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למשפחתי ,באהבה ותודה

ברצוני להודות לפרופ .ורד סלונים נבו ,שבהנחייתה נערך מחקר זה ,על הפתח
שפתחה בפני לעולמן של נשים ,שילדיהן הורחקו מבתיהן ולכאבן ,ולפרופסור רחל
לב ,שנחלצה והקדישה מזמנה כדי לאפשר את סיום העבודה.
למחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ולקיבוץ
רביבים ,אשר סייעו בידי לפנות זמן לכתיבת מחקר זה.
ואחרונים חביבים :משפחתי וידידי הטובים ,ענבל ,מייקל ,ננסי ונואל ,ורבים
אחרים ,שבזכותם הגיעה עבודה זו לידי גיבוש.

תקציר
הורים ,שבית המשפט ראה בהם הורים מזניחים ו/או מתעללים והוציא את ילדיהם מחזקתם
לתקופות קצרות ,ארוכות או לצמיתות ,הם בדרך כלל אוכלוסייה מודרת במחקר ,המתמקד
בגורמי סיכון ,ובפרקטיקה ,ש'טובת הילד' לנגד עיניה .כתוצאה מכך ,גם המחקר וגם הפרקטיקה
עוסקים רק מעט בחוויה של ההורה שילדו הורחק.
במקרים רבים הורים ,שילדם הורחק מהם ,ממשיכים לגדל את הילד שהוחזר לחזקתם ,ו/או
ילדים אחרים ,וזאת למרות הכתם שדבק בכושרי ההורות שלהם ולמרות הפגיעה שחוו ,כשעל
העובד הסוציאלי המטפל מוטלת המשימה לסייע בידם לחזק את כושרי ההורות שלהם .יכולת
ההיעזרות של הורים בעלי מסוגלות הורית נמוכה בכלל והורים שחוו הרחקת ילד מהבית בפרט,
כמו סוגיות אחרות באוכלוסייה זו ,נחקרה רק במסגרת בדיקת יכולת ההיעזרות של משפחות רב-
בעייתיות .מרבית המחקרים עסקו בקשיי ההיעזרות של אוכלוסיה זו והתמקדו במאפייניה,
שהשפעתם על העובד הסוציאלי המטפל תוארה כ'קואליציה של יאוש' המתרחשת במפגש שבין
העובד לפונה .מחקרים אחרים שאלו 'מה עוזר בעזרה?' והעלו את סוגיית יכולת ההיעזרות של
הפונה מנקודת ראותו .מחקר זה מנסה להאיר את סוגיית יכולת ההיעזרות של הפונה מזווית
חדשה ,הממקדת את הקושי להיעזר לא בפונה ולא בעובד הסוציאלי אלא במפגש שבינהם
ובמודלים הפרשניים השונים שכל אחד מהם מביא למפגש זה.
המחקר עומד על ייחודה של השיחה הטיפולית של העובד הסוציאלי עם ארבע אמהות ,שחוו
הרחקת ילד בצו בית משפט ,ומעלה את השאלה 'מה קורה במפגש בין העובד הסוציאלי לפונה?',
תוך גילוי הנרטיב של הפונה כפי שהוא עולה בשיחה הטיפולית בתנאים של 'ביטוי חופשי'
אופטימאלי ,ובמקביל – תוך חשיפת הדרך בה מבני הידע של הפונה ושל המטפל פועלים הדדית
בשיחה שביניהם.
המתודה :נחקרו ארבע שיחות טיפוליות עם נשים שילדיהן הורחקו מביתן בהתערבות בית
המשפט .בניסיון לחפש את מסגרת ההקשר ,שתחשוף את הנרטיב של הנשים ,את הנרטיב של
המטפלת ואת הדינאמיקה ביו השתיים ,מצא מחקר זה כי כלי הניתוח שפיתח ושכלל חקר
הספרות היפה עשוי לשמש ביעילות גם לצורך תיאור השיחה הטיפולית.
מונחים מתחום הפואטיקה של הסיפורת כמו 'מטאפורות' 'רצף' או 'סוגה' משמשים במחקר
האיכותני ,ובמחקרי סיפר ,אך מחקר זה חורג ממסגרת מחקרים אלו בשני היבטים:
א .המחקר אינו מבודד את סיפורי הפונות אלא רואה בהקשר ,בשיחה הטיפולית ,שבתוכה
עולים הסיפורים ,סיפור בפני עצמו ,שנקרא במחקר זה 'סיפור המפגש'.
ב .במחקר זה ניסינו להתייחס לשיחה טיפולית כאילו הייתה טקסט ספרותי ולנתחה
בהתייחסות לפואטיקה של הסיפורת .בעת ניתוח הטקסט התעלמנו מ'גושי הידע' של המקצועות
הטיפוליים ,אליהם חזרנו לאחר שגובשה פרשנות השיחה כדי להאיר פרשנות זו מזוויות
המעניינות אותנו בתחום העבודה הסוציאלית.
יעילותה של המתודה כמתודה ראשית לחקר השיחה בכלל ולחקר השיחה הטיפולית נבדקת
במחקר זה לראשונה .השימוש במתודה השאולה מן הספרות הבדויה העשיר את חקר סיפורי
הפונות ואת חקר השיחה עימן וחשף היבטים לא גלויים בדמויותיהן כמספרות ,בעולמן
ובדינאמיקה שבינן לבין העובדת המשוחחת עימן.
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ממסקנות המחקר :האמהות ממעטות לדבר בשיחות על חווית ההרחקה של הילד ,אך נושא
האימהות הוא הנושא המרכזי והיחיד המעסיק אותן במפגשים ,ככל הנראה – כתגובה על הפגיעה
העמוקה בזהות ההורית ,שחוו עם הרחקת הילד .אילו מהן שאינן מזכירות את הפגיעה או את
האיום על הזהות ההורית ,שחשו בתהליך הרחקת הילד ,מרבות לספר סיפורים הבאים להוכיח כי
הן אמהות אכפתיות המתקשות להתמודד ,סיפוריהן בנויים על פי הדפוס'Caring but not :
' ,(Hall & Slembrouck, 2003) copingועולה ההשערה כי הדפוס עולה כשהפונה חשה איום
ופגיעה בדימוי ההורי ,תחושה שאינה נאמרת אך קיימת ברקע הניסוח ה'התנצלותי' שלעיל.
מהמחקר עולה כי הפונות מתקשות לשלב אירוע כואב זה של הרחקת הילד בראיית העצמי.
הן בונות את הסיפורים שעלו במפגשים על פי תבניות של סוגות ספרותיות מוכרות :רומנסה,
נובלה ,סיפורי כישוף וסוג אגדה הקרוי אכספלנום ,המאפשרות להן להתעלם או לרכך היבטים
מכאיבים בעברן ובאירוע הרחקת הילד ,ומשמשות עבורן כלי השרדותי פונקציונלי להבנייה של
זהותן ולאירגון החווית שעברו כאמהות שנמצאו מזניחות או מתעללות וכנשים וילדות שעברו
התעללות בעצמן .הזהות שהסוגה מסייעת להן לבנות מרככת את כאב הפגיעה ,אך גם מונעת מהן
לראות את חלקן שלהן באירוע ,או ,לחילופין ,מסייעת בידן למצוא פשר לחוסר האונים שלהן
בטיפול בילד.
חיפוש כוח ושליטה או לחילופין חוסר אונים הוא מוטיב חוזר נוסף בסיפורי המעשה
שמספרות שלוש מארבעת הפונות במחקר זה .סיפוריהן על משברים שונים בחייהן חסרים ברובם
הגדול את שלב התיקון למשבר .בהיעדר תיקונים חייהן מצטיירים כחיים של משבר מתמשך,
שאף פעם אינו מגיע לידי תיקון ,והיעדר זה מבטא את חוסר האונים ואת הקושי שלהן להגיע
לשליטה בעולמן .מאידך ,הסוגה ,שבחרו להבנות על פיה את סיפוריהן ,מבטאת ניסיון להגיע
לשליטה בעולמן או לתת פשר לתחושת חוסר אונים שלהן.
• האנלוגיה בין סיפור המפגש ,לבין סיפורי המעשה שמספרות הפונות במהלכו) ,ובין הסיפורים
לבין עצמם( מאירה מנקודת מבט חדשה את נושא יכולת ההיעזרות של פונים.
א .הקושי של הפונה להיעזר נתפס כמקביל לקושי שלה לפתור משברים בחייה גם בהקשרים
אחרים ,שאינם קשורים במפגש .מנקודת ראות זו האמונה כי באמצעות השיחה הטיפולית הפונה
תצליח להגיע לתיקון המשבר שבשלו הגיעה למפגש אינה מובנת מאליה ומחייבת את התייחסות
המטפל לדרכי התיקון שהפונה מציגה בסיפורים אחרים העולים במפגש.
ב .מטרות הפונות בסיפורים שהן בחרו לספר מקבילות למטרותיהן בסיפור המפגש ועשויות
לחשוף כיצד הפונה רואה את מטרת המפגש בהתאם או בניגוד למטרותיה המוצהרות ו/או
למטרות העובד.
ג .המחקר חשף שונות עמוקה בין העובדות לפונות בדרך שבה 'פענחו' ופירשו את האירועים
המסופרים .בשעה שהעובדות נטו להשתמש במודלים התפתחותיים ותיארו סיפור פסיכולוגי
מודרני ,הפונות פירשו את האירועים עליהם סיפרו על פי מודלים מסורתיים פרה-מודרניים:
סוגות שגיבוריהן מייצגים אב-טיפוס ולא אישיות ייחודית מתפתחת ,והזמן בהן אינו נתפס בממד
התפתחותי .המודלים השונים מייצגים תפיסה שונה של התפתחות ושינוי .הדרך בה פונה רואה
שינוי והתפתחות בסיפוריה עשויה להצביע על הדרך בה היא תפענח את מטרות ההתערבות כפי
שעלו במפגש במונחים של תהליך ושינוי התפתחותי .מכאן שהדרך בה מתייחסים מטפלים לשינוי
כמטרת הטיפול אינה כבר כה מובנת מאליה ,והאפשרות שהפונה תרצה/תוכל/תסכים להמיר את
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המודל בו היא משתמשת לעיצוב החוויה שלה והדרך בה היא תופסת שינוי צריכה להיבדק בכל
מקרה לגופו.
•

בכל המפגשים הקרבה ושיתוף הפעולה בין העובדת לפונה אינם מונעים מאבקי כוחות.

במונחים מתחום הפואטיקה של הסיפורת ניתן לתאר מאבקי כוחות אלה כמאבקים בין מודלים
ודרכי קריאה שונים של ההתרחשויות וכמאבק על "הסיפור הדומיננטי" .התהליך ,שבו הפונה
מקבלת את הסיפור הדומיננטי עשוי להיתפס כתהליך של עיצוב הזהות בשיח אך דומיננטיות זו
עלולה להביא את הפונה לקבל את הסיפור )'מה' שמסופר'( בלי לקבל את המודל )'איך' הסיפור
מסופר( .כתוצאה מכך סיפור המפגש עלול לסתור לעתים את החוויה של הפונה ,והסתירה תבוא
לביטוי בבלבול בתיאור החוויה.
•

חשיפת המודלים ,שבאמצעותם הפונות תופסות ומציגות את עצמן ,שבמחקר זה היו מודלים

פרה-מודרניים ,בהם שינוי אינו נתפס בממד ההתפתחותי שלו ,הציגה את מורכבותם של מונחים
כמו 'הקשבה לפונה'' ,יחס לאחר' או 'רגישות תרבותית' .לאור המחקר נראה כי 'הקשבה' אין
פירושה רק הקשבה ל'מה מסופר' אלא גם 'איך הוא מסופר' ,תוך רגישות למודלים הפרשניים
השונים של המטפל מחד – והפונה מאידך .בהתערבויות להגנת הילד ,בהן מונחים טיפוליים כמו
'שינוי' הם מוקד ההתערבות שונות זו עלולה לעכב ולהכשיל את השינוי המבוקש.
מכאן שכל דיאלג עם ההורים על מטרות ההתערבות ועל השינוי המבוקש עשוי להיות תהליך
מורכב ,לא פשוט וארוך ,שלוקח בחשבון הן את המודלים הפרשניים השונים של הפונה והן את
הפגיעה בזהות ההורית שחווה עם אירוע הרחקת הילד .דיאלוג זה מחייב היערכות מיוחדת של
השירותים להגנת הילד תוך פיתוח שיטות טיפול הולמות להתערבויות בשעת חירום בכל
המוסדות הטיפוליים בהם שוהים הילדים ,ניצול התקופה שבה הילד מורחק מהבית לצורך זה
והרחבה והעמקה של השירותים בקהילה והתאמתם לצרכיה הייחודיים של אוכלוסיית ההורים
שילדם הורחק מהבית.
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הקדמה
שלוש שנים עבדתי עם הורים במעון רב-תכליתי ,מעון רגיל של ויצ"ו ,שמשלב בתוכו קבוצה של
ילדים בסיכון והוריהם .במהלך שנים אלו נפגשתי עם נשים רבות ,שחלקן חוו הוצאת ילד מחזקתן
בצו בית משפט לתקופות קצרות ,ארוכות או לצמיתות .הקושי לעזור לנשים אלו והתחושה שבכל
שיחה איתן חוזרים אותם מוטיבים ,כאילו מדובר בשני קווים מקבילים ,שלמרות המפגש האנושי,
הכבוד והאמפטיה ,הם לעולם לא ייפגשו ומאידך :התחושה שמדובר בחוויה קשה וכאב עמוק שנתנו
אותותיהם בכל מפגש איתן ובכל שיחה ,הביאו אותי לניסיון לחקור 'מה קורה' בשיחה בינינו ,לנסות
לתהות מה חלקי בקושי שלהן להיעזר.
מחקר זה מנסה לעמוד על ייחודה של השיחה הטיפולית של העובד הסוציאלי עם כמה מנשים
אלו ,ולחפש את מסגרת ההקשר ,שבה ניתן לתאר את השיחה בדרך שתחשוף את נקודת ראותן של
הנשים ,את נקודת הראות שלי כמטפלת ואת הדינאמיקה בינינו ותתאר את השיחה "תיאור גדוש"
)גירץ (1990 ,שיאיר את מרב היבטי השיחה.
כמורה לספרות לשעבר מצאתי מסגרת הקשר כזו בכלי הניתוח שפיתח מדע הספרות אלפי
שנים ,ובעיקר עם פיתוח תחום הפואטיקה של הסיפורת) 1ט( במחצית השנייה של המאה העשרים.
המחקר ,אם כן ,מנסה לשלב בין שלושה תחומי מחקר :בין מחקר הספרות לבין חקר השיחה
ובין שניהם לבין מקצועות הטיפול בכלל והעבודה הסוציאלית בפרט.
השילוב בין תחומי מחקר אלה אינו חדש ,אך במחקר זה הוא ייחודי בכמה מהיבטיו:
במחקרים איכותניים נהוג להשתמש בחלק מהמונחים שטבעה הפואטיקה של הסיפורת כמו
'מטאפורות' 'רצף' או 'סוגה' ואף לציין סוגות ספרותיות ספציפיות .ההבדל העיקרי בין מחקרים
אלה למחקר הנוכחי הוא שחוקרים אלה מתייחסים קודם כל לגושי הידע של תחום המחקר ממנו
יצאו וההתייחסות ל'גושי הידע' של הפואטיקה של הסיפורת היא משנית .מחקר זה מנסה להשתמש
בפואטיקה של הסיפורת הבדויה באורח שיטתי לצורך ניתוח מלא של שיחה טיפולית כאילו היה
טקסט ספרותי ולהניח 'בצד' בעת ניתוח הטקסט את 'גושי הידע' של המקצועות הטיפוליים ,ומבקש
לבדוק מה עשויה להיות תרומתה של מתודה זו לחקר הטיפול.
הזרם הנרטיבי בפסיכולוגיה הדגיש את הנרטיב של הפונה ופעל להבנייה מחדש של נרטיב זה.
למרות זאת ,כפי שטענו בראון ,נולן ולואיס ) ,(Brown, Nolan, Crawford & Lewis, 1996הטיפול
הנרטיבי לא מיקד מספיק תשומת הלב לצורך בגילוי )ושיקוף( של הנרטיב של הפונה ,כפי שהוא
מציג אותו בחדר הטיפול ,מחד ומאידך – לצורך בחשיפת הדינאמיקה המתרחשת בין המטפל
למטופל כשהם יוצרים את סיפורו החדש של הפונה.
ייחודו של מחקר זה ,אם כך ,מתבטא בניסיון לחקור את סיפורי הפונה ובאותה עת גם את
הדינאמיקה שמתרחשת בין העובד לפונה ולעשות זאת באמצעות מתודה השאולה מן הפואטיקה של
הסיפורת.

 1מונחים מתחום חקר הספרות יוגדרו בעבודה זו בגוף העבודה ,במקומות הרלבנטיים ,ובנספח מונחים.
ההפניה לנספח היא באמצעות הסימנים) :א( )א) (1ב( )ב (3וכדומה.
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סקירת ספרות ,חלק  :Iאוכלוסיית המחקר ,המדיניות והשירותים
א .על חווית הפרידה מילד ומדוע חשוב להקשיב להורים מזניחים או מתעללים
מחקר זה מעלה את השאלה מה קורה לאמהות שילדיהן הורחקו מהן בעל כורחן ,ומנסה,
בדרכו שלו ,לחדור לעולמן של נשים אלו ולהבין כיצד באה החוויה שעברו לביטוי בשיחה עם העובד
הסוציאלי.
במאמר על קשר בין הורים ביולוגים להורים מאמצים מצטט רייבורן ) Ryburn , 1998עמ' (2
אם מאמצת באימוץ פתוח ,שמנסה להסביר לבניה מדוע אמם הביולוגית אינה יוצרת קשר עמם כמו
אביהם .האם אומרת לבנים" :זה כואב מדי עבורה" .כאב זה ,שהאם הביולוגית חשה בו ,מתואר
מעט מאוד בספרות המחקרית ,שכן ,הורים שנמצאו מתעללים/מזניחים את ילדיהם הם אוכלוסייה
מודרת במידה רבה מאוד הן בפרקטיקה והן במחקר )סטריאר (2001 ,ורק מעט מחקרים מתארים
את כאבן של נשים אלו.
מדוע? האם משום שמנקודת המבט של הגנת הילד הפגיעה בהורה היא ,לכאורה ,בלתי
רלוונטית ,כשמדובר בילד סובל? והרי ,ההורה ממשיך לגדל ילדים ,אותם ילדים שהורחקו או ילדים
אחרים .העדפה של הפתרון של הרחקת הילד מהבית – כפתרון נגיש – מונעת אמנם מצבי סיכון
אקוטיים ,אך האם אין היא מנציחה את הבעיה במקום להתמודד עמה? האם הורה שילדו הורחק
מהבית יהיה הורה טוב יותר לילד זה או לילדיו האחרים?
כפתח לחקר שאלה חשובה זו מחקר זה מנסה להקשיב להורה ולהבין את החוויה שעובר ההורה
עם ההרחקה של ילדו ממנו.
על הורים מזניחים או מתעללים אמרה מאסס:
כל ההורים רוצים להיות הורים טובים ,לרבות הורים מזניחים ומתעללים.
אנחנו ,כאנשי חינוך ומטפלים ,חייבים לתת להם הזדמנות לספר כיצד הם רואים
את התינוק ואת ההורות ,לעמוד לצדם ולהבין את קשייהם… אם רוצים לדעת
מה הורה חושב באמת ,כדאי שנתחיל ממה שההורה אומר ,מהסיפור האישי
שלו .סיפור זה מסביר מדוע הוא מתנהג עם התינוק כך ולא אחרת ... .אל לנו
להתבסס על מה שאנחנו חושבים בתור מומחים .יש לומר להורה' :אתה יודע,
ספר לנו' .כך יתאפשר לנו לזהות מצבי תקיעות שלהם) .מאסס  ,1998ללא עימוד(
ואכן ,בעבודה עם משפחות שמסכנות את ילדיהן הגורמים שהשפיעו יותר מכל על תוצאות
ההתערבות לא היו חיפוש שיתוף פעולה מצד העובד ,תדירות הפיקוח על המשפחה או שיטת
ההתערבות ,אלא שביעות הרצון של הורים מהשירותHowe, Brandon, Hinings, & Schofield, .
) ;1999אצל .(Parton & O’Byrne, 2000 :ההקשבה להורה היא מרכזית בשביעות רצון זו:
ממחקרים על הורים לילדים בסיכון ,עולה כי הורים מחפשים עזרה מעשית ישירה ,אך גם מעריכים
עובדים סוציאליים שמכבדים את נקודות ראותם ,מקדישים לה תשומת לב ומקשיבים להם!
) ,Cleaver, 2000 ;Rees & Wallace, 1982מצוטטים אצל(Parton & O’Byrne, 2000, http. :
שמיעת ההורה חשובה במיוחד אם מבקשים לעבוד עם כוחות המשפחה .ההקשבה במקרים אלו
היא חלק מתהליך ההערכה שמסייע לפונה להגדיר את מצבו ואת הגורמים שהובילו אותו למצב
כנקודת פתיחה לשינוי ;Cowger, 1994) .אצל .(Parton & O’Byrne, 2000, http.
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חווית הפרידה מילד להוצאה חוץ ביתית – כתהליך אבל
בשל מיעוט הספרות המחקרית על החוויה של ההורה סקירת הספרות בנושא זה מתבססת
ברובה על מחקרים בשני תחומים שזכו בשנים האחרונות לשגשוג מחקרי :מחקרים בנושא האימוץ
הפתוח )בדרך כלל – רק אמהות שוויתרו על ילדיהן בהסכמה מגיעות לידי מעמד כלשהו באימוץ
פתוח -גוטליב (1998 ,ומחקרים הנערכים היום בארצות הברית ובארצות המערב על אמהות שוויתרו
על ילדיהן בשנות השישים ,תחילת שנות השבעים ועתה הן מדברות על כאבן.
מחקרים על אמהות שוויתרו על ילדיהן לטובת אימוץ פתוח מצביעים על כך שאבדן המשמורת
על הילד העלה סימפטומים של צער ואבל ,עיסוק מתמיד באבדן וכמיהה מתמדת לאיחוד מחדש,
הנמשכים לא פעם שנים רבות לאחר הפרידה .(Blanton & Deschne, 1990) .מקור הצער העיקרי
היה אובדן חלומות ופנטזיות הקשורות לאמהות ,נישואין ומשפחה ).(Lancette & McClure, 1992
גם מחקרים שנעשו על אמהות שוויתרו על ילדיהן בשנות הארבעים והחמישים בארצות הברית
מצביעים על תגובות של אבל ודיכאון ,חרדה ,מחשבות אובדניות ,שימוש בסמים ואלכוהול ובריאות
לקויה )בעיקר מיד לאחר הוויתור( .חווית הויתור מושווית לשכול ,שבו האבל לא הוחצן ועבר על
האם בשתיקה בשל סיבות שונות :אי הכרה של אנשי מקצוע ,חברים ומשפחה בלגיטימיות של
האבל ,היעדר מידע או מידע מועט על גורלו של הילד ,היעדר דימוי של הילד ושל מה שאבד בתהליך
פרידה מהילד ופנטזיה על איחוד מחדש .ג'ייקובס (Jackobs, 1996) ,הסוקרת מחקרים על אמהות
שוויתרו על ילדיהן מצטטת מחקרים המצביעים על כך שתהליך האבל חזר שוב ושוב במעגלי החיים
עד ארבעים שנה לאחר הוויתור ,כשמרכיב הכעס אף התגבר עם הזמן.
(McDermott, 1984; ; Shiffler, 1991; Van Kepple, Midford & Cicchin, 1987
Winker, Brown, Van Keppel, Blanchard, 1988).
הוויתור כאירוע טראומטי
הוויתור על הילד מתואר בספרות כאירוע טראומטי ) (Heather, 1992שהפר את תחושת
הביטחון האישי של ההורה (Blanton & Deschner, 1990) ,וכ'סינדרום של לחץ כרוני הקשור
לויתור על הילד' ) .(Kelly, 1999הסימפטומים שנמצאו אצל אמהות אלו אינם מוגדרים כהפרעת
פוסט טראומטיות – ,PTSאך אצל האמהות נמצאו סימפטומים דומים להפרעה זו :מנגנון הסתגלות
של חיצוי ) (splitוהימנעות ,בריחה לאלכוהול ,סמים ופעילות מינית מוגברת וכן היעדר תחושה,
2

הלם ,ריקנות ,עצב ובשכחה של אירועים חשובים מהלידה או האימוץ . (Wells, 1993) .אצל חלק
ניכר מהנחקרות הסימפטומים המשיכו שנים רבות לאחר הוויתור ,בכל ימות השנה ובעיקר
באירועים הקשורים עם הטראומה :ימי הולדת ,יום השנה וכולי ,המתוארים כחוויה מחדש של
אירוע טראומטי בניסיון לשלוט בו.( 3Cavenar, Spaulding, & Hammet, 1976) .
השלכות מצב הדחק על התפקוד האישי ,הזוגי והאמהי
המחקר על אמהות שוויתרו על ילדיהן מצא אצלן בעיות בריאות פיזיות ונפשיות בשיעור גבוה
מהמקובל והצביע על השלכות מצב הדחק על התפקוד האמהי ,האישי והזוגי ) ,(Kelly, 1999רוב
האמהות דיווחו על קושי בנישואין ,בעיות במחויבות וקנאה) .

 2אצלJackobs, 1996 :
 3אצלJackobs, 1996 :
 4אצלJackobs, 1996 :
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& Van Kepple, Midford

 .(Cicchin, 1987הטראומה השפיעה על יחסיהן עם בן הזוג ועם ילדיהן וגרמה לנזק לדימוי העצמי
ולתחושה של חוסר ערך שהסתבך בשל תחושות בושה ואשם  .(Wells, 1990)5אשר לתפקוד
האמהי :לידה של ילד נוסף ,שנועדה למלא את החלל הרגשי שנוצר עם הוויתור ,לא גרמה לתוצאה
המבוקשת .החלל לא התמלא ופגע בתפקודה של האם ,פגיעה שהתקבלה כהוכחה לכך שהאם היא
אכן אם בלתי ראויה .( 6Shawyer, 1979) .השפעת תחושת הדחק על האמהות נבדקה במחקר
שהשווה נשים נשואות לגרושות .התוצאות במחקר זה הצביעו על קשר חזק בין הדחק הנתפס לבין
הסתגלות הילדים והקשר אם-ילד.(Pett ,Vaughan-Cole. & Wampo, 1994) .
בהיעדר מחקרים על אמהות שילדיהן נלקחו מהם בצו בית משפט ,מחקרים אלה ,על אימוץ
פתוח ,ויתור מרצון על ילד וגירושים ,מצביעים על כך ,שהחוויה של אמהות אלו עלולה להיות חוויה
של אבדן ושכול מתמשך וכי לחוויה ,הנתפסת כחוויה טראומטית ,עשויות להיות השלכות ארוכות
טווח על ההורה :על אישיותו ,על הזוגיות ועל המסוגלות ההורית ועל הקשר של ההורה עם ילדו .כפי
שגם ניתן להבין מהמחקרים המעטים על החוויה של אמהות אלו ,שיובאו להלן.
על החוויה של אמהות שילדיהן נלקחו מהן בצו בית משפט
חווית הפרידה של אמהות מילדיהן ,שהועברו לפנימייה בהסכמה היא חוויה אמביוולנטית,
המערבת רגשות כאב עם תקווה ,אבל אצל אמהות שילדיהן הוצאו מהבית בכפייה הפרידה נתפסת
כמיותרת ומעוררת רגשות קשים ושליליים בלבד )לביא  .(1999חוויה זו מתוארת ע"י סלונים-נבו
ולנדר )בפרסום( במילים הבאות"" :קל לתאר כיצר מרגישים ההורים :תופעות של חרדה עמוקה,
בלבול ,זעם וחוסר ביטחון ...תסמינים אופייניים לתגובה פוסט-טראומתית ...ההשלכות של
טראומה זו ממשיכות לאורך זמן :החשדנות ממשיכה והיכולת לתת אימון במטפלים נפגמת".
)סלונים-נבו ולנדר ,בפרסום( .חווית ההוצאה של ילד מהבית מהווה איום על הזהות העצמית של
ההורה ועל הדימוי המוסרי שלו ) ,(Hall & Slembrouck, 2003והיא מלווה בתחושות חוסר אונים
ואבדן ) .(Minuchin, 1991מינושין מתאר אם ,שילדיה נלקחו ממנה בטענה של הזנחה .האם
אובחנה כבעלת אישיות גבולית אך בבדיקתו שלו אותה מצא רק דיכאון תגובתי של אם שאיבדה את
שלושת ילדיה ,ומנסה בחוסר אונים לעמוד בדרישותיהם הסותרות של כל הגורמים המטפלים בה.
מינושין מתאר את היחס לאשה ולילדיה כיחס לאובייקט שמדובר בו בלשון משפטית של 'דיווח'
ו'העברה' .הספרות המחקרית אינה מאששת טענה זו אך היא מופיעה בפסק דין של בית המשפט
העליון של מדינת קנדה ) .(CCPI, 1998בדיון בין גב' בשם ג'נין גודין לבין הרשויות .בית המשפט
התייחס בחומרה למניעת סיוע משפטי מהאם ,וציטט מחקר ,שהוזכר לעיל) ,

& Blanton

 ,(Deschne, 1990המתאר את חוויותיהן של ההורה והילד כטראומה .על פירוד כפוי אמר בית
המשפט ,שהוא אחת הסנקציות הקשות ביותר שניתן לנקוט בהם כנגד הורה וכי הוא מאיים
ומפחיד יותר ממאסר וכליאה פיזית ,תוך שהוא מצטט משפט אחר בו נאמר כי "ייתכנו רק מעט
אבדנים מצערים יותר מאובדן הזכויות ההוריות" ) ;Lassiter, 1981, p. 40.בתוך(CCPI, 1998 :
בפסיקה ציינו השופטים כי הורים הנמצאים בהליכי סיום הזכויות ההוריות שלהם הם לעתים
קרובות בני מיעוטים ,עניים וחסרי השכלה ,וטענו כי הליכים אלה נפגעים לא פעם משיפוט המבוסס
על דעות קדומות על רקע מעמדי או תרבותי .לגבי הליך השימוע של האם ,שעניינה נידון במקרה זה
אמר בית המשפט שהאשה הייתה נתונה תחת שטף של דיווחי מומחים והערכות ,שתקפו לא רק את
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מסוגלותה ההורית אלא גם את אופייה הבסיסי ,תפיסת המציאות שלה ,יציבותה הנפשית ומצבה
הפסיכולוגי ,האשימו אותה שהיא פרנואידית ועוסקת עיסוק יתר בחוסר האונים שלה מול הרשויות
ובדקו בדיקה קפדנית את האינטראקציות שלה עם עובדים סוציאליים ,יועצים ,מורים ,הורי
האומנה ועוד .בנסיבות אלו ,קבע בית המשפט ,האשה הייתה נתונה תחת לחץ חברתי וכלכלי עצום
והתמודדה עם קשיים אדירים כדי להגן על עצמה ועל ילדיה ,ללא סיוע חברתי מספק .עוד טען בית
המשפט כי בשל הזדקקותן לתמיכה ציבורית אמהות חד הוריות נתונות להשגחה מתמדת של
עובדים סוציאליים .מצבם החברתי והכלכלי הופך אותם לפגיעות במיוחד להליכי קביעת
המשמורת ,המתבססים על אי יכולתם 'להתמודד' ולהערכות של אי רצונם 'ללמוד' או 'לשפר' את
התנהגותם .בהעדר ייצוג משפטי הולם ,נשים כאלה אינן מקבלות את היחס ההוגן והשוויוני שבהם
תלויה חוקיות הליכי הגנת הילד .בית המשפט קבע כי ההליך שעברה האם במקרה זה חיזק את
תחושת אי הצדק הקיצונית שלה ,את תחושת דחיקתה לשוליים ואת חוסר האונים שלה .תהליך
קבלת החלטות הגורם לתחושות כאלה ,סיכם בית המשפט ,אינו מתיישב עם רעיונות כבוד האדם,
השוויון והצדק .דברי בית המשפט מחזקים את קביעתו ,הלא מוכחת ,של מינושין ) Minuchin,
 (1991על ההתייחסות לאם )ולילד( כאל אובייקט ,על הכוח המופעל כנגדה ועל תחושת חוסר
האונים המלווה אותה בעת הרחקת הילדים ולאחר מכן.
לסיכום :סקירת הספרות מצביעה על חשיבות ההקשבה לאמהות שילדיהן נלקחו מהן בצו בית
משפט .הסקירה מעלה עוצמות של רגשות הכרוכים בהוצאת ילד מהבית ,שעלולים להיות מלווים
בסימפטומים של הפרעות לחץ פוסט טראומטי ובתחושות של היעדר שליטה וחוסר אונים .עצמתם
מעלה את ההשערה ,עליה מבוסס מחקר זה ,שאירוע ההוצאה מהבית ייתן את אותותיו על האם
ויבוא לביטוי יומיומי גם בשיחה שגרתית עם העובד הסוציאלי וגם כאשר שיחה זו נערכת זמן רב –
שנה עד שנים רבות  -לאחר ההוצאה מהבית.
ב .אוכלוסיית ההורים שילדיהם הוצאו מהבית בכפייה ,גורמי סיכון ומאפיינים
בניגוד למיעוט המחקרים המתארים את החוויה של ההורה שילדו נלקח ממנו בצו בית משפט,
הספרות המחקרית בתחום הגנת הילד משופעת במחקרים המאתרים גורמי סיכון ,מנבאים
ומאפיינים של התעללות והזנחה של ילדים ,ומתארים את אוכלוסיית המחקר.
'מרק' ,המדריך הרפואי לאבחון וטיפול ) ,(Merck, 1999ממנו בחרנו לצאת לסקירה זו ,מבחין
בין התעללות להזנחה ומתרכז בעיקר במאפייני הורים מתעללים .גורמי הסיכון המרכזיים להזנחה
שמציין המדריך הם בעיות פיסיות ,פסיכולוגיות )כולל דיכאון חריף או כרוני של האם( או התמכרות
לסמים של ההורה .אשר להתעללות :על פי המדריך הורה מתעלל הוא הורה שבילדותו סבל מהיעדר
חום ואהבה ולעתים קרובות גם מהתעללות ,היעדר שבגינו לא פיתח אישיות בעלת ביטחון עצמי
מספק או בגרות רגשית .הוא אינו מסוגל להעניק מה שאף פעם לא חוה בעצמו ועלול לראות בילד
מקור לחום ותמיכה ,לפתח ציפיות לא ריאליות מהילד ולהגיע במהירות לתסכול ולאיבוד שליטה.
) .(Merck, 1999הוא אינו מודע לצרכיו המשתנים של הילד ולאחר הפגיעה מתנער מהנזק לילד,
אינו מפסיק את ההתנהגות הפוגעת ,אך גם מוצף תחושות אשמה )אילון .(1999 ,הורים אלה ,גם אם
רק אחד מהם הוא התוקפן ,שותפים למערכת משפחתית בלתי מתפקדת ,שניהם סובלים ממשבר
וחוסר בגרות ,הם נטולי תמיכה ולכודים במערכת חברתית שמכתיבה להם נורמות וציפיות,
המגבירות את הלחצים במשפחה ומביאות במישרין או בעקיפין להתעללות בילדEmery & ) .
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 .(7o’leary, , 1984גם מצבי חולי נפשי ) 10%מהפוגעים ע"פ  (8 Ray, 1991או פדופיליה )פרניס,
 (9 1995והתמכרויות ) ,(Merck, 1999עלולים להביא את ההורה לאבדן שליטה.
גורם שלישי הוא פגיעות הילד :היות הילד תלוי במטפל ו"קשה" :רגזן ,תובעני ,היפראקטיבי או
נכה ) .(Merck, 1999משבר הוא גורם הסיכון הרביעי :דחק מצבי עלול להביא להתעללות .ואמהות
מכות נתגלו כחוות דיכאון ,גרייה מועטה ודחק וכבעלות תקשורת לקויה) .שרף.(101989 ,
גורמי סיכון אלה מחריפים בהיעדר תמיכה :הורים עלולים להגיע לאבדן שליטה בעתות דחק,
כשהם חשים מבודדים ,בלתי מוגנים ופגיעים ללא תמיכה פיסית ופסיכולוגית של קרובי משפחה,
חברים ,שכנים או בני זוג .(Merck, 1999) .על חשיבות התמיכה החברתית מצביעים גם המנבאים
להתעללות חוזרת בילדים שהם :פגיעות הילד ,לחצים במשפחה ,התעללות בן הזוג ,היעדר תמיכה
חברתית ושילוב בין הלחץ במשפחה והיעדר תמיכה חברתית(DePanfilis &. Zuravina ,1999) .
באיזו אוכלוסייה מדובר? הורים במצבי לחץ נטולי תמיכה הם בדרך כלל מהגרים ,מובטלים,
אימהות בוסר ומשפחות חד-הוריות
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להתעללות במשפחות בהן ההורים חיים יחד ללא מחויבות לנישואין גדול פי  20מאשר במשפחות
נשואות באורח המסורתי והוא פי  33כאשר האם החד הורית גרה עם חבר ).(Whelan,1993
תופעות אלו אינן רק בגדר מאפייני אישיות .פגן ) (Fagan, 1994, 1995טען כי התעללות בילדים
נפוצה ב'קהילות מתעללות' ,שמאופיינות בהתמוטטות מוסד המשפחה ,עבריינות ,שימוש באלכוהול
וסמים ותלות בשירותי הרווחה .אין ספק שמדובר בקהילות עניות :ההיקרות של התעללות בילדים
יורדת באורח משמעותי ככל שעולה הכנסת המשפחה .הנתונים בארה"ב מצביעים על כך שב1993 -
במשפחות שהכנסתן הייתה  $15,000לשנה התרחשו פי עשרה מקרי ההתעללות בילדים יותר מאשר
במשפחות שהכנסתן  $30,000לשנה .במשפחות שהכנסתן נמוכה מ $15,000-בשנה ההתעללות
במשפחה מתרחשת בתדירות גבוהה פי .(Sedlak & Broadhurst, 1996) .22
כפי שעולה ממחקרים רבים התעללות בילדים היא לעתים קרובות בין-דורית .קריגטון
) ,(Creighton, 2002שסקרה מחקרים בנושא זה ,טענה כי מחקרים משנות השבעים הצביעו על
שיעור גבוה של הורים מתעללים ,שסבלו בילדותם מהתעללות ,אך מחקרים עדכניים מצביעים על
שיעורים נמוכים יותר של העברה בין-דורית;Kaufman & Zigler, 1993; Tomison, 1996; .
) ;Zuravin et al, 1996מצוטטים אצל  ,(Creighton, 2002ומחקר אורך שערכו קאופמן וזיגלר
הצביע על שיעור של  ;1993 Kauffman & Zigler) 30%מצוטט אצל .(Creighton, 2002
אגלנד וסוסן-סטילמן  (Egeland & Susman-Stillman, 1996) .חקרו מאפייני אמהות שלא
שברו את מעגל האלימות .ממחקרן עולה כי בהשוואה לאמהות ששברו את מעגל ההתעללות הן
דורגו גבוה יותר באידיאליזציה  , 13חוסר עקביות ) (inconsistencyואסקפיציזם )בריחה מהמציאות
ושקיעה בהזיות( בתיאורי הילדות שלהן וכי בהעברה בין דורית של התעללות לוקחים חלק תהליכים
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דיסוציאטיביים :אמהות ששברו את מעגל האלימות שילבו את חווית ההתעללות לראייה יותר
קוהרנטית של העצמי מהאמהות המתעללות ,גם לאחר שנוטרל האפקט של רמת המשכלEgeland ) .
 .(& Susman-Stillman, 1996אפיון זה של האמהות שלא שברו את מעגל האלימות חשוב למחקר
זה ,הבודק את השיחה עם אמהות ,שחלקן מוכרות כדור שני להתעללות ,במטרה לראות כיצד הן
משלבות חוויה זו בסיפוריהן ובשיחה עימן.
יתר על כן :הסקירה שלעיל מצביעה על התמיכה החברתית כגורם חשוב במניעה של התעללות
בילדים ,ומחזקת את חשיבות ההקשבה לאמהות ,ואילו קשייהן של אמהות אלו בשילוב ההתעללות
לראייה קוהרנטית של העצמי מדגישים את הצורך בחידוד הכלים להקשבה זו.
היקף האוכלוסייה בארץ
סקירת הספרות מצביעה על ארבע סיבות כלליות להוצאה חוץ ביתית של ילדים (1) :הזנחה
והתעללות בילד (2) .קשיים כלכליים (3) .מוות ,אשפוז או מאסר של ההורה/ים ו ) (4הוצאה חוץ
ביתית לא משברית ומרצון.(Swingle, 1999) .
בארץ ,מעריכים החוקרים כי  75%מהילדים שעניינם נדון בוועדות סובלים מהזנחה15% ,
סובלים מהתעללות פיסית ו 10%-מהתעללות או חשד להתעללות מינית .כלומר ,הסיבה המרכזית
להוצאת ילד מהבית היא הזנחה) .דולב ,בנבנישתי וטימר(2001 ,
בנתונים הקיימים היום ניתן רק לשער מהו היקף האוכלוסייה של ההורים ו/או של הילדים
בארץ שהוצאו מהבית בהתערבות בית המשפט וחרף רצון ההורים .בשנת תשס"ב היו בישראל
למעלה מ 2 -מיליון ילדים בגילאי  ,0-18מתוכם כ 16%ילדים המוגדרים כילדים בסיכון )מעל
 .(320,000רק כ 25,000 -ילדים ) (7.8%זכו להשתתף בתכנית טיפולית כלשהי בקהילה :מעונות,
מועדוניות ,אומנה יומית ,או טיפול ישיר בהם או בהוריהם .לעומת כ 25,000ילדים 14שקיבלו טיפול
בקהילה  10,932 -ילדים הוצאו למסגרות חוץ ביתיות] .נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
 ,2002נמוכים מעט ולפיהם  8,977ילדים הוצאו למסגרות חוץ ביתיות בשנת  .[2002מיעוטם של
ילדים אלה הושמו במשפחות אומנה ) 1500ילדים ,שהם  (13%ורובם ) (87%במוסדות )פנימיות-
 8,532ילדים; מרכזי חירום 700 :ילדים ומקלטי חירום לנערות במצוקה 200 :נערות( )משרד
העבודה והרווחה .(2003 ,על פי נתון זה רק  10.8%מאוכלוסיית הילדים בסיכון במדינת ישראל
מטופלים על ידי השירות לילד ולנוער של המשרד ,אך  30%מהילדים שזוכים לטיפול המשרד,
מושמים במסגרות חוץ ביתיות! בהיעדר נתונים רשמיים המדווחים כמה ילדים ו/או הורים חוו
הוצאה כפויה מהבית אנו נאלצים להסתפק בפרסום שהופיע בעיתון מעריב ,המבוסס על נתוני
עמותת "עוללים בשבי" ,שהוקמה ע"י אמהות שילדיהן נלקחו מהן בצו בית משפט .על פי הערכה זו
היו בשנת תשס"ב ) 2000 (2002ילדים שהוצאו מבתיהם למסגרות לילדים בסיכון ללא הסכמת
הוריהם ,מתוקף צו בית משפט ובכל שנה מוצאים מבתיהם כ 300-ילדים נוספים )לילינג .(2002
מדובר רק ב 1.8%-מכלל הילדים המוצאים מביתם וכ 8.3%-מכלל הילדים המטופלים ע"י השירות
לילד ונוער במשרד העבודה והרווחה ]בארה"ב מדובר באחוז גבוה לאין שיעור 71% :מכלל הילדים
המושמים במסגרת חוץ ביתית ) .[(Nacca, 2001כלומר ,מדובר באחוז לא גבוה של ילדים והורים,
אך המספר המצטבר של מספר הילדים וההורים החווים הוצאת ילד מהבית בכפייה בארץ אינו קטן,
 13אידיאליזציה  - idealization -מנגנון הגנה ,שבו הפרט מייחס לאובייקט מסויים יחס כפול ,אחד רע ,האחר
טוב ואידיאלי) .אבניאון (2003
 14על המספר המדויק  24,257 -ילדים  -יש להוסיף מס .לא ידוע של ילדים שמטופלים עם משפחותיהם במרכזי
הורה-ילד ) 1000משפחות(.
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ואילו נתונים מארצות הברית מצביעים על כך שבעולם כולו מדובר באוכלוסייה בעלת היקף גבוה
לאין שיעור.
נתונים מארה"ב
בארה"ב מספר הילדים בסיכון שהוצאו מבתיהם ביחס לילדים בסיכון שקיבלו שירות בבית
עלה ב 20%-בין השנים  1977ל .15 (Wang & Daro, 1998) 1997על פי נתונים ממסגרות האומנה
היחס גדל עוד יותר ומדובר על עליה של  28%בין השנים  1990ל .1998-בשנת  1999עמד מספר
ההשמות החוץ ביתיות על  ,171,000מתוכם  122,000הוצאו מהבית חרף רצון הוריהם ).(71%
) .(Nacca, 2001קשה לדעת בכמה משפחות מדובר ,אך נתון זה יכול להצביע על ההיקף הלא קטן
כלל של משפחות בארצות הברית ,שחוות הוצאת ילדים מהבית בכפייה כל שנה .חלק ניכר מילדים
אלו חוזרים בסופו של דבר להוריהם 42% :מ 568-אלף ילדים אלו ,ששהו במסגרות אומנה בשנת
 ,1999שהו בו למטרה של איחוד מחדש עם משפחותיהן ) .(Nacca, 2001) (reunificationנתונים אלו
מצביעים על כך שבארצות הברית  238,569ילדים בשנה חווים איחוד מחדש עם משפחותיהם .קשה
לדעת בכמה משפחות מדובר וכמה מהם חווים את האיחוד מחדש לאחר הוצאה בכפייה ,אך אין
ספק שמדובר בחוויה קשה שעוברים הן הילדים והן ההורים .כמחצית מילדים אלה ,אמנם ,לא
יחזרו להוריהם ,אך רבים מבין הוריהם ימשיכו לגדל ילדים אחרים.
מדינות נוספות :חשוב לציין כי התמונה בארה"ב אינה משקפת את הנתונים בעולם המערבי
כולו .על פי היל ,סטפורד וליסטר ) (Hill, Stafford & Lister, 2002הוצאת ילדים מהבית חרף
הסכמת הוריהם מאפיינת את המדיניות הנהוגה בצפון אמריקה ,בריטניה ואוסטרליה .לעומת זאת,
במערב אירופה )צרפת ,גרמניה ,בלגיה ושוודיה( הילדים מורחקים מהבית רק במקרים קיצוניים
ומספרם זעום )ראו גם(Armstrong & Hill, 2002 :
סיכום :גם אם אין בידינו מספרים מדויקים של היקף אוכלוסיית ההורים שחוו הוצאת ילד
מהבית בכפייה ,אין ספק שמדובר בתופעה שממדיה מתרחבים והולכים בארץ ,בארה"ב ועל פי היל
סטנפורד וליסטר ) (Hill, at el., 2002גם בקנדה ,בריטניה ואוסטרליה :יותר ויותר הורים חוו
הוצאה מהבית של ילדים חרף הסכמת הוריהם.16
כפי שראינו מהסקירה שלעיל מדיניות הרחקת ילד מהוריו הפוגעים/מזניחים נהוגה יותר
במדינות מסוימות ופחות באחרות .המדיניות השונה היא תולדה של גישות שונות בתחום הגנת
הילד ,וההבדלים בין הגישות דורשים הבהרה .הפרק הבא יחדד הבדלים אלו.

 15כאמור ,בישראל היחס בין ילדים היוצאים מהבית למקבלי שירותים בקהילה קטן יותר והוא עומד על .30%
 16הנתונים היבשים אינם מסבירים מדוע חל גידול בממדי התופעה בין שנות השבעים לשנות התשעים – על אף
תכניות שימור משפחות שהיו ועדיין נהוגות ברחבי ארה"ב והצליחו לצמצם הוצאה למסגרות חוץ ביתיות בהיקפים
ניכרים(Pecora, Whittaker, & Maluccio , 1992; Rosenberg and Holden 1992) .
9

ג .גישות עיקריות במחקר ובפרקטיקה של התעללות והזנחה של ילדים
הניסיון לתאר את החוויה של הורה שילדו הוצא מחזקתו כחוויה טראומטית ,כפי שנעשה
בפתח סקירה ספרותית זו ,כמו הניסיון לבסס את הצורך בהקשבה להורים אלה ,אינו מאפיין את
מרבית הגישות במחקר ובפרקטיקה של הגנת הילד .רק אחת מארבע הגישות ,המתוארות להלן,
קוראת להקשבה להורים ,למרות הטענה אותה מנסה להציג מחקר זה ,שההקשבה להורה היא תנאי
ובסיס לכל שיטת התערבות ,בעיקר בהגנת הילד  -שבה השינוי במשפחה הוא תנאי להתפתחות
תקינה פחות או יותר של הילד ,שממשיך לחיות ולגדול בתוכה.
הסקירה שלהלן מבוססת על מאמר שכתבו ארמסטרונג והיל.(Armstrong & Hill, 2002) ,
החוקרים מסווגים את הגישות שעומדות בבסיס השירותים לילד בסיכון לארבע גישות ומודלים
תיאורטיים ,שבמרכז כולם נמצאת הדאגה להתפתחותו התקינה של הילד :גישות הגורמים
המצטברים ) ;(cumulative factors approachesמודלים אקולוגיים; תיאוריות ;attachment
וגישות של הבנייה חברתית )(social construction
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גישת הגורמים המצטברים:
ביקורת ציבורית על מדיניות הגנת הילד במדינות שונות קידמה מחקרים המנסים לזהות גורמי
הסיכון בסיטואציות של התעללות ) .(Hill, Stafford & Lister, 2002ההנחה היא שחיי הילד
מושפעים ממגוון גורמים וכי בין גורמים אלו ניתן לזהות גורמי סיכון המאפיינים הורות מזניחה או
מתעללת.(Parton, Thorpe,. & Wattam, 1997; Waldfogel, 2002) .
מחקרים אלו מאפיינים את הזרם המרכזי של המחקר והפרקטיקה בתחום מחקרי ההתעללות
וההזנחה של ילדים ,ומהם נגזרו התערבויות רבות בתחום הגנת הילד שבבסיסן עמד הניסיון לצמצם
את החשיפה של הילדים לגורמים שליליים או לחילופין להתגבר על תוצאותיהם .גישה זו מאפיינת
את מרבית המדריכים לעובדים הסוציאליים בארה"ב ,18שמנחים עובדים בהגנת הילד לזהות גורמי
סיכון שמסמנים אילו משפחות זקוקות לשירות ,ולבודד ,לאחר כניסת העובד למשפחה ,מספר
מצומצם של גורמים שיסייעו בידיו לקבוע אילו משפחות זקוקות להתערבות נוספת.
).(DePanfilis & Zuravin, 2001
גישת הגורמים המצטברים ,למרות ואולי בגלל היותה הגישה הנפוצה והמקובלת במחקר
ובפרקטיקה נתקלת בביקורת חריפה :א .כנגד שיטות המחקר הסטטיסטיות שנקטה בהן טענו כי הן
חסרות רגישות ודיוק .למשל :אפשור ) (19 Upshur, 1990טען שפגיעות המשפחה והילד היא תמיד
תוצאה של אשכול סיבות ונסיבות ואילו לפי רוטר ) (20Rutter, 1995ההשלכות של גורמי הסיכון
תלויות באינטראקציה שלהם עם גורמים של הגנה ועמידות בפרט ובסביבתו .טענה נוספת היא
שהגישה מתמקדת בפתולוגיה ולא בכוחות שבילד ,במשפחתו ובסביבתו .תשומת הלב המחקרית
למושג 'עמידות' שמזכיר רוטר ) (resilience factorsהבליטה את הכוחות של הפרט – הילד עצמו או
הוריו – ושל המשפחה כולה .גישת הכוחות שאותה מייצג ,בין השאר ,גיליאן ),(21Gilligan, 2000
קמה במידה רבה כתגובה לגישת הגורמים המצטברים והיא מציעה לעודד ולקדם טיפול שמעריך את
 17לתיאוריות ההבנייה החברתית ניתן להוסיף גישות מגדריות הקושרות את התופעה לאופי המגדרי של
המשפחה ,הטיפול בילד והתעסוקה ,שאינן נסקרות בעבודה זו.
DePanfilis & Salus, 1992; 2000 18
 19אצל.Armstrong & Hill, 2002 :
 20אצל.Armstrong & Hill, 2002 :
 21אצל.Armstrong & Hill, 2002 :
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כוחות הילד והמשפחה ולא מתמקד בהערכת סיכון ובפתולוגיה .הטענה היא כי באמצעות גילוי
כוחות ניתן לבנות ולהגביר חוויות חיוביות ומשאבים במשפחה.
22

דינגוול ואחרים ) ,( Dingwall, Eekelaar, & Murray, 1983שקיבלו את גישת הכוחות,
התריעו כי התמקדות בכוחות במשפחה עלולה להביא לאופטימיזם מוגזם בהערכת הסיכונים
במשפחה ולהתעלמות מעדויות על אי תפקוד חמור במשפחה .חוקרים אחרים הציעו כי לפני כל
התערבות יש לשקול סיכוי מול סיכון תוך תשומת לב למשך הזמן של נסיבות הסיכון ,לשינוי מהותי
בנסיבות אלו ולנקודות מפנה בחיי הילד ו/או המשפחה ,בהן נדרש טיפול אינטנסיבי בילד ובמשפחה
כדי להבטיח את התפתחותו התקינה של הילד(23Rutter 1989; Little, &. Leitch, et al 1995) .
הגישה האקולוגית :גם היא חוקרת גורמי סיכון ,אך שמה דגש על הסביבה הרחבה ומזהה
נסיבות ,השפעות ולחצים במשפחה ,בסביבה ,בעולם העבודה ובחברה ,שפועלים הדדית ומשפיעים
על ילדים ועל יכולת הוריהם לגדלם .מידת הסיכוי או הסיכון של הילד אינה רק תולדה של חסרים
במסוגלות ההורית אלא היא תוצאה של שילוב בין אפיוני הילד )פיזיים וגנטיים( ,ההורה/ים,
הסביבה החברתית של הילד ,לחצים על משפחות ונגישותן לשירותי תמיכה :גורמים הנובעים ,בין
השאר ,מפערים תחיקתיים ומבניים ,הקשורים למגדר ,גזע ונכויות ).( 24Bronfenbrenner, 1979
מכאן עולה הצורך בתכניות מקיפות ,כוללות ומתואמות ,שיבטיחו שההשקעה בילד או בהורה לא
תרד לטמיון בשל היבטים אחרים של סביבת הילד והמשפחה ,כמו סוג התמיכה שהמשפחה מקבלת,
אופן הפיקוח עליה ועמדות חברתיות כלפי נשים וילדים( 25 Boushel, 1994) ) .
תיאורית ההיקשרות )(Attachment theory
תיאוריית ההיקשרות )Bowlby, 1951; 1965; 1969

26

( מאופיינת במיקוד גבוה בילד וביחסיו

עם המטפלים בו .התיאוריה מספקת אמצעים להערכת צרכים של ילדים ביחסיהם עם המטפלים
בהם ,ומושגיה הבסיסיים ,כמו 'בסיס בטחון' או 'סימנים של היקשרות' והתפתחויות מאוחרות יותר
של התיאוריה בתחום המודל המופנם של יחסים ,הם רלוונטיים להבנת השירותים והתכניות
בתחום זה של הגנת הילד .הגישה מדגישה את חשיבות העקביות ביחסי מטפל-ילד ואת ההבנה
הרגישה לתגובות על פרידה ,אבדן ודחייה .את ההתערבויות שפותחו בעקבות גישה זו סיוגו האו
ואחרים ) ( 27Howe et al, 1999לארבע סוגי התערבות על פי מידת המיקוד בילד ו/או במשפחה:
מיקוד נמוך בילד

מיקוד גבוה בילד

מיקוד בהורה

מיקוד משותף

מיקוד גבוה בהורים

תמיכה משפחתית וקהילתית

מיקוד בילד

מיקוד נמוך בהורים

גישות של הבנייה חברתית ) :(Social constructionגישות אלו מדגישות כי המונחים הורות ,ילדות
וחיי משפחה מייצגים משמעויות מובנות חברתית שמשתנות בין תרבויות ,תקופות ומקומות ותוך
כדי תהליכים שעוברת משפחה .השלכות הגישה על תחום הגנת הילד נרחבות ,שכן בשעה
שתיאוריות אחרות מתארות התפתחות תקינה ובלתי תקינה והורות טובה באורח כמו-אוניברסאלי,
 22אצל.Armstrong & Hill, 2002 :
 23אצל.Armstrong & Hill, 2002 :
 24אצל.Armstrong & Hill, 2002 :
 25אצל.Armstrong & Hill, 2002 :
 26אצל.Armstrong & Hill, 2002 :
 27אצל.Armstrong & Hill, 2002 :
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תיאוריות ההבנייה החברתית מדגישות את נזילותם של מושגים כמו 'צרכי הילד' או 'התפתחות
תקינה' ואת המשמעויות המשתנות של מושגים אלה(28Rogers & Rogers, 1994; Woodhead .
) .1998מכאן שהתערבויות להגנת הילד צריכות לאמץ גישה שמבוססת על ההקשבה להורה ולילד
ולעסוק בדיאלוג עם הורים וילדים על המטרות הרצויות להתערבות מנקודות המבט שלהם ולא של
אנשי המקצוע או אנשי אקדמיה ותפיסותיהם ,מתוך רגישות תרבותית המופיעה כהנחיה לעובדים
במדריכים של ממשלת ארה"ב בתחום הגנת הילד ) .(Saunders & Meinig, 2001הרגישות
התרבותית הודגשה דווקא בהתערבויות הקשורות להתעללות והזנחה וכרוכות בהוצאת ילדים
מהבית .ראו:
Cohen, Deblinger, Mannarino, & de Arellano, 2001; Green, 1982; Featherstone, 1988; Ivey,
Ivey, & Simek-Downing, 1987; Phillips, 1995; Williams, Soydan, & Johnson, 1998

שיתוף הפעולה של ההורה שילדו מורחק מהבית
חשיבות ההקשבה להורים מתחדדת לאור מחקרים על תהליך קבלת ההחלטות בהתערבויות
הכרוכות בהרחקת ילדים מהוריהם .סווינגל ) ,(Swingle, 1999שחקרה מאפייני נשים שחוו הרחקה
של ילד ,טענה כי הסיכון של נשים להיפרד לפחות מאחד מילדיהן עולה בקרב אמריקאים ממוצא
אפריקני .מחקרה מצטרף למחקרים ,המדגישים את חשיבותה של הרגישות התרבותית בהתערבויות
הקשורות להתעללות והזנחה וכרוכות בהוצאת ילדים מהבית )ראה לעיל ,עמ'  .(12הטענה במחקרים
אלו היא שהבדלים בין תרבותיים עשויים להשפיע על ההחלטה להרחיק ילד מהבית ,בעיקר משום
ששיתוף פעולה או אי שיתוף פעולה של המשפחה עם שירותי הרווחה הוא אחד המנבאים של הוצאת
ילדים מהבית :כשההורה משתף פעולה עם רשויות הרווחה העובד נוטה להעריך את איכות חיי הילד
גבוה יותר מאשר כאשר ההורה אינו משתף פעולה ) .(Davidson-Arad, 2001מחקרה של דוידסון-
ארד מדגיש את תהליך קבלת ההחלטה להרחקת הילד ומצטרף למחקרים הקובעים כי שיתוף
הורים בתהליך חשוב להצלחתו ) (Thoburn, Lewis, & Shemmings, 1995וכי ,לחילופין ,ניכר
קושי בהשגת שיתוף ההורים דווקא במשפחות שמצבן מוערך כגרוע.(Farmer & Owen 1995) .

 28מצוטטים אצל.Armstrong & Hill, 2002 :
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ד .מדיניות הגנת הילד בישראל ומערך השירותים
קבוצת המחקר בעבודה זו היא של אמהות שילדיהן הורחקו מהבית על פי חוק והן משתתפות
באחד מהשירותים שעוצבו עבור משפחות וילדים בסיכון גבוה – תכנית המעון הרב תכליתי .במערך
המחקר יפורטו פרטי תכנית זו אך בסקירת הספרות ראינו לנכון לתאר את מדיניות הגנת הילד
הנהוגה בישראל ואת מערך השירותים הקיים למשפחות וילדים ולטיפול במשבר שנוצר במשפחה
עם הוצאת הילד מהבית ,וזאת כרקע להצגת נשים אלו.
המדיניות בישראל – בהשוואה למדינות מערביות
היל ,סטפורד וליסטר ) (Hill, Stafford.& Lister, 2002ערכו מחקר משווה בעקבות מפגש
בינלאומי של חוקרים ממספר רב של מדינות .ממחקרם עולה כי הוצאת ילדים מהבית חרף הסכמת
הוריהם מאפיינת את המדיניות הנהוגה בצפון אמריקה ,בריטניה ואוסטרליה ,אך לא את המדיניות
הנהוגה במערב אירופה .בארצות הברית ,קנדה ,בריטניה ואוסטרליה המשאבים מופנים להורים
ולילדים בסיכון גבוה רק לאחר שהם אותרו ככאלה והם ניתנים באופן סלקטיבי ובנפרד
מהשירותים הנורמטיביים לרווחת הילד והמשפחה .המערכת מבוססת על מחויבות גבוהה של אנשי
המקצוע לרווחת הילד וזכויותיו )ולאו דווקא לשלמות המשפחה( ,על תחיקה ,בירוקרטיה ,חקירה
וההתערבויות מבוססות על איסוף מידע וחקירת מצב הסיכון ,במטרה לקבוע תכניות שיבטיחו את
שלום הילד – לאחר שאותר כילד בסיכון .הטיפול בהורים הוא סמכותי ,כשלמרות הרצון הטוב של
העובדים הסוציאליים ,שמחפשים את שיתוף הפעולה של המשפחות ,קיימת רמה גבוהה של
התנגדות בקרב המשפחות.
לעומת זאת ,במערב אירופה )צרפת ,גרמניה ,בלגיה ושוודיה( הילדים מוצאים מהבית רק
במקרים קיצוניים ומספרם קטן עד זעום .התכניות להורים ולילדים הן תכניות לכלל הציבור ועל כן
זוכים בהם ילדים כבר בשלבים ראשוניים ,לפני שהגיעו למצבים שניתן לראות בהם מצבי סיכון .גם
כשעולה צורך בהערכת סיכון ,הדבר נעשה בדיאלוג מתמשך עם המשפחה ,בשיתוף פעולה מתוך רצון
ובחירה ,וההתערבות היא בעיקרה תמיכתית-טיפולית כמענה לצורכי המשפחה .אנשי המקצוע
רואים עצמם מחויבים לשימור המשפחה והילד בתוכה ועובדים עם כל בני המשפחה .בבלגיה,
למשל ,בשנת  1980הוקם 'השירות הרפואי החסוי' שעיקרו נגישות קלה לטיפול משפחתי .העיקרון
שהנחה את מעצבי השיטה היה לא לראות בהזנחה והתעללות של ילדים התנהגות פתולוגית ,אלא
תולדה של בעיות חברתיות רחבות יותר .המערכת עוצבה כך שתוכל להעניק איכות וכבוד למשתמשי
השירות ,שניתן באורח אנונימי וחסוי לכל המשפחות והפרטים שרוצים בכך .המטרה הייתה להקטין
סטיגמטיזציה של השירות ולמנוע שירותים ברמה נמוכה לאוכלוסיות במצוקה .על פי נתונים
שהובאו למפגש הבינלאומי – בבלגיה פחות מ 10%מההורים המתעללים ,נחשבים לבלתי ניתנים
לטיפול – ורק הורים אלו מועברים להליכים משפטיים ,שמטרתם הוצאת הילד מהבית.
בשוודית – אין מונח מקביל ל'הגנת הילד' ,כפועל יוצא מאיחוד השירותים לאוכלוסיות בסיכון
ולכלל האוכלוסייה .המושג 'חקירה' – זר למערכת ,במקומו מקובלת הערכת סיכון ,שמתבצעת
בדיאלוג עם כל בני המשפחה .התוצאה היא בסיס של אמון ורצון טוב ביחס של המשפחות לעובדי
הציבור ולעובדים הסוציאליים ,שמעמדם המקצועי בשוודיה ובשאר ארצות אירופה גבוה יחסית
ותדמיתם חיובית) .בניגוד למתרחש בארה"ב ,בריטניה ואוסטרליה(.
המדיניות בארצות אלו אינה 'על חשבון' זכויות הילד .בכל המדינות המדיניות מושתתת על
זכויות הילד וחקיקה ש 'טובת הילד' היא העיקרון המוביל בה .דוגמא לכך הוא האיסור ללא פשרות
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על הכאת ילדים בשוודיה והחוק המקביל בישראל .היעדרו של חוק דומה בארצות אחרות משקף
חילוקי דעות בנדון ,חילוקי דעות שמאפיינים דווקא מדינות בהן הגנת הילד מבוססת על תחיקה
והליכים משפטיים ,העלולים לפגוע במיעוטים ומשפחות מתרבויות בעלות ערכים שונים.
המדיניות בישראל דומה לזו הנהוגה בארצות הברית ,קנדה ,אוסטרליה ובריטניה ,רק בקווים
כלליים .מדיניות שימור המשפחה היא המדיניות המוצהרת של משרד העבודה והרווחה ,ההפרדה
בין השירותים למשפחה והשירותים להגנת הילד – אינה דיכוטומית )משרד העבודה והרווחה,
תכנית אב  (1997והעובדים הסוציאליים ופקידי הסעד לחוק הנוער מחפשים במרבית המקרים את
שיתוף הפעולה של המשפחה) .ראה פבר (2000 ,יחד עם זאת ,השירותים למשפחות וילדים בסיכון
אינם אוניברסאליים וכשמדובר בהתערבויות חירום ,הטיפול במשפחה הוא טיפול סמכותי ,בצל
החוק או על פי חוק ובו ,ברוב המכריע של המקרים ,ההורים אינם שותפים להחלטה והם מיודעים
על כך לאחר מעשה) .סלונים-נבו ולנדר ,בפרסום( .סלונים-נבו ולנדר )שם( מצביעים על כך
שהתערבויות חירום נהוגות גם במקרים של הזנחה ,כשאין מדובר בסכנה מיידית לילד וכי הטיפול
הסמכותי בילד מיושם גם במקרים בהם אפשר היה להגיע לשיתוף פעולה עם המשפחה.
למעשה בהרבה מובנים מדיניות הגנת הילד במדינת ישראל חצויה בין שתי הגישות להגנת הילד
ששורטטו לעיל .אמביוולנטיות זו באה לביטוי ביחסם של בתי המשפט בישראל להוצאת ילדים
מהבית חרף הסכמת ההורים .כפי שראינו – בפועל מוצא מהבית בכפייה רק אחוז קטן )כ(8.3%-
מהילדים המטופלים על ידי השירות למען הילד כילדים בסיכון ואחוז קטן עוד יותר מכלל הילדים
היוצאים מהבית ) .(1.8%בתי המשפט נוטים להמעיט בהוצאת ילדים מהבית בעיקר כשההורים
מתנגדים .מאידך ,המענים בקהילה מצומצמים .סלונים-נבו ולנדר )בפרסום( ,הסוקרים גורמים
העלולים להוות מחסום בפני שינוי בתחום הגנת הילד ,מציינים בין 'המחסומים הגלויים' את עומס
העבודה של עובדים סוציאליים ופקידי סעד ,ומצביעים על מחסור בתקנים למטפלים משפחתיים,
אנשי חינוך ובריאות ,רכזי תכניות ומשאבים כלכליים לטיפול במשפחות אלו .התוצאה היא שעל
פקידי הסעד והעובדים הסוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים מוטלת החובה לפקח על הטיפול
בילד .לאור מיעוט המשאבים הזמינים בתוך הקהילה )שם ,וכן :דולב ואחרים (2001 ,הם כורעים
תחת העומס ומעדיפים ,אם ניתן ,להציע לילדים ,שזקוקים להגנה ,השמה חוץ ביתית ,שמורידה
מהם ,כמו מהורי הילדים ,את מרבית עול הפיקוח על הילד.
תכניות להתערבויות בשעת חירום במשפחות לילדים בסיכון
על חשיבות התכניות להתערבות בשעת משבר בשירותי הגנת הילד הצביעה בשנת  1993המועצה
המייעצת לממשלת ארה"ב להתעללות והזנחה של ילדים ,שקבעה כי "כתוצאה מהתוכניות הקיימות
של מערכת הגנת הילד החקירות עומדות לעתים קרובות בפני עצמן ,ללא תקווה מציאותית לטיפול
משמעותי שימנע התעללות חוזרת או יקטין את השלכותיה ,גם כשהחשדות להתעללות מאומתות".
)(U.S. Advisory Board on Child Abuse and Neglect, 1993, pp. 9-10
במקביל הבחין ג'נטרי ) (Gentry, 1994בין שירותי חירום ) (emergency servicesלבין
התערבות חירום ) .(crisis interventionלטענתו כל אירוע שמחייב את הגנת הילד יוצר משבר
המחייב התערבות במשבר ,קרי :גישה או טכניקה מקצועית ,תגובה מתוכננת המחייבת כללים,
הכשרה והדרכה ייחודיים .בעקבות אבחנתו זו של ג'נטרי וקביעת המועצה המייעצת שלעיל פיתחו
הרשויות בארצות הברית מדריכים להתערבויות במשבר ,לפיהם הטיפול במשפחה מתבצע במשך 4-
 12שבועות כשהמטפלים זמינים למשפחה  24שעות כל יום במשך  7ימים .הטיפול מתרכז בכוחות
המשפחה ואינו מערב בהכרח הוצאת הילד מהבית(DePanfilis, & Salus, 2000; Gentry, 1994) .
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על פי תכנית האב לילדים בסיכון )משרד העבודה והרווחה (1997 ,התערבות בזמן משבר
לתמיכה ולשיקום המשפחה היא אחת ממטרות התכנית ,שמכילה "אלטרנטיבה לענישה להורים
פוגעים בילדיהם"  -תכנית שיקומית למשפחה ולהורים.
סקירת השירותים הקיימים בישראל
 .1תכניות השירות לילד ולנוער בקהילה ,ינואר ) 2002משרד העבודה והרווחה(2003 ,
התכניות כוללות :מעונות יום ומשפחתונים; אומנה יומית; מועדוניות טיפוליות )לילדים
בגילאי  ,6-10מסגרת עד שעות הערב(; פנימיות יומיות; מעונות יום רב תכליתיים )לילדים בגילאי ½
שנה עד  ,6מעונות עד השעה  ,19:00המלווים בתכניות לטיפוח האינטראקציה בין ההורה לילד;(.
מרכזי הורים–ילדים להתמודדות עם גידול הילד ולטיפוח האינטראקציה הורה-ילד; טיפול ישיר
פרטני על ידי עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים.
 .2תוכניות מיוחדות :תוכנית "אוריון" )למשפחות(; תוכנית "הקן" )טיפוח אמהות בעזרת
מתנדבות בקהילה(; תוכנית "יחדיו" )עבודה קבוצתית עם אמהות(; קבוצות לילדים עדים
לאלימות; תכנית לילדי אלכוהוליסטים ;.נוער המשתמש לרעה באלכוהול; מטפחים )לילדים(; ייעוץ
פסיכיאטרי לילדים; שירותי ייעוץ ובדיקות פסיכולוגיות לילדים בקהילה.
סקירה זו ,של השירותים בקהילה שמספק משרד העבודה והרווחה נועדה להצביע על מיעוט
תכניות ושירותים להתערבות במשבר בתוך הקהילה .גם פבר ) ,(2000שמציינת תכניות אלו ,רואה
בכולן כאחת תכניות לקידום הורים ולא תכניות להתערבות בשעת חירום וכך גם הן מוצגות בתכנית
האב של משרד העבודה והרווחה לטיפול ומניעה של אלימות במשפחה )משרד העבודה והרווחה,
תכנית אב .(1997 ,תכניות להתערבות במשבר מתבצעות כמעט ורק במסגרות הטיפול החוץ ביתי,
וגם זאת בהיקפים מצומצמים.
 .3טיפול חוץ-ביתי  :הטיפול באמצעות השירות החוץ-ביתי נועד להגן על ילדים הנמצאים במצבי
סיכון ,על ידי הוצאתם מהבית לפרק זמן קצר או ממושך .הטיפול נעשה באמצעות פנימיות בבעלות
ציבורית ופרטית ,מעונות משפחתיים ,משפחות אומנה וקיבוצים.
סידור חוץ ביתי בישראל הוא פתרון נגיש גם להורים וגם לאנשי המקצוע וילדים מוצאים
מהבית משום שאין מספיק חלופות בקהילה עבור ילדים אלה )דולב ואחרים .(2001,גם ההורים
מעדיפים לא פעם ,למרות כאב הפרידה מהילד )לביא ,(1999 ,להוציא את הילד מהבית לפנימיות כי
הפנימיות מספקות לילדים לא רק בטחון כלכלי שלא תמיד מצוי להם בבית ,אלא גם שפע פעילויות
העשרה ותכניות טיפול ,שילדים אלה לא היו זוכים להם לו נשארו בקהילה ,משום שהתכניות
בקהילה משרתות רק  7.8%מהילדים בסיכון )משרד העבודה והרווחה ,(2003 ,או  3%מהילדים על
פי הערכות אחרות )דולב.(2002 ,
כמו כן ,יציאה רצונית של ילדים לפנימיות מקובלת למדי בארץ כמסורת שהחלה עוד לפני
הקמת המדינה – במוסדות עליית הנוער ,בקיבוצים ועוד – כדרך מקובלת ו'ציונית' לחינוך ילדים.
עד היום בישראל מתחנכים בפנימיות  68,000ילדים )כ 3.4%-מילדי ישראל(  50,000בפנימיות
שבהשגחת משרד החינוך )משרד החינוך והספורט (2003 ,וכ 18,000-ילדים ונוער עד גיל  17בפנימיות
חרדיות )מן 29[.(2001 ,כלומר ,רק שישית מהילדים שיוצאים לפנימיות הם ילדים בסיכון שממומנים
 29רואר-סטריאר ) (1996הדנה בסגנוני הורות מצביעה על סגנון "הקוקיה" שמאפיין חלק מהמהגרים ,שחשים
לאחר ההגירה שאין בידיהם כלים לחינוך בניהם במדינה החדשה ומעדיפים חינוך חוץ ביתי ע"י 'מומחים' .תיאוריה
זו מסבירה את המספר הגבוה של ילדים בחינוך פנימייתי בארץ .אי היעלמות התופעה רומזת על אפשרות שגם
בני הדור השני והשלישי – משמרים את תחושת הוריהם – וגם הם "אכפתיים אך מתקשים להתמודד עם גידול
ילדים".
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ע"י השירות לילד ולנוער כילדים בסיכון ויציאה זו עשויה להתפרש ע"י חלק גדול מהאוכלוסייה
כיציאה נורמטיבית ומקובלת .לכן ,סביר להניח כי חלק ניכר מ 10,932-הילדים שיצאו מהבית עשו
זאת בהסכמת הוריהם.
תכניות להתערבות במשבר בישראל
כאמור ,רוב התכניות בקהילה לטיפול במשפחה אינן תכניות התערבות במשבר .מבין התכניות
)פרסומי משרד העבודה והרווחה ;2003 ,פבר (2000 ,רק בתי המעבר ומרכזי החירום 30נועדו לטיפול
בילד ,במשפחה וגם במשבר שנוצר עם הוצאת הילדים מהבית .על פי פבר ) 2000עמ'  (43במסגרות
אלו מטפלים גם 'טיפול אקסטרני' בהורים.
בית המעבר :בית המעבר ,כשמו – נועד להוות בית לילדים שהוצאו מבתיהם למטרת אימוץ .בן
נתן ) (2000במאמרה על בתי מעבר מציינת כי בשנת  2000פעלו בישראל ארבעה בתי מעבר .בן נתן
מתארת את בית המעבר בבאר שבע ואת מטרותיו .המטרות אינן כוללות בתוכן התערבויות עם
ההורים .הקשר המתואר עם ההורים הוא לצורך אבחון והערכה ומתרחש רק בעת שהותו של הילד
בבית המעבר ,התערבויותיו אינן מתוארות כתכניות להתערבות במשבר שנוצר אצל ההורים עם
הוצאת הילד מהבית.
מרכזי חירום :שירות זה פותח בשנים האחרונות עבור ילדים בסכנה מיידית .על פי פרסומי
משרד העבודה והרווחה ) (2003נכון לינואר  2002פועלים  9מרכזי חירום לילדים המטפלים בכ 700 -
ילדים בשנה .מעבר להגנה מיידית ,מרכזים אלה מעניקים גם התערבות בשעת משבר ,אבחון הילד
והמערכת המשפחתית ,קביעת תוכנית טיפולית קיצרת מועד לילד ומשפחתו ובניית תוכנית טיפולית
משקמת .ייחודו של המרכז בכך שזוהי הסוכנות היחידה ,שבה העבודה עם ההורים היא משימה
מרכזית .הילדים נלקחים מבית הוריהם אך המגע הרצוף עם ההורים והמשפחה נמשך בעת שהותם
במרכז באמצעות שיחות טלפון וביקורים ) .(Lander, 1995לנדר אינו מציין זאת במפורש ,אך נראה
כי מרכזי החירום אינם מספקים רק שירותי חירום אלא גם התערבויות חירום כשהמגמה היא
למנוע ככל הניתן משבר וטראומה להורים ולילדיהם .עם זאת ,מדובר בטיפול קצר מועד ,שבדרך
כלל אינו ממשיך לאחר החזרת הילד ו/או הוצאתו למסגרות אחרות .בשנת  2003מרכז החירום
בבאר שבע החל לטפל טיפול אקסטרני במשפחות ,אך במסגרת זו רק מיעוט מהמשפחות מטופל
כהמשך טיפול לאחר שהילדים עברו ממרכז החירום הביתה או למסגרות טיפוליות אחרות.
לסיכום :מסקירת מערך השירותים לילדים בסיכון במדינת ישראל עולה כי מרבית השירותים
אינם מתייחסים למשבר שמתרחש עם הוצאת ילד מהבית וכי עיקר הטיפול במשפחה שחוותה
הוצאת ילד מהבית בצו בית משפט מתרחש בדרך כלל במחלקה לשירותים חברתיים .בדיקת שיח זה
כפי שהוא מתרחש במסגרות אלו מקבלת ,אם כך ,משנה חשיבות.
הליכי הוצאת ילד מהבית במדינת ישראל
החלטה להמליץ לבית המשפט על השמה חוץ ביתית של ילד בסיכון ,בהסכמה או בלעדיה ,מתקבלת
בישראל ב'ועדות החלטה' )ששמן הוסב לאחרונה ל'ועדות לתכניות טיפול'( בלשכה המקומית
לשירותים חברתיים .רק בהיעדר הסכמה תכניות הטיפול במשפחה מועברות להחלטת בית משפט.
בספר "זמן שאול" )בן נתן  (2000מתייחסת גב .מרים פבר ,פקידת סעד ראשית) ,פבר (2000 ,לצורות
ההשמה של ילדים במסגרות חוץ ביתיות ,תוך שהיא מבחינה בין השמת חירום להשמה מתוכננת.
 30מבין ארבעת הפונות שהשיחות עימן הוקלטו ונותחו לצורך עבודה זו – אחת האמהות טופלה במסגרת בית
המעבר ,בו שהתה בתה ,ואחת טופלה במסגרת מרכז חירום שבו שהו ילדותיה לפרק זמן לא ארוך ,ובעת הקלטת
השיחה המשיכה את הטיפול כמטופלת אקסטרנית.
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בשני המקרים ההחלטה על מקום ההשמה מתקבלת ע"י ועדת ההחלטה ,אך השמות חירום
מתרחשות במצבי משבר כמו אסון במשפחה ,חולי פתאומי של הורה ,מאסר של הורה ,גילוי של
התעללות בילד ולידה להורים העלולים לסכן את תינוקם .במצבים אלו ילדים מועברים למרכזי
חירום ,לבתי מעבר ,למשפחות קלט או לקלטים זמניים שקיימים לצדן של פנימיות .על פי תיאורה,
מאז שהוקמו מרכזי החירום לילדים נהוג להפגיש את ההורה והילד סמוך ככל הניתן למועד
ההפרדה והפגישה מוגנת ומבוקרת במטרה למנוע חרדת אובדן ובהלה עמוקה מיידית מצד הילד והן
לצורך הסתכלות ואבחון יחסי הורה-ילד .צרוף שתי המטרות :מניעת 'חרדת אובדן ובהלה עמוקה
מצד הילד' יחד עם 'הסתכלות ואבחון יחסי הורה-ילד' הוא בעייתי מכמה בחינות :עצם הפיקוח
בזמן הביקור עלול לגרום להורים להרגיש מאוימים ונעלבים .יכולתם להרגיע את הילד כשהם
מרגישים כך ,קטנה מאוד) .סלונים-נבו ולנדר ,בפרסום( ,ובעיקר" :הצפייה כפי שהיא נעשית כיום,
ללא הכנה ,בדיקת מהימנות ,וקביעת כללים ותנאים לצפייה ,אינה מניבה נתונים אובייקטיביים
אשר יכולים לסייע בקבלת החלטות ותכנון טיפול) ".סלונים-נבו ולנדר ,בפרסום(
על פי פבר )שם( תהליך ההוצאה המתוכננת כולל איסוף מידע ,הערכת המידע ,התרשמות
אישית מהילד ,מההורה ,ניסיונות טיפול ופתרון הבעיות במסגרת הקהילה ,אבחון של הילד וההורה
על פי הצורך ודיון מקיף בכל מכלול המידע בוועדת החלטה בשיתוף הדמויות החשובות בחיי הילד
בקהילה .ההורים מוזמנים לוועדת ההחלטה ומשתתפים בדיון על פי יכולתם ועל פי יכולת אנשי
הטיפול לשתפם
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פבר הדגישה את שיתוף ההורים והילד בהחלטה וטענה כי אופיו של תהליך

ההפרדה של הילד מהוריו והעברתו למקום ההשמה הינו בעל משמעות ליכולתו של הילד לקבל את
השינוי וליכולת ההסתגלות שלו .לכן ,חשוב לדעתה להגיע לשיתוף פעולה עם ההורים ו"להשקיע
מאמץ בקבלת "ברכת הדרך" מההורים לילד )שם ,עמ'  .(41יחד עם זאת פבר מכירה בכך כי שיתוף
הפעולה של ההורה אינו תמיד אפשרי .פבר תולה את היעדר שיתוף הפעולה של ההורים בעובד
הסוציאלי או בהורה ושואלת" :האם התהליך המשופר קשור ביכולת העובד הסוציאלי המטפל
לחבור אל ההורים ולרכוש את אמונם? האם ישנם הורים שאי אפשר לחבור אליהם?" )שם ,שם ,עמ'
 ,(41אך ,כפי שראינו לעיל ,אי שיתוף פעולה והתנגדויות מאפיינות מדינות בהן מדיניות הגנת הילד
מתבססת על תשתית חוקית ולא טיפולית-תמיכתית-רצונית ,וניתן לשאול אם היעדר שיתוף פעולה
מצד משפחות נובע מהסדרי הגנת הילד הנהוגים בישראל ואינו רק תלוי עובד ו/או פונה .יתר על כן,
המחקר מצביע על כך שמרבית ההורים שילדיהם הוצאו מהבית נתפסים מלכתחילה כלא משתפי
פעולה ) (Davidson-Arad, 2001ונראה כי הקושי ביצירת שיתוף פעולה עם הורים אלו הוא מובנה
כמעט בתהליך .מחקרים אלו מצביעים על מרכזיות השיח עם העובד הסוציאלי בתהליך הוצאת ילד
מהבית ומחזקים את הצורך בבדיקה של השיח בין העובד הסוציאלי לפונה מאוכלוסיית ההורים
במשפחות בסיכון בכלל ועם אמהות/אבות שילדיהן הוצאו מהבית בפרט .למסורות ומחקרים
בתחום השיח עם העובד הסוציאלי מוקדש הקטע האחרון בסקירה העוסק בשיח עם העובד
הסוציאלי.

 31בדצמבר  2002פורסמו מסקנות ועדת הייעוץ בעניין "ועדות ההחלטה והתנהלותם של פקידי הסעד מולן"
)תאג'ורי .(2002 ,הוועדה ממליצה לשנות את שמן של וועדות ההחלטה ל"וועדת תוכנית טיפול" )וות"ט(,
שמטרתה לגבש המלצה מקצועית ,שתועבר במקרה הצורך לבית המשפט .הוועדה הדגישה את הצורך בשקיפות
עבודת הוות"ט :הטלת חובה על תרשומת הדיונים ,החובה לשתף בהם את המשפחה והקטין ומתן אפשרות
לנוכחות באי כוחם ו/או מומחים מטעמם.
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ה .השיח עם העובד הסוציאלי ותיאוריות ההבנייה החברתית בעבודה סוציאלית
בשנות התשעים החל רווח בעבודה הסוציאלית השימוש בפרדיגמות פרשניות ,ששאלה
מתחומים כמו אתנוגרפיה ,סיפורי חיים וגישות נרטיביות ,כשבמרכזן עומדות תיאוריות ההבנייה
החברתית ,שההקשבה לפונה היא מרכזית עבורם ).(Parton & O’Byrne, 2000
גישות אלו מדגישות את נקודת ראותו של המשתמש בשירותי הרווחה ואת חקר המפגש בין
העובד הסוציאלי לפונה )קרומר-נבו ,(1997 ,אך אינן מאפיינות את הזרם המרכזי בעבודה
סוציאלית .המחברים מצטטים את האו ) ,(Howe, 1992; 1996שטען כי העבודה הסוציאלית הפכה
למקצוע המבוסס על חוק ,הליכים ,ספרי הוראות ,מדריכים ונוהלי דיווח ולמקצוע הנוטה לעבד את
צרכי הפונים בדרך בירוקרטית תוך שהוא דוחק את הסבל האנושי לקטגוריות של סכנה ופגיעות.
בהקשר זה טענו פרטון ואובראיין )שם ,שם( כי גם גישת 'הפונה במרכז' ,שהתפתחה בשנות השבעים
והשמונים ,הדגישה את ההבנה של הפונה ושל השפה בה הוא משתמש וכי כבר ב 1968-טען טימס
) (Timms, 1968למרכזיות השפה בעבודה סוציאלית ולחסר בכלים ביקורתיים שיטתיים לבדיקתה.
מה עוזר בעזרה?
למרות זאת ,טענו המחברים ,גישת 'הפונה במרכז' לא פיתחה כלים אלה ולא בנתה מגוון
אבחנות ומושגים המתארים את ההתרחשות בין העובד לפונה ,לכן מציעים המחברים פיתוח עמדה
ביקורתית לדרכים ה'מובנות מאליהן' שבהן אנו מבינים את העולם ,כולל את עצמנו ומבקשים
להעמיד לשאלה את 'הברור' ה'מציאותי' ובעיקר ,את המובן מאליו .השאלה שהעלו המחברים היא
"מה עוזר בעזרה" )ראו גם קרומר-נבו ,(1999 ,כלומר :מה הפונים רואים כעוזר במפגש בינם לבין
העובד הסוציאלי .המחברים מצטטים שתי סקירות ספרות שנערכו בנדון ,בארה"ב Seligman,
) (1995ובבריטניה ) (Howe, 1993ועל פיהם התכנים שעולים בשיחה הם החשובים לפונה ופונים
מזהים כהצלחה מפגש שבו חשו שהעובד הסוציאלי דיבר איתם ,הבין אותם וקיבל אותם.
קרומר-נבו ) (1997סוקרת מחקרים שתיארו את קושייה של אוכלוסייה זו להיעזר בשל תכונות
כמו פסיביות ,חוסר אונים ,מוקד שליטה חיצוני ,פטליזם וקונקרטיזציה ומחקרים המצביעים על
"קואליציה של יאוש" )שרלין ושמאי ;1991 ,אצל קרומר-נבו ,שם( .לטענתה "בחינת סוגיית העזרה
וההיעזרות מנקודת מבטן של מקבלות העזרה וההיעזרות מנקודת מבטן של מקבלות העזרה חשובה
ביותר ,שכן ממנה ניתן יהיה לגזור דרכי טיפול מתאימות לאוכלוסיה זו" )שם ,שם ,עמ' .(262
בעקבות פרנל וונדרקלוט ) ;Parnel & Vanderkloot, 1994אצל קרומר-נבו (1997 ,וביקורתם על
המודלים הדיאגנוסטים הנפוצים במחקר ובטיפול במשפחות רב-בעייתיות ,קובעת קרומר-נבו
) (1997כי מודלים אלו בוחנים תכונות קוגניטיביות ,אפיונים רגשיים ודפוסי התקשרות חברתית
באורח מפורק ולא כולל ,וכך חוסמים את הדרך לפיתוח דרכי התערבות הולמות .מחקרה חשף
מספר דפוסי היעזרות באוכלוסייה זו ,מהם עולה שחווית ההיעזרות של הנשים אינה שרירותית או
חסרת סדר וצורה ,אלא מאורגנת לפי קודים אישיותיים קוהרנטיים ,לכו ,לטענתה" ,כדי להכיר את
יכולת ההיעזרות של הנשים יש לעזור להן לבטא את עצמן באופן חופשי ואותנטי ככל האפשר..
ולאפשר 'הגדרה עצמית' ) (Pray, 1991שתיצור 'ברית של היעזרות') ".שם ,שם עמ' .(279
קרומר-נבו מדגישה את הצורך ביצירת תנאים לביטוי חופשי ו'הגדרה עצמית' כדי שניתן יהיה
לחשוף את הקודים האישיותיים הקוהרנטיים המארגנים את החוויה של נשים אלו .מכאן עולה
השאלה מהם ה"קודים האישיותיים הקוהרנטיים" המארגנים את החוויה של נשים אלו ונשים
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אחרות? להערכתנו ניתן להבהיר את המונח 'קוד אישיותי' בו משתמשת החוקרת ,במונחים
הלקוחים מתיאוריות הסוגה.
על ה'סוגה' )המלה העברית לז'אנר'( אומר ברונר "סוגה היא כנראה דרך לארגן את מבנה רצף
האירועים ואת דרך סיפורם" )פלד-אלחנן ,2000 ,עמ'  .(28וכדרך ארגון היא מקבילה למונח 'קוד
אישיותי' בו משתמשת קרומר-נבו .מושג הסוגה עשוי גם להבהיר את טענתה בדבר הצורך ביצירת
תנאים לביטוי חופשי ול"הגדרה עצמית" לנשים אלו .במונחים מתחום הסוגה מפגש בין חוקר או
מטפל לבין אוכלוסיית נשים ממשפחות רב-בעייתיות במצוקה עמוקה עשוי להיות מפגש בין סוגות
שיח שונות .בשל יחסי הכוח שמאפיינים את המודלים הדיאגנוסטיים שמזכירה קרומר-נבו )שם,
שם ,עמ'  (264הנשים אינן בוחרות בסוגת שיח שהיו בוחרות בה בתנאים שאין בהם יחסי כוח
מובהקים כמו במפגשן עם העובד הסוציאלי .להערכתנו ,רק כאשר המטפל מאפשר לפונה מידה
כלשהי של 'ביטוי חופשי' ניתן לאתר את המודל ,או סוגת השיח ,שבו משתמשת הפונה ,וכי רק לאחר
חשיפת השונות בסוגות בהן משתמשות נשים אלו ,כפי שנעשה בעבודה זו ,יכול העובד הסוציאלי
להתחיל ביצירה של 'ברית של העזרות' עם הפונה.

"ביטוי חפשי" :הדיאלוג בין העובד הסוציאלי לפונה והמסורות הדיאלוגיות בטיפול
כאשר אנו באים להציב מול המודל האבחוני במחקר ובעשייה היומיומית של העובד הסוציאלי
את המודל הדיאלוגי אנו מציבים עצמנו במסורת טיפולית ארוכה של הפסיכולוגיה
האקזיסטנציאליסטית :לאנג ,פרנקל ,פרלס ,קארל רוג'רס ואחרים .גישה זו אינה מייצגת שיטה
פסיכולוגית אלא גישה אנושית ,שהעקרונות המנחים שלה הם:
•

האדם ,גם כשהוא סובל מבעיה או מחלה נפשית ,הוא יצור בעל הוויה אנושית מלאה ושלמה,

הזכאי וזקוק להתייחסות כאל כל בן אדם ).(Human-being
•

חווית הקיום האנושי היא אישית ואינדיבידואלית ושונה מפרט לפרט.

•

הדרך היחידה להבין את הזולת היא לנסות לתפוס תפיסה רגשית מהי משמעות הוויתו בשבילו.

•

תכלית הקיום האנושי הוא הגשמת האדם את עצמו ואת האפשרויות הגלומות בו מתוך בחירה.
כשאנו חוזרים לעבודה הסוציאלית ,הסוגיה המרכזית שעולה היא היחס לזולת ,ל"אחר"
)הפונה(' ,מישהו' שאינו אני.
קרומר-נבו ) (Krumer-Nevo, 2002תעדה מפגשים בין חוקרים ומרואיינות שהן נשים החיות
בעוני קיצוני ונידוי חברתי .המאמר מציג את המפגשים כאירוע שמתרחש בזירת ה'אחרות' )או
ה"זולתיות"(ְ ,ס ֵפ ָרה של יחסי כוח ,שבה כל משתתפ/ת מגדיר/ה הן את עצמו/ה והן את האחר.
בזירה זו נוצרת אינטראקציה בין שני דימויים/תדמיות חברתיים ,אחד מהם נתפס במונחים
חברתיים כבעל כוח רב יותר ,בשעה שהשני הוא נחות .המאמר מנתח את תוצאות הדינאמיקה של
ה'אחרות' על תהליכי המחקר בריאיון עצמו ,בפרשנות הממצאים ובעת כתיבת המחקר .אף
שהמאמר אינו עוסק במפגשים בין עובד סוציאלי לאוכלוסיית הפונים ,מסקנותיו תקפות גם למפגש
זה והן מדגישות את הצורך בחקר שונות זו ,כשונות שבין 'דמויות' ,כפי שנעשה בעבודה שלפנינו.
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סקירת ספרות חלק  – IIשיטת המחקר
המפנה הנרטיבי וחקר השיחה הטיפולית
הפריצה הגדולה בחקר הנרטיב אל מחוץ למדע הספרות החלה בשנות השישים עם האבחנה שעשו
אנשי התיאוריה הסטרוקטורליסטית בספרות בין 'מה' שמסופר )סיפור המעשה( לבין 'איך' הוא
מסופר )פעולת הסיפר (32והטענה כי כל דבר שמספר סיפור ,בכל דרך ,הוא נרטיב(33 (Jahn, 2000) .
מאז החל הנרטיב להיתפס כבסיס למגוון פעילויות אנושיות ,תקשורתיות וקוגניטיביות ,החל
משיחה ספונטאנית ועדות משפטית וכלה באמנות ויזואלית ,ריקוד ומסורות מיתיות וספרותיות,
וסיפורים החלו להיתפס כאסטרטגיה אנושית בסיסית להבנה של מונחים כמו זמן ,תהליך ושינוי.
מדוע הדרך הסיפורית מתאימה יותר לתיאור החוויה האנושית?
על פי ברונר ) (Bruner, 1986בשעה שהצורה הפרדיגמאטית היא הדרך הטובה ביותר ליצירת
משמעות על פי עקרונות המופשטים מהקשרם ,חשיבה סיפורית נושאת עמה את משקלו של ההקשר
וארגון החוויה האנושית כסיפור מאפשר לה להיות מובנת במישור הבין אישי .סרבין Sarbin,
) ,(1986שהיה הראשון שטען כי הענקת משמעות ומובן לעולם היא פעילות רגישה להקשר ,היה גם
הראשון שטבע את המונח 'פסיכולוגיה נרטיבית' לתיאור הדרך שבה פרטים מעניקים משמעות
לחייהם באמצעות סיפורים .מאז התפתחה הפסיכולוגיה הנרטיבית לזרם טיפולי ומחקרי ,שמאפיין
את האדם כמייצר סיפורים המבנים ומבטאים את זהותו ,מתמקד בפרשנות הסובייקטיבית של
האדם לחייו ומשתמש בסיפורי החיים ככלי מחקרי וטיפולי .כלי זה תואר ע"י גורביץ ) (1997במלים
הבאות" :תיאוריות נרטיביות  ...מתארות את האירוע התרפויטי כ'דרמה של קולות' ,הבונה סיפור
חדש ,שאינו תואם בהכרח את חומריו של הסיפור הישן מן העבר ,שאתו הגיע המטופל .הזיכרון
המשחזר נדחק הצידה ולעומתו ניתנת הבכורה לדיאלוג סיפורי חדש בין המטפל והמטופל" )גורביץ,
 ,1997עמ' (308
משמעותו של הסיפור שעמו מגיע המטופל נתפסת באורח שונה קיצונית ע"י מטפלים שונים:
פרי ודואן ) Parry & Doan , 1994מצוטטים על ידי (Brown, et al., 1996 :הציגו את תהליך
הטיפול הנרטיבי כטיפול שבו מעודדים את הקליינט לעבור תהליך של דה-הבנייה וראייה מחדש של
סיפור חייו ,אך טענו כי פרשנות הפונה וסיפוריו חיים בתוכו בצורה של משמעויות והשקפות על
העולם ,ויש להם תפקיד חשוב בחייו .אחרים תיארו את הנרטיב של הפונה כסיפור חסר שיש לעזור
למטופלים "לשים את עצמם בתוכו כך שיווצרו רגשות ומשמעויות ,ייווצר קשר בין הרגשות
לתיאורים ותינתן משמעות לרגשות מנותקים ,Wigren, 1994) ".עמ' (Strupp & Binder, 1984 ;419

פסיכולוגיה נרטיבית ,תיאורית ההבנייה החברתית וחקר השיחה הטיפולית
החל מסוף שנות השמונים התפתחה במקביל לפסיכולוגיה הנרטיבית תנועה רחבה יותר בתוך
הפסיכולוגיה החברתית – הקונסטרוקטיביזם :תיאורית ההבנייה החברתית ,שראתה בעצמי תוצר
של השיח החברתי יותר מאשר תוצר של תהליכים פנימיים ,והראתה כיצד מעורב המעשה החברתי
בייצור הזהות) ,(Shotter & Gergen, 1989וכיצד סיפורי חיים אינם רק משקפים אירועים אלא
למעשה מעצבים את הפרט ,ונוצרים בדיאלוג ותוך כדי השיח(Rosenwald & Ochberg, 1992) .
 32המונח 'פעולת הסיפר' הוא אחד מהמונחים שטבעו חוקרי הסיפר לתיאור הדרך בה מסופר הסיפור) .רמון-קינן
 ,1984עמ'  .(125ראו )א( בנספח המונחים.
 33מצוטטים אצל Jahn, 2000
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לטענתם ,מוסכמות השיח המקובלות אינן מאפשרות את ייצוג כל רוחב היריעה של החוויה
האנושית ולכן אנשים משולי החברה מוצאים עצמם מחוץ למסגרות השיח המקובלות .רק מתוך
יחסים דיאלקטיים יכולים סיפורי חיים ייחודיים להיכנס למסגרות השיח המקובלות.
במקביל לעניין הגובר והולך של תיאוריות ההבניה החברתית בשיח התפתח חקר השיח בתחומי
מחקר שונים ורחוקים בעולם האקדמי :באנתרופולוגיה ,ספרות ,פילוסופיה ,בלשנות ,סוציולוגיה
ועוד ) .(Slembrouck, 2004על פי סלמברוך המונח 'חקר השיח' מתייחס לניסיונות ללמוד את ארגון
השפה מעל המשפט ומעל לפסקה וכך ללמוד יחידות לשוניות רחבות יותר כמו חילופי שיח או
טקסטים כתובים .סלמברוך )שם( מצטט את הגדרתו של סטאבס ) ,Stubbs, 1983עמ'  (1שמגדיר
את ניתוח השיח כ .1 :עניין בשימוש בשפה מעבר לגבולות המשפט/הביטוי .2 .עניין ביחס שבין שפה
וחברה .3 .עניין בתכונות האינטראקטיביות או הדיאלוגיות של התקשורת היומיומית .סלמברוך
)שם( מציין כי התפתחות חקר השיח אל 'מעבר לגבולות המשפט' קידמה את חקר השימוש בשפה גם
להקשרים של יחסים בחברה ,זהויות ,יחסי כוח ,אי שוויון ומאבק חברתי ,34כמו בעבודותיו של פוקו
) ,(Foucault, 1980שתיאר את התפתחות מדעי האדם )פסיכיאטריה ,רפואה ,סקסולוגיה וכדומה(
ואת עלית מוסדותיהם באמצעות משטר שיח כוחני ) (discursive power regimesומפגשי שיח
שבהם ידע וכוח מאפשרים זה את זה ומייצרים זה את זה .לפי פוקו בני החברה האנושית חיפשו
תמיד "אחר" לצורך הגדרת עצמם ,והמשוגעים בחברה שימשו ,ועדיין משמשים ,כסמן למה
שהחברה רואה כשפוי ,תוחמים את התבוני מן הלא-תבוני ,השפוי מן הבלתי שפוי ,הבריא מן
החולה ,הנורמאלי מן הסוטה ,וכן הלאה.
בעקבות פוקו טענו וייט ואפסטון ) (1994כי:
אנשים חווים בעיות ,שלעתים קרובות הם מעלים אותן בטיפול ,כאשר
הסיפורים שבאמצעותם הם מתארים את ניסיון חייהם ,או אלו שבאמצעותם
הם מתוארים על ידי אחרים ,אינם מייצגים במידה מספקת את הניסיון הנחווה
שלהם .בנסיבות אלה ישנם היבטים מהותיים בחייהם ,העומדים בסתירה
לסיפור הדומיננטי ] [...הניזון מ'האמיתות' המופצות על ידי מערכות ידע
מאחדות.
)וייט ואפסטון ,1999 ,עמ' (41 -40
מכאן שהמפנה הנרטיבי בבריאות הנפש ותיאוריות ההבנייה החברתית והתפתחויות במחקר
האיכותני קידמו גם את חקר השיחה הטיפולית ) .(Chenail, & Maione, 1997יחד עם זאת ,כפי
שטענו בראון ואחרים ) ,(Brown, et al., 1996למרות הדגש על הנרטיב של הקליינט ,עדיין לא נחקר
דיו הסיפור שמביא עימו הפונה ולא נבדקו דיים היבטיה השונים של השיחה הטיפולית.
הניסיון שנעשה במחקר זה לקדם את חקר הנרטיב של הפונה ובה בעת היבטים נוספים של
השיחה הטיפולית – נשען על מסורות מחקריות בתחום מחקר הסיפר ,שלהם מוקדש הפרק הבא.

 34מהגדרה מרחיבה זו עולה האבחנה בין 'חקר השיח' ל'חקר השיחה' .מחקר זה ,כמובן ,עוסק ב'חקר השיחה'.
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ב .השיחה הטיפולית כסיפור
מחקר הסיפר במדעי החברה
מחקרי סיפר ,שבדרך כלל מבודדים את הסיפר מן ההקשר שבו עלו ,התפתחו בפסיכולוגיה
קלינית ,אנתרופולוגיה ,פסיכולוגיה חברתית וארגונית ,סוציולוגיה ותחומים אחרים ,כדרך ללמוד
ולהבין את הפרט וסביבתו .ניתוח הספורים במחקרים אלו נערך בשיטות שונות ,אותן ניתן לסווג
באופן גס על פי המיקוד שלהן במבנה הסיפור או לחילופין – בתוכנו )צבר בן יהושע ודגליש,(2001 ,
וזאת למרות הטענה כי לא ניתן לנתח את מבנה הטקסט מבלי להתייחס לתוכנו ולהפך Ricoeur,
) ,1981אצל צבר-בן יהושע ודגליש (2001 ,וכי "כדי להבין את הנרטיב במלואו וכדי לעמוד על
המשמעויות המצויות בו ...יש לראות את היחסים שבין הצורה  ...לתוכן) ".קרומר-נבו ,1999 ,עמ'
(287
בגישה התכנית לניתוח סיפורים החוקר שואל על מה מספר הסיפור? מהם נושאיו המרכזיים?
מיהן דמויות הסיפור? מה קרה? וכדומה .בנוסף ,דיסציפלינות שונות עיצבו שאלות ונושאים שונים.
סוציולוגים התמקדו ביחסי הכוחות העולים בסיפור ,פסיכולוגים בחנו את אישיות המספר ואת
תפיסת עולמו ובתחום החינוך חוקרי סיפר בחנו תהליכי הוראה וסיפורי חיים של תלמידים ומורים.
)דושניק וצבר-בן יהושע ,2000 ,מצוטט אצל צבר-בן יהושע ודרגיש.(2001 ,
על פי שיטת הניתוח הנרטיבית ,שפיתח רוזנטל ) (Rosenthl, 1993הניתוח נעשה באמצעות
פרמטרים ,שנובעים מתוך הטקסט ואינם נקבעים מראש ,ואילו ליבליך ) (Lieblich, 1988תיארה
שיטה לניתוח תוכן של סיפור בשלמותו ,כשהמאמץ המרכזי הוא בחיפוש המוקד של הסיפור.
לשיטתה יש לקרוא את הטקסט בשלמותו מספר פעמים ,עד אשר נחשף המוקד ,תוך תשומת לב
למרחב שהטקסט מקדיש לנושא ,לטבע החזרתי שלו ולפירוט שבו הוא מתואר .יחד עם זאת גם
מרכיבים שהושמטו ו/או זכו להתייחסות קצרה יכולים לאותת על נושא מוקדי .מרכיבים אלו זכו
במחקר הסיפר לכינוי 'הסיפור שאינו מסופר' ) ,(Boje, 1996מונח שיהיה לו שימוש גם בעבודה זו.
ניתוח מבני של סיפורי חיים נערך לא פעם על פי מבנה העלילה של הסיפור .הגישה הידועה היא
של גרגן וגרגן ) ;Gergen & Gergen, 1986מצוטטים אצל ליבליך ,זילבר ותובל משיח,(1995 ,
המציעה כי ניתן לסווג סיפורי חיים על פי קו הסיפר על ציר הזמן בקו התקדמות )פרוגרסיה( ,בקו
יציב או כתהליך של נסיגה מתמדת )רגרסיה( .על פי גישה זו הרכבים שונים של כיווני עלילה יוצרים
מבנים שכיחים ומקובלים המופיעים גם בספרות היפה וכך מתקבל סיפור חיים במבנה של טרגדיה,
קומדיה ,מלודרמה ,רומנסה או סאגה רומנטית .אבחון הסוגה במקרה זה הוא תוצאה של ניתוח
הסיפור באמצעים שפותחו במחקר הסיפר במדעי החברה ורק השימוש במושגים מתחום הסוגות
הספרותיות לקוח מהפואטיקה של הסיפורת .אך מחקר הסיפר ,גם אם לא תמיד במודע ובכוונת
מכוון ,מושפע מחקר הספרות .כך למשל ,לגבי קו הסיפור :כבר בראשית שנות השבעים הצביע קלוד
ברמון ) (Bremond, 1970על תנועת סיפור המעשה בכיוונים של שיפור או ,לחילופין ,התדרדרות,
ועיצב מודל על פיו רצף סיפור המעשה מתחלק לשלוש פונקציות ,אך מאפשר התפצלות בכל שלב.
לפי ברמון ,כל הרצפים ,או לפחות כל המאקרו-רצפים ,מבטאים שיפור או הרעה.
לא רק תיאור הרצף מושפע מחקר הספרות .צ'אנג ) (Chang, 2002מציין סוגות ספרותיות
ב'סיפורי חיים' ואוטוביוגרפיות ותומפסון ) (Thompson, 1994מציינת את הסוגה הספרותית של
הסיפורים שהיא בודקת תוך כדי ניתוח תכני של נושאי הסיפור ,תחושות הדמות הראשית וכדומה.
מחקרי סיפר אחרים בודקים אלמנטים ספרותיים אחרים כמו מטאפורות בסיפורים )למשל:
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 ,(Angrosino, 1992, 1994; Sapir, & Crocker, 1977.חזרות ) ,(Lieblich, 1988ועוד .המשותף לכל
המחקרים הוא שהם בודקים אלמנטים ספרותיים בטקסטים לא בדיוניים ,בשיטות ניתוח שאינן
שאולות ישירות מהפואטיקה של הסיפורת.

על הרלוונטיות של הפואטיקה של הסיפורת לסיפר הלא בדיוני
רמון-קינן ) ,1984עמ'  (124-123 ;14ציינה חזור והדגש בספרה את האבחנה המבדלת בין
הסיפורת )הבדויה( לסוגי סיפור אחרים .יחד עם זאת ,בפרק הסיכום לספרה היא מזכירה שתי
ָרטוּלוֹגיה ,העוסקת במכנה המשותף לסוגי סיפור
מסורות שאינן נוהגות ב"דיפרנציה ספציפיקה" :הנ ַ
שונים ,היינו ,ב'סיפור המעשה' ,והדקונסטרוקציה ,המסורת הפילוסופית -ספרותית שהתפתחה
בעקבות דרידה ) ,Derrida, 1972; 1967a, 1967bמצוטט מרמון-קינן ,שם ,עמ'  (123וחקרה
אלמנטים סיפוריים ברטוריקה של טקסטים היסטוריים ,פילוסופיים ופסיכואנליטיים.
לטענת רמון-קינן – בגלל תשומת הלב של הסיפורת לרטוריקה ולבדיוניות שלה עצמה היא
"נעשית למעין פרדיגמה ,המשמשת לחשיפת אלמנטים סיפוריים בטקסטים שבהם תודעה זו ,בדרך
כלל ,מפורשת פחות…מנקודת מבט זו מחקר הספרות אינו מוגבל לפואטיקה ,אלא מהווה ניסיון
לתאר את אופני הפעולה היסודיים של כל מערכת של משמעות" )שם ,שם,עמ' .(124
מכאן שאם הקונבנציות שבהן משתמשים ליצירת משמעות חיים של אדם הן אותן קונבנציות
שבהן משתמש סופר ביצירת נרטיב בעל משמעות שבו מעורבות דמויות בדיוניות ),(Murray, 1985
הרי שכלי הניתוח הספרותי עשויים לשמש גם לניתוח ארגון החוויה האנושית כפי שהוא נעשה
בשיחה והם עשויים להיות הכלי היעיל ,השיטתי והמדויק ביותר לניתוח זה .
את מטרת הניתוח הספרותי תאר הרושובסקי ) (1976כ"הבנה ותיאור אובייקטיביים ושיטתיים
של הספרות על כל תופעותיו ,צורותיו וגילוייו" באמצעות "גושי ידע ומערכת של שיטות לתיאור
ולהסבר התופעות הנדונות בדרכים הניתנות לאימות ,להתדיינות ,לשיפור ,להפרכה או להחלפה".
)הרושובסקי ,1976 ,עמ'  .(314לכן שימוש מושכל בגושי הידע והשיטות שפיתח מדע הספרות עשוי
להציג פרשנות שלכידותה הפנימית תלויה רק במיומנותו של החוקר .ככל שהשימוש בידע זה יהיה
שיטתי ומקיף יותר כך יגדל מספר ההיבטים המתוארים ויגדל רוחב היריעה בתיאור סיפורי שיחה -
אך גם ,כפי שנראה בפרק הבא ,בתיאור השיחה כולה.

על האפשרות ליישם כלים ספרותיים בניתוח שיחה
כפי שראינו ,פריצת הדרך בחקר הנרטיב התחוללה עם ההפרדה בין מה שמסופר )סיפור
ָרטוּלוֹגיה של הסיפור ,המתמקדת בחקר סיפור
המעשה( לבין איך הוא מסופר )הנרטיב .(35בין נ ַ
המעשה ,שמופשט מתוך סגנון ספציפי של טקסט נתון ,מתוך השפה שבה הוא כתוב )או מדובר(
ָרטוּלוֹגיה של
ומתוך המדיום או מערכת הסימנים )מלים ,תמונות קולנועיות ,תנועות וכדומה( ,לבין נ ַ
השיח ,המנתחת את הבחירות הסגנוניות הקובעות את הצורה והמימוש של הטקסט ומתעניינת גם
במאפיינים המעשיים שממקמים את הטקסט במסגרת החברתית והתרבותית של פעולת הסיפר.
הפרדה זו מאפשרת לחוקר השיחה להתייחס אל השיחה כפעולת סיפר וכסיפור המאפשר את
ייצור הסיפורים שעולים בעת השיחה.

' 35נרטיב' מכיל סיפור ,המבוסס על פעולה הנגרמת ונחווית ע"י דמויות ומספר שמספר אותו(Jahn, 2002) .
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על יתרונות הניתוח הספרותי השיטתי בחקר הסיפר בשיחה
מבחנה של פרשנות הוא בלכידות הפנימית שהיא מציגה ,ביכולתה להקיף את כל האלמנטים
הרלוונטיים ואת היחסים ביניהם ובגמישות שמאפשרת פרשנות של אלמנטים חדשים כשהם עולים
) .(Stiles, 1999החלת כלי הניתוח הספרותיים על השיחה כולה ,וניתוח הסיפורים בתוך ההקשר
שבו עלו מאפשרים בדיקה של קשרים בתוך סיפורי המעשה שמסופרים בשיחה ובינם לבין השיח:
פעולת הסיפר ,או במונח בו השתמשנו במחקר זה :סיפור המפגש ,להקיף אלמנטים נוספים כמו
יחסי מוען-נמען בשיחה והדינאמיקה המתרחשת ביניהם ,לשלב בניתוח התפתחויות חדשות בשיחה,
ולהגיע לתיאור 'גדוש' )גירץ (1990 ,ומשמעותי של השיחה.

הפואטיקה של הסיפורת ומושגיה הרלוונטיים לחקר השיחה
האבחנה בין הנרטיב/פעולת הסיפר/השיח – לבין סיפור המעשה מיקדה את תשומת לב חוקרי
הספרות לסיפור המעשה ,לנרטיב המאפשר אותו )פעולת הסיפר או השיח( ובנוסף  -לתהליך
הקריאה או הפענוח של הטקסט .תחומי מחקר אלו ישמשו אותנו בניתוח נתוני מחקר זה ולכן נרחיב
בהם מעט) .תיאור מלא של מונחים אלו מצוי בנספח המונחים המצורף ,וההפניה אליהם היא
באמצעות הסימנים) :א( )א) (1ב( וכדומה .הפניות אלו מופיעות בדרך כלל עם השימוש הראשון
במונח ,אם כי ,לעתים ההפניה מופיעה גם בשימוש מאוחר יותר.
א .חקר סיפור המעשה :אירועים ,דמויות ורצף" :סיפור המעשה" נתפס על ידי חוקרי הספרות
כפרפראזה ,הפשטה שעושה הקורא בתהליך הקריאה ,כשהוא מעניק כותרות לאירועים ומארגן
אותם ע"פ עקרונות צירוף של עקיבה בזמן ו/או סיבתיות) .בשעה שפרפראזה של תוכן – היא
סימולטאנית על פי עקרונות חלליים או לוגיים( .רצף האירועים )או הפעולות( מכיל דמויות ,שהן
סוכני השינוי )גורמי האירועים( – או מושפעות על ידיהם )רמון-קינן.(1984 ,
כמו רצף האירועים ,גם הדמויות נתפסות כהפשטה ומתוארות כמארג תכונות המופשט מתוך
הטקסט ונבנה באמצעים שונים ,המשמשים לבניית הדמות ואפיונה) .ג( .
ארגון הרצף :כפי שראינו לעיל ,חוקרים מדיסציפלינות שונות עיצבו מודלים שונים ומגוונים לתיאור
רצף הסיפור .בעבודה זו בחרנו להיעזר במודל המערב מונחים ספרותיים וחוץ ספרותיים .את המודל
בנה האנתרופולוג טרנר ) ,(Turner, 1974שחקר "דרמות חברתיות והסיפורים אודותיהם" והוא
מכיל :הפרה של נורמה ,משבר ,פעולת תיקון וסיום )איחוד מחדש או קרע( .טרנר ראה בדרמות
חברתיות 'אפיזודות ציבוריות של מתח מתפרץ' ש"מתאפיינות בהפרה גלויה או אי מילוי מכוון של
נורמות מכריעות ,שמווסתות את היחסים בין חלקיה השונים של החברה ,Turner, 1974) ".עמ'
 .(33השלב הבא הוא שלב המשבר ,שמעמיק ומרחיב את הקרע בין הצדדים .שלב התיקון מתרחש
כדי להגביל את התפשטות קרע זה ,אך כשהתיקונים אינם עובדים מתרחשת נסיגה לשלב המשבר.
שלב האיחוד מחדש כולל בתוכו את פתרון הקונפליקט.
ב .סיפור המעשה והשיח :האבחנה ברמות סיפר כמפתח למעבר מחקר הבדיון לחקר השיחה
מאחר שהטקסט הוא מבע מדובר או כתוב ,הרי שיש מישהו הדובר או כותב אותו.
במציאות הסופר הוא האחראי לייצורם של סיפורים ולתקשורת עם הקורא ,והתקשורת בין
המחבר לקורא היא חוץ טקסטואלית .במקביל אנו מוצאים בתוך הטקסט שתי רמות תקשורת
נוספות :ברמת השיח )פעולת הסיפר( מתקיימת תקשורת בין מספר בדיוני לנמען סיפורי בדיוני,
שהמספר מספר לו את סיפורו ,ואילו ברמת הפעולה מתרחשת תקשורת בין הדמויות ובינן לבין
דמות המספר .ז'אן ) ,(Jahn, 2002שרטט רמות תקשורת אלו בגרף שלהלן:
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קורא

מחבר
נמען

מספר)מוען(

דמות

דמות
רמת הפעולה
רמת תקשורת בדיונית

רמת תקשורת לא בדיונית
סיפור סיפורים יכול להתרחש ברמות שונות .על פי בארת' )] (Barth, 1984 [1981קיימים
"סיפורי מעשה בתוך סיפורי מעשה בתוך סיפורי מעשה" והמודל שלעיל מספק מסגרת כללית
שניתנת בקלות ליישום במצבים מורכבים יותר .כך למשל ,כשאחת הדמויות בסיפור מספרת סיפור
משל עצמה הנרטיב המקורי הופך למסגרת או סיפור-משעבד והסיפור המסופר הופך ל'סיפור-
משועבד' או 'תת-סיפור' )' , Bal, 1981:'embedded' or 'hypo narrativeעמ' . (36 43
על האבחנה בין הסופר למספר ובין הקורא לנמען הסיפורי מוסיפה רמון-קינן ) (1984את
האבחנה בין המספר ל'מחבר מובלע' ובין נמען סיפורי ל'קורא מובלע' .לדבריה "בעוד שהסופר הוא
בשר ודם החשוף לתהפוכות החיים הממשיים ,המחבר המובלע של היצירה נתפס כישות יציבה,
לרוב עקבית ,בתוך היצירה הבודדת) ".שם ,שם ,עמ'  (85בשעה שהמספר נתפס כ'דובר' הסיפורי של
טקסט מסוים  -המחבר המובלע ,כמו הקורא המובלע הוא קונסטרוקט ,חסר קול.
בשיחה ,בניגוד לסיפורת ,הנוכחות של הדמויות היא מוחשית ולכן חשוב להבחין בינן לבין
ייצוגן ברמת התקשורת הבדיונית ,כלומר ,בטקסט )הנשמע והנקרא( ,כשהן לוקחות על עצמן
לחילופין את תפקיד המספר )המוען( ומיד אחר כך – הופכות לנמענות של הסיפור שמספרת
המשתתפת האחרת בשיחה) .מעבר שבו הן חושפות ,כקורא מובלע ,את הדרך שבה הן 'קוראות'
ומפרשות את הסיפור שזה עתה שמעו( ובין שני אלה לתפקודן כדמויות בסיפורי המעשה שהן
מספרות ,או כדמויות בסיפור המפגש )בפעולת הסיפר( .במעבר לעולם זה יראה המודל כך:

עובד

פונה
נמען

מספר

שומע מובלע

מחבר מובלע

דמות

דמות
רמת הפעולה
רמת תקשורת בדיונית

רמת תקשורת לא בדיונית
במחקר זה ,כדי לפשט את הדיון ,לא השתמשנו באבחנה בין מספר למחבר מובלע ובין הקורא
לקורא המובלע והמשתתפות בשיחה נתפסות לחילופין כמספרות ונמענות הסיפור וכדמויות
בסיפורים ,אך בפועל ,בנוסף לתפקידיהן כמספרות בשיחה )המוען( ו/או נמענות ,הן יכולות ,בלי
לחרוג מהרמה הבדיונית ,לעבור לרמה של קורא המפרש את הטקסט עם השמעתו )קורא מובלע(,
 36אצל .Jahn, 2000
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וזאת ,לעתים ,כדי לשוב ולפעול כדמויות וכמספרות בתוך השיח :לשאול שאלות ,לפרש ,לשקף
וכדומה .הן יכולות גם לפעול בתוך השיחה ,כדמויות שעיקר פעולותיהן הן פעולות דיבר )אך לא רק.
למשל ,לענות או לא לענות לצלצול טלפון ובכך להשפיע על סיפור המפגש( או לספר על עצמן ולהיות
בעת ובעונה אחת דמות מספר וגיבור בסיפור המעשה שהוא מספר ,או לספר סיפור שהגיבורה שלו
היא בת השיח השנייה והמספרת עצמה היא מספר-עד ,וכדומה .המעבר בין הרמות עשוי גם לכלול
את הדיווח על השיחה ,כפי שזה נעשה בעבודה זו .פרשנות הטקסט ,שנערכה בעולם התקשורת הלא
בדיוני הופכת בעולם זה לטקסט חדש ,שבו הדמות המספרת היא דמות בדויה וחוזר חלילה .בכל
הרמות עשויים להיווצר 'סיפורים' ומניה וביה נוצרים יחסי מוען-נמען.
להערכתנו ,משעה שהשיחה הופכת ל'טקסט' במובן של "רצף לשוני סופי ,כתוב או בלתי כתוב"
)אבן-זהר ,1972 ,עמ'  (428ניתן ,כמו בסיפורת ,לבודד את הדמויות הממשיות של הדוברים בשיחה
ולהתמקד במקביליהם בטקסט ,לדבר על הפונה ו/או על העובד הסוציאלי השומע-משתתף,
המובלעים בטקסט ,ולא על מקביליהם בעולם הממשי .דבר זה אינו מבטל את קיומם הממשי של
שני אלה ,אך מגביל מאוד את התוקף של הניתוח לגבי העולם שמחוץ לטקסט .שכן ,מרגע שהשיחה
הופכת לטקסט ,היחס בין הדמויות בסיפור הפגישה לבין מקביליהם בעולם הממשי הופך להיות
מורכב ונקודות ההשקה אינן חד-חד ערכיות אלא כפופות לשיחה ולתפקידי המשתתפים בה כדמויות
בסיפור הפגישה .גורביץ' ) (1997טען כי בעולם הסיפורת "אנו נתקלים בספרות שהיא בעת ובעונה
אחת גם 'בדיון' וגם 'לא בדיון' )מסה היסטורית ,ניתוחים פוליטיים ,הרהורים היסטוריוסופיים(
והקרקע הולכת ונשמטת שוב מפני ההבחנות הישנות בין 'תיאוריה' ל'יצירה' ,בין ה'פשטה'
ל'מציאות בדויה' בין הממשי לאפשרי ,בין הקיים לספקולטיבי) .גורביץ' ,1997 ,עמ' (227
מכאן שגם בתחום השיחה ,משהיא הופכת לטקסט ,אבחנות אלו הן בעייתיות ,גם אם ,כפי
שטען גורביץ' )שם ,שם(" ,אי הביטחון האונתולוגי הנובע מכך הוא רחב ועמוק".
ההשלכות של תפיסה זו לעבודה זו תדונה בהמשך .בשלב זה נסתפק בכך שנאמר שהיטשטשות
הגבולות בין הבדיוני ללא בדיוני עומדת בבסיס הניתוח הספרותי של השיחה בין העובד הסוציאלי
לפונה ,כפי שהוא נעשה בעבודה זו ,תוך אבחנה בין דמות המספרת בשיחה לבין מקבילתה בעולם
הממשי ובין העובדת הסוציאלית ,הקוראת/השומעת/המשתתפת בשיחה ומקבילתה בעולם הממשי,
והתמקדות בדמויות וביחסי מוען-נמען כפי שהם באים לביטוי בתוך הטקסט עצמו.
העובדה שמדובר בשיחה ,שמתבצעת בעולם החוץ ספרותי קובעת את הרמה הסיפורית אליה
שייכים הן המספר והן הנמען הסיפורי ,את מידת השתתפותם בסיפור המעשה ,את המוחשיות של
תפקידם כמספר וכנמען סיפורי ואת מידת מהימנותם ,אך אלו אינם משנים את הרלוונטיות של
מונחים אלה ,הלקוחים מהפואטיקה של הסיפורת לניתוח שיחות שנערכו בעולם הממשי.
ג .הדינאמיקה של תהליך "הקריאה" ותהליך הפענוח של הטקסט )הכתוב או המדובר(:
א .חקר תהליך הקריאה ופענוח הטקסט הוא תחום משותף לפסיכולוגיה ,תורות קוגניטיביות
וחקר הספרות ,והמונח הפסיכולוגי 'קודים של הבנה' ),(Potter, Stringer, & Wetherell, 1984
הבא לתאר תהליכי פענוח מקביל למונחים בהם משתמשים חוקרי הספרות בתארם את תהליך
הקריאה והפענוח של טקסטים ספרותיים – 'מודלים של קוהרנטיות' )' ;(Culler, 1975צפנים'
)' ;(Barthes, 1970גשטאלטים' ) (Iser, 1971ו'מסגרות' )פרי.(1976 ,
השיח הספרותי והחוץ ספרותי ,כשהוא דן בדינאמיקה של תהליך הקריאה של טקסטים ,מדגיש
מאוד את תפקידו של הקורא/השומע ביצירת משמעותו של הטקסט :הטקסט נתפס כבעל ממד
שבכוח ,המניע את הקורא/השומע לבנות את הטקסט הבלתי כתוב ;Iser, 1974) .אצל רמון-קינן,
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 ,(1984הטקסט מניח שהקורא מביא עמו כשירויות מסוימות ,אך גם מפתח בו כשירויות אחרות,
שיזדקק להן על מנת להיכנס לעבי הקורה ,וממריץ אותו לשֹנות את תפיסותיו הקודמות ,לאייך את
השקפותיו וכדומה ) ,Eco,1979עמ'  ;7אצל רמון-קינן] .(1984 ,בדומה לעיצוב הזהות בשיח
).[(Wigren, 1994
תפיסה זו של כשירויות וקונבנציות שהקורא מביא עימו פותחה על ידי פיש )  ;Fish, 1980אצל
דה-מלאך .(2003 ,כדי להסביר את ההבדלים בין אופני הקריאה השונים ,הציע פיש את המונח
"קהילה פרשנית" ,אשר בא לתאר קבוצת אנשים המחזיקה באסטרטגיות פרשנות משותפות עוד
לפני שהיא פוגשת בטקסט .האסטרטגיה המקדימה הזאת תכתיב את אופי הקריאה ואת אופי
הטקסט ,כאשר כל קהילה פרשנית תביא אסטרטגיות שונות .מושג ה"קהילה פרשנית" הורחב
בהמשך על ידי ג'יימסון וחוקרים נוספים ) ;Jameson, 1989אצל דה-מלאך (2003 ,שהדגישו כי
האופן בו אנו קוראים טקסט תלוי במטען שעמו אנו מגיעים לטקסט ,וכי הקוראים אינם 'בני ערובה'
של הטקסט ויש להם כוח להתנגד לו ולעצב את משמעותו .כך למשל ,במחקר זה ה'קהילה הפרשנית'
של העובדים הסוציאליים מאופיינת ב'קריאה' פסיכולוגית של האירועים.
בשיחה בכלל ובשיחה הטיפולית בפרט קל לראות את כוחו של השומע 'להתנגד' לטקסט'
ומודגש מקומו כמי שמפרש את הטקסט בהתאם למטען שהוא מביא איתו ובאמצעות אסטרטגיות
הפרשנות המשותפות לו ולקהילה הפרשנית שהוא בא איתה )בשיח עם העובד הסוציאלי – לקהילת
העובדים הסוציאליים כ'פרשני טקסים' של הפונים( .המעקב אחר תהליך הפרשנות המוזמן על ידי
הטקסט ,ואחר האסטרטגיות שמפעיל השומע בתהליך פענוח הטקסט הוא חלק מסיפור פעולת
הסיפר או המפגש/השיח/הנרטיב ,שהניתוח הספרותי מאפשר לנו לחשוף.
הדינאמיקה של תהליך הפרשנות של הטקסט וחשיפת ההזמנה של סוג מסוים של פרשנות
מתרחשת ביחסי מוען-נמען של השיח ברמות השונות שלו .מיקומם של פרטים מסוימים בטקסט –
בהתחלה או בסוף הטקסט  -מכוונים את הבנתו של הקורא או השומע ועשויים לשֹנות באופן קיצוני
את תהליך הקריאה/הפרשנות של הטקסט )הכתוב או הבלתי כתוב( ,וזאת משום שתהליך
הקריאה/שמיעה של טקסט ופענוחו נתפס כתהליך של נתינת כותרות לפרטים המסופרים ,ותיקונן
תוך כדי הקריאה .הכותרות מאפשרות לקורא/שומע למלא פערים )ו (4בתשובה לשאלות כגון :מה
קורה? מהו מצב העניינים? וכן הלאה .פערים זמניים מתמלאים בנקודה מסוימת ,משום שהם
נובעים מאי ההתאמה ההכרחית בין זמן הטקסט לזמן סיפור המעשה .לעומת זאת ,פערים קבועים
קיימים גם בסיפור המעשה וגם בטקסט והמידע עליהם אינו נמסר כלל .מילוי הפערים ,הן הזמניים
והן הקבועים ,מתבצע באמצעות מודלים קודמים של הקורא ,אך בחירת המודל עשויה גם היא
ליצור פערים הן משום שהמודלים עצמם פתוחים למילוי והן משום שההתנגשות ביניהם עשויה
להעלות שאלות נוספות .כך למשל ,פרי ושטרנברג ) (1968תארו ויכוחים אינסופיים בביקורת
האנגלית על הנובלה של הנרי ג'יימס " "The Turn of the Screwומחלוקת סביב השאלה האם
הסיפור הוא 'סיפור רוחות' או שמא הרוחות מופיעות בעיני רוחה של הגיבורה בלבד – "ואז לפנינו
סיפור פסיכולוגי" )שם ,שם ,עמ'  .(284המודלים שעל פיהם נקבעות הפרשנויות השונות הם "מודלים
של ה'מציאות' או של קונבנציות ספרותיות ,תרבותיות וכדומה )פרי 1979 ,עמ'  .(43המודל הספרותי
לתהליך הפענוח יכול להיות ִמ ְבנה העלילה )אנו מניחים שהגיבור לא ימות במערכה הראשונה של
מחזה – כי אז ייגמר המחזה/סרט/סיפור( .או ,לחילופין ,מודל ספרותי ממוסד יותר :הסוגה,
שמוסכמותיה יוצרות מעין חוזה בין הטקסט לקורא ומעצבות את צפיותיו) .רמון-קינן.(1984 ,
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הסוגה הספרותית וסוגות אחרות
מילון מונחי בלשנות ודקדוק )רודריג-שורצולד וסוקולוף ,1992 ,עמ'  (90מגדיר סוגה כ"סוג
ספרותי בעל אפיונים סגנוניים ולשוניים מיוחדים...שירה ,ספרות יפה ,עיתונות ,ספרות מדעית ,או
דתית" .בניגוד להגדרה מצומצמת זו הסוגה נתפסת היום כדרך למיון השיח בכל סוגי התקשורת ,לא
רק הכתובה ,כ"תבנית ממוסדת לאינטראקציה חברתית" ) (Orlikowski & Yates, 1998ומספרן
של הסוגות ותת-הסוגות של שיחה ו/או שיח הוא כמעט אינסופי .סוגות אלו שונות זו מזו בתוכן
התמאטי שלהן ,במבנם הגלובאלי ,בפריטי המילון שלהן ובמבנים רטוריים ודקדוקיים האופייניים
להן )רביד ,(2004 ,והן מתאפיינות בדינאמיות :הן מתפתחות מתגובותיו של שחקן לסיטואציות
חוזרות .תגובות אלו מייצבות את החוויה ,מעניקות לה לכידות ומשמעות ,ומשתנות עם הזמן
בתגובה לצרכים הסוציו-קוגניטיביים של המשתמש .הידע שלנו על סוגות נשאב מהשתתפויותינו
בפעילויות תקשורת יומיומיות או מקצועיות ומשובץ בהן .במובן זה ידע הסוגות הוא צורה של
"הכרת מצב" שממשיכה להתפתח כשאנו לוקחים חלק בפעילויות של התרבות שמסביבנו .ידיעת
הסוגה פירושה גם תוכן וגם צורה ,כולל תחושה של איזה תוכן מתאים למטרה מסוימת בסיטואציה
מסוימת בנקודת זמן מסוימת .כשאנו מעצבים חוקי סוגה כחלק מהפעילות המקצועית שלנו אנו
יוצרים מבנים חברתיים )בהקשר מקצועי ,מוסדי וארגוני( ובאותה עת משחזרים מבנים אלה,
כששיחות סוגה מסמנות את נורמות השיח של הקהילה(Berkenkotter & Huckin, 1995) .
בהקשר של עבודה זו מדובר בנורמות השיחה בין עובד סוציאלי לפונה .כפי שנראה בהמשך,
נורמות אלו קובעות את תכני המפגשים בין העובד הסוציאלי לפונה וצורתם ,כולל תחושה של איזה
תוכן מתאים לסיטואציה )ואיזה לא( ,אך גם את הדרך בה מעצבות הפונות את סיפוריהן.

סוגות ספרותיות בנרטיבים לא בדיוניים
גורביץ' ) (1997תאר את יצירתו של הסופר הצ'כי-הצרפתי קונדורה במלים אלו:
בסדרה ארוכה של רומנים ...חוקר קונדורה באופן בלתי נלאה ומבדח את גבולות
הקיום האנושי; האם החיים הם בחינת רומן פיקרסקי ,שבו האפיזודות אינן
נובעות מתוך הכרח פנימי ואינן זורמות לאיזו משמעות כוללת? או האם הם
מלודרמה רומנטית שבה ההתפתחויות המפתיעות מעמידות אותנו נדהמים
ומתפעלים מול איזו גורליות גדולה ,אמיתית או מזויפת ? ...האם החיים הם
בבחינת קומדיה דל-ארטה שנונה וארסית ,או שמא הם מחזה אבסורד שבו אנו
משחקים ללא כל תקווה לפשר? האם החיים הם מחזה ראווה הסוחף את
רגשותינו ודעותינו כספינה בלב ים? או שמא אינם אלא מחזה קאמרי שקושר
שתיים שלוש דמויות אוהבות ,שונאות ,מתגעגעות? במלים אחרות :החיים
כהתמכרות למוסכמות אסתטיות ,התמכרות לז'אנרים ספרותיים ,שרק מתוכם
ניתן להבין את הפעילות המסוגננת של הדמויות ,של העלילה וכדומה… חיינו
האפיזודיים והפרגמאטיים מצליחים ....להוליד באופן מסתורי איזו משמעות וזו
)גורביץ' ,1997 ,עמ' (110
נתפסת שוב כ"ספרות" ,כבדיה ,כפיוט.
מעבר לטשטוש התחומים בין המציאות לספרות ,שעולה בקטע זה ,הקטע רומז למיפוי אפשרי
של סיפורי חיים על פי סוגות ספרותיות.
בין הניסיונות למפות נרטיבים לסוגות ספרותיות מסורתיות כמו רומנסה ,סטירה וכדומה.
הנודע ביותר הוא הניסיון של היידן וייט ) ,(White, 1973שמתאר את טווית העלילה בתחום
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הכתיבה ההיסטורית .וייט הטביע את המונח 'העללה' ,"emplotment" ,שהוא טווית סיפור
היסטורי סביב עלילה שמעוצבת על פי סוגה ספרותית .בהתאם לכך ,הרומנסה נתפסת על ידי וייט
כסוגה שבה ניצחון הטוב חוגג לאחר שעבר מבחנים ומצוקה ואילו הקומדיה היא סוגה של
אינטגרציה חברתית ,שבאה לשמר את הערכים האנושיים כנגד התפוררותם ,הטרגדיה – על פי וייט
היא סוגה שמדגישה את אי ההתפשרות בחיים האנושיים ומבכה את האובדן של הטוב כתוצאה
הכרחית מההתנגשות בין ערכים ואילו הסטירה רואה רק שינויים חסרי משמעות בחיים האנושיים,
בהיעדר כל תבנית בחיים ,שנשלטים ע"י טיפשות ומקריות בלבד.
בעקבות וייט ) (White, 1973טען קלאוסון ) (Clawson, 1998כי כדי להעניק משמעות מוסרית
לתיאור סדרות של אירועים יש לעצב את התיאור על פי מבנה של נרטיב .לטענתו ,הפמיליאריות של
הנרטיב ומידת האפקטיביות שלו בהעברת המסר משקפת את המידה שבה הנרטיב מבוסס על
תבניות מקובלות ,וכי תבניות אלו יהיו נפוצות על פני כל קשת האינטראקציות החברתיות כשהן
משקפות את ההנחות המובנות מאליהן של חיי היומיום ויופיעו בהתמדה בספרות ,בקולנוע
ובטלוויזיה ,כפי שיופיעו בין עורכי דין ,איגודים מקצועיים וכנופיות רחוב.
נורטרופ פריי ) ,(Frye, 1976חוקר הספרות ,ראה בתבניות אלו "עולם מיתולוגי" שבאמצעותו
החברה מביעה את 'חזון המציאות' שלה .לדבריו הבניית המשמעות לגבי הגיבור המספר היא גם
דרך לחיפוש ובנייה של זהות אישית .המיתוס סיפר לתרבות מיהי וכיצד נוצרה ואילו סיפורי עם
התקיימו בפריפריה למטרות 'דמיוניות' .עם הזמן ,כדי להעניק משמעות לסיפורי העם ,החלו מספרי
הסיפורים להבנות את סיפוריהם בתבניות מיתיות וסיפוריהם החלו להכיל יחידות נוסחתיות של
סיפור )"ארכיטיפים"( ,שהותאמו לעולם האמיתי בתהליך שפריי קורא לו "התקה" כך שמיתוס,
שעבר התקה ,נראה הגיוני ואפילו מציאותי כשהוא מועבר להקשר אמין ,והסיפור החילוני החל
ליצור חזון אינטגרטיבי של העולם .פריי מרחיב בנושא הסוגה הספרותית של הרומנסה ואומר כי
הרומנסה ,שמקורה בסיפורי העם ,הביאה אותנו ,יותר מכל אספקט אחר של הספרות ,להבנת מהות
הבדיון כשיר עלילה של היחיד וחזון האדם על חייו כחיפוש .נרטיבים רומנטיים חצויים בין גיבורים
ונבלים ומתעלמים מהאמביוולנטיות במציאות ,שבה כל דבר הוא גם רע וגם טוב ,והם נעים בין
העולם המציאותי כמות שהוא לבין התפיסה הרומנטית של העולם כפי שהוא צריך להיות ,כשהם
יוצרים מסגרת מנחה בשאלה מה ראוי ומה אינו ראוי לשאוף אליו בתהליך החיפוש אחר משמעות,
שהאדם עובר במהלך חייו .מסע זה לחיפוש הזהות מאפיין על פי פריי ,גם סוגות ספרותיות 'מיתיות'
אחרות .מהרומנסה עובר פריי לתיאור הגיבור הטרגי כמי שלמרות היותו אלים בכוח ,הופך לקורבן,
ולקומדיה – שעניינה ברמאות ,ערמומיות והונאה ,נושאים שכוללים לעתים קרובות התחפשות
והסתרה .לטענתו ,הגיבור ,גם בסיפור הטרגי וגם בסיפור הקומי ,מנסה להימנע מדבר אחד ,שהוא
גרוע ממות – אבדן הזהות.
בעבודה זו ננסה לאתר את הסוגות הספרותיות בהן משתמשות הפונות בשיחות שהוקלטו ועברו
שיקלוט ) (transcriptionואבחנותיו של פריי ,כמו גם מושגים ספרותיים אחרים שהוזכרו בסקירה
זו ,ישמשו אותנו בניתוח השיחות ובקביעת הסוגות בהן משתמשות הפונות.
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אוכלוסיות מצוקה והשימוש בסוגות ספרותיות
כפי שראינו לעיל ,קרומר-נבו ) (1997הצביעה על האפשרות למצוא מבנים של משמעות בשיח עם
אוכלוסיית מצוקה וטענה שחווית ההיעזרות של נשים אלו אינה שרירותית ואינה חסרת סדר וצורה,
אלא מאורגנת בקודים אישיותיים קוהרנטיים .בניגוד לעמדה זו טען ברונר ):(Bruner, 1990
בנחשלות התמידית של הגטו ,במחנות הפליטים הפלסטיניים ] [...בכפרים
המורעבים ומוכי הבצורת של אזור הסהרה באפריקה ]…[ אבדו כל הכלים
ליצוק את חוויות האדם לתוך צורה של סיפור ]…[ הסיפור שנקרא 'התסריט
הגרוע ביותר' שולט עד כדי כך בחיי היומיום ,שכל גיוון שלו אינו מתקבל עוד
)התרגום מתוך פלד-אלחנן ,2000 ,עמ' (100
כאפשרי.
נראה כי הנחתו של ברונר אינה יכולה להתקבל כפשוטה ,ולראייה :בשנים האחרונות אנו עדים
לספרות ענפה החוקרת סיפורי חיים של

נפגעי טראומה :ניצולי שואה )יחזקאל;(1999 ,

פליטים ) (Foxen & Nadeau, 2004ועוד .מחקרים אלו אינם בודקים 'תבניות מבוססות תרבותית'
)  ,(Clawson, 1998אך הם מצביעים על קוהרנטיות שמתגלה ביכולת המרואיין ללכד את סיפור
חייו לסיפור חיים 'מוצלח' )יחזקאל .(1999 ,ליפטון ) (Lifton, 1979תיאר את הניצול כיוצר ,בפרק
הנושא שם זה בספרו ,ואילו רוטנברג ) (1994 ,1990דיבר על 'רה-ביוגרפיה' :מושג הבא לתאר שיקום
ביוגרפי וקריאה מחדש של העבר באמצעות פירושים יצירתיים של אירועי העבר .רוטנברג ,שנקודת
המוצא שלו היא הרמניוטית )מדע פרשנות הטקסט( ,מתאר את המערכת הפרשנית של האדם
כמכילה 'צופן על' שעל פי הגדרתו הוא מערכת האמונות המושרשת היטב ,שהסביבה הדתית-
תרבותית מנחילה לאדם .צופן זה מכוון אותו לברור מבין סיפורי חיים אפשריים את הפירוש
המתאים לו .לטענתו ,כאשר אדם מפרש מחדש אירוע טראומטי בהנחיית צופן העל הוא משיב
לעצמו את תחושת השליטה על האירוע .מושג 'צופן העל' דומה במידת מה לדרך בה מוצגת הסוגה
הספרותית בעבודה זו :כאמצעי להבנייה של החוויה האנושית וכדרך לחיפוש ובנייה של זהות
אישית .(Frye, 1976) .עבודותיו של רוטנברג מוסיפות על הבנת הסוגה כאמצעי להבניית החוויה
ולבניית זהות ,אלמנט חשוב לנפגעי טראומה :תחושת שליטה .כפי שנראה בהמשך :סוגיית
השליטה ,לא רק על אירוע או אירועים טראומטיים ,אלא גם על אירועים עוקבים לטראומה
וביחסים בין-אישיים ,תהא סוגיה מרכזית במפגשים שנחקרו בעבודה זו.
כאמור לעיל ) (Clawson, 1998התבניות הממוסדות תרבותית הן אפקטיביות ביותר בהעברת
המסר .להערכתנו כלי זה נעשה חשוב עוד יותר כשמדובר בנשים שהוצאת הילד מהן בצו בית משפט
הייתה עבורן ,במידה זו או אחרת ,חוויה של אובדן שליטה וחוסר אונים ).(Minuchin, 1991
התבניות הסיפוריות של עיצוב החוויה הן הדרך שבה מעניק אדם משמעות לסיפורו )ולחייו(.
מנקודת ראות זו דווקא בני אדם ,שחשו על בשרם ניסיון לערער את זהותם ודווקא הם ,יאחזו
בתבניות ממוסדות כדי לספר את סיפורם .המשמעות שתבנית כזו מעניקה לסיפורם – היא עבורם
כלי הישרדות חשוב ,שבא להעניק להן אפשרות של שליטה בהתרחשויות .על הנחה זו מבוסס
הניסיון שנעשה בעבודה זו למצוא תבניות ספרותיות )סוגות( מבוססות תרבותית – דווקא בקרב
נשים באוכלוסיות מצוקה בכלל ונשים שחוו הוצאת ילד מהבית בכפיה בפרט .חשיפת תבניות אלו
נמצאה כמעשירה את השימוש בכלי הניתוח הספרותי לצורך חשיפת עולמן של פונות אלו ולתיאורו
"תיאור גדוש" ) ,1990גירץ( ובעל משמעות.
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מערך המחקר
אתר המחקר
איסוף הנתונים למחקר נעשה במעון ויצ"ו ,מקום עבודתי כעובדת סוציאלית ,בתכנית הקרויה
"מעון רב תכליתי" המיועדת למשפחות בסיכון ,כתכנית טיפול שנקבעה ע"י ועדות החלטה .אתר
המחקר הוא מעון לילדים בני חצי שנה עד שלוש ,שלידו פועל גם גן טרום חובה 40% .מאוכלוסיית
המעון והגן היא של 'ילדי רווחה' שהוריהם מטופלים על ידי הלשכות לשירותים חברתיים .כ20-
ילדים מביניהם אותרו כילדים בסיכון .אליהם נוספים עוד כ 10-ילדים שמגיעים מגני חובה ברחבי
העיר ויחד הם משתלבים בתכנית בשעות הצהריים והערב .התכנית כוללת מעון יום הפועל מן השעה
 7:00בבוקר עד השעה  19:00ועבודה אינטנסיבית יחסית עם העובדת הסוציאלית כעובדת משפחה
כוללנית של המחלקה לשירותים חברתיים ,שהמנדט שלה לעבודה עם הפונה הוא רחב וכולל טיפול
בכל מגוון הבעיות במשפחה :החל ממחסור חומרי וכלה בבעיות הורות )הדרכה הורית( ותכניות
שינוי למשפחה ולפרט בתוכה )במסגרת פרטנית וקבוצתית( .לגבי חלק קטן של המשפחות – עבודתי
עם המשפחה נעשתה במקביל לעובדת משפחה נוספת.
בקבוצת ההורים ניתן למצוא משפחות שהיו ,או שהן עדיין ,בהשגחת פקיד סעד בתוקף צו
טיפול והשגחה שקבע בית המשפט .חלקן חוו הוצאה מהבית של הילד הנמצא בתכנית )שהוחזר
להוריו( ,או של ילדים אחרים .רוב המשפחות הוערכו כברות סיכוי לשינוי אם כי חלקן נמצא
בתכנית לצורך הגנת הילד בלבד ,ללא כל הערכה של סיכוי לשינוי.
את המשפחות המצטרפות לתכנית ניתן לחלק לשלוש קבוצות:
הקבוצה הראשונה היא של הורים שבוחרים בתכנית בשל ההטבות שהיא מציעה :טיפול
בילדים עד השעה  ,19:00תכניות העשרה לילדים ועוד.
קבוצה שנייה היא של הורים שנאלצו להיכנס לתכנית בצו בית משפט או בצל החוק – כניסיון
להימנע מהוצאת הילדים מהבית ו/או כדי להגן על הילדים.
קבוצה שלישית )מיעוטם( היא של הורים שנכנסים לתכנית מתוך שהם מכירים בצורך שלהם
בתמיכה ו/או בצורך בשיפור מיומנויותיהם ההוריות.

תפקיד העובדת הסוציאלית במעון הרב תכליתי
עבודת העובדת הסוציאלית עם המשפחות היא כעובדת סוציאלית כוללנית בשירותי הרווחה.
כמו כן אמורה העובדת הסוציאלית ,יחד עם כל צוות המעון להעניק 'בית חם' לילדי והורי המעון
כולו ולעסוק בטיפוח מיומנויות הוריות של הורי המעון בכלל וקבוצת ההורים לילדים בסיכון בפרט.
עבודת העובדת הסוציאלית הכוללנית בשירותי הרווחה בכלל ,ובקרב אוכלוסיית מצוקה בפרט
מורכבת ובעייתית בהיבטים לא מעטים )ראו ,למשל ,פקר .(2000 ,להערכתנו קושי זה מתחדד ,בין
השאר ,בשל הצירוף הלא פשוט של עבודה בצל החוק ,פיקוח ומעקב  -עם עבודה טיפולית ליצירת
שינוי במשפחה מחד ותמיכה מאידך .המחקר נולד ,בין השאר מקשיים אלו.
מכיוון שבמחקר זה החוקר הוא חלק ממערך המחקר ,אציין כמה פרטים עלי ,החוקרת .אל
מקצוע העבודה הסוציאלית הגעתי בגיל מתקדם יחסית ,לאחר  11שנים של הוראת ספרות .בתקופת
לימודי עברתי הכשרה מעשית ,בין השאר ,בשירותי הרווחה ,ולאחר לימודי ,לפני שהגעתי לעבודתי
הנוכחית ,עבדתי בתחומים שונים של העבודה הסוציאלית :הדרכת הורים ,עבודה עם נשים מוכות
במרכז למניעת אלימות ,עובדת סוציאלית בקיבוצים ועבודה קהילתית בשירותי הרווחה.
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הכשרתי כוללת לימודי  B.Aבספרות עברית ופילוסופיה כללית ,תעודת הוראה וכן B.A
ולימודי  M.Aבעבודה סוציאלית ,ללא התמחות ספציפית ,לה נדרשתי לא פעם ,בעבודתי כעובדת
סוציאלית במעון הרב-תכליתי ,בה נחשפתי לצורך במיומנויות בכל רמות העבודה הסוציאלית –
בעבודה פרטנית ,משפחתית וזוגית ,קבוצתית ולעתים גם קהילתית )עם כל הורי המעון(.

אוכלוסיית המחקר
במשך שלוש השנים שעבדתי במעון הרב תכליתי נפגשתי עם נשים מאוכלוסיית המחקר לשיחות
טיפוליות רבות .קבוצת המחקר נבחרה מתוך מבין  19אמהות בקבוצת ההורים של המעון הרב-
תכליתי שעימן עבדתי ,בהתאם להתאמתן לאוכלוסיית המחקר.

קבוצת המחקר
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בהתאם לשיטת המחקר בה נקטתי ,הפונות יוצגו בעבודה זו באמצעות הדרך בה הן מציגות את
עצמן )כמספרות בשיחה( .להצגתן את עצמן אוסיף כמה פרטים ,שחלקם לא צוין בניתוח השיחות:
גיל :מבין ארבעת הפונות שתיים )מרים ואביבה( הן בנות  35-40ואילו איילת וליסה הן בשנות
העשרים המוקדמות לחייהן.
מוצא :ליסה עלתה מאוקראינה בהיותה בת  .14מרים עלתה מגרוזיה כילדה בת  ;7איילת – ילידת
הארץ ממוצא מרוקאי ואביבה :ילידת הארץ ממוצא עיראקי.
מצב משפחתי :אביבה היא הנשואה היחידה מבין ארבעתן) .נשואה  .(4 +ליסה – חיה ללא נישואין
עם בני ,חברה לחיים ,יליד הארץ ממוצא רומני .לזוג  2בנות .הם לא נישאו משום שאמה של ליסה
אינה יהודיה .איילת ומרים הן גרושות .איילת )גרושה  +בת( התגרשה על רקע של אלימות קשה
מצד בעלה .גם מרים )גרושה ,(6+שנישאה לבעלה כי אביה הכריח אותה להינשא לו ,טוענת
שגירושיה היו על רקע של אלימות הבעל .לאחר גירושיה מרים החלה בחיים משותפים עם שאול,
שנשוי לאשה המבוגרת ממנו בעשרים שנה .שאול ,מסורב גט ,נפרד מאשתו לאחר שמרים התגרשה.
מרים נפרדה משאול לפני כחצי שנה ,אך היא ממשיכה בקשר עמו ,ויש לה  6ילדים :בן ובת
מנישואיה ושלוש בנות ובן מחברה לחיים ,שאול .רמי ,הבן המשותף של מרים ושאול הוא חרש.
השכלה :מרים היא היחידה מהפונות ,שסיימה  12שנות לימוד .היא גם היחידה שיש לה רישיון
נהיגה .שאר הפונות סיימו  10שנות לימוד.
אביבה היא היחידה ששרתה בצה"ל.
הוצאת הילד מהבית :כל הפונות חוו הוצאת ילד מהבית בצו בית משפט ונגד רצונן.
בתה של איילת נלקחה לבית מעבר על רקע של הזנחה ובעקבות תלונת הגרוש שלה .הבת שהתה
בבית המעבר במשך שבעה חודשים ,והוחזרה לאם חרף המלצת מטפלי בית המעבר.
בתה של ליסה הוצאה מהבית לאחר ששני בני הזוג הואשמו בהתעללות בילדה וקיבלו עונש של
עבודות שירות .לאב נשלל רישיון הנשק שהיה לו לצורך עבודתו כאיש ביטחון ומאז הוא אינו עובד.
לאחר שסיים את עבודת השירות שלו עבד חלקית כמתנדב בבית תמחוי .הילדה הייתה במשפחה
אומנת במשך כחצי שנה והוחזרה להורים שהמשיכו להיות בפיקוח קצינת מבחן .בתם השנייה
נולדה לאחר שהבת הבכורה הוחזרה לחזקתם.
מרים היא היחידה מארבעת הפונות שילדותיה ,שהוצאו מהבית לפני כשנה ,עדיין לא הוחזרו
לחזקתה .הבנות הוצאו מהבית לפנימייה כשנה לאחר שאבי המשפחה ,שאול ,השתחרר ממאסר בגין
התעללות מינית בבתה של מרים מנישואיה וחזר לחיים משותפים עם מרים וילדיהם .על פי דיווחה -
 37כל השמות במחקר זה בדויים.
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בעקבות פנייתה ליועצת בתלונה על 'התדרדרות' של אחת הבנות ,עלה חשד שגם בנות אלו סבלו
מהתעללות מינית .שאול לא הואשם ,אך הבנות הורחקו מהבית .כחצי שנה מאוחר יותר שאול יצא
מהבית המשותף ,לטענת מרים – על רקע מריבות ביניהם וקשיי ההסתגלות לחיים משותפים אחרי
חמש השנים בהם היה במאסר .הקשר בין בני הזוג נמשך ,בטלפונים יומיומיים ובמפגשים שמרים
יוזמת בעיר מגוריו החדשה של שאל ,לשם היא מביאה את בנו ובתו שנותרו בחזקתה .במקביל מרים
נאבקת בבית משפט על החזרת בנותיה לחזקתה ונמצאת בקשר טלפוני וקשר של ביקורים עם
הילדות ,בתדירות הנקבעת על ידי מטפלי הפנימייה.
ִבּ ָתהּ של אביבה הוצאה מהבית לפני כארבע שנים ,כשהילדה הייתה בת שבע ,על רקע של בעיות
התנהגות קשות של הילדה ,שכללו אקטים מיניים ,ועל רקע של מאבקים בין בני הזוג .היום הילדה
נמצאת בפנימייה בהסכמת ההורים.
רב-דוריות של ההתעללות/הזנחה :על איילת ,שמאפיינת את עצמה בשיחה כבת לאם מוכה וכאשה
מוכה ,ועל ליסה ,שבעבר הציגה עצמה כאשה מוכה ועתה מציינת כי לא הוכתה על ידי חברה לחיים,
ש'רק מקלל'  -אני יודעת שבהקשרים אחרים תיארו עצמן כמי שעברו התעללות בילדותן .בשיחות
עמי הן לא ציינו זאת.
אביבה והעובדת מציינות במהלך השיחה שאביבה הייתה דחויה על ידי אמה ושעברה התעללות.

איסוף הנתונים
לצורך העבודה הוקלטו תשע שיחות טיפוליות .ארבע מהשיחות ,שהוקלטו וחלקן אף תומלל –
נפסלו בסופו של דבר ולא נותחו לצורך העבודה .שיחה אחת ,שהוקלטה ועברה שיקלוט
) ,(transcriptionנפסלה לשימוש בשל חשד בדיעבד ,שהפונה הייתה תחת השפעת סמים בתקופת
הטיפול .שיחה שנייה נמחקה בגלל טעות טכנית ממכשיר ההקלטה ,השיחה שלישית נפסלה משום
שהפונה חזרה בה מהסכמתה להשתתף במחקר והשיחה האחרונה עברה שיקלוט אך לא נחקרה
משום שלמרות אורכה השיחה לא הגיעה לכלל סיום ונאלצנו מסיבות טכניות לסיימה ,עובדה
שהסתברה כמשמעותית בניתוחה .מכיוון שבינתיים סיימתי לעבוד במעון הרב תכליתי ,ביקשתי
משתי עובדות סוציאליות אחרות להקליט שיחה עם פונה שילדיה הוצאו מהבית בצו בית משפט.
מבין שתי שיחות אלו אחת נותחה לצורך העבודה ,השיחה השנייה לא נותחה בעיקר משום שהסתבר
לי שניתוח שיחה נוספת יעכב את פרסום העבודה ויביא את העבודה לחריגה משמעותית בהיקף
הנדרש לעבודה זו ,שהיקפה כבר גדול ממילא בשל הצורך לבסס מחקרית את שיטת המחקר
החדשנית בה נחקרו נתוני המחקר.
השיחות כולן הוקלטו במהלך העבודה השוטפת עם הפונות .כאמור ,שלוש מהשיחות שנחקרו
ידי ,שתיים כעובדת משפחה של פונות אלו ,ואחת כעובדת המעון הרב-תכליתי העובדת
התבצעו על ִ
במקביל לעובדת המשפחה ,ואילו שיחה אחת נערכה והוקלטה ,ללא נוכחותי ,על ידי עובדת-מטפלת
אחרת ,שהיא גם פקידת הסעד של הפונה .בדיעבד התגלה האילוץ הטכני כיתרון :הוספת שיחה
שנערכה על ידי עובדת אחרת אילצה אותי להעשיר את כלי הניתוח והסתבר כי ההשוואה בין
השיחות תורמת ומעשירה את המחקר.
למרות האמור לעיל ,ולמרות שהשיחות הוקלטו במהלך העבודה השוטפת עם הפונות ,אין לי
ספק כי בתחילת המחקר ראיתי את הדגש המרכזי של עבודה זו בחשיפת הדרך בה מציגות הפונות
את עצמן ואת סיפורן .כתוצאה מכך ,כשידעתי שהשיחה מוקלטת לצורך העבודה ,אפשרתי לפונות
ביטוי חופשי רב יותר ממנהגי בדרך כלל .לעובדה זו היו יתרונות בחשיפת עולמן של הפונות ,אך היא
קבעה במידה לא מבוטלת את אופי המפגש .לאור זאת ,התרומה של השיחה שנערכה על ידי פקידת
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הסעד הייתה מכרעת בחשיפה של ההיבטים הקשורים בדינאמיקה שבין העובד לפונה במהלך שיחה
טיפולית ,שבה ההטיה המחקרית עליה הצבענו לעיל ,אינה קיימת.

שיטת המחקר
שיטת המחקר שנבחרה היא ניתוח שיח איכותני-פנומנולוגי-ספרותי של שיחות טיפוליות שנערכות
בין העובדת הסוציאלית לפונות המשתייכות לקבוצת המחקר :פונות רווחה שאחד או יותר
מילדיהם הוצאו מהבית בצו בית משפט והן ממשיכות לגדל ילדים אלו ו/או ילדים אחרים .שיטת
מחקר זו נבחרה משום שהיא מאפשרת לנתח שיחה טיפולית במטרה לחשוף ולתאר את נקודות
הראות של הפונה מחד ושל המטפלת מאידך ,ושל הדינאמיקה המתרחשת ביניהן.
שיטת ניתוח הנתונים בכלי הפואטיקה של הסיפורת נבחרה מתוך השערה כי שיטת מחקר זו,
המשמשת את מדע הספרות מאות ואלפי שנים ,עשויה להיות פורייה ביותר למטרות המחקר.
מונחים מתחום הפואטיקה של הסיפורת כמו 'מטאפורות' 'רצף' או 'סוגה' משמשים את מחקר
האיכותני ואת מחקר הסיפר ,ומחקר זה רואה עצמו כחלק ממסורות מחקר אלה ,אך הוא חורג
ממסגרת מחקרי הסיפר הנהוגים במדעי החברה בשני היבטים מרכזיים:
א .בחקר הסיפר נהוג לבודד את סיפורי הנחקר מההקשר שבו סיפורים אלו עלו ואילו מחקר זה
רואה בהקשר ,בשיחה הטיפולית ,שבתוכה הן הפונה והן העובדת מספרות סיפורי מעשה ,סיפור בפני
עצמו ,שבעבודה זו קראנו לו 'סיפור המפגש'.
ב .הבדל נוסף ומרכזי בין מחקר זה למחקרי סיפר אחרים טמון בגושי הידע שהמחקר מתייחס
אליו :בשעה שחוקרים ממדעי החברה מתייחסים לגושי הידע שגובשו בפסיכואנליזה ,אנתרופולוגיה
או סוציולוגיה וכדומה ,והתייחסותם ל'גושי הידע' של הפואטיקה של הסיפורת היא משנית ,הרי
שמחקר זה מתייחס קודם כל לגושי הידע השאובים מן הפואטיקה של הספרות .כלומר ,במחקר זה
אנו מנסים להתייחס אל השיחה הטיפולית כאילו הייתה טקסט ספרותי :לנתח אותה במיטב כלי
הניתוח של הסיפורת ולהניח 'בצד' ,בעת ניתוח הטקסט ,את 'גושי הידע' של המקצועות הטיפוליים.
רק לאחר שנחשפו מרב ההיבטים של הטקסט באמצעות כלי הפואטיקה של הסיפורת ,נבדקה
הפרשנות המוצעת לאור 'גושי ידע' שמקורם במדעי החברה :עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה ,שיטות
טיפול וכדומה ונבדקו אספקטים כמו האיום או הפגיעה על הזהות ההורית בשיחות.
את ההנמקה למתודה המוצעת כאן ,המפרידה בין הניתוח הספרותי של הטקסט לפרשנויות
שמעניינות את החוקר שנקודת המוצא שלו היא במדעי החברה מצאנו אצל פרי ) .(1974פרי מציין כי
בניתוח הטקסט חשוב לנסות ולהימנע מסלקציה של תופעות טקסטואליות בסיפור ומהתמקדות
בגזרה אחת של משמעות ,שכן ,רק כך ניתן יהיה לעמוד על מכלול ההשתמעויות של הטקסט ,גם
המנוגדות והבלתי מתיישבות ,ועל הזיקות ביניהן .במלים אחרות ומתוך התייחסות לשיחה
הטיפולית :פרי ,אינו טוען כי לא ניתן או לא לגיטימי 'להוציא' מן הטקסט היבטים שמעניינים את
הקורא/השומע ולהתייחס אליהם בלבד )כפי שעושים חוקרי הסיפר במדעי החברה( ,אך ,לטענתו,
התייחסות כזו אינה מניחה לאפשרויות אחרות של התבוננות בטקסט ,בסיפור או בדמות ,לעלות,
ואינה מאפשרת תיאור מלא של הטקסט על כל היבטיו .מחקר זה מאמץ את גישתו של פרי וטוען כי
על תהליך הפרשנות של הטקסט להיערך בשני שלבים :בשלב הראשון הניתוח נמנע מ'סלקציה של
תופעות טקסטואליות' ומנסה לחשוף את מרב היבטי הטקסט שלפניו ,תוך התייחסות לפואטיקה
של הסיפורת ורק בשלב השני נבחנים ההיבטים המעניינים את החוקר )או המטפל( שנקודת המוצא
שלו היא במדעי החברה ובעבודה סוציאלית.
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הקריאה בשיחות תדגים שימוש במושגים מתחום הפואטיקה )ט( של הסיפורת :הסיפר )א(
וסיפור המעשה )א ,(5דמויות )ב( ודרכי עיצוב הדמויות )ג( ,המספר ונקודת התצפית )דרכי מיקוד )י(,
מהימנות ואי-מהימנות) ,ד( ,תהליך הקריאה ופענוח הטקסט )ו ,(1יחסי מוען נמען )ו( וסוגות
ספרותיות ,וזאת מתוך ניסיון לבדוק את השיחות באורח שיטתי כמה שיותר ,ולהשתמש בכלי ניתוח
השאובים רק מן הפואטיקה של הספרות .יחד עם זאת ,מבין המודלים לבדיקת רצף סיפורי המעשה
בשיחות בחרתי במודל שאינו שאוב מחקר הספרות  -של האנתרופולוג טרנר ) .(Turner, 1972מודל
זה נראה מתאים יותר ממודלים שעיצבו חוקרי הספרות ,אולי משום שמדובר במודל שנבנה על סמך
סיפורי שיחה .בדיעבד המודל התגלה ככלי בעל כוח רב ביותר ,אך בבחירתו היה משום חריגה
מהשימוש הצרוף בכלי ניתוח השאולים ממדע הספרות .חריגות נוספות בתחום זה היו השימוש
במונח 'סיפור דומיננטי' ,השאול מעבודותיהם של וייט ואפסטון ) (1999לצורך ניתוח השיחות ,וכן
במושג 'הסיפור שאינו מסופר' ,הלקוח ממחקר הסיפר בשיחה ,בתחום הפסיכולוגיה הארגונית
).(Boje, 2001
בניתוח השיחות התמקדתי בשלוש סוגיות מרכזיות :אפיון הדמויות ,ובעיקר האפיון העצמי של
הדוברות בשיחה ]אפיון דמות המספרת)ד([ ,ניתוח הסיפר )השיח( ויחסי מוען-נמען בשיח זה ,ניתוח
סיפורי המעשה שמספרות הפונות בעת המפגש ואיתור הסוגה הספרותית בה משתמשת הפונה.
חלק מהכלים והמונחים בהם השתמשתי הובהרו בסקירת הספרות המתודולוגית .מונחים
אחרים ,שלא הובהרו דיים בסקירת הספרות ,הובהרו בנספח המונחים ,וההפניה אליהם היא
באמצעות הסימנים) :א( )א) (1ב( וכדומה .הפניות אלו מופיעות בדרך כלל עם השימוש הראשון
במונח ,אם כי ,לעתים ההפניה מופיעה גם בשימוש מאוחר יותר.

שאלות מנחות לניתוח השיחות
השימוש במושגי יסוד מתחום הפואטיקה )ט( של הסיפורת לצורך אינטרפרטציה של השיחות הכתיב
את שאלות המחקר לגבי השיחות שנחקרו בו.
שאלות אלו היו:
•

כיצד מאפיינות הפונות את עצמן ואת הדמויות האחרות בעולמן.

•

מהם האפיונים המרכזיים של סיפור המפגש ומהם יחסי מוען-נמען בשיח זה.

•

מהם האפיונים המשותפים לסיפורי המעשה שמספרות הפונות במהלך השיח/המפגש.

•

האם סיפורי הפונה מעוצבים על פי סוגה ספרותית מוכרת ,ואיזו?.

•

האם ישנה אנלוגיה בין סיפור המפגש לסיפורי המעשה המסופרים במהלכו ומהי.

הצגת ממצאי המחקר
את ממצאי הניתוח בחרתי להציג ,כפי שנהוג בחקר הספרות ,תוך כדי התייחסות לטקסט המקורי,
קרי :שיקלוט השיחות וציטוטם בגוף העבודה או בהערות שוליים בתחתית העמוד.
הממצאים יוצגו בסדר התואם את שאלות המחקר ,לגבי כל פונה בנפרד ,ואילו ההשוואה בין
ממצאי השיחות שנותחו והוצגו בנפרד ,תוצג בפרק נוסף ,שיסכם את ממצאי המחקר.
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הצגת הממצאים
מבוא
השימוש בכלי הניתוח הספרותי התברר כדרך יעילה לחשיפת עולמן של הפונות .באמצעותם
נחשף עולם מלא ועשיר ,שאפיין גם שיחות ,שעל פניהן נראו דלות ,עולם שלא שיערתי את קיומו גם
במפגשים שביצעתי אני .בניתוחים אלו עלו לפני השטח תפיסות יסוד ,מאפיינים ודרכי ארגון שבהם
משתמשות הפונות ,וכן יחסי הגומלין בין העובד לפונה )או במינוח ספרותי :יחסי מוען נמען( בשיחה,
עם עובדים סוציאליים מחוצה לה ועם דמויות נוספות בעולמן.
הצגת הממצאים תעקוב אחר שאלות המחקר:
נפתח בהצגת המשתתפות בשיחה ,באמצעות חשיפת הדרך בה מציגות הפונות את עצמן
כדמויות-מספרות )ד( בשיחה.
חלקו השני של פרק זה יבדוק את השיח בין העובדת לפונה ,שיח שבמונחים ספרותיים ניתן
לתארו כ'סיפר' ) (Narrationאו 'פעולת סיפר' )א( המאפשר/ת את סיפורי המעשה המסופרים
בתוכו/ה .בהמשך ייבדקו סיפורי המעשה שמספרות הפונות במהלך המפגש וייבחנו היחסים בין
סיפור המפגש לסיפורי המעשה השונים שהפונות מספרות.
הסוגיה האחרונה בפרק זה היא שאלת הסוגה הספרותית בסיפורי הפונה .הפרק יבדוק האם
ובאיזו מידה ניתן להצביע על שימוש שעושה הפונה בסוגה ספרותית ,תוך ניסיון לקבוע את מידת
הסטייה מהסוגה בצורתה הספרותית.
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כיצד מאפיינות הפונות דמויות שונות בחייהן )כולל אפיון עצמי(

א .איילת
הצגה ישירה :איילת היא היחידה מבין המרואיינות ,שמרבה להציג ישירות את עצמה .בתיאורים
אלה איילת מתייחסת בעיקר לאימהותה ו/או לעצמה כילדה ,והיא עושה זאת בתארים קוטביים
וקיצוניים :אמא/קשה/מכבידה – לעומת אמא 'טובה' ש'כמוני היא לא תמצא גם עוד שבעים או
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שמונים שנה' .בשעה שהיא עצמה ,כילדה ,היתה "פרפקט".
הצגה ישירה בדיבור משולב )ה( :כאשר מצטטת המספרת דברי אחרים עליה מתגלה הדרך שבה
היא מאמינה שאחרים תופסים אותה :אביה ,השומעת )העובדת( או השכנה .גם בדרך זו איילת
מציירת את עצמה כבעלת תכונות קשות ומוקצנות .בעיני אביה היא "טועה…לא בסדר ..ילדה
מופרעת… לא ממושמעת" לשומעת היא מיחסת את התפיסה שלה כ'שטן' )"לא תגידי אני רעה ,אני
שטן"( ובעיני שכנה" :אני מכבידה על הילדה שלי" .כלומר ,בתפיסתה שלה הסביבה היא ביקורתית
כלפיה ורואה בה משהו הגובל בדמוני!
אפיון על פי פעולה ) ג) (1פעולות הרגליות )שגרה( פעולות חד פעמיות ופעולות שבתכנון(:
מספר לא קטן של פעולות ,שאיילת מתארת את עצמה באמצעותן ,הן פעולות שהיו והינן עבורה
שגרה .למרות זאת ,מדובר בפעולות שקשה לראותן כהרגליות ,שכן ברובן הגדול הן מביעות סבל או
מבטאות ניסיונות למנוע סבל מאמהּ )בעבר( ומעצמה )בהווה(  .39הימנעות זו מביאה את איילת
להימנעות מקשר )שעלול להביא לרגשות קשים( .להימנעות זו קוראת איילת "חופש" מושג אותו
היא מגדירה במונחים של שליטה" :שאני הכתבתי ולא שהכתיבו לי 40".מעט הפעולות ההרגליות
שאינן קשורות לסבל כרוכות בדיבור  . 41לעומת זאת ,את ההווה מתארת איילת כאי-עשייה" :כל
היום יושבת בבית ,לא עושה כלום".
 * 38אני כזאת קטנה ,אמנם בחיים אני מעולה אין אחת עלי ,אבל ,מעשית ,משהו שאת חיה אתו ,זה אין לי.
• סוף סוף אני בן אדם
• הייתי ילדה – פּר:פקט.
• אמא כמוני היא לא תמצא גם עוד שבעים ושמונים שנה.
• אני אמא קשה .אני מודה בזה .כי אני לא עוברת בשתיקה על שום דבר.
• אמא כמוני היא לא תמצא גם עוד שבעים ושמונה שנה.
• למה לי להתאמץ להוכיח לה שאני אמא טובה?(
• אולי אני מכבידה .בסדר .את חושבת ,כאילו ,נכון עכשיו ,מהצד את אומרת :את מכבידה על הילדה שלך.
את מחזיקה ממנה יותר מהגיל שלה .אבל זה לא נכון .זה לא נכון.
• אני אמא רעה בסוף .אה ,איזו? מי זאתי אמא הטובה? מה ,אני רוצה לדעת מה זאת האמא הטובה?
 * 39לא הייתי נותנת לאמא שלי תוציא דמעה מהעין.
• בתור ילדה קטנה הייתי יודעת שהיא סובלת ,לא הייתי פותחת את הפה.
• לא היו שומעים אותי .כל היום הגנת -כל הזמן הגנתי עליה.
• אני פעם הייתי מתעצבנת.
• הייתי נפגעת.
• הייתי מגיעה למצב שאני בוכה ליד אנשים.
• עבר עלי זה ועבר זה וזה וזה וזה… עמדתי בכולם ...
• עברתי ייסורים.
• אני ראיתי .רוע! אני ראיתי.
• כשאני בוכה אז אני נכנסת להיסטריה .שלא תדעי מצרות .ואני לא יודעת מה לעשות אני מתחילה לבכות
כי אין לי כבר מה לעשות .יש לי מה לעשות אבל אני לא רוצה לעשות אותו.
 40לעומת זאת כשמישהו שולט בה – פירושו של דבר ,לעשות לה 'רַעוּת'.
 41יושבים ,מדברים ,צוחקים(183) .
• "אני לא עוברת על שתיקה על שום דבר .אני לא פוסחת ,כאילו ,מתי שנראה לי ומתי ,אני מחכה שתעשה
את הדבר העצום ביותר אז אני אעיר לה ,כל דבר אני מעירה…" ).(461/2/3
• אמרתי ) 26פעמים בשיחה(; אני אומרת ) 20פעמים בשיחה(
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בצד אי העשייה מתוארות שתי פעולות חד פעמיות שאיילת עשתה .הראשונה מהעבר הקרוב:
איילת מתארת כיצד זכתה בהגרלה במימון בחינת בגרות אחת" :הלכתי…מלאתי טופס הגרלה…
זכיתי" .וכן המעשה הגדול בחייה" :שחררתי אותה" )את הבת מבית המעבר( .פעולת שחרור הבת
מתקשרת לראייתה את עצמה כדמות סובלת ,אך גם מגנה ,לא רק על אמהּ ,אלא גם על ִבּתהּ.
העובדה שרשימת הפעולות החד פעמיות היא קטנה מתקשרת לריבוי פעולות של אמירה )46
פעמים( ולכך שגם פעולות שבשגרה אינן עשייה אלא ביטוי לסבל או מניעת סבל .כל אלה מצביעים
על הימנעות מפעולה' שאת סיבותיה ניתן רק לשער ,ואולי הן קשורות להיותה בת לאם מוכה ואשה
מוכה בעצמה ולעובדה שילדתה נלקחה ע"י הרשויות – חוויות שכולן קשורות בחוסר אונים.
מעשה שבתכנון )תכנית או כוונה של הדמות שלא מומשה(
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איילת מתכננת במהלך השיחה כ 24-פעולות ,שכולן מבטאות פנטזיה של תיקון למשברים שהיא
מספרת עליהם :בחייה של אמה ובחייה שלה )משברים ביחסיה עם בתה(.
באמצעות הפנטזיה איילת גם מצליחה לאפיין את חייה בהווה ,וזאת על דרך השלילה.
באמצעות תיאור פעולה עתידית )לימודים( שתגרום לה להיות ההיפוך ממה שהיא היום ,היא
מצליחה להתייחס להוויה הקשה שלה בהווה :אשה ללא השכלה ומקצוע ,החיה מביטוח לאומי,
אמא שלא יודעת מה להגיד ומתי לכעוס ,אשה שנמצאת בתחתית הסולם החברתי ,אשה שעוצרים
אותה ,שלא מייצגת את עצמה )!( ללא בטחון עצמי ,ממורמרת ,מחטטת בעברה ,סובלת ,ממשפחה
החיה ללא מנוחה .מי שרוצה לעזור לאנשים ,אך אינה יכולה.
הפנטזיה הופכת כך למאפיין המרכזי של הדמות העולה מן השיחה.

• "אני מתפללת כל לילה שאלוהים ישלם לילדה הזאת…ותמות) "..מדובר באחותה( ,ופעולה אחרונה,
הקשורה בדיבור אך מבטאת עשייה" :אנחנו לומדים ביחד ,אני מלמדת אותה".
 42המעשים שבתכנון בשיחה הם רבים וכוללים:
תכניות לאחר שתלמד:
• לפחות אני אלמד.
• אני אדע מה להגיד ,מה לענות….
• אדע מתי לכעוס ,מתי לא לכעוס..
• אמא עם השכלה.
• קודם כל אני עולה בשתי דרגות שלוש דרגות ,קדימה…
• אי אפשר לעצור אותי.
• קודם כל זה אני  ,אני מייצגת את עצמי..
• יהיה לי בטחון עצמי מ:לא.
• עבודה ,לצאת קודם כל מהבית.
• אני רוצה לעשות משהו עם עצמי..
• להיות קודם כל אני בזכות עצמי.
• אני לא רוצה ללכת על ביטוח לאומי יותר בחיים שלי.
• יהיה לי מקצוע.
• אם אני יכולה לעזור לאנשים אני אעזור.
תכניות לגבי הילדה או אמא שלה
• בעזרת השם הילדה שלי לא תגדל כמוני.
• תרצי עזרה? אני אעזור לך.
• אנחנו ננוח....
תכניות להתנהלות אחרת – לעתיד הקרוב
• אני לא רוצה לשבת כל הדורות לחטט עם העבר שלי.
המרמור הזה לא ייתן לי כלום רק שערות לבנות ובית משוגעים.
ִ
•
• היום אני הולכת לתקן את זה .אני לא אסבול ,לא לא לא לא לא.
• פעם הבאה שהיא תביא לי ככה אני אצחק לה.
• לא יודעת מה אני אגיד לו .אני קודם כל לא רוצה לדבר איתו בכלל.
• אין לי קשר עם האדם הזה .אני כבר לא מרחמת עליו(82/3) .
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עולם פנימי )ב :43(2איילת מרבה ,יחסית ,לתאר רגשות ומחשבות .אך למרות )ואולי בגלל(
העובדה שהיא מאפיינת את עצמה כדמות סובלת ,בעולמה הפנימי היא בעיקר מנסה להימנע
מרגשות ,ובעיקר מהכאב על כך שעל פי תפיסתה הילדה אוהבת את מטפלי בית המעבר ,שהיה
עבורה "הסיוט שהיה לי" .בנושא זה היא מציינת שאם תכאב "או שאני אשתגע או שזה לא שווה לי
בשום מחיר להבין את הראש" .כלומר ,גם עולמה הפנימי ,כמו עולם הפעולה שלה ,מתאפיין בניסיון
להימנעות )'לא כואב לי''....לא שווה לי'' ...לא מרחמת''...אותי זה לא מעניין' (...והדמות היחידה
כלפיה היא מרשה לעצמה להרגיש היא אמה ,עליה היא אומרת ש'עד היום כואב לי עליה'.
לסיכום :מתיאור פעולותיה של איילת כגיבורת השיחה ומתיאור עולמה הפנימי עולה דמות סובלת,
שמילדותה רגילה לסבל והתאפקות ,ובהווה עולמה הפנימי מתאפיין בניסיון להימנע מרגשות ,תוך
שהיא רואה עצמה כמגנה על אמהּ ,וכשבגרה וילדה בת עברה זה וזה וזה… שיחררה את ִבּתהּ )מגנה
עליה כמו על אמהּ( ומשתדלת שילדתה תזכה לחינוך טוב יותר משהיא זכתה לו )"אנחנו יושבות
ולומדות"( .יחד עם זאת המאפיין המרכזי שלה הוא הניסיון למנוע סבל והימנעות מרגשות ומעשייה,
שאת מקומם ממלאים פנטזיות ותכנון פעולות שאינן באות לידי מימוש .באמצעות הפנטזיה היא
מתארת את חייה בהווה ,כאם חד הורית ,משכבה סוציו אקונומית נמוכה ,אשה ואם ללא השכלה
ומקצוע ,החיה מביטוח לאומי ,אשה שנמצאת בתחתית הסולם החברתי ,אמא שלא יודעת מה להגיד
ומתי לכעוס ,אשה שעוצרים אותה ,ש'לא מייצגת את עצמה' ,ללא בטחון עצמי ,ממורמרת ,מחטטת
בעברה ,סובלת ,ממשפחה החיה ללא מנוחה .מי שרוצה לעזור לאנשים ,אך אינה יכולה .נמנעת
מרגשות ונמנעת מקשר ,כדי להשיג שליטה על חייה )"שאני הכתבתי .לא שהכתיבו לי"( .מתיאורה
עולה תמונה של אשה ,המודעת למצבה אך מתקשה לצאת ממנו בשל ההימנעות מרגשות ומעשייה
ומשום שאת מקום העשייה תופסת הפנטזיה.
אפיון באמצעות סגנון )סגנונה של איילת כמספרת( )ג(2
הסלנג והשימוש הבלתי תקני בשפה מאפיין את דרך דיבורה של איילת) .למשל" :כולה עלק
המרמור הזה" ,או "בשביל זה השבוע אני ישבתי הרבה"( סגנון זה ממקם את המספרת ברובד
חברתי סוציו אקונומי נמוך .היא עצמה מבחינה בין שפתה לשפתם של אנשים מרובד חברתי גבוה
יותר ,כשהיא שומעת מהבת שלה שפה שאינה שלה ואומרת עליה" :דברים שמבוגרים אומרים,
אנשים עם ,איך אומרים? עם סטייל? בלבדי? זה שפה רק שלהם ,כי זה לא שפה שהיא נולדה בה".
במישור האישי מתאפיין סגנונה בציוריות ,מוחשיות והמחזה מרובים ובלשון חסרה .לשונה
הציורית תוצג בהמשך ,כשתתואר הדרך בה היא מתארת דמויות אחרות בעולמה .כאן נתייחס רק
לקטיעות ולמוחשיות בסגנונה.
 43עולם פנימי:
• לא כואב לי שהיא אוהבת אותם ,זה בכלל לא כואב לי ,אני כבר ,לא כואב לי בנושא הזה בכלל ,כי ,אם אני
אמשיך לכאוב לי על הדברים האלה ,או שאני אשתגע או שזה לא שווה לי בשום מחיר להבין את הראש.
• אני כבר לא מרחמת עליו.
• אותי זה לא מעניין .אני מעניין אותי למה לא טוב לאמא שלי.
• פעם זה היה מעניין אותי ,מילה ,היו אומרים מפגרת ,הייתי בוכה ארבע שעות .אני ממלים לא מתרגשת.
• עד היום אני כואב לי עליה.
• מכניסה אותי לסרטים כאלה ,שאת יודעת מה ,הקודקוד של המוח...
• מתגלגלת מצחוק ,ואני נא:כלת מבפנים...
• לקח לי אומנם הרבה זמן ,בגלל הרגשות שהיו לי כלפיה .או שיש לי כלפיה.
• ..כי אני .אף אחד לא שולט עלי .לא הרוע ,לא הטוב .אף אחד .אני אש=אני בכלל אישה ,שאוהבת חופש .אני
לא מקריבה אלי אף בן אדם .זה שהחופש שלי הוא הכי הכי נכון לי עכשיו ,אחרי הכל מה שעברתי .מאוד חשוב
לי החופש הזה .אף אחד לא ייכנס לי .אף אחד לא יכול להיכנס לי .אני שומרת המון .קודם כל אני הוצאתי,
לבנות את עצמי מההתחלה .שאני הכתבתי .לא שהכתיבו לי.
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טקסט קטוע וחסר )ג (3סגנון דיבורה של איילת ,כלשון דיבור ,הוא קטוע וחסר ,והקטיעות משקפות
לא פעם רובדי מחשבה והרהורים המתרוצצים בתוכה .כך ,למשל ,הפנייה למטפלת והמרתה באמצע
המשפט :את לא יכולה להשוות ..אמא שלי לא יכולה להשוות ."...הקיטוע מלמד על יחס המספרת
לשומעת )העובדת( ומסגיר את הקרבה ביחסי מוען נמען בשיח זה ,קרבה ,שבאה לביטוי בהמרה של
נושא המשפט מ"אַת" )העובדת-השומעת( ל"אמא שלי" ,אך גם בצפייה שהשומעת תצליח לעקוב
אחר נפתולי המחשבה שלה ולהשלימם .דרכי הקישור האנלוגיים והתמטים )א (4בין סיפורי המעשה
השונים נבנים באורח חסר ובלתי רצוף וגם הם מצביעים על הצפייה ביחסי מוען נמען )ו( ,צפייה
שלא תמיד מתממשת ,שהשומעת ,העובדת ,תעקוב אחר נפתולי החשיבה .כך למשל ,כאשר איילת
רוצה לציין דרך שבה היא תתקן את הקלקול שחל ביחסיה עם הבת ,היא אומרת" :אז אני אמרתי
לה השבוע .אמרה לי… אבא שלה התקשר השבוע…" .כך מתחיל סיפור חסר ,שלא ברור בו מה
המשבר .רק מעקב צמוד אחר דרך הסיפור מרמז שהסיפור הקטוע בא להסביר כיצד מצאה את
התיקון למשבר מאבקיה עם הילדה )אנחנו נדבר בפנטומימה( .המשבר שבו הגיעה לפתרון זה אינו
מפורש ,אם כי אפשר לנחש שעיקרו בכך שהאב ממשיך בחייו ,יש לו תינוק חדש והיא ,חייה נעצרו.
סגנון קטוע מעין זה ,שמסגיר מחשבות פנימיות ,עולה גם כשאיילת מתארת שיחה עם בתה:
"אומרת :ליאת ,את בחורה" ומתקנת מיד" :את ילדה גדולה .את שנה הבאה עולה לכיתה א'",
ההתייחסות לילדה כאל 'בחורה' מתקשרת ,כפי שנראה בהמשך ,לראייתה את הילדה כמי ששיך
לעולם הרעים ולא כאל ילדה.
מוחשיות :הקוטביות הדרמטית של הלשון הציורית מתקשרת להמחזה הרבה של כמעט כל
הסיטואציות שאיילת מתארת ,כשהיא עוברת מגוף שלישי לגוף שני וחוזר חלילה .כך ,למשל ,היא
אומרת על אחותה" :למה אבל? אין אמצעי מניעה? את אוהבת לעשות את זה? אף אחד לא אומר לך
לא לעשות את זה… .תשתי משהו ,תעקרי את עצמך ,לא יודעת מה תעשי .ילדים לא מתאים לה .זה
עובדה…" .סגנון דומה חוזר בטקסט כמעט בכל סיטואציה.
דמויות נוספות בעולמה :בשיחה עולות דמויות נוספות :הבת ,אמהּ של המספרת ,אחותה ואחיה,
אביה והגרוש שלה ודמויות מזדמנות כמו הידיד ,שכנה והבנות ביריד התעסוקות.
הצגה ישירה והצגה באמצעות פעולה :הדמויות המרכזיות שהיא מציגה בדרך זו הן אביה ,אחותה,
אמה ובתה .על אביה היא אומרת ש"הוא לא ישר" ו'לא צודק' )"כולם ,כולם לא צודקים ורק אתה
צודק?"( ,ומתארת את פעולותיו ש"הוא מעדיף את אחותי ,שמביאה כל שנה או תקופה ילד ,לא
יודעת מאיפה הילד הזה אבל היא מביאה אותו ,והוא גורם לאמא שלי לצאת מהבית".
את אמא שלה ,ש"הייתה בדיכאון  10שנים" היא מתארת כמעט רק באמצעות מעשיה:
"אמא שלי עובדת בטהרה"' "אמא שלי קיבלה תעודה"" ,עבדה קשה ,עבדה על עצמה"" ,מספיק
סבלה בחיים"" ,היום אמא שלי נקרעת סתם"" ,אני שקל לא אוציא והיא עוד תתן לי ,ועוד תביא
לי' ,וכן באמצעות מה שיש לה" :יש לה שם משכורת של מורה פעמיים .יש לה כסף ,יש לה חסכונות
בבנק .מה שהיא רוצה לקנות בישראכרט".
לגבי בתה :הצבענו כבר על התואר 'בחורה' שאיילת ,בפליטת פה ,פונה באמצעותו את הבת ,בת
החמש .בהתאם לכך היא מתארת האת הילדה כ"ילדה מאוד חכמה ".ש"יש לה פוטנציאל עוד
כשהיא הייתה קטנה .....קליטה כזאת יש לה שיגעון .אוהבת לשאול ,אוהבת לפטפט ,אוהבת לדבר".
וכמי ש"יש לה בטחון מפה עד התקרה" .וכן ,בהקשר אחר כ"ילדה מאוד רעשנית ואני מודעת לזה,
שהיא מדברת הרבה" .במעשיה מתאפיינת הבת ,כמי ש"אוהבת להיות במבוגרים מאשר עם ילדים",
וכמי שמתחרה ,מתווכחת ונלחמת באמה ובילדים אחרים" :היא לא מוצאת עניין עם ילדים .אני
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יודעת ,לפעמים היא מגיעה למצב שהיא מרביצה מכות ,והיא אומרת מלים שפוגעות בילדים"" .היא
מתווכחת איתי כמו אחת בת עשרים" "לא מעריכה"" ,מזלזלת" ו"פוגעת" באמא שלה" :היא
מקללת היא מרביצה לי היא ,היא אומרת דברים הכי כואבים שיש".
ציוריות בסגנון :הדימויים והמטפורות בשיחה הם רבים ומגוונים ושאובים מעולם צבעוני מאוד,
ולעתים אף דמוני וקוטבי :האחות "כמו נחש"" ,כולה קרקס" ומי ש"עשתה רוח וצלצולים" .אביה:
"אני קרקס אעשה מהבן אדם" ,והיא עצמה" :תגידי אני שטן" והילדה" :לא מפלצת" .מאידך" :אני
מלכה אצל אמא שלי .מה זה מלכה ,נסיכה ,והבת שלי עוד יותר נסיכה" .הבת ,כמו אביה) ,ש'קיבל
צל"ש( ,מתוארת במונחים מתחום הצבא ושדה הקרב" :אז היא באה ,יצאה מבית המעבר מוכנה
למלחמה נגדי" ".היא רוצה לראות אותי שבויה ,מובסת" "היא לא מעכשיו נפנפה לי איזה דגל
ואמרה לי שמעי הפסדת .אני יודעת הפסדתי כבר מזמן ,ואני ממשיכה להפסיד" ".ואז היא מתנהגת
יפה .ממושמעת" ".עד גיל שמונה עשרה את תחיי לפי הכללים .הכללים שלי .ככה ,ככה נשאר".
בהקשרים אחרים הילדה מתוארת כמי ש"מלאה חצץ בתוך הראש ,היא מבושלת טוב ".הילדה
איננה 'קטנה' אלא 'נמוכה' ו"רק שתהיי בגובה במטר שבעים את תדעי האמת"...
אנלוגיה בין דמויות )ג :(5ההשוואה בין הדמויות היא הכלי המרכזי באמצעותו מאפיינת איילת את
הדמויות האחרות בעולמה .האנלוגיה ניתנת ע"י איילת ,המספרת ,עצמה  44וההשוואות מעמידות
את איילת ואמהּ מול כל שאר העולם .שתיהן סובלות ,אך 'יכולות להשתפר'ִ .בּתהּ שייכת לשני
העולמות :אמא שלה רואה בה מלכה וכך גם ראתה אותה איילת ,כש'שחררה' אותה משום שהיא
שייכת לאלו שעליהן מגנים ואותן משחררים .הגילוי איתו הגיעה איילת לשיחה הוא שבעצם הבת
שייכת ,למרות הכאב הכרוך בגילוי ,לעולם הרעים ,לעולמם של האב ,האחות והגרוש .בניגוד לאיילת
)כילדה( ,הבת אינה מגינה על אמהּ ,בוכה ולא יודעת לסבול בשקט ,כפי שהיא עצמה עשתה בילדותה.
 44ההשוואות:
• רק עבודה ,לפני שנה ,משתחררות ואחרי צבא ו,אני כזאת קטנה אמנם בחיים אני מעולה ,א:ין אחת עלי אבל
א,מעשית ,משהו שאת חיה אתו ,משהו ,שיהיה לך משהו ,זה אין לי ,כמו מקצוע ,כמו בגרות ,כמו דברים כאלה.
)ניגוד בינה לבין בנות ביריד התעסוקות(
• הילדה שלי לא תגדל כמוני) .השוואה על דרך הניגוד בינה לבין בתה(.
• כולם המשיכו את החיים שלהם .הוא המשיך את החיים שלו ,לא עשו לו כלום ,הוא עוד קיבל ממכם מדליה על
או:מץ ,שהוא דואג לבת שלו ,קיבל צל"ש ,מי אכל את זה? אני) .השוואה על דרך הניגוד בינה לבין הגרוש שלה(
• הרבה השתפרו .גם אמא שלי הייתה בדיכאון  10שנים .אז מה? יכולה גם מפסיק כזה קטן ,יכולה לחזור ,למה
שהייתה פעם….היא רצתה להגיע לאיזה שהוא שלב .עבדה קשה .עבדה על עצמה .אל תחשבי שקל לצאת
מדיכאון .היום אני יודעת .אחרי שעברתי ייסורים כאלה) ...השוואה בינה לבין אמא שלה(.
• אל תש ,אמא שלי לא יכולה להשוות אותי לאף ילד ,אף ילד .גם הבנים שלה שהיא מעריכה והיא אוהבת,
ו..כאילו ,הגברים את יודעת ,גברים) .ניגוד בינה לבין אחיה(.
• למה היא יושבת לאמא שלי בבית? ...אני מיליון פעם אמרה לי בואי תגורי אצלי .תחסכי את ה ,את החובות ,כל
הבלגן הזה ,תחיי אצלי .אני מלכה אצל אמא שלי .מה זה מלכה ,נסיכה .הבת שלי עוד יותר נסיכה .אני שקל לא
אוציא והיא עוד תתן לי ,ועוד תביא לי .אני לא אשב לה בבית .אני לא אנצל אותה) .ניגוד בינה לבין אחותה(
• הטעות שלי שהבאתי אותה מזמן… .אני לא מבקשת ממנה שתתן לי לאכול...אמרתי לה :אני לא מבקשת ממך
שתתני לי לאכול .אני לא מבקשת ממך כלום .אני מבקשת שתעזבי אותי בשקט) .השוואה בין בתה לאב או אם(
• השבוע אמרה לי :את אמא רעה .אמרתי לה :באמת? באמת ,אמרתי לה :עוד לא ראית את הרעות ....את לא
הרגשת מה זה רעות ,חמודה .את לא יודעת .אני ראיתי .רוע! אני ראיתי) .השוואה בינה לבין הבת שלה(.
• אז היא מביאה אותי למצב הזה .אז היא מחבקת אותי .מנשקת אותי .אני לא צריכה טי ..אני לא תינוקת,
מבינה? אני לא גדלתי ככה .לא .ואז היא מתנהגת יפה .ממושמעת.
• באמצע הלילה ,קודחת מחום ,בדקתי אותה ,נתתי לה אקמול….עד כדי כך ,אמא שלי תגיד לך ,עד כדי כך,
כאבי שיניים ,סובלת המון מכאבי שיניים .כשהייתי צעירה .היה לי כאבי שיניים ,נתקפתי בלילה .אמא שלי לא
תשמע :אה .ככה ,לא הייתה שומעת .רק בבוקר .כדי שהיא לא תסבול דקה אחת בגללי ,דקה אחת.
• כמו שאני עשיתי על אבא שלה איקס .די נגמר הסיפור .אין לבכות לידו .נגמר .גם במצב הכי גרוע אני אמות לא
אבכה לידו .וככה תהיה גם היא ,היא לא תראה דמעה ממני.
• למה היא תזלזל בי? אה ,היא רוצה ,היא החליפה את אבא שלה? במשמרות ,פעם הוא  ,פעם היא ,פעם הוא,
פעם היא ,פעם הוא ,פעם היא.
41

היחסים עם הבת מתוארים גם כיחסים שבין הורה ילד בהיפוך תפקידים :הבת כמו הורה ,מחבקת
ומנשקת את אמהּ ,שאומרת לה' :אני לא תינוקת' ו"לא מבקשת ממנה שתתן לי לאכול" .היפוך
תפקידים זה מרמז על ציפייה סמויה לכך ,שהיפוך התפקידים בילדותה ימשיך גם בדור הבא .צפייה
זו אינה מתממשת .הבת ,לא רק שאינה מגינה על אמהּ אלא גם נתפסת כמערערת על אימהותה
הטובה של המספרת :אומרת לה שהיא אמא רעה ,בשעה שלא כמו הדוברת ,היא אינה יודעת מה זה
רוע .איילת משווה בין בתה לאביה ,שהמקרר בבית שלו תמיד מלא ,אך איילת אינה רוצה ממנו דבר
אלא שימות כדי ש"ננוח" ,והיא "כבר לא מדברת איתו" .כמו מאביה ,גם מהבת היא אינה מבקשת
"שתתן לי לאכול" ורק רוצה "שתעזבי אותי בשקט" ומתכננת להימנע מדיבור עמה .הבת מושווית
גם לגרוש :היא מכה )לאו דווקא פיזית( את איילת )"פעם הוא פעם היא"( ,וגם בנוכחותה ,כמו
בנוכחותו ,יש להתאפק ולא לבכות .שיוך הבת לעולם של הרעים מביא את איילת לומר" :מי שנדפק
זה אני ,ואת זה אני יודעת מזמן .הטעות שלי שהבאתי אותה מזמן(!) ".
האנלוגיה בין הבת לגרוש ,שעולה גם מתוך עולם הדימויים המשותף של שדה קרב ,מתאר את
הקשיים עם הבת והמלחמה שלה עם אמה לא כביטויי כעס ,שהם תוצאה של הניתוק מהאם ,אלא
כאופי של הילדה ,שדומה לאביה )הגרוש מאיילת( .בתחילת השיחה אומרת איילת על הבת" :הבת
שלי לא מעריכה אותי ,רק השבוע אני עליתי על זה .כן ,היא ידעה לשחק אותה יפה .ידעה לשחק
אותה בתור ילדה ,לשחק אותה היטב .היא חושבת שאני לא רציתי לגדל אותה .אני זאת היא
ששחררתי אותה ".כלומר ,הבת 'שיחקה' את הילדה הטובה כשבעצם אינה כזו .על רקע זה ניתן
להבין מדוע איילת ,שנאבקה בעבר על החזרת הבת לחזקתה ,אומרת היום ש"הטעות שלי שהבאתי
אותה מזמן" ,וש"כל אחד יודע מה הוא הביא לעולם .אמא יודעת עם מי יש לה עסק ....אני ראיתי
השבוע את הרעוּת שלה .פשוט בעיניים ".מדובר באפיון קשה של הילדה ואיילת חשה בכך .לכן היא
אומרת" :לקח לי אמנם הרבה זמן ,בגלל הרגשות שהיו לי כלפיה או שיש לי כלפיה ,אז לא יכולתי
לראות את זה.. .אבל השבוע ראיתי את זה בשחור על גבי לבן .זה נכון .זה עצוב לי להגיד .זה נכון .זה
נכון .אני אגיד לך למה ,את לא יכולה ,את לא יכולה לשנות לי את זה וגם עוד שישים פסיכולוגים",
בשל הקושי היא גם מספרת ששכנה אמרה לה שהיא מתייחסת לילדה מעבר לגילה ,ואומרת על
עצמה שהיא אמא קשה.
במקביל איילת קושרת את התנהגותה של הילדה ודבריה לבית המעבר .היא מתארת את דברי
הילדה המבטאים את חוסר ההערכה לאמא שלה – כ"דברים שמבוגרים אומרים ,אנשים עם ,איך
אומרים? עם סטייל? בלבדי? זה שפה רק שלהם ,כי זה לא שפה שהיא נולדה בה") .שפה שלמדה
בבית המעבר( ובהמשך "לא סתם אני אומרת את זה )על ה'רעוּת' של הבת .י.פ ... (.אבל אני אומרת
לך ,ש ,התקופה שהייתה שם .היא ,בכלל ,ילדה מאוד חכמה ".ובהמשך "אז היא באה ,יצאה מבית
המעבר מוכנה למלחמה נגדי .כמו בפירוש .....אמנם זה כואב למרות שהבנתי את זה מאוחר ורק
היום ".הסמיכות של שני הנושאים :הרוע של הילדה ובית המעבר מעלה אפשרות שמדובר בתיאור
סיבתי של האירועים ,אך למרות הסמיכות בין בית המעבר לרוע הילדה ,נראה כי מנקודת מבטה של
איילת אין מדובר בהשפעה של בית המעבר על הילדה אלא רק בכלים שקיבלה שם .הרוע היה כבר
קודם .גם התיקון שאיילת מתכננת למצב המלחמה נתפס כפסק זמן ולא תהליך של תיקון שהילדה
צריכה לעבור" :עד גיל שמונה עשרה את תחיי לפי הכללים שלי .ככה .ככה נשאר .את יכולה לבכות
מעכשיו עד מחר .אולי ,אם תחליטי להיות ילדה טובה ,ממושמעת ,תראי שיהיה לך טוב".
כלומר ,בעולמה של איילת אנו מוצאים דמויות קוטביות :הטובים והרעים ,כשהבת שפעם
נחשבה כשייכת לעולם המלכות נתפסת היום כשייכת לעולם הרעים.
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ב .ליסה
ליסה – כמספרת )דמות המספרת בשיחה( )ד(
סגנונה ודרך דיבורה של ליסה :ליסה מוחזקת כעולה חדשה ,למרות שעלתה לארץ כעשר שנים לפני
שהשיחה התקיימה ,כנערה .גם כעולה  -סגנונה מאפיין אותה ברובד סוציו-אקונומי נמוך ביותר:
העברית דלה וזרועה שגיאות עברית בסיסיות .המשפטים ,שהיא משתמשת בהם ,הם משפטים
פשוטים ,ממוצע של שש-שבע מלים למשפט .מבחר המלים הוא בדרך כלל של מלים "ניטרליות"
ללא תארים כלל )!!( ומעט מאוד מלים עם מטען רגשי ,כאילו מדובר בדיווח אינפורמטיבי )התחושה
שמדובר בדיווח אינפורמטיבי מביאה את העובדת הסוציאלית ,השומעת ,לחזור ולומר שוב ושוב
במהלך השיחה "אני לא שופטת"( .למרות הניטרליות לכאורה ,אין מדובר בהתבטאות "ייצוגית",
אלא בהתבטאות אקספרסיבית מאוד :מבנה המשפטים ,בין אם הוא תקני ובין אם לא ,אינו קבוע.
ניתן למצוא בתוכו צירופים ומלים שאינם מתלכדים לכדי משפט ,משפטים מקוטעים וחסרים עד
כדי רושם של גיבוב ,הקשר בין המשפטים הוא בדרך כלל קשר של איחוי )ובדרך כלל איחוי
אסינדטי ,ללא מילות חיבור( ,ללא יחסים ברורים של סיבה ותוצאה ,זמן ומקום .הדוברת משתמשת
הרבה מאוד במילה "זה" )מופיע  120פעם בדבריה( או "זאת" ) 17פעמים( ,גם כשלא תמיד ברור למי
או למה היא מתכוונת .בדבריה בולטות החזרות :חזרות על מלים ,על משפטים ואפילו על קטעים
שלמים .כל אלה מעידים על סערת הנפש של הדוברת )ג ,(4סערת נפש שאין לה ביטוי אלא בשתי
מילות קריאה' :ווי' ו'הלוואי' ,בחזרות המרובות ,באמירה" :אני שבורה" ובעצם פעולת הסיפר ,עצם
הפגישה ,שכפי שנראה בהמשך ,באה ליצור תיקון במקום שקשה מאוד להגיע בו לתיקון.
ציוריות בטקסט :לשון דיבורה של ליסה כמעט נעדרת ציוריות 8 .פעמים בשיחה משתמשת ליסה
בשפה מטפורית ופעם אחת בדימוי 5 .פעמים מדובר במטפורות שחוקות )מטבע לשון( :היא אומרת
על בני ש'אין לו ראש ,וש'נכנס לו ג'וק לראש' וכן במטפורה "לקבל עצבים" .למרות שמדובר
במטפורות שחוקות ,נראה שהשימוש במטפורות אלו אינו מקרי :כמו המטפורות הנוספות גם אלו
קשורות לאברי הגוף :על בני אומרת ליסה" :גבר שיושב ,נוסע רק על הגב של אשתו" .ובהמשך:
"הוא חשב :אה יופי ,אני אלביש את הילדה על הגב שלה" ,וכן" :אני לא יכולה בגלל הראשונה לזרוק
את השנייה להיות מוזנחת…יש לי שתיים עכשיו ,על הראש שלי ".
המאפיין החוזר בכל המטפורות האחרונות ,הקשורות למערכות היחסים בינה לבין ילדותיה
ובינה לבין חברה לחיים ,הוא שהן מתארות מערכות יחסים במונחים של מנצלים ומנוצלים .הדימוי
שבו היא משתמשת בהקשר זה "אני מרגישה כמו פריירית" מצטרף גם הוא לציור היחסים
הבינאישיים כיחסי ניצול .גם היא וגם האחרים במטפורות אלו נתפסים כחפצים שאותם נושאים על
הגב או על הראש ,דבר שבא לביטוי גם בצירוף "לזרוק את הילדה" ) כחפץ שזורקים אחד על השני(.
המטפורה "אני שבורה" ממחישה את הרגשתה בעקבות יציאתו של בני מהבית .ניתן להבין את
השימוש במטפורה זו דווקא )ולא במטפורות או תיאורים מקבילים ,כמו 'אני מרגישה רע' 'אני
מבואסת'' ,עצובה'' ,בדיכאון' וכדומה( על רקע ההשוואה של אנשים לחפצים ,ועל רקע העובדה,
עליה נצביע בהמשך ,שלאורך כל השיחה ליסה לא מרגישה ולא חושבת .כך מקבלת מטפורה שחוקה
זו משמעות של חפץ/אובייקט שנשבר ולא של סובייקט שבור והיא מצטרפת לאפיונה של המספרת
את האחרים כחפצים/אובייקטים ואת עצמה כאדם ללא עולם פנימי ,כאובייקט ולא כסובייקט.
יוצאת דופן בעולם המטפורי של ליסה היא האמירה על בני שהוא "נדלק על זה" )שהיא תיקח
את הילדה לגן ולא הוא( .השימוש במטפורה זו בהקשר של בני נראה כחריגה רגעית מסגנון הדיבור
השגור של ליסה – שמתארת את צורת החשיבה של בני במלים שנראות כאופייניות דווקא לו,
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לכאורה כניסיון לחדור לעולמו הפנימי של בני ולתאר את מחשבותיו מתוך עולמו ובשפתו שלו ,אך
למעשה ,גם בקטע זה נקודת הראות הפסיכולוגית )י( ממנה מתארת ליסה את בני אינה משתנה
וליסה מתארת את חשיבתו של בני במונחים הלקוחים מעולמה שלה ,מונחי ניצול ביחסי אנוש.
אפיון באמצעות פעולות :דמותה של ליסה מוצגת בעיקר באמצעות פעולותיה ,אך למרות שליסה
מספרת סיפור שיש בו אירועים והתרחשות ,אירועים אלה מתוארים בדרך כלל בלשון הווה או עבר
מתמשך ,ללא סדר זמנים עקבי  45וללא כיווניות בזמן ,ונתפסים כפעולות הרגליות ושגרתיות.
גם כשמדובר בפעולה חד פעמית או כמעט חד פעמית ליסה נוטה להרחיב אותה לכלל פעולה
שגרתית .למשל ,בתיאור ההפסקה במנהגו של בני לקחת את הילדה לגן היא אומרת" :נגיד שהייתי
יוצאת ,נו עם הקטנה ,שהייתי הולכת לאיזה שהוא מקום ,הייתי ,בדרך הייתי לוקחת את ליאה לגן.
יום יומיים .אז הוא נדלק על זה .הוא חשב אה יופי ,אז אני אלביש אותה על הגב שלה .ואז עכשיו
הוא רוצה כל הזמן שאני אקח אותה" ,כלומר ,עשייה של יום-יומיים כבר מתוארת באמצעות צורת
פועל הרגלית "הייתי לוקחת" .כתוצאה מכך המעשה החד פעמי של בני ,שלא לקח את הילדה בבוקר
לגן ,נתפס כשגרה ,וכך הוא גם מתואר" :ואז ,עכשיו הוא רוצה כל הזמן שאני אקח אותה" .בשגרה
זו ליסה מציגה את עצמה כמי שעיקר הדאגה לצורכי הבית והילדים היא עליה" :אם אני לא אדאג
אז לא יהיה" .בהתאם לתפיסתה את עצמה כדמות הפעילה בבית ובגידול הילדים הפועל "אני
צריכה" מופיע  18פעם בשיחה )בעיקר ללכת ,לדאוג ,לקנות ,לקלח ,לשלם וכדומה (.וכן גם "אני
עושה" ) 3פעמים( וכן "אסתדר"" ,אקנה"" ,אשלם" ,או "אני מסדרת"" ,סידרתי" וכדומה.
שני פעלים שגם הם מופיעים הרבה בשיחה – הם" :אני רוצה" ו"אני לא יודעת".
פעלים אלו מאפיינים את ליסה המספרת/דוברת בעת הפגישה )הם אינם דיווחים על פעולות
בעבר או בעתיד ,כלומר מעבר לפגישה( .המשותף לשני פעלים אלה הוא שהם המצביעים על חסר.
לגבי הביטוי "אני רוצה" הביטוי מופיע  22פעמים" :אני רוצה לשמוע" ) 8פעמים( "אני רוצה ש..
)משהו יקרה( ) 8פעמים( וכן – לדעת ,ללכת ,לראות  -כל אחד פעמיים.
ליסה רוצה בעיקר שיתרחשו דברים ואף פעם לא מבקשת משהו .היא רוצה שליטה במתרחש,
שהדברים ייקרו כפי שהיא חושבת שהם צריכים לקרות ,אך הדברים אינם קורים והיא חסרה את
השליטה שאותה היא מבקשת.
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הביטוי "אני לא יודעת" ,שגם הוא מבטא חסר ,מופיע  20פעמים בשיחה .
כלומר ,התמונה המצטיירת היא של דמות שהתכונה הדומיננטית שלה בתיאורה את עצמה היא
שהיא לוקחת על עצמה את מרב האחריות על הבית והמשפחה ,אך היא חסרה שליטה על המתרחש,
רוצה שדברים ייקרו )והם לא קורים( ,רוצה לשמוע ,לדעת ,לראות )שהדברים יתרחשו( אך דברים
קורים בניגוד לרצונה והיא "לא יודעת" למה.
מעשים בלתי שגרתיים :המעשה הבלתי שגרתי של ליסה ,שסביבו מתרחש סיפורה – הוא זה
שפותח את השיחה" :רבתי איתו היום  ..שלחתי אותו לאמא שלו" .מעשה זה מציג את ליסה כבעלת
יוזמה ודעה ,כבעלת כוח .אך כפי שנראה בהמשך  -זו רק גרסה אחת של הסיפור ,מתחת לגרסה זו
מבצבצת גרסה שונה – רבתי איתו – והוא קם והלך… גרסאות אלו מראות כי גם הניסיון לשֹנות

 45ליסה ממעטת להשתמש במילים המציינות זמן .המילה 'היום' מופיעה בדבריה  5פעמים ,המילה 'אתמול'
פעמיים .המילה 'לפני' לא מופיעה כלל והמילה 'אחרי' מופיעה רק בתיאור העבר התעסוקתי של בני – וגם זאת רק
לאחר שהעובדת הסוציאלית שואלת על סדר הזמנים ,ואילו המלים 'בוקר' 'ערב' 'לילה' מופיעות פעם-פעמיים ורק
בהקשר של פעולות הרגליות ,כמו במשפט "נגיד אני מסדרת את הסלון בערב ,בבוקר הוא אומר…" ועוד.
 46בשעה שהביטוי "אני יודעת" מופיע רק  3פעמים.
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דברים ולהגיע לשליטה במתרחש )באמצעות הריב עם בני והצגתו כמעשה מכוון( גרם לאבדן שליטה,
וכי הגרסה הפותחת של השיחה אינה אלא ניסיון בדיעבד להגיע לשליטה על המתרחש.
עולמה הפנימי של ליסה  :ברובה של השיחה מתארת ליסה כמעט רק התנהגות גלויה .כלומר,
למרות שנקודת התצפית הפסיכולוגית ממנה היא מתארת את האירועים )ט( אינה של מתבונן או
משקיף חיצוני ,ליסה מתייחסת רק לעובדות מובהקות בלבד ,לכאורה ללא תלות בה כסובייקט
שמתאר את העובדות .היא אינה חודרת לחשיפת התהליכים הפנימיים שלה :מחשבות ,תחושות או
רגשות ,אלא רק כתשובה לשאלה ישירה של העובדת הסוציאלית וגם אז לא תמיד .הצירוף "אני
חושבת" אינו מופיע כלל בשיחה ,ואילו הצירוף "אני מרגישה" מופיע רק לאחר שהעובדת
הסוציאלית שואלת את ליסה "איך את מרגישה" .כשהשאלה עולה בפעם הראשונה תשובת ליסה
נצמדת לתיאור כמו-עובדתי" :איך אני מרגישה? למה אני צריכה גבר בבית שהוא יושב ,נוסע רק על
הגב של אשתו?" היא אינה חושפת את רגשותיה ,שביטוי יחיד להם בתשובתה הוא במילה 'הלוואי',
שהיא מילה של תקווה וביטוי רגשי" :הלוואי שלשם הוא נוסע" ,כאילו ניסתה לשכנע את עצמה
שהתיקון שלה למשבר ,יציאתו מהבית ,אכן מתבצע .בפעם השנייה שהיא נשאלת להרגשתה היא
מתייחסת לעולמה הפנימי באמצעות מטפורה ,דימוי ועובדות" :אני שבורה בזה שאני כמו פריירית.
אני מפרנסת אותו .קונה לו סיגריות כל הזמן .למה אני חייבת לו ."..אך למרות ששאלת העובדת
התייחסה להווה ,לרגע שאחרי ,כשבני עזב/הועזב מהבית ,היא נצמדת לעובדות כלליות ואינה
מתארת תהליכים נפשיים אלא הווה מתמשך ,שאין בו מקום לחד פעמי ,לתהליכים או לשינוי.
ליסה היא מספרת משתתפת הממלאת בסיפור תפקיד של גיבור-מספר .מעבר לנוכחותה
הפיזית ,היא ממעטת לתאר את עצמה או את הדמויות האחרות ומעמידה את עצמה ,למרות
מעורבותה הגבוהה במתרחש ,כגיבור עד המדווח על עובדות בלבד ,לכאורה באורח אובייקטיבי.
בדיעבד ,לאחר שיחת הטלפון עם בני )שהיא ביקשה( מסתבר כי בתיאור ,העובדתי לכאורה ,היא
מתעלמת מנקודות מרכזיות )כמו ,למשל ,שבני טוען שהוא חולה והיא חושבת שהוא רק מתחלה(.
היא חורגת מהעמדה הכמו-אובייקטיבית כאשר היא מגדירה את בני כ'בן אדם שישן' ו'עצלן',
תארים בהם היא מפרשת את התנהגותו של בני ,פרשנות שיותר משהיא מעידה על דמותו היא
מעידה על תפיסת העולם של ליסה )על הפרשנות כמאפיינת את המספר ראו רמון-קינן ,1984 ,עמ‘
 .(96על פי תפיסת עולם זו החד פעמי ,כולל מצב האבטלה של בני ומחלתו נתפסים כהווה מתמשך
וכפעולה הרגלית .כלומר ,למרות הדיווח הכמו-עובדתי ליסה היא מספרת מעורבת ובלתי מהימנה.
מהימנותה של ליסה כמספרת :מספר בלתי מהימן הוא מספר שלקורא יש טעמים לחשוד באופן
הצגתו את סיפור המעשה ו/או בחיווי הדעה שלו על המתרחש )רמון קינן .(1984 ,מהימנותה הנמוכה
של ליסה נובעת מהפער בין הדרך בה מציגה ליסה את עצמה כאם דואגת ואכפתית ,מול הידיעה של
העובדת המשוחחת עמה שליסה נשפטה על התעללות בילדתה )ד.(2
מעבר לכך ליסה היא מספרת בלתי מהימנה משתי סיבות נוספות:
א .רמת מעורבותה במתרחש גבוהה – דבר שבא לביטוי בלשונה הקטועה ובבלבול שהיא יוצרת
בין הגרסאות השונות של סיפור המעשה ,העולות בשיחה .כדי להציג את עצמה כשולטת במתרחש
היא מבליטה את הגרסה שלה לסיפור )על פיה היא זרקה את בני מהבית( ומטשטשת גרסאות
המתארות את יציאתו של בני מהבית כיוזמה שלו .כמו כן ,כפי שראינו ,בהמשך המפגש עולות
עובדות הסותרות את תיאוריה הקודמים של ליסה ואת לוח הזמנים ששרטטה קודם לכן.
ב .ידיעתה מוגבלת – הדבר בא לביטוי ,בין השאר ,בתשובותיה החוזרות ונשנות "אני לא
יודעת" לשאלה מה קרה לבני.
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דמותו של בני :שמו של בני אינו עולה בשיחה אלא בדברי העובדת הסוציאלית בלבד .ליסה
מתייחסת אליו לאורך כל השיחה באמצעות הכינוי 'הוא' בלבד.
נקודת התצפית ממנה מתוארת דמותו של בני היא זו של ליסה .ליסה מציגה את בני תמיד כאבי
המשפחה )וכמעט אף פעם לא כבעל או חבר לחיים( .כאבי המשפחה הוא מוצג כמי שמועל בתפקידו.
הפעלים העיקריים שעולים בתיאור פעולותיו של בני הם הפועל 'לעבוד' בכל צורותיו )מופיע  39פעם
בשיחה( והפועל 'לישון' ) 14פעם( .מבין כ 140-פעלים שמיוחסים לבני  48הם בצירוף 'לא' – לא עובד,
לא מחפש עבודה ,לא מבשל וכדומה .הוא "בן אדם שרוצה לישון" "גבר בבית שהוא יושב ,נוסע רק
על הגב של אשתו…בבית הוא לא עוזר לי .מה עושה טובה שהוא מקלח את ליאה… הוא לא רוצה
לשבת עם הילדה…עכשיו הוא לא רוצה לבשל".
כשהעובדת הסוציאלית שואלת "כמה זמן שהוא ישן כל הזמן" )כדי לבדוק אם מדובר בדיכאון
שנובע ממצב האבטלה( ליסה מתעלמת מהשאלה ואומרת "הוא ישן .הוא עבודה לא מחפש .הוא לא
מתחשב
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אפילו לחפש אותה" ומתארת את מצבו כמצב קבוע ולא כמשבר זמני .יחד עם זאת,

למרות התפיסה הסטריאוטיפית של בני כאב שמועל בתפקידיו ,ליסה מרגישה צורך לסייג תפיסה זו
של בני כגיבור ה'רע' בסיפור .ביחס לאלימותו היא אומרת שהוא צועק ומקלל ומנסה להפחיד אך
הוא לא מסוגל להרוג )כפי שטענה אחותו( ,לא מרביץ ולא מרים ידיים וכדומה :וכן" :בדברים
אחרים אני לא אגיד ,הוא אוהב את הילדים שלו .הוא ,הוא לא מרביץ ,לא כלום .הוא לא מרים
ידיים ".וכן" :אני אגיד לך יעל )העובדת הסוציאלית( הוא דווקא ,הוא בן אדם טוב .יש לו לב טוב.
אבל מה .את העצלנות שלו .העצלנות שלו .זה בשבילי זה לא מתאים ".כלומר – בסופו של דבר בני
נמדד לפי הדרך ,שבה הוא ממלא את תפקידו כאב מפרנס ומסייע במטלות הבית והילדים ,ולא על פי
תכונות אחרות שלו כאב )אוהב( כבן זוג או כאדם )'בן אדם טוב' ו'לא מרים ידיים'( .
תיאור היחסים בין ליסה ובני :ליסה אינה מתארת את יחסו של בני אליה .יחס זה משתמע
מהשאלה הרטורית שלה" :ככה עונים?" כשהיא מתארת דו שיח בינה לבין בני לאחר שהיא מתלוננת
שהוא לא עובד ,והוא עונה "זה מה שיש" .וכן ,בתשובה לשאלה של העובדת הסוציאלית ,כשהיא
מתארת את העבר בו איים ,קילל אבל 'לא הרים ידיים'.
יחסה של ליסה לבני גם הוא מתואר רק בהקשר לתפקידיו כאב .מערכת היחסים הזוגית אינה
עולה ולו גם מתוך תפיסה סטריאוטיפית של תפקידי בן הזוג .גם יחסה הדו-ערכי לבני אינה עולה על
פני השטח :כמו לרגשותיה האחרים גם לרגשותיה כלפי בני היא אינה מתייחסת ,כנראה משום
שיחסי האנוש שליסה מכירה הם יחסים בין אובייקטים והם מסתכמים ביחסי כוח ושליטה.
הבנות – ליסה אינה מזכירה את שמה של התינוקת לאורך כל השיחה .לבת הגדולה היא קוראת
'הילדה'  14פעמים ובשמה –  5פעמים בלבד .ליסה אינה מתארת אותן ומזכירה אותן רק בהקשר
לסיפור המעשה .מי לקח ומי לא לקח את הבת הגדולה לגן .הקטנה לא עלתה במשקל ,ובני לא רצה
לשמוע את ליסה מספרת על כך .ליסה מתלבטת מאין תיקח כסף לפורמולה לקטנה וכדומה .לבנות
אין רגשות ואין רצונות .גם כשהיא מתארת סצנה שבה ליאה ,הבת הגדולה התעוררה מהשינה
ויצאה לסלון שבו היה אביה – והוא אמר לה לחזור לחדר שלה למרות שהייתה רטובה – אומרת
ליסה" :אבל הוא שלח אותה ..הילדה קמה .הוא ראה שהיא עשתה פיפי הוא שלח אותה בחזרה
לחדר .תכנסי למיטה ואל תשב פה .כן .אז מה ,בגלל זה לא לוקחים ,או בגלל זה שהוא חולה?" גם
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ברגע זה ,כשמתוארת ילדה כבת ארבע ,שנשארה רטובה בחדרה במשך כל הבוקר – אין ליסה
מתייחסת למצוקה של הילדה ורק מגיבה על כך שהוא לא לקח את הילדה לגן כי הילדה הייתה
רטובה .היא אינה נכנסת ולו לרגע ,לנקודת התצפית של הילדה לאירוע ולמצוקתה.
לסיכום :מניתוח דמותה של ליסה ,כפי שהיא מצטיירת במפגש ,עולה דמות של אשה הרוצה
מאוד להגיע לידי שליטה בחייה ,אך אינה מגיעה לידי כך .היא אינה שולטת בשפה ,והיא רוצה
שדברים יתרחשו ,אך הם אינם קורים .בעולמה אין תהליכים ואין רגשות .יש רק הווה מתמשך
ו'עובדות' ,שבהן אנשים ואף ילדותיה אינם סובייקטים בעלי רגשות ,אלא אובייקטים ,הנתפסים
באורח סטריאוטיפי על פי תפקידיהם ,כשהיחסים ביניהם הם יחסי ניצול.

ג .מרים
הדמויות בשיחה :את השיחה עם מרים ניתן לתאר כשיחה שממוקדת בה עצמה .הדמויות האחרות
בעולמה מוזכרות ,אך אינן מתוארות ,אלא בהקשר לתפקידן :בן טוב ,עורך דין טוב ,אבא טוב
וכדומה .על בנה הגדול ,רועי ,היא אומרת שהוא "ילד טוב" ו"תלמיד טוב" – כאשר היא מתארת
תקופה שבה פתאום התדרדר .על עורך הדין היא אומרת" :עורך דין טוב .באמת ,עורך דין ,חבל על
הזמן .עורך דין חזק .הולך על האמת ".ואילו על שאול ,חברה לחיים ,היא אומרת" :לא ראיתי את
הדברים השליליים ,שהוא פגע בנופר .ראיתי באמת הוא אבא טוב" .התיאור הוא תמיד חיובי,
וכשהיא מאפיינת דמויות שפגעו בה היא אינה מצרפת תואר לאפיון הדמות לאור מעשיה אלא
מציינת את הפעולה הספציפית שהדמות עשתה.
דמותה של מרים כמספרת )בדיקה על פי דרכי אפיון שונות( :מרים מציגה עצמה ישירות )הצגה
ישירה( מיד בתחילת השיחה בתואר 'סגורה' וכמי ש'פגעו בה' .בהמשך – כל התיאורים הישירים
קשורים לאימהותה :היא 'אחראית'
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ו'אמא'  .49ההזדקקות לתארים אלה נובעת מתפיסתה את

הדרך בה רואים אותה העובדים הסוציאליים ,שבדיבור משולב היא מציגה את ראייתם אותה כ'לא
אמא' .מול עמדתם היא מציגה את הטענה ההפוכה" :מה פתאום לא אמא".
עיקר תיאורה של מרים את עצמה באמצעות פעולותיה מתמקד בסיפורי האגב שהיא מספרת,
שברובם היא תופסת עמדה פעילה ,כאם אחראית ודואגת ,שערה לצרכיה ההתפתחותיים של
הילדים )מרשה להם לשחק בסלון ,בניגוד לעמדתו של שאול וערכיו החינוכיים ,שעל פי הבנתי
מייצגים ערכים חינוכיים 'גרוזיניים'; דואגת נוכח חזרתה של התינוקת לשינה במיטת אמהּ לאחר
יציאתו של שאול מהבית ומחפשת פתרונות יצירתיים  50ועוד (.בסיפורים אלה היא פועלת נוכח מצב
שנראה לה בלתי תקין ויוזמת פעילות )פעולות חד פעמיות( לתיקון המצב )חשש מהתדרדרות של
נופר שהגיעה לגיל ההתבגרות גורם לה לבקש פנימייה לילדה; היא משוחחת עם בנה רועי ,שנתפס
בגניבה ומפסיקה התנהגות זו ,מבקשת ייעוץ פסיכולוגי לשירה ,שהתדרדרה בלימודים – התייעצות
 47השימוש במילה 'מתחשב' יוצר אפקט אירוני – ליסה לא מעלה כלל על דעתה כי בני צריך להתחשב בה ,שכן,
כפי שראינו ,היא מציגה עצמה כחסרת רגשות ,כאובייקט ולא כסובייקט שצריך להתחשב בו' .התחשבות' אינה
אלא מילוי התפקיד שמוטל עליך במשפחה ולאו דווקא ראייה של צרכיך וניסיון למלאם!
" 48במה אני לא אחראית בילדים שלי? מה אני צריכה להוכיח לך או להוכיח לו זה ,שאני אמא לא אחראית?
אם לא הייתי אחראית אז מה אכפת לי שרועי יתדרדר ,שנופר תדרדר אם אני לא הייתי אחראית? מה אני צריכה
להוכיח למישהו כמה אני אחראית על הילדים שלי? זה הילדים שלי .אני אחראית .אם חס וחלילה יקרה משהו
לילדים שלי פה ,אני אחראית".
" 49פתאום מוצאים לי את הילדים? למה? אני עד עכשיו הייתי אמא ,פתאום אני לא אמא?" וכן" :אמרתי מה
לא סומכים עלי – על זה סמכו עלי ,שהייתי הולכת לבקר עם הילדים? בביקור? על זה סמכו ,שהם ידעו? עכשיו
פתאום לא סומכים עלי ,אמרתי מה פתאום אני לא אמא?"
 50בסוף הפיסקה מתארת מרים כיצד ניסתה להשכיב את בנה במיטת התינוקת ,כדי לשכנע אותה לישון במיטה,
וזאת במטרה להראות את היצירתיות שגילתה בהקשר זה.
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מעוצב:תבליטים ומספור

שבסופה הילדות הוצאו מהבית( .גם אגב הדפדוף באלבום התמונות – מרים מציירת תמונה של אם
פעילה ,שלמרות הקשיים מצליחה בתושייה וחריצות לערוך לילדים ימי הולדת ,בריתות ,מסיבות בר
מצווה וכדומה ,כולם מפוארים ומוצלחים .הפועל 'עשיתי' מופיע בשיחה  16פעמים ,בדרך כלל
בתיאור האירועים המשפחתיים שערכה לילדיה ,כמו בר-מצווה ,ברית וימי הולדת .כמו כן,
בהתנהלותה מול הילדים ניתן למצוא עמידה מאוד ברורה על גבולות – והמילה 'לא' מופיעה בשיחה
 5פעמים בהקשר זה של 'לא אתן לבת/בן שלי להתדרדר' או להיעדר מבית הספר )פעמיים( .מול
אקטיביות זו ,בולטת הפסיביות שהיא מגלה נוכח חזרתו מבית הסוהר של שאול ,חברה לחיים
בבּתהּ הבכורה ,נופר .בתחילת השיחה אומרת מרים" :פתאום שאול חוזר
שנאשם בהתעללות מינית ִ
הביתה ,מכניסים אותו הביתה ואחרי שנה לוקחים את הילדים .למה? הוא פגע בילדה? יופי ,למה
הכנסתם לי אותו? למה לא "..על פי תיאור זה העובדים הסוציאליים הם האחראים לחזרתו של
שאול ,כאילו בניגוד לרצונה' .האשמת' העובדים הסוציאליים בהחזרת שאול הביתה בניגוד לרצונה
עומדת בסתירה לפעלתנותה יוזמותיה ותושייתה בפתרון קשיים בחייה .האשמה זו נקשרת להערתה
של מרים שהייתה זו טעות מצידה לחזור לשאול אחרי גירושיה ,וכי "אפשר לעשות ילד בלי
להתחתן"' .טעות' אותה ניתן להבין לא רק כטעות בדיעבד על רקע ההתעללות המינית ו/או הוצאת
הבנות מהבית ,אלא כטעות מלכתחילה ,שמתקשרת לרצונה לקיים עם שאול קשר של פרטנר
לבילויים ואב לילדיה ,ללא חיים משותפים עמו ,רצון שנתפס כחריג בחברה הסובבת שלה ואולי
מסביר את הצפייה שלה שהעובדים הסוציאליים יסייעו לה לא להחזיר את שאול לביתם המשותף.
פסיביות מעין זו מופיעה שוב רק מעט ,בחלק מקשריה עם העובדים הסוציאליים
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בעיקר

בצמתים בהם מצאה עצמה לבד במאבקיה ,והיא קשורה ,אולי ,לתפיסה ,שאותה נרחיב בהמשך,
שהעובדים הסוציאליים אמורים היו להיות יועצים ותומכים ולסייע לה בהתמודדותה מול החברה
הגרוזינית ומול שאול :לייעץ לה לא לקבל אותו לאחר המאסר.
מרים כמספרת בלתי מהימנה .אפיון באמצעות סגנון :אחד המאפיינים הבולטים בשיחה עם מרים,
כמו בשיחות האחרות שהובאו בעבודה זו ,הוא הסגנון ה'נמוך' ,שממקם אותה ברובד חברתי סוציו-
אקונומי נמוך .לדוגמא ,משפט כמו" :היא דווקא הופיעה בעבודה ,הייתה באה יומיומי" אף שהוא
חסר )צריך היה להיות "באה באופן יומיומי"( כמשפט בשפת הדיבור ,שמטבעה היא שפה חסרה –
הוא משפט תקני .יחד עם זאת אנו מוצאים במשפט זה ובמשפטים אחרים רבים 'הגבהה' של השפה
)שימוש במלה 'יומיומי' במקום 'תמיד'( השימוש בשפה גבוהה באורח לא מקובל ושגוי מופיע בשיחה
לכל אורכה .הדבר בולט במשפט שנראה כמו ציטוט משיחותיה עם הפסיכולוגית ,אניטה" :מי פתחה
בי עיניים? מי הראה לי את הדרך? מי טיפל בי עד היום? אניטה (19) ".משפט בו מופיע צירוף של
טעויות דקדוקית עם לשון ציורית )הפועל 'תסתכלי' מופיע ללא מילת היחס 'על' והביטוי 'פתחה לי
עיניים' במקום 'פתחה לי את העיניים' .מיד אחר כך מופיע אותו ביטוי בדרך שגויה שונה מעט -
'פתחה בי עיניים'( .הלשון הבלתי תקנית ,אך לא פעם 'גבוהה' ,שמאפיינת את מרים במקום זה
ובמקומות אחרים ,יוצרת תחושה של מספרת בלתי מהימנה .אימוץ השפה הגבוהה נותן תחושה
כאילו לא רק השפה אינה שלה אלא גם התכנים אינם נובעים מתוכה אלא שאולים ונובעים
מהתחככות עם בעלי מקצוע .בדומה לכך ,המשכו של המשפט ,ההנחייה של אניטה הפסיכולוגית
"את רואה דברים חיוביים .תסתכלי דברים שליליים גם ) ,"(19שחוזרת בשיחה ) 3פעמים( יוצרת
.51דבורה אלנור ,מי שהייתה המפקחת על השירותים הסוציאליים בירושלים מתארת פסיביות קיצונית ביחסם
של עולים בשנות החמישים )אצל ברונשטין .(1980 ,הפסיביות של מרים מול העובדים הסוציאליים ,ביחס ליכולת
השיפוט שלה ,מזכירה פסיביות זו.
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מעוצב:תבליטים ומספור

חוסר אמינות בשל הדרך הבלתי תקנית בה היא נאמרת .כמו כן ,ההנחיה נתפסת באורח מצומצם
כמתייחסת לשאול בלבד ,שרק לגביו היא מיישמת את ההנחיה" :לא ראיתי את הדברים השליליים,
שהוא פגע בנופר .ראיתי באמת הוא אבא טוב ".וגם זאת באופן מצומצם :למרות שלכאורה מרים
מעידה על עצמה שהיא רואה גם שלילי בשאול ,התואר היחיד שהיא מעניקה לו הוא חיובי .הוא
"אבא טוב" ,שרק מעשהו שלילי )"פגע בנופר"( .יתר על כן :למרות שההנחיה מנוסחת באופן כללי,
מרים אינה מיישמת אותה לגבי אירועים ודמויות אחרות בעולמה ואינה מתארת באופן 'שלילי' גם
אנשים אחרים שפגעו בה בחייה ,כמו אביה ,או עמית ,העובדת הסוציאלית ,שבה היא רואה את
יוזמת הוצאת הבנות מהבית .רק אחרי שהעובדת המשוחחת שואלת אותה מפורשות לגבי יחסיה עם
עובדת זו היא אומרת שהיא זו ש'הרסה לי את כל הכנופיה' ו'הרסה לי את הכל' ,אמירה שגם היא
מתייחסת למעשיה של עמית ולא לדמותה .כלומר ,הפירוש המצומצם שמרים נותנת להנחיה
והחזרה על נוסח קבוע )ושגוי( יוצרים אפקט של אמירה ללא כיסוי ,שלא הופנמה ,ומגבירים את
תחושת חוסר המהימנות שלה .תחושה שאינה מבוססת על 'עובדות' ורק נובעת מדרך התבטאותה.
חזרות :טכניקת החזרה נתפסת על ידי חוקרי הספרות כחלק אינטגראלי של תרבות הסיפור
שבעל פה ומההנאה שהמחבר וקהלו שאבו מעצם המנגנון של חזרה סבלנית על פרטים .בין טכניקות
החזרה ניתן למצוא חזרות על מלים וביטויים ,משפטים ,חזרות של מצבים ,מוטיבים ומילות מפתח,
תמות ,סדר פעולות ועוד) .אלטר.(1981 ,
אחת החזרות הבולטות בסיפור היא החזרה של סיפורי מעשה שבמרכזם הניסיון של מרים
לפרוץ את גבולות החברה שבה היא חיה.
בסיפורה הראשון מנסה מרים לפרוץ את גבולות החברה הגרוזינית :לקיים ללא נישואין יחסי
מין וחיי בילויים עם שאול ,הגבר הנשוי שהיא אוהבת .שאול מסרב להצעתה לקיום יחסי מין
ובמקביל היא נאלצת להינשא בניגוד לרצונה .רק בסופו של דבר ,לאחר גירושים וחיים משותפים עם
שאול היא מגיעה למטרתה ,שהיא קשר עם אותו גבר שאהבה בנעוריה אך ללא חיים משותפים עמו.
בסיפורה השני היא מנסה לפרוץ את גבולות החברה הישראלית הרחבה :לשמר את הקשר עם
שאול ,אבי ילדיה ,למרות שהתעלל מינית בביתה הבכורה ולהמשיך לראות בו את אבי ילדיה )שנולדו
ממנו לאחר גירושיה מהבעל שאביה חיתן אותה איתו( ופרטנר לבילויים .כל זאת בניגוד לעמדת
העובדים הסוציאליים שבהתערבותן הוצאו בנותיהם של שאול ומרים מהבית בצו בית משפט .גם
יציאתו של שאול מביתם המשותף לא שכנעה את העובדים הסוציאליים לשקול את החזרת הבנות –
לאור המשך הקשר של מרים עם שאול.
מצבים חוזרים אלה של ניסיון לפרוץ את גבולות החברה שבה היא חיה ,והמניע המשותף לשני
ניסיונות אלה )הרצון לראות בשאול פרטנר לבילויים וליחסי מין מחוץ לנישואין ואף ללא חיים
משותפים( – מציירים את דמותה של מרים כאשה הרפתקנית ופורצת גבולות.
חזרות נוספות :אחד המוטיבים החוזרים הבולטים ביותר בשיחה עם מרים הוא היעדר הדרכה
מקצועית ותמיכה בתקופת שהותו בכלא 11 .פעמים היא חוזרת על כך ,בניסוחים שונים' :לא היה לי
הדרכה'' ,לא היה לי אף אחד'' ,אף אחד לא תמך בי'' ,אף אחד לא דפק לי בדלת'' ,אף אחד לא ראה
מה עובר עלי'' ,אף אחד לא עזר לי'' ,אף אחד לא הדריך אותי'' ,אף אחד לא פתח לי עיניים'' ,לא
מהרווחה ..לא היה לי' ,וכן פעמיים 'לא היה לי תמיכה' .בכל ההקשרים – ב'אף אחד' כוונתה לאנשי
מקצוע ,והדבר מעמיד את העובדים הסוציאליים כמקור תמיכה יחיד! )על השאלה בדבר התייעצות
ותמיכה מחברות אומרת מרים" :זה לא חברות .זה ..רכלנות" ,ואילו על הוריה היא אומרת באותה
פסקה" :אני לא יכולתי לדבר עם אמא ואבא  ...חופשי"(.
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חזרות בולטות נוספות מתייחסות להוצאת הבנות ,סיפור שאותו היא 'לא מבינה' )פעמיים(' ,לא
יודעת' )פעמיים( ו'לא קולטת' )שלוש פעמים( ,כשמנגד – היא חוזרת בתמיהה  5פעמים על קביעת
העובדים הסוציאליים שהיא אם "לא אחראית" ו 5-פעמים נוספות טוענת שהיא 'אחראית'.
מן החזרות מצטיירת דמות של אשה הרפתקנית ,המנסה לבטא את טבעה זה ולקיים בדרכה
שלה יחסים אינטימיים עם הגבר שהיא אוהבת .כדי לממש את רצונותיה היא אינה חוששת לפרוץ
את נורמות החברה שבה היא חיה :בתחילת חייה את נורמות החברה הגרוזינית בה היא חיה ,ואחר
כך את נורמות החברה הישראלית ,לפיהן היה עליה לנתק את הקשר עם אבי ילדיה ואהוב נעוריה
לאחר שנאשם בהתעללות מינית בבתה הבכורה .אשה שרואה בעובדים הסוציאליים מקור תמיכה
והתייעצות יחיד ,ואינה מבינה מדוע הם רואים בה אם בלתי אחראית ולוקחים ממנה את ילדיה.
ציוריות בשפה :הציוריות בשפתה של מרים מעטה מאוד .המלים הציוריות הקיימות הן דרכי ביטוי
שחוקות ,שתפקידן לאפיין את המספרת )'אני סגורה'( ,את ִבּתהּ ,נופר" :היא לא שלמה" )שימוש
ריאלי כמעט בביטוי השחוק – נופר אינה שלמה כי חסרה לה אמא שלה( ואת שאול )בדיבור משולב(
שאומר כי הוא עיוור ,משום שהוא לא רואה את הילדים .מאותו שדה סמנטי )יא( עולות גם
מטפורות נוספות :שימוש בביטוי )השחוק( "אני סומכת עליך בעיניים עצומות" נמצא בתיאור יחסה
של מרים לעובדת הנמענת בשיחה הנוכחית .הביטוי הציורי "פתחה לי עיניים" ,שמיוחס לאניטה
הפסיכולוגית ומופיע מיד אחר כך ,נראה ,לכאורה ,כניגוד לביטוי "אני סומכת עליך בעיניים
עצומות" ,אך אינו אלא ביטוי משלים ,שכן ,השימוש השגוי בביטוי 'פתחה לי עיניים' אינו מקרי.
בשימוש זה בביטוי התמונה המצטיירת היא של אדם שעיניו אינן רואות ,או אינן קיימות כלל,
ומישהו פותח בו או לו עיניים ,שהן כמו צוהר או חלון שפותחים בקיר שאין בו פתח) .עיניה אינן
רואות ,כמו במפגש עם העו"ס בשיחה זו ,שבה 'עיניה עצומות' ,משום שהיא סומכת על העובדת(.
בציור זה מרים נתפסת כבעלת מום ,כמישהי חסרה ,שצריך להוסיף לה משהו כדי שתהיה שלמה.
ראייה כזו של עצמה ,כנכה או חסרה ,מצטרפת לפסיביות שבה היא מתארת את עצמה ביחס
להחזרתו של שאול לביתם המשותף לאחר צאתו מהכלא ,ולצפייה שלה שהעובדים הסוציאליים
ש"מכניסים אותו הביתה" לא יעשו זאת .כמו בניגוד שבין האקטיביות שבה היא מתארת את עצמה
בדרך כלל לבין הפסיביות בהתנהלותה עם צאת שאול מהכלא – גם הראייה החסרה של עצמה
מופיעה רק כאשר מוזכרים בעלי המקצוע ,פסיכולוגים או עובדים סוציאליים ורק כאלה שהיא
מעריכה ומבטלת עצמה מולם .חסר כזה אינו מופיע כשהיא מתארת סיטואציה מהעבר ,כשרבקה
העובדת הסוציאלית ,ייעצה לה שלכל ילד תהייה פינה משל עצמו והיא יישמה את ההמלצה ולא
כאשר פנתה לעובדים הסוציאליים כדי שימצאו מקום לילדים כשחלק מילדיה היה בבית חולים או
כאשר ביקשה פנימייה עבור נופר )פסקה שבה דווקא העובדים הסוציאליים מוצגים כפסיביים ,כמי
שלא ראו את הצורך( .יחס זה אינו קיים גם בהווה ,כשמרים מתארת את קשריה עם פקידת הסעד,
פנינה ,הפסיכיאטרית או העובדת הנוכחית שלה ,עמית .כאן היא שוב אקטיבית ,נלחמת ואינה
מקבלת את הצעתם לומר לילדים שמקומם לא בבית .תחושת החסר ,העדר העיניים ,מופיעה דווקא
רק לאחר פרשת ההתעללות המינית ,מול הפסיכולוגית ,שזכתה בהערכתה כמי שנתן למרים עיניים
לראות דברים שלא ראתה קודם לכן ,כקוטב מייעץ ,נייטרלי ,שחסר היה בהתמודדותה מול שאול
לאחר גילוי פרשת ההתעללות המינית ,ואולי גם לפניה ,כשהחלה בחיים משותפים עימו.
סיכום :מרים מציירת עצמה בשיחה כאם פעילה מאוד ,אחראית ודואגת ,אם ערה לצרכיה של
ילדיה ביומיום ובעיקר כשהיא חוששת לשלומם הנפשי .אם שמחפשת פתרונות חכמים ויצירתיים
לקשיים שגידול הילדים מציב בפניה )כמו בסיפור בעיית השינה של הילדה במיטת אמה(.
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פעלתנותה ביחס לילדיה עומדת בסתירה חלקית לתפיסתה את תפקיד העובדים הסוציאליים
בחייה )כגורם שצריך להיות אקטיבי ,מייעץ ותומך( והקטע היחיד בו היא מגלה פסיביות מופיע
כאשר היא מתארת את התקופה בה יצא חברה לחיים ,שאול ,מהכלא .על פי תחושתה הבדידות שלה
במאבקים השונים בחייה נובעת מהעדר תמיכה של עובדים סוציאליים ,שמהם ולא ממשפחתה או
מחברים ,היא מצפה לתמיכה וייעוץ ,כשלאחר הוצאת הבנות מהבית היא מגיעה אף לתחושת
התבטלות וראיית עצמה כחסרה מול אלו מהם שהיא מעריכה.
לולא סגנונה הלא-לוחמני והתיאור החיובי של הסובבים אותה ניתן היה לראות במרים לוחמת
בודדה ,בתחילת חייה מול החברה הגרוזינית וערכיה ,שלפיהם גיל שמונה עשר הוא גיל הנישואין,
שלא ניתן בו ליהנות ולבלות כפי שעושות בנות שמונה עשר בחברה הישראלית הסובבת ,ובהמשך
חייה ,מול העובדים הסוציאליים במאבק על דמותה כאם ועל החזרת הבנות ,חרף קשריה עם אבי
הילדות ומתוך ניסיון לא לוותר על קשר זה .לאור סגנונה של מרים ,שנמנעת מתיאורים שליליים גם
של הדמויות שפגעו בה – נראה כי מרים מתארת את עצמה יותר כהרפתקנית מאשר כלוחמת.

ד .אביבה
בדיקה על פי דרכי אפיון שונות :אביבה ,המשוחחת עם פקידת הסעד ,נמנעת כמעט בצורה מוחלטת
מלתאר את עצמה ישירות .המקום היחידי בו היא מתארת את עצמה הוא בדבריה לבת ,שי-אל,
כשהיא מעלה את נושא שיעורי הבית ואומרת על עצמה" :אני לא בן אדם שיכול לעזור לך" .אמירה
שהיא מסבירה במלים הבאות" :איך אני אשב אתך? לא שאני לא יודעת לקרוא ולכתוב אבל
לפעמים קשה לי ממש קשה לי" .הקושי כמונע עשייה יופיע גם בהקשרים אחרים ועוד נדון בו.
הדרך המרכזית שאביבה מאפיינת באמצעותה את עצמה היא באמצעות אנלוגיה ואנלוגיה
ניגודית .אביבה מעלה ביזמתה את ההשוואה בינה לבין ילדתה ,שי-אל" :היא מזכירה אותי בהרבה
דברים כמו שהייתי בילדותי כשאני רציתי ,זאת אומרת ,את החיבוק והנשיקה אני ידעתי אם אני לא
יעשה משהו אז אני לא אקבל את זה כשלא רצו אותי אז דחו אותי לפינה" .בהמשך ,כשאביבה מעלה
את החששות מהתפתחותה המינית של שי-אל היא מעלה שוב את ההשוואה בינה לבין ִבּתהּ ,הפעם
בתחום זה ..." :כמו אונס ....היא לא תצא מהבית הרבה דיכאונות היא לא תלך לביה"ס ,כי אני
ראיתי את זה עלי בילדותי בגלל זה ,שזה מפחיד אותי היום ".בתשובה לשאלת המטפלת באותו
הקשר" :במה היא דומה לך ,שי-אל?" אביבה אינה רואה דמיון בתחום המיני וחוזרת להשוואה
הראשונית שעשתה" :שהיא אוהבת לעזור בבית ,שהיא אוהבת לעשות כלים היא אוהבת"..
וממשיכה" :גם אני הייתי ככה .רציתי לקנות את האהבה של אמא שלי בצורה הזאתי .תמיד הייתי
רודפת אחריה .אם היא היית יוצאת לאיזה מקום או מה תמיד אני אחריה ".המטפלת מסכמת נושא
זה בסוף השיחה ,כשהיא אומרת" :היא הכי מסמלת לך אותך?" ואביבה מסכימה/משלימה" :את
עצמי בילדותי בהרבה דברים".
השוואה נוספת ,בין אביבה לבעלה ,עולה כאשר אביבה מספרת שהיא הייתה הבת המועדפת על
אביה והמטפלת שואלת על אנלוגיה אפשרית בין בעלה של אביבה ,דוד ,לבין אביה של אביבה" :את
אומרת בעצם יכול להיות שאצל דוד היא כן מועדפת "?.אביבה מקבלת את ההשוואה" :כן נכון זה
מה שהיה גם אצל אבא שלי בילדותי ,דוד אוהב אותה ,יותר מכל דואג לה יותר מכולם אני לא
אומרת ש ..אבל שי-אל בראש ובראשונה  "...אך מדגישה כי בעיניה עיקר ההשוואה היא בינה לבין
בעלה ,ומכאן גם – כהשוואה ניגודית ,בינה לבין אמא שלה" :לעומתי ,אני לא הייתי עושה את זה,
לעומתי דוד כן לוקח אותה כן דואג לה ,כן מביא אותה וזה המון מזכיר לי את מה שהיה בילדותי".
בילדותה – אביה דאג לה ,אך היא ,בניגוד לאמה" :אני לא עושה הפליות בן הילדים  ...אני מקרבת
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אחד לשני ולא כמו אצלי בבית שהרחיקו אחד מהשני ..אני מעודדת אותם שאחת תלבש מהשנייה
שאחת תקשיב לשנייה שיצאו ביחד".
המטפלת חוזרת להשוואה זו )ככלי טיפולי( בסיום השיחה ,כשעולה נושא נכונותה של אביבה
לבּתהּ ,אך גם את הניגוד בין אביבה לאמהּ
לטיפול ,תוך שהיא מדגישה את הדמיון בין אביבה ִ
)בתחום אחר מזה שאביבה הצביעה עליו(" :את יודעת מה היא מרגישה כי היית בדיוק בנעליים
שלה" )של שי-אל ,הבת( "ואולי אם לאמא שלך היה את האומץ שיש לך היום לבוא ולהגיד זה
הבעיה זה הקושי אני צריכה עזרה אולי היית במקום אחר".
אנלוגיות בין הילדים :בניגוד להשוואות הקודמות ,את ההשוואות בין הילדים מעלה המטפלת.
כשאביבה מדברת על חששותיה בתחום המיני המטפלת שואלת/משווה את שי-אל לשאר הילדים:
"בעניין הזה את היית יותר מודאגת ממנה מאשר מאורלי למשל?" ואביבה עונה" :כן יותר ,אורלי,
כי אורלי יודעת להסתדר גם יובל יודע להסתדר גם עופרית תדע להסתדר כשהיא תגדל "...גם
בתחומים אחרים המטפלת היא זו שמעלה את ההשוואה לשאר הילדים .כבר בתחילת השיחה היא
אומרת" :אביבה ,בעצם השאלה הזאת אם שי-אל חוזרת או לא חוזרת הביתה ..עם יובל אני מבינה
שיש פחות שאלה" ובהמשך" :דברנו על זה שיובל מרגיש יותר בטוח אתך ....המקום שלו מאוד ברור
אצלך ויש לו מקום מאוד רציני ודברת על הקושי שיש לך עם שי-אל "..אביבה מסכימה להשוואה
הניגודית אך אינה חוזרת עליה מיזמתה .להיפך .כפי שראינו בשיחה זו היא טוענת ליחס שווה
לילדיה )"אני לא עושה הפליות"( .אביבה משווה בין ילדים מיזמתה רק במקום אחד ,ויוצאת הדופן
אינה שי-אל דווקא ,אלא הבת הקטנה ,עופרית .אביבה מציינת כי אמנם היא אינה מחבקת את
הילדים מיוזמתה ,אך אינה דוחה אותם כאשר הם מחבקים אותה" :לא מסוגלת לדחות אותם .את
עופרית שזה כבר יותר מדי ,היא חונקת אותי כן ,אני אומרת לה עד לפה תתרחקי...
למרות זאת ,אביבה מתארת את יחסה לשי-אל כיחס שונה מלשאר ילדיה .לאחר שהיא מספרת
את סיפור ההיריון של שי-אל היא מסכמת ואומרת על הסיפור שזה עתה סיפרה" :אבל זה דבר למה
שי-אל דחויה אצלי ".המילה 'דחויה אינה מיוחסת לעבר אך מיד אחר כך אביבה מדגישה" :לא שחס
וחלילה אני שונאת אותה היום .כי זאת שלי היום .היא הילדה שלי "...והדבר יוצר תחושה של
היעדר הבחנה בין זמנים ובלבול) .שי-אל 'דחויה' היום או לא? היא מפלה בין הילדים או לא?(
היעדר בהירות זה ,שייתכן שהוא רומז על תפיסה סטטית ולא התפתחותית של יחסים ,מסתיים
עם הסיכום של המטפלת ש'ממקדת' את שי-אל בתור הילדה השונה" :היא גם לא דומה לאורלי
ולעופרית?" אביבה מאשרת את ההשוואה הניגודית ואף מרחיבה אותה" :לא לא ,לא .היא שונה
בהרבה תחומים .בהרבה תחומים היא שונה ....כן ,חיצונית ורגשית היא שונה בהרבה דברים"
והמטפלת שואלת/מסכמת" :שזה ממקד אותה יותר בתור הילדה השונה?".
כלומר ,במפגש זה אביבה מנסה להציג את עצמה כאם שאינה מפלה בין ילדיה ,אך בסופו של
דבר היא מקבלת את התמונה שמציירת המטפלת ,לפיה שי-אל היא 'הילדה השונה' במשפחה ,וילדה
דחויה ,למרות שבנושא זה העבר וההווה מתלכדים לתמונה אחידה ,שמכילה בתוכה סתירות.
סגנונה של אביבה )אפיון באמצעות סגנון( :בהרבה ממשפטיה אביבה מאמצת את לשונה של
המטפלת ,אך גם להפך .המטפלת ממשיכה קווי סיפור שמתחילה אביבה ,כשהיא משתמשת באותו
אוצר מלים .כך למשל אביבה אומרת" :זה עוד פעם מתחיל ה..עומס ".והמטפלת מגיבה" :השאלה
אם זה נכון לגרום להיות עמוסה ואז לבוא או לבוא בצורה יותר סדירה ולמנוע את העומס הזה,
מראש .איך את רואה את זה?" .בדומה לכך המטפלת משתמשת במילה 'רגשית' השגורה על פיה של
אביבה בדרך דומה לזו שמשתמשת בה אביבה .ביחס להריון הלא רצוי אומרת המטפלת "וגם את
את סחבת אותה איתך ,אבל רגשית ,בלי רצון ".בתגובתה אביבה משתמשת במלים של המטפלת אך
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מסייגת את הדברים" :בלי רצון סחבתי אותה .ממש בלי רצון ,אבל בלי רצון גם לא רציתי כל כך
לעשות את ההפלה "...אך כשהמטפלת משתמשת במילים 'גבוהות' או 'מקצועיות' אביבה אינה
חוזרת עליהן .כך ,למשל ,היא מקבלת שהיא 'דוחה' את בתה ,אך לא את המילה 'מסמלת' שבה
משתמשת המטפלת ,ואומרת במילותיה שלה" :את עצמי בילדותי בהרבה דברים".
מכיוון שאין מדובר במפגש ראשון של הפונה עם העובדת המטפלת – קשה לדעת האם השפה
המשותפת מקורה בעולמה של הפונה והמטפלת משתמשת בשפתה המוכרת לה כבר משיחות
קודמות ,או שמא הפונה מאמצת ביטויים שהעובדת השתמשה בהם ובדרך זו היא מבטאת את
שיתוף הפעולה המלא שלה עם פקידת הסעד .על פי רמת השפה נראה כי השאילה היא הדדית.
בלשונה של אביבה בשיחה מופיע שימוש בלתי תקין וחוזר במילה 'לשֹנות' )במקום 'לשנוא'(
ובמילה 'לתנת' )במקום 'לתת'( .מלבד זאת שפתה של אביבה היא בדרך כלל תקנית – אך נמוכה.
השימוש השגוי החוזר במלים אלו בצד שימוש תקני במלים אחרות ,ביניהן המלים הלא-מקצועיות
שבהם משתמשת העובדת ,מסייע לאפיון של אביבה כדוברת מהימנה ועקבית )שאינה מנסה
להרשים( .אחד הקטעים הבולטים בשיבושי הלשון שבהם הוא הקטע המתאר את סיפור הריונה של
אביבה" :הריון שלא ידעתי ,והריון שהוא נתן לי לשֹנות )לשנוא( ולשֹנות )לשנוא( אותה גם רגשית".
חריגה זו אולי אינה מקרית ,משום שהיא מופיעה בלבו של סיפור מן העבר ,סיפור הריונה ,ש"היה
זעזוע אחד גדול ....הייתי בסיוטים בדיכאונות במחשבות ,עד היום" .סיפור שעליו היא מעידה כי
הוא מרכזי בעולמה ,אך לא דובר בו עד עתה" :זה דברים שישנם אצלי ואני סוחבת אותם יום יום,
זה לא דבר שהיום ומחר .זה דברים שאת לא יודעת ואני יודעת שאת לא יודעת הרבה דברים עלי,
אבל זה דבר למה שי-אל דחויה אצלי" .שיבושי הלשון אולי מצביעים על קושי בניסיון שמנסה
אביבה לקשור במקום זה בין עולמה הפנימי ,הלא מדובר ,לעולם השיח הפסיכו-סוציאלי של
המטפלת )להסביר מדוע שי-אל הייתה דחויה בילדותה(.
פשטות הדיבור של אביבה באה לביטוי גם במיעוט הציוריות בלשונה .בשיחתה ניתן למצוא רק
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מעט שימוש בלשון מטפורית ,בדרך כלל במטאפורות שחוקות ,שייתכן כי השימוש בהן הוא מקרי.
מטפורה מרכזית וחוזרת ,המתרחבת לכדי תמונה מטפורית שלמה עולה עם השימוש בפועל 'לסחוב'
שהמטפלת והפונה שתיהן משתמשות בו ביחס להריון .המטפלת משתמשת באותו ביטוי גם ביחס
לסיפור שאביבה סיפרה )"הסוד" כדבריה( " :אני חושבת על הסוד הזה שאת סוחבת כל כך הרבה
שנים" .אביבה מרחיבה את הביטוי לכדי תמונה ,שבה הדיבור מתפרש כפריקת עול שאדם סוחב:
"קשה .גם לי היה קשה לדבר על זה אבל חייבים להתפרק ..זה דברים ש..אני סוחבת אותם יום יום"
השימוש במטפורה זו מתרחב לכדי תמונה מטפורית שוב ,כשאביבה מתייחסת לקשר בינה לבין
פקידת הסעד-המטפלת .קשיי החיים מתוארים כעומס שנפרק בשיחה עם העובדת הסוציאלית:
"אני באה לפה כי כבר אני עמוסה וכשאני כבר מתפרקת אני אומרת עכשיו אני ממשיכה עם החיים
לבד אני אתמודד לבד ...אני אח"כ סוחבת את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ,עד שאני כבר
מרגישה עמוסה"' .פריקת העומס' בדיבור בטיפול נתפסת כפסק זמן ,שאינו משנה מהותית את מצב
העומס אך משנה את כובד המשקל ,וככל שתעלה תדירות הפגישות העומס שיצטבר יהיה קל יותר.

 52דוגמאות למטאפורות שחוקות :שהמחשבות והכל צף לי; הוא כן נלחם; רוצה פינה משלו )מטאפורה
שהמטפלת מעצימה לכדי סמל(; זה גם לא בידיים שלי; פעמיים היא שיחקה לי אותה; אין לך גבולות; היא תכף
קלטה אותה; בלילות דבוקה אלי; על הבשר שלי חוותי את זה; שהיא תדרדר לרחובות; הילדה יכולה להתמוטט;
לא נכון סתם לברוח ממשהו שאני לא צריכה לברוח ממנו; ועוד.
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אף הנתינה לילדים מתוארת בלשון מאותו שדה סמנטי – כאן בצורה קצת שונה" :העדפתי
להוריד ממני כדי לתנת להם" ,ובהקשר שחוק נוסף אביבה שוקלת את האפשרות 'לעלות' למרפאה
הפסיכיאטרית משום שהיא 'הולכת ויורדת' )במשקל(.
מכאן שהתמונה המטפורית המרכזית באה לציין קושי ,שהמטפלת מבחינה בו וחוזרת אליו 5
פעמים בשיחה ,ואילו אביבה עצמה אינה מתארת אותו ישירות ,אלא רק בדרך מטפורית זו ,או
כשהיא מתייחסת לדבריה של המטפלת 'הקשיים' של אביבה ,בעיקר עם ילדתה שי-אל.
דימויים :ארבע פעמים משתמשת אביבה בדימוי ,שניים מהם אגב ציטוט של דברי אחרים,
שהשתמשו בדימוי .אחד מהדימויים מופיע פעמיים – והוא דימוי ילד )בן/בת( לכלב .בראשון – על
דרך השלילה :הבן שדבריו מצוטטים – רוצה לשלול את הדימוי ומצוטט על ידי אביבה כאומר" :אני
בא הביתה אני ישן ליד הדלת מה אני כלב? אני רוצה פינה משלי".
על דרך החיוב הדימוי מופיע בשיחה של אביבה עם ִבּתהּ הקטנה ,שבוכה משום שהיא מקנאה
בשי-אל ,שקיבלה מתנה מאביבה .הילדה בוכה עד שהיא נרגעת ובסופו של דבר נענית לאחותה
הגדולה שרוצה לרחוץ ולהשכיב אותה .אביבה ,שצופה בהתרחשויות מהצד מסכמת את האירוע:
"הלכה כמו ילדה טובה .אמרתי לה" :הנה ,את כלב מאולף" .הדימוי לכלב בכלל ולכלב מאולף בפרט
מתקשר ל'קשיים' שיש לאביבה ,והוא מעיד על צפייה של אביבה ,שגידול ילדים יהיה חלק וקל יותר.
דימוי זה מצטרף לדימוי העץ שהבת מטפסת עליו ,שגם הוא מעיד על עומס בגידול הילדים:
"היא מטפסת עלי כמו שמטפסים על עץ ,ואני אומרת לה עכשיו כאן מספיק .זהו אני לא יכולה ככה"
אפיון באמצעות פעולה :אביבה ממעטת לתאר מעשים ופעולות שבצעה .כשהיא מדווחת על פעולות
כאלה  -את חלקן אינה מחשיבה ואילו חלקן האחר מתואר כפעולות שנכפו עליה ואינן יוזמה שלה.
בסיפור ההיריון היא מדווחת על  4פעולות" :נכנסתי להיריון" "ילדתי אותה" "ראיתי את הילדה"
"הייתי מניקה" .למרות זאת ,הסיפור כולו  -גם אם נראה אותו כסיפור חריג – מדגים את הפסיביות
שמאפיינת את אביבה גם במקומות אחרים .על הכניסה להיריון היא אומרת" :במלחמת המפרץ
נכנסתי להריון ולא ידעתי"; את ההפלה – יוזם בעלה דוד והיא לא מתבצעת כי "ולמזלה הטוב
הייתי כבר בחודש הרביעי ולא עשו לי את ההפלה ;".דוד דוחף אותה לעשות הפלה מוקדמת ,שהיא
אינה רוצה בה .ההפלה נמנעת בהתערבות "אשה אחת" ש"ממש הפחידה אותי" ו"אמרתי 'יהיה מה
שלא יהיה'"; לאחר הלידה היא רואה את הילדה למרות רצונה ,בהתערבות האחיות שאמרו לה
"תראי אותה רק מרחוק" ומניקה את הילדה שוב ,רק לאחר שהאחות דחפה לה אותה לידיים
ואמרה" :תניקי אותה .תניקי,תרגישי ".כלומר ,גם הפעולות שהיא מדווחת עליהן כמו נכפו עליה.
תיאור דומה אנו מוצאים גם בתיאור הרגשות בסיפור זה ובמקומות אחרים ,שגם הם כאילו
נכפים עליה :האשה – הפחידה אותה )ולא היא זו שפחדה מהלידה המוקדמת על כל משמעויותיה או
מהאשה הזרה( ואילו ההיריון הוא זה ש"נתן לי לשֹנות )לשנוא( אותה משהו ,לא יודעת למה".
גם הרצון לא לראות את הילדה מתואר כדחף בלתי נשלט" :וכשילדתי אותה ממש לא רציתי
לראות אותה ,לא רציתי ,היה לי כמו לח..דחף כזה לא לרצות לראות אותה הילדה שלי".
תחושה דומה עולה גם בסיפור משני ,שאביבה מעלה לקראת סוף הפגישה" :מכריחים אותי
לעשות להרים את הקבר ואין ביכולתי להתמודד איתם .הם יכולים גם לעשות לי משפט ,הם יכולים
לעשות לי בלגן .אין לי כוח ,אין לי כוח ,אין לי כוח  ....בבית העלמין כבר הכינו את המכתב .אמרתי
אני לא יודעת לכתוב מכתבים ,אתם רוצים תכתבו אתם ...אין לי חשק ללכת לריב אתם ואין לי
חשק ..אין לי כוח .תביני .גם לעצמי אין לי כוח לדברים".
אביבה אינה מדווחת על היעדר כוחות בהקשרים אחרים .יחד עם זאת ,הקושי עולה הן מתוך
העולם המטפורי בו היא משתמשת והן מתוך מיעוט העשייה שעליה היא מדווחת :מרבית פעולותיה
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הן פעולות של אמירה ודיבור )בדרך כלל כתגובה לדברים שאומרות דמויות אחרות בעולמה(.
הפעילויות העיקריות ,שהיא מדווחת עליהן ,הן בדיקות רפואיות שביצעה ולא העלו דבר ופעולות של
תשלום/קניה עבור הילדים ,שעליהן היא אומרת" :זה לא מספיק שאני נותנת כסף וזה לא מספיק
שאני דואגת .היא צריכה אותי .אותי ".ובמקום אחר" :אמנם כספית אני יעשה הכל לתנת לה ,....
אבל היא מרגישה שאני דוחה אותה .ז.א אני אוהבת אותה אבל לא יכולה לא יכולה לחבק אותה"
כשהיא מדווחת על הליכה שהלכה לאסיפת הורים ,מופיע הדיווח באמצע קטע שמתאר רצון
לעשות ואי עשייה בפועל" :היום אני משתדלת ,אני רוצה ללכת ,אני רוצה כלים ,אני רוצה להיות
איתה .אמרתי אם תהיה אסיפת הורים אני אלך ,שנה שעברה הלכתי בסוף שנה .גם כשהיא רוצה
משהו ,נאמר לצאת איתה ,לא יכולה .אין לי מושג למה .לעומתי דוד כן לוקח אותה." ...
כלומר ,גם העשייה ,כמו ההליכה לאסיפת ההורים או התשלום לחוגים ,שנתפס כמאמץ כספי,
נתפסת ומוצגת כלא מספקת ,ואילו את הדברים ,שלדעתה עליה לעשות ,היא אינה מצליחה לעשות
בגלל סיבות בלתי ברורות לה" :יש משהו שעוצר אותי ...אין לי מושג לדברים הללו" .אביבה מציינת
דברים נוספים שהיא מתכננת/רוצה/חושבת שהיא צריכה לעשות :כשהמטפלת אומרת ששי-אל
צריכה להתאמץ כדי לזכות באמהּ ,אביבה מגיבה מיד" :כן ,אבל גם אני צריכה להתאמץ כדי להגיע
אליה  ....זאת אומרת ,בואי נאמר א ..לצאת אתה להיות אתה יותר אני צריכה להתאמץ כדי להגיע
אליה ..לצאת אתה להיות אתה יותר "..ומיד מוסיפה" :ואני לא עושה את זה פשוט ,לא עושה את
זה" .כשהמטפלת שואלת את אביבה איך היא מרגישה עם מכתביה של שי-אל היא עונה" :אני
מרגישה בזה צורך לאהוב אותה.. .כן .צורך לאהוב אותה ,כן לחבק אותה .היא באה מתחבקת
מנשקת אני לא דוחה אותה בקטעים האלה אני לא דוחה .לא מסוגלת לדחות אותם ".כלומר ,על פי
תפיסתה היא רוצה אך לא מצליחה או מצליחה חלקית :לא מחבקת ,אך גם לא דוחה את הילדים
שבאים אליה לחיבוק.
הול וסלמברוך ,(Hall & Slembrouck, 2003) :שתיארו התמודדות של הורים שילדיהם נלקחו
מהם ,תיארו את הדפוס של הורים אלה במילים') ‘carring but not coping' :אכפתיים אך לא
מתמודדים'( .בדומה לכך אביבה מתארת את עצמה כאם אכפתית שאינה מתמודדת .היא חוזרת
ואומרת שהיא אוהבת את הילדה .ההיריון ,אמנם" ,נתן לי לשֹנות )לשנוא( אותה משהו" אך השנאה
כאמור ,עברה .הדאגה לילדה אינה רק חומרית ,כי כדבריה" :זה לא מספיק שאני נותנת כסף וזה לא
מספיק שאני דואגת .היא צריכה אותי ".אך "אם אני דוחה את עצמי אני דוחה גם אותה וזה מה
שקורה היום שאני דוחה את עצמי באופן אוטומטי אני גם דוחה אותה" .כלומר :אכפת לי ואני
דואגת אך איני יכולה לעשות יותר ,בעיקר בתחום הרגשי ,שהוא זה הנחשב בעיני.
אביבה גם מדווחת על דאגה ,פחדים וחששות הקשורים בגידולה של שי-אל ,אך היא מעלה
קשיים אלה רק לאחר שהמטפלת אומרת" :מה שאת אומרת בעצם זה שאת פוחדת שהתמודדות
איתה תהיה קשה מידי ,שאת מזהה קשיים אצלה ,ואת לא בטוחה שתוכלי "?..ואביבה ממשיכה את
המשפט" :להתמודד איתה" – ושוב עולה הדפוס שלעיל :אביבה חוששת לילדה אך אינה מאמינה
בכוחותיה להתמודד עם הדברים.
לסיכום :מדבריה של אביבה עולה דמות של אשה פסיבית ,הנשלטת על ידי כוחות חיצוניים
ופנימיים ,הנכפים עליה .העשייה שהיא עושה ,בעיקר למען ילדתה ,שי-אל ,הנתפסת כילדה דחויה –
אינה נחשבת בעיניה – ואילו את הדברים שהיא חושבת לחשובים – היא אינה מצליחה לבצע ,אינה
מעריכה את מה שהיא כן עושה ואינה מאמינה בכוחותיה להתמודד עם הקשיים .לכן היא כורעת
תחת עול חייה.
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השיח – או סיפורי המפגשים
כאמור ,במונחים ספרותיים ניתן לתאר את המפגש שבין העובדת לפונה כ'שיח' או 'פעולת
סיפר' ,המאפשרת את סיפורי המעשה ,שמספרות הפונה והעובדת ,או כסיפור ששאר סיפורי המעשה
משועבדים לו .לכן פעולת הסיפר ניתנת לניתוח באותה דרך בה מנותחים סיפורי מעשה ,והמודל
המרכזי שמשמש אותנו לצורך בדיקת רצף סיפור המפגש הוא המודל של טרנר ).(1980
ע"פ טרנר ) (Turner, 1980בכל סיפור המעשה )דרמה חברתית( ניתן למצוא ארבעה מרכיבים:
נורמה שהופרה ,משבר ,תיקון ,אינטגרציה )או קרע( .ניתוח השיח כדרמה חברתית מעלה כמה
ממצאים מעניינים ,אותם נתאר לגבי כל פונה בנפרד.

א .המפגש עם איילת
בעקבות זכייה במימון בחינת בגרות אחת מגיעה איילת למסקנה ,שהיא מפרה נורמה מקובלת
על פיה אנשים מקדמים עצמם בחייהם ועושים משהו בחייהם ,כשהיא ,איילת ,לא עושה דבר.
המשבר מביא את איילת לעובדת הסוציאלית ,והיא פותחת את השיחה במשפט" :האמת ,באתי
בקשר ללימודים" .המפגש ,אם כן ,הוא שלב בדרך לתיקון המשבר באמצעות לימודים והוא נועד,
לכאורה ,לקדם אפשרות זו .בפועל המפגש אינו מקדם את התיקון .המפגש כולו מוקדש לסיפורים
מילדותה שלה ומחייה עם ילדתה ,והוא מסתיים כאשר בעקבות סידרה של סיפורים שמספרת
איילת על הפגיעות שילדתה פוגעת בה מאז שחזרה מבית המעבר ועברה שינוי היא מספרת סיפור
אחרון ,שבו הילדה מצטטת את אביה ,ממנו נפרדה איילת ,ואומרת לאמהּ שהיא לא תצליח ללמוד.
איילת עונה לה בנימה של מנצחת ,שהיא כן תלמד  .53זהו סיום לכאורה ,כי מדובר בתיקון שנשאר
בגדר פנטזיה עתידית ללא כל התקדמות למימושו .בהיעדר תיקון או התקדמות לקראתו ,המפגש לא
הביא את איילת ליציאה מהמשבר והיא יוצאת מהמפגש כשם שנכנסה אליו :חולמת ללא תקנה.
יחסי מוען נמען בטקסט )ו( :כפי שראינו )בבדיקת סגנונה של המספרת( ניתן למצוא בשיחה ,כי
הפונה בונה עם העובדת הסוציאלית יחסי קרבה הבאים לביטוי בצפייה שהעובדת תצליח לעקוב
אחר זרם החשיבה שלה ולבנות מתוכם את עולמה של איילת .הצפייה הזו לא תמיד מתממשת –
ושאלות העובדת-השומעת מעידות על כך :כל שאלותיה מורות כי היא מצפה ,שסיפור המעשה
יתקשר לרצף בדרך של הסבר ,ושכל סיפור יעמוד בפני עצמו ,עם התחלה ,אמצע וסוף .השתלשלות
הסיפורים זה מתוך זה בדרך אנלוגית-אסוציאטיבית ,תוך כדי השוואה בין המספרת לאמהּ,
לאחותה ,לגרוש שלה וכדומה והעובדה שהסיפורים קטועים ולא מלאים מביאה את העובדת
הסוציאלית-השומעת לבקש הסברים .וכך ,אחרי שבמשך דקות ארוכות כבר נאמרו כל הפרטים
הדרושים להבנת המתרחש ,היא מבקשת הסבר )"מה קרה"( ,שמאלץ את המספרת לבנות את
הסיפור מחדש ולמלא פערים )ו (4שלכאורה נוצרו בדרך הסיפור האנלוגית .הרצון למלא פערים הוא
גם זה שמנחה את העובדת הסוציאלית ,השומעת ,כשהיא מחזירה את המטופלת לנושא חוסר
ההערכה שהיא חשה בה מצד הילדה .העובדת הסוציאלית מבקשת הסבר "למה את מרגישה
שהילדה לא מעריכה אותך?" למרות שהדוברת ,הפונה ,כבר התייחסה ארוכות לשאלה זו קודם לכן.
איילת פותחת שוב בסדרה של סיפורים ,שנושאם הפעם ממוקד בלעדית בהפרת הנורמה ש"ילדות
מעריכות את אמהותיהן" ,הפעם רק ע"י ילדתה )ולא על ידיה כילדה או ע"י אחותה( .אחת החוויות
ָמד
" 53אמרתי ..אני אוכיח לכם שאני כן יכולה ללמוד ,כן אני אצליח בלימודים ,כן אני אשלים בגרות .ואני עוד אַלּ ֵ
ָמד בבית הספר שלך ,חינוך.
ָמד ,אני אַלּ ֵ
בבית הספר שלך .עוד שלוש ארבע שנים תהיי בכיתה ד' או ה' ,אני אַלּ ֵ
ְמד" מופיעה כבר קודם לכן תשע פעמים ,אך כאן תפקידה לתת תחושה של סיום ואכן,
הבנת?" האמירה "אני אל ַ
מייד לאחר אמירה זו מסתיימת השיחה.
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המרכזיות אותן רשמתי לעצמי ביומן החוקר עם סיום השיחה הטיפולית ,לפני שמיעת הקלטת,
הייתה החוויה של מתח להבין מדוע הפונה מתארת את היחסים עם ילדתה כמלחמה )להבין את
סיבת המשבר( .הסיפורים הראשונים ובעיקר הסיפור על שיחת הטלפון עם אבי הילדה אינם
מספקים  -ורק לאט לאט ,עם כל סיפור מצטיירת תמונה שלמה של מלחמה.
בשליש האחרון של השיחה המטפלת מנסה לייעץ לאיילת בנושא זה של המלחמה עם הבת.
עצותיה חושפות את הדרך בה היא מבינה את הסיפור של איילת ,כמאבקים שהם שלב בתהליך
ותגובה של הילדה ושל האם ליציאה ולחזרה מבית המעבר ,שבו שהתה הילדה כשיצאה מהבית.
שלב שעל פי תפיסתה הוא שלב קשה ,אך כזה שניתן להיחלץ ממנו .לשם כך העובדת מעודדת את
איילת לבנות לעצמה חיים נפרדים )במטרה להסיר את התלות של איילת בילדה( ,מנסה להציע
לאיילת להתנתק רגשית ו'לא להיפגע מהילדה'' ,לא להתעצבן' ולהוציא את שתיהן מהמאבק
ל'מקום של כיף' .עצות אלו חושפות את עומק אי ההבנה של העובדת את הסיפור שסיפרה לה איילת
זה עתה .כפי שראינו איילת טוענת כי הילדה שייכת לעולם 'הרעים' ,וכי רק 'השבוע' גילתה שהילדה
'שיחקה אותה' .כלומר ,המלחמה של הבת אינה שלב בתהליך אלא מימוש של תפקיד שהבת כאילו
'לקחה על עצמה' מאז שנולדה .בית המעבר ושהות הילדה בו אינו ,מנקודת ראות זו' ,גורם'
למלחמות הילדה והוא רק סיפק לילדה כלים למלחמה) .בלשונה של איילת :בבית המעבר "הם
יודעים מה לדבר איתה ומה לא לדבר איתה ...אז היא באה ,יצאה מבית המעבר מוכנה למלחמה
נגדי"( .שתי התפיסות של בית המעבר האחת כגורם למלחמות הילדה ,השנייה כ'מספק כלים' לבת
ה'רעה' מראש במלחמתה ,קיימות בדבריה של איילת ומופיעות במקביל ,כנראה כעדות לכך שגם
איילת ,למרות שהיא מעידה על עצמה שאפילו 'שישים פסיכולוגים' לא יזיזו אותה מדעתה – פוסחת
בין שתי הסעיפים .המטפלת ,לעומת זאת ,אינה ערה כלל לסוגיה זו שאיילת מתלבטת בה והיא
מתעלמת כליל מהתיאור של הבת כרעה מלידה ,כמי ששייכת לעולם הרעים ,המתנכלים לאיילת:
אביה )הגרוש של איילת( אביה של איילת עצמה ,אחותה וכו' .הבט זה של השיחה נעלם מעיני
המטפלת .במונחים ספרותיים ניתן לתאר זאת במלים הבאות :העובדת מפענחת את הסיפור של
איילת וממלאת את הפערים בסיפור כשהיא נשענת על מודלים פסיכולוגיים ,אך מודלים אלו,
שהעובדת אמונה עליהם ,לא אפשרו לה לראות שאף אם שתי האפשרויות קיימות בדבריה של איילת
היא עצמה נוטה לראות את הילדה כשייכת ל'עולם הרעים'.
טענתו של פרי ) (1974כי פרשנותו של החוקר עשויה ל'סמא את עיניו' ולא לתת לאפשרויות
אחרות של קריאת הטקסט לעלות מודגמת כאן כאשר גם כחוקרת ,כשבדקתי אנלוגיות בסיפוריה
של איילת ומצאתי שהיא משווה אותה לאביה ולגרוש שלה ,עדיין ציינתי כי הבת מנקודת מבטה של
איילת "מתנדנדת בין שני העולמות" ,ורק לאחרונה )!( הצלחתי לראות ולהבין כי הנושא המרכזי
החדש שאיילת רוצה להביע בשיחה זו הוא השינוי בראייתה את הילדה וכי מבחינתה אין מדובר
בשלב בתהליך ולכן כל שינוי במערכת היחסים יהיה אפשרי רק בעתיד הרחוק ,כשהאמת תצא לאור
שהילדה תגדל ויחד עם האחרים תכיר ב'אמת' )מי רע ומי טוב בסיפור(.
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סיפור המפגש של איילת והעובדת הוא ,אם כן ,סיפור של ניסיון מצד הפונה להנחיל לעובדת את
הסיפור שלה וניסיון מקביל של העובדת לתאר סיפור אחר ,תהליכי ו"פרודוקטיבי יותר" .ניסיונה
של העובדת נכשל ומפגש שהחל כמפגש מעשי ,כדרך לתיקון חוסר המעש של איילת באמצעות
 54כשהמטפלת שואלת את איילת" :את יכולה להבין את הבת שלך?" עונה איילת" :היא תדע את האמת ....היום אני
לא אתווכח איתה ...את האמת היא תדע בסוף" ובהמשך" :מתי שתדעי את האמת .רק כשתהיי בגובה ,במטר
שבעים ,את תדעי את האמת"...
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לימודים הופך להיות למפגש שבו ,למרות הקרבה שאיילת חשה לנמענת שלה ,העובדת רחוקה
מלהבין את סיפורה .איילת יוצאת מהמפגש פי שנכנסה אליו – חולמת ללא תקנה ,גם אם בדרך
נדמה לה אולי ש'ניצחה' בקרב הקטן על הנחלת הסיפור שלה לבתה )"אני אלמד"( ואולי גם לעובדת,
וכפי הנראה לא הצליחה לא בזה ולא בזה.

ב .המפגש עם ליסה
גם ליסה יוזמת את המפגש כניסיון תיקון למשבר שנוצר בחייה.
ע"פ רמון-קינן ) ,1984עמ'  (100הנמען הסיפורי הוא הסמכות שאליה פונה המספר .הנמענת
בשיחה ממוקמת כדמות בתוך עולם הסיפור וכמו המספרת עצמה – גם היא לוקחת חלק באירועים
המסופרים .בשיחה עם ליסה מבלי שהיא מודעת לכך ,העובדת הופכת לשותפה בסיפור המעשה כבר
מהמילה הראשונה במפגש" :רבתי איתו היום" ,משפט ,שבדיעבד מסתבר כפעולת דיבור )ז( שיותר
משהיא באה לתאר מציאות היא באה ליצור אותה .יתר על כן ,במשפט זה קובעת ליסה את היחסים
בינה לבין הנמענת הסיפורית שלה כיחסי שליטה .היא השולטת במפגש והעובדת הסוציאלית ,עד
לנקודה מסוימת בשיחה ,אינה מנסה לערער זאת .העובדת הסוציאלית הופכת לדמות בסיפור
שתפקידה הוא לסייע לליסה בביסוס הגרסה שלה )כמי שהוציאה את בני מהבית ,כמי שמסוגלת
לקבוע מציאות ,ולא כנשלטת(.
במפגש ליסה מספרת שלוש גרסאות של המשבר שנוצר .על פי הגרסה הראשונה היא אמרה
לחברה לחיים ,בני ,לעזוב את הבית משום שהוא אינו עובד .על פי גרסה אחרת ,אותה היא מספרת
מיד לאחר שסיפרה את הגרסה הראשונה ,בני התעצבן ועזב את הבית משום שהוא חולה ואילו היא
הפריעה לו לישון בבקשה שיטפל בבנות .הגרסה השלישית שמספרת ליסה היא שילוב בין שתי
הגרסאות :בני עזב את הבית והיא מצידה לקחה לו את מפתחות הדירה במטרה שלא יוכל לחזור
אלא בהסכמתה .המפגש מתחיל בגרסא הראשונה של סיפור המעשה ,וכתוצאה מ'אפקט הראשונות'
)ו (3זו מתקבלת על ידי העובדת כגרסא השלטת .מנקודת הראות של גרסא זו המפגש הוא חלק
מפעולת התיקון שליסה מבצעת ,כדי לראות אם כשלא יהיה בבית – יחפש עבודה .לדבריה – היא
תקבל אותו חזרה רק כשתשתכנע שהוא אכן עובד ,לכן היא מבקשת מהעובדת הסוציאלית לצלצל
לבני ,כדי שתשמע אם בני אכן מתכוון לחפש עבודה ואולי גם תשכנע אותו לעשות כך .ליסה חוזרת 3
פעמים על בקשתה עד שהעובדת מתרצה ,כשהיא מציגה את השיחה כהזמנה של בני לשיחה נוספת.
השיחה עם בני אינה מביאה לתיקון שליסה ייחלה לו ,אך תוך כדי שיחת הטלפון חל שינוי אצל
העובדת הסוציאלית :ממקשיבה לא שיפוטית היא עוברת לתפקיד של 'שומרת שלום הילד' ,נוזפת
בבני ואומרת לליסה" :מה שאני אומרת לו זה גם לגביך") ".יש ביניכם קצרים והילדים נופלים
באמצע"( .השינוי בעובדת הסוציאלית גורם לשינוי גם אצל ליסה :היא אינה מדברת יותר על הוצאת
בני מהבית ומוותרת על תכניותיה לגרום לו להתחיל לעבוד .אם לפני השיחה הטלפונית עולה נושא
העבודה של בני כנושא מרכזי וחוזר ) 8פעמים( לאחריה ליסה כבר אינה אומרת דבר על חובת בני
לעבוד ,ומוותרת על הניסיון להוציא אותו מהבית על רקע זה .היא חוזרת  5פעמים על הסוגיה,
שקודם לכן הייתה משנית בעיניה ,של אי לקיחת הילדה לגן ,לשינה של בני ועל כך שהוא לא מאפשר
לה לצאת לסידורים ,כשהוא מסרב לשמור על הבת הקטנה ,ורק רוצה שבני יבין שהיא 'צודקת'.
ניתן לתאר את המהפך באמצעות המושג 'נקודת תצפית' )י( .סיפורי המעשה שליסה מספרת
במפגש מסופרים מנקודת התצפית ההערכתית של ליסה ,על פיה בני אינו עומד בציפיות ממנו כאב
וכמפרנס ולכן אינו אב ראוי) .הוא 'עצלן' ש'אוהב לישון' ואינו אוהב לעבוד( .בנקודת תצפית זו חל
שינוי לאחר שיחת הטלפון עם בני .לאחר שיחת הטלפון ליסה ,אמנם ,מנסה לשעבד את הפרטים
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החדשים לנקודת התצפית ההערכתית הקודמת שלה שעל פיה בני לא מילא את חובותיו משום שהוא
עצלן ולא משום שהוא חולה ,כפי שהוא טוען") .כן .הוא נשמע חולה ומסתובב בגשם בחוץ"( אך
בנקודת תצפית זו חל שינוי ועתה העבודה של בני ואי עמידתו בתפקידו המרכזי כמפרנס כבר אינה
הדבר החשוב וליסה נסוגה לטיעונים מרכזיים פחות כמו אי ביצוע המטלות היומיומיות בבית,
ומבצעת נסיגה דומה ביחסה להוצאתו/יציאתו מהבית.
כלומר ,בסופו של דבר אין תיקון למשבר אלא ויתור.
סיפור המפגש ,שהחל בניסיון של ליסה להציג שליטה במתרחש מסתיים בקול ענות חלושה.
הפתרון של ליסה למשבר שנוצר הן עם העובדת הסוציאלית )בסיפור המפגש( והן עם בני )בסיפור
המעשה בגרסתו הראשונה( הוא ויתור .היא מוותרת לעובדת סוציאלית על בקשתה לגרום לבני
לצאת לעבודה והיא מוותרת לבני שקודם לכן אמרה כי אולי תחזיר אותו הביתה רק לאחר שתראה
שהוא התחיל לעבוד ובעיקר :היא מוותרת על הניסיון להציג עצמה כאם אחראית ,הדואגת
למשפחתה שמתוך אחריותה מנסה להביא את בני למלא את תפקידו כאב-מפרנס.
כפי שנראה בהמשך ,כמו בשיחה עם איילת גם בשיחה זו ,השתלשלות סיפור המסגרת דומה
להשתלשלותם של סיפורי המעשה הנוספים המשובצים בשיחה ,שגם בהם התיקון הוא או ויתור או
הפעלת כוח ,לעתים תוך היעזרות באדם חיצוני )כאן – העובדת( שיסייע בתיקון הרצוי.

ג .המפגש עם מרים
הסיפור המרכזי במפגש ופרשנויותיו השונות
שיחה זו ,בניגוד לקודמותיה ,נערכה בבית הפונה ,והיוזמת לה הייתה העובדת .מרים תוארה על
ידי הפסיכולוגית שלה ועובדת המשפחה כמי שזקוקה לתמיכה ,והעובדת התגייסה לבצע זאת,
כשהיא מתארת את מטרת המפגש באומרה" :רק לשמוע אני מבינה ,נכון?" ואכן ,המפגש מאפשר
למרים לספר את סיפורה ,שהוא הסיפור הדומיננטי במפגש.
ואכן מרים מגוללת את סיפורה .אך האם מדובר בסיפור אחד? שניים? או שלושה?
הרצף הכרונולוגי של הסיפורים מאפשר לראות בהם סיפור אחיד ,שלושה סיפורים נפרדים או
שני סיפורים .כל קביעה בשאלה היכן מתחיל סיפור והיכן הוא נגמר טומנת בחובה פרשנות שונה של
ההתרחשויות .סיפור המפגש הוא ,בין השאר ,סיפור הפרשנויות השונות של הסיפור המרכזי
שמספרת מרים לאורך כל המפגש ,לכן נרחיב בנושא זה כבר עתה.
מנקודת ראותה של מרים מדובר בסיפור אחד בעל שני פרקים :פרק ראשון מתחיל עם נישואיה
ומסתיים עם צאתו של שאול מהבית ,ופרק שני מתחיל קצת קודם לכן ,עם הוצאת הבנות מהבית,
ויסתיים רק כשהבנות יחזרו הביתה.
פרק ראשון בסיפור המעשה :נישואיה של מרים :סיפורה של מרים מתחיל בגזירה הנובעת
מדרישת אביה שתינשא בהיותה בת שמונה עשרה .ניתן לראות בסיפור זה סיפור העומד בפני עצמו,
שמגיע לתיקון וסיום אם הנורמה המופרת היא נישואין לארוס הלא אהוב .בראייה זו מרים מצייתת
לנורמות של אביה אך מפרה את הנורמות שלה ושל החברה הישראלית בה היא חיה :שנישאים
מאהבה .התיקון למשבר שנוצר בעקבות נישואיה מתבטא בגירושיה מבעלה "המפגר" בלשונה,
ומעבר לחיים משותפים עם שאול .האיחוד מחדש נראה כתיקון לנורמה שהופרה משלא נישאה
לבחור שאהבה אלא לבחור שאביה בחר עבורה  -רק אם רואים בסיפור סיפור על משולש רומנטי,
שמסתיים כשהזוג האוהב מתאחד .וכך ,אכן ,ראתה זאת העובדת הסוציאלית בעת המפגש .קריאה
מדוקדקת של דברי מרים מצביעה על כך שמנקודת מבטה של מרים  -לא זה הסיפור :מרים לא
ביקשה להתחתן עם הגבר שאהבה ,אלא רק לבלות איתו ולקיים עמו יחסי מין והיא אומרת זאת
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מפורשות .55מנקודת ראותה הנורמה שהופרה היא שנערות בנות שמונה עשר חייבות להינשא )בשעה
שכל מה שהיא רצתה היה לבלות ולקיים יחסי מין ללא נישואין כששאול ,נציג נאמן של העדה
הגרוזינית – מסרב להצעתה לקיים עימו יחסי מין לפני שהיא נישאת .( 56לכן מנקודת ראותה התיקון
שהושג עם הגירושין והחיים המשותפים עם שאול אינו תיקון ,והסיפור הראשון מסתיים רק לאחר
סיום החיים המשותפים עם שאול ,החבר שבו ראתה והיא עדיין רואה בו  -כתף ופרטנר לבילויים
)כשהיום הוא גם אבי ילדיה ,דבר ,שלדבריה ,אינו מחייב מגורים משותפים(.
סיפור ההתעללות המינית :מרים משלבת בדבריה )בדיבור משולב )ה(( את דבריהם של גיבורים
נוספים :העובדים הסוציאליים ,הפסיכיאטרית בבית הילדים של הבנות ,אניטה הפסיכולוגית ועורך
הדין .מתוך דבריהם המצוטטים על ידי מרים– ניתן לשחזר את הדרך בה רואים הם את הסיפורים
ולראות כי כל אחד מהם רואה בדרך שונה את הנורמה המופרת בסיפורים ,את נקודת השבר ואת
התיקון המתבקש.
מנקודת ראותם של העובדים הסוציאליים סיפור נישואיה של מרים ,גם אם הוא קיים ברקע,
כסיפור סגור או בלתי סגור ,אינו רלוונטי ואינו קשור לסיפור המרכזי שמתחיל עם גילוי ההתעללות
המינית ,שבו הנורמה המופרת היא ,כמובן ,הטאבו על יחסי מין עם ילדה קטנה בת ארבע ,והתיקון
הוא בעונש המאסר ,שמבטא הרחקה של שאול מהמשפחה .העובדה שמרים מקבלת את שאול לאחר
שריצה את עונשו והשניים חוזרים לגור יחד מעידה בעיני העובדים הסוציאליים על כך שמרים
שותפה לשאול בהפרת הטאבו ,ועל כן התיקון באמצעות המאסר אינו תיקון מספק ויש צורך בתיקון
נוסף ,באמצעות הרחקת הבנות מהבית.
סיפור הנישואין וסיפור ההתעללות המינית )הסיפור הראשון והשני( כסיפור אחד:
מרים אינה שותפה לחלוקה זו של הסיפורים לשניים – עד ההתעללות המינית וממנה .מבחינתה
ההתעללות המינית אינה אלא המשך לסיפור שהתחיל עם נישואיה .על נישואיה היא מספרת
כשסיפור ההתעללות מוזכר בפתיחה ובסיום וההסבר היחיד שהיא יכולה לתת לסיפור ההתעללות
קשור לסיפור נישואיה :נקמה ששאול נוקם בה על 'בגידתה' בו כשסירבה לחכות לו עד שיתגרש.
כלומר ,מבחינתה סיפור ההתעללות המינית אינו פותח שבר חדש אלא הוא המשך השבר שנפער עם
נישואיה לבעל שבחר עבורה אביה ,כשבחרה שלא לחכות לשאול ,שהציע לה נישואין .היא רואה
בהתעללות נקמה ששאול נוקם בה על נישואיה למרות בקשתו .משום שאינה רואה בסיפור
ההתעללות סיפור נפרד ושבר שמחייב פתרון משל עצמו ,היא מקבלת את שאול לביתם המשותף עם
צאתו מבית הכלא .רק בדיעבד יסתבר לה כי הדבר מנוגד לנורמות המקובלות על ידי העובדים
הסוציאליים.57
חזרתו של שאול וחייו עם מרים אינה מביאה את התיקון המיוחל לשבר שנפער כשלא ניתן לה
לחיות כבת שמונה עשר ישראלית –מתירנית .מבחינתה שבר זה נותר פתוח ועדיין מחכה לתיקונו.
בסופו של דבר שאול מורחק מהבית ,אך לא בשל ההתעללות המינית .מרים חוזרת וטוענת כי
ליציאתו של שאול גרמו הויכוחים והמריבות ,שבעיקרם היו מאבקי השליטה בין בני הזוג ,משום

" 55שאול בא ,אומר :מרים ,תתחתני איתי? אמרתי לו לא .בשום ,שום פנים ואופן לא .למה? למה ,הייתי ילדה.
הייתי ילדה .לא .היה לי אהבה כלפיו אבל ,להתחתן איתו ..לא .רציתי לבלות ,ליהנות איתו .הוא היה הכתף שלי"
" 56אמרתי למה אני אתן בתולין לאדם שאני לא אוהבת .לפחות אני אתן את הבתולין שלי לגבר שאני אוהבת .הוא לא
הסכים .ממש שאול לא הסכים אמרתי למה אני אתן בתולין לאדם שאני לא אוהבת .לפחות אני אתן את הבתולין שלי
לגבר שאני אוהבת .הוא לא הסכים .ממש שאול לא הסכים".
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ששאול ניסה "לתפוס את המקום" של מרים 58.האיחוד מחדש של הזוג והחיים המשותפים לא
הביאו לתיקון ,משום שהמשבר שחל עם נישואיה לא היה תוצאה מנישואין ללא אהבה אלא מעצם
העובדה שנישאה ולא יצאה לחיי בילויים .לכן החיים המשותפים עם שאול אינם מביאים את
התיקון המיוחל ובמקום איחוד חלה התרחקות ,שהחלה בהתעללות המינית ויציאתו של שאול לבית
הכלא והעמיקה עם חזרתו ,החל בויכוחים הבלתי פוסקים שאפיינו את חייהם יחד ,המשך במשבר
הנוסף שהתרחש עם הוצאת הבנות וכלה ביציאתו של שאול מהבית ,יציאה שרק עמה חל התיקון .59
לאחר יציאתו של שאול מהבית מרים מתמידה בקשר עם שאול עם הילדים ובלעדיהם ,אך
מסייגת את הקשר למפגשים מחוץ לבית ואומרת" :כן ,חיים משותפים לא רוצה .זה האמת ,זה
האמת .יעל .נשבעת לך בילדים שלי – זה האמת" .מכאן שניתן לראות בסיפורה של מרים ,כפי שהיא
רואה זאת ,סיפור אחד ואחיד ,שתחילתו בנישואין ובמשבר שנוצר כש'ילדה' בת שמונה עשר
מתחתנת במקום לבלות וליהנות מהחיים ,המשכו בגירושין וב'טעות' שעשתה כשפתחה בחיים
משותפים עם שאול ,וסיומו בתיקון לנורמה שהופרה עם נישואיה :היא נפרדת משאול אך הוא
ממשיך להיות נוכח בחייה ומהווה עבורה פרטנר לבילויים ו'כתף' ,כפי שרצתה שיהיה כשהייתה בת
שמונה עשרה .המשבר שהתחיל עם הגזירה שגזר עליה אביה ,מגיע לתיקונו שבע עשרה שנים מאוחר
יותר ,כשסוף סוף שאול הוא פרטנר לבילויים וכתף ,בלי לחיות עמו ביומיום.
הסיפור השלישי – סיפור הוצאת הבנות מהבית ,פרק ב' של הסיפור מנקודת ראותה של מרים:
מנקודת ראותם של העובדים הסוציאליים סיפור המעשה שהתחיל עם ההתעללות המינית בנופר
הוא סיפור שעדיין לא בא על תיקונו ומצפה לפתרונו באמצעות הרחקה לתמיד של הבנות מהבית ,או
בדרך של פתרון אחר ,שיביא תיקון להתעללות המינית ,שעל פי תפיסתם מרים הייתה שותפה לה.
לא כך הוא מנקודת ראותם של עורך הדין ,העובדת המשוחחת עם מרים ומרים עצמה.
מנקודת ראותה של מרים לא ההתעללות המינית אלא הוצאת הבנות מתחילה את הפרק השני
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בסיפור חייה .העימות המרכזי בסיפור זה הוא בין מרים ,שרואה עצמה פגועה

לבין העובדים

הסוציאליים ,השבר הוא שבר לקיחת הבנות .הנורמה המופרת היא שלוקחים בנות מאם אחראית
ומסורה .כך ,ככל הנראה מדברי מרים ,רואה את הדברים גם עורך הדין ,שעליו היא אומרת שהוא
"עורך דין חזק .הולך על האמת .רק על האמת .אומר לי מרים ,אני יודע ,חמש שנים גידלת לבד ואיך
אומרים שאת לא מספיק אחראית? איך הם קובעים שאת לא אחראית?" מבחינתו ,לפחות כפי
שמציגה זאת מרים בדיבור המשלב את ראייתה שלה עם ראייתו שלו ,הסיפור הרלוונטי הוא סיפור
הוצאת הבנות מהבית ,והקביעה שמרים אינה אם מספיק טובה ואחראית .התיקון המתבקש הוא

 57בהקשר זה אומרת מרים כי רק הקשר עם אניטה פקח את עיניה "מי פתחה בי עיניים? מי הראה לי את
הדרך? מי טיפל בי עד היום? אניטה .היא אמרה לי מרים את רואה דברים חיוביים .תסתכלי דברים שליליים גם.
אמרתי יע..לאניטה אם היה לי את זה תאמיני לי גם לביקורים לא הייתי הולכת".
 58על המריבות אומרת מרים" :וכל הזמן הייתי מזכירה לשאול מה עשית לילדה שלי ,ואיך עשית את זה ,וכל
הזמן היה לנו רק מריבות ".סיבה נוספת למריבות היא המאבק על השליטה בבית" :אמרתי לו – אין ,אתה לא
תתפוס את המקום שלי" .וכך היא גם אומרת לילדות" :אבא יצא מהבית כי לא הסתדרנו ואתם יודעים שאני ואבא
לא הסתדרנו .והוא לא עזב את הבית בגללכם" .ולגבי ההתדרדרות של שרי ,שבעקבותיה פנו ליועצת – פנייה
שהסתיימה בהוצאת הילדות מהבית היא אומרת" :הם הרגישו אהבה ,מה שפגע בהם זה הריב ,המריבות בינינו,
זה כן פגע בילדים .זה פגע בילדים .במיוחד בשרי .היא מאוד רגישה .חבל על הזמן ,היא ילדה מאוד רגישה .אז
זה פגע בשרי".
 59על יציאתו מהבית היא אומרת" :תאמיני לי .היום טוב לי .אני מרגישה הקלה .אני מרגישה טוב".
 60מרים חוזרת ואומרת לאורך כל השיחה ש"פגעו בה"  -מיד עם תחילת השיחה היא אומרת" :ראית איזה
סגורה הייתי וראית כמה פגעו בי .פגעו בי עמוק .למה להוציא לי את הילדים למה?" ואחר כך" :אבל מה ,פה דפקו
אותי… תאמיני לי היא )עמית ,העו"ס .י.פ( שהרסה לי את כל הכנופיה .היא זאת ש… עמית ,היא הרסה לי הכל"
ובהמשך" :עשו לי מלכודת ,יעל .מלכודת".
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החזרת הבנות לאימן .מנקודת ראות זו שני סיפורי המעשה האחרים :סיפור נישואיה וגירושיה של
מרים וסיפור ההתעללות המינית הם בבחינת 'סיפורי עבר' שאינם קשורים להוצאת הבנות.
הניגודים )ח( בסיפורים והפרשנויות השונות לסיפורים אלה :קביעת גבולות שונים לסיפוריה של
מרים מעידה גם על פרשנות שונה שהעניקו שומעים שונים לסיפורים .כאשר מרים מספרת ששאול
היה האדם היחיד בעולמה שעימו נהגה לדבר ולהתייעץ נדמה שהוא מוצג בסיפורה כקוטב נייטרלי,
מייעץ .לפי פרשנות זו מרים היא הקוטב החיובי :היא נערה בת שמונה עשר המאוהבת במי שהיה
עבורה אוזן קשבת וכתף לבכות עליה – שאול ,שמנקודת ראות זו עשוי להיתפס כקוטב המייעץ.
למרות זאת היא אינה מקבלת את הכרעתו ובניגוד לדעתו מתחתנת עם הארוס שאביה בחר עבורה
)לדבריה ,משום שאיים כי יתאבד אם לא תעשה זאת( .על פי פרשנות זו הסיפור ,כמו סיפור הסרט
"חתונה מאוחרת" )שעוסק בנוהגי החתונה בעדה הגרוזינית( ,הוא על המשולש של האהוב/ה לעומת
הארוס/ה הכפוי/ה .כך רואה זאת העובדת הסוציאלית המשתתפת בשיחה.
לעומת זאת ,אם הקיטוב בסיפור הוא בין מרים ,הקוטב החיובי ,לאביה ,לארוס ולשאול
כאחד 61אזי בעימות זה שלושתם מייצגים את החברה הגרוזינית וערכיה שמולה מתייצבת מרים
ולא יכולה לה .אם הדבר הוא אכן כך  -הרי שאז חסר בסיפור הקוטב הניטרלי ,המייעץ )ומרים אכן
מציינת שאז לא היה לה עם מי לדבר( .בסופו של דבר מרים ,הקוטב החיובי ,פשוט נכנעת לקוטב
השלילי ,כלומר ,לגברים הגרוזיניים בחייה )ששאול ,אינו אלא אחד מהם( .במקרה זה משמעות
הסיפור היא אמנם רומנטית ,אך רומנטיקה בגרסה ישראלית שלפיה מימוש האהבה אינו מחייב
נישואין .מנקודת ראות זו זהו סיפורה של הבת הגרוזינית ,שנקרעת בין מוסכמות החברה
המצומצמת – החברה הגרוזינית ,לבין מוסכמות החברה הרחבה ,החברה הישראלית .זה אינו
הסיפור הקלאסי של האב שמפריד בין הבת לאהבת חייה ,אלא סיפורה של בת ישראלית ,השבויה
בכבלי מוסכמות החברה הגרוזינית .62כפי שראינו לעיל ,זיהוי הקטבים וראיית אפשרויות הקיטוב
השונות של הסיפור מאפשרים לקורא לקבוע את משמעות הסיפור .בדוגמא שלעיל :סיפור המשולש
הרומנטי לעומת סיפור הנערה ההרפתקנית שמבקשת לחיות על פי נורמות החברה הישראלית ולא
על פי נורמות החברה הגרוזינית ,שלתוכה נולדה.
פרשנויות שונות לאותו סיפור ניתן למצוא גם בסיפור ההתעללות המינית .על פי העובדים
הסוציאליים בקוטב החיובי נמצאות הילדות ,בקוטב השלילי נמצאים שאול ומרים ,ואילו העובדים
הסוציאליים עצמם ,יחד עם בית המשפט מהווים את הקוטב הניטרלי ,שמכריע להרחיק את הבנות
מהוריהן .בראייה זו הסיפור ,שמתחיל עם גילוי ההתעללות המינית בנופר ממשיך בחשדות שגם שתי
בנותיו הביולוגיות של שאול עברו התעללות מינית ,ולא יסתיים כל עוד מרים נמצאת בקשר עם
שאול ,לפחות עד שמרים תשכנע אותם כי היא ניתקה כל קשר איתו .הסיפור ,לפיכך ,הינו סיפור
הצלת הילדים מאם משתפת הפעולה ,שאינה מגנה על בנותיה כראוי.
 61מרים מספרת ששאול מסרב לשכב איתה לפני הנישואין ,כלומר ,מסרב להיות פרטנר לבילויים – ומעמיד
עצמו כחלק מהעדה הגרוזינית כולה .גם ביחס לילדים הוא מייצג נורמות חינוכיות 'לא ישראליות' וגם בתחום זה
מרים מתעמתת איתו.
 62דובר קוסשווילי ,במאי הסרט 'חתונה מאוחרת' אומר בריאיון על החתונה בחברה הגרוזינית )מוסקו(2001 ,
כי" :בחברה הגרוזינית החתונה נתפסת כשיא של החיים .מרגע שהתחתנת אתה מתחיל לרדת ,מתחיל לחיות
בשביל השיא של הילדים שלך .זה כמו מרוץ שליחים ,שבמקום מקל מעבירים חתונה .הורה גרוזיני ,המשימה הכי
חשובה בחיים שלו זה להביא את הילדים שלו לחתונה .להורים כאלה קשה מאוד להגיד :לא מעניין אותי המשימה
של החיים שלכם ,אני לא בא! הם לא מבינים את זה .הם לא יניחו לך ,ואתה תבוא אתם… מה שגיליתי בכל
הפגישות )עם ארוסות פוטנציאליות .י.פ (.זה שהם מבחינתם לוקחים אותך לגרוזינית ,אבל כשאתה מגיע לשידוך,
אתה מבין שאין כבר גרוזינית .היא ישראלית הבחורה .נישואים לא יצאו מהשידוכים ,אבל זיונים כן … .אני אומר
לך ,אין כבר גרוזיניות .זה רק ההורים שעוד חושבים ככה .בשביל להיות גרוזיני אתה צריך להיות בגרוזיה".
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סיפור האם המשתפת פעולה הוא בעיני מרים סיפור הפגיעה באם אחראית .בסיפור זה בקוטב
השלילי נמצאים העובדים הסוציאליים ,בקוטב החיובי נמצאים היא") ,אם אחראית"( ,הילדות
ובמידה מסוימת גם שאול ,שעל אף שהיא למדה לראות בו גם את השלילי ,היא רואה בו אב טוב
לילדיה ,ומסרבת לקבל כי הוא התעלל בבנותיו הביולוגיות .עורך הדין ובית המשפט ,הם בעיניה
הקוטב הניטרלי .לגביה )וכאמור ,גם בפרשנותו של עורך הדין( אין כאן סיפור שמשמעותו "הצלת
הילדים" אלא סיפור האם האחראית שהממסד פוגע בה .העובדת-השומעת מצטרפת לפרשנות זו
כאשר במהלך השיחה היא שומעת ממרים שבדיון בו הורחקו הבנות ,בקשת העובדים הסוציאליים
להרחיק אותן נפלה עליה בהפתעה )בניגוד לנוהל התקין ,לפיו על פקידת הסעד להראות לה את חוות
הדעת שלה והמלצותיה לפני הדיון( ובעיקר כאשר היא מגלה כי הבנות הושמו בחינוך דתי-חרדי,
כשהוריהן אינם דתיים כלל.
סיפור המפגש בין העובדת למרים
למרות שהמטרה הרשמית של העובדת היא 'לשמוע' את סיפורה של מרים ,כפי שראינו ,היא
אינה מצליחה להבין את הסיפור כפי שמציגה אותו מרים .בסיפור בן שני הפרקים היא רואה שלושה
סיפורי מעשה נפרדים )סיפור המשולש הרומנטי ,סיפור ההתעללות וסיפור הרחקת הבנות( .כתוצאה
מכך היא אינה מבינה מרכיבים מרכזיים בסיפורה של מרים ,ובעיקר מדוע מרים אינה רואה ולא
ראתה בהתעללות המינית בנופר נקודת שבר ביחסיה עם שאול .לכן ,בפסקה  ,21היא מנסה לברר את
תגובותיה של נופר ,הבת שעברה התעללות מינית .התשובות שהיא מקבלת אינן עונות לשאלותיה:
היא שואלת איך נופר עברה את מה שעברה ואיך היא עכשיו ,ומקבלת תשובה שמתייחסת לניתוק
בינה לבין האם )לשהותה בפנימייה אליה עברה ביזמת אמהּ כדי למנוע התדרדרות של גיל
ההתבגרות( ולא להתעללות המינית .בדומה לכך ,מיד אחר כך בתשובה לשאלה "לא מפריע לה שאת
בקשר עם שאול?" מרים שואלת "למה למנוע את הילדים האלה מהאבא" בלא להתייחס כלל
לטראומה של נופר ,שאליה רומזת העובדת ועליה שאלה.
מרים אינה מנסחת את מטרת הפגישה מבחינתה ,אך בסיפוריה על אירועי עבר היא חוזרת
פעמים רבות על הציפייה שלה שעובדים סוציאליים לא ישאירו אותה לבד בהתמודדותה עם
משברים שונים בחייה ,יתמכו בה ולעתים אף ייעצו לה על הדרך הנכונה .על פי האנלוגיה לסיפורי
המשנה שמספרת מרים במהלך המפגש ניתן היה להניח כי מרים תראה גם במפגש זה במה
להתייעצות באשר למשברים הנוכחיים בחייה .וכך גם רואה זאת העובדת המשוחחת אך כאשר
מרים מעלה באחד מסיפורי המשנה את הקושי שיש לה עם התינוקת ,שלאחר צאת אביה מהבית
התרגלה לישון במיטת האם ,העובדת חוזרת שוב ושוב על עצותיה ,למרות שמרים אינה קשובה להן.
בדומה לכך העובדת מייעצת למרים גם באשר למשפט הצפוי לה ,וזאת למרות שבהקשר הנתון מרים
אינה מבקשת את העצות שהעובדת מנדבת בעת המפגש .מבחינתה מטרת המפגש הפעם אינה
התייעצות או קידום פתרון למשברים בחייה .היא 'מסכימה' לשוחח עם העובדת לא משום שהיא,
כדבריה" ,מאמינה בה בעיניים עצומות" ,אלא בעיקר ,כפי שעולה מסיפורי המשנה ,כדי להוכיח שלא
היה ראוי שייקחו ממנה את ילדיה משום שהיא אם אחראית וטובה.
אם אכן זו הייתה מטרתה של מרים במפגש – היא מצליחה בכך.
העובדת אמנם רואה בסיפור ההתעללות המינית סיפור העומד בפני עצמו ,עם שבר שמחייב
תיקון ,והיא רוצה לשמוע "מה קרה" לנופר ,הבת שבה בוצעה ההתעללות )במונחים מתחום
הסיפורת :כיצד תוקן השבר( ,אך מרים ,שאינה רואה בסיפור שבר שמחייב תיקון ,אינה מתייחסת
לשאלות העובדת בנדון .מאידך ,העובדת ,כמו מרים )ובניגוד לעובדים הסוציאליים האחרים( רואה
בסיפור הוצאת הילדות מהבית סיפור בפני עצמו ,שאינו קשור להתעללות המינית .לכן די מהר
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שתיהן מתמקדות בסיפור זה ,שבו מוצאת מרים את התמיכה שהיא מצפה לה ,בראייתה את עצמה
כאם אחראית .עד אמצע השיחה ,עד שעולה סיפור הוצאת הבנות ,העובדת-השומעת ,שואלת שאלות
הבהרה עובדתיות ובודקת סוגיות בעייתיות לגבי חייה של מרים ,ההתעללות בבת ועוד .מרגע
מסוים ,כשעולה סיפור הרחקת הבנות – השיחה ,שהחלה בהקשבה זהירה מתפתחת בכיוון של
תמיכה מלאה של העובדת עד כדי הזדהות הבאה לביטוי בסופה של השיחה כאשר ,תוך כדי
התבוננות בתמונות שמרים מציגה בפניה ,היא מגלה שהבנות נמצאות בחינוך דתי ומגיבה במלים
קשות )"שערוריה"( ,אחרי שוידאה כי האם כלל אינה דתית.
התוצאה היא שהפגישה ,שהתחילה בבדיקה זהירה של סיפורה של מרים – מסתיימת בהזדהות
של העובדת ,תוך התעלמות מנקודות בלתי ברורות בסיפורה של מרים .סיפורו של המפגש הוא ,אם
כן ,סיפור שבו הפונה מביאה את העובדת להזדהות עם אותן נקודות בסיפורה בהן היא מחפשת
תמיכה ,ללא עמידה על ההבדלים בפרשנויות ביניהן או על סוגיות בעייתיות .הן מתרכזות במשותף:
העובדת ,כמו מרים ,רואה בסיפור הוצאת הבנות סיפור חדש )בעיניה – סיפור שלישי ,בעיני מרים –
סיפור שני( ומסכימה לתיאורה של מרים את עצמה כאם אחראית )כך ,למשל ,היא מדגישה את
המחמאות שקיבלה מרים על אימהותה במעון ,מקום עבודתה של העובדת( .אם מטרת הפגישה מצד
שתי המשתתפות הייתה תמיכה – מטרה זו הושגה .אך אם המטרה הייתה הקשבה – הקשבה זו
הייתה חלקית והעובדת אינה יורדת לסוף דעתה של מרים הן ביחס לסיפור נישואיה והן ביחס
לראייתה את סיפור ההתעללות המינית בנופר כסיפור המשך ולא כשבר המחייב תיקון.

ד .המפגש עם אביבה
השיח בין אביבה לפקידת הסעד במפגש זה מתאפיין בחילופים מתמידים בין מוען-נמען .פקידת
הסעד-המטפלת היא גם 'שומעת' וגם 'מספרת' .היא מובילה את השיחה מראשיתה ,מעלה נושאים –
כותרות )ו (2שמסכמות אירועי עבר ואילו הפונה ,הנמענת ,נענית לנושאים אלה ומעבה אותם
בסיפוריה .הדבר מעיד על קשר הדוק בין המטפלת-פקידת הסעד לאביבה ,הפונה .קשר שבא לביטוי
גם בסגנונן של המטפלת ואביבה' .ביטוי נוסף לקשר הוא ההסכמות הרבות ביניהן ,שחלקן נבנה כבר
בשיחות קודמות והמטפלת מזכירה אותן במהלך המפגש ,וחלקן מתגבש בשיחה הנוכחית ,כשאביבה
חוזרת על המילה 'נכון'  20פעם במהלך השיחה ,תמיד בהתייחסות לדברים שאומרת המטפלת ,ועוד
 4פעמים בצירוף 'לא נכון' )במובן של לא ראוי או לא רצוי( ,כשהיא מתייחסת להתחמקויות שלה
משיחה עם המטפלת .כך נוצר סיפור המפגש ,הבנוי על הקבלה שאביבה מקבלת את המושגים
שטבעה המטפלת בשיחה זו ובשיחות קודמות .מושגים אלה מתקבלים ככותרות שנבנות זו על גבי
זו ,תוך שהן יוצרות את סיפור המפגש ואת התיקון שהוא מציע ,שגם אותו אביבה מקבלת.
הביטוי החופשי של אביבה נעשה בתוך מסגרות אלו .כשהשאלה עד כמה מדובר ב'ביטוי חופשי'
היא שאלה פתוחה ,ועוד נדון בה בסיכום.
בהקשר זה ניתן לראות במפגש תהליך מעניין ביחס לכותרת 'קשיים עם שי-אל' ,כותרת
שגובשה בשיחות קודמות שפקידת הסעד מזכירה..." :ודברת על זה מאוד באומץ ומאוד הערכתי את
זה על הקשיים שאת מרגישה שיש לך עם שי-אל?" המלה 'קשיים' ,שעולה כאן לראשונה ,היא
כותרת המסכמת סיפורים והתרחשויות שאירעו בעבר .בתגובה לאזכורם הפונה ,אביבה ,אינה
מספרת על קשייה שלה עם שי-אל אלא על קשיי הפרידה של שי-אל בזמן החזרה לפנימייה ,ומוסיפה
קושי הנובע מכך שבחופשות הילדה נמצאת אצל חברות ולא בבית .המטפלת מזכירה שוב פעמיים
את הקשיים שדובר בהם בעבר ,ובשני המקרים אביבה מסכימה לדברים ומתארת את קשיי הפרידה
של שי-אל להם היא מוסיפה את הקושי להתקרב לילדה ולהבין אותה ,ואת הקושי שלה לסייע לה
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בשיעורי בית ובהתמדה בבית הספר .המטפלת מחדדת את השאלה כשהיא שואלת "מה לדעתך צריך
לקרות כדי שהיא כן תוכל לחזור? ואז ממקדת אביבה את הבעיה כבעיה נפשית" :זה הבעיה
הנפשית ,נפשית ,נפשית .מה זה הבעיה הנפשית? זה להתמודד עם הבעיות שלה היומיומיות שלה .מה
זה הבעיות שלה? תמיד רוצה לצאת לחברות ...וכשהמטפלת שואלת :מה את אומרת על עצמך
אביבה?" היא עונה" :אני אומרת אני לא יכולה לעמוד בהתמודדות בבעיות שלה ".כלומר ,כשהבעיה
נאמרת – היא מועצמת ולכן מיד אחר כך עולים הקשיים שיש לאביבה עם שי-אל בתחום המיני ,והם
מועצמים כדי כך שאביבה מתארת אפשרות של אונס ששי-אל תעבור וכתוצאה מאונס חזוי זה
אביבה תתמוטט יחד עם הילדה...
המטפלת מעודדת את אביבה לדבר על 'קשיים' ,בהיגדים ולא באמצעות מטפורות )כפי שעשתה
זאת כשהתבטאה באופן חופשי( ולהתמקד בקשיים עם שי-אל ,למרות שלגבי אביבה קשיים אלה
אינם בהכרח המרכיב המרכזי בתחושת העומס שלה .הדבר בולט גם בפסקה המסכמת של נושא זה:
אחרי שעלו החששות מהתחום המיני המטפלת שואלת את אביבה במה שי-אל דומה לה ,ושאלתה
מכוונת ,ככל הנראה ,לקטע המיני )שהרי אביבה עברה התעללות מינית(  -אך תשובתה של אביבה
מכוונת לתחום אחר :הדרך שבה שי-אל מנסה לקנות את אמה באמצעות עזרה בבית.
כלומר ,אביבה אמנם חשה קושי ומבטאת אותו בדרכים עקיפות :בלשון המטפורית ,בדימויים
וכדומה ,אך רק בהכוונה של המטפלת היא נותנת לו ביטוי מילולי ,וממקמת אותו ביחסיה עם שי-
אל ,בשעה שבביטוי העקיף של הקושי הוא אינו ממוקד בשי-אל אלא בעומס החיים בכלל ובבת
הקטנה ש"מטפסת עלי כמו שמטפסים על עץ".
כאמור ,הקשיים עם שי-אל הם כותרת )ו (2שהתעצבה כבר בעבר וקשיים אלה הם אחת מאבני
הבניין או ה'כותרות' מהם נבנה סיפור המפגש בין אביבה לפקידת הסעד.
סיפור זה אינו הסיפור שמספרת הפונה ולא הסיפור שמספרת פקידת הסעד ,אלא הסיפור
שמתנסח וצומח במפגש ביניהן ,בשיחה ,שמשמשת עילה להעלאת אירועים מהעבר  -אך היא מרכז
ההתרחשות .המשבר שבעקבותיו מתקיימת השיחה התרחש שנים רבות לפניה .הנורמה שהופרה
הייתה שאם צריכה להתמודד עם הקשיים שגידול הילדים מציב בפניה ,וכי גם כשמדובר בילדים
'קשים' אם אוהבת את ילדיה ואינה דוחה אותם .הוצאת הבת מהבית הייתה שלב בתהליך התיקון
ועתה ,לפני דיון בוועדת החלטה עולה השאלה האם הילדה חוזרת מהפנימייה הביתה או לא .אביבה
דוחה אפשרות זו והמפגש נועד לבדוק מה לדעתה "צריך לקרות כדי שהיא כן תוכל לחזור" .הסיפור
נרקם על ידי המטפלת על סמך דבריה של אביבה בשיחה זו ובשיחות קודמות ביניהן .כפי שראינו
אביבה היא הראשונה שמעלה את האנלוגיה בינה לבין ִבּתהּ ואת האנלוגיה הניגודית בינה לבין אמהּ.
המטפלת מנצלת את האנלוגיות ליצירה של סיפור המפגש ,שבמונחים מהפסיכולוגיה הנרטיבית ניתן
לתארו כסיפור הטיפולי )עומר ואלון ,(1997 ,שאביבה מקבלת ומסכימה איתו ,במונחים של וייט
ואפסטון ) (1999ניתן לתאר סיפור זה כסיפור 'הדומיננטי'.
על פי תיאור זה שי-אל ,הילדה הקשה והדחויה במשפחה ,מסמלת לאביבה את עצמה בילדותה,
כילדה דחויה ,שעשתה הכל כדי לרצות את אמהּ ולזכות באהבתה .האנאלוגיה בין שי-אל ,הבת
לאמהּ ,אביבה ,עוזרת לאביבה להבין את הקושי של ִבּתהּ ,משום ש"הייתה בנעליה" .בניגוד לאמהּ,
שגם היא דחתה את ִבּתהּ אך לא הייתה מודעת למה שהיא מעוללת לילדה ,אביבה מוכנה לבקש
עזרה ,לדבר על הקשיים ולהתמודד איתם .לכן היא מבקשת טיפול לעצמה ,מתוך הנחה שכאשר
תלמד לא לדחות את עצמה ,גם לא תדחה את ִבּתהּ וניתן יהיה לדבר על חזרת הילדה מהפנימייה.
ובּתהּ תעבודנה על הקשר ביניהן במסגרת
בינתיים ,משום שלילדה 'אין זמן לחכות' – האם ִ
הפנימייה .המפגש מסתיים בהסכמה הדדית על סוג התיקון הרצוי והכנות למימושו ,כדי לחולל
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שינוי בקבלתה של אביבה את עצמה וכתוצאה מכך בקבלתה את הבת ,שיותר מאחיה מסמלת לה
את עצמה בילדותה .טיפול שהוא שלב בדרך לתיקון המלא :חזרת שי-אל מהפנימייה.
כאמור ,לתוך פעולת הסיפר 'משתרבבים' סיפורי העבר ,שמוזכרים באמצעות כותרות,
המסכמות את האירועים שכבר דובר בהם ומוסברים מחדש בסיפורים חדשים שאביבה מביאה
למפגש .הכותרות ,שאינן משתנות במהלך המפגש ,משמשות את המטפלת ביצירת הסיפור הטיפולי,
סיפור המפגש שהוצג לעיל .בניגוד לרוב סיפורי המעשה במחקר זה  -סיפור מעשה זה מבוסס על
צירוף סיבתי של אירועים )א (5והוא מאופיין בראייה תהליכית ואנלוגיה ניגודית בין אירועי העבר
לאירועי ההווה ולתיקון שיתבצע בעתיד .סיפור זה ,שיוצר רצף סיבתי בין האירועים ,מתבסס על
הפרשנות ועל ה'קריאה' הפסיכולוגית שהמטפלת קוראת את סיפורה של אביבה )ו ,(1קריאה
המתבססת על מודלים פסיכולוגיים ,שמחפשים את הסיבה להתרחשות בהווה בהתרחשויות
בילדות .בבסיסן של תיאוריות אלה עומד רעיון התת-מודע :דחפים ,תשוקות ורגשות שלא לכולן
האדם מודע ,אך הם משפיעים על רגשותיו והתנהגותו.
הרגישות שמבטאת המטפלת במפגש מתבטאת בכך שהיא אינה מכניסה למפגש 'כותרות'
שאביבה לא הביאה בעצמה למפגש הנוכחי או למפגשים קודמים ביניהן .יחד עם זאת – משמעות
ה'כותרות' או התכנים שכל אחת מהן מעניקה לכותרת אינם זהים .לאורך כל המפגש – אביבה
מנסה להעניק תכנים לכותרות
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 ,למלא פערים בהתאם להבנתה כותרות אלו אך גם בהתאם

לציפיות של המטפלת )ראו נושא הקשיים עם שי-אל ,שבתחילה מתפרשים כקשיים של שי-אל
בפרידה ובחזרה לפנימייה(.
תיאורה של אביבה את עצמה או את קשייה בגידול שי-אל )למשל ,כאם שאינה מפלה בין
ילדיה ,או את קשייה בגידול שי-אל כקשיים של שי-אל(  -לא תמיד משתלב עם התיאור העולה
מהסיפור הדומיננטי במפגש )אביבה כאם שאינה מתמודדת עם קשיי בתה או כאם שדוחה את
ילדתה( .בדינאמיקה שבין אביבה לבין פקידת הסעד ניתן לראות כיצד "הטקסט מעצב את הקורא"
ו"ממריץ אותו לשֹנות את תפיסותיו הקודמות" ) ,Eco,1979עמ'  ;7מצוטט אצל רמון-קינן.(1984 ,
או במונחי ההבנייה החברתית כיצד השיח מעצב את הזהות ) ,(Wigren, 1994אך גם כהדגמה
לאבחנתם של וייט ואפסטון לשיחה טיפולית שבה "הסיפורים שהסיפורים שבאמצעותם הם
מתארים את ניסיון חייהם ....אינם מייצגים במידה מספקת את הניסיון הנחווה שלהם" )וייט
ואפסטון ,1999 ,עמ'  .(41 -40יתר על כן :כאמור ,הסיפור הדומיננטי במפגש מתבסס על 'הקריאה
הפסיכולוגית' של האירועים ,הנקשרים בקשר של סיבה ותוצאה לתיאור התפתחותי-תהליכי .כפי
שנראה בבדיקת סיפורי המעשה שאביבה מספרת במפגש ,הדרך שבה אביבה מקשרת בין אירועים,
אינה תהליכית ,והדבר עשוי להצביע על כך שאביבה ,אף שהיא מסכימה לתיאור ,אינה שותפה לדרך
הקישור הסיבתית ולתיאור התהליכי של הקשר בין האירועים .כלומר ,היא מקבלת את התכנים:
'מה שמסופר' אך לא 'איך' הוא מסופר ,כלומר ,את המודל שעל פיו הסיפור נבנה.
 63למשל ,דו השיח הבא :אביבה :נכון ,בהרבה דברים קשה לי איתה( אם זה להתקרב אליה רגשית נפשית אם זה
להבין אותה בהרבה דברים כן ,היא מזכירה אותי בהרבה דברים כמו שהייתי בילדותי כשאני רציתי ז.א .את
החיבוק והנשיקה אני ידעתי אם אני לא יעשה משהו אז אני לא אקבל את זה כשלא רצו אותי אז דחו אותי לפינה".
המטפלת :מה שאת אומרת בעצם אתך היא צריכה יותר להתאמץ כדי לזכות בחום ובאהבה שלך?
אביבה :כן ,אבל גם אני צריכה להתאמץ כדי להגיע אליה .
המטפלת :מה זאת אומרת?
אביבה :ז.א אומרת בואי נאמר א ..לצאת אתה להיות אתה יותר ואני לא עושה את זה פשוט ,לא עושה את זה .יש
משהו שעוצר אותי לא עושה את זה אמנם כספית אני יעשה הכל לתנת לה .אעשה הכל בשביל שיהיה לה הכל
טוב אבל היא מרגישה שאני דוחה אותה ז.א אני אוהבת אותה אבל לא יכולה לא יכולה לחבק אותה או ,לא יכולה,
אין לי מושג לדברים האלה.
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א .איילת
שני הסיפורים הראשונים ,שמסבירים מדוע יוזמת איילת את השיחה )היינו את פעולת הסיפר(
הם היחידים בשיחה שאינם מתייחסים ליחסי אם-בת .הנורמה שהופרה בסיפורים אלה וגרמה
למשבר היא שאנשים צריכים לעשות משהו בחייהם )כשאני ,איילת ,לא עושה כלום( .בעשרת
הסיפורים האחרים בשיחה הנורמה המופרת וגורמת למשבר היא" :ילדות מעריכות את אמהותיהן
ולא פוגעות בהן" ,נורמה שהפנימה בילדותה ,כשראתה את עצמה כבת נאמנה שמגנה על אמהּ ומנסה
למנוע ממנה פגיעה וסבל .עתה כאם ,היא רואה שוב ושוב כיצד ילדתה מפרה נורמה זו ,ויוצרת
משברים חוזרים ונשנים.
הסיפורים מתגלגלים זה מתוך זה בקשרים אנלוגיים שאיילת עורכת .מהסיפור על ההגרלה
וההחלטה ללמוד ,שמוסברת בין השאר באמירה" :אני לא רוצה לשבת כל הדורות לחטט עם העבר
שלי ← לאנלוגיה לגרוש ,שבניגוד לה 'המשיך את חייו' ← ו"מי אכל את זה? אני .אני .הבת שלי לא
מעריכה אותי ".ולמשבר הראשון בינה לבין הבת :איילת 'מגלה' שבתה אינה מעריכה אותה.
מסיפור זה היא עוברת לספר על אמא שלה ,שיצאה מהבית – והתיקונים שהיא כבת שמגנה על
אמה מתכננת למשבר ,מכאן ,שוב על דרך האנלוגיה – לאחותה ,שפוגעת באמה בהריונות שלה
שמחוץ לנישואין – ואל עצמה ,כילדה שהגנה על אמה.
בהמשך ,בעקבות שאלת המטפלת "למה את מרגישה שהילדה אינה מעריכה אותך?" איילת
מספרת  5סיפורים ,שבכולם בתה ,הילדה ,פוגעת באמה :מספרת לזרים על בית המעבר )שאותו היא
אוהבת( ו"מכניסה אותי לסרטים כאלה" "...חשבתי פעם שזה מהסיוט שהיה לי ,אבל זה לא
מהסיוט שהיה לי .זה סיוט שהיא רוצה להכניס לי ,".אומרת לאיילת שהיא אמא רעה; רוצה לנסוע
לאביה ומתכוננת לנסיעה )"ציירה אותו ואותה :זוג משמים"(; זרקה על איילת לגו; וסיפור אחרון:
הילדה אומרת לה שהיא לא תלמד כי "אבא אמר שאת בכלל לא חכמה .את לא יודעת אנגלית".
פעולות התיקון בסיפורים :המאפיין המרכזי של סיפוריה של איילת בשיחה הוא ריבוי
התיקונים לכל משבר .מלבד סיפורים  ,II ,Iו ,VII-שמתקשרים לאמירה "באתי בקשר ללימודים"
)לפעולת הסיפר( וכן הסיפור האנלוגי מהילדות של איילת )סיפור –  ,(VIשהם הם בעלי פעולת תיקון
אחת בלבד ,כל שאר הסיפורים הם בעלי מספר תיקונים )בין  3ל ,(10-ואילו לארבעת הסיפורים
האחרונים ,שהגיבורה המשנית בהן היא הילדהִ ,בּתהּ של הדוברת ,המספרת -יש  18תיקונים
משותפים ,המשובצים בין הסיפורים.
ריבוי התיקונים בכל סיפור והעובדה שמרבית התיקונים של המשבר אינם בגדר עשייה
עכשווית ,אלא עשייה לעתיד ,פנטזיה ,תיקון בדיעבד )שהוא בלתי אפשרי( ,הצעת תיקון )שמישהו
אחר יעשה או לא יעשה( והימנעות מעשייה ,אמירה או רגש – יוצרת מצב שיש הרבה מאוד תיקונים
ואף לא תיקון אחד אמיתי .התוצאה היא שלאורך כל השיחה הסיפורים שאיילת מספרת אינם
שלמים ואינם מגיעים לידי סיום )איחוי או קרע( ,ורק בסוף מכלול הסיפורים בתוך תיקון של סיפור
נוסף הבא להוכיח כי ילדתה פוגעת בה אומרת איילת שוב ,בפעם התשיעית בשיחה" :אני ְ
אל ַמד" .גם
אמירה זו מתייחסת לעתיד הרחוק! ,64אך הפעם נוצרת תחושת סיום .הסיום אינו של סיפור המעשה
)גם הפעם התיקון מתייחס רק לעתיד הרחוק ודבר לא נעשה כתיקון למשבר( אלא של המפגש.
ָמד בבית
" 64אני אוכיח לכם שאני כן יכולה ללמוד ,כן אני אצליח בלימודים ,כן אני אשלים בגרות .ואני עוד אַלּ ֵ
ָמד בבית הספר שלך חינוך .הבנת?"
ָמד ,אני אַלּ ֵ
הספר שלך .עוד שלוש ארבע שנים תהיי בכיתה ד' או ה' ,אני אַלּ ֵ
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ב .ליסה
סיפור המפגש ,הסיפור שעימו ובשלו הגיעה ליסה לשיחה עם העובדת הסוציאלית ,הוא הסיפור
המרכזי במפגש )ליסה רבה עם בני ,זרקה אותו מהבית ובאה למפגש כדי להסתייע בעובדת ולגרום
לבני שיחפש ויימצא עבודה ,או שלא יחזור הביתה( .יחד עם זאת בשיחה עם ליסה משובצים סיפורי
מעשה נוספים מההיסטוריה המשותפת של המשפחה.
ברוב הסיפורים הנורמה שמופרת קשורה לתפקידיו של בני כאב ,שהוא אינו עומד בהם) .לעבוד,
אך גם להביא את הילדה לגן ,או להעיר אותה כדי שהיא תיקח את הילדה לגן ,לאפשר לה לצאת
לסידורים ובזמן זה לשמור על הילדה וכדומה( בסיפורים אלה התיקון הוא או ויתור או הפעלת כוח,
לעתים תוך היעזרות באדם חיצוני שיסייע לליסה להביא לתיקון הרצוי בעיניה .כך ,למשל ,באחד
הסיפורים ליסה מפעילה את יוסי סיאס ,לא רק כדי שיסייע לבני למצוא עבודה אלא גם ובעיקר כדי
שלבני 'לא תהיה ברירה' והוא יצטרך לצאת לעבוד .סיפור נוסף שמשובץ בשיחה קשור לתפקודו של
בני כבעל ,שאינו מכה ,מרביץ ,מקלל – אך לא 'מרים ידיים' .הסיפור עולה בהקשר לסיבת האבטלה
של בני – האיסור על אחזקת נשק ,שבשלו אינו יכול להמשיך לעבוד כמאבטח .אחותו של בני
התלוננה על איומים ברצח ובעקבות זאת נשלל רישיון הנשק שלו .הנורמה המופרת היא שאחות
אינה משקרת לגבי אחיה ,וליסה הרי מעידה על כך שבני אינו אלים.
מן התיקונים עולה תפיסת עולם שבמרכזה עומדים יחסי כוח ושליטה .רק שני תיקונים
אפשריים :או שליטה על הזולת ,שיסייע בתיקון )לעתים בסיוע והשפעה של אדם חיצוני ,כמו יוסי
סיאס( ,או ויתור .בדרך כלל ,כשאין סיוע חיצוני הפתרון הוא ויתור .כמו בסיפור לקיחת הילדה לגן:
בני היה נוהג לקחת את הילדה לגן והפסיק אחרי שכמה ימים ,בלי לשים לב ,ויתרה לו על תפקידו
זה .כתוצאה מכך הילדה לא הגיעה לגן והמשבר לא הגיע לידי תיקון .הויתור על פתרון המשבר מוצג
לכן כ'אשמה' של מישהו אחר ,שהיא ויתרה לו ,במקרה זה :לבני.
התוצאה היא שבסיפורים שמסופרים בחלקו השני של המפגש ,בו העובדת משנה את תפקידה
ל'שומרת שלום הילד' עולה הדפוס של הורות טובה אך בלתי מתמודדת ,שעליו הצביעו הול
וסלמברוך ) ,Caring but not coping :(Hall & Slembrouck, 2003או בניסוח שמתאים כאן' :אני
אם טובה אבל בשל התפקוד של אבי הילדים איני יכולה לפתור את הבעיות בגידול הילדים'.

ג .מרים
בשיחה עם מרים היא מספרת את קורותיה ,ומשבצת בתוך הסיפורים המרכזיים של חייה
מספר רב של סיפורי משנה .בסיפורים אלה הנורמות שמופרות וגורמות למשברים הן אין לוקחים
ילדים לאם )ובסיפור אחד גם אב( אחראי ודואג ,וכן נורמות הקשורות לגידול ילדים :נוכחות קבועה
של הילדים בבית הספר ,התבגרות ללא התדרדרות לסמים ,שינה של התינוקת במיטתה ולא במיטת
האם ,גבולות מחד וחופש התפתחותי מאידך וכדומה.
בסיפוריה על משברים בחייה ובחיי ילדיה ,המשבר מתרחש 'פתאום' .כמו ,למשל ,התדרדרותה
של שרי ,הבת שבסופו של דבר הוצאה מהבית ,שעליה אומרת מרים" :בשביל שרי .הלכנו ליועצת.
אמרנו ככה וככה .מה קורה עם הילדה .במצב ,לא נראה לנו ואנחנו מבקשים שתבדקו מה המצב של
הילדה .למה היא ככה .למה פתאום הילדה מתדרדרת? יכול להיות הרבה סיבות .".בקטע זה המלה
'פתאום' בהקשר של תהליכים מופיעה  3פעמים ובשיחה כולה  18פעם .גם הבן ,רועי" ,ילד כל כך
טוב ,ילד שלומד טוב והכל ,פתאום מתדרדר לי בלימודים" .כשהעובדת שואלת על הוצאת הילדות
מהבית – איך הן מגיבות .מרים עונה על יציאת האב ואומרת" :תראי ,אני לא אומרת שזה קל להם
שפתאום אבא יוצא ,אבל הם יבינו בסופו של דבר ,זה עשיתי לטובתם ".וכשהעובדת חוזרת ושואלת
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כיצד הבנות הגיבו על הרחקתן מהבית – התייחסותה של מרים היא נקודתית .היא אינה מתארת
תהליכי הסתגלות או תהליכים אחרים שהביאו לשינוי באישיותן ,התנהגותן או אופיין של הבנות
ואומרת" :שירה כועסת ,שירה מאוד כועסת ,היא אומרת אמא את יודעת ,אני יודעת מי הוציא
אותנו מהבית ,אני יודעת ... .היא אומרת אמא ,אני יודעת מי הוציא אותנו ואני לא אסלח".
כלומר ,כשמרים מדברת על 'התדרדרות' או 'משבר' ,אלו נתפסים כסטייה מדרך הישר ,ולא
התפתחות או שינוי בדמויות ,שנתפסות ,כאמור ,על פי תפקידן .כלומר ,גם כשמתוארת' התדרדרות'
אין מדובר בשינוי בדמות מתפתחת או 'עגולה' במינוח ספרותי.
מרים מדגישה בכל סיפוריה כיצד היא הייתה זו שראתה את המשברים ודאגה לפתרונם
בדרכים שונות ולעתים יצירתיות .את התיקונים למשברים היא מתכננת באמצעות פתרונות שחשבה
עליהם או על פי ההדרכה שקיבלה בהתייעצויות עם בעל מקצוע – מורה או עובד סוציאלי .מרים
מדגישה בשיחה כי בכל השנים הקשות שעברה היא ציפתה להתערבות של העובדים הסוציאליים,
אך אלה לא היו נוכחים כאשר הזדקקה להם והיא נותרה "לבד" .רק בסיפור אחד )סיפור העברת
הילדים למיטות משלהם( העובדת הסוציאלית יוזמת את ההתערבות וגם מסייעת בביצועה .בשאר
הסיפורים מרים היא זו שמחפשת את העובד כדי להתריע על הקושי ולהצביע על פתרון )"נופר יצאה,
אני ביקשתי שנופר יצא .למה הם? אני באתי והתחננתי ,אמרתי תסגרו אותה .לא רוצה .אני לא
רוצה .הבת שלי מתדרדרת .זה המלצה שלי .אני באתי ללילך ,אמרתי לה :אפילו סגור ,תסגרו לי
אותה .העיקר שאני לא אראה את הבת שלי מתדרדרת"( .בדומה לכך בסיפור על התקופה בה שאול
היה בבית הכלא "היה מקרה ששלושה ילדים היו לי בבית חולים איזה שבועיים ושירה הייתה לי
בטיפול נמרץ ,ואין .אף אחד לא ראה אותי מה עובר עליי .עד שהתקשרתי לעובדת סוציאלית
ואמרתי לה ,תשמעי הילדה .הילדים שלי לא מופיעים לבית ספר .כבר שבועיים הילדים שלי לא
מופיעים אני לא יכולה ככה גם פה וגם שם .אני לא יכולה לעזוב ילדים חולים .אני גם לא יכולה
לעזוב ילדים שנמצאים אצל סבתא ,במקום לא בטוח והם לא הולכים לבית ספר .עד שמצאו להם
פינה .איפה מבצע עובדה? שמה יש מין וילות כאלה שמה מצאו להם פינה".
בסיפורים אלו מדגישה מרים את הצפייה שלה שהעובדים הסוציאליים יזהו את הקושי ,תוך
שהיא מדגישה כי היא הייתה זו שזיהתה את הקושי ,ושהיוזמה לפתרון המשבר באה ממנה.
לעומת סיפורי העבר ,שהגיעו תמיד לידי תיקון ,הסיפורים שהנורמה המופרת בהם היא שאין
לוקחים ילדים לאם או אב אחראים הם עדיין ללא תיקון") .ראית כמה פגעו בי .פגעו בי עמוק"( אך
עתה מרים מתכננת את התיקון לא בעזרת העובדים הסוציאליים אלא עם עורך הדין.

ד .אביבה
כאמור ,לתוך השיח המתרקם בין אביבה לפקידת הסעד-המטפלת 'משתרבבים' )א (3סיפורי
העבר שמוזכרים באמצעות כותרות ,המסכמות את האירועים שכבר דובר בהם .הסיפורים הנוספים
שמספרת אביבה במהלך המפגש באים להמחיש כותרות אלו.
רוב סיפוריה מדגימים הורות טובה מסויגת .כמו בסיפוריה של ליסה גם כאן עולה הדפוס שעליו
הצביעו הול וסלמברוך ) ,Caring but not coping :(Hall & Slembrouck, 2003או בניסוח
שמתאים יותר במקרה זה :אני יודעת מה צריך ואני עושה חלקית ,אך לא מסוגלת לעשות הכל.
למשל ,כשאביבה מדווחת לפקידת הסעד על תכניותיה באשר להשארת שי-אל בפנימייה" :אני
מעדיפה שתישאר עוד שנה .גם צפיפות ,גם הבנייה שמתעכבת ,גם אין ביכולתי כרגע לתנת לה את
מה שהיא רוצה .אמנם שילמתי עכשיו לחוגים .לה וליובל ...ונתתי את הכל בתשלומים .שבע מאות
וחמישים שקל ...העדפתי להוריד ממני כדי לתנת להם .אז נתנתי לה וליובל ,ושילכו שניהם".
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הסיפור משובץ בשיחה בקשר להחלטתה של אביבה לא להחזיר את הילדה מהפנימייה .הנורמה
המופרת היא שאמא צריכה לענות על כל צרכי ילדיה )במקרה זה ,שיגורו איתה( .הנתינה ,למרות
המאמץ הגדול שכרוך בה ,אינה מוצגת כתיקון למשבר אלא כפיצוי )"אמנם שילמתי" אך "אין
ביכולתי לתנת לה את מה שהיא רוצה"( .גם סיפורים אחרים מצביעים על פיצוי או תיקון חלקי.
בסיפור שאביבה מספרת על הבן הגדול ,הנורמה המופרת קשורה לצורך של הילד בחדר משלו
בבית ,וטוענת כי אין לה חדר לתת לילד .מספרת על משא ומתן עם עמידר ועל כך שהדברים אינם
בידיה .התיקון החלקי הוא בפנימייה ,שהוא אוהב אך גם נלחם לחזור ממנה; בסיפור אחר ,שבו
הנורמה המופרת היא שאמא צריכה להתאמץ כדי להתקרב לילדה שלה ולחבק אותה מיזמתה,
מעידה אביבה על עצמה שהיא ,מסיבה בלתי ברורה ,אינה יכולה לעשות זאת ,אך )תיקון חלקי( " אני
לא דוחה אותה בקטעים האלה אני לא דוחה .לא מסוגלת לדחות אותם".
סיפור על אמהות טובה ללא הסתייגויות עולה כשאביבה משווה בינה לבין אמא שלה ,בסיפור
בו הנורמה המופרת היא שאמא טובה אינה מפלה בין ילדיה .בהקשר זה אביבה מספרת סיפור נוסף,
שמדגים כיצד היא אינה מפלה אף ילד .בסיפור זה הבת הקטנה בוכה כי אביבה נתנה לשי-אל מתנה
והנורמה המופרת בו היא שילדה צריכה להבין ,שכל אחד מהילדים מקבל את מה שמגיע לו בזמן
המתאים .בסיפור זה לכאורה יש תיקון ,שהרי בסוף הילדה הולכת למקלחת 'כמו כלב מאולף'.
למרות זאת ,גם כאן אין תיקון אלא פיצוי ,שכן הילדה אינה משתכנעת ואינה מקבלת שהאם אינה
מעדיפה את אחותה ,והיא מוותרת רק משום שהיא 'מאולפת'.
במפגש עולים שני סיפורי מעשה נוספים ,שגם הם קשורים להפרת נורמות של אמהות טובה.
המשותף לשני הסיפורים הוא ששניהם ,על פי עדותה של אביבה ,מלווים בעוצמות נפשיות גדולות
ולכן מן הראוי שנבחן אותם בנפרד.
הסיפור הראשון עולה מתוך בירור הקשיים שיש לאביבה עם ִבּתהּ ,הנמצאת על סף גיל
ההתבגרות והיא ילדה ללא גבולות :בוכה ,טורקת דלתות ,יוצאת הרבה מהבית ,מסתכנת מינית
וכדומה .המטפלת שואלת" :כשאת מדברת על הקטע המיני ,את יודעת ,מהקשיים שאת רואה כמה
מקום הקטע הזה תופס?" ואביבה עונה" :המון ,תופס אצלי המון רגשית .יתעללו בה מינית חס
וחלילה הילדה יכולה להתמוטט ואני יחד אתה ".הסיפור מבוסס על חששותיה של אביבה מהעלול
להתרחש בעתיד .אביבה חוששת לבת זו יותר מלשאר ילדיה ומעידה כי מדובר בפחדים וחששות
בעלי עוצמות בלתי רגילות .היא חוששת שהילדה תעבור התעללות מינית או אונס ותתמוטט יחד עם
אמהּ .לכן ,כתיקון מראש ,היא מעדיפה שהילדה תישאר בפנימייה כי שם היא מוגנת יותר ואינה
עושה שום צעד ללא השגחה ,או בלשונה של אביבה" :כן ,כן ככה אני יודעת היא במסגרת שומרים
עליה בגבולות מסוימים לא נותנים לה לצאת ואם כן אז עם מי היא הולכת ומה היא עושה ואיך היא
חוזרת כשעכשיו ,היא צריכה לנסוע לראשון ,ישר :לאן היא הולכת עם מי היא הולכת .לא לדאוג ,יש
בנות .ביום שהיא תלך לבד או אני או החונכת שלה ילוו אותה לראשון".
זהו סיפור מעשה מטרים .כלומר ,של התרחשות אפשרית בעתיד .המשבר הוא משבר האונס
וההתדרדרות המינית כאפשרות .הנורמה שתופר אם וכאשר יתרחשו אירועים אלה היא שאם
צריכה להגן על ילדיה .התיקון ,השארת הילדה בפנימייה תחת השגחה מתמדת ,מוצג ללא
הסתייגויות ,כתיקון מלא ולא פיצוי או תיקון חלקי ,למרות שהוא אינו עולה בקנה אחד עם
התיקונים שמתכננות אביבה והמטפלת בסיפור המפגש :הטיפולים השונים שיקדמו את חזרתה של
שי-אל מהפנימייה הביתה .הבדל שמעלה סתירה נוספת בין הסיפור הדומיננטי לחוויה של הפונה.
סיפור זה והעוצמות הרגשיות המלוות אותו מובן ע"י המטפלת על רקע ההתעללות המינית
שאביבה עצמה עברה בילדותה ,ומתקשר אצל המטפלת לאנלוגיה בין הפונה לילדתה .כפי שראינו
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המטפלת תלתה את חששותיה של אביבה בחוויות שהיא עצמה עברה ,אך אביבה אינה רואה זאת
כמו המטפלת ,ותשובתה בהקשר זה אינה עונה על ציפיות המטפלת .ייתכן כי הדבר מצביע על כך
שמקור החששות לילדה זו דווקא אינו בדמיון בין אביבה לשי-אל אלא במקום אחר ,וכי מדובר
בפחדים הקשורים פחות לעברה של אביבה ויותר לדמותה של שי-אל ,שסיפור לידתה הוא הסיפור
הנוסף שקשור גם הוא באמוציות ופחדים בעוצמות בלתי רגילות.
סיפור הלידה עולה בהמשך ,ומתקשר לסיפור המפגש )פעולת הסיפר( בקשר של הסבר .אביבה
מנסה להסביר מדוע דחיית הילדה היא הבעיה שלה ולא של הילדה .היא מתארת כיצד 'הכל התחיל'
ומנסחת את סיפור ההיריון שלה בזמן מלחמת המפרץ .הסיפור מתאר רצף כרונולוגי של אירועים.
המשבר הוא ההיריון הבלתי צפוי בזמן מלחמת המפרץ ,כשהבעל לחוץ ושיכור ,הנורמה המופרת
בסיפור זה היא ההפלה שמציע הבעל ,בעיקר כשמדובר בהפלה בחודש הרביעי ,שאינה אלא לידה
מוקדמת .התיקון מתרחש כאשר מצטרפת אשה זרה שמייעצת לאביבה לא לבצע את ההפלה
ומתארת את פעולת הלידה המוקדמת תיאור מוחשי ומפחיד .יחד עם זאת ,גם כאן מדובר בתיקון
שאינו מלא ובעקבותיו מגיע משבר נוסף ,המתרחש כאשר אביבה אינה רוצה אפילו לראות את
הילדה לאחר הלידה )הנורמה המופרת :אם אוהבת ורוצה לראות ,לחוש ולהיניק את ילדתה מיד עם
הלידה( התיקון מתרחש בהתערבותן של האחיות שגורמות לאביבה לראות את הילדה 'מרחוק'
ואחר כך גם להיניק אותה .אך גם לאחר התערבות האחיות התיקון אינו מלא .אביבה מיניקה כמעט
בעל כורחה ומתארת את ההנקה במלים הבאות" :הייתי מיניקה ולא יכולת ..לא היה לי שום
הרגשה ".מכיוון שהתיקון לא היה מלא ,אביבה מציינת פעמיים בשיחה כי ה'זעזוע' שהתחיל אז
ממשיך "בסיוטים בדיכאונות במחשבות עד היום" ו"זה דברים שישנם אצלי ואני סוחבת אותם יום
יום ,זה לא דבר שהיום ומחר .זה דברים שאת לא יודעת ,ואני יודעת שאת לא יודעת הרבה דברים
עלי" .אמירה זו ,והעוצמות הרגשיות המלוות סיפור זה מעלות את ההשערה שמדובר בתופעת
'הסיפור הבלתי מסופר' ,כשברור שיש סיפור אך המטופל אינו מספר אותו.
אלמנט בולט בסיפור הם הפחדים בהריון ש"נתן לי לשֹנות )לשנוא( אותה משהו ,לא יודעת למה
אבל הוא נתן לי לשֹנות )לשנוא( אותה ".השימוש במילה 'נתן' במקום 'גרם' והאמירה 'לא יודעת
למה' אינם מקריים ,משום שככל הנראה הסיפור אינו הסבר סיבתי שעל פיו ההיריון הבלתי רצוי
גרם לאביבה לשנוא את הילדה )כפי שמבינה זאת המטפלת( ,אלא זהו הסבר המבוסס על צירופי
מקרים שאין להם הסבר .אביבה מעידה כי זהו סיפור ללא תיקון ,שממשיך 'עד היום' בעוצמות
רגשיות בלתי מקובלות ,וכי זהו סיפור שהמטפלת אינה מכירה ,כמו שהיא אינה 'יודעת' דברים
נוספים על הפונה .מדוע אביבה לא סיפרה את הסיפור עד כה ,למרות הקשר המבוסס שהן מפגינות
בשיחה זו? נראה כי ההסבר לכך נעוץ באפשרות שמדובר בסיפור שהוא מחוץ למוסכמות השיח
המקובל בין פונה לעובדת סוציאלית מטפלת או פקידת סעד  ,65אולי סיפור שמערב התערבות כוחות
על טבעיים או דמוניים ,סיפור ששייך לסוגת שיח שונה לגמרי ,סוגה פרה מודרנית כמו אגדות כישוף
ודמונולוגיה .המטפלת אינה ערה לקווים אלו של סיפורי כישוף ודמונולוגיה הנרמזים בסיפורה של
אביבה והיא 'קוראת' את הסיפור כסיפור של הריון בלתי רצוי .כך הסיפור יכול להתקבל כחלק
ממוסכמות השיח המקובל.

 65תופעה דומה מתארת אלכסנדר ) (1995כשהיא מתייחסת לאיסוף סיפורי עם .אלכסנדר מבחינה בין "סיפורים
שבהם מאמינים ,סיפורים שיש להתייחס אליהם ברצינות בהיותם מדווחים על אירועים שהתרחשו במציאות
)לדעת המספר וקבוצת הזיקה שלו( לבין סיפורים שהם סיפורי בדיה" וטוענת כי "קריטריון האמונה ואי האמונה
יוצר לא פעם קשיים ביחסים שבין חוקר ומספר ,מראיין ומרואיין" וכי "הבחנה ז'אנרית זו בעייתית במיוחד כאשר
מדובר בנושא רגיש כמו שדים") .שם ,עמ' .(292
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הסוגות הספרותיות בהן משתמשות הפונות בסיפוריהן

א .איילת
מניתוח סיפורי המעשה שאיילת מספרת במפגש ומתיאוריה את עצמה ואת הדמויות הנוספות
בעולמה צמחה ההשערה שאיילת מעצבת את סיפוריה כסיפור רומנסה.
מהי הרומאנסה? על פי פריי ) ,(Frye, 1957שאיבחן את הסוגה ,מקורה של הרומאנסה במיתוס,
שסיפר לתרבות מיהי וכיצד נוצרה ,מיתוס זה ,שעבר תהליך שפריי קורא לו 'התקה' ,נראה הגיוני
ואפילו מציאותי כשהוא מועבר להקשר אמין .עיקרה של הרומאנסה במילוי משאלות הלב ,כמו
בחלום שבהקיץ .הגיבור הוא יצור אנושי אך מעשיו מופלאים .הוא חי בעולם חצוי בין גיבורים
ונבלים ,שדמויותיו  -הגיבור ,הגיבורה והנבל – משקפות את מונחיו של יונג לאבטיפוסים
הפסיכולוגיים :הליבידו ,האנימה והצל .במסע ההרפתקאות שלו הוא מגלה אומץ לב וכוח סבל בלתי
רגילים ,ופועל בסביבה בה הופרו כללי הטבע ,עולם שבו קסמים וקמעות הם כלי נשק סבירים
ואפשריים .המסעות ,הנדודים והמאבקים ברומאנסה הם מעין מבחנים לכושר סבלו של הגיבור והם
מכשירים אותו למשימתו ,שבסיומה הוא משליך את בלואי תחפושתו ומתגלה זקוף וזוהר.
על מבנה הרומאנסה אומר בסרמן ):(1991
"רומנסות ביניימיות בדרך כלל מספרות על שורה של הרפתקאות ,אשר הגיבור
המרכזי וגיבורים משניים נקלעים לתוכן .הרפתקה אחת מתחילה ,הרפתקה
אחרת קוטעת אותה וזו נקטעת ע"י הרפתקה שלישית .אנו חוזרים להרפתקה
הראשונה ,אלא ששוב היא נקטעת ע"י הרפתקאות נוספות ,עד שהמשורר מאחד
את כל חוטי הסיפור בשורה האחרונה של הסיפור האחרון") .שם ,עמ‘ (236
בנרטיב העולה משיחתה של איילת מופיעים כל מרכיבי הרומנסה.
• התיקונים המרובים ,שרובם מתוכננים לעתיד ,ואינם אלא פנטזיה של תיקון ולא תיקון של ממש,
מורים על כך שמדובר במעין "חלום בהקיץ" ,פנטזיית תיקון של חיים מרים וקשים.
• הנרטיב מגלה דמות של גיבורה סובלת ,שהעולם מתנכל לה ולקרובים לה ,שאינה מצליחה לבטא
את האמת שלה ואת דמותה האמיתית )כאשה "ש"מייצגת את עצמה"( ,שרואה עצמה כדמות גואלת
ובּתהּ ,אך גם אנושית )"סוף סוף אני בן אדם"(.
ומשחררת של הדמויות הסובלות סביבה – אמהּ ִ
שהגנה על אמהּ
• בעימות שבין הכוח הגואל לכוח הדמוני ,הגיבורה-המספרת ,בעלת הכוח הגואלֵ ,
ובּתהּ )שאותה 'שיחררה'( ,מתפללת למות אחותה ושואפת למות אביה ,כשהיא רומזת לאמונתה
ִ
בכוח הקסמים שלה )"תגידי אני שטן.("..
• בעולמה בולטות דמויות הגיבור ,הגיבורה והנבל :המספרת ואמהּ ,מול אחותה ,אביה והגרוש
שלה ,כשהבת ,שאותה היא 'שיחררה' מבית המעבר ועליה היא מגנה השתייכה לעולם 'הטובים' עם
המספרת ואמהּ ,אך בדיעבד הסתבר שהיא שייכת ל"נבלים" שנלחמים בגיבור וגורמים לו סבל.
• כמו גיבור הרומנסה שמתגלה בכל הוד תפארתו ,גם איילת מפנטזת את התגלותה בעיני ִבּתהּ,
שבסופו של דבר "תדע את האמת" .מכל גיבורי הסיפור דווקא הבת נבחרת למושא פנטזיות
ההתגלות ,והדבר מעמיד את הבת כנציגה המרכזית של עולם הנבלים שעמו איילת מתמודדת ,כפי
שעולה גם מדבריה על הבת )בת החמש( והרוע שלה.
• כמו ברומאנסה ,גם בשיחה עם איילת אנו מוצאים מבנה קטוע של סיפורים המשתלשלים זה
מתוך זה ,בדרך כלל על בסיס תמאטי-אנלוגי ,כשסיפור אחד לא נגמר וסיפור שני קוטע אותו .אך
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בשעה שברומנסה כל חוטי העלילה המשתזרים זה בזה מגיעים בסוף לידי סיום ,כאן ,בשיחה,
הסיום נשאר בגדר הפנטזיה שעדיין לא התממשה וכסאגה בלתי גמורה.

66

מניתוח השיחה עולות שתי נקודות ייחודיות ,שאינן מצויות אצל גיבורי הרומנסה:
• איילת נמנעת מפעולה ,מרגשות ומקשרים אישיים .ברמה המודעת ההימנעות מאופיינת על ידה
מחד כ"מנוחה" וכ'חופש' ,שפירושו עבורה שליטה על חייה ,שליטה שנגזלה ממנה בהיותה בת לאם
מוכה ,אשה מוכה ואם שילדתה נלקחה ממנה בחוק) .כפי שניתן למצוא בספרות ,אחד ממאפייני
יחסי אלימות בין בני זוג הוא יחסי שליטה כוחנית ) .(Crowell & Burgess, 1996איילת מנסה
להחזיר לעצמה את השליטה על חייה ,בשלב זה באמצעות הימנעות מקשרים ורגשות.
• איילת אמביוולנטית ביחס לשיוך הבת לעולם הרעים ,ומאפשרת לראות את מלחמות הבת כחלק
מהתהליך שעברה ולא רק כעדות ל'רוע' שלה .גם מבחינה זו איילת אינה גיבור רומנסה טיפוסי.
ייחוד זה אינו מאפיל על השתייכות סיפורה של איילת לסוגת הרומנסה ,אבחנה שקיבלה תוקף
בשיחת האימות והאישוש של מסקנות המחקר ,שנערכה רק עם איילת ולא עם הפונות האחרות.
בשיחה שלא הוקלטה אך תועדה ,אמרה איילת ,כשהיא מסגלת לעצמה ומפנימה במהירות מפליאה
את לשון המחקר" :אני רוצה להיפטר מאיילת הסובלת .היא חלק ממני .מלווה אותי  24שעות כל
יום .היא גם עזרה לי המון ,בלעדיה לא הייתי שורדת ,אבל עכשיו אני רוצה להיפרד ממנה .אני לא
יכולה להיפרד ממנה לגמרי אבל המטרה שלי היא שהיא תהיה אתי רק שעתיים ביום לכל היותר".
הזדהותה של איילת עם מסקנות המחקר וההפנמה המהירה של המונחים שעלו בו נראים כאישוש
למסקנות המחקר ,ומציגים את הבחירה בסוגה ובדמות הגיבורה הסובלת ,נלחמת ומשחררת –
כבחירה פונקציונאלית שליוותה את איילת מילדותה ,דמות שהפרידה ממנה דורשת הרבה יותר
מהחלטה לצאת ללמוד כדי לבנות לעצמה עולם עצמאי.
ב .ליסה
מעיון בסיפוריה של ליסה עלתה בשלב ראשון ההשערה כי הסיפור המרכזי שליסה מספרת שייך
לתחום אגדת העם .במחקריו על מבנה העלילה באגדת העם ציין פרופ ) (Propp, 1968כי באגדה
הדמויות נתפסות כ"תפקידים" בפעולה .פרופ אבחן  31פונקציות ,שבהצטרפן יחד יוצרות סיפור.
אחד מהצרופים האפשריים הוא כאשר הגיבור מקושר עם בקשה או דרישה – הוא מורשה ללכת או
עוזב – ובהמשך )פונקציה נוספת(  -חוסר המזל או החסר ההתחלתי מתחסלים  -והגיבור חוזר.
מבנה זה תואם את סיפור המעשה המרכזי שעימו באה ליסה לשיחה :הוצאת בני מהבית על
רקע העובדה שאינו עובד .בני ,שכפי שראינו ,נתפס רק בהקשר של תפקידו כאב ,יחזור הביתה כאשר
'החסר ההתחלתי' יתחסל )אם וכאשר יימצא עבודה( .אם ,לעומת זאת ,בני לא יימצא עבודה ,יוכח
מה שהיא יודעת כבר עכשיו ,שהוא אב שמתכחש לתפקידו העיקרי )מפרנס( ,כלומר :גיבור מזויף
)פונקציה אפשרית נוספת( .במקרה כזה בני יוענש ולא יוכל לחזור הביתה .נראה כי זו הגרסה שאליה
מתכוונת ליסה שאינה מאמינה שבני אכן ימצא עבודה .כמו בעבר כשמצא עבודה והיא האמינה רק
לאחר שראתה את בגדי העבודה שקיבל ,כך גם עכשיו היא זקוקה להוכחה ממשית ורק אחרי
שתראה "בעיניים" ,שהוא עובד אז אולי תיתן לו לשוב הביתה .אולי ,משום שגם אז תתקשה
להאמין בכך שאינו 'אב מזויף'.

 66כפי שראינו לעיל המבנה הקטוע של סיפוריה של איילת גורם לעובדת ,המצפה לסיפורים לא קטועים ,לשאול
שאלות הבהרה כשלמעשה כל הנתונים להבנת הסיפור כבר היו לפניה ,אך עריכתם בדרך שבה בנויה הרומנסה –
באופן מקוטע כשסיפור משתלשל מתוך סיפור – מביאה אותה לתחושה שלא הבינה את הסיפורים.
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מעוצב:תבליטים ומספור

אם כך ,בשיחה שלפנינו עולה סיפור אגדה המתחיל עם יציאתו/הוצאתו של בני .מהבית .סיפור
זה עשוי להתפתח לשני כיוונים .המספרת מטרימה את שתי האפשרויות ואף שאינה מכריעה ביניהם
היא נוטה לקבל את השני מביניהם כיותר 'ריאלי' .כלומר ,הנוסח על פיו בני יצא מהבית ויחזור
לאחר שישלים את משימתו ,נראה פחות ריאלי מהנוסח השני ,שבו יתגלה כי הוא "גיבור מזויף",
ואילו היא תתגלה כאם למופת ,שבדאגתה לילדיה ולמשפחתה אינה יכולה לוותר על כך שאבי
המשפחה יפרנס את משפחתם.
אפשרות זו מעלה את המחשבה שמדובר בסוג אגדה ספציפי :האכסמפלום.
על האכסמפלום אומר יסיף ):(1994
"האכסמפלום הוא סיפור קצר ,המוצג כדיווח אמיתי על מעשה שאירע ...הוא
יחידה סיפורית הממחישה רעיון מופשט ומבקשת לשכנע שיש לראות בסיפור דגם
למופת אותו יש לחקות ועל פיו יש לנהוג .הסיפור האכסמפלרי הוא קצר ,מסופר
בצורה עניינית ותמציתית ,מבקש להשפיע באופן ישיר בענייני יום-יום .....יסוד
האותנטיות חשוב לז'אנר זה בגלל תפקידו :לשכנע את השומעים )או הקוראים(
לנהוג על פי העקרונות הדתיים-מוסריים שאותם הוא בא להמחיש ...מגמתם
ההוראתית של הסיפורים האכסמפלריים מתבטאת בשלושה מרכיבי יסוד :מבנה
הסיפור עצמו ,הסיכום המוסרי המופיע בסופו של הסיפור ) (codaוההקשר שבו
)שם ,שם ,עמ' (137-138

הוא משולב".

בשיחה של ליסה מופיעים חלק מהמאפיינים של האכסמפלום :סיפור המעשה מוצג כדיווח
אמיתי על מה שאירע ,הוא בא להמחיש עקרון 'צודק' לפיו אב הממלא את תפקידו 'חייב' לפרנס את
ילדיו ,או כפי שהיא מנסחת זאת" :שהוא ירגיש שהוא חייב את זה... .יש לו שני ילדים שהוא חייב
לעשות את זה ....לא שהוא עושה לי טובה".
יתר על כן ,הבחירה של ליסה להציג את דבריה כאכסמפלום תואמת את מטרות האכסמפלום
הקלאסי ,כפי שהציג אותם יסיף בקטע המצוטט לעיל" :לשכנע את השומעים לנהוג על פי העקרונות
המוסריים שאותם הוא בא להמחיש'" .גם מטרתה של ליסה בשיחה זו היא לשכנע :היא רוצה
לשכנע את בני שהוא חייב לצאת לעבוד ,והגיעה לעובדת כדי לשכנע את העובדת לסייע לה במטרתה.
יחד עם זאת – השיחה אינה מציירת אכסמפלום קלאסי.
• המבנה :באכסמפלום נקבעת נורמה בראשית הסיפור והיא חוזרת בסוף הסיפור .בשיחה שלפנינו
אין אנו מוצאים מבניות ברורה מעין זו ,אלא אם נחפשה .הנורמה שהיא רוצה לקבוע נאמרת קרוב
להתחלת השיחה ולא ממש בהתחלה ,כשליסה אומרת" :למה אני צריכה גבר שנוסע ,יושב על הגב
של אשתו" )במלים אחרות :גבר שאינו מפרנס אינו גבר( .הופעת הנורמה לא ממש בתחילת האגדה
מאפיינת סיפורי אגדה בכלל ,אך לא את האכסמפלום .אשר לסיכום המוסרי ,הקודה :זו מופיעה
במהלך השיחה אך לא בסופה .עם זאת ,אם ניקח בחשבון שהמפנה בשיחה ,לאחר השיחה
הטלפונית ,קטע את הסיפור ,נוכל למצוא את הקודה ,הסיכום המוסרי ,במלים האחרונות של ליסה
לפני השיחה הטלפונית" :שהוא ירגיש שהוא חייב את זה .שזה חוב שלו .שהוא חייב .יש לו שני
ילדים שהוא חייב לעשות את זה ... .לא שהוא עושה לי טובה ,נגיד … .אני פוחדת שאם הוא לא
מחפש עד עכשיו עבודה ,אם הוא לא התחיל לעבוד הוא לא תתחיל לעבוד בכלל".
• באכסמפלום מובטח שכר למקימי הנורמה ו/או עונש )מוחשיים( למפרים אותה .כאן הדברים
פחות מוחשיים .העונש" ,שלחתי אותו מהבית" ,שבגרסה אחרת הוא בעצם בחירה של בני עצמו
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לצאת מהבית ,אינו מוצג כעונש מוחשי אלא לאמא של בני שמעתה תהא זו שתצטרך לפרנס את בני,
שכן ,בניגוד למספרי האכסמפלומים בדרך כלל ,אין מאחורי ליסה כוח שבשמו היא באה לשכנע
ולהשפיע על קיום הנורמה שבה היא מאמינה .ריבוי הגרסאות לסיפור הוצאת בני מהבית ,כולל
גרסא שלפיה בני יזם את היציאה )ואז ודאי שאין מדובר בעונש (..מעיד על כך שהיא מודעת לכוחה
הדל .גם עמדתה של העובדת הסוציאלית ,שמתקשה לקבל את בקשתה של ליסה לצלצל לבני ,אינה
מחזקת אותה ,ובסופו של דבר השיחה מסתיימת בקול ענות חלוש כשליסה כבר אינה חוזרת על
התפיסה הקודמת שלה שבני צריך לצאת מהבית כי הוא לא עובד.
• ההקשר :סיפור אכסמלום מופיע במדרש ובאגדה כשהקשרו של הסיפור גלוי ומובלט .הוא פותח
בשאלת הלכה ויש בסופו סיכום מוסרי והקשר זה הוא המניע את העלילה .כאן – ההקשר הוא הריב
עם בני ,אך את העלילה מניעה לא רק העובדה שבני אינו עובד אלא גם העובדה שהוא ישן כל היום
ולא עוזר בבית .הריב  -מתקשר לאבטלה של בני רק בדיעבד ,לאחר שליסה סיפרה שבני יצא מהבית
והוא אינו מוצג בצורה מובלטת ומפורשת.
• אחדות העלילה :בשיחה ,המתקיימת תוך כדי שהעלילה נרקמת – הסוף רק נרמז כאפשרות ,אך
זו אינה הסיבה היחידה לכך שאחדות העלילה ,אחד מהחוקים האפיים של האגדה ,אינה נשמרת.
אם יש לפנינו אכסמפלום שבא לומר שאב צריך לפרנס את משפחתו ,השיחה אינה משמרת מסר זה
מתחילה עד הסוף  -בהתחלה משום שליסה זקוקה להתחממות ולתמיכה לפני שהיא מגיעה לניסוח
המסר המרכזי ובסוף  -בשל השיחה הטלפונית עם בני ושינוי התפקיד שעושה העובדת הסוציאלית,
משומעת-תומכת לנציגת 'שלום הילד' ומתפקיד של נמענת ניטרלית לתפקיד פיקוחי .למרות
ההסתייגויות שלעיל ,נראה כי אם הייתה ניתנת לליסה אפשרות לביטוי חופשי ,אולי גם עם תמיכה,
מסגרת האכסמפלום הייתה מגיעה לידי ביטוי מלא .בתנאים שנוצרו ,עצם הניסיון ליצור
אכסמפלום כדי לבטא זהות של 'אדם למופת' ,הוא ביטוי לדרך שבה ליסה הייתה טווה את דבריה לו
יכלה לשלוט בשיחה .בשל תפיסתה את היחסים הבין-אישיים כיחסי כוח ושליטה עומדות בפניה
שתי אפשרויות תיקון בלבד :שליטה או ויתור .השימוש בסוגת האכסמפלום הוא הדרך שלה לנסות
ולשכנע את סביבתה ולהשפיע עליה כדי להגיע לשליטה ,אך במציאות חייה ,כילדה וכאישה מוכה,
כמהגרת וכאם שילדתה נלקחה ממנה ,כשאינה זוכה בתמיכה מתאימה  -הויתור הוא הדרך היותר
שכיחה שלה ,דרך שבשיחה הנתונה מתבטאת בויתור על השלמת סיפורה כסיפור אכסמפלום.
גם סיפורי המשנה בשיחה ,שגם בהם הנורמה המופרת קשורה לתפקודו של בני כאב הם בעלי
מאפיינים של אגדה )הדמויות נתפסות על פי תפקידיהן( וכאכסמפלום :גם בהם ליסה מנסה להציג
עצמה כאם למופת המנסה לדאוג למשפחתה .אך ,משום שיחסים בינאישיים נתפסים אצלה כיחסי
ניצול והתיקונים היחידים האפשריים הם או ויתור לאחר או שליטה עליו .הנוסחה כאשר היא
'מוותרת' היא :אני אם למופת ואם דואגת ,אך בגלל ) Xבני( ,אני לא מצליחה לעשות ) Yלדאוג
שהבת תהיה בזמן בגן( .זהו הניסוח הייחודי של ליסה לדפוס 'אם אכפתית אך לא מתמודדת'.

ג .מרים
את סיפורה של מרים לא היה קל ליחס לסוגה מסוימת .ראינו כבר כי סיפורה של מרים מקיים
את חוק הקיטוב ,שמאפיין את סיפורי העם בכלל ואת האגדה בפרט ,וכי יש בו מאפיינים נוספים
כמו חזרה ,דו-שיח ופיצול גיבור אחד לשניים ,שמולם עומדת מרים )אביה של מרים ושאול( ,ועוד.
בכך סיפורה משייך את עצמו לסוגות ספרותיות קדם-מודרניות כמו האגדה .יחד עם זאת ,סיפורה
של מרים מורכב בהרבה מאגדות עם פשוטות .מורכבות זו והדמיון בין שני סיפוריה ,ששניהם

75

חוזרים על אותה סיטואציה של פריצת גבולות ,כשני פרקים בסיפור אחד ,הביאו אותנו בסופו של
דבר לקבוע כי סיפורה משרטט וריאציה של הסוג הספרותי המוכר בשם נובלה.
נובלה מוגדרת במילוני תורת הספרות כסיפור ארוך ,בין סיפור קצר לבין רומאן ,הדומה לסיפור
קצר ונבדלת מרומאן באחדות העלילה .עלילה זו מתפתחת בנובלה ללא סטיות ,לקראת השיא.
דמיונה לרומאן הוא ביריעתה הארוכה יותר ,שהודות לה ,היא טומנת בחובה משמעות סימבולית
למסכת חיים רחבה יותר) .אוכמני(1957 ,
לפי חוקר הספרות העממית עלי יסיף הנובלה העממית היא:
סיפור ריאליסטי המתרחש בזמן ובמקום מוגדרים ....גיבוריה הם אנשים
פשוטים המבקשים את מזלם במרחב הקיום האנושי ,הריאליסטי ,אך תאוותם
להרפתקה -או מזלם ,גורמים להם להפליג הרחק מביתם ,ולהתנסות בניסיונות
קשים ...בעיקר מדגישה הנובלה שתי תכונות חוכמה ואהבה רומנטית ,שהם
)יסיף ,1994 ,עמ' (371
המניע העיקרי לעלילה והאמצעים לפתרונה.
קטיקה ) ( Katica, 2000-2003טענה כי הנובלה היא סיפור בלתי רגיל ,שמעלה שאלות
מוסריות .הגיבורים הם אנשים ממעמדות שונים הפועלים על פי תפקידם החברתי ,כשהממד
החברתי של הנובלה משקף את החיים החילוניים ואת הנורמות החברתיות של זמנה.
סיפורה של מרים תואם ממדים רבים של הנובלה .יריעתו ארוכה :מרים )בניגוד לפונות
האחרות( מתארת יריעת סיפור רחבה ,המקיפה את כל חייה הבוגרים וסיפוריה משקפים את
הנורמות החברתיות החילוניות של ישראל בסוף המאה העשרים ,שבה מקובלת האהבה מחוץ
לנישואין ומאידך ,את נורמות החברה הגרוזינית לפיהן אב הוא אב ויש לשמור על קשר עימו ,גם
לאחר שפגע בבתה של מרים .יותר מכך ,מרים מעצבת את סיפוריה בעקביות כסיפורים השואפים
לשיא .סיפור הנישואין שיאו ב'ניצחונה' כשהיא מצליחה לממש את כוונתה להיות בקשר רומנטי
וקשר של הורות משותפת עם שאול ללא חיים משותפים עמו .השיא בסיפורה השני יתרחש
כשתצליח להשיב את הבנות לחזקתה .מנקודת ראות זו סיפוריה מגלים עקביות ודבקות בסוגת
הנובלה ,שכן ,בשעה ששומעי הסיפור נוטים לחלק אותו לכמה סיפורי מעשה ,כשסיפור ההתעללות
המינית נתפס כסיפור בפני עצמו  -מרים רואה בו שני סיפורים ,ואולי גם שני פרקים בסיפור אחד.
ראיית סיפוריה כסיפור נובלה החותר לשיא עשויה להסביר מדוע מרים ,בחתירתה אל השיא ,אינה
רואה בסיפור ההתעללות המינית סיפור נפרד ,משבר המחייב התייחסות מיוחדת.
יסיף מציין את תאוות ההרפתקנות של גיבורי הנובלה ,שחכמתם והאהבה הרומנטית הם
המניעים אותם .בסיפוריה של מרים האהבה הרומנטית נוגדת את מיסודה באמצעות נישואין,
מסיבה זו מרים מציעה לשאול חיי מין ואהבה ללא נישואין ,העומדים בניגוד לערכי החברה
הגרוזינית .סגנונה הלא-לוחמני של מרים מצייר את מאבקיה כמאבקים של אשה בעלת טבע
הרפתקני .מאבקים אלה בנורמות של החברה בה היא חיה הם מאפיין נוסף של הנובלה .יסיף,
שרואה בנובלה סוגת ביניים בין האגדה והמעשייה ,טען שסוגה זו נוצרה כדי למלא צורך חברתי.
לעומת מעשיית הקסם העל טבעית ,הנובלה היא ריאליסטית ,ומצויה בתחום של מה שנחשב
כאפשרי בחברה המספרת ,וזאת תוך כדי מעברים מן הזר למוכר ,מן המותר לאסור ,ובנובלה של ימי
הביניים :בין הגבולות המורחבים של התודעה העממית של ימי הביניים לבין הנורמות הקפדניות של
התרבות היהודית) .שמקבילותיהם הם גבולותיה המורחבים של החברה הישראלית מחד והנורמות
הקפדניות של החברה הגרוזינית מאידך(.
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נראה ,אם כן ,שההקבלה המרכזית בין הנובלה לסיפורה של מרים היא באופייה ההרפתקני
והרומנטי של מרים ,ובניסיון שלה לממש את הרומנטיקה בחייה ,כפי שהיא תופסת זאת )חיי אהבה
ללא נישואין וללא חיים משותפים( ,תוך התמודדות עם נורמות החברה הגרוזינית ונורמות החברה
הישראלית ,כאשר אלו נוגדות את שאיפותיה .על רקע זה ניתן להבין את המעברים בין המותר
והאסור בסיפורה של מרים .הפריצה של הנורמות של החברה הסובבת אותה מאפיינת את שני
הסיפורים שמרים מספרת .הסיפור הראשון הסתיים כשמרים משיגה את מטרתה – היא אינה חיה
עם אבי ילדיה – אך ממשיכה לראות בו פרטנר לבילויים .בסיפור השני – היא עדיין נאבקת ,אך
הבנת סיפורה לאור הסוגה מסבירה מדוע אינה מקבלת את עמדת הממסד ואינה מתרחקת מאבי
ילדיה על רקע האשמתו בפגיעה בבת הבכורה )פעולה שהייתה מאפשרת אולי את חזרת הבנות
הביתה( :על פי חוקי הסוגה חריגה מגבולות המציאות הממשית והנורמות החברתיות הכרוכות בה
היא אולי פנטסטית ,אך אפשרית ומרים ,הדבקה בקשר עם שאול ,מאמינה שתוכל לנצח את הממסד
בלי לשֹנות את חייה ומבלי לסיים את הקשר עם שאול ואמונתה זו מכתיבה את דרכה.
סיפורה של מרים הוא ייחודי ביחס לסיפור הנובליסטי הימי-בייניימי משום שהוא בא לפרוץ,
קודם כל את קדושת הנישואין עצמם .אם בסיפור הימי-בייניימי הנישואין מוצגים כסופה של
נאמנות האשה ,או ,לחילופין ,כתחילתה של נאמנות אמת של האשה לבעלה ,סיפורה של מרים פורץ
את גבולות עצם נורמת הנישואין ,ובכך הוא מסמן ,אולי ,התפתחות מודרנית של הנובלה העממית.

ד .אביבה
כפי שראינו במרכז השיחה בין אביבה לפקידת הסעד שלה עומד הסיפור המשותף שהן רוקמות,
סיפור שבנוי על 'כותרות' ,שאביבה ,אמנם ,מקבלת ,אך אינו 'מהווה ביטוי חופשי' )ראה קרומר-נבו,
 ,(1997שעשוי להצביע על הסוגה הספרותית ,שאולי הייתה משתמשת בה ללא התערבות המטפלת.
שאר סיפורי המעשה שאביבה מספרת רובם קשורים לתפקודה כאם ש"רוצה אך לא יכולה'.
סיפורים אלה ,על אף הדפוס הקבוע שלהם הם סיפורים קטועים ומפוזרים ואינם מאפשרים איתור
של סוגה ספרותית כלשהי ,אם כי גם בהם נראה כי הדמויות ממלאות תפקידים ואין בהן תיאור
התפתחותי של הדמות עצמה או של יחסים )כך ,למשל ,יחסיה עם אמה ואביה נתפסים כיחסים
קבועים ,היא דחויה אצל אמה ונסיכה אצל אביה .השנים שחלפו לא שינו תפיסה זו (.כמו כן היא
רומזת לקיטוב – האב הטוב והאם הדוחה .כל אלה מסייעים לשיוך הסיפורים לסיפורי אגדה.
יחד עם זאת ,כפי שראינו ,אביבה מספרת במהלך המפגש שני סיפורים ,בהם התערבות
המטפלת היא רק כ'טריגר' וגורם מעורר לסיפורם .סיפורים אלו הם בבחינת 'הסיפור שאינו
מסופר') (Boje, 1996והם אפשרו לנו לנסות ולאבחן את הביטוי החופשי של אביבה ואת הסוגה בה
הייתה משתמשת ,לפחות לגבי חלק מהסיפורים ,לו ניתנה לה אפשרות לביטוי חופשי מלא ,וכבר
הצבענו על ההשערה שבסיפורים אלה עולים קווים של סיפורי כישוף ודמונולוגיה.
במחקר הספרות העממית נהוג להבחין בין אגדת קודש לאגדה דמונית ולראות בה סוגה בפני
עצמה .על פי בר יצחק ) (1982היראה מפני העולם השדי באגדה של יהודי המזרח היא כלי לחיזוק
הנורמות החברתיות והדתיות הרצויות לחברה המספרת.
גם יסיף ) (1994מציין כי במקורם העממי הביעו סיפורים אלה את האימה הטבועה עמוק
בתודעת החברה מפני סוגים שונים של שדים ומזיקים ומוסיף כי הסיפור הדמוני )של חז"ל( הוא
מעין 'פסידו-מדע' ,המסביר את אותן תופעות בחיי היום-יום שאדם לא יכול היה לנמקן בהסבר
רציונאלי .סיפורים אלה מתארים תופעה דמונית ומלמדים כיצד להישמר מפניה.
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בהתייחסו לסיפורי קדושים בישראל המודרנית אומר יסיף ) ,1994עמ'  (523כי הם "מעידים על
אמונה מושרשת בכוחות על טבעיים "...וכי מדובר ב"אחד התהליכים החשובים העוברים כזרם תת
קרקעי במציאות הישראלית" .דבריו של יסיף על סיפורי קדושים נכונים לא רק לסיפורי קדושים
אלא גם לגבי סיפורי כישוף ודמונולוגיה ,שחדרו גם הם לתרבות הישראלית ,כפי שניתן להבין מתוך
התפוצה הרחבה של אמצעים נוגדי-כישוף בחברה הישראלית )ראו ,למשל ,כהן ,(2004 ,כשהכישוף
נתפס כהסבר למחלות בכלל וכהסבר לבעיות נפש במיוחד )בילו.(1980 ,
כאמור ,סיפורה של אביבה ,המשולב בשיחה עם פקידת הסעד וכפוף לנורמות שיח זה אינו
מהווה ביטוי חופשי שלם ,ולכן מרכיבים ופרטים שלמים נעדרים מהסיפור )בלשונה של אביבה" :זה
דברים שאת לא יודעת ,ואני יודעת שאת לא יודעת הרבה דברים עלי"( .לכן אין אנו יכולים אלא
להצביע על הקווים הדמוניים ולהעלות את התחושה שמדובר ברמז לסיפור כישוף ,שכמותו חדרו
לתרבות הישראלית ואין זה מופרך להניח שזוהי סוגה מקובלת גם בקרב פונות רווחה.
נתחיל בסיפור השני .סיפור ההיריון .התהליכים שהביאו את אביבה לפחדים העמוקים שהיא
מתארת ,הממשיכים לרדוף אותה עד היום אינם מפורטים ,אך סיפורה ,שבא להסביר תופעות
נפשיות שאינה מבינה ובעיקר את 'הבעיה הנפשית' שבגללה התחילה 'הדחייה' של הבת ,גם אם אינו
מפורט מזכיר את הסיפורים שמביא בילו במאמרו .כאמור ,גם עוצמותיו של הסיפור ואופיו מעלים
את ההשערה שמדובר בסיפור בעל קווים של סיפורי כישוף ודמונולוגיה.
יתר על כן ,על פי נגאל )" (1994כניסתו של רוח בחולה הוסברה על פי רוב ...כעונש על חטאיו של
החולה" )שם ,עמ'  .(33נגאל מציין כי במקרים רבים הסיפור אינו מציין את חטאו של החולה ,אך
כשמדובר בחטאי נשים ,חטאים אלו מוזכרים כמעט תמיד .בסיפור הריונה של אביבה היא מזכירה
כי בעלה דחף אותה לבצע את ההפלה משום ש"בראש שלו שזה לא הריון שלו ".והחטא הנרמז הוא
חטא הניאוף  ,67שבין אם היה ובין אם לא ,הביא למחשבה ולתכנון החטא הנוסף ,ההפלה.
הקשר שבין כישוף וזנות הוא קשר מקובל וידוע בספרות )ראו יסיף ,1994 ,עמ'  (616-616ועל
רקע זה הסיפור הראשון ,סיפור ההתדרדרות המינית האפשרית של שי-אל ,הבת שנולדה בהריון
המדובר ,גם הוא יכול להיתפס כסיפור שיש בו קווים דמוניים .קשר כזה נרמז בסיפורה של אביבה
ואולי עשוי להסביר את העוצמות הרגשיות המלוות את חששותיה של אביבה מהתדרדרותה של בת
זו דווקא ,כשלבנותיה האחרות היא אינה חוששת למרות שגם ִבּתהּ הבכורה ,אורלי ,החלה לעשן
בגיל  12-13והראתה סימנים של התדרדרות ,אך בה היא בוטחת.

 67פקידת הסעד ,המטפלת ,מבלי דעת ,מציינת בשיחה את השונות ה'חיצונית' של שי-אל מאחיותיה!
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מעוצב:תבליטים ומספור

סיכום
סיכום ממצאי הניתוח הנפרד של כל שיחה מחייב אחידות ,שלא תמיד נמצאה לנו משום
שבניתוח השיחות ,למרות המאמץ להתייחס לפרמטרים דומים – כל שיחה ייצגה דגשים שונים,
ולמרות המאמץ להגיע לאחידות – בכל שיחה הודגשו היבטים אחדים והוזנחו היבטים אחרים .כך,
למשל :נושא העולם הפנימי של הפונות :בשיחה עם איילת היא מציגה עולם פנימי עשיר בצד ניסיון
להימנע מרגשות )וכאב( ,ואילו בשיחה עם ליסה הובלט היעדרו המוחלט של עולם פנימי ,אך הדיון
בסוגיה זו לא מוצה בניתוח השיחות האחרות ולכן אינו מופיע בפרק הסיכום .בדומה לכך ,שאלת
מהימנות הפונה כמספרת ,סוגיה חשובה ביחסי מוען-נמען בשיחה בכלל ובמפגש עם העובד
הסוציאלי בפרט ,עולה ,לא בפירוט ,בניתוח השיחות עם מרים ולאה ואינה נדונה בשאר השיחות.
היחס לעובדים הסוציאליים עולה באורח מובהק בשיחה עם מרים ,אך הוא שולי או אינו עולה כלל
בשיחות האחרות .נושאים אלה ואחרים היו ראויים להדגשה אך בסיכום זה בחרנו להתייחס
לנושאים שעלו בניתוח כל השיחות ומשותפים לכולן או לרובן.
אחד הנושאים המרכזיים שלא טופל משום שהיה שולי בשיחות ,הוא חווית ההרחקה של הילד
מהבית .כזכור ,הנחת העבודה במחקר זה הייתה ההשערה כי מדובר בחוויה ש"נותנת אותותיה בכל
שיחה טיפולית עם האם ושניתוח שיחה זו יצליח לתאר את חווית ההרחקה של הילד מנקודת ראותן
של הפונות" )עמ'  3בעבודה זו  .(68להנחה זו שתי פנים :ניתוח השיחות מאשר כי החוויה נותנת
אותותיה בכל שיחה ונתאר זאת מיד בהמשך ,כשתתואר כיצד מוצגת תמת האמהות בשיחה.
מאידך ,חוויה ההרחקה של הילד עלתה בשיחות כעובדה ,אך כמעט ולא תוארה על ידי הפונות,
כנראה משום שמדובר בפגיעה עמוקה בזהות ההורית ובחוויה כואבת שהפונה מתקשה לשלב אותה
בראיית העצמי ,ועוד נשוב לכך בהמשך.
מבין הנושאים בחרנו להציג שלוש תמות מרכזיות :תמת האמהות כפי שהיא מופיעה
בסיפורים ,היחס לילד וסוגיית הכוח והשליטה ,שגם היא עולה בכל המפגשים.
כמו כן הרחבנו בשני היבטים מבניים המשותפים לכל השיחות :א .האנלוגיה בין סיפורי
המעשה שמספרות הפונות לבין סיפור המפגש ובינם לבין עצמם .ב .המשותף לסוגות הספרותיות
שהפונות בוחרות לעצב בהן את החוויה שלהן.
האמהוּת כתמה
האימהות היא תמה מרכזית בכל השיחות .בשתי שיחות ,שבהן הפונות אינן מזכירות איום על
הזהות ההורי ,הן מעצבות את סיפוריהן על פי הדפוס .'Caring but not coping':בשיחה עם ליסה
הדפוס ,שמבטא פגיעה בדימוי ההורי ,עולה רק לאחר תפנית בשיחה ,כשהמטפלת מבקרת את
התנהלותה של הפונה כאם .מכאן עולה ההשערה כי בשתי השיחות הדפוס עולה כשהפונה חשה איום
על הדימוי ההורי מצד המטפלת ,תחושה שאינה נאמרת אך באה לביטוי בדפוס ה 'התנצלותי'.
סיפוריה של ליסה שונים מכל שאר הסיפורים כי הנורמה המופרית בהם אינה קשורה ישירות
לתפקודה של ליסה כאם ,אלא לתפקודו של בני כאב .אך ,כפי שראינו ,הדאגה לתפקודו של בני
קשורה בעקיפין לתפקודה של ליסה כאם :באמצעות הדאגה שלה לכך שבני יעבוד היא מציגה עצמה
כאם ראויה )ולמופת( העומדת על נורמות ועקרונות החשובים לתפקוד המשפחה.
גם סיפוריה של אביבה סובבים סביב אימהותה ,אך סיפוריה רובם מדגימים הורות טובה
מסויגת ) ,(Hall & Slembrouck, 2003או בניסוח שמתאים יותר במקרה זה :אני יודעת מה צריך
68הפניות לגוף העבודה יסומנו מעתה ואילך כך) :ראו :עמ' ( X
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ואני עושה חלקית ,אך לא מסוגלת לעשות הכל .ברקע הלא מדובר ,אביבה חשה איום על זהותה
ההורית ,ונראה כי גם כאן הדפוס אינו מבטא 'ביטוי חופשי' אלא הוא כפוף לשיחה ולאיום הלא
מדובר הטמון בה ,כשסיפוריה מבטאים זהות הורית פגועה והכרה בכך שהיא אינה מצליחה
להתמודד עם המשימות שמטילה עליה ההורות.
מאידך סיפוריהן של מרים ואיילת אינם מבטאים פגיעה בדימוי ההורי – אך הם מהווים תגובה
לאיום על הזהות ההורית ,מצד העובדים הסוציאליים )מרים( ומצד הבת )איילת( .בסיפוריה של
מרים הנורמות שמופרות וגורמות למשברים הן אין לוקחים ילדים לאם )ובסיפור אחד גם אב(
אחראי/ת ודואג/ת ,וכן נורמות הקשורות לגידול ילדים :נוכחות קבועה של הילדים בבית הספר,
התבגרות ללא התדרדרות לסמים ,שינה של התינוקת במיטתה ולא במיטת האם ,גבולות מחד
וחופש התפתחותי מאידך וכדומה .בסיפורים אלה מרים מציגה את עצמה כאם אחראית ודואגת,
שמצליחה להתמודד עם כל המשימות שמטיל עליה גידול הילדים ועושה זאת מתוך ערנות לצרכי
הילדים ותושייה במציאת פתרונות למשברים בחייהם .במקביל היא חוזרת בדבריה  10פעמים על
הטענה שהיא אמא אחראית ולא כמו שטוענים העובדים הסוציאליים 'לא אחראית' )"במה אני לא
אחראית בילדים שלי? מה אני צריכה להוכיח לך או להוכיח לו זה ,שאני אמא לא אחראית?( ולמרות
שהיא חושבת שאינה צריכה להוכיח את אימהותה ,תחושת האיום מביאה אותה להקדיש להוכחת
אימהותה הטובה את כל השיחה.
בניגוד לסיפוריהן של מרים ואביבה בסיפורה של איילת הנורמה המופרת אינה קשורה
לתפקודה שלה כאם ,אלא ליחסי אם-בת ולתפקודה של בתה כבת .מתוך  12סיפורים שאיילת
סיפרה במהלך השיחה ב 10-סיפורים הנורמה המופרת וגורמת למשבר היא" :ילדות מעריכות את
אמהותיהן ולא פוגעות בהן" .ההשוואה שהיא עורכת בינה לבין בתה )ולא בינה לבין אמה( מעמידה
אותה כילדה ,המצפה כי היפוך התפקידים שהתרחש בילדותה יחזור גם בבגרותה.
בהתאם לכך ,האיום על הזהות ההורית עולה בשיחה עם איילת לא ביחס לעובדים הסוציאליים
אלא בתגובותיה לילדה .הילדה אומרת" :את אמא רעה" ואיילת מתארת את תגובתה שלה" :בטח
שזה פגע בי .למה שזה לא יפגע בי ,למה אני מהאמהות שרוצה לזרוק אותה? אני עושה הכל בשבילה.
אני לא מאלה חפיף ,הכל חפיף .....אני עצרתי את החיים שלי בגללה .מה עברתי .הכל בגלל ילדה
אחת) "..פסקה .(....בדרכה של איילת היא מוצאת תיקון לפגיעה שנפגעה בעולם האידיאלי של
הפנטזיה וההתנדנדות בין העולם הריאלי לעולם זה מביאה אותה לאפיין את עצמה בתיאורים
קיצוניים .מחד" :אמא כמוני היא לא תמצא עוד שבעים ושמונים שנה" ולא ירחק היום בו תהא אם
משכילה וכולי – אך היום ,בעולם הריאלי היא "אמא קשה" ו"מכבידה" .אם ללא השכלה ,ו"אמא
שלא יודעת מה להגיד ומתי לכעוס".
היחס לילד בסיפורי הפונות
כמו האמהוּת ,גם היחס לילד ,הצד השני של אותה מטבע ,הוא תמה שחוזרת בכל השיחות.
בכל השיחות הפונות מציגות את עצמן כערות לצרכי הילדים .מרים – כמי שערה לצרכים
הפיזיים ,הנפשיים וההתפתחותיים של ילדיה ומתמודדת בהצלחה להשגתם .אביבה  -כמי שערה
לצרכיהם הפיזיים והנפשיים של ילדיה ,אך בשעה שהיא מציגה את עצמה כמי שבדרך כלל
מתמודדת בהצלחה עם צרכיהם הפיסיים ,בתחום הנחשב בעיניה ,של צרכיהם הנפשיים ,היא רואה
את עצמה כ'לא מסוגלת' ואילו ליסה – ערה לצרכים הפיזיים של ילדיה ,אך כמו לגבי עצמה ,כך גם
לגבי ילדיה :היא אינה מתייחסת כלל לצרכיהם הנפשיים וכמו בעצמה ,גם בהם היא רואה
'אובייקט' ולא סובייקט .בשיחה עם איילת צרכי הילדה אינם במרכז ,וההיענות להם מתוארת אגב
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תיאור המאבקים עם הבת .היענות זו כוללת קניות ורכישות למיניהן )'מעל ומעבר' בלשונה( ,טיפול
פיזי בילדה כשחלתה וכן – טיפוח כישורי למידה כהכנה לכיתה א.
למרות ההתייחסות לצרכים פיסיים ,נפשיים ,רוחניים ואף התפתחותיים ,אף אחת משלוש
הפונות ,שיש להן יותר מילד אחד ,אינה מצביעה על הבדלים בין ילדיה .אביבה ,אמנם ,לאחר
התערבות המטפלת מקבלת את השונות של בתה שי-אל משאר ילדיה ,אך קבלה זו ,כנראה ,אינה
בגדר 'ביטוי חופשי' של דרך ראייתה.
אי הבחנה זו בין הילדים – יוצרת תיאורים 'שטוחים' של דמויותיהם )ב ,(5כאילו מדובר
בתפקיד של ילד ולא בילדים שהם דמויות חיות או במינוח ספרותי :דמויות 'עגולות' ו'מתפתחות'
)ב .(4כלומר ,הילדים נתפסים כ'אבטיפוס' בהתאם לתפקידם כילדים ,ולא כבעלי אישיות ייחודית.
גם איילת רואה בבתה 'אבטיפוס' ,אך בניגוד לעולה בשיחות עם הפונות האחרות בשיחה עם איילת
הבת ,אינה שייכת לאבטיפוס של ילד ואף שאיילת מתחבטת קשות בנקודה קשה זו ,היא מתארת
אותה כשייכת לעולם הרעים ,לאבטיפוס של ה'נבל' ) (Frye, 1976וטוענת כי "שישים פסיכולוגים"
לא יניאו אותה מראייתה זו .בהתאם לכך ,איילת מתארת את בתה לא כ'קטנה' אלא כ'נמוכה' .כמי
ש'מתווכחת כמו בת עשרים' .או כפי שעולה מציטוט פליטת הפה שלה' :בחורה'.
על האנלוגיה בין סיפורי המעשה שמספרות הפונות ,בינם לבין עצמם ובינם לבין סיפור המפגש
האנלוגיה בין סיפור המפגש ,לבין סיפורי המעשה שמספרות הפונות במהלכו היא סוגיה
מרתקת ,שמאירה מנקודת מבט חדשה את נושא יכולת ההיעזרות של פונים )ראו ,עמ' .(18
מחקר הספרות מצביע על שלושה סוגים של יחסי שעבוד בין פעולת הסיפר לבין סיפורי המעשה
)ובינם לבין עצמם( :סיפור המעשה תורם לקידום פעולת הסיפר או לעצם קיומה; מסביר אילו
אירועים הובילו לסיטואציה הנוכחית ,או מבטא יחסי אנלוגיה של דמיון או ניגוד )רמון קינן.(1984 ,
בניתוח סיפורי המעשה המסופרים במפגש ראינו סיפורים הבאים כהסבר לפעולת הסיפר,
וסיפורים המשתלשלים זה מתוך זה בקשר אנלוגי )בסיפוריה של איילת( .גם הקשר בין סיפור
המפגש )פעולת הסיפר( לבין סיפורי המעשה המסופרים במהלכו ובינם לבין עצמם ,כפי שמצטייר
במפגשים שנותחו ,הוא לעתים קרובות גם קשר אנלוגי.
בסיפוריה של מרים ראינו את ההקבלה בין שני הסיפורים המרכזיים שהיא מספרת :סיפור
נישואיה ,גירושיה וחייה המשותפים עם שאול ,עד לפרידה ממנו ,וסיפור הוצאת הילדות מחזקתה.
כפי שראינו ,בשני סיפורים אלה היא פורצת את גבולות החברה שבה היא חיה ,והקבלה זו הופכת
את שני הסיפורים לשני 'פרקים' בסיפור אחד.
ההקבלה בין סיפור המפגש לסיפורי המעשה המסופרים במהלכו
מטרת הפונה בסיפוריה עשויה לחשוף את הדרך שבה היא רואה את מטרת המפגש :מנקודת
ראות זו מטרתה של איילת במפגש אינה לקדם את לימודיה אלא לפנטז יחד עם העובדת על לימודים
אלה .מרים בסיפוריה רוצה לתאר את עצמה כמי שמחפשת ומוצאת פתרונות למשברים בחייה ,וכך
גם קורה בעת המפגש :גם כאשר היא מבקשת את עצת העובדת – היא אינה קשובה לעצות ,אותן
ביקשה רק במטרה להדגים את הפתרונות היצירתיים שהיא מוצאת למשברים בחיי ילדיה .בדומה
לכך ,בסיפור המפגש עם ליסה ,סיפוריה בתחילת המפגש מבטאים את מטרתה :להציג את עצמה
כאם למופת ולהשפיע על העובדת שתסייע לה במאבקה על מטרתה ה'צודקת' .כשמשתנים יחסי
הכוחות במפגש ,משתנה מטרתה של ליסה .היא מוותרת חלקית על הניסיון להיראות 'אם למופת'
ומטרתה בשלב זה של השיחה היא ,כמו שמראים סיפוריה ,להציג את עצמה כמי שעושה כמיטב
יכולתה כאם ,אך אינה מצליחה משום שהדברים אינם בשליטתה )'אכפתית אך לא מתמודדת'(.
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מנקודת ראות זו גם את מטרתה של אביבה בשיחה ניתן לתאר על פי סיפוריה ,כדרך לומר למטפלת-
פקידת הסעד' :אני יודעת מהם צרכי ילדי ומנסה להעניק להם את כל מה שאני מסוגלת להעניק ,אך
הדברים החשובים באמת אינם בשליטתי' .כלומר ,מטרתה היא להצדיק את עצמה בעיני עצמה
ובעיני המטפלת ,פקידת הסעד.
ההקבלות בתיאור הרצף :כפי שראינו ,מהלכו של המפגש תואם במקרים רבים את דרך ארגון
הרצף בסיפורים שהפונה מספרת :איילת בסיפוריה מתכננת הרבה מאוד תיקונים למשברים
שבחייה ,אך אלה אינם מגיעים לידי ביצוע ונותרים בגדר פנטזיה וחלום .כך גם בסיפור המפגש:
הלימודים ,שכדי לקדמם הגיעה איילת למפגש ,נותרים בגדר פנטזיה שדבר לא נעשה כדי לממשה.
סיפור המפגש עם ליסה ,כמו רוב הסיפורים שהיא מספרת במהלכו ,מסתיים בויתור :היא תכננה את
המפגש כדי שהעובדת תסייע לה במאבק על כך שבני יעזוב את הבית עד שימצא עבודה )אם ימצא(
אך המפגש מסתיים בתיקון שאינו מתייחס לסוגיית העבודה .גם הפעם ליסה מוותרת .מרים
בסיפוריה מתקנת את המשברים בחייה ומבטאת שליטה במצבי חייה – ובדומה לכך היא שולטת
בסיפור המפגש ,ואילו את מהלכו של סיפור המפגש עם אביבה ניתן לתאר כמו את מהלכם של
סיפוריה ,כסיפור שמתחיל במשבר ומסתיים בתיקון חלקי שלו .כלומר ,בשלוש שיחות סיפורי
המעשה אינם מציגים תיקונים של ממש למשברים השונים עליהם הפונות מספרות .תיקונים אלה
נתפסים כפיצוי )תיקון חלקי( ,פנטזיה על תיקון או כתוצר של כוח ושליטה ,שבדרך כלל מסתיים
בויתור של הפונה על התיקון .מכאן שהפונות בסיפוריהן מציגות משברים ,הנבנים זה על גבי זה,
ללא תיקון של ממש לאף אחד מהם ,וחיים ללא תיקון שאינם אלא משבר מתמשך.
היחס בין התיקונים בסיפורי הפונה – לתיקון שמציע המפגש :ההקבלה בין סיפורי הפונה
לסיפור המפגש מעלה כי האמונה של העובד כי ביחס למשבר הנוכחי ,הנדון בשיחה ,ניתן להגיע
לתיקון של ממש כבר אינה מובנת מאליה ,גם אם המפגש מציע תיקון .כך ,למשל ,בדיקת הסיפורים
שאביבה מספרת בעת המפגש עשויה להצביע על הדרך בה אביבה 'מפענחת' או תופסת תיקון זה .כפי
שראינו ,בסיפוריה של אביבה למשברים שבחייה אין תיקון מלא – ואם יש תיקון הוא נתפס כפיצוי
או תיקון חלקי ,המדגים את הדפוס שבו היא בונה את סיפוריה' :אכפת לי ,אך איני מסוגלת' )ולכן
דואגת לפיצוי אך לא לתיקון מלא( .לאור זאת ייתכן שגם התיקון שמציעה העובדת נתפס על ידי
אביבה באותה דרך שהיא רואה את התיקונים בשאר סיפוריה :כפיצוי ותיקון חלקי ,שלא בהכרח
יכול להביא לשינוי שהמטפלת מדברת עליו .ראייה לכך ניתן למצוא בתפיסתה של אביבה את
הטיפול )התיקון המוצע( בעיקר כ'ונטילציה' ופריקת עומס  69וכן בעובדה שהתיקון ,שמנקודת
ראותה של המטפלת מיועד לאפשר לבת ,שי-אל ,לחזור הביתה אינו עולה בקנה אחד עם התיקון
שמצאה אביבה באחד הסיפורים שהיא מספרת ,הסיפור המטרים של האונס ,שבו השהייה במסגרת
הפנימייה היא תיקון אופטימלי )אם כי לא אידיאלי( לחששותיה ולמשבר האונס שהיא חוזה.
כלומר ,מנקודת ראותה של אביבה תיקון עשוי להיתפס כפיצוי אך לא כפתח לשינוי.
מאידך ,ההקבלה בין סיפור המפגש כפי שנטווה במשותף על ידי אביבה והמטפלת ,מסתברת
מנקודת ראות זו כהקבלה ניגודית :בשעה שהסיפור המשותף ,שבונה המטפלת על סמך דבריה של
 69בסוף השיחה מתארת אביבה את הטיפול כונטילציה :פריקת עומס .כך ,למשל ,היא ואומרת" :זה מה שקורה.
עד שאני מת ..עמוסה אז אני מגיעה .אבל זה לא נכון .אני צריכה כן להתמודד ,כן להגיע ,כן לבוא לשיחות ,אם לא
כל שבוע אז אחת לשבועיים .את מבינה?"  .בהמשך היא מסכמת על מפגש פעם בשבועיים "כי עכשיו ,נגיד,
עכשיו דברתי ,אז עכשיו אני מרגישה בסדר .עכשיו ,בתקופה מהפגישה לפגישה זה עוד פעם מתחיל ה..עומס".
רק בעקבות הערת המטפלת כי פגישה שבועית תמנע את העומס מראש והערתה של המטפלת כי 'טיפול זה דבר
כואב' היא מסכמת" :זה גם נכון .אני לא יכולה לברוח מהמציאות אני צריכה להגיע ממש להגיע ".והמטפלת
קובעת פגישה אחת לשבוע.
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אביבה ,מתאר תהליכים התפתחותיים הן של האירועים בעבר והן של התיקון המתוכנן ,סיפוריה של
אביבה אינם מתארים תהליך התפתחותי אלא מבוססים על צירופי מקרים שמאפיינים סוגת שיח
שונה לגמרי ,שבה שינוי אינו התפתחות אלא צירוף מקרים ,דבר המבסס את ההשערה שגם בסיפור
המפגש התיקון שמציעה המטפלת ,הטיפול ,עשוי להיות מובן על ידי אביבה כצירוף מקרים )או
בלשונה" :שאני דוחה את עצמי באופן אוטומטי אני גם דוחה אותה"( ,ולא כהתפתחות ושינוי
באורח שמבינה אותו המטפלת.
האנלוגיה בין סיפור המפגש לסיפורי המעשה עשויה ,אם כן ,לסייע למטפל/ת לראות את מהלך
המפגש בהקשר רחב יותר של הרצף באירועים אחרים שהפונה מספרת עליהם ,לחשוף את מטרתה
של הפונה במפגש ,להבהיר כיצד הפונה עשויה לראות את התיקון שהמפגש מציע ולהעניק למטפל/ת
מושג כיצד הפונה עשויה להבין את השינוי שהמפגש מציע לה .האנלוגיה מציגה את הקושי של
הפונות להיעזר ,כקושי שלהן לפתור משברים בחייהן גם בהקשרים אחרים וכהבנה שונה מזו של
המטפל/ת של רעיון השינוי שהמפגש הטיפולי מציע.
כוח ושליטה
בסקירת הספרות הצבענו על נושא הכוח והשליטה כנושא מרכזי הן ברמת השיח )סיפור
המפגש( ,כפי שאופיין על ידי פוקו ,והן ברמת הפעולה )סיפורי המעשה( :בדבריו של מינושין
) (Minuchin, 1991המתאר חוויה של אם שילדיה הורחקו ממנה כחוויה של חוסר אונים ובדבריו
של רוטנברג ) (1994 ,1990וטענתו כי ,כאשר אדם מפרש מחדש אירוע טראומטי בהנחיית צופן העל
הוא משיב לעצמו את תחושת השליטה על האירוע .גם בניתוח השיחות נושא השליטה עלה בשתי
רמות אלו :הן ברמת השיח-המפגש בין העובדת לפונה ויחסי הכוח ביניהן ,והן ברמת הפעולה – בין
דמויות בסיפורי המעשה שהפונות מספרות במהלך המפגש.
כוח ושליטה ביחסי מוען-נמען )רמת פעולת הסיפר(
ברמת יחסי מוען-נמען :בכל המפגשים אנו מוצאים יחסי קרבה בין העובדת לפונה ויחסי
'שיתוף פעולה' .עם זאת ,הקרבה ושיתוף הפעולה אינם מונעים מאבקי כוחות.
במונחים מחקר הספרות ניתן לתאר מאבקי כוחות אלה כמאבקים בין פרשנויות שונות ובין
מודלים שונים של מילוי פערים )פרי ושטרנברג ;1968 ,רמון-קינן  .(1984המשחק בין ההיפותזות,
שבחקר הספרות הופך לעתים למאבק בין חוקרי ספרות על פרשנויות שונות ,בא לביטוי בגוף השיחה
ביחסי המספרת לנמענת )העובדת( ,ש'קוראת' ומפרשת את הסיפור כבר בעת השיחה ,בשאלותיה,
בתגובותיה ובסיפור החדש שהיא יוצרת על פי הדרך שלה למלא את הפערים בסיפור .מזווית ראייה
זו ניתן לתאר את השיחה כמאבק על "הסיפור הדומיננטי" )וייט ואפסטון.(1999 ,
בשניים מהמפגשים ,במאבק על הסיפור הדומיננטי ,הפונות הן אלו שסיפורן מתקבל כסיפור
הדומיננטי :איילת מספרת סיפור שבו הבת שייכת לעולם הרעים המנסים לפגוע בה ,ואילו העובדת
רואה במאבקים בין הבת לאמה שלב בתהליך החזרה של הבת מבית המעבר .הסיפור של העובדת
מתגבש לקראת סוף השיחה והוא אינו מתקבל כסיפור הדומיננטי לא רק משום שהוא מתגבש רק
בסוף השיחה אלא ,בעיקר ,משום שהוא נדחה מראש )"גם אם שישים פסיכולוגים יגידו לי ,(" ..אינו
'עובר' ואפילו אינו זוכה לתגובה.
בשיחה עם מרים :ראינו כיצד לפרשנויותיהן השונות של מרים והעובדת מצטרפת הפרשנות של
העובדים הסוציאליים ועורך הדין )המצוטטים על ידי מרים( .מדבריה עולה כי המחלוקת על
הפרשנות אינה רק בין מרים לעובדת אלא גם בינה לבין העובדים הסוציאליים ,שאינם משתתפים
בשיחה ,וכי המאבקים על הפרשנות 'הנכונה' קיימים גם בעולם שמחוץ לשיחה .למרות זאת ,בתוך
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השיחה מרים מצליחה להביא את העובדת להתעלם מסוגיות בעייתיות בתפיסתה של העובדת את
סיפור ההתעללות המינית בבת הבכורה ,נופר ,ולמקד את השיחה בנושא המרכזי בחייה היום:
ראייתה את עצמה כאם אחראית ,סיפור שבו פרשנויות שתיהן דומות .כתוצאה מכך גם במפגש זה,
הסיפור הדומיננטי הוא סיפורה של הפונה.
בשיחה עם ליסה הדברים מורכבים .הניסיון של ליסה לשלוט מתחיל עם המילה הראשונה שלה
בשיחה" :רבתי איתו היום" ,אמירה שבדיעבד ניתן לראות בה פעולת דיבר ,שיותר משהיא באה
לתאר מציאות ,היא באה ליצור אותה ,שכן היא מייצגת רק גרסה אחת של השתלשלות האירועים,
גרסה המעניקה לליסה שליטה במתרחש ,שאינה קיימת בגרסאות האחרות של הסיפור לפיהן בני
יצא מהבית מיזמתו .הצגת גרסה זו כגרסה ראשונה ,מביאה את העובדת ,השומעת ,לראות בגרסה
זו גרסה מובילה .כך יוצרת ליסה מציאות ,שבה היא השולטת ולא הנשלטת ,הן ביחסי מוען נמען,
והן בעולם המציאותי )בני ,חברה לחיים ,לא עזב את הבית מרצונו – אלא היא סילקה אותו משום
שאינו עובד ואינו מפרנס( .ליסה מנסה לגייס את העובדת לפעול בעולם זה :לצלצל לבני ולגרום לכך
שיחפש עבודה ,כדי שהיא ,כאם דואגת ,תצליח במימוש העיקרון ש'אב צריך לפרנס' .העובדת
'נכנעת' ללחץ של ליסה ,ולמרות התנגדותה הראשונית ,מדברת עם בני ,לכאורה כדי לקבוע מפגש
משותף .אך השיחה גורמת להיפוך ביחסי הכוחות :ליסה מוותרת על הניסיון להציג את הדברים
כאילו הוציאה את בני מהבית על רקע האבטלה שלו .היא גם אינה מדברת יותר על רצונה שיצא
לעבודה ומסתפקת בבקשה לשיתוף יותר מלא של בני בדאגה לילדות – ומאידך :הגרסה של העובדת
לסיפור )"אתם רבים ביניכם והילדים נפגעים"( הופכת לסיפור הדומיננטי.
בשיחה עם אביבה ,הסיפור של העובדת הוא הדומיננטי מתחילת המפגש )בהתאם למטרת
השיחה ולתפקיד השונה של העובדת( .היא רוקמת אותו במהלך המפגש תוך שהיא משתמשת
בחומרים שמביאה הפונה .אביבה מקבלת את הסיפור ,גם אם לא פעם הוא סותר את החוויה שלה,
שאותה היא מתארת לעתים תוך בלבול :היא דוחה )או דחתה( את בתה ,אך אינה מפלה בין ילדיה.
היא רוצה להיות מסוגלת לקבל את שי-אל בבית ,אך היא חשה שבפנימייה שי-אל מוגנת יותר .היא
חשה עומס וקושי ,שאינו מתמקד דווקא בשי-אל  -אך יש לה בעיה נפשית בהתמודדות עם שי-אל.
כפי שראינו ,הקבלה של אביבה את סיפור המפגש מבטאת קבלה של 'מה שמסופר' .והשבחים
שהעובדת מרעיפה עליה בהקשר זה הם במקומם 70 .אך – מבחינת ה'איך' –הדומיננטיות של הסיפור
של העובדת מביאה את הפונה לקבל את הסיפור בלי לקבל את המודל שלפיו בנתה העובדת את
סיפור המפגש) .במקרה זה :כסיפור פסיכולוגי מודרני( .כתוצאה מכך סיפור המפגש סותר לעתים
את החוויה של הפונה והסתירה באה לביטוי בבלבול בתיאור החוויה.
כוח ושליטה בסיפורי המעשה שמספרות הפונות:
כאמור ,הכוח והשליטה כתמה חוזרת מופיע גם בסיפורי המעשה שמספרות הפונות עצמן,
ונראה כי זוהי תמה מרכזית בעולמן .עם זאת ,עבור שלוש מתוך ארבע הפונות ,בין אם הן מבטאות
את רצונן בכוח ושליטה על המתרחש בעולמן ובין אם לאו ,נקודת המוצא והבסיס לעליית התמה
היא תחושת חוסר האונים שהן חשות ,הבאה לביטוי בהיעדר תיקונים מלאים למשברים בסיפוריהן.
רק סיפור שמביא את המשבר המסופר לידי תיקון – מביא את גיבורו-מספרו לידי שליטה בעולמו,
ותיקונים מעין אלה אנו מוצאים רק בסיפוריה של מרים.

 70העובדת אומרת":את מדברת על הדברים באומץ בפתיחות שממש מעוררת הערכה .לא כל אמא מרגישה וזה
הצד החזק שלך שבאמת את מאוד כנה ואת מאוד דואגת ואת רואה שיש בעיה ואת רואה שזה משהו שיכול
להוביל למה שאת מרגישה היום כי הרגשת את זה כשהיית קטנה ?"ובהמשך" :באמת יש לי הערכה מאוד גדולה
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מעבר לדרכי התיקון המאפיינות כל פונה בנפרד ,למוטיב השליטה והכוח יש ביטויים נוספים
בשיחות :תיאור יחסיה של איילת עם בתה כ'מלחמה' הוא מוטיב חוזר בשיחה עימה ,והתקופה שבה
שהתה הילדה בבית המעבר מתפרשת ע"י איילת כתקופה שבה הילדה רכשה כלים למלחמה זו .וכן,
כפי שראינו ,בעולמה המקוטב היא נלחמת לא רק בבתה אלא גם באביה ,בגרוש לה ובאחותה.
הטרמינולוגיה שבה משתמשת איילת )'רוע'' 'שטן'' 'מפלצת'' 'מגנה'' 'משחררת'' ,סובלת' ועוד( ,
הלקוחה מעולמה של הרומנסה – אינה מקרית .עצם הבחירה בעיצוב סיפוריה כסיפור רומאנסה
היא ניסיון למצוא כוח ושליטה במקום שבו כוח ושליטה אלה חסרים.
מדוע הרומנסה מתאימה כל כך למי שמחפש שליטה בחייו? הרומנסה ,כאמור ,היא פנטזיה
שעיקרה במילוי משאלות הלב' ,ואכן ,הרצון בשליטה בעולם שבו אין לה שליטה בהתרחשויות מביא
את איילת למצוא תיקון למשברים באמצעות פנטזיה על תיקון .בפנטזיות אלו היא כמו גיבור
הרומנסה :גיבור סובל אך בעל כוחות מופלאים ,ואפיונים אלה מעניקים לרומנסה את היכולת לתת
תחושת כוח ושליטה דווקא למי שחסר אותו כל כך שכן ,מישור ההתמודדות עובר מהמציאות אל
הפנטזיה .שם ,בעולם זה יש לגיבור כוחות )על-טבעיים( ובו הוא עשוי לנצח ,71וזאת בשעה
שבמציאות איילת נמנעת מפעולה ,מרגשות ומקשרים אישיים ,והימנעות זו ,המוגדרת על ידה
כ'חופש' ,שפירושו עבורה שליטה על חייה )"שאני הכתבתי ולא שהכתיבו לי"( – מונעת ממנה להגיע
לעשייה ולתיקון המשברים בחייה ובסופו של דבר ,כמו הפנטזיה – מנציחה את חוסר האונים שלה.
בשיחה עם ליסה נושא השליטה הוא מרכזי ובא לביטוי בכמה צורות .ליסה מאפיינת את עצמה
באמצעות פעולותיה כמי שלוקחת על עצמה את מרב האחריות על הבית והמשפחה – אך יחד עם גם
כמי שחסרה שליטה על המתרחש ,רוצה שדברים ייקרו )והם לא קורים( ,רוצה לשמוע ,לדעת,
לראות )שהדברים יתרחשו( אך דברים קורים בניגוד לרצונה והיא "לא יודעת" למה היא חסרה כל
כך את השליטה שאותה היא מבקשת .בנוסף ,המאפיין החוזר בכל המטפורות הקשורות למערכות
היחסים בינה לבין ילדותיה ובינה לבין חברה לחיים ,הוא שהן מתארות מערכות יחסים במונחים
של שליטה ,של מנצלים ומנוצלים ,כשגם היא וגם האחרים נתפסים כחפצים הנישאים על הגב או על
הראש .ולבסוף :השימוש בסוגת האכסמפלום מבטא את הניסיון של ליסה להגיע לשליטה בחייה.
אם לאיילת הסוגה מעניקה תחושת שליטה באמצעות המעבר לעולם פנטסטי שבו היא קובעת את
הכללים – עבור ליסה ,בשל תפיסתה את היחסים הבין-אישיים כיחסי כוח ושליטה ,השימוש בסוגת
האכסמפלום הוא הדרך שלה לנסות ולשכנע את סביבתה ,להשפיע עליה וכך להגיע לשליטה.
אביבה היא היחידה מבין המרואיינות שאינה מחפשת כוח ושליטה בחייה ,והסוגה שבחרה
באמצעותה להבנות את סיפורה – מבטאת ויתור זה.
בסיפוריה של אביבה תמת הכוח והשליטה מופיעה רק באמצעות הניגוד שלה :תחושת חוסר
האונים .כפי שראינו אביבה מתארת את עצמה כאישה פסיבית ,הנשלטת על ידי כוחות חיצוניים
ופנימיים ,הנכפים עליה .אשה שאפילו רגשותיה אינם בשליטתה והם מתוארים כ'דחף' לא מובן ולא
מוסבר .סיפוריה מסתיימים ללא תיקון או בתיקון חלקי ואם אכן התחושה שלנו כי בביטוי חופשי
אביבה הייתה בוחרת בסיפורי כישוף ודמונולוגיה כדי לתאר את חוויותיה – הרי שבחירה זו לא
הייתה מקרית והיא באה לתת פשר לחווית חוסר האונים שאביבה מבטאת :השליטה אינה בידה
ליכולת שלך הזאת לבוא ולשים את זה בצורה כזאת על השולחן ולהגיד יש לי בעיה עם הילדה שלי ואני צריכה
עזרה ".וכן" :אני מלאת הערכה על איך שאת מסוגלת להביא את הדברים בצורה כל כך כנה ,כל כך פתוחה".
 71בעבודתי עם ילדים נתקלתי בילד ,שסבל מהתעללות ,ותיאר את עצמו כמי שמגן על אמו ואחיו ,מציל ומושיע,
בדרך המזכירה את תיאוריה של איילת את עצמה בילדותה .להערכתי – גם ילד זה רואה עצמו כגיבור רומנסה,
ואולי מדובר בתופעה שאינה מקרית ואינה מקומית ,אך הדברים טעונים בדיקה נוספת.
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אלא מצויה בידי כוחות חיצוניים לה בעולם שבו שולטים חוקי הכישוף ,היא אינה יכולה לעשות דבר
בנדון ולכן אף אינה מנסה לחפש דרך להשיב לידיה את תחושת השליטה.
מרים :נושא מאבקי השליטה בסיפורה של מרים ,כמו בסוגה הספרותית שהיא בוחרת לעצב
באמצעותה את סיפורה – הוא פחות בולט .הקטע היחיד בו מרים מתארת מאבקי שליטה הוא
כשהיא מתארת את חייה עם שאול לאחר חזרתו מהמאסר כשהיא נאבקת עימו על מקומו בבית
)היא אומרת לשאול" :חמש שנים גידלתי בלעדיך...עכשיו אתה רוצה לתפוס את המקום? אמרתי
לו :אין ,אתה לא תתפוס את המקום שלי ( ...) .אתה רוצה? אני אומרת לא ,אתה תגיד לא (...) .כי
ככה חינכתי את הילדים שלי וככה אני אחנך את הילדים שלי .אמרתי לו ,והוא לא הסכים .על זה
היה לנו מריבות ".גם במאבק זה מרים מצליחה ושאול יוצא מהבית ,אם כי הוא ממשיך לראות את
ילדיו ולתפקד כאביהם ולראות במרים את בת זוגתו ,כפי שמרים רצתה.
מלבד במקום זה מרים נמנעת מלתאר את חייה כמאבק ,וזאת למרות שעולמה הוא עולם
מקוטב :בסיפור נישואיה עמדה מול אביה ולא יכלה לו אלא שנים מאוחר יותר ,כשהתגרשה והחלה
בחיים משותפים עם שאול .הקיטוב ממשיך במאבק עם העובדים הסוציאליים ,מאבק שלשמו שכרה
עורך דין ,אך כל מה שהיא אומרת על מאבק זה הוא ש"פגעו בי" ו" :פה דפקו אותי .העובדת
הסוציאלית ,עמית ,תאמיני לי היא שהרסה לי את כל הכנופיה ".ברצונה של מרים לא להינשא בגיל
שמונה עשר ולבלות ראינו כביטוי לטבעה ההרפתקני ,שמביא אותה להיאבק בנורמות של החברה בה
היא חיה .כך ,כנראה רואה זאת מרים עצמה .היא נמנעת מלתאר את חייה רצופי המאבקים
כמלחמה על כוח או שליטה ובוחרת בסוגה הספרותית של הנובלה ,שבמוקד שלה עומד הטבע
ההרפתקני של הגיבור ולא המאבקים שהוא עובר בדרך למימוש המעברים בין מותר לאסור בעולמו.
בחירתה של מרים בסוגה ספרותית שאינה מעניקה לגיבורה שליטה ,אלא מדגישה את טבעה
ההרפתקני ,לוקח הסיכונים ,היא בחירה מעניינת .ראינו לעיל כי מרים היא היחידה מבין הפונות
במחקר זה שתיארה עצמה כמי שמצליחה לתקן ולפתור את המשברים שנקלעה אליהם בחייה,
כלומר ,כמי ששולטת בחייה .מנקודת ראות זו נראה כי היא ,בניגוד לפונות האחרות ,אינה זקוקה
לסוגה שתסביר את התנהגותה ואת חוסר אונים שלה )כמו סיפורי הכישוף לאביבה( ,כדי שתסייע לה
להגיע לידי תחושת שליטה באירועים )כמו הרומנסה לאיילת( או כאמצעי להגיע ליתר שליטה
בסביבתה )כמו האכסמפלום לליסה( .הסוגה עבור מרים מייצגת אפשרות רביעית :הסוגה כאמצעי
להבניית החוויה שלה וכדרך ל"בנייה של זהות אישית' ) .(Frye, 1976הסוגה אינה מעניקה לה
שליטה אך היא מעניקה לה כלים כדי לארגן את חוויותיה ומראה לה דרך לעצב את דמותה קודם כל
בעיני עצמה ,אך גם כשהיא מציגה את סיפורה לאחרים .תפקיד זה של הסוגה בעולמה של מרים
אינו עומד בסתירה לתפקידן של הסוגות השונות בעולמן של שלוש הפונות האחרות .גם עבורן הסוגה
משמשת כדרך להבניית החוויה שלהן ובעיקר כדרך לבניה של זהות אישית :איילת כדמות סובלת,
כגיבורה שהאמת אודותיה תתגלה רק בסוף הדרך ,ליסה -כאם למופת ואביבה :כאשה שאין לה
שליטה בעולמה וכוחות חיצוניים ופנימיים שולטים עליה.
המשותף לסוגות הספרותיות בהן משתמשות הפונות
למרות הגיוון הרב שמצאנו בנושא הסוגות הספרותיות שבהן משתמשות ארבעת הפונות  -כל
השיחות מציגות סוגות ספרותיות מסורתיות .סוגות אלו עומדות בניגוד לסוגות המודרניות,
שמציגות העובדות בארבעת המפגשים ,וחשוב לעמוד על הבדלים אלו.
בספרו על צמיחת הרומן הצביע יאן ואט ) (Watt, 1960על הפילוסוף דקארט כאבי ההשקפה
המודרנית הרואה בחיפוש אחר האמת עניין אישי ,חופשי מן המסורת המחשבתית של העבר ,ותיאר
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את הרומן כמשקף באופן השלם ביותר אוריינטציה אינדיבידואליסטית–חדשנית זו .על פי תיאורו
של ואט ,דקארט ,בעל ההנחה המפורסמת" :אני חושב משמע אני קיים" ,היה הראשון שהעניק
חשיבות ראשונה במעלה לתהליכי המחשבה בתוך תודעתו של הפרט .בעקבותיו הגדיר לוק את
הזהות האישית כזהותה של ההכרה לאורך משך זמן ,או בניסוחו של פילוסוף אחר ,יום :דרך זיכרון
מחשבותיו ומעשיו בעבר מגיע הפרט לזהותו המתמשכת .על פי לוק הזמן הוא מהותי להגדרתו של
אובייקט כלשהו כאינדיבידום ,ו'עקרון האינדיבידואציה' ,שהתקבל ע"י לוק ,היה זה של קיום
במקום מסוים בחלל ובזמן.
הרומן ,אמר ואט ,מאפיין את תרבותנו יותר מכל באופן בו הוא משקף את האוריינטציה
הסגולית הזו של המחשבה המודרנית .חיפוש האמת ברומן הוא עניין אישי וחד פעמי ועלילתו
מתפרסת באמצעות אנשים מסוימים ,בתנאים מסוימים .היא משתמשת בניסיון העבר כסיבת
הפעולה בהווה מתוך תשומת לב רבה לאפיון הדמויות ולהצגה מפורטת של סביבתן ודגש על ראייה
תהליכית בעיצוב הדמויות .הרומן ,על פי גישה זו ,מייצג את ההתנתקות מהמסורות הספרותיות
הקודמות של שימוש בסיפורים השרויים מחוץ לזמן ,והוא שונה ממסורות אלו בשני היבטים
מרכזיים :א .היחס ליחיד ,לאינדיבידום ולחד פעמי :הדמויות במסורות ספרותיות אלו הן אב-
טיפוסים אנושיים ,המושמים על רקע ,הנקבע בעיקר ע"י הקונבנציה הספרותית .ב .צורות המבדה
שקדמו לרומן המודרני :המיתוס ,סיפורי העם והאגדה ,האפוס ,הטרגדיה ,הקומדיה והרומנסה
שיקפו את הנטייה הכללית של תרבויותיהן לראות במידת ההתאמהּ לנוהג המסורתי את אבן הבוחן

העיקרית לאמת.
• היחס לזמן:
 .Iהעלילה )למשל בכתבי שיקספיר( שאולה מסיפורים היסטוריים ,שנועדו לשקף את האמיתות
המוסריות הבלתי משתנות ,מתוך ההנחה הנפוצה של זמנם ,שמכיוון שהטבע הינו במהותו שלם
ובלתי משתנה ,הרי כל הכתבים המתארים אותו מהווים מאגר סגור של הניסיון האנושי ,ממנו
נלקחת העלילה.
 .IIהעלילה במסורות ספרותיות אלו יותר משהיא בנויה על קשר סיבתי הפועל לאורך זמן – היא
נשענת על תחפושות וצירופי מקרים.
 .IIIהרומן המודרני מעוניין קודם כל בהתפתחות הדמויות עם הזמן ,כשבמסורות הקודמות מדובר
באבטיפוסים שאינם משתנים.
מאפיינים אלה קיימים בסיפוריהן של הפונות כולן.
הדמויות כאב-טיפוס :בכל השיחות שנותחו לצורך עבודה זו אנו מוצאים כי הדמויות
המתוארות ,כולל דמות המספרת ,הן דמויות סטטיות ובלתי מתפתחות או משתנות .ההתייחסות
לדמויות כאבטיפוס ולא כאל דמויות חד פעמיות בולטת בשיחות עם איילת וליסה.
בעולמה של איילת אנו מוצאים את דמות הגיבור ,הגיבורה והנבל :היא עצמה מייצגת את דמות
הגיבור הסובל ,המשחרר ,שהאמת אודותיו תתגלה יום אחד ,אמהּ מייצגת את דמות הגיבורה שהיא
כגיבור ְמ ִגּנָה עליה ושאר הדמויות ,כולל ִבּתהּ ,שייכות לעולם ה'נבלים'.
בשיחה עם ליסה :היא עצמה מייצגת את דמות האם שעיקר הדאגה לבית ולילדים מוטלת
עליה .בני מייצג את הטיפוס טוב הלב אך העצלן ,שאינו עובד ,אינו מחפש עבודה ומועל בתפקידו
כאב וכמפרנס .גם המחלה של בני או מצב האבטלה ,אינם נתפסים כשלב בתהליך שעובר בני אלא
כמאפייני הטיפוס ,ולכן אינם יכולים לשֹנות את תפיסה בסיסית זו .האירועים והדמויות מתוארים
מנקודת מבטה של ליסה ללא כל ניסיון לשחזר מצבים נפשיים או מניעים שכיוונו את פעולותיהן של
87

הדמויות ,כולל הבת ,בת הארבע ,שנשארה רטובה בוקר שלם )!( וליסה אינה מתייחסת למצוקתה,
ורואה באירוע רק עדות נוספת לעצלנותו של בני ,שלא מילא את תפקידו כאב.
בשיחות עם מרים ואביבה הדברים פחות בולטים ,אך גם בסיפוריהן כל הדמויות נתפסות על פי
תפקידיהן .שתיהן מתארות את עצמן אך ורק בהקשר לתפקידן האמהי .מרים  -כ'אם אחראית'
ואילו אביבה  -כאם אכפתית שמתקשה להתמודד משום שהיא נשלטת על ידי כוחות בלתי
מוסברים .בסיפורה של מרים – שאול הוא 'אבא טוב' )'לא ראיתי שהוא פגע בנופר ,ראיתי שהוא
אבא טוב' אומרת מרים על חברה לחיים ,שאול ,שהתעלל מינית ִ
בבּתהּ!( האירועים אינם מחוללים
שינוי בתפיסותיה הבסיסיות וביחסה לדמויות השונות בעולמה וגם הניסיון של אניטה,
הפסיכולוגית ,להביא לשינוי במרים שתראה בשאול גם 'שלילי' מביא אותה לראות באופן שלילי את
המעשה שעשה ,הפגיעה בנופר ִבּתהּ ,אך אינו משנה מהותית את ראייתה בשאול את דמות האב
הטוב .מנקודת ראותה – מהיותו אב לילדיה נובע גם היחס אליו והיא אומרת ,כנראה בכנות,
שמשום שהוא אבא אסור למנוע ממנו קשר עם ילדיו 72.גם שאר הדמויות בעולמה :עורך הדין,
המורה והיועצת נתפסות בהקשר לתפקידן ואפילו העובדות הסוציאליות ,שלפי תפיסתה היו
הנפשות הפועלות בהרחקת הבנות ואלה ש'פגעו' בה )בלשונה( ,ממשיכות להיות מושא לציפייה
שייתמכו בה ושייעצו לה ,בתאם לתפקידן.
בסיפורה של אביבה מתוארות מעט מאוד דמויות נוספות אך הדימוי של הבת הקטנה לכלב
מאולף מחד ותיאורה של שי-אל כילדה שאין לה גבולות ,בוכה ,טורקת דלתות מאידך ,מצביע על
האפשרות שילדיה נתפסים בעיניה לא כבעלי אישיות חד פעמית אלא על פי קרבתם או ריחוקם
מהאבטיפוס של ילד ,כלומר ,על פי תפקידם.
היחס לזמן :כפי שראינו בבדיקת סגנונה של ליסה ,סיפוריה חסרים סדר זמנים עקבי בתיאור
ההתרחשויות וגם פעולות שניתן להציגן כחד-פעמיות מוצגות כפעולות שגרתיות וכהווה מתמשך,
המעוצב כרקע שעליו מתבלטים האירועים המסופרים כבתבליט )בניגוד לציור עם פרספקטיבה(.
אירועים כמו מחלתו של בני ,מצב האבטלה שלו ,השינה ,העובדה שלא לקח את הילדה לגן ואפילו
הריב של אותו יום נתפסים כהווה מתמשך .כל אירוע ,ולו גם כזה שיכול היה להיתפס כחד פעמי או
זמני ,אינו אלא עדות לאמת הבלתי משתנה ,שעל פיה "אם אני לא אדאג אז לא יהיה" .על פי תפיסה
זו הזמן אינו נתפס בממד ההתפתחותי שלו ולכן ,גם כשהיא משלחת את בני מהבית – אין זה כדי
לגרום לו לחפש עבודה ,אלא כדי לחשוף את ה'אמת' ,לפיה הוא 'עצלן' חסר תקנה .אם לחילופין
יסתבר שהוא מצא עבודה והחל לעבוד – אין מדובר בשינוי שהתחולל באישיותו אלא עדות לכך
שבני ,בניגוד למה שהיא חושבת ,הוא כבר עכשיו אב ומפרנס והיא טעתה בהערכתה הקודמת.
גם בשאר השיחות אין אנו מוצאים הסברים סיבתיים ,והזמן אינו נתפס בממד התפתחותי.
במפגש עם איילת הדבר בולט בתיאור הבת .למרות שאיילת מסמיכה את תיאור המלחמות עם הבת
לבית המעבר -סמיכות המאפשרת הסבר סיבתי שלפיו בגלל בית המעבר הילדה נלחמת באמה – היא
גם אומרת שהיא מבינה היום שהילדה רעה מטבעה )ולכן טעות הייתה בכלל 'להביא אותה'( בית
המעבר לא חולל שינוי בילדה ורק העניק לה כלים שבאמצעותם חשפה את טבעה הבלתי משתנה.

 72בפסקה  21היא אומרת" :אני לא רוצה שהוא יבוא לפה ,אז אני מעדיפה לקחת את רמי לשם .או את תאיר.
לקחת לראות את הילדים .הוא מתגעגע .הוא אבא .באמת .תראי אם ,נכון ,צריך להסתכל גם שלילי .אני כבר
למדתי את זה מ ,..ממש למדתי .אבל למה למנוע את הילדים האלה מהאבא .אני נותנת לו לראות .הכל טוב ויפה
והרמי ,מה זה נהנה .זה כל הכיף ש ..למה לנתק את הקשר מהאבא? אין שום סיבה לנתק קשר מהאבא .ואני
בקשר ככה .לא ,רק בגלל הילדים".
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בהתאם לכך ,אם הילדה תחדל ממלחמותיה – לא יהיה בכך עדות לשינוי באופייה אלא לכך שהיא
ממושמעת ומציתת לכללים שאמה קבעה.
בשיחה עם אביבה ראינו את הבלבול שלה ביחס לראיית עצמה כדוחה את ילדתה וכיצד למרות
שהמילה 'דחויה' אינה מיוחסת לעבר )אביבה אינה אומרת':וזה למה שי-אל הייתה דחויה אצלי'(
היא מוסיפה ש" :לא שחס וחלילה אני שונאת אותה היום .כי זאת שלי היום" והדבר יוצר תחושה
של היעדר הבחנה בין זמנים) .שי-אל 'דחויה' היום או לא? אביבה מפלה בין הילדים או לא?( וכמו
שטענו כבר :היעדר בהירות זה ,ייתכן שהוא רומז על תפיסה סטטית ולא התפתחותית של יחסים.
סטטיות שעליה הצבענו גם בניתוח סיפורי המעשה שמספרת אביבה ,וכן בתיאורים של הוריה,
שנותרו כפי שהיו בילדותה ובעיקר בסיפור ההיריון והלידה ,שאופיינו בסיוטים 'עד היום' ,כאשר
ראינו בשימוש במילה 'נתן' במקום 'גרם' ובאמירה 'לא יודעת למה' עדות לכך שאין מדובר בהסבר
סיבתי-התפתחותי שעל פיו ההיריון הבלתי רצוי חולל משבר וגרם לאביבה לשנוא את הילדה )כפי
שמבינה זאת המטפלת( ,אלא בהסבר המבוסס על תיאור כרונולוגי של אירועים וצירופי מקרים
שאינם מתארים תהליכים התפתחותיים.
לכאורה סיפורה של מרים שונה .אך ,כפי שראינו ,למרות שמרים מתייחסת ל'משברים' בחייה
ובחיי ילדיה ,ה'התדרדרות' או ה'משבר' נתפסים כסטייה מדרך הישר ,ולא התפתחות או שינוי
בדמויות ,שנתפסות ,כאמור ,על פי תפקידן .כתוצאה מכך ,דווקא באירועים קריטיים בחיי בנותיה
היא אינה מייחסת להן תגובות משבריות .כך ,למשל ,היא אינה מתייחסת לניתוקן של הבנות
מהוריהן כאל משבר ,ממש כשם שאין היא מייחסת משברים לחייה של נופר ,שגם עברה התעללות
מינית וגם יצאה מהבית )ביזמת אמהּ(.
מול משותף זה בולטת השונות של העובדות בדרך קריאת הסיפור של המטופלות.
לעתים הקריאה והפענוח השונה של הסיפורים נובעים מצפיות שונות ביחס למודל על פיו בנוי
הסיפור .במפגשים עם מרים ועם איילת בחלקים מסוימים של השיחה העובדת מצפה לסוגה טרום-
מודרנית אך אינה תופסת את ייחודה המבני של הסוגה שבה משתמשת הפונה .מעבר לאי ההבנות
המקומיות שאי ההתאמה בציפיות יוצרת ,היא מביאה גם להחמצה של פרשנות הפונה לסיפור ושל
משמעויותיו בעיניה .לכן העובדת אינה רואה את מרכזיות הפנטזיה בעולמה של איילת או את
ההרפתקנות של מרים וכדומה .בסיפורה של מרים היא רואה סיפור של משולש רומנטי ומחמיצה
את האפשרות שמדובר בנובלה ,בגיבורה תאבת הרפתקאות ,שאינה מחפשת נישואין אלא רומנטיקה
מודרנית :קשר רומנטי ויחסי מין מחוץ לנישואין ,ומוכנה לשם כך להיאבק בנורמות החברה
הגרוזינית שבה גדלה ואף בחברה הישראלית .מאידך ,אבחון הסוגה סייע למטפלת )הפעם כחוקרת(
להאיר מחדש את דמותה של הפונה ולהבהיר סוגיות מרכזיות בסיפור ,שלא הובנו קודם לכן ,כמו
מדוע מנקודת מבטה כגיבורה בסיפור נובלה ,המונעת על ידי מניעים רומנטיים וחותרת לשיאים –
סיפור ההתעללות המינית אינו יוצר שבר בחייה ,אינו קוטע את יחסיה עם שאול ואינו מחייב
התייחסות מיוחדת.
לאי הבנות אלה מצטרפת אי ההבנה הנובעת מפרשנויות העובדות ש'קוראות' את סיפורי
הפונות כאילו היו סיפור פסיכולוגי מודרני ובהתאם לקריאה זו גם מציעות תיקונים התפתחותיים
למשברים שהובאו בפניהן.
ראינו כבר את השונות הסגנונית בין סיפוריהן של העובדת ושל אביבה במפגש ביניהן,
כשהעובדת טווה את סיפורה כסיפור פסיכולוגי-התפתחותי.
הקריאה הפסיכולוגית אינה מאפיינת רק את השיחה עם אביבה .בסיפורה של ליסה – העובדת
אינה מתחברת לתיקון שמציעה ליסה :לגרום לבני שיחפש עבודה .מבחינתה האבטלה של בני היא
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סוגיה פסיכולוגית-מורכבת שאינה יכולה לבוא לידי תיקון באמצעות הפעלת כוח ,גם לא כוח שכנוע.
לכן היא מסרבת פעמיים לבקשתה של ליסה לצלצל לבני ,כדי לבדוק אם הוא מתכוון לצאת לעבודה,
כפי שרצתה ליסה ,אך גם לא כדי לשכנעו לעשות כך .היא שואלת את ליסה 'מה קרה לבני שהוא ישן
כל הזמן' – ומצפה להסבר שאולי יהיה קשור למצב האבטלה ולדיכאון )בדיעבד מסתבר שהוא
חולה( .גם בשיחה עם מרים היא שואלת אותה על תגובותיהן של נופר מחד והבנות מאידך
לטראומות שעברו – ומצפה לתיאור תהליך של התמודדות עם טראומה ואילו בשיחה עם איילת היא
מנסה להציע לאיילת שלא תיגרר למלחמות עם הילדה ,ותצא ממעגל המאבקים ,שבהם היא רואה
חלק מתהליך ותגובה של הילדה ליציאתה וחזרתה מבית המעבר  -תיקון המתבסס על ההנחה
שהתנהגות הילדה היא תגובה לאירועים שעברה ,ולא כפי שאיילת מתארת אותה :תולדה של אופי
הנובע מתפקידה כמי שהייתה והינה 'רעה' בטבעה.
לסיכום :באף אחת מהשיחות העובדת לא ציפתה לסיפור התואם את הסוגה )המורכבת(
שהפונה בחרה בה ,והדבר יצר בכל השיחות אי הבנות שבדרך כלל היו מהותיות לדרך בה הפונה
מציגה את עצמה ואת הבעיה .לגבי כל הפונות חשיפת הסוגה האירה מחדש את סיפוריה והעניקה
משמעות חדשה לכל היבט שלו ,משמעות שבלעדי זיהוי הסוגה לא ניתן היה לשערה.
חשיפת הסוגות השונות והמורכבות בהן השתמשו הפונות במחקר זה מציגה עד כמה 'שיקוף
פשוט' של סיפורי הפונות עשוי להיות משימה לא פשוטה כלל ועד כמה שיקוף כזה הוא תנאי ובסיס
להתערבות ,שכן בלעדיו הפונה תיצמד לסוגה ותחסום אפשרות לשינוי.
הבדל זה בסוגות הספרותיות מבטא הבדל בציפיות ההדדיות ובפרשנויות השונות של משתתפות
השיחה לאירועים המסופרים ,וחושף קושי נוסף העומד בפני יכולת ההיעזרות של פונות אלו.
שמנקודת מבט זו מצטייר גם כקשיי של המטפלת בהענקת עזרה לאוכלוסייה זו.
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דיון
לא נפסיק לחקור

We shall not cease from exploration

וסוף כל חקירותינו

And the end of all our exploring

יהיה להגיע למקום ממנו יצאנו

Will be to arrive where we started

ואז ,לראשונה ,להתוודע אליו.

And know the place for the first time.

ט.ס .אליוט ,ארבעה קוארטטים

Eliot T.S., Four Quartets

במחקר זה בדקתי שיחות שאת רובן ערכתי בעצמי ובכמותן השתתפתי בעוד עשרות ואולי גם
מאות ,אך רק עתה עם 'סיום החיפוש' ,אחרי שהשיחות שוקלטו ונותחו וכל הממצאים הוצגו ,אני
חוזרת למקום ממנו יצאתי ,לשיחות ,וחשה ,כי רק עתה ,לראשונה ,התוודעתי 'אל אותו המקום' וכי
המטרה שהצבתי בפתח עבודה זו ,להעניק לשיחה בין העובדת הסוציאלית לפונה מובן ולתארו
"תיאור גדוש" ) (Geertz, 1980ובעל משמעות – הושגה מעל ומעבר לציפיותיי.
הבחירה במחקר זה הייתה לנסות וליישם ,באורח שיטתי ככל האפשר ,כלים שרובם הגדול
שאול מן הפואטיקה של הסיפורת .את היתרון התיאורטי של המתודה הצגנו בסקירה הספרותית,
ועתה אנו נדרשים לבדיקת הפרשנות כפי שהוצגה במחקר זה ,וזאת מתוך דיון בממצאי המחקר
והתייחסות לשאלות שהצבנו במבוא לעבודה זו ,שהיו:
א .האם ניתן להשתמש בפואטיקה של הסיפורת הבדויה באורח שיטתי לצורך ניתוח מלא של שיחה
טיפולית כאילו הייתה טקסט ספרותי ולהניח לרגע את 'גושי הידע' של המקצועות הטיפוליים? ואם
כן ,מה עשויה להיות תרומתה של המתודה לחקר הטיפול?
ב .האם נצליח לחשוף את הדינאמיקה של השיחה בכלל ושל השיחה הטיפולית בפרט באמצעות מתודות
השאולות ממחקר הסיפורת הבדויה? מה יתרונותיה – ומה חסרונותיה של המתודה בהקשר זה?
ג .האם 'מבני הידע' והסיפורים שמביא הפונה למפגש הטיפולי הם קוהרנטיים מספיק ומעוצבים בדרך
מובנית דיה כדי שניתן ליישם עליהם את כלי המחקר הנהוגים בחקר הספרות הבדויה .האם ניתן
לחשוף את המוסכמות הספרותיות המעצבות הבנייה זו? ואם כן ,האם ניתן לעשות זאת במהלך שיחה
)טיפולית(? מהם התנאים העשויים לאפשר חשיפה וגילוי אלה?
ד .האם ניתוח שיחה טיפולית עם פונות שילדיהן הוצאו מחזקתן בצו בית משפט יצליח לתאר את חווית
ההרחקה של הילד מנקודת ראותן של הפונות?
ה .ולבסוף :האם המתודה המוצעת כאן מתאימה לאוכלוסיית פוני שירותי הרווחה? ואם כן ,האם היא
מתאימה לאוכלוסיית המחקר,שמחקרים מדרגים אותה בתחתית הסולם החברתי?
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א .יתרונות השימוש השיטתי בפואטיקה של הסיפורת לבדיקת סיפורים בשיחה טיפולית
את פרק הצגת הנתונים בעבודה זו פתחנו בתיאור דמויותיהן של הפונות כמספרות במפגש.
השימוש הבלעדי כמעט במתודה השאולה מן הפואטיקה של הספרות בפרק זה חשף היבטים
מרכזיים בדמותן של הפונות כמספרות ,שאת רובם לא ראינו ולא שיערנו את קיומם ,והיו עבורנו

לפני ניתוח הדמות 'חסויים' ו'לא ידועים' ).(Stiles, 1999
כך ,למשל ,ניתוח הפעולות שאיילת מבצעת או מתכננת העלה את מרכזיות הסבל והפנטזיה
בעולמה ואת הדימוי העצמי הנמוך שלה בחייה בהווה .בדיקת האנלוגיות שהיא עורכת בין הדמויות
בעולמה חשפה את הקיטוב בין ה'רעים' ל'טובים' בעולמה ,ואילו ההשוואה שהיא עורכת בינה לבין
בתה )ולא בינה לבין אמה( העלתה מימד שלא שיערנו בדמותה כאם–ילדה ,המצפה כי היפוך
התפקידים שהתרחש בילדותה יחזור גם בבגרותה.
מבדיקת משפטיה הקטועים של ליסה ,נחשפה סערת נפש שלא היה לה ביטוי אחר בשיחה.
המטפורות בהן השתמשה העלו תיאור של מערכות יחסים במונחים של מנצלים ומנוצלים ותפיסה
של האני ושל האחר כאובייקט וכחפץ ,ואילו בדיקת אפיונה באמצעות פעולותיה העלתה כי ליסה
מתארת פעולות חד-פעמיות כשגרה וכהווה מתמשך ,ללא פרספקטיבה של זמנים ,והצטיירה דמות
שהתכונה הדומיננטית שלה בתיאורה את עצמה היא שהיא לוקחת על עצמה את מרב האחריות על
הבית והמשפחה ,אך יחד עם זאת חסרה שליטה על המתרחש ,רוצה שדברים ייקרו )והם לא קורים(,
רוצה לשמוע ,לדעת ,לראות )שהדברים יתרחשו( אך דברים קורים בניגוד לרצונה ,בלא שתדע למה.
מרבית ההיבטים שלעיל היו עבורי חידוש ,למרות היכרות ארוכת ימים איתן.
את מרים ,שמצטיירת מתוך פעולותיה כאם פעילה ומתמודדת הכרתי ככזו גם בלעדי הניתוח
הספרותי של דבריה .יחד עם זאת ,הניתוח הספרותי חשף בדמותה היבטים שלא ראיתי קודם לכן:
כשבדקנו את החזרות על מצבים בסיפורה הצטיירה דמות של אשה הרפתקנית ופורצת גבולות
והודגש הרקע של מרים כבת לעדה הגרוזינית ,שעד אז לא ראיתי בו אלא 'עובדה ביוגרפית' ,ואילו
בבדיקת הביטויים החוזרים בסיפורה ראינו כי היא מציגה את העובדים הסוציאליים בעולמה
כמקור תמיכה יחיד ,כשלעומת זאת את הפגיעה שלהם בה היא אינה מבינה.
למרות הניסיון לנתח את השיחות באורח שיטתי ,ייחודה של כל שיחה הביא אותי מדי פעם
לסטות מדרך הניתוח השיטתית ולהפתעתי ,לא פעם ,נקודות מהותיות ומרכזיות באפיון השיחה
והדוברות עלו רק לאחר שנאלצתי ,בשל הצורך בהצגה שיטתית של הממצאים ,לחזור לשיחה
ולבדוק אותה באמצעות כלים שהוזנחו עם הניתוח הראשון .כך ,למשל ,בתיאורה של אביבה את
עצמה  -בדיקת הדרך בה מתארת אביבה את עצמה באמצעות פעולותיה הוזנחה בשלב ראשון .רק
משחזרתי לבדוק היבט זה בסיפוריה הצלחתי לראות כי "גם העשייה המעטה שעלייה היא מדווחת
נתפסת כלא מספקת ואילו את הדברים ,שלדעתה עליה לעשות ,היא אינה מצליחה לעשות בגלל
סיבות בלתי ברורות לה" ולהציג היבט משמעותי מאוד בדמותה.
בניסוח אחר ניתן לומר כי אם מבחנה של השיטה הוא ביכולתה לתאר את השיחה מכמה שיותר
היבטים ,או ביכולתה לתאר באופן עשיר ,מעמיק ומכליל יותר של התופעות )אריאלי 1989 ,א ,אצל
יוסיפון (2001 ,אזי שימוש לא שיטתי ולא מלא במתודה שמביא להחמצה של היבטים חשובים
בדמות ,מעיד על כוחה של המתודה )ובמקביל על חולשתו וקוצר ההשגה של המשתמש בה(.
מנקודת מבט זו ,של יתרונות המתודה בחשיפת היבטים מרכזיים בראיית הפונה את עצמו,
המתודה יכולה לשמש מטפלים בגישות טיפוליות שונות ,לאו דווקא כאלה שמקורן בפסיכולוגיה
הנרטיבית או בגישות של הבנייה חברתית .כך ,למשל ,בתחום הגנת הילד בדיקת הדרך בה מציג
הפונה את עצמו ואת האחרים המשמעותיים בחייו יכולה לסייע למטפלים הרואים את המוקד של
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ההתערבויות באינטראקציה של ההורה עם הילד )תיאורית ההיקשרות( להבין את נקודת המוצא של
ההורים כדי 'לזהות מצבי תקיעות שלהם' )מאסס  ,1998ללא עימוד( ואילו מנקודת המוצא של גישת
'הגורמים המצטברים' ,המתודה מאפשרת לחשוף 'גורמים' כמו היחס לעצמי ולילד ,דימוי עצמי
ודימוי הורי ,כוחות ,דרכי התמודדות ועוד ,בתנאי ,כמובן ,שהמטפל-החוקר זוכר שמדובר בממצאים
שעלו בשיחה אחת ,ושהדמות שצייר הפונה עשויה להיות שונה בשיחה אחרת ,שכן מדובר ב'דמויות
בסיפור המפגש' ולא בפונה הממשי.
מאידך ,חשיפת הדרך בה הפונה רואה את עצמו מעניקה משמעות ותוכן חדש למונחים כמו
'הקשבה לפונה' ) ,(Parton & O’Byrne, 2000יחס ל'אחר' ש'איננו אני' ) (Krumer-Nevo, 2002או
לתביעה לרגישות תרבותית בהתערבויות להגנת הילד .שכן ,גם אם מדובר בהבדלים בין-תרבותיים –
המחקר מצביע על כל שההבדלים אלו ,בשיחות שנחקרו ,יותר משהתמקדו בהבנה ותיאור של
מושגים פסיכולוגיים התפתחותיים ואחרים היו בעיקרם הבדלים בין תפיסת עולם 'מודרנית'
לתפיסה פרה מודרנית ,והם קשורים קודם כל לעצם התפיסה ההתפתחותית-תהליכית שעובדים
סוציאליים אמונים עליה ,תפיסה שהיא זרה לדרך בה מתארות הפונות במחקר זה את עולמן.
מנקודת מבט זו המחקר חושף עד כמה 'דיאלוג עם ההורים על מטרות ההתערבות' עשוי להיות
תהליך מורכב ,לא פשוט וארוך ,ומדגיש כי למידה של 'נקודת המבט של ההורה' אינה יכולה להיתפס
כהתערבות או טיפול ,אלא רק כבסיס לטיפול ולהתערבות )בכל שיטה שתיבחר( .כלומר ,המתודה
אינה דרך טיפול ואף אינה מייצגת גישה לטיפול :יכולים לעשות בה שימוש מטפלים נרטיביים בצד
מטפלים דיאגנוסטיים למיניהם .כל שהיא אומרת הוא שהפונה אומר לנו דברים רבים על עצמו ,אם
נקשיב להם ונדע 'לפענח' אותם ,נוכל ביתר הצלחה לממש את מטרות הטיפול כפי שאנו מבינים
אותם ובכל גישה שנאמץ .זאת בתנאי שבעת הניתוח המטפל 'שם בצד' את גושי הידע שהוא מביא
עמו מעולם הטיפול ,מתעלם מהשאלות שמסקרנות אותו כמטפל ומנקודת הראות של הגישה
שאימץ ,ומתייחס לשאלות השאובות מעולם הידע של מדע הספרות ,שכן ,כפי שראינו לעיל – שימוש
לא שיטתי במתודה עשוי להביא להחמצה של היבטים מרכזיים בעולם אותו הוא רוצה לחשוף,
ובעיקר את ההדגשה שמדובר בשיחה וכל היבט שנחשף עשוי להיות תולדה של האינטראקציה
הנוכחית ,ואינו בהכרח 'מאפיין אישיותי'.
יחד עם זאת ,יתרונה של המתודה בשילוב תחומי מחקר רחוקים זה מזה כמו מדע הספרות
והעבודה הסוציאלית – הוא גם חסרונה .ראשית ,היא אינה מספקת תשובה ישירה ומהירה לשאלות
שמטרידות את המטפל .שנית ,היא מחייבת ידע ומיומנויות בתחום חקר הספרות ,שלא תמיד
מצויים למטפל או לחוקר במדעי החברה .כמי שלמדה ספרות בראשית שנות השבעים ועסקה
בתחום רק עד סוף שנות השמונים ,אין לי ספק כי היכרותי המועטה עם חידושים בתחום חקר
הספרות ,כמו גם חולשות אחרות שלי כחוקרת ספרות ,פגמו בממצאי הניתוח ,וכי הכלי מאפשר
חשיפת היבטים נוספים ,שלא לכולם אני מודעת.
ב .יתרונות השימוש בכלי הפואטיקה של הסיפורת בחקר השיחה הטיפולית
אחת השאלות שעלו בפתח מחקר זה הייתה שאלת יעילותה של המתודה בחקר שיחה בכלל
ושיחה טיפולית בפרט .הרחבה זו של חקר הסיפר לחקר השיחה אינה שכיחה במחקר .כפי שצוין,
מחקרי סיפר נוהגים לבודד את סיפורי הנחקרים ולבדקם מחוץ להקשר שבו סופרו ואילו עבודה זו
מציעה לבדוק את סיפורי הפונה בהקשרם ולהתייחס להקשר כאל סיפר על ,פעולת סיפר ,שמאפשרת
את סיפורי המעשה ובמקביל יוצרת סיפור משל עצמה ,סיפור שלו קראנו בעבודה זו 'סיפור המפגש'.
כפי שעלה מהסקירה התיאורטית האבחנה בין מה שמסופר )סיפור המעשה( לבין איך הוא
מסופר )פעולת הסיפר או השיח( הייתה זו שאפשרה את יישום המתודות מחקר הסיפורת על
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השיחה .בעקבות אבחנה זו הפרדנו במחקר זה בין ניתוח סיפורי המעשה שמספרות הפונות במפגש
לבין ניתוח סיפור המפגש עצמו )פעולת הסיפר( .מושגים נוספים כמו פענוח הטקסט כתהליך של
נתינת כותרות ומילוי פערים באמצעות מודלים קודמים של הקורא )מודלים ספרותיים ,ביניהם
סוגות ספרותיות ,ומודלים 'מציאותיים'( סייעו בידינו לחשוף את הדינאמיקה שמאפיינת את המפגש
ברמות הסיפר השונות ובקשרים שביניהם.
ברמת הפעולה :כשנבדקה התקשורת בין המשתתפות כדמויות בסיפור המפגש ,עלו הדינאמיקה
ויחסי הכוחות ביניהן בהיבט המעשי של יחסי כוחות אלה )כפועלות בסיפור המפגש :מתחילות את
המפגש ,או מפסיקות אותו ,משכנעות זו את זו במהלכו וכולי(.
ברמת התקשורת הבדויה :בכל אחת מהמשתתפות בשיחה ראינו גם מספרת ו/או נמענת וגם
מפענחת של הטקסט שהיא שומעת ,שמיישמת דרך הבנה זו בשאלותיה ובסיפורים שהיא מספרת
בעקבות הפענוח .ניתוח סיפורים אלה חשף את השונות שבין המשתתפות בשיחה במודלים שהנחו
אותם בתהליך מילוי הפערים ,נתינת הכותרות והפרשנות של האירועים המסופרים ,הן לגבי סיפורי
המעשה במפגש והן לגבי סיפור המפגש עצמו.
שונות זו היא אחד הממצאים המרכזיים ביותר של מחקר זה .לפיו ,בשעה שהעובדות נטו
להשתמש במודלים פסיכולוגיים התפתחותיים ולקרוא את סיפורה של הפונה כסיפור פסיכולוגי
מודרני ,הרי שהפונות השתמשו במודלים ספרותיים פרה-מודרניים .שונות זו היא ,בין השאר ,שונות
בין "קהילות שיח" ) (Fish, 1980ושונות נלמדת :מקצוע העבודה הסוציאלית מבוסס על מודלים
פסיכולוגיים-התפתחותיים ,אותם לומד העובד ומסגל לעצמו כחלק מהתפתחותו המקצועית.
כתוצאה מכך ,השיחה הטיפולית ,שמטרתה יצירת שינוי בפונה ,מתבססת על מודלים אלה .ההבנה
שהפונה מבטא מודלים שונים היא מהותית להבנת הדינאמיקה בין העובד לפונה ולחשיפת אי
ההבנות ההדדיות העלולות לעמוד ביניהם ,בעיקר – אי הבנות ביחס לבעיה לטיפול ,או ,במונחי
מחקר זה ,המשבר ,במיוחד כאשר המודל עליו מתבססת הפונה )כמו ארבעת הפונות במחקר זה(
הוא מודל מסורתי-פרה מודרני ,שבו אפשרות של התפתחות ושינוי אינה חלק מתפיסת העולם
והאפשרות שהפונה ירצה/יוכל/יסכים להמיר את המודל בו הוא משתמש אינה מובנת מאליה.
בדיקת הקשרים בין רמות הסיפר ההקבלה בין המבנה של סיפורי המעשה שמספרות הפונות
במהלך המפגש הטיפולי ,להתנהלות המפגש הטיפולי גופו ,היא אחד מהממצאים שעלה בעקבות
השימוש השיטתי במתודה .מדובר בקשר שהפוטנציאל שלו להבנת יכולת ההיעזרות של פונים הוא
גבוה ,מכיוון שיכולת ההיעזרות או התפוקות של הפונה מהמפגש הטיפולי נבדקים בהקשר רחב יותר
של הדרך בה הוא מציג כדרכו בפתרון משברים נוספים שעליהם סיפר בשיחה )או בלשון המחקר:
דרכי התיקון שלו( ושל הדרך בה הוא עשוי לפענח את סיפור המפגש )לאור הדרך בה הוא מפענח
ומספר סיפורי מעשה בדרך כלל( וזאת מתוך שתי הנחות מקבילות :א .שהמאפיינים של דרכי
התיקון שעולים בסיפורי המעשה שהפונה מספר )או היעדרם של תיקונים בסיפוריו( יאפיינו גם את
המפגש ,אם זה נתפס כאמצעי לתיקון משברים בחייו .ב .הדרך שבה 'יקרא' הפונה את סיפור
המפגש ,יבין ויפרש אותו ,אינה שונה מהדרך שבה הוא 'מפענח' התרחשויות אחרות במפגש .אם אכן
יכולת ההיעזרות תלויה בדרך בה מפענח הפונה ומפרש את המפגש הטיפולי אזי איתור המודלים
בהם הוא משתמש לפענוח אירועים אחרים עליהם הוא מספר עשוי לקדם את יכולת ההיעזרות שלו.
שיפור יכולת ההיעזרות של הפונה באמצעות אנלוגיות בין המתרחש בחדר הטיפול להתרחשויות
שהפונה מספר עליהן והתרחשו מחוץ לחדר הטיפול אינן 'חידוש' בעולם הטיפול ומנקודת מבטה של
הפסיכותראפיה הדינאמית זהו לב ליבו של הטיפול .אך הקבלה זו מקבלת דגש שונה כשהיא
מועברת לחדר הטיפול של העובד הסוציאלי :קשייו של הפונה להיעזר בטיפול נתפסים לאור הקבלה
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זו כמקבילים לקשייהם בפתרון משברים בחייהם .יכולתו של העובד הסוציאלי לזהות את דרכי
התיקון האופייניות לפונה )שבפועל מקשות עליו להגיע לכדי תיקון המשברים בחייו( היא לכן נקודת
מוצא חשובה לשינוי ביכולת הפונה להיעזר.
ג .סיפורי הפונים – כסיפור מובנה' ,מבוסס תרבותית' ,כסוגה ספרותית
השאלה השלישית שהועלתה בפתח המחקר הייתה האם ניתן להניח שסיפורי הפונה לא רק
'שוכנים בתוכו' אלא גם מעוצבים בדרך מובנית בדומה לדרך בה מובנה הסיפור הבדוי ,כסוגה,
והאם ניתן לחשוף את המוסכמות הספרותיות המעצבות הבנייה זו במהלך שיחה טיפולית.
בסקירת הספרות המחקרית הצבענו על עבודות נוספות המאתרות סוגות ספרות בסיפורי
נחקרים ) (Chang, 2002; Shalamov, 1992; Thompson, 1994אך איתור הסוגה הספרותית
במהלך שיחה ,תוך שימוש בכלים מחקר הסיפורת נבחן ,למיטב ידיעתנו ,רק תיאורטית.
חשיפת הסוגות מאשרת את ההשערה של מחקר זה כי ניתן לחשוף את המוסכמות הספרותיות
שבאמצעותן מעצב הפונה את חוויותיו במהלך שיחה טיפולית ,וכי אין מדובר רק במשמעויות
ותפיסות עולם כלליות :גם אגב שיחה הפונה עשוי להבנות את סיפורו בצורה של תבנית ומודל
סיפורי ,שבאמצעותו הוא מפרש את האירועים שהוא מספר עליהם ומציג אותם במפגש.
ההשוואה בין השיחות שערכה העובדת הסוציאלית לבין השיחה שערכה פקידת הסעד חידדה
את השאלה של מגבלות השיח שעולה בהקשר זה .בכל השיחות העובדות אפשרו לפונה 'ביטוי
חופשי' )קרומר-נבו (1997 ,מספיק כדי שניתן יהיה להצביע ,ולו גם כהשערה ,על הסוגה שבה הפונה
נוטה להשתמש ,אך המפגש עם אביבה ייצג שיחה שונה משלוש האחרות ,בשיחה זו השיח ביטא
הבנייה משותפת של סיפור והביטוי החופשי של הפונה קיבל מקום שולי .הסיבה להבדל זה )ההבדל
בין העובדות ,תפקידיהן השונים וההטיה המחקרית עליה הצבענו בתיאור מהלך המחקר( ,אינה
מענייננו כאן משום שמחקר זה אינו עוסק בשאלת האפקטיביות של הביטוי החופשי או לחילופין,
ההבנייה המשותפת .לענייננו ההשוואה חשובה רק כדי להצביע על כך שלא בכל שיחה טיפולית
הסוגה בה משתמש הפונה יכולה לעלות ,וכי כדי לחקור את הסוגה שבה משתמש הפונה על השיחה
לאפשר מינימום של 'ביטוי חופשי' ,שיחשוף ,ולו חלקית וברמז ,את הסוגה בה משתמש הפונה.
'מגבלות השיח' כפי שעלו במחקר זה היו בעלי שני פנים:
א .כפי שראינו )ראו :עמ'  (28שיחות סוגה מסמנות את נורמות השיח של הקהילה.
) (Berkenkotter & Huckin, 1995הקושי של אביבה להביא סיפור כישוף למפגש עם
העובדת הסוציאלית נבע מאי ההתאמה שהיא חשה בה ,בין הסיפור בדרך שבה היא תופסת
ומעצבת אותו לבין נורמות השיח עם עובד סוציאלי.
ב .ליסה מייצגת מגבלות אחרות :ידיעת סוגת השיח המתאימה פירושה גם תחושה של איזה
תוכן ואיזו צורה מתאימים למטרה מסוימת בסיטואציה מסוימת בנקודת זמן מסוימת) .שם,
שם( .בתחילת השיחה ליסה חשה שהיא יכולה לספר סיפור שבו היא מציגה עצמה כאם
דואגת )למופת( והיא מספרת סיפור אכסמפלום ,שתאם למטרותיה בתחילת השיחה.
כשהסתבר לעובדת שליסה לא דאגה שהילדה תגיע לגן ,אזי תוכן וצורה ,המציגים אותה
כאם למופת כבר אינם מתאימים ,והיא משתמשת במודל חדש.'carring but not coping' :
עם זאת ובהתחשב במגבלות השיח ,המחקר מצביע על האפשרות שסיפורים בשיחה טיפולית,
כמו כל סיפור אחר ,עשויים להישען על 'תבניות מבוססות תרבותית' ) (Clawson, 1998כדרך של
הפונה להבנות את החוויה שלה ולהעניק לה משמעות ושתבניות אלו ניתנות לאיתור במגבלות השיח.
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ד .ניתוח השיחה הטיפולית ותיאור החוויה של אמהות שילדן הורחק מהן
כפי שתיארנו במבוא לעבודה זו מחקר זה ראשיתו בחווית המפגש עם אמהות שילדיהן הוצאו
מחזקתן בשלב כלשהו בחייהן ובתחושה כי מדובר בחוויה קשה ובכאב עמוק שנתנו אותותיהם בכל
מפגש עימן .אך האם ניתוח השיחות הצליח לחשוף חוויה זו מנקודת ראותן של הפונות?
מהשיחות עם איילת וליסה ,מרים ואביבה אכן עולה כי חווית ההוצאה של ילד מהבית מהווה
איום ואף פגיעה קשה בזהות ההורית ) ;Hall & Slembrouck, 2003אם כי אין עדויות לאיום על
הזהות המוסרית( .בחלק מהשיחות גם עולות עדויות לרגשות קשים ושליליים ביחס להוצאת הילד
)לביא  (1999לזעם ,חוסר ביטחון ותסמינים אופייניים לתגובה פוסט-טראומתית )סלונים-נבו ולנדר,
בפרסום;  .( Blanton & Deschner, 1990; Heather, 1992לרובן משותפת גם תחושת חוסר
האונים ,שתיאר מינושין ) (Minuchin, 1991ואם נחפש נמצא גם עקבות של תחושת אבדן )מרים,
בפתח השיחה עמה מציגה את חדר הבנות ,שהיא מטפחת אותו כ'חדר זיכרון'(' .חיטוט פסיכולוגי'
)פרי (1974 ,ייתכן גם שיעלה סימפטומים דומים להפרעה פוסט טראומטית ,שעלו במחקר על נשים
שויתרו על ילדיהן ,כמו מנגנון הסתגלות של חיצוי ) (splitוהימנעות ,היעדר תחושה ,הלם ,ריקנות,
עצב ושכחה של אירועים חשובים הקשורים לאירוע) .ראו עמ' (3
בדומה לכך ניתן גם לאשר באמצעות מחקר זה את ממצאיהן של אגלנד וסוסמן-סטילמן
) ,(Egeland & Susman-Stillman, 1996שהצביעו על דיסוציאטיביות ,אידיאליזציה ,חוסר
עקביות ,אסקפיציזם וראייה פחות קוהרנטית של העצמי הקיימים בדור השני של אמהות מתעללות.
בהקשרים אלה ניתן גם להידרש לסוגיות פסיכולוגיות נוספות ולתאר ,תוך ניתוח השיחה ,את איילת
כילדה לאם ש'אינה טובה דיה' ,שאינה רגישה לנקודת הראות של ילדתה ותחת זאת כופה עליו את
נקודת הראות שלה ,כפי שמתאר זאת ויניקוט )ובאותה דרך גם את הפונות במחקר זה ,או לפחות
את חלקן ,כאמהות( ולעשות זאת ממש כפי שנעשה בפרשנות הסיפורת הבדויה ,כאשר פרשן מתאר
את הדמויות בסיפור באמצעות מודלים פסיכולוגיים ,פסיכואנליטיים או פסיכודינאמיים.
עם זאת ,הערותיו של פרי ) (1974על פרשנות הספרות הבדויה תקפות גם בחקר השיחה :הפרשן
צריך לדאוג לכך שהמילוי של הצד הפסיכולוגי לא יאפיל על האפשרויות האחרות של ההתבוננות
בדמות ובשיחה .בהקשר של השיחה הטיפולית הדבר חשוב עוד יותר :שימוש במתודה המוצעת כאן,
כאמצעי דיאגנוסטי ,מחייב את המאבחן לראות את המאפיינים שמצא בהקשרם ובתוך הדינאמיקה
של השיחה המסוימת ,לקחת בחשבון את החד-פעמיות של הממצאים ולזכור כי חלק מהמאפיינים
שמצא ייתכן שהם מאפיינים גם את הסוגה שהפונה בחר בה ולא ניתן לדעת אם היא מאפיינת את
אישיות המספר או את הסוגה )בהקשר של מחקר זה :האם האידיאליזציה או החיצוי והקיטוב
הקיים ברומנסה – הם 'מאפייני אישיות' או 'מאפייני סוגה'?(.
יתר על כן ,המאפיינים שהצבענו עליהם לעיל אינם תורמים רבות לתיאור החוויה של הרחקת
הילד מהבית מנקודת ראותה של הפונה ,כי גם אם ניתן לחשוף אותם בשיחה ,רק חלק קטן
מסימפטומים אלה נקשר על ידי רק חלק מהפונות לאירוע ההרחקה וקשה לדעת אם סימפטומים
כמו איום על הזהות ההורית ,רגשות קשים ביחס להרחקה וסימפטומים נוספים כמו תחושות חוסר
אונים ,פגיעה בזהות ההורית ,מנגנוני הגנה של חיצוי ,אידיאליזציה או אסקפיציזם  -הם תולדה של
חווית ההרחקה או של אירועים טראומטיים קודמים .כתוצאה מכך המחקר אינו מצליח לגבש
מתוך השיחות תיאור של חווית הרחקת הילד מאמו מנקודת מבטן של האמהות.
האם מדובר בחולשת המתודה וביישומה על שיחה טיפולית שגרתית בפרט ,כדרך לתיאור
החוויה של האמהות מנקודת ראותן? האם ההנחה שמדובר בחוויה טראומטית שתעלה בכל שיחה
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עם הפונות הייתה הנחה מוטעית וכדי להגיע לתיאור החוויה היה עלינו לבצע מחקר סיפר שבו
הנחקרות מתבקשות לספר על החוויה?
להערכתנו הקושי אינו בשיטת המחקר והוא קשור לממצאן של אגלנד וסוסן סטילמן ) Egeland
 (& Susman-Stillman, 1996בדבר 'היעדר קוהרנטיות בתיאור העצמי' שנמצא אצל אמהות
מתעללות שלא שברו את מעגל ההתעללות הבין-דורי .כלומר ,ייתכן שהמחקר לא הצליח לחשוף
כיצד רואה ומתייחסת הפונה לאירוע הרחקת הילד בגלל 'ראיה לא קוהרנטית של העצמי' שמאפיינת
על פי המחקר שלעיל את אוכלוסיית המחקר בדרך כלל ואולי גם את הפונות במחקר זה .כדי לבדוק
אפשרות כזו עלינו לשאול קודם כל האם בסיפורי הפונות אנו רואים קוהרנטיות ,והאם קוהרנטיות
זו מבטאת 'ראיה קוהרנטית של העצמי'.
מנקודת הראות של מחקר זה קוהרנטיות או היעדר קוהרנטיות בסיפורן של הפונות יכול
להיתפס כתולדה של יחסי הכוח בשיחה )כמו בתפנית שהתרחשה בשיחה עם ליסה( ,או להיות קשור
למאפייני הסוגה שהפונה בחרה להשתמש בה :כפי שראינו הקטיעות והקוטביות בעולמה של איילת
מאפיינים גם את הרומנסה :הן במעברי הגיבור בין העולם המציאותי כמות שהוא לבין התפיסה
הרומנטית של העולם כפי שהוא צריך להיות ,והן במבנה הקטוע של הרומנסה ,וניתן לטעון שהיעדר
הקוהרנטיות נעוץ במודל שהיא בוחרת להשתמש בו ולא באישיותה.
מאידך ,בסיפוריה של מרים מצאנו קוהרנטיות 'יתרה' שמונעת ממנה להתייחס לסיפור
ההתעללות המינית ,שחברה ביצע בבתה הבכורה ,כאל סיפור נפרד ,וכאל משבר שמחייב תיקון.
'דבקות יתר' זו עשויה להמחיש מדוע הקוהרנטיות הספרותית אינה בהכרח ואולי אף נוגדת 'ראיה
בלתי קוהרנטית של העצמי' .אך כרקע רצוי להסביר כיצד אני מבינה מונח זה.
גלדמן ) (2004בדיון על העצמי טען כי מיתוסים עשויים להיות תכנית מנחה לכל אדם ,גם אם
מימוש המיתוס אפשרי רק בצורה חלקית ,כפי שמבטאת יונה וולך בשיר שהביא" :החיים שיש לך".
השיר מבטא חוויה של שיקום העצמי ,ונראה כי הוא רלוונטי גם כאן ,כדרך לבטא מדוע למרות
הקוהרנטיות שהפונות מציגות באמצעות הסוגה הספרותית שבחרו בה ,אין מדובר ב'שילוב העצמי
לראיה קוהרנטית' ומדוע חווית ההרחקה של הילד )כמו גם חוויות טראומטיות אחרות שהפונות
עברו( אינה מגיעה לידי שילוב קוהרנטי בתמונת העצמי שלהן.
החיים שיש לך/יונה וולך
החיים שיש לך
הם החיים שחיית
הבט אחורה בהבנה

שתוכל לברוא
כל זה מצוי בתוכך
גלה אותו

הרחקה
עמידה בפינה
נוקאאוט בסיבוב הראשון

מצא את נקודת הבראשית
הבריאה
ברא את עצמך
זה העולם הטוב ביותר

התחל מהתחלה
הבט על חייך
כעל שיעור רע
על מה שהיה

תקן
כאחד שהבריא
כאחד שחלה.
כאחד שחלה.

) וולך 1992 ,עמ' (237
כעל עונש
היחיד
השיר מתאר 'ראייה קוהרנטית של העצמי' כראייה שמשלבת את העבר על כל היבטיו ה'חולים'
לתמונה אחידה ,ומבהיר מדוע ניתן לשער כי תיאור החוויה לא עלה בשיחה עם פונות אלו .אירוע
הרחקת הילד ,כמו חוויות כואבות אחרות – אינו עולה דווקא בגלל עומק החוויה וה'חולי' שהפונות
במחקר זה מביאות איתן מילדותן ובגרותן כאמהות שאובחנו כמזניחות או מתעללות .מאידך,
הסוגה עבורן היא 'אמצעי השרדות' ,המאפשר להן לעצב את סיפורן באורח קוהרנטי ,אך באותה עת
גם להתעלם מהיבטים מכאיבים בסיפור חייהן .
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ה .הסוגה ,אוכלוסיות מצוקה ומגבלות המחקר
בפתח מחקרנו העלנו את השאלה האם המתודה המוצעת כאן מתאימה ליישום על שיחת העובד
הסוציאלי עם אוכלוסיית פוני שירותי הרווחה בכלל ועם אוכלוסיית המחקר ,שמחקרים מדרגים
אותה בתחתית הסולם החברתי בפרט.
מנקודת המבט של חקר השיחה נראה כי המתודה מתאימה לחקר כל שיחה שהיא .בכל שיחה
ניתן לראות במשוחחים 'גיבורים-מספרים' ולבדוק כיצד הם מאפיינים עצמם באמצעות סגנונם,
פעולותיהם וכדומה ,ובמקביל ,ברמת התקשורת הבדויה ,לחשוף את הדינאמיקה של תהליכי
הפענוח והעיצוב של הטקסט הנשמע בחילופי הדברים בין המשוחחות.
מנקודת המבט של חקר הסוגות :במחקר זה המודלים ששימשו את הפונות בסיפוריהן היו
מודלים מבוססים תרבותית )סוגות ספרותיות( .האם ניתן להסיק מכאן שכל סיפוריהן של פונות
אלו ,בשיחות אחרות או בהקשרים אחרים יהיו מעוצבים על פי אותו מודל וכי גם סיפוריהם של פוני
רווחה אחרים יהיו מעוצבים באמצעות מודל ספרותי ניתן לאיתור?
מחקר זה אינו יכול להעיד אלא על השיחות שנחקרו בו ,וכל הנחה לגבי שיחות אחרות עם פונות
אלו ,לגבי פונים אחרים או אוכלוסייה אחרת  -תהיה בגדר השערה בלבד .לאור מחקרי הסוגה
)רביד (2002 ,ניתן להניח כי באוכלוסיות אחרות נהוג שימוש דינאמי בסוגות ,המתאים עצמו
למטרותיו השונות של השיח ,ואינו כבול לתבניות מבוססות וקשיחות .הנחה זו מחדדת את השאלה
מדוע בחרו פונות אלו להשתמש בסוגות ספרותיות ,שאינן דינאמיות ומשתנות ,כדרך לעיצוב חוויתן.
בסקירת הספרות ציטטנו את דבריו של ברונר ) ,(1990 ,Brunerשמהם עלה כי בחברות החיות
במצוקה עמוקה ומתמשכת "אבדו כל הכלים ליצוק את חוויות האדם לתוך צורה של סיפור".
)התרגום מתוך פלד-אלחנן ,2000 ,עמ'  .(100מחקר זה ,על כל מגבלותיו ,מראה כי לא ניתן ליישם את
דבריו אלו של ברונר באורח גורף על שכבות מצוקה בחברת הרווחה.
בהקשר זה הצבענו גם על עבודותיו של רוטנברג ) (1994 ,1990שטען כי כאשר אדם מפרש מחדש
אירוע טראומטי בהנחיית 'צופן על' הוא משיב לעצמו את תחושת השליטה על האירוע ,והצבענו על
הדמיון האפשרי בין המושג 'צופן על' לבין הסוגה הספרותית בעבודה זו :כאמצעי להבנייה של
החוויה האנושית ,לחיפוש ובנייה של זהות אישית ) (Frye, 1976ולהשגת תחושת שליטה.
דמיון אפשרי זה בין מושג 'צופן העל' כדרך להשגת שליטה לבין מושג הסוגה מוצג עתה ,לאור
ממצאי המחקר רק כדמיון חלקי :המחקר מעלה כי הסוגה אמנם יכולה לשמש כדרך שבה אדם יכול
להשיב לעצמו תחושה של שליטה על האירועים כפי שאיילת מוצאת ברומנסה ובעולמה הפנטסטי
את הדרך להגיע לתחושת שליטה .יחד עם זאת ,מושג הסוגה נראה עתה כרחב הרבה יותר וכמאפשר
שימוש מגוון :עבור ליסה הסוגה נתפסת כאמצעי להציג את עצמה כאדם ואם למופת וככלי
שבאמצעותו היא מנסה להשיג השפעה ושליטה על אירועים ואנשים בסביבתה .עבור אביבה לסוגה
יש תפקיד במציאת משמעות ופשר לתחושת חוסר האונים שהיא חשה ומציגה ,ואילו עבור מרים
הסוגה מייצגת אפשרות רביעית :הסוגה אינה מעניקה לה שליטה אך היא מעניקה לה כלים לארגון
חוויותיה ודרך ל"חיפוש ובנייה של זהות אישית' ) (Frye, 1976ולעיצוב דמותה בעיני עצמה
ואחרים ,כאדם הרפתקני ופורץ גבולות.
הסוגה כאמצעי לבנייה של זהות אישית מאפיינת גם את שאר הפונות במחקר זה :עבור איילת:
לבניית זהותה כאדם סובל ,אך גם כגיבורה מגנה ומשחררת ,שהאמת אודותיה עוד תתגלה .עבור
ליסה ,חסרת האונים והדחויה על ידי סביבתה ,הסוגה מאפשרת לראות את עצמה כאדם למופת,
הפועל על פי עקרונות הצדק והמוסר ,ואילו לאביבה הסוגה מאפשרת לראות ולהציג את עצמה
כאדם שנשלט על ידי כוחות חיצוניים ופנימיים שאין לו שליטה עליהם.
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הדיון בשאלת הקוהרנטיות של תמונת העצמי מחדד ומציג את השימוש בסוגה הספרותית
כאמצעי להבנייה של זהות אישית כשימוש פרובלמאטי .הזהות שהסוגה מסייעת להן לבנות –
מרככת את כאב הפגיעה ,אך גם מונעת מהן לראות את חלקן שלהן באירוע ,ו/או לשלב אותו
בתמונת עצמן .לליסה ,להמשיך לראות בעצמה אם למופת ,שבנותיה נפגעות לא בגללה ,למרים -
להתעלם מסיפור ההתעללות המינית בבתה ולהמשיך את מסלול חייה כאילו דבר לא אירע,
ולאיילת :לפנטז תיקונים במקומות שאין בידיה כלים להתמודדות אחרת ולשייך לעולם ה'רעים' כל
מי שהיא מתקשה להתמודד עמו ,כולל בתה.
לאביבה ,שהעובדת אינה מאפשרת לה להתעלם מההיבטים הכואבים של חייה ומהפגיעה
בבתה ,הסוגה ,שמעניקה משמעות לחוסר האונים שלה ,מאפשרת להימנע משינוי ותיקון :לא
"להתחיל מהתחלה" ולא ל"תקן /כאחד שהבריא /כאחד שחלה" )וולך ,(1992 ,שכן ,הסוגה מציגה
את התיקון כמשהו שאינו נתון בידיה אלא בידי כוחות חיצוניים ופנימיים שאין לה שליטה עליהם,
כוחות המסבירים מדוע "אכפת לה ,אך היא אינה יכולה להתמודד"(Hall & Slembrouck 2003)) .
כאמור ,איילת ,שבשיחת האישוש היחידה במחקר טענה במילותיה שלה כי הסוגה הייתה
עבורה כלי הישרדותי הציגה את האפשרות שהסוגה עשויה להיתפס ככלי פונקציונאלי בזמנים
ובהקשרים מסוימים ,אך להיות כלי מעכב התפתחות ובלתי פונקציונאלי בהקשרים חדשים
ואחרים .מכאן שהשימוש בסוגות ספרותיות עלול להתגלות כגורם מעכב ,וככזה ,ייתכן שהוא
מאפיין במיוחד דווקא שכבות מצוקה .שכן ,כפי שראינו ,בניגוד לסוגה הספרותית ,סוגות שיח
אחרות הן דינאמיות ,משתנות ומתאימות הרבה יותר לעולם המשתנה בו אנו חיים Berkenkotter
) .(& Huckin, 1995לכן סביר שאדם שמצליח להתמודד ייטה להשתמש בסוגות שיח דינאמיות,
המתאימות לסיטואציות המשתנות בהן הוא נתקל .לעומת זאת ,ההשערה העולה ממחקר זה היא
שדווקא אוכלוסיות מצוקה ,המתקשות להתמודד עם ההיבטים הכואבים של חייהן ,דווקא הן ייטו
לאמץ סוגות 'מבוססות תרבותית ,שיסייעו להן לבנות את סיפורן .אך על סוגיה זו להיבחן במחקרים
נוספים ובאוכלוסיות שונות.
כפי שראינו ,בשתיים מארבעת השיחות שנחקרו )עם איילת ומרים( הסיפורים שסיפרה הפונה
עוצבו בדרכה של סוגה ספרותית אחת ,בשעה ששתי הפונות האחרות ,שרק חלק מסיפוריהן נבנו על
פי סוגה ספרותית ספציפית ,הציגו בשאר סיפוריהן שימוש בסוגת העל לסוגות שבחרו בהן – האגדה.
כלומר ,מחקר זה מצביע על כך שישנה אפשרות שסיפורי שיחה בכלל וסיפורי פונים בשיחה
טיפולית בפרט יהיו מובנים על פי סוגה ספרותית ,מודרנית או פרה-מודרנית .ייתכן גם שאדם
ישתמש באותה סוגת סיפור כל אימת שתינתן לו אפשרות לביטוי חופשי ושכשאפשרות זו תישלל
ממנו סיפוריו ישאו אופי של סוגה דומה או סוגת על של סוגה זו .אך כל אלה הם בגדר אפשרות.
גם הפער שהצבענו עליו ,בין הסוגה הספרותית ששימשה את העובדות במחקר זה )סיפור-
פסיכולוגי מודרני( לסוגות שהשתמשו בהן הפונות ,הוא רק בגדר אפשרות לגבי שיחות אחרות עם
פונים ועובדים אחרים .אך בשל חשיבות הנושא עצם האפשרות שעלתה במחקר זה מחייבת
מחקרים נוספים שיבדקו את השיחה הטיפולית תוך בדיקת המודלים השונים שבהם משתמשים
המשתתפים בשיחה כדרך למילוי פערים בסיפור.
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סיכום ומסקנות
יעילותה של המתודה הפואטית כמתודה ראשית לחקר השיחה בכלל ולחקר השיחה הטיפולית
נבדקת במחקר זה לראשונה .השימוש במתודה זו העשיר את חקר סיפורי הפונות ואת חקר השיחה
עימן וחשף היבטים לא גלויים בדמויותיהן כמספרות ,בעולמן ובדינאמיקה שבינן לבין העובדת.
ממסקנות המחקר :האמהות ממעטות לדבר בשיחות על חווית ההרחקה של הילד ,אך נושא
האימהות הוא הנושא המרכזי והיחיד המעסיק אותן במפגשים ,ככל הנראה ,כתגובה על הפגיעה
העמוקה בזהות ההורית ,שחוו עם הרחקת הילד .אילו מהן שאינן מזכירות את הפגיעה או האיום על
הזהות ההורית ,שחשו בתהליך הרחקת הילד ,מרבות לספר סיפורים הבאים להוכיח כי הן אמהות

אכפתיות המתקשות להתמודד ,על פי הדפוסHall & Slembrouck, 'Caring but not coping' :
) ,(2003ועולה ההשערה כי הדפוס עולה כשהפונה חשה איום ופגיעה בדימוי ההורי ,תחושה שאינה
נאמרת אך קיימת ברקע הניסוח ה'התנצלותי' שלעיל.
מהמחקר עולה כי הפונות מתקשות לשלב אירוע כואב זה של הרחקת הילד בראיית העצמי .הן
בונות את הסיפורים שעלו במפגשים על פי תבניות של סוגות ספרותיות מוכרות :רומנסה ,נובלה,
סיפורי כישוף וסוג אגדה הקרוי אכסמפלום .סוגות אלו מאפשרות להן להתעלם או לרכך היבטים
מכאיבים בעברן ובאירוע הרחקת הילד ,ומשמשות עבורן כלי השרדותי פונקציונלי להבנייה של
זהותן ולאירגון החווית שעברו כאמהות שנמצאו מזניחות או מתעללות וכנשים וילדות שעברו
התעללות בעצמן .הזהות שהסוגה מסייעת להן לבנות – מרככת את כאב הפגיעה ,אך גם מונעת מהן
לראות את חלקן שלהן באירוע ,או למצוא פשר לחוסר האונים שלהן בטיפול בילד.
חיפוש כוח ושליטה או לחילופין חוסר אונים הוא מוטיב חוזר נוסף בסיפורי המעשה שמספרות
שלוש מארבעת הפונות במחקר זה .סיפוריהן על משברים שונים בחייהן חסרים ברובם הגדול את
שלב התיקון למשבר .בהיעדר תיקונים חייהן מצטיירים כחיים של משבר מתמשך ,שאף פעם אינו
מגיע לידי תיקון ,והיעדר זה מבטא את חוסר האונים ואת הקושי שלהן להגיע לשליטה בעולמן.
מאידך ,הסוגה ,שבחרו להבנות על פיה את סיפוריהן ,מבטאת ניסיון להגיע לשליטה בעולמן או לתת
פשר לתחושת חוסר אונים שלהן.
• האנלוגיה בין סיפור המפגש ,לבין סיפורי המעשה שמספרות הפונות במהלכו) ,ובין הסיפורים לבין
עצמם( מאירה מנקודת מבט חדשה את נושא יכולת ההיעזרות של פונים.
א .הקושי של הפונה להיעזר נתפס כמקביל לקושי שלה לפתור משברים בחייה גם בהקשרים
אחרים ,שאינם קשורים במפגש .מנקודת ראות זו האמונה כי באמצעות השיחה הטיפולית הפונה
תצליח להגיע לתיקון המשבר שבשלו הגיעה למפגש אינה מובנת מאליה ומחייבת את התייחסות
המטפל לדרכי התיקון שהפונה מציגה בסיפורים אחרים העולים במפגש.
ב .מטרות הפונות בסיפורים שהן בחרו לספר מקבילות למטרותיהן בסיפור המפגש ועשויות לחשוף
כיצד הפונה רואה את מטרת המפגש בהתאם או בניגוד למטרותיו המוצהרות ו/או למטרות העובד.
ג .המחקר חשף את השונות בין העובדות לפונות בדרך שבה 'פענחו' ופירשו את האירועים
המסופרים .בשעה שהעובדות תיארו את האירועים כסיפור פסיכולוגי-התפתחותי מודרני ,הפונות
פירשו אירועים אלו על פי מודלים מסורתיים פרה-מודרניים :סוגות שגיבוריהן מייצגים אב-טיפוס
ולא אישיות ייחודית מתפתחת ,והזמן בהן אינו נתפס בממד התפתחותי .המודלים השונים מייצגים
תפיסה שונה של התפתחות ושינוי ונראה כי הדרך בה פונה רואה שינוי והתפתחות בסיפוריה עשויה
להצביע על הדרך בה היא תפענח את מטרות ההתערבות כפי שעלו במפגש במונחים של שינוי
התפתחותי .מכאן שהדרך בה מתייחסים מטפלים לשינוי כמטרת הטיפול אינה כבר כה מובנת
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מאליה ,והאפשרות שהפונה תרצה/תוכל/תסכים להמיר את המודל בו היא משתמשת לעיצוב
החוויה שלה והדרך בה היא תופסת שינוי צריכה להיבדק בכל מקרה לגופו.
•

בכל המפגשים הקרבה ושיתוף הפעולה בין העובדת לפונה אינם מונעים מאבקי כוחות .במונחים

של הפואטיקה של הסיפורת ניתן לתאר מאבקי כוחות אלה כמאבקים בין מודלים ודרכי קריאה
שונים של ההתרחשויות וכמאבק על "הסיפור הדומיננטי" .התהליך ,שבו הפונה מקבלת את הסיפור
הדומיננטי עשוי להיתפס כתהליך של עיצוב הזהות בשיח אך דומיננטיות זו עלולה להביא את הפונה
לקבל את הסיפור )'מה' שמסופר'( בלי לקבל את המודל )'איך' הסיפור מסופר( .כתוצאה מכך סיפור
המפגש עלול לסתור את החוויה של הפונה ,והסתירה תבוא לביטוי בבלבול בתיאור החוויה.
•

חשיפת המודלים ,שבאמצעותם הפונות תופסות ומציגות את עצמן ,שבמחקר זה היו מודלים

פרה-מודרניים ,בהם שינוי אינו נתפס בממד ההתפתחותי שלו ,הציגה את מורכבותם של מונחים
כמו 'הקשבה לפונה'' ,יחס לאחר' או 'רגישות תרבותית' .לאור המחקר נראה כי 'הקשבה' אין
פירושה רק הקשבה ל'מה מסופר' אלא גם 'איך הוא מסופר' ,תוך רגישות למודלים הפרשניים
השונים של המטפל מחד – והפונה מאידך .בהתערבויות להגנת הילד ,בהן מונחים טיפוליים כמו
'שינוי' הם מוקד ההתערבות שונות זו עלולה לעכב ולהכשיל את השינוי המבוקש.
מכאן שכל דיאלג עם ההורים על מטרות ההתערבות ועל השינוי המבוקש עשוי להיות תהליך
מורכב ,לא פשוט וארוך ,שלוקח בחשבון הן את המודלים הפרשניים השונים של הפונה והן את
הפגיעה בזהות ההורית שחווה עם אירוע הרחקת הילד .דיאלוג זה מחייב היערכות מיוחדת של
שירותי הגנת הילד :פיתוח שיטות טיפול ייחודיות להתערבויות חירום בכל המוסדות הטיפוליים
בהם שוהים הילדים ,ניצול התקופה שבה הילד מורחק מהבית לצורך זה והרחבה והעמקה של
השירותים בקהילה והתאמתם לצרכיה הייחודיים של אוכלוסיית ההורים שילדם הורחק מהבית.

הרהורים לסיום
בשעה זו ,עם סיום כתיבת המחקר ,בוקע ממקלט הטלוויזיה קולה של אם ,שכבשה את כלי
התקשורת במאבק על תינוק שמסרה לאימוץ והיא מבקשת לקבלו חזרה .בית המשפט עדיין לא
הכריע בסוגיה ובעלי שאל אותי מה צריכה להיות ההכרעה' .תקשיב לה' עניתי' .הבכי שלה אומר
הכל .אם כי מנקודת המבט של הילד אולי יהיה לו טוב יותר אצל הוריו המאמצים' לנגד עיני עמדה
אליאן,בחורה צעירה ,יפה מאוד ,אינטליגנטית ויצירתית ,שכל יום מחדש נלחמה בשיניים על יציבות
מינימאלית בחייה כדי שכל מה שהשיגה לא ישוב ויתפורר נגד עיניה ,כפי שקרה לא אחת בעבר.
בילדותה היא הייתה מועמדת לאימוץ .אחותה ,שאומצה על ידי משפחה מבוססת ,היא היום
ידוענית מצליחה ,אך אותה הצליח אביה להחזיר לחזקתו .אליאן אינה סולחת לאביה על כך .היא
משוכנעת כי כילדה מאומצת הייתה מצליחה לחיות חיים יציבים ומלאים .עם זאת ,כשאני שבה
לנקודת המוצא ממנה התחלתי מחקר זה ,מחדש וכמו לראשונה אני מבינה עד כמה פגיעה בדימוי
ההורי היא אחת הפגיעות הקשות ביותר שאדם עלול לחוות .אני נזכרת בתחילת דרכי כאם ומבינה
מחדש ואחרת עד כמה חשובה התמיכה שהורה מקבל בשלבים בו הוא בונה את הדימוי ההורי שלו
ועד כמה קשה לשקם דימוי זה משהוא נפגע .כעובדים סוציאליים טובת הילד ,ש'זמנו שאול' דוחקת
בנו .אנו נקרעים בין זמנו השאול של הילד לבין כאבה של האם ,ויודעים שכל הכרעה שלא נכריע
תהיה קשה ,לילד או לאמו .בלית ברירה אנו מתעלמים מכאבה של האם ,מתמקדים בילד ומשאירים
את האם פגועה עוד יותר משהייתה .אם מחקר זה סייע ,ולו במעט ,לראות בקושי של נשים אלה
להיעזר גם קושי שלנו ,העובדים הסוציאליים ,לעזור להן ,אם הוא מיקד את הקושי והעניק בידי
העובד נקודת מבט חדשה ממנה יוכל לצאת להתערבויות בתחום הגנת הילד כשבידו כלים לבדוק
מחדש את הדרכים ה'מובנות מאליהן' שבהן הוא מבין את המתרחש בינו לבין הפונה – דייני.
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נספח מס :1 .מונחים
א .סיפר ,פעולת הסיפר :אנשי התיאוריה הסטרוקטורליסטית פרקו את הנרטיב למרכיביו
והסכימו על אבחנה בסיסית אחת :האבחנה בין 'מה' מסופר )סיפור המעשה( לבין 'איך' הוא
מסופר )פעולת הסיפר( .רמון-קינן ) ,1984עמ'  (13המשתמשת במונחים 'סיפר' ),(narration
ו'פעולת סיפר' ) (narration actמציגה מונחים אלו כמקבילים לאבחנה בין ') 'histoireסיפור
המעשה( ל' .[Genette, (1972) 1980] 'narrationרמון-קינן )שם( מצטטת חוקרים נוספים
שהשתמשו במונחים שונים מעט ,כמו תומשובסקי ] ,[Tomashevski, (1925) 1965שהבחין
בין פבולה )העלילה או הנרטיב כולו( לסוג'ט )סיפור המעשה( ,טודורוב וצ'טמן )Todorov, 1966
 ,(Chatman, 1978שקראו לפעולת הסיפר 'שיח' – ' 'discourseועוד.
א .1.המונח 'רמה סיפורית' מתייחס למבנה ההיררכי של פעולת הסיפר ביחס לסיפור המעשה.
דמות שפעולותיה הן מושא הסיפר יכולה גם היא לספר בעצמה סיפור מעשה ,וסיפורים בתוך
סיפורים אלה יוצרים ריבוד של רמות ,והסיפר הוא תמיד ברמה סיפורית גבוהה יותר מאשר
סיפור המעשה.
א .2.רמון-קינן ) ,1984עמ'  (90-91מצביעה על סוגים שונים של קשרים בין פעולת הסיפר לסיפור
המעשה )ובין סיפור מעשה אחד למשנהו(  :יחסי זמן ויחסי שיעבוד .יחסי זמן :סיפר בדיעבד
)מידת הריחוק בזמן בין הסיפר לסיפור המעשה משתנה מסיפור לסיפור(; סיפר מטרים
)הטרמה :אזכורם של פרטים מאוחרים לפני שסופר על ההתרחשויות שקרו לפניו .הטרמה יכולה
להיות פנימית – בתוך גבולותיו של ההווה הסיפורי ,וחיצונית  -מעבר ההווה הסיפורי ,תוך
אזכור פרטים השייכים לעתיד הסיפורי(; סיפר סימולטני; סיפר 'משורבב' – כאשר הסיפר
והפעולה )סיפור המעשה( מחליפים זה את זה לסירוגין.
יחסי שעבוד :סיפור המעשה ביחס לפעולת הסיפר ממלא אחת מהפונקציות הבאות :פונקציה
של פעולה :סיפור המעשה תורם לקידום פעולת הסיפר או לעצם קיומה; פונקציה של הסבר:
אילו אירועים הובילו לסיטואציה הנוכחית; פונקציה תמטית – יחסי אנלוגיה )דמיון וניגוד(.
א .3.ג‘אן ) (Jahn, 2002,הגדיר סיפור מעשה כרצף של אירועים המכיל דמויות' .אירועים'
מכילים התרחשויות טבעיות או בלתי טבעיות והוסיף כי לא פעם משתמשים במונח 'אירועים'
כמונח נרדף למונח 'פעולה' .לטענתו הדמויות נעשות מעורבות בהתרחשות בהיותן סוכני השינוי
)גורמי האירועים( – או בהיותן מושפעות על ידי האירועים והן יכולות להיות פעילות או סבילות.
על פי רמון-קינן ) ,1984ע"מ " (15-34סיפור המעשה" הוא פרפראזה שהיא הפשטה מהטקסט,
הוא נעשה מפורש בתהליך הקריאה בסדרה של תוויות ,שנותן הקורא לאירועים ,הפרפראזה
נעשית בדרגות הפשטה שונות הניתנות על פי מטרותיו של הקורא ולאור פרטים נוספים בטקסט,
תוך תיקון מתמיד של התוויות ִבּתהּליך הקריאה .פרפראזה של סיפור מעשה מארגנת את
האירועים ע"פ שני עקרונות צירוף שהראשוניים בהם הם עקיבה בזמן וסיבתיות) .בשעה
שפרפראזה של תוכן – היא סימולטאנית על פי עקרונות חלליים או לוגיים ,באופן יחסי או
אידיאלי( .יחד עם זאת ,כפי שמציינת רמון-קינן )שם( – לסיפור מינימאלי מספיקה עקיבה בזמן.
לעקרון הרצף מוסיפה רימון קינן את מרכיבי סיפור המעשה  -האירועים )אירוע" :דבר
שמתרחש" "שינוי ממצב עניינים אחד למשנהו"( ודמויות  :שהיא מארג תכונות המופשט מתוך
הטקסט ונבנה באמצעים שונים ,המפוזרים לאורך הטקסט ומשמשים לבניית הדמות ואפיונה.
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ב .דמות :על פי רמון-קינן ) ,1984עמ'  (41-46הדמות בסיפור המעשה היא קונסטרוקט ,שהקורא
בונה על סמך פרטים שונים המפוזרים לאורך הטקסט ,בתהליך היררכי של מתן 'שמות' או
'תכונות' וקטגוריות של תכונות לגיבור – עד להתקבלות של קונסטרוקט אחדותי פחות או יותר,
המכונה "דמות" .אבן ) 1971עמ'  1980 ;7עמ'  (33-44סיווג את הדמויות בספרות לאורך 3
רצפים :מורכבות ,התפתחות ועיצוב עולם פנימי .בקוטב האחד של ציר המורכבות מיקם אבן
) (1971דמויות הבנויות סביב תכונה בודדת או סביב תכונה דומיננטית אחת המלווה בכמה
תכונות משנה .מדובר בדמויות אלגוריות ,קריקטורות או טיפוסים – שבהם התכונה הבולטת
נתפסת כמייצגת קבוצה שלמה ולא תכונה אינדיבידואלית .בקוטב השני מיקם אבן דמויות
מורכבות .לגבי ציר המורכבות אמר אבן כי דמויות אלגוריות ,קריקטורות וטיפוסים אינם רק
פשוטים אלא גם סטאטיים ולכן הם גם בלתי מתפתחים )אם כי לא כל הדמויות הסטטיות
והבלתי מתפתחות הן גם פשוטות( .ציר השלישי – עיצוב ה'עולם הפנימי' משתרע בין דמויות
שתודעתן מוצגת מבפנים )זרם התודעה( ועד דמויות הנראות רק מבחוץ ותודעתן נשארת אטומה.
ב .2.בעקבות אבן הבחינה ציונית ) (2003בין סוגי הדמויות הבאים :דמות ראשית היא הדמות
שאותה רוצה המספר לתאר והוא מבליט אותה לאורך כל היצירה .היצירה עוסקת בעולמה
הפנימי ,בעיסוקיה ובגורלה וכדומה .המונח 'גיבור' מתייחס לדמות הראשית ביצירה.
ב .3.דמות משנית :דמות או דמויות שהן משניות בהופעתן ובפיתוחן הספרותי לדמות הראשית.
בדרך כלל ,קיימת זיקה של אנלוגיה והשוואה בין הדמיות המשניות לדמות הראשית ,לעיתים
תוך כדי ניגוד לדמות המשנית ומסופר על הדמות המשנית אך ורק מה שדרוש לקידום העלילה
או מה שדרוש להארת זולתה )הדמות הראשית( .סימון ) (1997טען כי דמויות משניות הן דמויות
שתפקידן לקדם את העלילה :להאיר את הדמות הראשית; לדובב אותה; לשמש לה רקע ;
להאיר אותה באור אירוני או לתרום להערכה המוסרית שלה :להבליט את צדדיה החיוביים או
השליליים.
ב .4.דמות עגולה :היא דמות מורכבת והטרוגנית ,כלומר בעלת תכונות רבות .לפחות שתי תכונות
שונות זו מזו או סותרות אחת את האחרת .בדרך כלל ,היא גם דמות דינמית שעוברת שינוי
והתפתחות .רק בתום הקריאה ניתן לסכם ,ולהחליט אם אכן דמות מסוימת עברה שינוי כלשהו.
אם אכן הצטרפה תכונה שלא הייתה קיימת בה בתחילת היצירה וחל באופייה שינוי.
ב .5.דמות שטוחה :היא דמות פשוטה ,שנבנתה סביב תכונה אחת .דמות הומוגנית ,שעשויה
ממבנה אחיד .מבנה מונוליתי ,חד ממדית .גם אם היא מלכדת בדמותה מספר תכונות ,הרי הן
תכונות ששייכות לאותה קטגוריית תכונות .הגילום הקיצוני ביותר של דמות סטטית היא הדמות
האלגורית שעיקר תפקידה ביצירה הוא לייצג תכונה אחת ,ובכך לייצג תופעה בחברה .דמות כזו
היא בדרך כלל דמות סטטית ,אשר במכלול תכונותיה היא אינה עוברת כל שינוי.
ג .אמצעי אפיון הדמות :על פי רמון-קינן ) (1984הדמות ,מארג תכונות המופשט מתוך הטקסט,
נבנית ע"י מקבץ אמצעים שונים ,המפוזרים לאורך הטקסט ומשמשים לבניית הדמות ואפיונה.
האמצעים שמונה רמון-קינן )שם ,עמ‘ (61-71הם :הגדרה ישירה; הצגה עקיפה; פעולה )חד
פעמית או שגרתית(; דיבור )צורה וסגנון(; הופעה חיצונית; סביבה; אנלוגיה.
ג .1.בדבריה על אפיון באמצעות פעולה מבחינה רמון-קינן ) ,1984עמ'  (63-64בין אפיון על פי
פעולות בלתי שגרתיות ,חד פעמיות שבדרך כלל חושפות את ההיבט הסטטי והבלתי משתנה
בדמות ,לבין אפיון באמצעות פעולה חד פעמית .הן הפעולות החד פעמיות ,אומרת רמון קינן ,והן
הפעולות ההרגליות יכולות להימנות על אחת הקטגוריות הבאות :מעשה שבוצע; מחדל )דבר מה
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שהיה על הדמות לבצע אך לא בוצע(; מעשה שבתכנון )תכנית או כוונה של הדמות שלא מומשה(.
מעשה שבתכנון עשוי להצביע הן על תכונה שבכוח והן על סיבות אפשריות לאי הוצאתה לפועל.
ג .2.סגנון הדיבור של הדמות ,אומרת רמון-קינן )שם ,עמ‘  (65-67עשוי לרמז על מוצא ,מקום
מגורים או מקצוע .כמו כן עשוי הסגנון לחשוף לא רק את ההיבט החברתי של הדמות אלא גם
את מאפייניה האינדיבידואליים.
ג .3.על פי פרוכטמן ) ,1900עמ‘  (76 -75משפטים חסרים )אליפטיים( הם משפטים הדורשים
מאמץ של שחזור מצד הקורא או השומע .משפטים אלה אופייניים לסיפורת והם משקפים
הרהורים פנימיים של הדובר ,שאינו מקפיד על מבנה המחשבות המתרוצצות במוחו ,ומוסר אותן
קטועות ומבולבלות ,ללא מעבר דרך "מסננת" דקדוקית תקנית.
ג .4.פרוכטמן ) (1900מציינת כי חזרות על מלים ,על משפטים ואפילו על קטעים שלמים מעידות
על סערת הנפש של הדובר/ת )שם ,עמ‘ (18-19
ג .5.אפיון הדמות באמצעות אנלוגיה ,על פי רמון -קינן )שם ,עמ‘  (68-71זוהי דרך עקיפה של
אפיון ,שבאה לתמוך בדרכי האפיון האחרות הטקסט .בין האנלוגיות הספרותיות :שמות ,סביבה
וכדומה ,מונה רמון-קינן את האנלוגיה בין הדמויות ,ואומרת כי כאשר שתי דמויות מוצגות
בנסיבות דומות ,הדמיון או הניגוד בין התנהגותן מדגיש תכונות אופייניות לשתיהן.
ד .על פי רמון-קינן ) ,1984עמ'  (92-102דמות שפעולותיה הן מושא הסיפר יכולה גם היא לספר
בעצמה סיפור מעשה – ודמות זו נקראת 'דמות המספר' .רמון-קינן הבחינה בין מספר משתתף
למספר שאינו משתתף בסיפור המעשה .כשדרגת השתתפותה בסיפור המעשה נעה בין גיבור
המספר על פעולותיו למספר עד .דרגת המוחשיות של המספר נעה בין מספר סמוי עד למספר
שקיומו גלוי באורח מרבי.
ד .מהימנות המספר :מספר מהימן הוא מספר שהקורא אמור לקבל את אופן הצגתו את סיפור
המעשה ואת חיווי דעתו עליו כדיווח מוסמך על האמת הבדיונית .מספר בלתי מהימין ,לעומת
זאת ,הוא מספר שלקורא יש טעמים לחשוד באופן הצגתו את סיפור המעשה ו/או בחיווי הדעה
שלו עליו .המקורות העיקריים לאי מהימנות הם ידיעתו המוגבלת של המספר ,מעורבותו
האישית במסופר וסולם הערכים המפוקפק שלו .ניגודים וצירופי משמעויות שאינם מתיישבים
בלשונו של המספר מתריעים על אפשרות של אי מהיינות בהערכותיו ,אם כי לא בהכרח בעצם
דיווחו עובדתי .על פי )רמון-קינן ,1984 ,עמ'  (97הסיבות לאי מהימנות המספר הם :א .סולם
ערכים מפוקפק .ב .מעורבות אישית של המספר במסופר .ג .ידיעתו המוגבלת.
ה .דיבור משולב או מבע משולב :בשנים האחרונות העמיק מדע הספרות בחקר הדיבור המשולב.
לצרכינו נסתפק פה בהגדרה כללית .דיבור משולב הינו מסירה בגוף שלישי תוך שיבוץ מילים או
קטעי משפטים שניתן לייחסם לקולה של הדמות האומרת את הדברים).שירב (http. ;2004 ,על
פי אמיר ) (http. ;2000המבע המשולב מתאר אמירה של המספר שלתוכה חודר קולה ,או דיבורה
של אחת הדמויות ולהפך ,כלומר ,לקול דיבורה של הדמות חודרים דברי המספר.
ו .ע"פ רמון-קינן )שם ,עמ‘  (102 -100הנמען הסיפורי הוא הסמכות שאליה פונה המספר ,המוען.
ו .1.לטענת רמון-קינן ) ,1984עמ‘  (122 -112המגמה החדשה בביקורת הספרות מדגישה את
תהליך הקריאה של הטקסט ואת יחסי הגומלין בין הטקסט לקורא ,הנמען הסיפורי .הטקסט
הכתוב נתפס כבעל מימד שבכוח המניע את הקורא לבנות את הטקסט הבלתי כתוב ותורם
לאופיו הדינאמי של תהליך הקריאה .כך הקורא משתתף בתהליך ייצורו של הטקסט – ובמקביל
הטקסט מעצב את הקורא ובונה דמות של קורא המתאימה לו ,שאת קיומו הוא מניח במובלע,
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מעניק לו ומפתח בו כשירויות מסוימות שהקורא יזדקק להן על מנת להיכנס לעבי הקורה.
הקורא על פי תפיסה זו מתבקש לבנות את 'מובן התוכן' ולשחזרו .על פי אקו ) ;Eco, 1979אצל
רמון-קינן (1984 ,לקורא תפקיד אקטיבי בו הוא נושא ונותן בין המסמנים והמסומנים ,כשהוא
מבנה מחדש את החומרים שקרא ומחליף גוף סימנים אחד במשנהו .בתהליך הקריאה הקורא
מתחיל באינטגרציה של הנתונים כבר עם התחלת הקריאה ותהליך הקריאה נתפס כתהליך
מתמיד של העמדת היפותזות ,חיזוקן ,איוכן ולעתים המרתן בהיפותזות אחרות או סילוקן מכל
וכל .בסוף הקריאה הקורא מגיע ל"היפותזה סופית" או לכמה היפותזות כאלה ,שלא תמיד ניתן
להכריע ביניהן .בתהליך זה עשויות להתרחש חזרה לאחור לבדיקה מחודשת של ההיפותזות
הקודמות לאור מידע חדש – אך גם "קפיצות" קדימה – כאשר הקורא מסתכן בניחושים שונים
באשר לשאלה מה עומד להתרחש ,תוך צפייה של הקורא לראות אם ציפיותיו אכן התממשו.
היפותזות אלו הן מערכת של מסגרות כרונולוגיות ,מרחביות ,פורמאליות ,לשוניות לוגיות
וכדומה – הנבנות על סמך מודלים שמוכרים לקורא ,מודלים המבוססים על המציאות ו/או על
הספרות .סוגה ספרותית היא אחד המודלים העיקריים שעל פיו בונה הקורא את ציפיותיו
מהטקסט.
ו .2.בחקר הספרות תהליך הקריאה/שמיעה של טקסט ופענוחו נתפס כתהליך של נתינת כותרות
לפרטים המסופרים ותיקונן בתהליך הקריאה .הכותרות מאפשרות לקורא/שומע למלא פערים
בתשובה לשאלות כגון' :מה קורה?' 'מהו מצב העניינים?' וכן הלאה והן נתפסות כ "מערכת
היפותזות או מסגרות שיוכלו ליצור רלוונטיות מקסימאלית בין נתוני הטקסט השונים ,על פי
מודלים של ה"מציאות" וקונבנציות ספרותיות ,תרבותיות וכדומה") .פרי ;1979 ,עמ' .(43
הכותרת מכוונת את הקורא לפרשנות מסוג מסוים ,ולכן מקבילתה במפגש הטיפולי היא האמצעי
הטיפולי של הפירוש.
ו .3 .אפקט הראשונות :לפרטים המוצגים בתחילת הטקסט חשיבות מכרעת בפרשנות הטקסט.
במאמרו על הסיפור 'ורד לאמילי' שכתב הסופר האמריקאי ,פוקנר ,הראה פרי ) (1974כיצד
מסמא פוקנר את עיני הקורא ובאמצעות הפרטים הפותחים של הסיפור מכוון את הקורא
ליצירה של כותרות ש'מגביהות' ומרוממות את גיבורת הסיפור למדרגה של סמל ו'אנדרטה חיה'
וכך מטשטש פרטים רבים שמשובצים בטקסט ומצביעים על רצח שביצעה הגיבורה הנקרופילית
של הסיפור ,תגלית שמתקבלת כהפתעה בסוף הסיפור.
ו .4 .אחת הדרכים לתאר את תהליך הקריאה היא כתהליך של מילוי פערים .החומרים שמספק
הטקסט לצורך שיחזור – עולם )או שחזור סיפור המעשה( לעולם אינם יכולים למצות את
התמונה בשלמותה :תמיד ניתן יהיה לשאול שאלות נוספות ותמיד יוותרו פערים פתוחים .מילוי
הפערים מתבצע באמצעות מודלים קודמים של הקורא – אך בחירת המודל עשויה גם היא ליצור
פערים הן משום שהמודלים עצמם פתוחים למילוי והן משום שההתנגשות ביניהם עשויה
להעלות שאלות נוספות .רמון-קינן ) (1984מבחינה בין פערים זמניים ,שבנקודה מסוימת בסיפור
יתמלאו ,משום שהם נובעים מאי ההתאמה ההכרחית בין זמן הטקסט לזמן סיפור המעשה לבין
פערים קבועים הקיימים גם בסיפור המעשה וגם בטקסט והמידע עליהם אינו נמסר כלל .פרי
ושטרנברג ) (1968טענו כי פערים קבועים אלה הם המקור לרב משמעיות של הטקסט
ולמחלוקות ,שלעתים תהיינה לעולם בלתי ניתנות לגישור.
ז .הולטגרייבס ) (Holtgraves, 2001מגדיר פעולות דיבר כפעולות שאנו מבצעים כשאנו מבטאים
מילים .תאוריית פעולות הדיבר מסבירה כיצד אנו משתמשים בשפה כפעולה מכוונת.
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הולטגרייבס מצביע על ארבעה תחומים של פעולות דיבר :שימוש בשפה כפעולה ,כפעולה בין-
אישית ,כפעולה הקשרית ) ,(contextualized actionכפעולת תיאום )(coordinated action
וכפעולה של חשיבה ).(thoughtful action
ח .בחקר הספרות העממית מקובל לבדוק את הסיפורים באמצעות חוק הקיטוב .חוק הקיטוב
קובע כי בסיפור העממי העימות בין הקטבים החיובי והשלילי – מוכרע לאחר הצטרפות הקוטב
הנייטרלי )אל ,מלך ,שופט ,חכם וכיוצא בהם( אל הקוטב החיובי ,שמביא להכרעת העלילה
לטובת הערכים המקובלים על החברה המספרת) .יסיף ,1994 ,עמ'  .(34חוק הקיטוב משמש את
חוקרי הסיפור העממי ככלי להבנת משמעותו של סיפור העם ולהצגת אופני פירוש ומשמעויות
אפשריות שונות של הסיפור .כך למשל :יסיף ) (1994מציג פרשנויות שונות לסיפור איוב )שם,
עמ'  (29ולסיפור מגילת אסתר )שם ,עמ'  (37-38על פי זיהוי שונה של הקיטוב בסיפור .יישום חוק
הקיטוב בסיפוריה של מרים יאפשר לנו לקבוע את משמעות הסיפור בעיני כל אחת מהדמויות
בתוכו.
ט .על פי הרושובסקי ) ,1976עמ'  (319פואטיקה היא:
המחקר השיטתי של הספרות כספרות :היא עוסקת בשאלה" :ספרות מהי?"
ובכל השאלות האפשריות הנובעות מן השאלה הזאת ,כגון :מהי אמנות הלשון?
אילו הם הצורות והסוגים של הספרות? מה טבעו של סוג או זרם ספרותי? מהי
המערכת "האמנותית" או "הלשונית" של משורר מסויים? איך עשוי סיפור?
מהם האספקטים הספציפיים של יצירות ספרות? איך הם עשויים? כיצד
מתגלמות בטקסטים ספרותיים תופעות "בלתי ספרותיות" וכדומה.
י .דרכי מיקוד/נקודות תצפית :נקודת המבט של המספר על האירועים המסופרים מכונה 'נקודת
תצפית' או 'מיקוד' .אוספנסקי ) (1986מבחין בין ארבע דרכי מיקוד או ארבעה מישורים של נקודות
תצפית ממנה מתוארים האירועים והדמויות בספרות :המישור ההערכתי )אידיאולוגי( ,המישור
הפראזיולוגי )צורות הדיבור( ,המישור הטמפוריאלי )זמן ומרחב( והמישור הפסיכולוגי.
יא .שדה סמנטי :על פי לנדאו ) (1976שדה סמנטי הוא תחום כלשהו שבו מושגים בעלי משמעות
קרובה או משותפת מתקשרים בו באמצעות מילים המביעות תכנים דומים או זהים .מילים בעלות
מכנה משותף סמנטי משתייכות ל"שדה סמנטי" אחד" .שדה הצבעים" הוא אחד השדות היותר
מוכרים ,ויש להניח שבמרבית השפות קיים שדה סמנטי כזה.
יב .סוגה )בספרות( :ז'אנר ,סוג ספרותי :אפוסים ,קומדיות ,טרגדיות ,סיפורי תרמית וכדומה) .אבן,
 (1980סוגה ספרותית מתחלקת לתת-ז'אנרים .ברומאן ניתן למצוא רומאן ריאליסטי-חברתי ,רומאן
ריאליסטי-פסיכולוגי ,רומאן-רומנטי ,רומאן אפיקרסקי ,רומאן מודרניסטי ,רומאן פנטסטי ,רומאן
סאטירי רומאן פוסט-מודרני וכדומה.
יג . .הולטגרייבס ) (Holtgraves, 2001מגדיר פעולות דיבר כפעולות שאנו מבצעים כשאנו מבטאים
מילים .תאוריית פעולות הדיבר מסבירה כיצד אנו משתמשים בשפה כפעולה מכוונת .הולטגרייבס
מצביע על ארבעה תחומים של פעולות דיבר :שימוש בשפה כפעולה ,כפעולה בין-אישית ,כפעולה
הקשרית ) ,(contextualized actionכפעולת תיאום ) (coordinated actionוכפעולה של חשיבה
).(thoughtful action
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Abstract
Parents that are seen by the court as negligent or abusive are usually an excluded
population in research and practice, which focus on risk factors and 'child's best
interest' and deal only rarely with the experience of the parent whose child was taken.
In many cases the parents, whose child was taken away, still raise the child that
was returned to their custody and/or other children, despite the stigma attached to
their parenthood skills and the hurt they suffered, and it's the social worker's task to
assist them in bolstering their parenting skills. The ability to be assisted, of parents
with low parenting skills in general and parents who have experienced child removal
specifically, like many other issued related to this population, was only studied in the
framework of the ability of multi-problematic families to be assisted. Most of the
studies dealt with this population's ability to be assisted focused on its characteristics,
whose effects on the social worker were described as 'a coalition of despair' occurring
at the meeting between the social worker and the patient. Other studies in this area
have asked 'what helps in helping' and raised the issue of the patient ability for being
helped from his point of view.
This study tries to shed light on the issue of the patient's ability to be assisted,
focusing the hardship not on the patient or the social worker, but in the meeting
between them, and in the deferent interpretative system of each one of them.
The study points to the uniqueness of the therapeutic meeting of the social
worker with four mothers, who have experienced child removal by court order, and
raises the question 'what happens in the meeting between the social worker and the
patient?', while discovering the patient's narrative as it appears in the therapeutic
conversation under optimal 'free expression' circumstances, and at the same time –
while uncovering the way in which the patient and the therapist knowledge structures
work in a reciprocal way in their conversation.
Methodology: four therapeutic conversations with women whose children were
taken away by court order were examined. In trying to find the context frame that
would uncover the women's narrative, the therapist narrative and the dynamics
between them, this study found that the methodology developed and refined by the
literary theory may be of use for describing therapeutic conversation.

I

Terms from literary poetics as 'metaphor', 'genre' or 'sequence' are being used in
qualitative research and narrative studies, but this study deviates from the framework
of those studies in two dimensions:
a. the study does not isolate the patient's stories but sees in the context, in the
therapeutic conversation in which the stories are told, a story in itself, termed in
this study 'meeting story'.
b. In this study we have tried to relate to therapeutic conversation as if it were
literary text and to analyze it in relation to literary poetics. While analyzing the
text the 'spheres of knowledge' of therapeutic professions were ignored, and
returned to after the conversation interpretation was established to shed light on
this interpretation from directions that are of interest to the social work domain.
The effectiveness of this method as a main method for conversation analysis in
general, and especially therapeutic conversation, is being interrogated for the first
time in this study. Using a methodology borrowed from fictional literature has
enriched the study of patients' stories and the study of the conversation with them, and
uncovered hidden aspects in their character as storytellers, in their worlds and in the
dynamics between them and the therapist conversing with them.
From the results
The mothers mention the child removal experience rarely, but the motherhood
theme is the main and only theme they relate to in sessions, probably as a response to
the deep hurt in parent identity received with child removal. Those who don't mention
the hurt and/or a threat on the parent identity, frequently tell stories aiming to prove
they are 'caring but not coping' (Hall & Slembrouck, 2003) mothers, raising the
assumption that the pattern appears when the patient feels a threat on her parent
image, a feeling unsaid but existing in the background of the apologetic wording
above.
The study shows that the patients are having difficulties in combining this hurtful
experience in the sense of self. They build their stories raised in the meetings
following the pattern of known literary genres: romance, novella, witchcraft stories
and a kind of tale called examplum. Those genres allow them to ignore or soften
hurtful elements in their past and in the child removal event, and are being used as a
functional survival tool for construing personal identity and for organizing
experiences they had as mothers found neglecting or abusive and as women or girls
II

suffering abuse themselves. The identity the genre assists in construing softens the
hurt of the blow, but also denies them from seeing their part of the event or,
alternatively, to find meaning to their helplessness in child care.
The search for power and control or, alternatively, helplessness is another
repeating motif in the stories told by three of the four patients in this study. Their
stories about the various crises in their lives are mostly unremedied. Uncorrected,
their lives appear as a life of constant crisis, never coming to correction, and this
absence articulates the helplessness and the hardship of reaching control of their
world. On the other hand, the genre they chose with which to construct their story,
expresses an attempt to gain control of their world or to give meaning to their
helplessness.
•

The analogy between the meeting story and the story the patient tell during it (and
between those stories and themselves) sheds new light on the issue of the patient's
ability to be assisted.
a. The patient's difficulty to accept help is perceived as parallel to her difficulty to

solve crises in her life in other contexts, not related to the meeting. From this point of
view, the belief that using therapeutic conversation a real correction of the crisis that
brought her to the meeting can be achieved is not to be taken for granted and demands
the therapist to relate to the way the patient presents and comprehend correction in
other stories told during the meeting.
b. The patient's goals in the choice of stories is parallel to their goals in the
meeting story and might reveal how the patient sees the meeting goal, in accord or in
contradiction to her stated goals and/or the therapist goals.
c. The study has uncovered a deep diversity between therapists and patients in the
way they deciphered and interpreted the events told. While the therapists favored
developmental models and described a modern psychological story, the patients have
interpreted the events they related to by traditional, pre-modern genres: genres whose
heroes represent a prototype rather than a unique, developing personality, and time is
not conceived in a developmental dimension. The different models represent a
different outlook on change and development. Thus, the way in which the patient
relates to change and development may indicate the way she interprets the
intervention goals which stated in the meeting in terms of process and developmental
change. Thus, the way the patients relate to change as the goal of therapy is not as

III

trivial as before, as the possibility the patient will want/be able/agree to convert the
model she is using to design her experience and the way she comprehends change
must be examined individually.
• In all sessions, close relationship and cooperation between therapist and patient do
not prevent power struggles. In terms of literary poetics, these power struggles can be
described as struggles between different models and ways of reading the events and a
struggle over the 'dominant story'. The process in which the patient accepts the
dominant story may bring the patient to accept the story (what is told) without
accepting the model (how the story is told). As a result, the meeting story might,
occasionally, contradict the patient's story, and the contradiction will find expression
in a confused description of the experience.
• revealing the models according to which the patient perceive and describe herself,
which in this study were pre-modern, where change is not perceived in its
developmental aspect, showed the complexity of terms as 'listening to the patient',
'attitude toward the other', 'cultural sensitivity'. In light of this study, it seems that
listening does not mean listening only to the thing told but also to the way it is told,
using sensitivity to the different hermeneutical models of the patient on the one hand
and the therapist on the other. At child-protection interventions, where therapeutic
concepts such as 'change' are the center of intervention this deviation might delay and
even cause failure to the desired change.
Thus, every dialog with parents on intervention goals and wanted change might
be a complex, not simple, and lengthy process, which focuses not only on what has to
be changed but also on how it is conceived, and take into consideration the deep hurt
in parent identity received with child removal.
This dialog requires special arrangements from the child protection services:
developing of suitable methods for emergency intervention in all therapeutic
institutions in which children are staying, using the time of child removal for this aim,
and extending of services in the community, which has to be suited for interventions
in this special population of parents who experienced removal of a child.

IV
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