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חידוש האימוץ במשפחה . בית ראשון ובית שני: "אהרון פלשמן
" המתבגרת

 1994גוריון -י סניף דרום באוניברסיטת בן"הרצאה שניתנה ביום עיון של מל 
 
 

: אני רוצה להתחיל עם אנלוגיה המוכרת היטב למי שקורא את התורה כל שבת
ק המשכן שנה עסקו בני ישראל במעשים של פירו 40בנדודיהם במדבר במשך 

מה כל הכלים על )ההלכה לגבי מבנהו הבסיסי של המשכן . ובמעשים של בניה
הקימו בני .  ניתנה פעם אחת( 'מה חלוקת העבודה בין בני לוי וכו, כל חלקיהם

ושוב חנו . כ פירקו והמשיכו במסעיהם"ואח, ישראל את המשכן כל פעם שחנו
. שנה 40וכך הלאה לאורך , ובנו

 
, אותם הכלים, התוכן של ההלכה הוא המשכן. תוכן ויש תהליך באנלוגיה הזו יש
 40לאורך כל . התהליך הוא הפירוק והבניה כל פעם מחדש. 'אותם הלוויים וכו

אבל אם נדמיין לעצמנו איך עושים . אותו משכן, השנים התוכן הוא אותו תוכן
ך עם תחלופה במהל, שנה 40איך מפרקים ואיך בונים מחדש במשך   -את זה 

נגיע למסקנה שהתהליך של הבניה ושל , האדם משבט לוי-חהשנים של כל כו
הפירוק בסוף הנדודים אינו זהה  עם התהליך של הפירוק והבניה שהיה 

כעבור , שנים 10אם נתאר לעצמנו את המוסיקה של התהליך כעבור . מתחילה
הרי , םנחליף את הלוויים עם הבנים ועם הנכדים של הלוויים הראשוני, שנה 20

אבל עם תהליך אחר לגמרי של , אותו משכן. שללא ספק נשמע מוסיקה אחרת
.  בניה ושל פירוק בכל פעם

 
, בדומה למשכן. כעת ארצה להתייחס למשפחה המאמצת לפי האנלוגיה הזאת

". אימוץ זה לנצח: "גיורא אמר בהרצאתו-כפי שרמי בר, האימוץ הוא אותו אימוץ
איך מפרקים אותו  ובונים אותו מחדש עם אותם  ,אבל איך מחדשים את האימוץ

ובאופן מהותי ואיכותי , וזה משתנה במיוחד, זה משתנה מדור לדור –הכלים 
.  בגיל ההתבגרות

 
בתהליך הפירוק והבניה של האימוץ במשפחה " איך"אחר ה, אפוא, נעקוב

. המאמצת
 

חרת בגיל ההתבגרות המתבגר יודע דברים על עצמו ועל המשפחה בצורה א
: המתבגר עושה  מעין כפיל של עצמו. מאשר בשלבים התפתחותיים קודמים

המשפחה  עלוגם משקיף , המשפחה בתוךהמתבגר קיים גם , בחוויה שלו
 4אפשר להצביע על . לו לפני גיל ההתבגרות הזאת יכולת שלא היית. מבחוץ

(: 1.תרשים מס)מישורים של חיי משפחה שבהם מתבטא השינוי 
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 ההורים לקשר ביןאשון הוא היכולת של המתבגר לשים לב המישור הר .
הוא יודע שיש אופי מסוים , ילד קטן מרגיש שהוא חי בתוך המשפחה

, לקשר בין ההורים
אבל אינו משקיף על 

אלא רק , זה מבחוץ
. חווה אותו מבפנים

כעת המתבגר 
מתבונן ומסוגל ליצור 

ראייה חדשה על 
 .הקשר בין ההורים

 

 יש לו  ,במישור השני
ראייה חדשה גם על 
. הקשר שלו עם אחיו
הילד שפעם ראה 

מתחיל כעת להיות , תמיד את אחותו דרך מה שאבא או אמא נותנים לה
ואת הקשר עם האחות הוא מסוגל לראות , "יש לי אחות"מסוגל לאמר 

אדם הקיימים בזכות עצמם והחולקים קשר עם -כקשר בין  שני בני
. ההורים ועם בני המשפחה

 

 במישור השלישי ,
יש לו יכולת 

להשקיף על הוריו 
האדם : " ולומר

הזה שאני קורא לו 
, כל הזמן אבא שלי
הוא בעצם ילד של 

תרשים " )מישהו
הילד ידע (. 2. מס

כל השנים שיש לו 
ושיש לו , משפחה

אבל לא היה לו שכנוע פנימי שבאמת אותו סבא גידל את אבא , סבים
ראייה ה, אפוא, מה שחדש הוא. ל אותובדיוק כמו שאבא שלו גיד, שלו

ילד . הסבים ועם הדודים על אבא בתור מי שהתפתח בתוך קשרים עם
אלא שהדודה הזו היא גם , מתבגר מתחיל לדעת לא רק שיש לו דודה

".  יש לי אחות"בדומה להכרה החדשה , אחות של אביו
 

( סבים שליה, גם לאבא שלי יש הורים)ראייה זו של המשפחה נכונה הן להווה 
כלומר הוא מסוגל לקלוט כעת שגם הוריו היו פעם בעצמם בגיל שלו , והן לעבר

. היום
שהופכת להיות מציאותית , הם חלק מסיפורת של חיים. המעברים היו שונים

משקיף על חייהם של  16ילד בן : לדוגמא". פעם "לא רק סיפור של , וממשית

 1.תרשים מס 

 
 2. תרשים מס
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אימו . שני הוריו בהיותם בגילו
קשר חונק עם  נבלעה לתוך

לאחר שאחותה ( סבתא)אימה 
הבכורה התגייסה ועזבה את 

כך הוא יכול להבין את . הבית
קשייה של אימו לנוכח רצונותיו 

כאשר היה אביו בן . לעצמאות
נטש את ( סבא)אביו שלו  16

הבנה זאת עוזרת לו . הבית
לראות את המאמצים הגדולים 

שאביו משקיע בשמירה על קשר 
ו הרבה לסימני ורגישות, עמו

.( 3. תרשים מס. )דחייה מצדו
 

 למתבגר יש , במישור הרביעי
. וגם היא חדשה, ראייה לעתיד
הילד יכול לדבר , בגיל החביון

על מה שהוא רוצה להיות 
ומכיון שאינו , כשיהיה גדול

, באמת מאמין שהוא יהיה גדול
.  יותר קל לו עם השאלה הזאת

לא עולה על דעתו שהוא באמת 
כעת . גדול כמו אביויהיה 

בפעם , המתבגר יודע
כעת הוא גם יכול לשאול את עצמו כיצד . שגם הוא יהיה גדול, הראשונה

מה , או מה יהיה בעוד שנתיים, המשפחה תיראה כשהוא יהיה גדול
( 4. תרשים מס. )ישתנה במשפחה ומה יישאר אותו דבר

 
למתבגר אפוא ראייה על 

המשפחה הגרעינית שלו בתור 
. ה הנעה  על ציר הזמןמשפח

ראיה זו כוללת בתוכה הכרה 
, בשינויים, בזרימה עם הזמן

ובעשיות המשותפות האמורות 
הן בחיים האישיים והן , להתרחש

בקשר לשינויים במצב המשפחתי 
המתבגר מסוגל לראשונה . הכללי
על עתידם של , למשל, לחשוב
תרשים . )על מחלות ומוות, הסבים

( 5. מס
 

האופן שבו הוא , כי ההתבוננות החדשות האלו של המתבגריחד עם כל דר
: בגיל החביון הילד מכנה את אביו בכינוי. תופס את אביו הולך ומשתנה

 

1618 16
12

1619
 

 3. תרשים מס
 

18?
 

 4. תרשים מס

? ?

 5. תרשים מס
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ואני " אבשלי"הוא , הוא עגול, הוא מושלם. כמו כלי ללא בית אחיזה, , "ֵאבֱַּשלי"
. זה מי שאני, "אבשלי"הבן של 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הזה ולהפוך אותו למישהו עם " אבשלי"ה כאשר המתבגר מתחיל לפרק את
, בהווה ובעתיד, בעבר, קשר עם סבים, עם קשר עם אחים, היסטוריה אישית

, לוקח הילד את הדבר הכי יקר בנפשו. הוא פוגש מידה לא מבוטלת של הרס
תופעה זו מתרחשת . וממיר אותם במשהו חדש, "אמא שלי"ו" אבא שלי"

אותם וכעת הוא " בלע"פעם . צוגים הפנימייםכלומר פירוק היי, במישור הפנימי
במהלך תהליך פירוק זה קיימות הרבה תופעות הדומות . מפרק אותם

. ולפגיעה נרציססטית, לאובדן,לאבל
 
הדבר נכון לא רק במישור הפנימי אלא גם במישור  

, בחרתי בפסל של יונתן דרמון מצפת. המשפחתי
ּפוֶרת כרובים מעל  ַ , ואם תרצו, של עלם ועלמה

במשכן בספר ( המכסה של ארון הברית)העדות 
ניתן לומר שבגיל . הם מעורים זה בזו". שמות"

חייו שזורים בחיי , החביון הילד חי וגדל בתוך הבית
.  הוריו והוא גדל פנים אל פנים מולם

 
לפסל הזה ייחוד מסוים 

אז הדמויות עושות . אפשר להזיז את החלקים -
, תארו כעת לעצמכם. זו לזו מפנות גב, "ברוגז"מעין

מה צריך לקרות מבחינה נפשית במעבר מהמצב 
צריך ? בתמונה הראשונה למצב בתמונה השניה 

ההורה של המתבגר חש שמשהו נקרע . קרעלקרות 
ר אביגיל "בהרצאתה של ד)שמענו קודם . אצלו

, שהמתבגר צריך לתת משמעות למוות( גולומב
, כאמור, כוןכל זה נ. משמעות הקשורה לקרע הזה

איך ההורה . וזה גם נכון מבחוץ, בפנים אצל הילד
, שיש ציר, הוא יודע שאפשר לזוז? של המתבגר מתפקד עם הקרע הזה
כאשר , לפני גיל ההתבגרות, זאת אומרת. ושהדברים פחות או יותר מותאמים

וזה היה , הם נעו או רקדו ביחד, גם ההורה ידע לפנות בהתאמה –הילד פנה 
. אבל בגיל ההתבגרות התמונה הזו משתנה. כמו הכרובים במשכן ,מתוזמן
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או , וההורה אינו יכול או אינו יודע לפנות בהתאמה, כאשר המתבגר פונה
אזי נקבל מעין תנועה כלפי חוץ במקום התנועה המתואמת , שאסור לו לפנות
. קודם הכלפי פנים שהיית

 
? ואיך זה קשור לאימוץ

 
, אם זה לחברים, הוא פונה לאן שהוא, מאומץ פונה-כשהמתבגר הלא

הוא רק מוצא אנשים , אבל אינו מחליף את ההורים', למורים וכו, למדריכים
.  שממלאים תפקידים מסויימים שקודם מילאו ההורים

, הפניה שלו היא לא לחברים. המתבגר המאומץ פונה למישהו, לעומת זאת
כאשר הוא פונה להורים . יםהפנייה שלו היא להורים אחר. למדריכים או למורים

כשהמתבגר המאומץ פונה פנימה ורוצה לפגוש את . יש לו קרע עמוק, אחרים
ואת מי הוא צריך , אבוד, הוא מרגיש יתום, הדמויות שהיו לו פעם ושאבדו לו

אם , ברגע שהמתבגר פונה להוריו הביולוגיים? באותו רגע אם לא את הוריו
שבמצב רגיל נחשב , מטיבי והטבעי ביותרהוריו המאמצים יעשו את הדבר הנור

. עזוב ונטוש, הילד עלול להרגיש אבוד, וזה לתת לו מרחב, לתנועה מתואמת
דווקא הוא הכי חסר  –וזה ההורה שלו  –הוא ירגיש שמה שהכי חשוב לו עכשיו 

כך שלמעשה מה שמתבקש מההורה המאמץ בגיל ההתבגרות הוא . לו כעת
גיורא -כמו שרמי בר. שהיא בעצמה קשה מאדלבחור להחזיק עצמו בתנוחה 

להחזיק עצמו מול , עבור ההורה. כבד-ומה שכבד, קשה-מה שקשה, אמר קודם
זהו מאמץ הורי לגמרי , דווקא כאשר הילד פונה ממנו ומחפש מישהו אחר, הילד
שההורה , זו מעמסה או נטל התפתחותי. זהו מאמץ מעבר לנורמה, טבעי-לא

מעמסה מיוחדת שאינה פוקדת , ף דרכו של כל אימוץהמאמץ נדרש לעבור בסו
, כשקשה להורה המאמץ עם המעמסה הזאת, אם כן. מאמצים-הורים לא

חשוב שנזכור שמתבקש ממנו משהו , אצלו" דפוק"במקום שנתחיל לחשוב מה 
. קשה באופן יוצא דופן

 
 כבר. והיא סתירה בין התוכן לתהליך, בתוך מה שנאמר כאן יש סתירה פנימית

. שמענו בהרצאות של קודמי על תכנים מסויימים שהם מיוחדים למתבגרים
. ואסביר את כוונתי, אעבור כאן לתהליכים בינאישיים

 
מתוך , כשהוא אומר כך להוריו. זה התוכן". אתם לא הורי: "הילד אומר להוריו

. הוא הרי אומר את זה להוריו? למי הוא אומר את זה? איזה תהליך זה נאמר
יש בתוך זה גם פנייה להוריו , ר הוא פונה בחיפושו את הוריו הביולוגייםגם כאש

הוא : אפוא שהוא סותר את עצמו, יוצא. המאמצים להיות איתו בתהליך הזה
הוא פונה להורים ואומר להם  בתהליך". אתם לא הורי", אומר למי שהם הוריו

". הוריאתם לא "שהוא משמיע הוא  תוכןבו בזמן שה, "אתם ההורים שלי"
 

להורים המאמצים הרבה פעמים קשה לפתור ? כזה" פלונטר"מי יכול לפתור 
של מה " מוסיקה"אנחנו נוטים לשכוח את ה, בתרבות המערבית בכלל. אותו

מה " אתה לא אבא שלי"כך שכשהילד אומר .  ולשמוע  רק את המילים, שנאמר
שה נאמר ולא העובדה שזה למע, שבדרך כלל קובע עבור ההורה זה התוכן

. לאבא שלו
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מה מתבקש מההורה ? כיצד יוכל ההורה המאמץ לעמוד מול הסתירה הזו

דבר שאינו יכול לבקש , מתבקשת ממנו בחירה, דבר ראשון? במעמד הזה
אמו אינה יכולה , "את לא אמא שלי"באותו הרגע שהילד אומר . מהילד שלו

. שות את זה איתואינה יכולה לע. לשאת ולתת איתו על כך שהיא כן אמא שלו
כדי להבין זאת . לבחור לפתור את זה מצידהמה שהיא כן יכולה לעשות הוא 
היכן היא . היא יכולה לבחור כיצד היא פונה: נוכל להעזר שוב בתמונת הפסל

" הוכחות בשטח"הילד לא ייתן לה את ה. ומה היחס שלה לאותו תוכן, עומדת
תגובה זו  שונה מאד ממה . וחרזה יבוא מצידו הרבה יותר מא. שהיא אכן אמו

אלה האחרונים . מאמצים רגילים לעשות עם המתבגר במצב דומה-שהורים לא
יש היזון . ולפתור את העניין" כאסח"לעשות , ובמיוחד עם מתבגרים, רגילים
ובשטח אתה כבר מקבל הוכחה שעשית , אפשר לדעת מה אתה עושה, חוזר
אמור להוכיח כלום למשך הרבה  השטח לא, במקרה של המתבגר המאומץ. טוב

לכן ההורים המאמצים מתבקשים לנקוט ביחד עמדה שלפיה לא הילד . מאד זמן
מתוך בחירה ומתוך , הרבה זמן הם יישארו שם. יוכיח אם היא נכונה או לא

ובמידה מסויימת אף מנוגדת , בעמדה שהיא לא טבעית, אפשר לומר, עקשנות
. לאינטואיציה הטבעית הבריאה

 
: 6. אדגים זאת בעזרת התרשים מס. צירה הזו היא יצירה חדשה של האימוץהי
 

אתה לא : "הילד אומר
אתה לא אבא . תגיד לי

כשהילד אומר ". שלי
משפט זה התפר בין 

שני חלקי המשפט אינו 
. נקלט בהקשבה רגילה

אתה לא "למי הוא אומר 
עם מי הוא ? " תגיד לי
הפנייה ברישא ?נאבק 

. לוהיא אפוא לאבא ש
אתה לא אבא "הסיפא 

לא מכוונת לאבא " שלי
אלא לאבא , המאמץ

. הביולוגי שהפקיר אותו
כששני חלקי , על פניו

המשפט נאמרים ביחד 
יש פה לכאורה משפט 

חלקים כפי  2-ואינו מפרק אותו ל, אם ההורה אכן שומע משפט אחד. אחד
ולכן , "שליאתה לא אבא "הוא עלול לשמוע שהילד אומר לו קודם כל , שמתבקש

הילד קודם כל נאבק איתו : אולם התהליך למעשה הפוך". אתה לא תגיד לי"
, יש לי עם מי לדבר: כאומר לו, "אתה לא תגיד לי"וככזה הוא מטיח בו , כאבא

, אז אני יכול למצוא את המקום הפנימי מולך לומר שאתה לא אבא שלי
.  ולהתחבר עם האבא שנטש אותי

דמיון מציאות

גבולות

אני
כבר

עצמאי

אני
מופקר

אתה לא תגיד לי

אתה לא אבא שלי

(ץומיא)

הורים
ביולוגיים
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דברים מסובכים הם , גיורא-אמר  קודם רמי ברכפי ש? זה נשמע מסובך

אין להם , כאשר הדברים הם מורכבים. דברים מורכבים הם מורכבים. מסובכים
. דברים שהם מורכבים אינם פשוטים. משמעות אחת

התנוחות . וקיימות בהם בעיקר תנוחות של יחס ושל קשר, קיים בהם מעין תוכן
הן לא תנועות שאפשר לפיהן לומר . של יחס ושל קשר הן לא תנוחות אחידות

אבקש להמחיש זאת באמצעות אותו משפט שאין מרכזי . למה הילד מתכוון
דרכו אדגים ". אתה לא אבא שלי ואתה לא תגיד לי כלום: "ממנו בעולם האימוץ
(. 7. תרשים מס" )בית היוצר של האימוץ"את כוונתי במושג 

 
 
 

 
כי יש כמה , את הילד באופן הנכון לא בידינו לקבוע כיצד ההורה צריך לשמוע

שעשויות , אלו כולן אופציות אפשריות. אותן הצגתי בתרשים למעלה, אופציות
. יש אופציה של שבירת הכלים, בקצה העליון. להיות נכונות לילד מסויים

ומגיבים , ההורים קולטים את המשאלה של המתבגר שלהם להרוס את הכל
אנחנו "לוט שהילד מבקש תשובה כמו יכול ההורה לק, בקצה התחתון. לה

עם כל ) -שאין לך אבא  מרגישזה שאתה . וגם בזה אנחנו נעזור לך, הורים
כדי שתוכל לומר להם שאתה מרגיש , בשביל זה יש לך הורים ( -הכאב המלווה
". שאין לך הורים
שהן כולן נורמטיביות ושכולן , בין האופציות הנוספות" לטייל"באמצע אפשר 

. משמעות נכונה לדברי הנערנותנות 
 

"םולכ יל דיגת אל התאו ילש אבא אל התא"

אם תגיד כך, אין לך הורים

אנו לא שמים לב לשטויות שאתה אומר

מגיע לאבא שתגיד כך אבל תשמע בקול אמא

עוד אראה לך איזה אבא יש לך

תדבר, ואחר כך תצטער 

אנחנו הוריך גם נעזור לך בזה
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כי גם לילד אין , השאלה עצמה אינה נכונה? מה המשמעות הנכונה כאן
. והיא נעשית בצורה משותפת, המשמעות היא משותפת. משמעות אחת נכונה

וכאשר ההורה מתחיל לשיר משהו מסויים , משהו מסויים" לשיר"הילד מתחיל 
ו הופכת למשמעות של מה וז, בוחר ההורה אחת מבין האופציות, לעומתו

זאת אומרת שבמשמעויות מורכבות בתוך מערכת יחסים . שהנער אמר
כיווני -אין חץ חד( המכונות תקשורת אנלוגית בספרות של הטיפול המשפחתי)

בונים ביחד את , מתקשרים ביחד. אין האחד מֵתקשר אל חברו. ישיר
. המשמעויות

קבלת אחריות על בחירה של הזו של  ההעשיי? נדרש מההורה בבחירה זו מה
במושגים של טיפול משפחתי נוכל  –משמעות אחת מתוך כל האפשרויות 

זהו מונח מורכב . (Bowen)מושג של בואן , "מובחנות"לקרוא לזה בשם 
כשהם יודעים , שכוונתו לציין את היכולת של שניים ליצור משמעויות משותפות

ושמה שנוצר ביניהם הינו , ושל" מוצא של האני-עמדת"שכל אחד מהם מתחיל מ
כפי שאראה , פה אפשר לראות מעין פירוק ובניה מחדש של המשכן. משותף
. בהמשך

  
. מן ההורים המאמצים נדרש להשיג מובחנות בשני המובנים עליהם דיבר בואן

" מוצא של האני-עמדת"קיים מה שנקרא , הפשוט, במובן הראשון
ׂ( i-position) ,מקובל בטעות לחשוב שמה . ך עצמולפיה כל אחד מדבר מתו

מציינת " אני-עמדת"אבל למעשה , "אני -עמדת"שהאדם מתעקש עליו הוא 
עבור ההורה וילדו . זה כבר מקום אחר, איפה אני אסיים. מאיפה שאני מתחיל

הורה שמוכן להקשיב ישמע את המתבגר , המאומץ בסיטואציה שתיארתי קודם
, אם ההורה מסוגל לדבר מתוך עצמו. "אני לא בקשתי שתאמצו אותי: "אומר

עדיין לא ההורה של )הוא יוכל להגיד שזה התחיל מהרצון שלו להיות הורה 
שמאפשרת שיח אשר , לא הנקודה הסופית,  זאת נקודת התחלה(. הילד הזה

והרי אנחנו בבריאות הנפש )בתוכו יוצרים את המשמעות החדשה של האימוץ 
, המשמעות של האימוץ(. שמעויות שלהםאלא במ, לא עוסקים בדברים עצמם

". עמדות אני"בנויה על התחלות של , כשאנחנו מפרקים ובונים מחדש, אפוא
אבל שימו לב שהדברים הנאמרים כאן הינם מעבר למה שמצופה באופן 

לא בקשתי "שהרי באופן רגיל לא מצופה מילד שיאמר להוריו . נורמטיבי
אמץ שיגיד לו למה הוא רצה להיות ולא מצופה מהורה לא מ, "שתאמצו אותי

.  הורה
 

הבנוייה )המובן השני של המובחנות הינו היכולת של האנשים במשפחה 
, במשפחה יש נטייה לדבר במשולשים. לתקשר לא במשולשים( ממשולשים

(: 8. תרשים מס)והתקשורת דרך משולשים נשמעת בערך כך 
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אתה יודע : "אמא לילד

שקשה לדבר עם אבא על 
זה גורם לו נדודי . וץאימ

אז אולי נעזוב את . שינה
האם היא מדברת ." זה

היא . לא? מתוך עצמה
מדברת דרך האבא אל 

שניהם עסוקים . הילד
זהו סימן . באבא

כי , למובחנות יותר נמוכה
לא " אני-עמדות"אין לנו 

יש . של האם ולא של הבן
. לנו פתרון מאד קל והוא שנדבר על אבא

אנחנו חייבים להחזיק בדעה אחת "יכולים להגיד לעצמם  הורים: דוגמא אחרת
, האחידות שלהם היא לכאורה למען הילד". כי הילד צריך את זה, בקשר לאימוץ

.  אך למעשה זו לא אחידות אלא משולש
 

: היכולת לפתוח משולשים או להפטר מהם היא סימן של מובחנות במובן השני
וכן הלאה , אחרת כלפי בנו" אני-דתעמ"ו, כלפי אשתו" אני-עמדת"כאשר לאבא 

. יש לנו אז מובחנות יותר גבוהה במשפחה, מסביב לשאר צלעי המשולש
 
 

 -עמדת"נפנה כעת ל
של המתבגר " אני

המוסיפה , המאומץ
שכן , רבדים חדשים

לאימוץ יש כעת שותף 
מה שההורים עשו . חדש
הם נדרשים כעת , פעם

, לפרק ולבנות מחדש
והפעם עם השותף 

המאומץ עצמו , החדש
הורי (."9. תרשים מס)

מה חשבו . עשו אימוץ
על זה במשפחה 

המתבגר " ?המורחבת
מה . רוצה כעת לדעת כיצד המשפחה הרכיבה את הסיפור שהוא סיפור חייו

יש לו , "אני"כדי שלמתבגר תהיה עמידת ? היוצר של האימוץ  -היה שם בבית
כיצד הדודה ? חיין מאומץמה זה להיות א: למשל, גם ראייה במימדים חדשים

? מאמצת אותי
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?

?

?

?
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אך בעיקר . הוא כולל את כל המשפחה המורחבת, אימוץ זה לא רק הורים וילד
מהו האימוץ בשביל כל אחד מהם . יש לילד שאלות אל מול כל אחד מהוריו

 ?(10. תרשים מס)
כדי לאפשר את היצירה 

החדשה של 
הוא ישאל , ההתבגרות

את הוריו את השאלה 
 נרציזם: שוריםמי 2-ב
למה ציפית  –ציפיות )

האם ? כשאימצת ילד
אני עומד בציפיות 

 אובייקט-ויחסי( ?שלך
כיצד אתה  –פרידה )

נותן לי , נפרד ממני
להפסיק להיות ילד 

(. ?כמו שהייתי עד עכשיו, שלך
אלא במשפחה המאמצת , אלו היגדים שאינם מתבקשים בכל משפחה ומשפחה

ודורשים בסוף הדרך , מאד מבחינה רגשית אלו היגדים שמעמיסים. בלבד
. הן מצד הבן והן מצד הוריו, מובחנות שהיא מעבר למצופה במשפחה רגילה

 
כל אחד מהם יוצר קשר עם ההתבגרות  , ברגע שהבן מדבר כך עם הוריו

מה "כל אחד מההורים חוזר ושואל בתוך עצמו את הוריו שלו . האישית שלו
אלא שהחפיפה . מחדש סוגיות שהוא סגר בעברוכך הוא פוגש , "?ציפית ממני

נדרשת מההורה מעין הבחנה יותר חדה בין . בגלל האימוץ, היא מאד שונה
גם . ההתבגרות האישית שלו לבין ההתבגרות שהוא פוגש אצל ילדו המאומץ

.  פה יש מעמסה על היכולת ליצור מובחנות
 

אפשר להניח  ,אם נדרשים כל כך הרבה דברים מההורים המאמצים, למעשה
המשפחה . שהמשפחה עוברת מעבר בנושא של מובחנות בגיל ההתבגרות

. המאמצת שנכנסת לגיל ההתבגרות אינה יוצאת עם אותה רמה של מובחנות
מי צריך . מה שהספיק לגיל החביון כבר אינו יכול להספיק בגיל התבגרות

ב כאן גם ההורה חיי? היוצר-מי פה צריך להיות בתוך בית? להשתנות
יהיה גם אדקווטי , שהיה אדקווטי מאד בגיל החביון, כדי שההורה. להשתנות

לבן לא יהיה , אם הוא לא ישתנה. היוצר-גם הוא נכנס לבית, בגיל ההתבגרות
זאת אומרת שכל משפחה מאמצת עם . שותף אדקווטי למהלך החדש הזה

רמת . היא משפחה שעומדת על פרשת דרכים, "משפחה מתבגרת", מתבגר
המשפחה תעלה ברמת . ובחנות חייבת לעבור שינוי בגיל ההתבגרותהמ

והיא תרד ברמת , המובחנות אם היא תצליח לעמוד בכל המטלות הללו
משמעו להצביע על חוסר אמון ביכולת של , לא לזוז. המובחנות אם היא לא תזוז

עומדת מול , המשפחה המאמצת המתבגרת. כל אחד מהם להמשיך להשתנות
והוא ,  מאמצת-הרבה יותר קשה מאשר במשפחה לא, וקשה אתגר מיוחד

לעמוד בצומת פרשת הדרכים  של המובחנות ולצאת משם עם מובחנות במגמה 
. של עליה
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אחת השאלות , אם שמענו בהרצאות הקודמות על שאלות שלא שואלים באימוץ

כאילו שאפשר , "?האם הצלחנו באימוץ: "היא, ששואלים כל הזמן וחבל שכך
אתה לא "ברגע שהילד מתחיל לאמר . ל לשאול שאלה כזאת בלשון עברבכל

הדבר הראשון שעלול ההורה להרגיש , "אתה לא אבא שלי, תגיד לי מה לעשות
הורים מאמצים פונים אז ". נכשלתי. כל מה שעשיתי לא היה שווה: "הוא

איך ומה "למטפלים בשאלה 
היינו צריכים לעשות אז יותר 

איך " :במקום לשאול" ?טוב
אנחנו צועדים הלאה ביחד 

" ?בתוך עשייה משותפת
 

כדי להדגים באופן , ולסיום
חזותי את הרעיון הזה של 

הכוונה ליצור , יצירה משותפת
בתוך מעבר , ולהיווצר ביחד

צומת של התבגרות אצל 
בחרתי , המשפחה המאמצת

תמונה של פול קליי משנת 
שאני  ”Disput“המכונה  1929

".   חכסא"מציע שנתרגם 
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Clinical Practice (1978 .) ובמיוחד לגבי המשפחה  –הרחבתי על דברי בואן
סיכון אישי וסיכון   -'כי המוות יפריד' ": בשני מאמרים בעברית–המתבגרת 

: מראות שבורות"-ו( 1994 ,מכון סאמיט) "משפחתי במשפחה המתבגרת
כיום אני נוטה לתרגם (. 2002 ,מכון סאמיט" )שיקום הפרט ושיקום המשפחה

כדי להדגיש " מוצא של האני-עמידת"עם המונח העברי  ”I-position“את המונח 
ממנה מתחילים תנועה , במובן של תנוחה בריקוד positionכי מדובר על 

אפשר להקיש על אימוץ . רה והגנהולא עמדה צבאית המחייבת שמי, הדדית
מתוך מה שכתבתי על ילדי " קו התפתחותי משפחתי מיוחד"בתור 

,   ר"אפש)לדים גדלים בצל האלכוהול י -סערה בכוס יין" -אלכוהוליסטים ב
מספרה של סוזן בואר  12הדברים מוצגים באופן אחר בפרק (. 1998

Confiding  (1994 .)ים בספר שמות פרק כה המקורות לעניין הכרובים נמצא
. דף צט עמוד א, מסכת בבא בתרא, ובתלמוד בבלי, כב-פסוקים י

 


