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הקיזוסה םוק□ :הקיזוס תדקוסס הכרדה
הקיזוסב היפרתב הכרדהב התועמשמו
רימא תירוד

ריצקת
.הקיזומב היפרתה תנילפיצסידמ ילרגטניאו ינויח קלח הווהמ הקיזומב םיטסיפרת תכרדה

 (music centered musicהקיזומ תדקוממ הכרדה לש לדומ גיצהל איה הז רמאמ תרסמ
,הכירדמה םוקמ תא םג ומכ התועמשמו הקיזומה םוקמ תא ןוחבל therapy supervision),
הקיזומהו הקיזומב היפרתה תודשמ תונויער בלשמה ',סרואת חישב ותוא ןגעלו הז לדומב

גיצמ רמאמה .תיביטק"בוסרטניאה הירואתהמ ,היגולוכיספה הדשמ םיחוקלה םיחנומ םע
יתשב דקמתמו ,הקיזומב היפרתב הכרדהה אשונב תקסועה תורפס לש תירוטסיה הריקס
ךותמ תטלקומ הקיזומל הבשקה הזכרמבש השיג :הקיזומ תדקוממ הכרדהב תוירקיע תושיג
רפסמ תואבומ רמאמב .הכרדהה תעשב היח הקיזומ תריציב תדקמתמש השיגו לופיטה רדח

םיכילהת תוגציימ תואמגודה .ילש הכרדהה ישגפממ המכל ארוקה תא תוסינכמה תואמגוד

תורטמ ,תויועמשמב דקמתמ ןוידה .םיכרדומ םע תילקיזומ הדובע לש םינוש םינפואו
םוכיסל ',טרואתה חישב םנגעמו הכירדמב ,,תויוברעתהב םג ומכ תוילקיזומ הדובע תורוצו
תכרדהב התובישח תשגדומו הז הכרדה לדומב הקיזומה לש תוירקיעה תויועמשמה תואבומ
.הקיזומב םיטסיפרת

הקיזומ תדקוממ הכרדה ,הכרדה ,הקיזומב היפרת :חתפמ תולימ

המדקה
היפרתה תנילפיצסידמ דרפנ יתלבו ינויח קלח הווהמ הקיזומב םיטסיפרת תכרדה

םיטנדוטסה ,םלועבו ץראב הקיזומב היפרתל דומילה תוינכת לכב .הקיזומב

ימדקאה דסומב ןהו םהלש תישעמה הדובעה םוקמב ןה הכרדה םילבקמ
םיכירדממ הכרדה םילבקמ וא םישכור עוצקמ ישנא ,ץראב .םידמול םה ובש
לע תנתינ הכרדהה ,הקיזומב טסיפרת תישעמה הדובעה םוקמב ןיאשכ .2םישרומ
ךרואל הב תלקתנ ינאש תיזכרמה היעבה .םיילאיצוס םידבוע וא םיגולוכיספ ידי
םיכירדמ לע קר רבודמ אלו ,הכרדההמ ירמגל טעמכ תרדענ הקיזומהש איה םינשה

תוקוחר םיתעל םישמתשמ הקיזומב םיטסיפרת םג ;הקיזומב העיגנ םהל ןיאש

",הכרדהבו לופיטב הקיזומה  -ךב תושעל םילילצל ןת" סנכב הנתינש האצרה לע ססובמ רמאמה *

רפסב תילגנאה הפשב ומסרפתה רמאמה ךותמ םיעטק  2010.ינויב -30ב ,ןליא-רב תטיסרבינואב
, Amir, 2001) Music therapy supervision).שנירופ לש התכירעב
.דחאכ הבקנלו רכזל תוסחייתה הנשי ךכו ,הבקנ ןושלב םעפו רכז ןושלב םעפ בותכ רמאמה 1

םיבלשה תא ריבסמה ןונקת שי )תדרי( העבהו הריצי תועצמאב םיטסיפרתה לש יעוצקמה דוגיאל 2
.ךירדמ לש דמעמל םושר הקיזומב טסיפרת לש דמעממ רובעל תנמ לע רובעל שיש
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תירוד ;this

הקיזומ תדקוממ הכרדה לש לדומ גיצהל איה הז רמאמ תרטמ .הכרדהב הקיזומב

הקיזומה םוקמ תא ןוחבל (music centered music therapy supervision),
היפרתה הדשמ תונויער בלשמה יטרואת חישב ותוא ןגעלו הז לדומב התועמשמו

.תיביטקייבוסרטניאה הירואתהמ םיחוקלה םיחנומו הקיזומה הדשמו הקיזומב

לדומל !וקו תווהמה הקיזומב היפרתה תקיונקדפב תושיג
יתשל רושקה חיש להנתמ  1950תנשב הקיזומב היפרתה עוצקמ לש ודסוויה זאמ

 (Bonny,) (music as therapyהיפרתב הקיזומה :הקיטקרפב תוירקיע תושיג

) (music in therapyהיפרתב הקיזומהו )1971 ,1978; Nordoff 8c Robbins
תשמשמ הקיזומה ,היפרתב הקיזומה תשיגב (1994 ,J.(Bruscia, 1987; Priestley
תשמשמ הניא הקיזומה הבש ,היפרתב הקיזומה תשיג תמועל ,יונישל ירקיעה ןכוסכ

ךרד יטיופרת יוניש ידיל איבהל תנמ לע תמייקתמ אלא ,יונישל ירקיעה ןכוסכ
רשק הרושק הכרדהו תויה  (1987 ,Bruscia).לפוטמל לפטמ ןיב ישיא-ןיבה רשקה
ינוצרב ,הקיזומב היפרתה תנילפיצסידמ דרפנ יתלב קלח הווהמו הקיטקרפל קודה
לע רקיעב ססבתמ עצומה הכרדהה לדומ .הכרדהה אשונל הלא תושיג יתש ץמאל
אוה ךא ,יונישל ירקיע ןכוס הז לדומב תשמשמ הקיזומהש רחאמ ,הנושארה השיגה
ךרדומל ךירדמה ןיב ישיא-ןיבה רשקה םגש ןוויכ ,היינשה השיגהמ םג םלעתמ וניא
:הכרדה ישגפמ ינש לש רצק רואית הנה .יונישל םרוג הווהמ

,עוצקמ ישנאכ דובעל ולחה התע הזש הקיזומב םיטסיפרת לש הכרדה תצובקב .א

ללכב ךיא" :הלאשה תא התלעה תיטסיפרת ,ץראב תוא"יתמה תחאב המייקתהש
ילכ וחקל הצובקה ירבח תרשע .הלאשה לע רתלאל הצובקהמ יתשקיב "?םיליחתמ

וזק ומכ ,םינטק הפישנ ילכו םינשקשק ,הליצמ ,םיפות :רדחב םיאצמנש הקיזומ
,תיטואכ הקיזומ רדחב העמשנ תוינש רפסמ ךות .רתנספל שגינ והשימ .תויקורשמו

תלעבו רדגומ ןוויכ אלל ,תיסיסב המעפ אלל ,המירז אלל ,תיטננוסיד ,תעטוקמ
רותלאב יתפתתשה .הרעס ומכ יל עמשנ רותלאב יעצמאה עטקה .הנתשמ הקימניד
.תיסיסב המעפ לש ךשמתמ ףופית ידי לע העמק ותוא ןגראל יתיסינ םיוסמ בלשבו
,הקספ הקיזומהשכ .השלח המצעב רמגנו ךעד ףוסבלו העש עברכ ךשמנ רותלאה
,םלוכ .ינשרוד תרמוא םהינפ תעבהשכ םהיתואסיכ לע הרזח ובשייתה םיפתתשמה
לש תושוחת יוהיזל הליבוה החישה .רצונש הממ םיעתפומ ויה ,ללכה ןמ אצוי אלל
.הייפיצו חתמ ,הפצה ,הדרח ,לובלב

הצובקה ירבח תא שיגפה רותלאה .יונישל ירקיע ןכוס התוויה הקיזומה ,הז שגפמב

,ילש תוברעתהה .ידימ תושגר יוהיז רשפאו םכותב ווח םהש המ םע ישממ ןפואב
דוביעה .רותלאה תא טעמ הנגרא ,רותלאה ךלהמב יתיווחש השוחתה תובקעב האבש

םיכרד אוצמלו הדרחה תא תצקמב עיגרהל רשפא רותלאה תובקעב אבש ילולימה

ינא תפסונ האירקל .תושיגה יתש ןיב םיבולישו תויצאירו ורצונו הלא תושיג ופעתסה םינשה ךלהמב 3

 (1997 ,Music therapy in context (Pavlicevic.רפסל ארוקה תא הנפמ
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הקיזומב היפרתב הכרדהב התשמשמו הקיזומה םוקמ :הקיזומ תדקוממ הכרדה

תויהל הכפהש הלאש לע רותלא היה הז שגפמב ונדבע ובש ןפואה ".םיליחתמ ךיא"ל
הקיזוממ היה ירקיעה רבעמה רמולכ ,רותלאה לש ילולימ דוביעו תילולימה ותרתוכ
.םילימל

לע יל הרפיס איה ,הקיתו הקיזומב תיטסיפרת םע תינדיחי הכרדה תשיגפב .ב
יתעצה .םישגפמב ןגנל ןכומ וניא לפוטמהש היה הדקמתה ובש אשונה .הלש לפוטמ

יתלאש "?עודמ" .יל התנע איה ",הלוכי אל" .וילע רבדל םוקמב ותוא ןגנל הל
ינא ".ותוא רבדל יל לק רתוי ,ותוא רתלאל יל השק ;תעדוי אל" התנע איהו ,התוא

,ןגנל הל יתעצהש םימעפה לכבש הל יתרמא לבא ,ןגנל התוא יתחרכה אל ןבומכ

אל תא םגו ותא ךלש םישגפמב ןגנמ אל ךלש לפוטמהש בל ימיש" :הבריס איה
תא דבעל ונל הרשפא םיליבקמ םיכילהת לע וז הנבות ".יתא ךלש םישגפמב תנגנמ

הקיזומב תיטסיפרת התואש ררבתה .שחרתמה תא הקמעה רתיב ןיבהלו אשונה
רותלאה יבגל החוטב אל השיגרמ ינא"( הלש הקיזומה יפלכ דואמ תיטופיש התייה

הדמלש הלע ונתחישב ").םילימ םע יל לק רתוי .רתלאל תעדוי אל ינא םצעב ,ילש
יפ לע ףא .הידומיל ךלהמב הרתלא אל םעפ ףאו ,הקיזומל הימדקאב תיסלק הניגנ

אל איה תאז לכב ,הקיזומב היפרתה ידומיל ךלהמב רותלא יסרוקב הפתתשהש
.רתלאל חונ השח

תא .בויחב הבישה איהו ,הכרדהב רותלא לע דובענש הצור איה םא ,התוא יתלאש
לקהמ )הלש ילכה( רתנספב רותלא יליגרת עוציבב ונלחתה םיאבה הכרדהה ישגפמ
יתשב םילילצ העבראב רתלאל ,םילילצ ינשב רתלאל ,תחא עבצאב רתלאל( טושפהו
הקימנידב שומיש ,תדלקמה לכב שומיש( רתוי ישפוח ינדיחיו ףתושמ רותלאל )םיידי
לחה לפוטמהש יל הרפיס איה הכרדה ישגפמ המכ רחאל ).םינוש םיבצקמ ,תוריהמו
.םישגפמב ןגנל

.וזכרמב התייה איה ,שגפמה ךלהמב ישממ ןפואב הרדענ הקיזומהש ףא ,הז שגפמב

הטלחהל העגה ,ללמב התחכנהו היעבה יוהיז היה הז שגפמב ונדבע ובש ןפואה
— הילע דובעל הנוכנה ךרדה תאיצמו ,היעבה לע דובעל הצור איהש תכרדומה לש
שגפמב .םילילצב םיאבה הכרדהה ישגפמ תא ליחתהל וניתש לש תפתושמ הטלחה

הז היה .םיאבה הכרדהה ישגפמב םילילצל ךרדה תא וללס ןה ךא ,םילימ קר ויה הז

םיעדומ םיקלח םע ,םיטקייבוס ינש ןיב חיש וב שחרתהש יביטקייבוסרטניא שגפמ

ןכות הלעהש חיש ),הקיזומה רדעיהל תוביסה( םיעדומ יתלבו )הקיזומ רדעיה(
.הכרדהל יטנוולר

.הקיזומב תדקוממ הכרדה לש ינויערה ףצרב תווצק ינש םיווהמ הלא םישגפמ ינש

ןה .תמייק הניא איה היינשה המגודב דועב ,הקיזומ תמייק הנושארה המגודב
דקוממ הכרדה לדומב תועמשמ שי הרדעיהל ןהו הכרדהב הקיזומה תוחכונל
.הקיזומ
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הקיחמב היפרתב הכרדהה חשונב תורפסה לש תירוטסיה הריקס
עוצקמ .תיעוצקמה תורפסב תיסחי שדח אוה הקיזומב היפרתב הכרדהה אשונ

תוצראב םירשעה האמה לש םישימחה תונש תליחתב דסמתה הקיזומב היפרתה
.הכרדה אשונב םירמאמ עיפוהל וליחתה םינומשה תונש עצמאב קרו ,תירבה

תיתצובק הכרדה לע הבתכש הנושארה איה ) (1987 ,1984 ,Stephensסנפטס
 ":Supervision in contextווארב לש רמאמ עיפוה  1997תנשב .הקיזומב היפרתב
הייארב הכרדהה אשונ תא האיבמ איה ובו A balancing act" (1997 ,Brown),
ךרדומל ךירדמ ןיב תישיא-ויבה הקימנידה תנבהב תדקמתמו תיביטקייבוסרטניא
.הכרדהה רדחב

אשונל ולוכ שדקומה  (2001 ,Forinash),שאנירופ תכירעב רפס אצי  2001תנשב
הלעהו הפמה זכרמב הכרדהה אשונ תא דימעה הז רפס .הקיזומב היפרתב הכרדהה
קלוחמ רפסה .הכרדהב הקיזומה םוקמ תאו הכרדהה תובישח תא דקוממו זכורמ ןפואב

ברו תויתא תויגוס )ב( ;הכרדהה אשונב תקסועה תורפס תריקס )א( :םיקלח העבראל
תידסומ הכרדהו תיעוצקמ הכרדה )ד( ;תיעוצקמ-םורט הכרדה )ג( ;הכרדהב תויתוברת
,ילטסירפ יפל תיטילנא הקיזומב היפרת :ןוגכ ,הקיזומב היפרתב תועודי תוטיש יפ לע
.ינוב יפל הקיזומל ךרדומה ןוימדה תשיגו סניבור-ףודרונ יפל תיתריצי הקיזומב היפרת

םירושקה םיאשונב דקמתמו תישעמה םתדובעב םיטנדוטס תכרדהב קסועש רמאמ

ובו (2004 ,Edwards 8c Davison),ןוסיווידו סדראודא ידי לע םסרפתה תודגנתהל
ןתונ ותויהב ,ךירדמה לש יטופיש-יתוכמסה דיקפתב שיש תויתייעבה תא תולעמ ןה
תנשב .וידומילב טנדוטסה תא לישכהל ול תרשפאמה חוכ תדמע לעב םג ךא ,הכרדהה

,.■ Supervision of music therapyסדר'צירו רלימ-לדוא תכירעב רפס רואל אצי 2009

Odell-Miller 8c Richards, 2009) Theoretical and practical handbook),
ןהבש הדובע תורגסמ יפל הקיזומב םיטסיפרת תכרדהב םיקסוע םיקרפה בור ובש

.הקיזומב לופיט יזכרמו םיירטאיכיספ םילוח יתב ,דחוימ ךוניח :ןוגכ ,םידבוע םה

לע הכרדהב הקיזומב שומישב קסעש רמאמ הנושארה םעפב עיפוה  2010תנשב
הקיזומב היפרת לע רפסב קרפ עיפוה ןכ ומכ  (2010 ,Young 8c Aigen).הכרדה
הלעפהל לאיצנטופב קסע קרפה  (2010 ,Feiner).רנייפ ידי לע בתכנש המוארטו
תרגסמב תישעמה ותדובע ןמזב טנדוטס לצא המוארט לש ) (re-activationשדחמ
.ומצע לע רזוח המוארטל םרגש הזל המודה בצמשכ ,ךירדמ לצא ןכו םידומילה
םלוא ,הקיזומב היפרתב הכרדהה אשונב תובר בתכנ אל ,תוארל ןתינש יפכ ,םוכיסל

םיגציימ םירמאמהו םירפסה .רתוי הבר בל תמושת לבקמ אשונה תונורחאה םינשב

תכרדה ;תינטרפו תיתצובק  -םיטנדוטס תכרדה :הכרדהב םיירקיע תודש השולש
.הכרדה לע הכרדה ;תינטרפו תיתצובק  -הקיזומב םיטסיפרת  -עוצקמ ישנא

12
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הקיזומב היפרתב הכרדהב התועמשמו הקיזומה םוקמ :הקיזומ תדקוממ הכרדה

חכודחב □ידקומו תושיג
תושיג , 1994):ןורק(הכרדהב תושיג לש ןווגמ אוצמל ןתינ תיטיופרתוכיספה תורפסב

,תישיא תישגר החימצ לש היווח לע תוססובמש תושיג ,תויטקדיד-תויביטינגוק

 (,Alonsoיתפמא רשק לע ססובמה ישיא-ןיבה ךילהתה תא תושיגדמש תושיג
ךרדומה לע תוססובמה תושיג םג ןתמועלו לפוטמה לע תוססובמש תושיגו 1985),

).(Grinberg, 1990
תוכרדה )א( :םיירקיע םידקומ השולש שי ,ל"נה תושיגה לע ףסונ ,הקיזומב היפרתב

ידי לע ילולימ ןובילל םיאשונ תאלעהו רואית ,חוויד  -ללמ לע תוססובמש
;לופיטה רדח ךותב הטלקוהש הקיזומל הנזאה לע תוססובמש תוכרדה )ב( ;ךרדומה
.הכרדהה שגפמ ךותב הקיזומ תרצונ ןהבש תוכרדה )ג(

ובש ירקיעה ילכה וב רסחו דבלב ילולימ אוה חישה ןושארה גוסהמ תוכרדהב
תוברעתה ןפואל ליבקמ הז גוס .הקיזומה — לופיטב הקיזומב םיטסיפרת םישמתשמ

היעבה וא אשונה תרדגה — ) (2001 ,Stephens Langdonהכרדהב ילולימ-ילולימ
.תוילולימ ןה םהילע הדובעהו
הקיזומ — לופיטה רדחב הרצונש הקיזומל הבשקהב רבודמ ינשה גוסהמ תוכרדהב

תויוברעתהו לפוטמ—לפטמ לש תוילקיזומ תויצקארטניא ,לפוטמה עצבמש
ילקיזומה חישל םיבישקמ ךרדומהו ךירדמה הלא תוכרדהב .לפטמה לש תוילקיזומ

הכרדהה רדחל טלקומ ילקיזומ רמוח תאבה .תיגולוכיספו תילקיזומ ותוא םיחתנמו
ךרדומל ריכזהל ,לופיטה ךלהמב רכזיהל תנמ לע שגפמל תרזוח הנזאה תרשפאמ
לפטמה לש הקיזומה תא חתנל ),םיכילהת ,תובוגת ,תויוברעתה ןוגכ( חכשש םירבד

.הקיזומב יוטיב ידיל םיאב םהש יפכ לופיטב םירצונה םיכילהת ןיבהלו לפוטמהו
הקיזומה תועמשמ לש רתוי הבחר הנבהו הייצקלפר ,תוננובתה תרשפאמ הבשקהה
.ילופיטה ךילהתב
היפרת" תארקנה ,סניבור-ףודרונ תשיג איה הקיזומב היפרתב תוירקיעה תושיגה תחא

יהוז " (Nordoff 8c Robbins, 1977) (creative music therapy).הקיזומב תיתריצי
ילכ רדחב תרצונה הקיזומב האורו לופיטב היח הקיזומ תריציב תדקמתמש השיג
הקיטקרפ םה שגפמו שגפמ לכ לש אלמ דועיתו תוטלקה .לפוטמה לצא יונישל ירקיע
ילופיטה שגפמה לש תוטלקהל םיבישקמ הכרדהב .הכרדהל סיסב הווהמה ,תלבוקמ

תומוקמ םיהזמ ילקיזומה חותינב .וב התייהש הקיזומה תא תונקדקדב םיחתנמו

,תיתעבה תוינטנופס ,תינילק תוירחא ,יתריצי שפוח םירסח וא םימייק םהבש
העבה תויהל תולוכי אל םהידעלבש םיילקיזומ תודוסי  -ילקיזומ-יגולודותמ הנבמ

תויהל ךרדומה תא דדועמ ךירדמה .תטלשנ תוננווכתהו היציאוטניא ,תינטנופס
לופיטה ישגפמב רתלאלו רכומ ראוטרפרמ קחרתהל ,עודי אלב ןומא תתל ,ינטנופס

).(Turry, 2001
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רוציל אוה ןויערה .היח הקיזומב שומיש השענ ןהבש תוכרדה אוה ישילשה דקומה
םיכרדומ תצובק וא ךרדומ  -הכרדהב אצמנש ימ לכ ידי לע הכרדהה רדחב הקיזומ

ילקיזוממ )א( :הז דקומל םימיאתמ הכרדהב תוברעתה ינפוא השלש .ךירדמו
לוכיש עדומ אל רמוח ףושחל תנמ לע ומצעב ןגנמ ךרדומה הז בצמב — ילולימל
ךרד דבוע ךרדומה וז ךרדב  -ילקיזומל ילקיזוממ )ב( ;ילולימ ןויד לש דקומה תויהל
שגפמ לע רבדמ ךרדומה :המגודל .ןורתפל ותוא איבהל הקיזומל רשפאמו הקיזומה
אוה .האלה ותוא חתפל דציכו םיוסמ רותלא לש תועמשמב חוטב וניא אוה ובש

רתלאל ךישמהל שקבתמ אוה םויסבו ,רותלא ותואל המוד והשמ רתלאל שקבתמ

הזרפ ?4קזח ודנשרק הז היהי םאה :ךרדה תאיצמל ותוא ליבוהל הקיזומל תתלו
קימעהל תנמ לע הקיזומב םישמתשמ ןאכ .ילקיזומל ילוליממ )ג( ?תיריל תידולמ
 (2001 ,Stephans).הכרדהה תליחתב הלעה אוהש םיוסמ אשונב ךרדומה תנבה תא

,םיאשונ רוקחלו ןוחבל ןה הכרדהב היח הקיזומב שומיש לש תוירקיעה תורטמה

8 Austin Dvorkin, 2001; Youngז  (,Aigenתידגנ הרבעהו הרבעה ןוגכ
רשקה תא קימעהל !) (2001 ,Turryתויעוצקמ-תוילקיזומ תויונמוימ חתפל ;)2010
םיאשונ רוקחל ;)8 Austinז  (2001 ,Dvorkin, 2001; Scheibyךרדומו ךירדמ ןיב

םיאשונ רוקחל ;) (2001 ,Scheibyילופיטה שגפמב םילועש לפוטמל םיכיישה
תא טלוק אוה דציכ ןוגכ ,ילופיטה שגפמב םילועש )לפטמה( ךרדומל םיכיישה
לש העפשהה תא ןיבהל ;) (2001 ,Amirוילא עגונב שיגרמ אוה דציכו לפוטמה
ררחשל ;) (2001 ,Amirלפוטמה לעו לפטמה לע ,ילופיטה ךילהתה לע הקיזומה
תולגל ;) (2001 ,Amirםיוסמ אשונ רוקחלו חתפיהל ךרדומה לש תודגנתה סימהלו
תוהזה תא קזחלו לפוטמה לשו ךרדומה לש ) (blind spotsתורוויעה תודוקנה תא

ישגפמב הקיזומ תריצי ,הללכה רתיב  (2001 ,Scheiby).ךרדומה לש תיעוצקמה
תדדועמו ךרדומהו ךירדמה לצא תילקיזומ היציאוטניא חתפל תרזוע הכרדה

רימא םג ומכ ) (2001 ,Stephens Langdonןודגנל סנפטס .תויקחשמו תוינטנופס
תוחתפתהה תמרל םאתהב היח הקיזומל םינוש םידיקפת תוהזמ )(2001 ,Amir
הקיזומב םיטסיפרתו הקיזומב היפרתל םיטנדוטס רובע :ךרדומה לש תיעוצקמה
.תיעוצקמה תוהזה שוביגב רקיעב יתועמשמ הכרדהב הקיזומב שומישה ,םיליחתמ

ןיבהל ,תוילקיזומ תויוברעתהב תורושקה תויונמוימ חתפל רוזעל הלוכי הקיזומה
.תידגנ הרבעהו הרבעה יכילהת ןיבהל ליחתהל םגו לפוטמה תא רתוי בוט

ךרדומל רוזעל הלוכי הקיזומה ,םיקיתו הקיזומב םיטסיפרת םה םיכרדומהשכ

תא ןיזהלו הקיזומב היפרתב תוינשדח הבישח תוקינכטל רושקה עדי רובצל
תויכוניחה ,תויתכרדהה ,תויתלהנמה תויוביוחמהשכ ךרדומה לש ^musical mind
תושגר לע רבגתהל הלוכי איה .הקיזומה םע רשקב ראשיהל ותוא תורגתאמ תורחאו

תושדחתהו תישגר הכימת תריצי ךרד הקיזומב טסיפרתה לש ) (burnoutהקיחש
םג רוקחל רשפא הקיזומה תועצמאב ,םיישיא םיאשונ לע הדובעה לע ףסונ .תישיא

.הדובעה םוקמב תווצה ךותב םיטקילפנוקו םייטילופ םיאשונ
.קזחל שלחמ ,הגרדהב הקיזומה תמצעה  -ודנשרק 4
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הקיזומב היפרתב הכרדהב התועמשמו הקיזומה □וקמ :הקיזומ תדקוממ הכרדה

)(music-centered supervisionהקיחמ תדקוממ הכדדה לדומ
,לופיטה רדח ךותב הטלקוהש הקיזומל הנזאה לע תוססובמש תוכרדה ללוכ הז לדומ
המשמ ומש תא לאוש לדומה .הכרדהה שגפמ ךותב הקיזומ םירצוי ןהבש תוכרדהו

" (music-centeredהקיזומ תדקוממ הקיזומב היפרת" ,ןגייא רציש הירואת לש
תבלשמ לדומה ןגועמ הבש תיטרואתה תרגסמה Aigen, 2005) (music therapy).
הדשמ .היגולוכיספה הדשמו הקיזומה הדשמ ,הקיזומב היפרתה הדשמ תונויער
היפרתב הקיזומב תדקוממה הירואתהמ תונויער באוש לדומה הקיזומב היפרתה

לע ססבתמו ) (2005 ,music-centered music therapy) (Aigenהקיזומב
" (music-centered psychotherapy),הקיזומ תדקוממ היפרתוכיספ"ה ןויער
,היפרתב הקיזומה תשיג אוה םהינשל סיסבה  (1998 ,Bruscia).השורב עבטש
תיתועמשמכ תילקיזומה היווחה תאו יונישל ירקיעה ןכוסכ הקיזומה תא האורש

רידגמ ןגייא דועב (1971 ,Aigen, 2005; Bonny, 1978; Nor doff 8c Robbins).
םימקוממ הקיזומב היפרתה ךילהת לש םימזינכמה הבש וזככ ולש הירואתה תא
 (51 .Aigen, 2005, p),דבלב םיילקיזומה םינבמבו םיכילהתב ,תויווחב ,תוחוכב
תילופיט הדובעל סחייתמ "הקיזומ תדקוממ היפרתוכיספ" חנומהש ריבסמ השורב
הקיזומ תדקוממ הכרדהב .תוילקיזומה תויוסנתהה לע ףסונ ילולימ חיש שי הבש

הקיזומהש איה לדומה סיסבב הנומאה ךא ,ללמו הקיזומ :םיביכרה ינש םימייק
הקיזומ תדקוממ הכרדהב ,ןכל .קמועל םיכילהת תנבהל יתועמשמה םרוגה איה
ןוגכ ,םינוש םינווג תולעב ןה תויוסנתהה .זכרמב תואצמנ תוילקיזומ תויוסנתה
,ךרדומה ידי לע הקיזומ תריציו לופיטה רדח ךותמ תטלקומ הקיזומל הבשקה
,םידיקפת יקחשמ ,םירותלאב אטבתהל הלוכי וז הריצי .דחי םג םהינשו ךירדמה
םיאתמ חיש .הכרדהב םילועה םיאשונל םייטנוולרש תוריציו םיריש לש הניגנו הריש

תפשב שמתשמש חיש אוה הקיזומ תדקוממ הכרדה ןיבהל רשפא ותועצמאבש
וא הנבמל הקיזומ תדקוממ הכרדה תומדל ,ןכ םא ,רשפא .הרופטמבכ הקיזומה
תוליחתמ רמולכ ,ב—א לש רורב הנבמ תולעב תוכרדה שי :תילקיזומ הריצי לש גוסל

תומייתסמו תוליחתמ רמולכ ),ודנור לש הנבמ( א—ב—א ;הקיזומב תומייתסמ וא

תומייתסמו תוליחתמ ,ךפהל וא ,תילולימ החיש שי עצמאב דועב ,הקיזומב
אשונ לש תילקיזומ הריציל ןתומדל רשפאש תוכרדה שי .הקיזומה ךוותבו ,םילימב
,תויצאירווה תועיגמ וירחאלו םילילצב וא ללמב אב ישארה אשונה ןהבש ,תויצאירוו

גוסמ תילקיזומ הגוס תוריכזמש תויתצובק תוכרדה שי .ללמב וא םילילצב ןה םג
םיכרדומה דחא  -תרומזתה םע חיש-וד להנמו זכרמב אצמנ ןלוסה הבש ,וטר'צנוק
הנבמ אלל תוכרדה שי .הצובקה ירבח ןיבל וניב ילקיזומ חיש להנמו זכרמב אצמנ

הקיזומה ןהבש תוכרדה שיו ,ךרוצה יפל םוקמ םילבקמ םילילצה ןהבש ,רדגומ
עודמ ןיבהל םיסנמו הילע םירבדמ יכ ,דואמ תחכונ איה ךא ,ישממ ןפואב תרדענ
.הרסח איה

עבהבו תויווחב תוסנתהל איה הקיזומ תדקוממ היפרת לש הרטמהש ןעוט ןגייא

שומש המ .םה דח ילקיזומהו ינילקה ,וז טבמ תדוקנמ .הקיזומל תוידוחיי ןהש
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היווחה ,וז השיגבש ןוויכ ,תרחא ךרד לכב גשומ תויהל לוכי וניא הקיזומה ךרד

 (56 .Aigen, 2005, p).ותוהמו הקיזומב לופיטה תורטמ ןה תוילקיזומה העבההו
תרטמל העיסנ איה תילקיזומ היווח שיחמהל תנמ לע ןגייא שמתשמ הבש הרופטמ

סופיט לע רתווי אל לייטמ ףאש ומכ .הדובעה םוקמל העיסנ תמועל םירה סופיט
ףא הקיזומ תדקוממ הדובעב ,ןיינעה םצע אוה סופיטה יכ ,סופיט עסמ תעב םירה

הקיזומה הדשמ חנומ .ןיינעה םצע איה יכ ,תילקיזומה היווחה לע רתוי אל לפטמ

 musickingוא " — Elliot, 1995) musicing),גניקיזוימ" אוה וז הייאר שיחממש
ונחנאש והשמ קר אל איה ;הלועפ איה הקיזומהש ךכל הנווכה (1998 ,Small).
 (,Elliotתידוחיי עדי תרוצ הליכמ וזה היישעהו ,םישוע ונאש והשמ אלא ,םיעדוי

הליעפ איה םא ןיב ,תילקיזומ תופתתשהב רושקה לכ תא הסכמ גניקיזוימ 1995).
ןימאמ לומס  (1998 ,Small).תממעשמ וא תניינעמ ,תינסרה וא הנוב ,הליבס וא
דיקפתה תא ןיבהל לכונ ,הקיזומב םיברועמ םהשכ םישוע םישנא המ ןיבנ םא קרש
קלח איה גניקיזוימ תנבהש ,לומס ןעוט דוע .שונא ייחב תאלממ הקיזומהש תוהמהו

םילוכי ונחנא גניקיזוימ ךרד .םירחא םע ונלש םירשקה תכרעמו ונמלוע תנבהמ
תשדוחמ היווחב תוסנתהלו רבעב םתוא וניווחש יפכ םיסחי תוכרעמ תויחהל

תילקיזומה היווחה ,הקיזומ תדקוממ הכרדהב .םתווחל םיצור ונייהש יפכ ןהלש
םידיקפת יקחשמ ,תורתוכל רותלא( םיילקיזומה םיעוריאה .היישעה זכרמב איה
עדי הליכמש ,תידוחיי תילילצ היישע םה )רכו הריגס וא החיתפכ רותלא ,םיילקיזומ
.קלח הב םילטונה לע עדומ אלו עדומ ידוחיי

תיביטקייבוסרטניא הייאר  -הקיזומ תדקוממ הכרדהב הכירדמב ימוקמ
,ימצע םע ילש ,תכרדומה םע ילש עסמ  -עסמ איה הקיזומב היפרתב הכרדה ירובע
תכרדומה יכרוצל םאתהב השיגל השיגמ הענ ימצע תא תאצומ ינא .הקיזומה םע ילש
הבשקהל םאתהב םגו םדאכ הלש תולשבהו הלש תיעוצקמה תוחתפתהה בלשל ,ילש
הכרדהל םיאבומש םיאשונה םע תדדומתמו תיטקדיד ינא םיתעל .ימצעל ילש תימינפה
שי .םתוא רוקחל הל תרזועו תכרדומה תושגרב תדקמתמ ינא םיתעל ,יביטינגוק ןפואב
לפוטמה יבגל ןהו היבגל ןה ,ייתושוחתו ייומיד ,ייתושגר תא התא תקלחמ ינאש םימעפ

תוארל הנכומ איה םא ,הניבל יניב רשקה תא האיבמ ינא םהבש םיבצמ שיו ,הלש

תא ילש תכרדומה םע תקלחמ ינא םימעפל .םמע דדומתהלו םיליבקמ םיכילהת
תקלחמ ינא ,יטנוולר רבדהשכ ,תורחא םימעפו ,הקיזומב תיטסיפרתכ ישיאה ינויסינ

אשונבו תכרדומה לש תולשבבו ןויסינב יולת ןונימה .םיישיאה ייחמ והשמ התא
 ילוכ לכב שמתשהל הסנמ ינא ובש עסמ והז .הכרדהב דקמתהל הצור איה ובשםייביטיאוטניאה ,םיישגרה ,םייביטינגוקה ,םייגולויזיפה םירסמל בישקהלו בל םישל

יכרוצל ילולימו ילקיזומ חיש-וד תוכרדומה לכ םע תמייקמ ינא .יכותבש םיינחורהו
,םיעדומ אלו םיעדומ םיקלח םהינשלש םיטקייבוס ןיב חישכ השענ דוביעהו ,הכרדה
.הכרדהה תבוטל תומלועה ינשמ םייטנוולר םינכת הלעמ אוהו
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:ילופיטה שגפמב הרוק המ ,ןיבהל תכרדומל רוזעל איה הכרדהב ילש הרטמה

רקחל םילכ עיצהל ;תועצהו תונויער ,תויונשרפ עיצהל — לפוטמה תא ןיבהל ♦
רמוח חתנל ;תוילקיזומו תוילולימ תויטיופרת תויוליעפו תוקינכט לש הנבהו
.הכרדהל אבומה ילקיזומ

יפלכ ,הלש לפוטמה יפלכ תכרדומה תושגר רקח רשפאל  -המצע תא ןיבהל ♦
ךלהמב השוע איהש תויוברעתהה יפלכו הלש היווהה יפלכ ,ילופיטה ךילהתה

תושגר םע תכרדומה תודדומתה דדועל ;ולא תושגר םע תודדומתהו ,לופיטה
.םיוסמ לובג דע ,הכרדהה ךלהמב םיפשחנהו םיישיאה הייחל םיעגונה
:אוה ,תכרדומה לש תולשבלו ןויסינל ,הרטמל םאתהב ,ילש דיקפתה

.ךומתלו ליכהל ,תיתפמא תויהל ,בישקהל " -םע" תויהל ♦

םירושקה ףסונ יטנוולר עדימ לכלו םייתורפס תורוקמל תונפהל — עדימ תתל ♦
.הכרדהב םילועה םיאשונב

וקזחל ,הבש ימינפה ךירדמה תא בצעלו רוציל תכרדומה תא דדועל — רגתאל ♦

,הלש הקיזומב ןומא תתל תכרדומה תא דדועל ;), 1985טנמסייק(ןומא וב תתלו
התוא דדועל ;הלש היציאוטניאבו הבש תויתריציבו תויקחשמב ,הלש תוינטנופסב
,תוארל הלוכי הניאש המ תא תוארל הל רוזעל ;הלשמ תויונשרפו תונויער עיבהל
.הכרדהב םידקמתמ וילעש אשונה תובכרומל רתוי תעדומ היהתש ידכ

םיגשומב שמתשא ,הכירדמב ילש תויוברעתהה תאו תוחכונה תא ריבסהל תנמ לע

)" (1997 ,Bion, 1962; Ogdenירוור" גשומה .תיביטקייבוסרטניאה הירואתהמ
קוניתה לש ויתושגר תא לבקל תלוכיו תוחיתפ הל שיש םא לש הבצמ תא ראתמ
ללוכ "ירוור"ה .יטואכה ומלוע תא ןגראל ול תרזוע איה ךכו ,תועמשמ םהל תתלו

,תויצאיצוסא ,תובשחמ( לופיטה ןמזב לפטמה לש ושארב רבועש המ לכ תא
ןיבהל תרזוע וללה תויווחה לע תונעשיה ).םילילצ ,םיילקיזומ םיעוריא ,תונורכיז

הקיזומב היפרתה תורפסב םג  (1997 ,Ogden).עדומ אלב רשקב שחרתמה תא
הדוהי , 2005; 1999 ,De Backer 8c Van Kamp).הדוהי( "ירוור"ל תוסחייתה שי
םילילצ ,םיבצקמ ,תוניגנמ  -לופיט תעשב ילקיזומה "ירוור"ל תסחייתמ )(2005
בישקהל ךירצ הקיזומב לפטמהש תנעוטו ,ינטנופס ןפואב לפטמב םילועש םירישו

ךירדמה לצא םג םייק ילקיזומה "ירוור"ה .םתועמשמ תא ןיבהל תוסנלו הלא לכל
.יחורבו יפוגב ,ישארב רבועה לכ תא תללוכ הכרדהב ילש תוחכונה .הכרדהה תעשב

תובקעב ןה ,יכותב םידוהדהל חתפיהל יל םירשפאמ ונממ םיקלח וא "ירוור"ה
ןגראל ,ליכהל ,ךומתל :ומכ ,תורטמ שממל ךכבו ,הקיזומה תובקעב ןהו םילימה

רשפא  (1999 ,De Backer 8c Van Kamp).תועמשמ םהל תתלו םייטואכ םירותלא
תישיאה היווחב יתשמתשהו הרעס יתיווח הבש ,הנושארה המגודב תאז תוארל היה

השחרתהש תילקיזומה היווחה תא דבעלו רותלאה תא העמק ןגראל תנמ לע ילש
.הצובקב
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 (,Winnicottילאיצנטופה בחרמה אוה סחייתהל תשקבמ ינא וילאש ףסונ גשומ
תואיצמה ןיבל היזטנפה ןיב ןכוש רשא ,היווחה לש םייניב רוזאב רבודמ 1971).
םג ךא ,קוניתל םאה ןיב דירפמ ילאיצנטופה בחרמה .הקוניתל םאה ןיב חתפתמו

יביטקייבוסרטניאה בחרמל ליבקמ הז רוזא .קחשמה תועצמאב םהיניב רבחמ
קחשמ תרצוי הכרדהב תילילצ הדובע .ךרדומל ךירדמ ןיבו לפוטמל לפטמ ןיב רצונש

,:Reverie and interpretationורפסב .ךירדמה םע ךרדומה לש ילאיצנטופה בחרמב

,יסויבד ןיחלמה תא ) (1997 ,Ogdenןדגוא טטצמ Sensing something human
היפרתב הכרדההו לופיטה ,וז הייארב .םילילצה ןיב בחרמה איה הקיזומש רמאש
.םילילצה ןיב בחרמה םה הקיזומב

.דחיב הקיזומ םירצוי — "םיקחשמ" לש ןבומב םינגנמ ונא ,לופיטב ומכ ,הכרדהב
םיבישקמ םהינשש וא ,ולש הקיזומל ןיזאמ וא ותא ןגנמ ךירדמהו ןגנמ ךרדומשכ

.ילאיצנטופה בחרמב קחשמ שחרתמ  -תטלקומ וא היח  -לפוטמה לש הקיזומל
ינוציחה ללחה תא םיאלממ םילילצה — דחאכ ץוחבו םינפב תמייק תושחרתהה
הקיזומל הבשקה וא הקיזומ תיישע .םיינשהמ דחא לכ ךותבש ימינפה ללחה תאו

תושחרתהה :םדאה לש המלשה תינבתב הרושקה תימינפ תושחרתה תוררועמ
קפודה תצאה ןוגכ םייגולויזיפ םייוניש ונכתיי .המשנבו שפנב ,חומב ,ףוגב תמרגנ

םייוניש וא םוח וא רוק תשגרה ,תורומרמצ ,רתוי תוריהמו תוקזח בל תומיעפ —

,םייומיד ,תויצאיצוסא ררועת הקיזומה ,יאדוול בורק ,חומב .ףוגה תחונתב
תיביטקייבוסה תושחרתהל רעה ,ךירדמה .תונוצרו םייוואמ ,תויזטנפ ,תונורכיז
תולאש תולוע .הכרדהה תבוטל התוא לעתמ ,ולש "ירוור"ל ונייהד ,ולש תימינפה
רדשמ אוה המ ?ימינפה ומלוע לע טלוק ינא המ ?ךרדומה לע דמול ינא המ" :ןוגכ

,חתמ ,תוינוגבר ,תוינועבצ ,רשוע ,תויטלחה ,הייגרנא ,חוכ( תישגר הניחבמ יל
,המירז ,תוחיתפ ,תוריגס ,תונצחומ ,תומנפומ ,תודדובתה ,תודידב ,לוכסת ,לובלב

,הדרח ,דחפ ,בצע ,החמש ,האנה :ררועתהל םייושע םינוש תושגר "?)תועיקת
.תילנוסרפסנרט העדות תמרל רבעמו תינחור תולעתה תשגרה ונכתיי ןכ ומכ .סעכ
, 1999).רימא( תילולימ וא תילילצ תויהל הלוכי הבוגתה

הכרדהה רדח ךותח תואמגוד
הדניל

הליחתהו הכרדהל האב ,םינש  4לש יעוצקמ קתו תלעב הקיזומב תיטסיפרת ,הדניל
גולוכיספ ידי לע הקיזומב לופיטל הנפוה -6ה ןב ביטס .5הלש לפוטמ ,ביטס לע רבדל

ינב יפלכ תיזיפ תומילא ומכ ,תויתוגהנתה תויעבו ההובג תונפקות לשב רפסה תיב

הלוח השיא התייה ומאו ,ןמזה בור רוכיש היה ויבא ;סורה תיבמ אב ביטס .וליג

התאר הדניל .הריעצ תוחאו ונממ םילודג םיחא ינש ול ויה .םאכ הדקפת אלש
םתשיגפ וז התייה .רפסה תיבב אצמנש הקיזומב לופיטה רדחב ינטרפ ןפואב ותוא

,רדחל אב אוהש הרפיס איה .ותא העוקת השיגרמ איהש הרמא איהו ,תישישה
.תויתא תוביתמ םייודב ,םילפוטמה לש ןהו םיכרדומה לש ןה ,תומשה לכ 5
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,תויורשפא ול העיצמ איה .ןאכ תושעל המ ןיאשו םמעושמ אוהש ריהצמ ,בשייתמ
רבד לכל ברסמ אוה לבא ,ריש בותכל וא רדחב םיאצמנש הקיזומ ילכב ןגנל ומכ
ול עיצהל הכישממ איה .הלחתהמ היה הז ךכ .תוליעפ םושב ףתתשהל הצור וניאו

םרוג הז ךיא ,התוא יתלאש .ול העיצמ איהש רבד לכ החוד אוהו ,תושעל םירבד
תעדוי אל איה .םינוא רסוח השחו דואמ תלכסותמ איהש ,התנע איהו ,שיגרהל הל

דומח דליכ ותוא הראית איה ,ביטס תא ראתל הנממ יתשקיבשכ .וילא עיגהל ךיא

תא אצמתו לושכמה לע רבגתת איה םאש ,הנייצ איה .דואמ תבבחמ איהש דואמ
שיגרהל יל המרג וילע הרביד איה הבש ךרדה .דחיב דובעל ולכוי םה ,וילא ךרדה

".וישכעו ןאכ" ביטס יפלכ השיגרמ תמאב איה המ ,יתיהתו ,תמיוסמ תוחונ-יא
יתעצה .רתנספל הכלה איה .המיכסה איהו ,הקיזומב היתושגרה תא רוקחל יתעצה

לופיטה רדחב אוהש יפכ קוידב הנוימדב ביטס תא תוארל ,םייניע םוצעל הל
,דואמ תירירבשו הנידע התייה הלש הניגנה הליחתב .רתלאל ליחתהלו הקיזומב

הנגינ ןימי די — וידחי םיידי יתשב הנגינ איה .רתנספה לש תיעצמאה תדלקמב
רותלאה .6ונאיפ-וצמ ,םלוסה לש םידרוקאב התוויל ןימי דיו רונימ ימב הידולמ
.7הטמלו הלעמל ,תדלקמה לכ לע ,םיידיה יתשב קזח וי'גפרא תועצמאב חתפתה
המירה הדניל .העוגר המינב ומויסל עיגה רותלאהו ,העגרנ הפוסה .הפוסכ עמשנ הז

יל ןתונ אל אוה .וילע תסעוכ ינאש הארנכ ,בוט" :הרמאו רתנספהמ םיידיה תא דימ
ברסמו רדחב רבד םוש השוע אל אוה םא ותא דובעל הלוכי ינא דציכ !ותא דובעל

ךכ לכ הסנמ ינא !וילא עיגהל יל ןתונ אל אוה יתושעל ול העיצמ ינאש רבד לכל
איה הז עגרב ".יתרזע תא הצור אל אוה וליאכ הארנ הז לבא ,רשק ותא רוציל השק
הלכי איה םואתפ .רשק ותא רוציל ידכ ידמ הצמאתהש הניבה איה עתפל .הקתתשה

חתפמ ויה הלש הלא םיטפשמ .תונויערב ותוא "תקנוח" איהש בר רוריבב תוארל
התייה רשק ותא רוציל תוסנל הלש ךרדהש יל הארנש ,יתרעה .היצאוטיסה תנבהל

תונויער תתלו תויוליעפ ול עיצהל  (doing) -היישעה תמרב הקוסע התויה ידי לע
היווהל הבישקה אלו וילא תננווכמ התייה תמאב אל איה לבא ,תושעל רשפאש המל

יפלכו ביטס יפלכ השח איהש סעכה תא ףשח רתנספה לע רותלאה  (being).ולש
הרבידו רתנספה לע הרציש רותלאל הבישקה איה .חטשה ינפ לע ותוא הלעהו המצע
התשגרה לע תונבות לבקל התייה הלוכי ךכ .תורישיבו תוחיתפב רותלאה ירחא דימ

אל הזש ךכל תוביסה לעו וילא עיגהל התסינ הבש ךרדה לע ,ביטס יפלכ תיתמאה

דגנתה עודמ ,ביטס לש ימינפה ומלוע תא ןיבהל דחיב וניסינ ןכמ רחאל ".דבע"
עקרלו וייח תודלותל טרפב רדחבו ללכב ותוגהנתה תא רשקל וניסינ .ךכ לכ הל
םאה ,תוארלו התוא ןוחבל ,התוסנל וכרד התייה וז ילואש ,יתרמא .ולש יתחפשמה

יפ לע ףא ותוא תלבקמ איה םא ,קודבל הצר אוה ילוא .ןומא הב תתל לוכי אוה
תתל דמל אוהש הדיחיה ךרדה ילוא .התוא סיעכמו לכסתמ ,וזה ךרדב גהנתמ אוהש

רובעל ידכ םייד םיקזח םה םא תוארל ידכ ,םתוא ןוחבל התייה םירגובמב ןומא

.תינוניב המצעב הניגנ  -ונאיפ-וצמ 6

.הז רחא הזב םילילצה תעמשה  -וי'גפרא 7
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איה בל תמושת תלבקלו רשק תריציל ריכמ אוהש הדיחיה ךרדה ילוא ?ןחבמה תא
יתפמא תויהל םיכרד לע ונרביד ?ונממ םיפצמש הממ ךפהה תיישעו תודגנתה ידי לע

תא ףקשלו ומצע אוה תויהל ול ןתית איהש העיצה הדניל .וילא עיגהל ידכ ויפלכ

,םירחא םישנאב ןומא תתל ךכ לכ השק יאדווש ,ול רמאתש ;ןטק ילכ לע ותייווה
,דוע העיצה איה .והשמ תושעל ןכומ היהי אוהש דע תוכחל תונלבסה הל שישו
.ףתתשהל ונממ שקבל ילבמ ול ןגנתש

.הברעתהש יפכ הברעתה איה עודמ ,הקמעה רתיב רוקחל התצר הדניל ןכמ רחאל

".ידמ השק תדבוע" :וילע רתלאל אשונ הל יתתנו ,הקיזומ ךרד תאז רוקחל יתעצה

המצעב תוינימש :דואמ הנבומ ןפואב םהב הנגינו הליצמבו סוגנובב הרחב איה
יתייהש יתנחבה .הקספה אלל ,ידמל בר ןמז המצע לע הרזח תיבצקה תינבתה .הקזח
.ריווא ףואשל תנמ לע רדחהמ תאצל הצור ינאש יתשגרה .םושנל יתישקתהו החותמ

ךכבש ונבה .הייח ןיבל וזה היווחה ןיב רשק תוארל הלוכי איה םא ,התוא יתלאש

איה  (doing),תדמתמ היישעב תאצמנ רמולכ ,ןמזה לכ המצע תא הקיסעמ איהש

תא חקית איהש ,יתעצה .המצעל הבישקמו תרצוע אל איה .היתושגרמ תחרוב
הדנילל הרזע וז היווח .הקמעה רתיב אשונה תא רוקחתו הלש לופיטל וזה הנבהה

ןיאמ רתוי בוט ןיבהלו ביטס םע הלש תוברעתהה לש תויביסנטניאה תא שיגרהל
ביטס יפלכ רתוי החותפ תויהל הל הרשפא וז הראה .וזה תוברעתהה תרוצ העיגה
.ומע רשק תריציל תורחא םיכרד תוסנלו

תושגר הפשח איה הנושארה םעפב :םידיקפת ינש האלימ הז שגפמב הקיזומה

םתוא רמול הלכי איה ,תילקיזומ םתוא התווח הדנילש ךכ ידי לע  -םייובח
הרבגהכ השמיש הקיזומה היינשה םעפב !תופסונ תונכותל איבהש רבד ,םילימב

לעו "ידמ השק תדבוע" המתל םילילצ הנתנ הדניל — ) (sound amplifierתילוק
רשקה תא ןוחבל ונלוכי היווחה רחאל קר .רתוי תיביסנטניאל וז היווח הכפה ךכ ידי
.תכרדומה לש הייחל המתה לש
הנוד

רפס תיבב דובעל הלחה ,הידומיל תא המייס התע הזש הקיזומב תיטסיפרת ,הנוד

םוקמב דבעש ינילק גולוכיספמ הכרדה הלביק איה .תוישגר תויעב ילעב םירענל

לע הרפיסש רחאל .םייעובשב םעפ הקיזומב היפרתב הכרדה לבקל יילא האבו
םע הלש היפרתה ישגפמבש הקיזומב דקמתהל הצור איהש הרמא ,טעמ המצע
.דבכ ןואכידב יורש היהש  15,ןב רענ ,ןדע םע לופיטמ הטלקה האיבה איה .םירענה
רשק ילב טעמכ ,ולשמ םלועב אצמנכו שידאכ ותוא הראית איהו ,רביד ישוקב אוה
רדחבש הקיזומה ילכ תא רוקחל הצור היה אוה םא ,ותוא הלאש הנודשכ .תואיצמל

,עבצא ילצלצ — םילכ המכ חקל אוה .תוסנל םיכסה אוה ,םהלש םילילצה תאו
לע הלודג הליצמו םילגר שולש לע ףות ,םייטביט םינומעפ ,תוטיינטסק ,די ינומעפ
ראתל הנודמ יתשקיב הליחתב .רדחב רצי אוהש תטלקומה הקיזומל ונבשקה .דומע
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הנבמה ,דואמ תיטא הקיזומה :הרמא איה .םיילקיזומה הנבמהו םיטנמלאה תא יל
:רבדה ותוא תא השוע אוה ילכ לכב .8ומיסינאיפ לש המצעב ,לילצ ירחא לילצ אוה

דציכ ,יל רפסל הנודמ יתשקיב ןכמ רחאל .הליצמבו ףותב וליפא ,ןטק דחא לילצ

ינא רותלאל הבישקמ ינאשכ" ?הנממ הלע המ — ולש הקיזומהמ המשרתה איה
ץמש אללו האנה אלל הקיזומה תא רצי אוה .םייח ןיא ,היתפא ,תודבכ השיגרמ
הבישקמ איהשכ הלצא תולוע תושוחת הזיא ,התוא יתלאש .הבישה ",תויתריצי לש

קומע ןואכידב ןדע ;םומעשו םינוא רסוח השיגרמ איהש ,התנע איהו ,הזה רותלאל
.לופיטה תליחתמ שגפמ לכ ןגנמ אוה ךכש הרפיס איה .ןמז זובזב היהי ותא דובעלו

ןכא אוהש החוטב התייה אל איהו ,םמעושמ הל הארנ אוה םא ,התוא יתלאש
ןייצל יואר( 'הקיזומב היפרתל אובל ךישממ אוה עודמ ,ןכ םא ירהש ;ךכ שיגרמ
גולוכיספה םע תחא הצעב הקיזומב לופיטל אובל רחב אוהו ,הבוח הניא היפרתהש

.ול הבישקמ איהש ,התנע איהו ,ןגנמ אוהשכ השוע איה המ ,התוא יתלאש ).ולש
השיגרה איהש ,הרמאו הלילשב הבישה איהו ,ותא ןגנל התסינ איה םא ,יתלאש
אוה הבש ךרדב השוע אוהש המ לכ תא לבקלו ולש בחרמה תא דבכל הכירצ איהש

הכרדהב היצאוטיסה תא רוציל תוסנל הנכומ היהת םאה ,התוא יתלאש .תאז השוע

םתוא תא הרחב ,המיכסה איה .ןדע תא תקחשמ איהשכ היח הקיזומב שמתשהלו
,התוא יתלאש .ןגנמ אוהש וזל דואמ המוד ךרדב הנגינו שמתשמ אוה םהבש םילכ
איהש ךכב .קירו ןואכיד השיגרהש ,התנע איהו ,תאז תושעל השגרהה התייה ךיא

תא תווחל המצעל התשרה איה ,וילילצ תא התקיחו הלש לפוטמה תויהל הכפה
ןכמ רחאל .ןדע לא הנממ דוקימה תא ריבעה רבדהו ,המצע רתיב וללה תושוחתה
.הנגינ איהש לילצ לכל דה יתרציו םילכ םתוא תא יתחקל ינאו ,בוש תאז התשע איה

תילילצ תוכיא תפתושמה הניגנל התייה ,םילילצ םתוא טעמכ ויה םילילצהש ףא
רתוי תצק וב ויה ,ךכ לכ קיר היה אל אוה — רותלאה תא הניש יתרציש דהה .הנוש

יתוא התווח איה ,הנודל דואמ המוד ןפואב יתנגינש ךכ ידי לע ,ךכ לע ףסונ .םייח

יתיניש אלו התא יתייהש הדבועהש הרמא הנוד .רשק וניניב רצונו ,התא תאצמנכ

ןאכ .הב תכמות ינאש שיגרהל הל המרג הלש םיילקיזומה םיטנמלאב רבד םוש
תחכונ תויהל הלוכי איה ךיא ,הל יתמגדהו ,םידיקפת קחשמבו גנילדומב יתשמתשה

הרקח הנודו ,ןדע תא יתיקיח ינא ,םידיקפת ונפלחה ןכמ רחאל .ןדע םע תילקיזומ
לע ונרביד .תישגר-תילקיזומה המרב ןדע םע תויהלו םילילצל ביגהל תונוש םיכרד

הנוד לש התעצהל ותמכסה ,םישגפמל תועיבקב ואוב םצעב תוארל רשפאש ,ךכ
םיקלחל םינמיס ,רחבש םילכה לכב ותניגנו םהב ןגנל ונוצרבש םילכב ותריחב ,ןגנל

,ולש תוריחבה לש תועמשמה תא ןיבהל וניסינ .ולש רתוי םייחהו רתוי םיאירבה

דבלמ ,תכתמ ילכ םבורו ,הליצמהמ ץוח ,םינטק םילכ דימת רחוב אוהש וניארו
הדיעמ ,םילודג םילכ םהש ,הליצמבו ףותב ולש הריחבה ילוא .ףותהו תוטיינטסקה

היהי לילצה םג דיתעבש תורשפא לע זמרמ ילוא לודגה ילכה :הבוט הזונגורפ לע
.רתוי לודג

.דואמ השלח המצעב הניגנ  -ומיסינאיפ 8
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ינאש תוכרדהב דואמ םיישומיש םילכ םה גנילדומו םידיקפת יקחשמש תאצומ ינא
הילע תודקמתהמ רבעמ רשפאתה ,לפוטמה תויהל עגרל הכפה הנודש ךכב .השוע

רותלאה יוקיח תועצמאב ימינפה ומלועל רתוי הקומע הסינכ — וילע תודקמתהל
הל העייסו ויפלכ רתוי תיתפמא תויהל הל המרג היווחה .זכרמב ותדמעהו ולש
תויוליעפה לש םג אלא ,ותוא התאר הבש ךרדה לש קר אל רתוי הרורב הנומת לבקל
.םילילצה תועצמאב ותא תויהל ידכ תושעל הלוכי איהש
דיוד

תיב .םיטסיטוא םידליל רפס תיבב םייתנשכ דבע  24,ןב הקיזומב טסיפרת ,דיוד
וניוצ ויבג לעש חול היה דלי לכל .תוגהנתה בוציע לע ותדובע תא ססיב רפסה
תוגהנתה רובע תודוקנ ודרוהו הבוט תוגהנתה רובע לביק אוהש תויעובש תודוקנ
.גוהנל דציכ עדי אלו וזה השיגה תא אנש אוה יכ ,דואמ לכסותמ שיגרה דיוד .הער

רפסה תיב להנמ ,ךכ לע ףסונ .רפסה תיבב דובעל ליחתהש זאמ ןיינעב קבאנ אוה
וכרענש םיעפומב ילקיזומה קלחל יארחא תויהלו הנש םויס עפומ ךורעל ונממ הפיצ

תורזח תושעל ךירצ היהו הלא תויוליעפ רובע תופסונ תועש לביק אל דיוד .םיגחב

תיבב תרומזתו הלהקמ םיקי דיודש הצר להנמה ,ןכ ומכ .לופיטה תועש ןובשח לע

םייעובשב םעפ הכרדהל יילא אב דיוד .תורזחל תויעובש םייתעש שידקיו רפסה
דיוד .הכרדהל איבה אוהש םיאשונה ויה הלאו ,הזה רפסה תיבב דובעל לחה זאמ

תמאב ןיבמ וניאו ןטלתשו ינעבות אוה להנמהש שיגרה אוה .סעוכו לכסותמ שח
תונורקעלו "ןימאמ ינא"ל םינומא רמוש וניא אוהש שיגרה דיוד .ותדובע תאו ותוא
יללכ ןפואב .ירפ תאשונ ותדובעש שחו םידליה םע דובעל הנהנ אוה ,תאז םע .ולש

,תוליעיב ותדובע תא תושעל לוכי אל אוהו תויהש ,יל רמאו דוכלמב שיגרה אוה
.הביזע לע בשוח אוה

םיישקל תיתפמא יתייהו דיודל יתבשקה ,הכרדהל םינושארה םישדוחה תשש ךשמב
המל תדגונמה היפוסוליפמ קלח תויהל ךתוא חירכמש םוקמב דובעל השק ןכא .ולש

.דבלב תילולימ וסעכו ולוכסת תא ררחשל דיודל יתתנ הז בלשב .וב ןימאמ התאש

אוהש ,רמאו בריס אוה ,הקיזומב וסעכ תא אטבל תוסנל ול יתעצה דחא םוישכ
אוצמל דחיב וניסינ .ותאשל לכוי אלש דע ,דיחפמו לודג הכ היהי לילצהש דחופ
היפוסוליפהמ קלח תויהל לוכי דיוד דציכ תוארל ,היצאוטיסה םע דדומתהל םיכרד

היפוסוליפה יפל דובעל שפוחה תא ומצעל תושרהל םג ךא ,רפסה תיבב הגוהנה

,רמא אוהו ,ונממ שרוד הזה ןורתפה המ ,ןיבהל וניסינ .לופיטה רדח ךותב ולש
.םינוש םינווגב אלא ,ןבל—רוחשב אל םירבד תוארלו רתוי שימג תויהל ךירצ אוהש

ךירצ אוהש ,הנע אוה ,וזה תושימגה לע םלשל וילעש ריחמה המ ,ותוא יתלאששכ
לעו "קדוצ תויהל" לע רתוול ךירצ םג אוה .ול השק רבדהו ,האלמ הטילש לע רתוול
".ןוכנ המ עדויש הז תויהל"

תולהקמ ,תוגיגח ,םיעפומ לע ונרביד .םינושה םיאשונה תא דירפהל דיודל יתרזע
הסיפתל עגונב דיוד לש תושקונהמ האצותכ היה ישוקהמ קלחש ונאצמ .תורומזתו
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לע ונרביד .ךייש וניא המו ותדובעל ךייש המ ",ןוכנ וניא" המו "ןוכנ" המ לש
לולעש ילאיצנטופה קזנה לע םג ומכ להק םהב שיש םיעפומב ילופיטה לאיצנטופה
רדהנ רבד אוה עפומה םימיוסמ םילפוטמ רובעש תוארל ונלוכי טאל .םרגיהל

תוארל ונלחתה הגרדהב .םיאתמ וניא אוה םירחא םילפוטמלש דועב ,ותושעל
לכתסהל ליחתהו יטרפל יללכהמ ךלה אוה .םירבדל שגינ דיוד הבש ךרדב יוניש

יונישה רחאל קר .ןורקיעה לע שקעתהל םוקמב ,היצאוטיס לכ לש תוידוחייה לע
השוחת יל התייה הכרדהה ךילהת לכ ךרואל .רתוי ישיא ,רחא חטשל רובעל ונלוכי

וילא דיוד לש ויתובוגתשו ,השקונ בא תומד דיוד רובע גציימ רפסה תיב להנמש
ששח ןיידע דיוד לבא ,ילקיזומ םידיקפת קחשמ קחשל יתעצה .הרבעה תובוגת ןה

תא תוארל ,ויניע תא םוצעל ונממ יתשקיב .ילולימ םידיקפת קחשמ ונקחישו ךכמ
,ויבא לא רבדמ םצעב אוהש יל רורב היה ,תאז השע אוהשכ .וילא רבדלו להנמה

אוהש םעפ לכבש ,להנמל רמא דיוד .וייחב דואמ תיטננימודו השקונ תומד היהש
תויהל לוכי היה אל אוה .עיגפו םינוא רסח ,ןטק  -דלי ומכ שיגרמ אוה ,וילא רבדמ
ןיב דירפהלו וזה הרבעהה תא קודבל ונרובע תלדה תא החתפ וז הנבות .ומצע אוה
הכרדהבו ,ולש ישיאה לופיטב הדובע ךשמהל אשונה תא חקל דיוד .תויומדה יתש
םישגפמל הקיזומ ונפסוה רתוי רחואמ בלשב .תוריהב רתיב םירבדב ןנובתהל ונלוכי

ולחה ולש רתנספה ירותלא .תילקיזומ ךרדב וסעכ תא עיבהל תואינ דיוד .ונלש
היהש ברה בצעה תא עומשל ונלוכי .םייטמרדולמו םידבכ תויהל וכפהו סעכ ינועט
תפישח .בצע שוחל רשאמ סועכל רתוי לק דיודל היה ,וייח ךלהמב .סעכל רבעמ םש

תא תחקל היה לוכי אוהו ,ומויקב חכוויהל ול הרשפא הקיזומה תועצמאב בצעה
ךישמה דיוד .אשונה תא דבעלו רוקחל ךישמהל ידכ ,ולש ישיאה לופיטל רבדה
,הכרדהל םירחא םיאשונ איבהל לחה אוה .בוזעל בשח אל רבכו רפסה תיבב דובעל

:תיעוצקמהו תישיאה  -תומרה לכב דובעל ונכשמה .לופיטה רדח ךותמ םיאשונ
תא ןיבהל תוסנל ,ויתולועפו ויתויוגהנתה תא ,לפוטמה לש הקיזומה תא ןיבהל
תוושהלו היפרתה רדחב דליה ןיבל וניב הקימנידה תא חתנל ,דיוד לש ויתובוגת

תרחא תיתועמשמ תומד ןיבל וניב וא הכרדהב וניבו יניב תמייקתמש וזל התוא
.םילימב ןהו הקיזומב ןה — תאז לכ ,וייחב

התייה אל דיוד םע ילש הכרדהב ןושארה בלשבש תוארל היה רשפא וז המגודב

תסנכה לע שקעתהל ייניעב ןוכנ היה אל הז בלשב .םילילצהמ דחפ דיוד .הקיזומ

תכלל רתוי ןוכנש יתשגרה .הל דגנתמ אוה עודמ ןיבהל תוסנל םג ומכ הקיזומה
,תויתוכמס תויומד םע השק דיודל .הקיזומה תסנכה ןיינעב השקונ תויהל אלו ותא
העיפוה הקיזומה .וניניב רצונש יתכרדהה רשקב וזככ יתוא הווחי אוהש יתיצר אלו

ולש םיימינפ םיכילהתל עדומ תויהל ךפה אוהש לככ .רתוי חונ שיגרה דיודשכ
השקונה הסיפתב שמגתהל היה לוכי ,התסיפתו להנמה תומד תייווח לש רשקהב

הניחבמ "ןוכנ אל המו ןוכנ המ" לש רשקהב תולעל םיפסונ םינווגל תתלו ולש
.הכרדהל הקיזומ סינכהל היה רשפאו ,הדרי הדרחה ,ליבקמב .תיפוסוליפ
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רימא תירוד

ןויד
תדקוממ הכרדהב הקיזומ לש םינושה םינפואבו תורטמב ,תויועמשמב התע דקמתא

תרגסמל תוסחייתה ידכ ךות ,הכרדהב הקיזוממ תוענמיהה אשונב סג ומכ הקיזומ
.לדומה סיסבבש תיטרואתה

םמיצעוכו םייובח תושגר ףשוחכ רותלא
ףושחל איה הכרדהב תרצונש הקיזומ לש תורטמה תחא ,תואמגודה ןמ הלעש יפכ

 (,Amirךרדומה לש ) (blind spotsתורוויעה תודוקנה תא תולגלו םייובח תושגר
ירבחל יתעצה ,המדקהב רכזוהש ,ןושארה הכרדהה שגפמב 2001 ,2001; Scheiby).

תחא לש הלאש לע תססובמ התייהש תרתוכל רותלא רוציל הכרדהה תצובק
יב הלעש ןורכיז — "ירוורה"מ רשייה אב ןויערה .שגפמה תליחתב תופתתשמה
הבשחממו ,הדרחו לובלב הברה התווחש הריעצ הקיזומב תיטסיפרתכ יכרד תליחתמ
,ןכאו .םילימב םהילע רבדל השק היהי ילואש חטשה ינפל תחתמ םיבר תושגר שיש

חתמ ,הדרח ,לובלב לש תושוחת תמצעהו יוהיזל הליבוה רדחב הרצונש הקיזומה

.םילימב — רתוי רחואמו ,םילילצב םוקמ ולביקו ופשחנ הלא תושוחת .הייפיצו
הקיזומ עוציבש תנעוטה (2001 ,Scheiby),יבייקס ידי לע קוזיח תלבקמ וז תוסנתה

הרוצ םהל ןתונ אוהש ךכב ,םישק תושגר עיבהל דומלל ךרדומל רשפאמ היח
.תרחא ךרד לכב האטבל וא הריבעהל רשפא-יאש תידוחיי תילקיזומ

לש המגודב ",ךלש לפוטמה יפלכ השיגרמ תאש המ תא ינגנ" :תרתוכל רותלא
יפלכ הסעכ תא התווח הדנילש ךכב .תונכותל איבהו םייובח תושגר ףשח ,הדניל
,סעכה לש דוביע רשפאתה ךכו ,וב ריכהל הלכי איה ,ילקיזומ ןפואב הלש לפוטמה

 (soundתילוק הרבגהב םג השמיש הקיזומה וז הכרדהב .תופסונ תונכותל איבהש
ךפה ילילצה יוטיבהו ",ידמ השק תדבוע" המתל םילילצ הנתנ הדניל amplifier):
דוביעב תופסונ תונבות ידיל האיבהש היווח ,תישחומו תיביסנטניאל היווחה תא
הצור ינאש יתשגרה .םושנל יתישקתהו חתמ יתיווח הכירדמב ינא ,רומאכ .ילולימ
רוקחל הדנילל יתעצה "ירוור"ל הבשקה ךותמ .ריווא ףואשל תנמ לע רדחהמ תאצל
.הייחב וזה המתה תא

תא רתלאל בשייתמ אוהשכ קר ךא ,שיגרמו שח אוהש המל עדומ ךרדומה םיתעל
רותלא ,דיוד לש המגודב .ומויקל עדומ היה אל ללכ אוהש רחא שגר ףשחנ ,שגר ותוא

.ליכהלו אטבל רתוי ול השק היהש ,בצע ,רחא שגר ףושחל ול רשפא שיגרהש סעכה

תורישי רבחמ וניא הזה הרקמב ללמה ךא ",בוצע ינא" וא "סעוכ ינא" רמול רשפא
:ןוגכ ,םיילקיזומ םיטנמלאב שומיש ךות ,בצע וא סעכ ומכ ,םיוסמ שגר תניגנ .שגרל

וטקטס ,וטגל ,םייטננוסידו םייטננוסנוק םילילצ ,תוריהמ ,םילילצ תעונת ,המצע
רובע ידמ תיביסנטניאכ תווחהל םג הלוכיש ,שגר לש הרישי העבה הווהמ ,9וטקרמו

לילצ לכ תניגנ  -וסקרמ ;תודחב דרפנב לילצ לכ תניגנ  -וסקטס ,םילילצה ןיב רשק  -וטגל 9

I 24
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הקיזומב היפרתב הכרדהב התועמשמו הקיזומה םוקמ :הקיזומ תדקוממ הכרדה

ךרדומל שיגר תויהל ךירדמל רשפאמ "ירוור"ה .הפצהו הלהבל םורגלו ךרדומה
.ןוכנה ןמזב וללה םילכב שמתשהלו

"וישכעו ןאכ"ל רבעמ רשפאמו תילקיזומ הריווא רצויכ רותלא
רצונש רותלאה .ילקיזומ רותלאב יתצובק הכרדה שגפמ הליחתמ ינא תובר םימעפ

" ^-"musical mindתא חותפלו תילקיזומ הריווא רוציל רזוע שגפמה תליחתב דימ
רובעל םיכרדומל רזוע — גניקיזוימה וא — רותלאה .הצובקה ירבחמ דחא לכ לש

רבעמ ידי לע תאז ",וישכעו ןאכ"ב תוחכונל הכרדהה תעש דע םהיקוסיע לכמ

ןיקרובדו ןיטסוא (2001 ,mode of being) (Stephens Langdon).ילקיזומ ץורעל
הכרדהה תצובקב וידחי הקיזומ תריציש תוקיסמ )(2001 ,Austin 8c Dvorkin
בקע םיווח הקיזומב םיטסיפרתהמ םיברש תודידבה תשוחת תא תיחפהל תרזוע
תרזוע הקיזומה .הדובעה תומוקממ לודג קלחב םידיחי הקיזומב םיטסיפרת םתויה

הדובע לש תושדח םיכרדב תוסנתהלב ןוחטיב שוכרל הכרדהה תצובק ירבחל
רוציל רשפא ובש םוקמ רוציל דואמ בושחש תונימאמ ןה .תוינטנופסב ןומא תתלו

העבה ,תילקיזומ תויתריציל רשפאמ הזכ םוקמ יכ ,םיכמות םיתימע םע הקיזומ
תוהזה תוחתפתה תא םיצעמ יתצובק רותלא .יוטיב ידיל אובל ישגר רורחשו תישיא
.הצובקה ירבח לש תילקיזומה

רתלאל תודגנתהו רותלאמ תוענמיה
תוחכונ םצע אוה הקיזומב היפרת ןיבל תילולימ היפרתוכיספ ןיב יתועמשמה לדבהה
דציכ ,לופיטב הקיזומ ןיאשכ הרוק המ :ןוגכ ,תולאש .ליעפ ןפואב לופיטב הקיזומה
ןגנל םיצור אלש םיכרדומ םע דדומתהל דציכו ,הכרדהל הקיזומה תא סינכהל ןוכנ

.תעדה תא ןהילע תתל ךירדמה לעו ,תובורק םיתעל תוררועתמ ,הכרדהה ישגפמב

ףתושמה בחרמב תמייקתמ היפרתוכיספש ריבסמ ) (1971 ,Winnicottטוקיניו
אלא הניא היפרתוכיספ .לפוטמה לש הזל לפטמה לש קחשמה רוזא ןיב רצונש
אוה לפטמה לש ודיקפת ,ירשפא וניא הזכ קחשמשכ .וידחי םיקחשמש םישנא ינש
,רימא( "קחשל לוכי" לש בצמל "קחשל לוכי אל" לש בצממ לפוטמה תא ריבעהל
איבהל — הקיזומ תדקוממ הכרדה לדומב ךירדמה לש וידיקפתמ דחא םג הז 1999).

תדקוממ הכרדהב ".10ןגנל לוכי" לש בצמל "ןגנל לוכי אל" לש בצממ ךרדומה תא

ולש תימינפה הקיזומה תא עיבהל ,םילילצב קחשל לוכי וניא ךרדומהשכ ,הקיזומ
ךא הליכמ ,תיתפמא ךרדב ול רוזעל אוה הכירדמב ידיקפת ,ולש לפוטמה לש וא
קחשמ תרזעב ומצע תא אטבל דציכ דומללו ינטנופס תויהל ,חתפיהל ,תרגתאמ םג

הדוהדהו ולש תיביטקייבוסה היווחה תנבה העמשמ ךרדומל היתפמא .םילילצב
הבש תכמות הביבס רוציל תנמ לע ולש "ירוור"ב שמתשמ ךירדמה .ךירדמה לצא
.ולש תיביטקייבוסה היווחה תא רוקחל לוכי ךרדומה

.דחאכ קחשלו ןגנל ועמשמ " "to playלעופה תילגנאב 'כ בל םישל יאדכ 10
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הענמנ ,הקיתו הקיזומב תיטסיפרת ,תכרדומה ,המדקהב תאבומש היינשה המגודב

תויתועמשמ תונכותל ליבוה םילימב אשונה רקח .הכרדהה רדחב הקיזומ רוצילמ
תוענמיהש חינהל ריבס דוסי שיש הניבה תכרדומה .לופיטה רדחב שחרתמל רשאב

.הכרדהבו םילופיטב ןגנל הלש תודגנתהל הרושק לופיטב ןגנלמ הלש לפוטמה
יעצמאכ הקיזומה לש חוכה יפלכ הלגמ איהש ןומאה-יא לע רבדל ונלוכי הכרדהב

ואיבה םילימה ,וז המגודב .השוע איהש םילופיטב רתלאל היתוששח לעו יטיופרת

רדחב הקיזומ רוציל זעהלו היתוששח לע רבגתהל תכרדומל ורשפאש תונכותל
רדחב םילילצ עימשהל לחה הלש לפוטמה םג ,הקיזומ הרצי איהש עגרב .לופיטה

תויטופישהש ,תונעוט )(2004 ,Edwards Se Davesonןוסיווידו סדראודא .לופיטה
דומילב םינש ועיקשהש הקיזומב היפרתל םיטנדוטס לצא ךכ לכ החיכשה ,תילקיזומה
לש תונורתיה תא תוארל םהמ עונמלו רוצעמכ שמשל הלולע ,ילכ לע הניגנבו הקיזומ

םג ךא ,הקיזומב היפרתל םיטנדוטס לע תורבדמ םנמא ןה .ילופיט ילככ הקיזומה
אשונל שגינש ךירדמ ,ןתעדל .תויטופיש התואמ םילבוס םיקיתו הקיזומב םיטסיפרת
.השיגה תא תונשלו תודגנתהה םע דובעל ךרדומל רשפאי תויתפמאב
היה אל דיוד .הכרדהב הקיזומ התייה אל םיכורא םישדוח ךרואל ,דיוד לש המגודב
םילילצהמ דחפ אוה .הפצהו הדרח תאפמ הכרדהה ישגפמב הקיזומב שמתשהל לשב

יב הררוע ולש תודגנתהה ךא ,ויפלכ היתפמא יתשח .םליכהל לכוי םא עדי אלו
תויצאיצוסא ,תובשחמ ירבשמ העבנ וילא ילש היתפמאה דועב .ישוקו לוכסת םג
תושוחת ,הקיזומב תיטסיפרתכ יכרדב יתיווח ינאש םימוד םיעוריא לע תונורכיזו
הקיזומה ירהש ",הבוט הכירדמ" תויהל יל ןתנ אל דיודש ךכמ ועבנ ישוקהו לוכסתה

"ירוור"הש וריבסהב ,הז ןיינעב רזוע ) (1997 ,Ogdenןדגוא .הכרדהה זכרמ איה
ךירצ ךיא" לש תעבוקמ הסיפתמ קתניהל )ךירדמל ,ונלש הרקמב( לפטמל רשפאמ
.הבשקהו היתפמא ,תושיגרב ךרדומה םע "תכלל"ו ",תויהל

לופיטב םיכילהת תנבה תרשפאמ לופיטה רדח ךותמ הקיזומל הבשקה
םילילצה תא העימשה הנוד .לופיטה רדח ךותמ תטלקל דחי ונזאה ,הנוד לש המגודב

ןדע לש רותלאל דחי ונכרעש ילקיזומה חותינהו הבשקהה .הלש לפוטמה ,ןדע לש

.םילילצה ירוחאמש רופיסה תא ופשחו ובוחב ןמט רותלאהש םירסמה תא ודדיח
תיתעבה תוינטנופסו יתריצי שפוח היה רסח םהבש תומוקמ וניהיז ילקיזומה חותינב
שגפמל תרזוח הבשקה רשפא תטלקומ הקיזומב שומיש  (2001 ,Turry).לפוטמה לש

תיגולוכיספ הניחבמו תילקיזומ הניחבמ לפוטמה לש םיילקיזומה םירמוחה תריקחו
.תכרדומה לש תושוחתה דוביע םג ומכ

ילקיזומ םידיקפת קחשמ
תובקעב ,הלש תינילקה תוירחאה אשונ היה הנוד םע הכרדהב הלעש רחא אשונ
ישיאה בחרמל רודחל אל תנמ לע הלש לפוטמה םע דחי ןגנל אל הלש הטלחהה
תועצמאב ןדע ומכ לפוטמ לש יטרפ בחרמל הרידחה אשונ תא קודבל וניסינ .ולש
לע ולש בחרמל הרידח םאה :התייה ונינפל הדמעש הלאשה .היח הקיזומב שומישה
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רשפאת ,עדומו שיגר ןפואב השעיתש הקיזומב תלפטמה לש תילילצ תוברעתה ידי
םידיקפתה קחשמל סיסבה היה הז ?םהינש ןיב רצווייש ףתושמה בחרמב רחא והשמ
.הכרדהב ונרציש

םידיקפת קחשמב .ילאיצנטופה בחרמב שחרתמ ילקיזומ םידיקפת קחשמ

קמב תויהל תכרדומל רשפאתמ ,לפוטמה תא תנגנמ-תקחשמ תכרדומה

שמ ךותב הכירדמה לש ילקיזומ גנילדומ .רתוי בוט ותוא ןיבהלו לפוטמה

םיגדהל רשפאמ )תכרדומ—הכירדמ ;לפוטמ—תכרדומ( ילקיזומ םידיקפת
םידיקפת קחשמ .לפוטמה םע ילקיזומ ןפואב תחכונ תויהל תכרדומה הלכי

אמ ,תלפטמה איה תכרדומהו לפוטמה תא תנגנמ הכירדמה ובש ,ךפוהמ

רשפאו םישדח תונויער רוקחל ,םילילצל ביגהל תונוש םיכרדב תוסנתהל

, 1רימא( תישגר-תילקיזומה המרב לפוטמה םע תויהלו תונווגמ תוילקיזומ

.(Amir; 2001; Scheiby, 2001
□וגיס

כרמב התויה םצעמו ,הקיזומ תדקוממ הכרדהב הכרדהה זכרמ תא הווהמ הקיזומה

וקחל תונמדזה םיכרדומל קינעמ ילקיזומה קחשמה :תובר תויועמשמ הל שי

 (1984 ,Stephensתוילקיזומ תויורשפאב םמצע תא רישעהלו םישדח תונויער

שהה תא ןיבהלו תונכותל הליבומכ הקיזומה לש החוכ תא תווחל רשפאמ אוה

זומב שומישה ;) (1984 ,Stephensיטיופרתה ךילהתה לע הלש תידוחייה
"ב שמתשהל םתוא דדועמו תילקיזומ היציאוטניא חתפל םיכרדומל רזוע

תב אצמנש יתריצי םוקמ ותוא — )" (1977 ,Nordoff 8c Robbinsילקיזומה

א קזחלו בצעל םיכרדומל תרזוע ,תיתייווחה הדימלה תא תדדועמ הקיזומה

עוצקמ תויונמוימ חתפל םתוא הרגמ ,הקיזומב םיטסיפרתכ תיעוצקמה םתוהז

יקת יבצממ תאצל םיכרד אוצמלו  (1998 ,Frohne-Hagemann),תוילקיזומו
.ךילהתב םיווח םיכרדומהש

בה-יאש ןכתיי .חנעופמ אל ראשנ לופיטב ירקיעה ילכה ,הכרדהב הקיזומ רדעיהב

צקמה תוהזה תא שילחמש רבד ,תינשמ ךרדומה יניעב ותובישחש דמלמ הכרדהל

פרתה יצולחמ ,ינוב ןלה .עוצקמבש תוידוחייה תא לרטנמו הקיזומב םיטסיפרת לש

 (GIM — Guided Imageהקיזומל ךרדומ ןוימד תטיש תאיצממו הקיזומב

רתב הקיזומ לש תוידוחייה תא ביחרהלו רידגהל תנמ לעש תנעוט and Music),

הקיזומב רתוי םיברועמ תויהל הקיזומב םיטסיפרתה לע הבוח

,םיברה הינפואב הקיזומל רתוי קומע םיסנכנ אל ונאש הזב םידיספמ ונחנא
.הקיזומל ןיזאהל םג ומכ הקיזומ עצבל ונילע הבוח .עוציבו רותלא ,הבשקה :ןוגכ
םיטסיפרת תויהל לכונ אל הידעלב הז הקיזומל הקומע הבהא חתפל םיכירצ ונא

ונתבהא ,ונלש תובהלתהה ךכ קר .תוליעיב םתדובע תא םישועש הקיזומב
רובעל ולכוי ,ונלש םוידמה איהש ,הקיזומל םישכור ונאש םוצעה דובכהו
(4 .Bonny, 1984, p).ונילפוטמל
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