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 תוצובק .םינוגרא ,הקיטילופ
 םיליבקמ םיכילהת -

 ,הריציו תודרשיה ,סרהל םיסחייתמה
 I.G.A־n לש המולפידל סרוקב הרק המ :וא

(Institute of Group Analysis) ? 

 שרח-רדה הכרבו רפע הליג

 םידממב םילעופה םיכילהתה תעפשה תא רוקחל הניה רמאמה תרטמ

 הצובקה יפתתשמו יחנמ ,ןוגראה ,הרבחה ,הקיטילופה לש םיליבקמה

 רשא םייטמוארט םייתצובק םיכילהת לע םסובמ ינילקה רמוחה .הנטקה

 .1995-96 תנשב לארשיב ילגנאה I.G.A^ לש המולפידה סרוקב ושחרתה

 large)הלודג הצובק ,תילופיט הנטק הצובקב ףתתשה הז סרוקב דימלת לכ

group), לכב .הכרדה תוצובקב םג רתוי רחואמו ,הירואית דומיל תצובק 

 שולש ךשמב תאז ,םימי השולש לש םיקולב השיש תויהל ויה םירומא הנש

 הכתכה העקשה םג ומכ ,תילנויצומאהו תיביטינגוקה העקשהה תדימ .םינש

 ןכ לע .סרוקב ונפתתשה ,תובתוכה ,ונחנא .רתויב הבר התייה ,ףסכו ןמזב
 שומיש ךות רמוחב תולכתסמה ,תופוצ-תופתתשמ ונחנא יכ תועדוי ונא

 יצחו הנש לש הביטקפסרפ םע ,סרוקב ונל ויהש תויביטקייבוס תויווחב

 רורב םלוא ,ןאכ וננוידמ םניא הזכש הביתכ גוסל תונורסחו תולעמ) דבלב
 ,םחייתהל לכונ .היווחל תינוציח תיפצת ךותמ הביתכל המוד הז ןיאש ונל

 ראתנ םתוא םיעוריאל ומרתש םימרוגהו םיכילהתה ןמ קלחל קר ,ןבומכ

 .ןלהל
 תחקל ילבמ סרוקב הרק המ ןיבהל תולוכי ונניאש תוענכושמ ונא

 "unfinished business" לשו "הווהב לעופה רבעה" לש םיכילהת ןובשחב

 תא ריכזה ,(1995) רפוה לרא .תויטילופ ,תויתוברת ,תויתרבח תומרב
 ,יתרבחה עדומ אלה לש םיכילהת ,תוצובקב םילעופה וללה םיכילהתה

 םהלש תעדומ אל האייחהש םייתרבח תוחוכו תודבועל ךכב סחייתהו
 .תילופיטה היצאוטיסב תשחרתמ

 :םיאבה םיקרפל סחייתנ ןלהל

 .לארשיל הינטירב ןיב םיסחיה לש ירוטסה יטילופ עקר .1

 .סרוקה ליחתה הב הנשב לארשיב יטילופה בצמה .2
 .סרוקה תבח לש בכרהו הירוטסה .3
 .םרוקב שחרתהש ךילהת .4
 עדומה אלה תלועפ ךרד םיליבקמה םיכילהתה לש הגשמה ןויסנ .5

 המוארטה תורצוויהל ומרת רשא סקופ לש התואיתב "םתוח" ,יתרבחה
 .תותשפא תוביטנרטלאו
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 םיליבקמ םיכילהת - תוצובק ,םינוגרא ,הקיטילופ 10

 תויועמשמ סומעו בכרומ וניה הילגנאו לארשי ןיב םיסחיה לש עקרה

 רשא םימרוגה לכ תא שורפל םיסנמ ונא רשאכ ןובשחב חקליהל בייחו

 תנבהל תירוטסה אצומ תדוקנכ .ךשמהב טרפנ ותוא ךילהתב ופתתשה

 לע רהצוה הב ,1917 תנשב רופלב תרהצהל סחייתנ םיבכרומה םיסחיה

"sympathy with Jewish Zionist aspirations". הרהצהה תונורקע 
 יטירבה לשממה םלוא .ב"הראו תירבה תולעב תולשממ ידי לע ורשוא

 תדיעו לש הנוילעה הצעומה 1920-ב .לעופב הילא סחייתה אל הניתשלפב

 רוזעתש תנמ לע הניתשלפ לע טדנמ הינטירבל הקינעה ומר-ןסב םולשה

 טלחוה .רופלב תרהצהב זרכוהש יפכ ידוהיה םעל תדלומ וז ץראב דסייל

 ןמז ותואב וטלש רשא םיתפרצה םע ןתמו אשמב ועבקיי םייפוסה תולובגהש
 לאומס .ןוילע דקפמל הנמתה ,ינויצ ידוהי ,לאומס טרברה .תונכשה תונידמב

 לש האצותה .םיברעה תא סייפל ןמז ותואבו תידוהיה היילעה לע לקהל הסינ

 שוריפ ןתינ ובש ,1922-ב ןבלה רפסה התייה םיברעה םע ולש ןתמו אשמה

 עבקנ "תילכלכ הגיפס תלוכי" לש ןורקיעהו ,רופלב תרהצהל לבגומ

 לש םיסרטניא קפסל ןויסינב ,םיטירבה .תידוהי הילע תלבגהל ןוירטירקכ

 דע םיברעו םידוהי ןיב םייקה רבשמה תא השעמל וריבגה ,םידגונמ תוחוכ
 .(ודוהבו הינקב םג ונתעדל ורק םימוד םיכלהמ)המחלמ ידכ

 םעה לש םיילטנמה םייחב קומע תעמטומ יטירבה טדנמה תפוקת

 הרצונ .ןהה םינשב ונילע ורבעש םידחאה םיעוריאה רואל רקיעב ,ידוהיה

 הילגנא דחמ .םילארשיה לש םשפנב םיטירבה יפלכ תיטנלוויבמא הדמע

 וליבוהש תוישפוחה תונידמהמ תחא ,הרואנו הצימא הקזח הנידמכ תצרעומ

 יתשב יטירבה אבצל ורבח םידוהי םילארשי םילייח .הינמרג לע ןוחצינה תא

 דודגה"ו םיקרוטה דגנ "ילינ" הנושארה םלועה תמחלמב) םלועה תומחלמ

 תידוהיה הדגירבל תוסייגתה היינשה םלועה תמחלמב ;םינמרגה דגנ "ירבעה

 רמואכ תספתנו ,ונתירב תב הניה הינטירב הז ןבומב .(יטירבה אבצה לש

 הבריס הינטירב ,ךדיאמ .תיאמצע הנידמ דוסיל המחלמב ונב הכמת רשא

 דגנ םחליהל ונצלאנ ךכ .תלבגומ הפוקתל הל ןתינ רשא טדנמה תא קיספהל

 םתוינידמב ,םיטירבה ,ךכמ הלעמל .ונתואמצע תא לבקל תנמ לע וז המוא

 עיגהל האושה ילוצינמ וענמ ,םיברעו םידוהי ןיב ןוזיאה תרימשל

 םניה הז ןבומב .םיטילפ תונחמל הרזח םהמ םיבר וחלשו ,הניתשלפל

 .ידוהיה םעה יפדורכ ונלצא םיהוזמ

 תא םיאת ונא ,דבלב ילארשיה דצב תמייק הניא היצנלוויבמאה הזה רופיסב

 אשונ הלאשהב תונכל ןתינש המ ביבס םיטירבה לש היצנלוויבמאה

 תא ןוצרב םמצע לע םיחקול םה ."הרוה"ה לש "היצאודיווידניא-היצרפס"ה

 בוזעל םירשואמ תוחפ םה !ימואלה ותיב דוסייב רחא םעל הרזעה טקיורפ

 .המצע תוחוכב להנתהל וז המואל שפוחה תא רוסמלו

 יטירבה םזילאינולוקה דגנ המחלמהש הדבועה תא רוכזל שי ףוסבל

 לוציפה תא םג אלא ,םיברעה דגנכ המחלמה תא קר אל השיגדהו הדדיח
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 11 יתצובק לופיטל ילארשיה תעה בתכ - ץבקמ

(split) לוציפ .ל"צאהו הנגהה - ידוהיה םעה לש םייטילופה םימרזה ינש ץב 
 .ולסוא ימכסה רחאל ,לארשי תנידמ לש תיחכונה הפוקתב ואישל עיגה הז

 בוזעל הטלחהה .המדמה תולובג ןיידע ומהו היה הז לוציפב ירקיעה אשונה
 לע המתוח תא העיבטה םיתפרצל םיטירבה ץב ןתמו אשמל חותפ הז אשונ

 C.B.A ירוזא)תולובגה לע ןתמו אשמשכ ,םויה דע ןוכיתה חרזמב הקיטילופה

 .ימואלה ערקה לש ךוותה ידומעמ אוה (ןלוגה תמרו ש"ויב

 הב הנש ,1995-96 תנשב לארשיב דחוימה יטילופה בצמל רובענ ןאכמו

 .ילגנאה 1.0-ה תוסחב יטילנא יתצובק לופיטב המולפידל םרוקה ליחתה

 רחאל .לארשי תנידמב רתויב תויתועמשמה םינשה ןמ תחא התייה וז הנש

 לציפ תאפרעו םרפ־ןיבר ידי לע ליחתה רשא םולשה ךילהת ,b ולסוא ימכסה

 ומכ קומע ןפואב תיאניתשלפה הרבחה תא ןהו תילארשיה הרבחה תא ןה

 .יארונ קוש ווח םישנא .ץבר קחצי חצרנ וז הנש תליחתב .םלועמ היה אלש

 לש םיקולבה רתי .ןיבר חצר רחאל דימ שחרתה םרוקה לש ינשה קולבה

 ומכ ורק רשא תונוסאה ןמ דחא רחאל דחא לכ הנש התואב ושחרתה סרוקה

 ,םילשוריבו ביבא־לתב םיסובוטואב ,רטנס ףוגנזידב רורט תופקתה ,חצר
 .ןונבלב "םעז יבנע" עצבמ םהיתובקעבו ןופצה יבושיי לע תוזגפה

 ץוחמ רמשיהל ויה םילוכי אל רשא ,לובלבהו הדרחה ,םעזה תמצע
 םיטנוולר ויה רשא הדרחלו תונפקותל הפסונ (הנטקה וא הלודגה) הצובקל
 .םרוקב םידימלתה תצובק לש דחוימה הנבמל

 .יטילאנא יתצובק לופיטל סרוקה לש בכרהלו הירוטסיהל התע הנפנ
 ןמ םיחנמ תייחנהב תיתצובק הזילאנאב אובמ סרוק ךרענ 1991-92 םינשב

 סרוקה תזכרמ הרטיפ ,אובמה סרוקב םרוקמש תועד יקוליח ללגב .1.0ה
 ר"וי תויהל םיפתתשמה ןמ דחא התנימו ולש ר"ויהו ימוקמה דעווה תא

 רבח ,תינמז וב .המולפיד תארקל סרוק ומיקהו וננכת םה דחיב .הזה דעווה
 םיסונמ םייתצובק םילפטמל ליבקמ םרוק םיקהל הסינ ינודנולה i.g.ao רחא

 רצונ ןודנולב i.g.a^ ץחלב .יתצובק לופיטל הדוגאה דעו םע דחיב לארשיב

 i.g.a^ רבחו אובמה סרוק שארב הדמעש ימ הניה ולש תזכרמהש דחא םרוק
 תווצה ןמ דחא אוה ינשה

 תצובק התייה תחאה .סרוקה ףוג תא ורצי תוצובק-תת יתש ,ליבקמב
 יאנתה והזש םהל חטבוהו ,אובמה סרוק תא ומייס רשא םיטסיפרתוכיספה

 םייתצובק םילפטמ לש הצובק - היינשה .המולפידה סרוקל לבקתהל דיחיה
 המכ לע ןתמו אשמ לש תורשפאה םע סרוקל ףרטצהל ונמזוה רשא םיסונמ

 ,תורחת םע תויתרבח תובכש לש סומסוקורקימ רצונ ךכ .םרוקב תושירדה ןמ

 רוכזל שי ,ףסונב ."םיחרזא תמחלמ" לש הריווא םיווהמה חוכ יקבאמו האנק
 ךותל םינבומה תונפקותו הדרח םע דדומתהל שי הדימל תצובק לכב יכ

 .(עדומ יתלב ןפואב םא םג)הדימלה ךילהת
 .וז הנשב סרוקב שחרתה רשא ךילהתל התע סחייתנ
 תולעתה תשוחתו ,תובהלתה ,הווקת םע ןושארה קולבה תא ונלחתה
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 םיליבקמ םיכילהת — תוצובק ,םינוגרא ,הקיטילופ 12

 תיתצובק הזילאנא לש שדח דסומ םיקהל ןוזחה םעו ולסוא ימכסה רחאל
 ויה ולא תושגר .הניפ ןבא תחנה לש השגרהו הבר תושגרתה התייה .לארשיב

 םע סרוקה יפתתשמ לש תונומת ומלוצ .םיפתתשמלו םיחנמל םיפתושמ

 םג התייה ,ךדיאמ ."ירוטסיהה עגרה" תא חיצנהל ידכ םהלש םיחנמה

 תושיגפב רקיעב השגרוה רשא היצטניירוא רסוחו והובו והות תשוחת

 תונבה רסוח בקע ויה תויטואכה תושוחתה ןמ קלח .הלודגה הצובקה

 .ןושארה קולבה ךשמב טא טא תולגתהל ולחה רשא תורורב אל תוחטבהו
 רתוי רצק סרוקל םהיתושירד תא איבהל ונמזוה "הריכבה הצובקה" ירבח

 תודגנתהב הלקתנ וז הדבוע .ןוגראהו םרוקה תזכרמ םע ןוידל ןתינש אשונכ

 .אובמה סרוק ירגוב לש הזע

 לע תיתצובק הזילאנא לש הירואיתב תיסיסב החנה ףקשמ ל"נה רואיתה

 ?ךכ הז סאה .רובידו חיש-וד ידי לע רתפיהל םילוכי םיטקילפנוקה לכ היפ
 לש םיחנומב םיווש םיפתתשמה לכש המכסהל ונעגה הז קולב רחאל

 אל דואמ הראשנ סרוקה לש (setting) תרגסמה םלוא .סרוקה תועיבת

 אלל םיתעל) יעיברה קולבה דע הליחתב חטבוהש המל דוגינב :הרורב

 תונטקה תוצובקה ןיב םיפתתשמ/םידימלת לש תוזזה ויה (תמדקומ העדוה
 לע ונע אל םישדחה םיפרטצמהמ קלח .סרוקל ופרוצ םישדח םירבחו

 םרוק יפתתשמ רקיב םיחנמה תווצ .סרוקל הלבקל תויסיסבה תושירדה
 םע ,םהיתבב (וידחי םיברעו םידוהי םייח וב רשא בושיה) םולש הוונמ

 ,הלודגה הצובקב .וב םקמתי סרוקהש תנמ לע הז םוקמ קודבל הנווכה
 חוריאה תא םג וריכזה םה הז רוקיב לע סרוקה ירבח לכל ועידוה רשאכ

 לובלבמ תעבונכ וזה תרגסמה תריבש תא תואור ונא .םש ולביקש אלפנה

 לארשיב תיתצובק הזילאנא תוחוכ לש תויתואיצמ תורטמ ןיב תווצה לצא

 אשונה .ןוכיתה חרזמל םולש תאבה לש תיטנטופינמוא תיחישמ היזטנפ ןיבו

 אל םלועמו םיקולבה ןמז לכ ךשמב ןחלושה לע היה םולש הוונ ירבח לש

 .רתפנ

 וירוחאמש קזחו דחואמ תווצ תשרוד הראותש יפכ תבכרומ היצאוטיס

 קלח ןהש ,תוישגרה תורעסה תא ליכהל תנמ לע עובקו ךמות דסומ דמוע
 ללכ תווצה :סרוקה לש תווצה רואיתל התע הנפנ .ךילהתהמ דרפנ יתלב

 סרוקב םג וחנה החנמ דועו תזכרמה .םירבג ינשו םישנ יתש ,םיחנמ העברא
 ,םיריכבל סרוק םיקהל הסינש ימכ ןכל םדוק רכזוה ינשה החנמה .אובמה

 .לעופל האצי אלש המזוי

 תרומת דובעל ומיכסהו סרוקל םירוסמו םיביוחמ דואמ ויה םיחנמה לכ

 םימלשמ םהשכ ,לארשיל הנשב םימעפ שש עוסנלו תיסחי הכומנ תרוכשמ

 ללגב סרוקל ובייחתה םלוכש קפס היה אל .הסיטה יסיטרכ תא םסיכמ

 ךכמ םג עבנ םתוריסממ דבכנ קלחש תובשוח ונא םלוא .םייעוצקמ םיעינמ
 סרוקב החנמ היה ,ידוהי וניאש ,יעיברה .םידוהי םנה םיחנמה ןמ השולשש

 .לארשיל תיתצובק הזילאנא תסנכהב דואמ ברועמ היה ךכו ,אובמה
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 group םיקהל (desire) הקושתל המרג תידוהיה תוהזב היצנלוויבמאה

analysis לארשיב. 

 ,תווצה ירבח ןיב המכסה רסוחו חתמ שיש הארנ היה הלחתההמ
 עיפוה הלא תובישיב .הלודגה הצובקה תובישיב רקיעב םעפ ידמ ואטבתהש

 םילוציפה תא דבעלו ליכהל תווצה ירבח לש הלטמה ןיב רזוח לובלב

 וז הצובקב שמתשהל ישיאה ךרוצה ןיבל ,הלודגה הצובקה לש תויצטנמגרפהו

 האצותה .םמצע ןיבל םניב םיחתמ בקע םהלש הרעסה תא אטבל תנמ לע

 ךרד התייה אל .םיפתתשמה לש "תיטוכיספ" היווח התייה תענמנ יתלבה
 דעווה ירבח .תווצה לש ולאל הצובקה יניינע ןיב היצאיצנרפיד תושעל

 הז םדיקפתב ,סרוקה לש דכלמ םרוגכ בושח דיקפת וקחיש ימוקמה ןגראמה

 ורתפנ אלש םיאשונ .םיחנמה ןמ דחא תוחפל ידי לע תומשאהל הרטמ ויה םה

 ול היה רשא ,דעווה שאר יפלכ רקיעב ,ימוקמה דעווה יפלכ ונפוה תווצה ךותב

 םיחתמל "םיעוזעז םלב" ןיעמ הוויה ודיקפת חרוכמו ,בושח יתוגיהנמ דיקפת

 תחאב ולצא עיפוהש ינפוג םוטפמסב יוטיב ידיל האב וז הדבוע .םינוש

 היה הז םוטפמס .הבישיה תא ותביזעל םרגו הלודגה הצובקה תובישימ
 יוטיב ול ןיאש לבסנ יתלב והשמ ןאכ שחרתמש ךכל "ריקה לעש תבותכה"

 .(האולמב "תבותכ" ה תא ונארק אל ןמזה ותואב)םיילולימ הנבהו

 לש תועיבת בקעש העידוה תלהנמה .רתויב יטואכה היה ישישה קולבה

i.G.A.-n ןכ ומכ .סרוקל םידומיל לש תפסונ הנש ףיסוהל ךרוצ היהי ןודנולב 
 תובישי .יארונ לובלב ושיגרה םיבר .םיפסונ םייוניש לע העידוה איה

 .הדימלה תוצובקב דומלל היה ןתינ אל .ברק תריזל וכפה הלודגה הצובקה
 תועיבתה תתחפה ידי לע ביגה תווצה .אצומ אלל םוקמ לש השגרה התייה

 לע טלתשהל ץמאמ הז היה .(תפסות לש הנש יצח דוע קר רמולכ)יצחב

 תא הריבגהו רחאמ תויפיפ ברחכ הלעפ וז הבוגת אקווד םלוא ,בצמה
 .תועיבקה רסוחו ןוחטיבה רסוח תשוחת
 הרזחב עסנ תווצה .סרוקל הנושארה הנשה לש ןורחאה קולבה היה הז

 ידי לע ולכוה אל רשא םינואה רסוחו הדרחה ,לוכסתה ,סעכה םלוא .הילגנאל
 ,םיבתכמ ידי לע םהיניב רשקתהל וכישמה םיפתתשמה .רתויו רתוי ורבגתה תווצה
 ,תודשחה וטלש םהב רשא תוצובק-יתת לש תושיגפ ,םיסקאפ ,ןופלט תוחיש

 27 תמיתחב i.g.a^ בתכמ חלשנ ולא תויוליעפמ האצותכ .ןומאה רסוחו םידחפה

 ךלהמב הרקש המב ןד םעוז ןוטב בתכנש בתכמה .םיפתתשמ (44 ךותמ)
 אוה דחמ .לופכ רסמ וב היה .םיפתתשמה ןמ קלח לש םטבמ תדוקנמ סרוקה
 לכב םירחאה תווצה ישנא תא םג ךא ,תזכרמה תא רקיעב תוצרמנ םישאה

 היצאוטיסב לפטל דסומל הרזע תאירק וב התייה ךדיאמ .םירדס-יא ינימ
 דח ןפואב הנענ G.A-n.1 ."תעבוטה הניפסה" תא ליכהלו ןיבהל תווצל רוזעלו

 האלמה האירקה תא ורושאל ןיבה אלו בתכמה לש יביסרגאה קלחל קר קלחו

 .הרזעל

 םיחנמה ןמ םיינשו רחאמ .תזכרמה תא רטפל הטילחה i.g.a.0 דחוימ הדעו
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 תא קיספהל דסומה טילחה ,הידעלב ךישמהל אל וטילחהו הב וכמת םירחאה

 ןלוכ ,תוילופיט תוצובק ,הלודג הצובק ,דומיל תוצובק .רודכ הרונ וליאכ .םרוקה
 .הרקש המ תא דבעל תישממ תורשפא אלל ,ימואתפו יתורירש ןפואב וקספוה

 החטבה הנתינ .בתכמה תרטמ התייה אל וז .הטלחהה ןמ ומהדנ םרוקה ירבח

 to reset the course with the replacement of the" םיפתתשמל

convenor, as soon as possible". רחאל .םויה דע המייקתה אל וז החטבה 

 .סרוקל reset ץא ןיידע םלוא שדח להנמ םנמא רחבנ ךשוממ ךילהת
 לש תיעוצקמ הנבהו תישיא תועמשמ אוצמל תוסנמ ונא וז הדובעב

 הסננ םתוא רשא תוחוכ ףורצ בקע שחרתהש ,שייבמ ,באוכ ,ינסרוה ךילהת

 ,תחאכ םיעדומו ,םיעדומ-תת ,םיעדומ אל ,ולא תוחוכש תובשוח ונא .ןוחבל

 ונל רורב .סרוקה לש תשדוחמ היינב לש תורשפא םיענומו םימייק ןיידע
 תיטמוארט היווח ורבע ,תווצו םיטנדוטס ללוכ ,סרוקב םיפתתשמה לכש

 םדקת הביתכהש הווקת ךותמ תעבונ ,וז הדובע בותכל הטלחהה .תבאוכו
 ונל ורזעי הלא לכו ,יטרואיתו ינילק עדי ריבגת ,תוישגרו תויביטינגוק תונבה

 .הריציו תושדחתה תארקל תיטמוארטה היווחה תא רובעל
 הביטקפסרפה תא םישיגדמ םתוא ונשרפש יפכ םרוקה יעוריא

 רפוה לראש יפכ) יתרבחה עדומ אלה לקשמ תאו ,תיטילופ-תירוטסיהה

 ךוירה"הו המולפידה סרוק תדלוה ךילהתבש תורעשמ ונא .(ותוא חתפמ
 יתרבחה עדומ אלל לקשמה אולמ תא ונתנ אל םה ,תווצה לש םשארב ולש

 םידע ונא .G.A.1.־n ירבחו ומצע תווצה לצא ,םיפתתשמה לצא יביטקלוקה וא

 .םיירוטסיה םיטנמלא לש (?הרזח תיפכ)תויתרזחל

 דסומה ידי לע המולפיד תארקל סרוק דסייל טדנמ ןתינ סרוקה תזכרמל

 .(אוה ךכש החכוה ונלביק ונא םלוא תאז ושיחכי םה רחואמ רתוי)ןודנולב

 "טדנמ"ה ,יטירבה דצב .ימוקמה דעווה םע ףותישב הכרענ םרוקה תמקה

 םיברעו םילארשי בוליש לש ,תיטנטופינמוא ,"תיחישמ" המישמל לדג

 םיברע םיטדידנק לולכל םירידא םיצמאמב אטבתה הז .רוזאל םולש תאבהו

 ןיב םולשל עיגהל ךרוצה ,ןמז ותואב .תרגסמה תריבש ןובשח לע םג ,סרוקב
 .שחכוה i.g.a.^ ןוגראב לוציפהו ,חנזוה תווצה ירבח

 יטירבה דסומה יפלכ הלופכ הרבעה תבוגת ררוע טדנמה ילארשיה דצב

 ןמ דחפ ררועתה ךדיאמו ,תולתו היצזילאידיא וחתפתה דחמ .(הירפמיא)

 גניטסה תריבשש ,לשמל ,ונעט םיפתתשמ רפסמ .יטירבה םזילאינולוקה

 הזילאנאה תויוליעפב טולשל ודעונש תויצלופינמ םה תונתשמה תועיבתהו

 .דיתעב לארשיב תיתצובקה

 לע תומולח ונתאמ תחא לכ המלח סרוקה לש תימואתפה ותקספה רחאל

 .ינמרגו יטירב לייח לש היצסנדנוק העיפוהו הרזח תומולח רפסמב .האושה

 יטיופרתה ךילהתב רבשה תא םיווח ונאש תורשפאה תא ונתעדב הלעה הז

 אלה רשקה תא ונלצא הליעפמ וז היווח .תלבסנ יתלב תוירזכאכ הצובקב

 .סרוקה תקספהו האושה ,םיטילפ תונחמל םידוהי םיטילפ תחילש ןיב עדומ
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 רחאל האושב םירושקה תומולח ויה םרוקה ירבחמ םיברלש רבתסמ דבעידב

 .סרוקה תקספה
 םירדוחה םייטילופהו םיירוטסיהה םיכילהתה לש אוה ונאבהש רואיתה

 םלוא יחרכה יאנת וניה הז רואית .יתרבחה עדומ אלה ךרד הצובקה ייח ךותל

 ינש תוחפל ןובשחב תחקל שי יכ ונל הארנ .סרוקה תליפנ תנבהל קיפסמ אל

 .םיפסונ םימרוג

 לולכמ יבגל תיתצובק הזילאנא לש הירואיתה תולבגומ וניה ןושאר םרוג

 םע ומצע ההזמה דסומל רושק ינשה םרוגה .הצובקב םישחרתמה םיכילהתה

 תימיטפוא חור הררש תיחכונה האמה לש הנושארה תיצחמב .וז הירואית

 תוחוכ לרטנמכ ןוגראה יבגל לגודקמ ידי לע האטובש יפכ ,םינוגראל רשאב

 תדימב תוצובק לש אפרמה ןחוכ לע רביד סקופ םג .ןומהה לש םיינסרוה

 םוקמ שי ונתעדל .תואיצמל תידגנ הבוגת תרוצת וא השחכה ךות ,המ
 ,לשמל ,תאטבתמש יפכ םינוגראו תוצובק לש תיטסימיטפוא תוחפ הסיפתל

 םיינסרהה תוחוכב ןד הז גשומ .anti groups תא Nitsun לש הגשמהב

 הקומעה תובכרומה תא ןייצמ ןוצינ .םהלש יתריציה לאיצנטופבו הצובקב
 תוביסה תחאכ וז תובכרומ עיצמ אוה .תוצובקב תויועמשמה יובירו

 םירזוע הלא םיבוטיק .הצובקב תוקסועה תוירואיתה ןיב םימייקה םיבוטיקל

 ןיבש הז וניה רתויב טלובה לוציפה .ןוחטיבו תוטשפ לש היזוליא םייקל
 הניה סקופ לש רתויב תולודגה תויטרואיתה תומורתה תחא .ןויבו סקופ

 הלידגל רישע רוקמ הצובקב האור סקופ .תיתצובקה הצירטמה לש גשומה

 תשגדה ידי לע .גנירורימו גולאיד לש םיכילהת ךרד רקיעב ,תיטיופרת
 ידי לע הנזוא אלש הצובקה לש היצזילאידיא סקופ רצי הלא םיכילהת
 םיביסרגרה תוחוכה רגאמל ,הצובקב תודגנתהה תוחוכל הקיפסמ תוסחיתה

 .ןויב לש הירואיתב יזכרמ הכ םוקמ ולביק רשא םיינפקותהו םיינסרוהה
 םיביסרגרה םיטנמלאה תא השיגדמ ,תאז תמועל ,ןויב לש הירואיתה
 ראותמכ תוצובקב תולעופה (תויביסרפדו תויטוכיספ)-תוינושארה תודרחהו

 basic) תיסיסבה תורעשהה תשולש תגשמהב תקיודמ הכ הרוצב

assumptions). אצומ אוה .תוירואיתה יתש ןיב לוציפה תא ראתמ ןוצינ 
 תרזעב .םוטאנאטל יוטיב ןויב לצאו סוראל יוטיב סקופ לש הירואיתב

 םינובה תוחוכה ןיב ןומאל עיגהל ןוצינ הסנמ הצובק-יטנאה לש גשומה
 .הצובקב םיינסרהה תוחוכהו

The anti-group is not conceived as a monolithic force thai inevitably 

destroys the group processes, but requiring recognition and handling 

in order that the constructive development of the group can proceed 

without serious obstruction. 

 םלוא ,הרופ ומצעשכל אוה יביטקורטסדל יביטאירקה ןיב טקילפנוקה

 םינובה תוחוכהש תנמ לע דחוימ ןפואב וילא סחייתהלו וב ריכהל שי
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 .התוא םדקלו ךישמהל ולכוי הצובקב
 הלועפה - היארלו ,וז הדוקנב ריכהל חילצה אל i.g.a.^ יכ ונל הארנ

 אל תוחוכ ידיב יובש היה ומצע קנראהש ונל הארנ .טקנש תיביסלופמיאה

 םיטנמלאל תועמשמ הנתינ אלו הבישח קיפסמ התשענ אל ןכ לע ,םיעדומ

 לשכנ ןוגראה ,ןויב לש ותפשב .ןוגראב ןהו םרוקב ןה םילעופה םייתצובק-יטנא

 (תיטרקנוק ,תירמירפ הבישח) אטב גוסמ םיטנמלא לש היצמרופסנרטב
 ןפואב וספתנ םיילברו םירסמ .(תילובמס הבישח) אפלא גוסמ םיטנמלאל

 ,קוחר טלשב תזכרמה ירוטיפ .השחכוה םהלש תילובמסה תועמשמהו יטרקנוק
 .םיירופ תויהל םילוכי ויה אל ,ךילהתה עצמאבו סרוקה ירבח םע שגפמ אלל

 הרק .תוימינפ תומחלמ ןורתפל סרוקה לש לוצינ השענ ,ונל הארנ תאז תמועל

 ונלש בתכמב ואטבתהש סרה תוחוכ ןיב (collusion) הלועפ ףותיש ןאכ
 םינובה תוחוכב שומיש לש תורשפאה הענמנ ךכו ,i.g.a.^ ןוגראב סרה תוחוכל

 .תוחתפתהו הלידג םשל הז רבשמב

 "תיתביבס םא"כ תידסומ-תינוגראה היצקנופה תא האור ןוצינ

(environmental mother), תסרהנ ןוגראה לש הליכמה היצקנופה רשאכ, 

 .ידאירט גשומל הזה ידאידה גשומה תא ביחרהל תוצור ונא .לשכנ ןוגראה

 םאה וב םוקמב באל היינפכ חלשנ i.g.a.^ חלשנש בתכמהש תובשוח ונא

 ףוסב הבתכנ וז השקבש חוכשל ןתינ אל .הלכהב לשכנ (םיחנמה תווצ)
 ותא אשנ רשא ןיבר קחצי לארשי תלשממ שאר ."בא חצר" הרק הב הנשה

 רובע םיטקילפנוקו םירעפ ינפ לע רושיגה תומלגתה היהו םולשל הווקת

 הבוגתב ןולשיכהו דסומל היינפה הז עקר לע .תוומל הרונ ,ונתאמ םיבר

 לש תשלושמ היווחב ישילשה עוריאה הז היה .רתוי קומע דמימ םילבקמ

 תקספהו סרוקה תולובג לש תועיבקה רסוח ,חצרה) תילאטוט היצליהינא

 .(תזכרמה ירוטיפ רחאל סרוקה
 בושח תוחפ אל םלוא .ונדרש םנמאו ,תודרשיהב םיחמומ ,לארשיב ונא

 ךרד הניה רמאמה תביתכ .השדח הריציל וזכ היווח תונשל ךרוצה ונל
 שיגדהל תוצור ונא .הרקש המ לע הבישחו דומיל ךרד ךכל עיגהל תמיוסמ

 וניווחש םייבויחה םירבדה לכב תוריכמ ונא ןאכ ראותמש המ לכ תורמלש

 םייתריציה םיקלחב שמתשהל ונל ורשפאו ונתוא ורישעה רשאו סרוקב

 הריצי תוחוכו סרה תוחוכ" סנכה ינגראמל תודוהל םג תוצור ונא .ונלש

 תא ורציש ץבקמ ןותיעה תכרעמלו (1997 רבמצד) "יתצובקה לופיטב

 .וניתובשחמ תא איבהל ןתינ וב רשא בחרמה
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