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 ננסי מקוויליאמס – רמות התפתחות של ארגון האישיות: 3פרק 

 

 מלאך(-)תרגום ותוספות ע"י חוה ינאי

 

הבסיסי של כל אדם ללא  מבנה האופיההנחה הבסיסית היא שלא ניתן להבין את 

הבנה של שני מימדים מובהקים הנמצאים ביחסי גומלין : רמת ההתפתחות של 

רמת ההתפתחות –וך רמה זו. המימד הראשון ארגון האישיות והסגנון ההגנתי בת

מגדיר את מידת הפתולוגיה )פסיכוטי, גבולי, נוירוטי, נורמלי(  – של ארגון האישיות

 מזהה את סוג האופי )פרנואידי, דכאוני, סכיזואידי(. הסגנון ההגנתי -והמימד השני 

 

הפסיכואנליזה הן זו של תאורית הדחף והן האחרות שעוסקות בשלבים 

 תחותיים מתייחסת לשלוש הנחות:התפ

 

 ההפרעה הנפשית הנוכחית משקפת טראומות ינקותיות וילדותיות. .1

אינטראקציות בשנים הראשונות קובעות את האופן של איך נטמיע מאוחר יותר  .2

 .התנסויות וחוויות , בהתאם לאיך חווינו התנסות זו בילדות

 האדם. נפש זיהוי רמת ההתפתחות הינו חלק חשוב בהבנת .3

 

מעניין שלא משנה באיזה תאוריה, כל התאוריות ההתפתחותיות מדברות על אותם 

שנתיים, שנתיים עד -שלבים מוקדמים הקשורים לארגון האישיות : שנה וחצי

אינדיבידואליים בתוך כל שלב, אבל הרצף  שלוש, שלוש עד שש. ישנם שינויים

 יהיה תמיד דומה.

קידים השונים של השלבים, בין אם בדגש כמו שראינו תאורטיקנים שונים דנו בתפ

על הדחף וההגנות, על התפתחות האני, או על הדמוי העצמי. חלק הדגישו את 

הסוגיות ההתנהגותיות, ואחרים את הסוגיות הקוגניטיביות, ויש כאלו שדברו על 

 הבשלות הרגשית.
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א המוקדם תבי בולמרות שמדובר על שלבים לכאורה היינו מצפים שתקיעות בשל

לפסיכופתולוגיה יותר חמורה. אולם אף פעם לא הוכח, שאנשים עם איכויות 

הינם בעלי פסיכופתולוגיה חמורה יותר מאשר כאלה הנחשבים אנאלים  "אורליות"

. אולם, כן נוכל לראות קשר בהרבה מקרים בין השלבים ובין סוגי  או אדיפלים

נוטים לגלות אורליות;  אוניים בכל רמה של פתולוגיהכהאישיות. למשל אנשים ד

 אנשים כפייתיים אנליות, בין אם הכפייתיות חמורה או קלה. 

כלומר פיקסציה או פגיעה בשלב מסוים יכולה לקבוע את האופי אבל לא בהכרח 

 את רמת החומרה.

( שמראים קשר בין רמת סילברמן, לחמן)ישנן עדויות קליניות וכמה מחקרים 

יאציה בין עצמי לאחר, ובין הבריאות או התפתחות האגו והיכולת לדיפרנצ

 הפתולוגיה הנפשית.

כלומר הסתכלות על המטופל דרך מושגים של פסיכולוגית האגו, יחסי אובייקט 

מק הפתולוגיה לעומת תאורית הדף וותאורית העצמי מתייחסת לרמות ארגון וע

 שמתארת יותר את אופי ההפרעה.

 

 :  קונטקסט היסטורי

 

, הסווג לגבי הפרעות נפשיות 19-יכיאטריה התאורית במאה הלפני בואה של הפס

לא שפוי. אנשים שפויים הסכימו פחות או יותר מהי  –היה דיכוטומי: שפוי 

, המציאות; אנשים לא שפויים סטו מהקונצנסוס הזה. אנשים שסבלו מהיסטריה

חושבים פוביות, אובססיות וקומפולסיות, נטיות מאניות ודפרסיביות שהיום לא היינו 

 עליהם כעל פסיכוטים, נחשבו אז כבלתי שפויים. 

, ”moral insanity“"לא שפויים מוסרית"  -מעניין שאנשים אנטי סוציאליים נחשבו כ

לו שנמצאים מנטלית בקשר עם המציאות. עד היום אנו שוקלים אם אדם אאולם כ

 בצע פשע, האם היה בעל יכולת להעריך את המציאות.
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 .נוירוזות לעומת פסיכוזות אבחון קרפליאני:

 

EMIL KRAEPELIN (1856-1926נחשב כאבי הדיאגנוסטיקה בת זמננו ,)  בכך

שנסה לצפות באנשים הסובלים מהפרעות נפשיות ורגשיות במטרה לזהות 

סנדרומים כלליים עם תכונות משותפות. הוא ניסה להסתכל על האתיולוגיה כדי 

ולל שלהם היה מחוץ לך( וניתנים לבדוק אם הסמפטומים הם אקסוגנים )המח

-לריפוי או אנדוגנים ובלתי ניתנים לרפוי. מעניין שהוא שם את הפסיכוזה המאנית

, כמחלה שניתנת לריפוי, וסכיזופרניה שאז נחשבה דפרסיבית בקטגוריה הראשונה

 כתהליך של דמנציה, תהליך אורגני מוחי בקטגוריה השניה.

 

נים לתאור של קשיים מנטליים ורגשיים, אבל קבל את הניסוחים הקראפליא פרויד

הלך מעבר לתאור הפשוט לניסוחים תאורטיים יותר ספקולטיבים. התאוריה 

 פרוידואילו  כלה על הפרעה כפגיעה חיצונית או פנימיתתהקראפליאנית הס

בתאורית ההתפתחות שלו התייחס למורכבות הרבה שיכולה להסביר כל הפרעה. 

לדוגמא:  הפסיכופתולוגיה דרך הקטגוריות שהיו קיימות. הסתכל על פרוידאבל גם 

, הוא יתאר אותו כסובל מנוירוזה אם אדם סבל מאובססיות )איש הזאבים(

להבדיל ביו אובססיה  פרויד אובססיבית קומפולסיבית. רק באחרית ימיו החל

באדם שאיננו אובססיבי ובין אובססיה שהיא חלק מהפרעה אובססיבית 

 קומפולסיבית.

 

 החלו לעשות אבחנה בין: 20-רק יותר מאוחר במחצית המאה ה

בבסיסה ומשתמשת במחשבות  דלוזיונליתאישיות אובססיבית שהיא  .1

  פסיכוטית.רומינטיביות במטרה להתגבר על דהקומפנסציה 

אדם אובססיבי  אישיות גבולי. אדם אשר האובססיה שלו היא חלק ממבנה .2

יון" קמיני "חולי נ כאן אנו מוצאים כל .אישיות נוירוטי עד נורמליעם ארגון 

ברמה סבירה, אנשים שקשה להם אם הזיזו רהיטים לסדר אחר, או חפצים 

 על השולחן.הם מרגישים מוטרדים אבל לא עד כדי נפרעות תפקודיות.
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אבל נחזור אחורה, לפני שהקטגוריה של גבולי הופיע היו כאמור רק שתי אופציות 

והקשר עם המציאות. הנוירוטי ידע ברמה מסוימת שנקבעו על פי מידת ההבנה 

 שהבעיה היא רק בראשו; והפסיכוטי האמין שהעולם הוא זה שיצא מאיזון.

 

פתח את המודל הסטרוקטוראלי, נוצרה התשתית הפסיכולוגית  פרויד כאשר

 שאומרת:

בצורה אוטומטית ולא גמישה. הגנות  יתר בהגנות שמשמואנשים נוירוטים סובלים 

 תקות אותם מאנרגיות האיד שיכולות להיות מנוצלות באופן יצירתי.אלו מנ

ומותירות אותם  שהגנות האגו חלשות מדיואילו אנשים פסיכוטים סובלים בגלל 

 חסרי אונים ומוצפים ע"י חומרים פרימיטיביים מהאיד.

רה עם הגנות נוקשות /או הואני חושבת שליחסי אובייקט ישנה השפעה רבה איך יבנו ההגנות. חינוך נוקשה ו)

 , ישפיע על התארגנות נוירוטית. שאינו מסוגל לשחק בלשונו של ויניקוט

לעומת זאת הורה חסר גבולות, או חסר יכולת לווסת את החרדות או להוות מיכל, יותיר תינוק חשוף ומפורק. 

וק ולהפוך לאלפא, היכולת של ההורה לקחת חומרי ביתא, לעכל עבור התינעל אני חושבת שהתרומה של ביון 

 ( הינה דרך בה התינוק לומד לבנות מגנוני הגנה יעילים.

, היא פרוידשל נוסולוגיה זו, בעקבות התאוריה המבנית של  תההשפעה העיקרי

על  בהחלשת ההגנותבנוירוטים צריך להיות ממוקד על היישומים הטפוליים. טיפול 

תר קונסטרוקיבית. לעומת ת האנרגיות שלו לפעילות יואמנת להגיע לאיד ולשחרר 

על מנת לכסות את  בחיזוק ההגנותזאת טיפול באדם פסיכוטי צריך להתרכז 

המחשבות הטורדניות, להשפיע על נסיבות החיים הלוחצות כך שיהיו פחות 

מדוכאים, לעודד את בוחן המציאות, לדחוף פנימה את האיד הסוער אל תוך הלא 

 מודע.

 

א כמו סיר עם מכסה מהודק מדי שצריך לשחרר זה היה כאלו האדם הנוירוטי הו

כדי לתת למעט אדים לצאת, בעוד שהפסיכוטי הוא כמו סיר שרותח ללא מכסה 

 והמטפל צריך לשים את המכסה ולהנמיך את האש.
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התמיכה בהגנות של הפסיכוטים נעשתה קלה יותר עם הופעת התרופות שעושות 

 את עבודה הכסוי.

היתה טובה בכך שאפשרה התפתחות של גישות באופן כללי דרך חשיבה זו 

. כך התפתח טפול שהוא יותר תמיכתי שבונה הגנות ופחות אנליטי טיפוליות שונות

 שמפרק הגנות. 

אבל עדיין זו חלוקה גסה שאיננה לוקחת בחשבון הבדלים עדינים יותר וספיציפיים 

 יותר.

 

ומטית, אופי נוירוטי, טקטגוריות האבחון ע"פי  פסיכולוגית האגו: נוירוזה סימפ

 פסיכוזה.

וחד בתחום הנוירוטי, בקהילה הפסיכואנליטית החלו להופיע קטגוריות נוספות במי

, בין 1933-ב רייךשניסו לאפיין בעיות הסתגלות. ההבחנה החשובה נעשתה ע"י 

 " symptom neurosis"  .סמפטומים נוירוטים ואופי נוירוטי

 .”character neuroses“ -ו

לים למדו להבדיל בין אדם עם סמפטום נוירוטי ובין אדם עם אופי המושפע המטפ

 כולו מדפוסים נוירוטים. בהמשך נדבר על נוירוזות לעומת הפרעת אישיות.

על מנת להעריך אם מדובר בסמפטום או באישיות חשוב שהמראיין יקבל בראיון 

 אינפורמציה אודות כמה מרכיבים:

 או שהיה קיים תמיד ברמה זו או אחרת?מובחן לאחרונה  האם יש קושי .1

האם היתה עליה דרמטית בחרדה של הפציינט, במיוחד חרדה הקשורה  .2

 לסמפטום הנוירוטי, או שרק היתה החמרה בהרגשה הכללית?

 האם המטופל פנה בעצמו או הופנה ע"י אחרים? .3

סינטוני, שכך צריך -, או אגוego alien–האם הסמפטום הוא זר לאישיות  .4

 להגיב?לחיות ו
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אגו ההאם המטופל יכול להסתכל בפרספקטיבה על בעיותיו, בעזרת  .5

מתבונן, שמאפשר יצירת ברית טפולית עם המטפל כנגד הסמפטום ה

  מציל?-הפרובלמטי, או המטופל רואה את המטפל כעוין או לחילופין כקוסם

 

האלטרנטיבה הראשונה בכל סעיף מעידה על סמפטום נוירוטי בעוד השניה על 

 עת אופי.הפר

, ההנחה היא שמשהו בחיים הנוכחיים התחבר לקונפליקט אם מדובר בסמפטום

אינפנטילי לא מודע, ושהמטופל משתמש כרגע במנגנוני הסתגלות לא מוצלחים 

 לים כרגע.יכדי להתמודד עמו. מנגנונים שאולי עזרו לא בילדות אינם יע

אחרים ע"מ  ותהמטרה במקרה כזה היא לעזור למטופל למצוא ולפתח פתרונ

להתמודד עם הקונפליקט. במקרה כזה הפרוגנוזה תהיה טובה והטפול לא יקח 

שנים של עבודה. ניתן יהיה לצפות שהתהליך הטיפולי יאופיין באוירה של 

הדדיות, עם תגובות של העברה והעברה נגדית חזקות, אבל בקונטקסט של 

 שתוף פעולה.

עת אופי או אישיות המשימה  אם קשיי הפציינט הם יותר בכיוון של הפר

 הטיפולית תהיה יותר מסובכת, דרשנית צורכת זמן , ועם פרוגנוזה פחות טובה.

 

התאוריה האנליטית ניסתה לנסח דרכים שונות לטיפול באדם עם אופי בסיסי 

 לעומת אדם שסובל מסמפטום ספיציפי.

בין מ , יש הבדל בין מה המטופל רוצה )הקלה מיידית מהסבל( ל דבר ראשון

המטפל חושב שנחוץ לצורך רפוי ויכולת להתמודד עם קשיים עתידיים )הבנייה 

מחדש של האישיות(. כאשר מטרות המטופל ותפיסת המטפל שנויים 

-במחלוקת, תפקיד המטפל לשכנע איך הוא רואה את הבעיה, או להפוך לאגו

 סינטוני.  -דיסטוני את מה שכרגע אגו

 

נוירוטי אי אפשר לקחת כמובן מאליו הופעה של כאשר עובדים עם אופי , שנית

ברית טיפולית מיידית. יש צורך ליצור תנאים בתוכם אפשר לפתח אותה. 
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 םהברית הטיפולית או רמת שתוף הפעולה חשובה למרות הרגשות השליליי

 שיכולים לעלות בטיפול. 

כדי להעריך  לברית הטיפולית אם כך יש משמעות דיאגנוסטית והיא שימושית

יחברו למטפל וביחד נוירזה סמפטומטית  את המטופלים השונים. אנשים עם

באותו האופן בנגוד לכך אצל יפתחו פרספקטיבה משותפת ויראו את הבעיה 

, הבעיה שלהם היא כל כך חלק מהעצמי, כך שהם די נוירוזת אופיאנשים עם 

 .מהר ירגישו לבד תחת התקפה של המטפל

 

אופי התוכן יהיה פחות מרגשת פחות מפתיע ,אצל אדם עם נוירוזת שלישית

ופחות דרמטי. התהליך יהיה בד"כ יותר פרוזאי, עבודה קפדנית ומאומצת של 

גלוי כל החוטים שהובילו למקום הרגשי, שעד כה חשב שכך צריך להיות, 

ועכשיו בעבודה איטית צריך לעבוד על התמודדות מתאימה יותר. זוהי לפעמים 

 סבלנות, לפעמים לחוות שעמום ועצבנות. עבודה סיזיפית שדורשת

 

לאורך זמן רב שלושת הקטגוריות של נוירוזה סמפטומטית, נוירוזת אופי 

 ופסיכוזה היו האבחנות העקריות, בהתאמה לפי סדר החומרה.

וי כאשר בתחום פלא ש-פורמולציה זו עדיין דמתה לאבחנה הישנה של שפוי

 השפוי ישנן שתי קטגוריות.

 

 

 יחסי אובייקט : פסיכופתולוגיה גבולית אבחנה עפ"י

 

היו מספר פסיכיאטרים שאמרו על פציינטים שהם באזור  19-כבר במאה ה

, 20-המאה ה עהגבול בין השפיות לאי השפיות. הסתכלות זו התחזקה באמצ

את  1942-הציעה ב הלן דויטשודברו על אזור ביניים בין נוירוזה לפסיכוזה. 

 .as-if-personalityהקונספט של 
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עלתה אי נוחות רבה אצל קלינאים סביב הקטגוריות המועטות, והרבה דווחים 

היו לגבי מטופלים שנראים כהפרעת אופי, אבל בדרך מאוד קהוטית. מאחר ולא 

דווחו על דלוזיות והלוצינציות הם לא יכלו להחשב כפסיכוטים, אבל עדיין הם 

כמו אצל נוירוטים.  הם  ות לנבא את התנהגותםרחסרו את היציבות ואת האפש

גם נראו אומללים יותר ובלתי מובנים יותר מאשר נוירוטים. במהלך של טיפול 

אנליטי , לעיתים הם נעשו באופן זמני פסיכוטיים, אולם מחוץ לחדר הטיפול , 

היתה יציבות מוזרה בתוך אי היציבות. במילים אחרות הם היו יותר מדי שפויים 

 י משוגעים מלהחשב שפויים.דמלהחשב פסיכוטים ויותר מ

 

 1953-כדי לאפיין אנשים אלו החלו להציע קטגוריות אבחוניות חדשות. ב

Knight פרסם מאמר חשוב שנקרא "מצבים גבוליים". משבו אחר בשם ,

Frosch הציע קטגוריה של "אופי פסיכוטי".1964-ב , 

לי נתן תמיכה אמפירית לקיומו של סנדרום גבו, Roy Grinker 1968 -ב

הטבוע באישיות, עם טווח של רמת חומרה מהגבול של נוירוזה לגבול של 

פסיכוזה. התאורטיקנים המרכזיים שהשקיעו חשיבה עניפה באבחנה זו היו 

(, אשר קבעו את הקונספט של רמה גבולית 76) מסטרסון(, ו75,76) קרנברג

 בארגון האישיות, אשר התפשט והתקבל בקהילה המקצועית.

ע"מ להתייחס למשהו שהוא בסכנת  גבולימונח בים משתמשים למרות שלפעמ

משבר פסיכוטי, ולמרות שהוא מכסה טווח רחב של סמפטומים, התוית עצמה 

 משמשת לציין סוג של מבנה אישיות חמור יותר.

כסוג של הפרעת  DSMג מקבל לגיטימציה דרך הופעתו ב ש, המו1980 -ב

 .אישיות

, 20-אובייקט במחצית השניה של המאה הההתפתחויות התאורטיות של יחסי 

עזרה בהבנת הדימנמיקה של האישיות הגבולית. תאורטיקנים אלו הדגישו את 

ההתנסות ביחסים, בהתקשרות ובנפרדות, ומתוך כך ראו שאצל האישיות 

הגבולית סוגיות של צרכים סיביוטיים, נושאים של נפרדות ואינדיבידואציה, היו 

 מאוד בעייתיים.
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חדשים אלו אודות ההתפתחות הפסיכולוגית , הצרכים הרגשיים בכל  מושגים

(, היכולת להתקשרות מחד ולנפרדות מאידך, הבהירו את מה אריקסוןשלב )

נראו כתקועים ברמה של בלבול,  פסיכוטים אנשיםשהמטפלים כבר ראו בשטח. 

נפרדות, ללא יכולת להבדיל בין עולמם הפנימי והעולם שמחוץ להם;  של פרה

הינם אנשים עם קבעון במאבקים דיאדיים בין התמזגות  גבולי אנשים במצב

טוטאלית שמעוררת חרדה שזהותם תבלע ותמחק לגמרי, ונפרדות טוטאלית 

הובנו ככאלו  נוירוטיים אנשים עם קשייםאותה ירגישו כנטישה טראומטית; 

לפחד שהשיגו נפרדות ואינדיבידואציה, אבל עם קונפליקט בין למשל, שאיפות 

 אבטיפוס של הדרמה האדיפלית.  –מסירוס 

, הדגישו Stone (1977)טיולוגיה של בורדרליין.  אישנן תפיסות שונות לגבי ה

התמקד על כשלונות התפתחותיים בשלב של  מסטרסון קונסטיטוציות מולדות. 

 .מהאלרנפרדות אינדיבידואציה שתואר ע"י 

י מוקדם יותר אשר בו צריך דבר על יחסי הורה ילד בשלב התפתחות קרנברג

ולעבור מפצול בין טוב לרע , ח' 2-8 להבדיל בין עצמו לזולת קהתינו

 .18-36ח' עד  8לאינטגרציה 

( על חוסר גבולות בין חברי משפחה לא 82,ריסלי, ו77, )מדלבאוםחלקם 

 מתפקדת; 

לאחרונה מצטברות עדויות על כך שטראומה, בעיקר אינססט, משחקת תפקיד 

 (.Wolf, 91תר ממה שחשבו קודם בהתפתחות הפרעה גבולית )גדול יו

אולם למרות הסתכלויות שונות על האתיולוגיה, והדגשים השונים, היתה 

אף נתן הנחיות לראיון  קרנברגהסכמה לגבי קיומה של האבחנה הגבולית. 

 מובנה ע"מ לאבחן הפרעה גבולית ומה רמת הארגון שלה. 

 

 : איפיוניםפסיכוטי  –גבולי  –נוירוטי 
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: הגנות מועדפות, רמה של ננסה לאפיין את סוגי האבחנות  ע"פי כמה תחומים

זהות אינטגרטיבית, בוחן מציאוצ תואם, היכולת להתבונן באופן עצמי 

בפתולוגיה, אופיו של הקונפליקט הראשוני, והפוטנציאל של העברה והעברת 

 נגד.

 

 מבנה האישיות הנוירוטית

 

בריאים נפשית, כאלו בכל אחד ניתן למצוא טי ניתן לאנשים בימינו המונח נוירו

מונח נוירוטי כדי בקונפליקט נוירוטי כזה או אחר. בעצם אנחנו משתמשים 

 להצביע על רמת תפקוד גבוהה מאוד למרות הסבל הנפשי.

 

 הגנות

אנשים שבאופן זמני ניתן לתאר אותם כמאורגנים ברמה נוירוטית ישתמשו 

. לעיתים הם ישתמשו בהגנות יותר פרימיטיביות אך הן לא בהגנות יותר בשלות

כ"כ דומיננטיות בתוך התפקוד הכללי ומופיעות רק בזמן של לחץ קיצוני. 

נוכחותן של הגנות פרימיטיביות אינן מבטלות את האבחנה של רמה נוירוטית, 

אך העדרן של הגנות בשלות , כלומר אם לא נעשה שמוש בהדחקה, 

 בלימציה אז לא מדובר בארגון נוירוטי.רציונליזציה, סו

 

Myrson (1991תאר איך הורות אמפתית בשנים המוקדמות מאפשרת ,)  לילד

מבלי שהילד  –חרדת איון  –לחוות רגשות חזקים ומצבים רגשיים פרימיטיביים 

יפתח צורך להיצמד לדרכים אינפנטיליות כדי להתמודד עמם, כמו שמוש 

 בהכחשה, פיצול. 

תפקיד האם אצל ביון כמיכל שמעכל ומחזיק את החרדה עבור  תא)מזכיר 

 התינוק(.
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ככל שהילד גדל מצבים אלו שהיו בתחילה מכאיבים ועוצמתיים נרגעים, 

מוכלים, ומודחקים באופן הסתגלותי טוב. תינוק שאיננו מוכל מספיק יתמודד 

יש  השלכה או הכחשה, ואז בהמשך עם מנגנונים פחות בריאים של פצול,

 להניח שבהמשך תווצר הפרעת אישיות.

אצל נוירוטים , מצבים ראשוניים אלו יכולים לעלות מחדש בטיפול אינטנסיבי 

ארוך כאשר המטפל והמטופל בקשר של בטחון ואמון שמעורר "נוירוזת 

. זוהי סיטואציה שמזמינה לקלף את שכבות ההדחקה . אבל, באופן טרנספרנס"

דרך התמודדות ארכאית אינם מאפיינים אנשים רגיל רגשות פרימיטיביים ו

מהקשת הנוירוטית. גם בתהליך אנליטי , המטופל נשאר יותר רציונלי ושומר על 

יכולת אובייקטיבית גם באמצע סערות רגשיות וכאשר עוותים אסוציאטיביים 

 מופיעים.

 

 זהות

שלהם.  אינטגרטיבים בתחושת הזהותאנשים עם מבנה נוירוטי הינם יותר 

המשכיות , והחוויה הפנימית שלהם היא של יציבות תנהגות שלהם מבטאתהה

לאורך זמן. כאשר מבקשים מהם לתאר את עצמם או אחרים  העצמי

משמעותיים, הם אינם מחפשים מילים אלא יכולים לתאר בהרחבה ובאופן 

מורכב ולא חד מימדי. הם יכולים לתאר את המזג שלהם, ערכים,יתרונות 

 . עם תחושה של יציבותם טעמיוחסרונות, 

 

 קשר עם המציאות

ל פיש תחושה של הבנה ושהמט. למציאותאנשים נוירוטים הם עם קשר חזק 

והמטופל חיים באופן סובייקטיבי באותו עולם. המטפל אינו חש שמופעל עליו 

לראייה מעוותת של החיים. המטופל עצמו חווה את בעייתו כזרה לו,  לחץ רגשי

Sterba (1934 ,)ל מתפתח החלק המתבונן, או מה שולכן גם מהר בטיפו

 קראה "פצול טיפולי" בין החלק העצמי המתבונן ובין החלק המרגיש.
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את האישור החד צריכים סינטונים הם אינם -גם כאשר הקשיים שלהם אגו

 משמעי של המטפל לגבי התפיסה הנוירוטית שלהם. 

וכן לפחות לשקול את לדוגמא: אדם פראנואידי עם ארגון נוירוטי יהיה מ

האפשרות שהחשדות שלהם נובעות מדיספוזיציה פנימית אשר מדגישה את 

 הכוונה ההרסנית של אחרים, ולא שאחרים באמת רוצים להרוס להם.

 

יפעילו לחץ רב על  לעומת זאת מטופלים פרנואידיים ברמת גבולית או פסיכוטית

המטפל יאשר המטפל שיאשר שהקשיים שלהם נובעים ממקור חיצוני, ש

 המטפל. עם שאחרים רוצים להרע להם וללא אישור זה לא ירגישו בטוחים

באותו אופן אם נסתכל על אנשים קומפולסיביים, אז אצל נוירוטים נוכל לשמוע 

אותה אומרים שהטקסים שלהם משוגעים אבל אם יפסיקו תתעורר חרדה, 

ם או פסיכוטיים כלומר קימת מודעות מלאה לבעיה. לעומת זאת אנשים גבוליי

יהיו משוכנעים שהם מוגנים ע"י הפעילות הקומפולסיבית ואפילו יפתחו 

 רציונליזציות לגביהן.

אשה נוירוטית עם נקיון כפייתי תהיה נבוכה להודות כמה פעמים היא מכבסת 

את המצעים או שוטפת רצפה בעוד שגבולי/פסיכוטי יחשוב שמי שמכבס פחות 

 הוא מלוכלך.

 

 תרמה התפתחותי

פחות בריאים הינו אופי הקשיים  אספקט נוסף שמבדיל בין נוירוטים ואנשים

ד גות בזמן הראיון אפשר ללמוד עהשלהם. על פי ההסטוריה שלהם, וההתנ

כמה השיגו פחות או יותר את שני השלבים ההתפתחותיים הראשונים של 

וימת ואוטונומיה בסיסית ואף עשו התקדמות מס כלומר אמון בסיסי – אריקסון

לקראת השלב השלישי של תחושת זהות ויוזמה. הם נוטים לחפש עזרה לא 

בשל בעיות סביב בטחון ואוטונומיה אלא כי הם מוטרדים מקונפליקטים בין מה 

 מרוצים להשיג, והמכשולים הפנימיים העומדים בדרכם.
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בענין זה היתה שהמטרה של הטיפול היא הסרת  פרוידהמחשבה של 

הגדיר אדם בריא כזה שיכול לבחור  פרוידאהבה ועבודה.  האינהיביציות נגד

 זוג, לבחור מקצוע , ולהיות עם עצמו. -בן

 אנשים עם רמה נוירוטית מנסים להרחיב את היכולת שלהם להיות לבד ולשחק.

 

 

 מטופל-הקשר מטפל

היכולת להתנסות בלווי של נוכחות אדם אחר היא חוויה מיטיבה אצל אנשים 

 to be alone in the presence of ויניקוטותר בריא )הנמצאים בקצה הי

other .)  הם יוצרים עם המטפל ברית טיפולית בריאה ומשתמשים במטפל כאגו

 מתבונן.

לעיתים קרובות המטפל יחוש מהתחלת הקשר שהוא והמטופל נמצאים באותו 

צד והיריב המשותף שלהם הוא החלק הפרובלמטי של המטופל. העברת הנגד 

קים השליליים שלה איננה מציפה. הפציינט הנוירוטי אינו יוצר אצל גם בחל

 לא את הרצון להרוג ולא את ההכרח להציל. ,השומע

 

 

 איפיונים של מבנה אישיות פסיכוטית

 

רצף אנו מוצאים אנשים יותר נואשים ומפורקים. אנשים הבקצה הפסיכוטי של 

ורגועה ועד עם הפרעה עמוקה יכולים לנוע מלהשתתף בשיחה נעימה 

שאז הומצאו  50-במיוחד לפני שנות ה ת.ורצחני ותהתנהגות של התקפ

 פסיכוטיות.-התרופות האנטי

זה לא קשה לאבחן אותם כאשר הפסיכוזה פעילה: יש להם הלוצינציות, 

 דלוזיות, חשיבה לא רציונלית וקשר רופף עם המציאות.

הבלבול הפנימי אולם, ישנם הרבה אנשים שהם ברמת ארגון פסיכוטית אשר 

 שלהם לא עולה על פני השטח אלא אם כן הם תחת לחץ קיצוני.
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, או compensatedהיכולת שלנו לדעת שאנו עוסקים בסכיזופרניה "מפצה" 

בדכאון לא אובדני למרות רצון זמני דלוזיונלי למות, חשובה מאוד להתנהלות 

 הטיפול.

ות לאנשים עם ארגון ה לחדד כמה מהתכונות האופייניסליאמס תניננסי מקוו

נפשי שביר שבאופן כרוני מועדים למשברים פסיכוטיים או להתדרדרות מנטלית 

ורגשית. היא מציינת שיש לה מסקנה מאוד מוצקה מתוך נסיון של הרבה שנים 

עבודת מניעה גדולה עם אנשים אלו. הם מונעים  שמטפלים מסורים עושים

. לרוע המזל השפעות קריטיות אלו מצבים פסיכוטיים, מונעים אובדנות ורצחנות

אינן מדווחות כי אף אחד לא יכול להוכיח שמנע אסון כזה, כי הטענה שאם זה 

 לא קרה כנראה שהמטופל לא היה בסיכון מלכתחילה.

ן לדעת כמה תכמו גם באובדנות, סופרים את אלו שהתאבדו בפועל ולא ני

 מנענו.

 

יכוטי משתמש. העיקריות חשוב להבין באילו הגנות פציינט פס, בהתחלה .1

בהן : נסיגה, הכחשה, שליטה הומניפוטנטית, אידיאליזציה פרימיטיבית, 

רציונליות. הן מגינות על -ורבליות ופרה-פצול וניתוק. הגנות אלו הם פרה

האדם הפסיכוטי מפני רמה של אימה מחפירה ומציפה שאפילו העיוותים 

 ת פחות מהאימה הפנימית.המפחידים שהגנות אלו בעצמן יוצרות, הן נוראו

 

, אנשים אלו הם בעלי קשיים רבים בזהות עד כדי שאינם מרגישים  שנית .2

שהם באמת קיימים. לעומת נוירוטים שעסוקים בהאם קיומם מספק. הם 

מבולבלים באופן עמוק לגבי מי הם ונאבקים עם סוגיות בסיסיות של הגדרה 

. "איך אני ינטציה המיניתעצמית ביחס לתפיסת הגוף, הגיל, הג'נדר והאורי

אין להם . יודע מי אני" ואיך אני יודע שאני קיים" הינן שאלות שכיחות

תחושה של המשכיות עצמי לא לגביהם ולא לגבי יכולתם לתאר אחרים 

משמעותיים. הם נוטים לתאר אותם בצורה מעורפלת, קונקרטית או 

 מעוותת.
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תוך המציאות. להרבה יש תחושה שאנשים אלו אינם נטועים ב שלישית,  .3

אנשים יש למשל אמונות תפלות, אבל הם גם יודעים שכך. אבל לאדם 

הפסיכוטי אלו אמונות ממשיות ומציאותיות. לעיתים קרובות הם מרגישים 

זרות כלפי "אמיתות" והנחות שקיימות בתרבות שלהם. מחד הם מאוד 

לעיתים  קרקעי בכל סטואציה, אך מאידך-רגישים וקולטים את האפקט התת

 קרובות אינם יודעים לפרש את הכוונה, ולוקחים זאת באופן אישי.

 

דוגמא: פציינטית מאוד פרנואידית שאתה עבדה הרבה זמן, אשר השפיות שלה 

הרגשה מוזרה לגבי המצב הרגשי של המטפלת.  ההיתה לעיתים בסכנה, בטא

היתה בל חברה זאת לדברים בהם היא אהיא קראה נכון ומדויק את ההרגשה 

עסוקה. אותה מטופלת היתה עסוקה באופן מוגזם ברוע וטוב, ואמרה למטפלת: 

"את נראית מוטרדת, זה בטח בגלל שאת חושבת שאני אמא רעה", או "את 

 נראית משועממת זה בטח בגלל שהעלבתי אותך בפגישה הקודמת".

לקח הרבה שנים של עבודה לשנות את השכנוע הפנימי ש"אנשים רעים רוצים 

רוג אותי כי הם שונאים את סגנון החיים שלי" להבנה של "אני מרגישה לה

 אשמה ולא נוח לגבי כמה אספקטים של חיי."

 

ארגון פסיכוטית אשר במהלך השנים למדו את הז'רגון  ישנם מטופלים עם רמת

של איך להשמע עם יכולת לאובסרבציה )כמו: אני יודע שאני נוטה לתגובתיות 

שלפעמים מנותק מהזמן ומהמקום(. במאמץ להוריד חרדה יתר או אפילו יודע 

הם מחקים את מה ששמעו אודות עצמם, מה גם שכבר נשאלו מספר רב של 

 פעמים אודות עצמם.

הם מתקשים להשיג פרספקטיבה נכונה על הבעיות המציאותיות שלהם, 

ומבזבזים הרבה אנרגיה על מנת להלחם בפחד קיומי, כך שלא נשארת אנרגיה 

 ת הערכת המציאות.לשרו
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הדגישה את חוסר הדיפרנציאציה בין האיד אגו וסופר אגו ובין  פסיכולוגית האני

 אספקטים שונים של האגו המתבונן.

 

מתייחסים , והעצמי מתאורית יחסי אובייקטמחקרים על פסיכוזות שהושפעו 

לגבול מטושטש בין חוויה פנימית לחיצונית ולחוסר אמון בסיסי אשר נותן 

יכוטי תחושה של סכנה להכנס לאותו עולם תפיסתי של המטפל. כדי לעזור לפס

שאנשים עם פוטנציאל פסיכוטי, קרוב מאוד לפני השטח  להם הכי חשוב להבין

סובלים מפחד מוות ובלבול נוראי. הקונפליקט העיקרי אצל אנשים אלו הוא 

אימה.  קיומי ביותר: חיים לעומת מוות, קיום לעומת השמדה, בטחון לעומת

החלומות שלהם מלאים בדימויים של מוות והרס."להיות או לא להיות" זה 

  הנושא המרכזי.

 

שדווחו על דפוסי קומוניקציה רגשית אשר בה  50-60-היו מחקרים בשנות ה

הילד הפסיכוטי קבל מסרים חבויים שהוא אינו נפרד אלא שלוחה של מישהו 

ש לו זכות לקיום נפרד והקיום שלו אחר. אולי משום כך אין לו שכנוע פנימי שי

 כה מאוים.

 

אנשים עם נטיות פסיכוטיות מעריכים כנות אצל המטפל. כמו כן הם מגיבים 

  .נסוח מחדש ונורמליזציה של הפרהאוקופציות שלהם – refrazingבהקלה ל

 

העברת הנגד תהיה מחד, בגלל נואשותם והזדקקותם, מסוג של הגנה הורית, 

אידך פחדים הקשורים לנזקקות העמוקה, לכך שהם ואמפתיה עמוקה ומ

סוחטים, העבודה עמם מתסכלת, וכן פחדים שמתעוררים אצלנו לנוכח מצבי 

 התפקרקות.

 

 

 



 17 

 איפיונים של מבנה האישיות הגבולית

 

אחת התכונות המרשימות ביותר של מבנה האישיות הגבולי הוא השימוש 

בדיל בינם לבין אישיות קשה להעמוקה בהגנות פרימיטיביות . ברגרסיה 

 פסיכוטי.

 

 הגנות

הינו שכאשר המטפל יפרש את  ההגנותהבדל חשוב בין גבולי לפסיכוטי בתחום 

ההגנה ואיך מפעיל אותה הפציינט הגבולי יגיב לכך לפחות באופן זמני, בעוד 

 מטופל פסיכוטי יגיב בעצבנות ונסערות.

פרוש ואציה של המטפל. לדוגמא: אחת ההגנות השכיחות אצל גבוליים היא דבל

של הגנה זו יכול להיות "אתה אוהב לגלות אצלי דפקטים. אולי אתה תרגיש 

 נחות ומבויש אם לא תשים אותי למטה ואתה מנסה להמנע מהרגשה זו".

פציינט גבולי יכול לבוז לפרוש כזה, או להודות באי רצון, או לקבל בשקט, אולם 

 ורדת.שהחרדה י בכל מקרה הוא יתן כמה רמזים

פציינט פסיכוטי יגיב בעליית חרדה, משום שכמו שציינו הם סובלים מחרדה 

קיומית ועבורו הפחתת הכוח של המטפל הינו אמצעי נפשי בעזרתו הוא מרגיש 

 בליעה.-מוגן מהכחדה

 

 זהות 

גם אצל  יש דמיון ושוני בין גבוליים לפסיכוטים. גיבוש הזהותגם בתחום 

ת , לא יציבה ולא עם תחושת המשכיות, וגם שת העצמי רופפוהגבוליים תח

תאורם את עצמם ואחרים אינו מורכב אך פחות קונקרטי מזה של הפסיכוטי. 

אולם אצל הגבוליים תחושת חוסר היציבות אינה מלווה בפחד קיומי כמו 

 הפסיכוטי. הם חשים בלבול בזהות אבל יודעים שהם קיימים..
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ות עוינות לשאלות אודות זהות עצמית בנוסף, אנשים נטיה פסיכוטית יענו בפח

. מאחר ויותר עסוקים בשמירת עצמם מפני התפרקות מאשר להתנגד למטפל

 .אצל הגבוליים נגלה עוינות רבה כהגנה

 

 קשר עם המציאות

המימד בו הם שונים לחלוטין הוא בוחן המציאות. גבוליים יודעים להעריך נכון 

 רעה שלהם.את המציאות ובעלי תובנה גבוהה יותר להפ

 

לחקור את  קרנברגרנציאלית ביו גבולי לפסיכוטי, הציע פכדי לעשות אבחנה די

המטופל לגבי מציאות קונבנציונלית סביב אמירה שונה או מוזרה בראיון, ולברר 

 אם הוא ער לכך שזה מוזר. 

 

, אם נשאל גבולי מה חושב על ידו נותנת דוגמא על מרואיין עם טאטו "מוות"

שב על כך הוא יכיר בכך שזה יוצא דופן ויכול להראות מוזר שהמראיין חו

לאחרים. לעומתו הפסיכוטי יטה להרגיש מפוחד ומבולבל בשל העובדה שאיננו 

היא בעלת אופי סמביוטי כלומר המטפל והמטופל  פסיכוזהמובן. זאת מאחר וה

-הוא יותר נפרדות במחוברים אז מדוע המטפל שואל. בגבולי השל

 ה וזה מאפשר הסתכלות מיותר מרחק.אינדיבידואצי

 

. הם באים אולם, גם היכולת של הגבולי להסתכל על הפתולוגיה שלו מוגבלת

לטיפול עם תלונות ספיציפיות כמו חרדה, דכאון, תסכול ורוצים הקלה. הם לא 

באים עם אדג'נדה לשנוי פנימי. הם אינם יודעים כיצד זה להרגיש זהות 

ספוקים, לשאת אמביבלנציה וחוסר ודאות. הם רק  מגובשת יותר, יכולת לדחות

 רוצים להפסיק את הכאב.

 

במצבים לא רגרסיביים, מאחר ובוחן המציאות שלהם תקין הם יכולים להראות 

יותר נוירוטים. לפעמים רק אחרי שהטיפול מתקדם אפשר לראות את המבנה 
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זור הגבולי. בד"כ הרמז הראשון יהיה שהתערבויות המטפל שמכוונות לע

מתקבלות כהתקפה. במילים אחרות המטפל מנסה להגיע לאגו המתבונן 

ולמטופל אין כזה. הם מרגישים שאספקט מסוים מהעצמי חטף בקורת. המטפל 

 מנסה לעצב ברית טיפולית כפי שעושה נוירוטי ונכשל.

 

זהו שלב מאוד קשה ביצירת הקשר, ולעיתים אנחנו לא יודעים את עומק 

א מזהים מראש אלא דרך "כשלונות אמפתיים". עם ההפרעה הגבולית, ל

הכשלון, עם בורדרליין בורדרליין ברמת ארגון יותר גבוהה אפשר לעבד את 

 ברמה נמוכה זה יכול להיות סוף הטפול.

 

 מטופל –קשר מטפל 

בטיפול בגבוליים המטפל לומד שהתפקיד הראשון של הטיפול יהיה לספוג את 

 מה שהמטופל רגיל לקבל מאנשים בסביבתו.הסערות ולנסות להתנהג אחרת מ

רק אחרי תקופה ארוכה )שנתיים( של יצירת אמון ושנוי מבני מסוים המטופל 

יהיה מסוגל להבין על מה המטפל מנסה לעבוד. תהיה הקלה סמפטומטית 

 הלחץ הרגשי יקטן, אבל העבודה תהיה סוערת ומתסכלת לשני הצדדים.

 

יצד גבוליים לכודים בדילמה: כאשר הם ( תאר בצורה חיה כ1976) מסטרסון

מרגישים קרובים לאדם אחר הם בפניקה כי הם פוחדים משליטה טוטלית 

קונפליקט הובליעה; וכאשר הם נפרדים הם חשים שנפרדו באופן טראומטי. 

ריחוק גם בטיפול שום מרחק אינו נוח. קונפליקט זה  -המרכזי הוא בקרבה 

 ברים שלהם והמטפלים עצמם.מעייף אותם עצמם, את משפחתם, הח

-הוא הרפרושמנט בתהליך הנפרדותשלב ההתפתחותי בו נתקעו ה

(, אשר בו הילד כבר הרגיש דרגה של אוטונומיה אבל עדיין מהלראידבידואציה )

זקוק לכך שההורה ישאר נגיש וחזק. הדרמה הזו מתגלה בגיל שנתיים אשר בו 

 מסטרסוןד לתמיכה הורית. הילד רוצה לעשות דברים לבד ומאידך זקוק מאו

חושב שלרוע מזלם לגבוליים היתה אמא אשר או מנעה מהם נפרדות דרך 
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הגנת יתר, או שסרבה להיות שם כאשר נזקקו לעשות רגרסיה אחרי שהשיגו 

 קצת עצמאות.

 ויניקוטתאורטיקנים אחרים מדברים על היכולת של ההורה לשרוד את התוקפנות של השלב. )

באובייקט" מדבר על כך שלאחר שהילד מתחיל לזהות נפרדות בינו לבין במאמר על "שימוש 

האובייקט הוא ישתמש בו בין השאר להוציא תוקפנות כדי להרוס אותו. הורה בריא מספיק לא 

, אלא ישרוד את ההרס. שרידות זו של impingementיהרס וגם לא יתקוף חזרה , לא יעשה 

 הנפרדות ללא חשש שההורה יעלם לו. האובייקט תעזור לילד להשלים את תהליך

 הורה שנהרס או פוגע חזרה לא מאפשר לילד נפרדות טובה.

תוקפניים כלפי עצמם   actig-outאני חושבת שזה מתחבר לכך שאצל גבוליים רואים הרבה 

 (ואחרים.

הן חזקות מאוד, לא אמביבלנטיות ועמידות לפרושים רגילים. המטפל  ההעברות

נראה שאופן תפיסת המטפל כך קשורה  או כטוב מאוד. נתפס או כרע מאוד

 למנגנוני הפצול בהן הוא משתמש.

אם המטפל ינסה לפרש העברה כמו לנוירוטי )"אתה מרגיש כלפי כמו  

שהרגשת לאבא"(, הוא ימצא שהפרוש אינו נותן הקלה או תחושה של תובנה; 

כמו למעשה הלכה למעשה לעיתים קרובות הוא יסכים שהמטפל מתנהג 

 מבלי לראות את ההשלכה שעושה. האובייקט

נוטות להיות חזקות ומתסכלות אפילו כאשר אינן  גדנתגובות העברת ה 

שליליות כמו, אמפתיה לילד שבתוך הגבולי ופנטזיות הצלה, ויש בהן איכות 

 מטרידה.

 

)מאחר והם אנשים חלשים  הרבה פעמים לעובדים יש השתדלות יתר כלפיהם

ים לאהבה(, או הגישה המענישה )מאחר והם תובעניים ומקופחים וזקוק

. לפעמים עוברים מצד לצד כתהליך מקביל (ומניפולטיביים וזקוקים לגבולות

חלקים השונים הנמצאים בגבולי. החוויה היא כמו הורה לילד בן שנתיים בשחל 

 שמחד לא רוצה לקבל עזרה ומאידך מרגיש תסכול רב ללא העזרה.

 

 


