םלמקור

מספר פוטנציאלים שונים גם אם באופן להכיל  הכלי המנטליהיכולת של וזאת לצד עיבוי 

  .מצומצם

  

  השלכות למחקר ולמדיניות הטיפולית

כיום .  קיימת הגבלה של השפעתם על מדיניות, ניים בהכללהבשל הקושי של מחקרים איכות

מתפתחים כיווני מדיניות חדשים של טיפול ראשוני בפסיכוזה כתהליך למניעת כניסה לשרותי 

חקר זה תומך רבות בכיוון מניעתי המהווה דרך לקידום צדק חברתי מ.  שיקום בבריאות הנפש

  .ותיקון היסטורי של אוכלוסיה לא מובנת זאת במשך מאות בשנים

  

העשויים להוות  הקשרייםקיימת חשיבות לביצוע איתור קשרים סטטיסטיים למציאת מרכיבים 

 יעתיתנמשל עבודה על מנת לפעול בתחום , לשלב המורבידי השלב הפרה מורבידיגשר בין 

  .לאנשים עם פוטנציאליות גבוהה להופעת פסיכוזה

  

בשל החשיבות הרבה של מחקרים איכותניים להרחבת הפרספקטיבה על תופעת הפסיכוזה יש 

להמשיך ולבצע מחקרי מטה אנליזה לסיכום הממצאים האיכותניים ולביסוסם הסטטיסטי כך 

 .יפולית שיקומית וחברתיתשיהיו בעלי השפעה לטווח הארוך על מדיניות ט

נקודת המבט של  ץאימו:  חברתיתההדרה לתופעת ה ובהתייחס, למדיניות חברתית בנוגע

שהובנה כתופעה המבטאת קיום של פוטנציאל נפשי , הפסיכולוגיה היהודית באשר לפסיכוזה

  .עשוי להפחית את הסטיגמה הקיימת לגבי הופעת המחלה, גבוה הטמון באדם

  

  

  

  ח לבורא עולםתם ונשלם שב
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  1' סמ –נספח 

 

  טופס הסבר טרם השתתפות במחקר

  

  .המרואייניםמחקר זה נועד לבחון שאלות הקשורות לאופי מחלת הסכיזופרניה על פי סיפור חייהם של 

  

יהיה עליך לענות למספר שאלות ולספר את , באם תביע את הסכמתך להשתתף, במסגרת המחקר

  .הזמן המשוער הוא בין שעה לשעתיים.  סיפור חייך

  

תוצאות המחקר יפורסמו ללא פרטים .  מר שנאסף ישמר בחיסיון מוחלט מפני כל גורם שהואכל החו

  .שעלולים לפגוע בשמירת הסודיות לגבי המשתתפים, מזהים

  

לא  אתה/את, להרגיש שלא בנוח אם כך יקרה לךייתכן וחלק מהנושאים שיעלו בתהליך הראיון יגרמו 

  . ת לענות על השאלות האלו/חייב

 

איש ל לפנות תוכל ךעלילדבר עם גורם נוסף בקשר להשפעת הראיון  י/ותרצה בנוח לאש י/תחושובמידה 

  .איתךהטיפול שעובד 

  

  .המחקר קיבל את אישור ועדת האתיקה של האוניברסיטה העברית

  .מצורף טופס הסכמה מדעת

  

  ,תודה רבה על תרומתכם

  מיכל אפרת אליאב

  העבריתהאוניברסיטה , בית הספר לעבודה סוציאלית
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  2' מס –נספח 

 

  הסכמה להשתתף בראיון

, התבקשתי להשתתף במחקר הנערך במסגרת עבודת גמר למוסמך  בבית הספר לעבודה סוציאלית
  .באוניברסיטה העברית בירושלים

  .סכיזופרניההסיפורי חיים של מתמודדים עם מחלת המחקר עוסק ב

  

לספר את לענות על מספר שאלות  ויבקשו ממני ושעה לשעתיים :  לידיעתי כי אני ארואיין במשך אהוב

  .סיפור חיי

  

על סודיות בכך  תגן תהחוקר, ת לכך שכל המידע שייאסף במהלך מחקר זה יישמר בסודיות/אני מודע

ציטוט מדברי יופיע בשם בדוי והמידע שאעביר ישמש למטרות מחקר  . ששמי לא יופיע בשום מקום

  .ווהבלבד כל מידע העלול לזהות אותי יוס

  

  .ה לחזור בי בכל עת/ההשתתפות במחקר זה היא התנדבותית ואני יכול

איש ל לפנות אוכל עלילדבר עם גורם נוסף בקשר להשפעת הראיון  וארצה בנוח לאש ואחושבמידה 

  .איתיהטיפול שעובד 

  

שיישאר , אני אקבל עותק של טופס זה. חתימתי להלן פרושה הסכמתי להשתתף בראיון זה: הסכמה

  .ליאצ

  

  

  תאריך  חתימה  שם המשתתף

  

  

 מיכל אפרת אליאב: המראייןשם 
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  3' מס –נספח 

 

  :בסוף הראיון )סמן: (שאלות רקע

  .הן לגברים והן לנשים מתייחסהשאלון נכתב בלשון זכר אך הוא 

  

  נקבה/זכר: מין

  _____גיל 

  

  ?כיצד היית מגדיר את עצמך מבחינה דתית

  ______: אחר. 5    לוניחי. 4  מסורתי. 3    דתי. 2    יחרד. 1

  

  :מצב משפחתי

    גרוש. 5   אלמן. 4    רווק. 3    בת זוג/ חי עם בן . 2    נשוי. 1

  _____________: ילדים' מס

  _________: שנות לימוד' מס

  

  ?מהראיוןשלך ההתרשמות מהי  ?בראיון הרגשתאיך 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  .תודה על שיתוף הפעולה
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Abstract 

This study examines the subjective experience of those with a diagnosis of 

schizophrenia according to the doctrine of Kabbalah and Chassidut. This is a 

qualitative phenomenological study based on Grounded Theory that attempts to 

reveal another facet relating to understanding the nature of the symptoms of 

those with a diagnosis of schizophrenia.  This paper investigates the inner 

mechanisms that contribute to the appearance of these symptoms both 

according to the outlook of Jewish psychology and Kahana’s theory. 

Many psychological theories exist in order to explain the illness of schizophrenia 

and psychotic conditions while attempting to understand the experience of 

intrapersonal human insanity. Nevertheless, psychotic conditions are still 

considered mysterious and have not been fully understood. This study contains 

an examination of a number of theories, from dynamic to existentialist ones, as 

well as an explanation of the viewpoints of these theories regarding 

schizophrenia according to the Kabbalistic-Chassidic terminology. 

An overview of the theories reveals a latent, interwoven theme concerning the 

nature of the illness which I will describe in Kabbalistic-Chassidic terminology as 

“lights without vessels. 

The study’s premise is based on mechanisms taken from Kabbalistic 

terminology: “contraction”, “inter-inclusion” and “rectification”. These 

intrapersonal devices do not develop properly in the case of schizophrenia. 

When these mechanisms work as they should, they may lead a person suffering 

from the symptoms of schizophrenia to a condition of rectification on a higher 

level. 

In psychotic states such as schizophrenia, the psyche is revealed with 

components that disregard the empirical world, according to Kahana, resulting in 

the psychological emphasis being transferred to “surrounding lights”. In this 

situation, the surrounding lights reflect the psychological potential. This potential 

is manifested in a reality that is perceived in an imaginary and vague manner 

and is not expressed in realistic “garments”. Therefore, these lights (mental 

energy) are beyond the capabilities of human understanding. 
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The doctrine of Jewish psychology claims that due to the difficulty in contraction, 

mental energy is manifested as an encompassing light that attempts to be 

revealed through vessels so that some element from the light that is in man will 

be expressed. (The concepts I used here are taken from Kabbalistic-Chassidic 

psychology and will be explained over the course of the study.) 

This qualitative investigation constitutes a meeting-point between private 

phenomenological experience and the creation of a general theoretical 

framework. Eleven people with a diagnosis of schizophrenia or with 

schizoaffective disorder were interviewed, six women and five men. In-depth 

interviews were conducted using questionnaires that were only partially open-

ended.  

The gathering of data was carried out in accordance with the qualitative method, 

and the Grounded Theory approach served as the basis for analyzing the 

content of the interviews. This is an inductive process that is produced from the 

world of experiences of the interviewees. 

The findings of the study revealed a pattern of a life-story consisting of three 

periods. These stages reflect the process of the development of the disorder 

according to psychiatric theories. In each period, central themes arose that were 

explained according to Jewish psychology and related to the various levels at 

which the mechanisms of contraction, inter-inclusion and rectification functioned. 

After recording the findings, a central conjectural profile was constructed of the 

subjective experiences of those coping with schizophrenia.   From the analysis 

of this data a general picture arises, namely, that within an experience of 

emptiness, poor differential achievement and the experience of faulty object 

relations with a background of high levels of narcissistic vulnerability, the force 

of very intense lights appears. At this stage, the morbid period is fully realized. 

Regarding the psychological mechanisms that were mentioned according to the 

doctrine of Kabbalah and Chassidut, it is clear that at a period in life during 

which signs of the illness did not manifest themselves, the first signs of difficulty 

in using the devices of contraction and inter-inclusion appear, as well as the 

difficulty in using the mechanism of rectification.  
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During the morbid period, the difficulty in using the device of contraction 

becomes heightened, and the mechanisms of inter-inclusion and rectification do 

not display active signs. 

The discussion on the findings deals with several central ideas. Firstly, the life 

stories portray “living testimony” of a number of theories that exist within the field 

of psychosis, each of which interconnect, thereby shedding additional light on 

the mental experience in a psychotic state. These various theories intersect in 

order to explain the subjective experience of the interviewees, and are 

expressed according to the doctrine of Kabbalah and Chassidut as “lights 

without vessels”. These lights, which cannot be expressed using instruments, 

are termed “surrounding lights”. In a normal subject, these surrounding lights are 

expressed through vessels. However, someone diagnosed with a psychosis 

experiences a grandiose delusion in which he has accomplished more than 

what he has succeeded in doing in actuality. 

Secondly, another latent principle is made clear, namely, that there are two 

sensations that in a normal state are expressed in a minimized way: the feeling 

of unlimited self-worth (the plane of revelation, or lights, especially surrounding 

ones), and the feeling of disadvantage and the recognition of my limited place 

within the world (the empiric level, or vessels). Regarding schizophrenia, these 

two feelings exist side-by-side, in a non-minimized manner, and each one finds 

its own delusional expression. 

Thirdly, regarding the component of the vessel, it is apparent that already at the 

“normal” period of life, a process develops that does not allow the internalization 

of surrounding lights in order to turn them into inner lights that can be utilized in 

the external, realistic world. 

Implications for practice and treatment policy: within the treatment process, an 

awareness of the parameters of contraction, inter-inclusion and rectification may 

contribute to maintaining neurotic personality characteristics and to reducing 

future psychotic relapses.  Placing an emphasis on the development of a self-

narrative from a multi-faceted subjective viewpoint connects the organization of 

personality to the potential source of the psyche according to the doctrine of the 

Kabbalah. This type of narrative, in addition to facilitating the subjective 
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experience of a different, single-dimensional reality that encourages exclusion 

both intra and extra psychologically, can also indirectly and measurably 

contribute to the internalization of the surrounding lights into the vessel. It is 

further crucial to identify the illness in its initial stages and to start early clinical 

treatment in a population that has the psychological potential to develop the 

disorder of schizophrenia. 

The limitations of the study: since this is a qualitative study, it suffers from the 

limitations of the nature of this study. One of the central points is the problem of 

generalization due to the small sample set of test cases. In addition, there is 

difficulty in the validation of qualitative studies. Therefore, a triangulation of 

researchers and theories was performed. 

Since the study is phenomenological and retrospective, it reflects the viewpoint 

of the narrator on his past and cannot determine anything that happened in his 

own past. Therefore, it is emphasized that this study does not deal with the 

etiological component. Despite this restriction, there is no doubt that the 

perception of the past constitutes a significant part of the psychological world of 

man, and the understanding of the narrator’s viewpoint is the purpose of the 

present study. 
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