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בספר . בכלל ושל פסיכואנליזה של ילדים בפרט בארץ הפסיכואנליטיהמחברת הינה בין הידועות בחוג 

גם  היא שואפת לא רק להסביר את ההתפתחות הרגשית של שלוש שנים הראשונות אלא , ראשון זה

.  בני זוג והורים, התפתחות זאת על בוגרים בתור פרטים לציין השלכות

ולאחר מכן בשנתיים העוקבות ( אוראלית)תחילה בשנה הראשונה . לספר שני חלקים שהם שמונה

יחסי , האגו, הצירים הינם הנרקיסיזם. המחברת מתחקה אחרי ארבעה צירים בהתפתחות( אנאליות)

רים הטוענים לחידוש משמעותי מאמרת מספר למחב(. אינדיבידואציה)אובייקט וייחודיות 

בספר היא חוזרת מדגישה כי הציר של קבלת המוכר ודחיית הזר . יהנרקיסיסטבהתייחסותה לציר 

לאורך  המצוינים" אין"וה" יש"של חוויות ה היסודכאן . תבסיסי תמהווה סוג של מערכת חיסון רגשי

דרך כוחות , עם הזר( המחברת וגם עלי על מונח האהוב" )דלהתייד"על הילד ללמוד . כל הספר

" יש"בציר של האגו המחברת מפרידה בין פעולות  ההסתגלות המקיימים את ה. פנימיים וחיצוניים

בציר יחסי האובייקט ". אין"העוזרים לשרוד מול ה, ובין מנגנוני ההגנה ומקדמים את הגדילה

ור של מפגש משותף בין שני המומחש כאז" מרחב המשותף"ב" היחד"המחברת מתארת התפתחות 

 לדימויהמופנה כלפי חוץ " חזות עצמית"בציר הייחודיות מוסיפה המחברת מושג  (. 130' ע)חלזונות 

שמירה על )" בעצמו התינוקעניין של השלב האוראלי מאופיין ב, כל ציריועל . העצמי המופנה פנימה

 האנאלי במפגש עם אובייקטים ואילו השלב "או לא כלום להכו"ובחוויה של  "(מוכרות העצמי

המחברת מדגישה לאורך הספר כיצד  ."(שליטה על נכסי העצמי"תוך  בגווני אפור" משא ומתן"וב

כל נקודה . מדפוסים בונים או הרסניים בשני השלבים משפיעים על התפקוד של הבוגר" הדהודים"

מהשלכות על חיי , פעוטיםמחיי תינוקות ורבות מאלפות ולעתים מרגשות ונקודה מלווה בדוגמאות 

במיוחד הפרוזה , פרות יפהים מסובציטוט, מי כבן זוג ומי כהורה, מי בתפקוד פרטני ,מטופלים בוגרים

 .בהמשכים" הדרכת הורים"מעין , "הערות מעשיות"מפוזרים בספר . עמוס עוזשל של דויד גרוסמן ו

עמודים  18ודים של ביבליוגרפיה ועמ 8, (הרוב טבלאות צפופות)ספחים נעמודים של  21בסוף הספר 

. המוקדשים לאינדקס

עמוקה ועקבית , רחבה, בספר קיימת דרך ייחודית. קודם" יש"לאתייחס , פי דרכה של המחברת-על

השאיפה שלה , כפי שמציינת המחברת בסוף הספר. אנוש-י בןילהתייחס לשלוש השנים הראשונות לח

ולהתנהל בהווה חופשי , ולו בחלקה, את חידת ילדותולפענח " דרך בה אפשר לסייע למטופל להתוות

המחברת מופיעה . זה" פענוח"אכן בספר קיימים דוגמאות רבות של (. 386' ע" )דייני–מכבלי עברו 

אסוציאטיביים מילדותם " הדהודים"העוזרת למטופלים להעלות , כמטפלת מיומנת ובטוחה

שבתוך קשריהם עם " יש"ולמצוא את ה" סנרטיב ההר"ובכך להשתחרר מהיצמדות ל, המוקדמת מאד

ו של מטפלתההנמנע מלשתף את " עומרי"אציין כדוגמא טיפולו של . בני זוגם וילדיהם, הוריהם

נראה לי שבילדותך המוקדמת ", המטפלת מוסיפה. הוא פוחד שתקלקל לו. בשינויים חיוביים בחייו

וך לניקיון עומרי מתייחס לתפקודו לשאלתה הישירה על החינ." 'יש'חשת שעלולים לקלקל לך את ה

ומשם נעזר לשחזר , מפני אימו" קקי"את ה אמחביהיה הוא עצמו כפעוט אז הוא נזכר ש. כאב לפעוט



הוינייטה אמורה (. 216-217' עע)שהוא משחק עם ניקיון אישי כמבוגר " מחבואים"ולהבין דפוסים של 

המטפלת מוצאת . וטונומיה בשלב האנאליוגיבוש הא" לא לא לא"של ה יהנרקיסיסט הפןלהמחיש את 

המשגה ברורה ומובנית העוזרת לה לתרגם באופן ישיר מאד סבל משני של מבוגר לסבל מקורי של 

.  פעוט

שהתהווה בתור התפתחותי -של שיח קליני פומבית אני רואה את התרומה העיקרית של הספר בהצגה

השיח מאחד " תורה שבעל פה"רכה של כל כד(. 10' ע)במשך שנים רבות בהוראה " תורה שבעל פה"

באמצעות מושגים מיוחדים  ,"השתייכות"ו" ביחד"בלשון הספר , את המשוחחים בתרבות ייחודית

המחברת מתאמצת להיצמד לצירים של . המפה הגלובאלית של הקשר בין המושגים ובאמצעות

 יהסכמאטהטבלאות בסוף הספר אכן מסכמות באופן . התייחסות ולהדגים כל נקודה בפני עצמה

  .של ממש פענוח, ומעניקות תחושה של ביטחון שקיים כאן ידע מלא ומקיף, ביותר את הצירים

כך בימי רבי יהודה הנשיא . בעריכה קפדנית –אולם סוד המעבר בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב 

בשני צירי  .חוצה שפונהפנימה והאחר  הפונהד אח, לעריכה שני צירים. וכך בימינו, המשנה" חותם"

 הספר סובל מחוסר מיקוד ,פנימה הפונהבעריכה . של הספר הליקויים המשמעותייםהללו העריכה 

 ,עבור קהל יעד של הורים. ומחזרתיות, מכתיבה הדומה לעתים למלאכת טלאים, לגבי קהל יעד

" יאינטליגנטהורה " .קשים להבנהו מדיל מסורבלים, אלה הדנים בנרקיסיזם דבמיוח, קטעים רבים

בספרות  יםהמצוי עבור קהל היעד של מטפלים. עם הדיונים הללו כלל" דיתייד"לא מקצועי לא 

מספר ב (אם לא שגוי)שונה ואף משונה השימוש עקב ב" מוזר"לפעמים  "מוכר" חשטה ,תהאנליטית

של  פרויד התפרקותציין אצל מ יצר ההרס או המוות .דוגמאות אחדותאציין . מרכזיים מונחים

 affect) תזמון רגשי תואם  ;(24' ע)שהעצמי מבצע בתכנים לא רצוייםלא פירוק , העצמי

attunement)  ע)שנה הראשונה נטרסובייקטיבי ולא תאום כללי של כל השטרן מציין פן אי. דאצל '

רדה בין מציאות סילוק הצורך בהפ בראש ובראשונהאצל וויניקוט מציין  התחום המתווך ;(74

קיים ברמות ארכאיות ומפותחות של קוהוט  עצמי-הזולת ;('ע) דבר שהמחברת חולפת על פניו, לדמיון

הדיון  ;('ע)הקמאי בלבד  עצמי-זולתואילו המחברת מתייחסת למונח כאילו מדובר רק ב, יותר

-286' עע) ול והמטפלמבלבל לגמרי בין מנגנון הגנה ובין פעולה כללית של מטפל כלפי הטיפ התנגדותב

שלב מרכזי בדרך לקביעות מציין (rapprochement)  רפרושמןהמונח , והחשוב מכולם; (7

גם ההורה וגם איש המקצוע (.  'ע)ולא סתם כהתפייסות כלשהי , האובייקט אצל מהלר ושותפים

זה וזה  .דוגמא אחת לרעותה תרמה ויתקשו להבין מה בדיוק, בחלק מהדוגמאות עריכהיסבלו מחוסר 

דוגמאות של יחסי . להדגמת כל ציר וצירהנובעת מהיצמדותה של המחברת יתעייפו מהחזרתיות 

וגולת . אובייקט חוזרות על דוגמאות אגו ללא הבחנה של הערך המוסף חוץ מלמלא את כל המשבצות

אינדקס מעשה מקלדת משולל תועלת , מצרכי הקורא( 288' ע, כלשון הספר)הכותרת של התעלמות 

(.  לדוגמא, "אהבה"לא מאובחנים ל אזכורים 83)

, עבור קהל יעד של מומחים  למשל עובדים סוציאלים המבקשים להתמחות בתחום של גיל הרך

בגלל העלמת עין ממושגי קרן ברזל בספרות ספר ההתועלת של את  מקלקלתהעריכה כלפי חוץ 

המרוגזים כל עשר ), ת החושיםלמשל הספר מדלג על עשרות שנים של מחקר בהתפתחו . המקצועית

כבר בת  לא מוזכרת כלל למרות היותה מראה נוירוניםהתגלית של . ()שנים בספרים כמו אוסופסקי



כפי שלימד אותנו שטרן בספרו , נה הראשונהביותר להבנה של השפעות הדדיות בשעשר שנים וחשובה 

החלק של ספרו . לגבי חשיבות ההכרה לאזכורראויה ( , מין'בנג)התנועה הפמיניסטית (. 2004)האחרון 

עצמי המווסת חשוב ביותר בהבנת תהליכי השנה הראשונה ולא הוזכרה -על הזולת( 2002)של שטרן 

והן לגבי מגדר היה ( , ס'טומס וצ)או מזג בכלל ( , לונהאסק)הן לגבי פעילות , השוני בין תינוקות. כלל

רת בהשנה השנייה לחיי הפעוט עו. פן לא מאוזןבאו natureעל חשבון  nurtureמעשיר דיון הנוטה ל

, פיין)י מחברים רבים "הנחשבים ע, בלי התייחסות כלל לתהליכי רפרושמן" חידת הילדות"ב

.  הבנת הפעוט וכמקור לפסיכופתולוגיהכחשובים ביותר לשם (

וע בבית קב יושבכבר וקשה להמליץ עליו למי שאינו , על תרומותיו גובריםשל הספר  ליקוייםלצערי 

יופיעו ספרים יותר קטנים  ,ולעריכה למיקודשעם תשומת לב  יש לקוות. ה של המחברתהמדרש

שצליחו יותר , כל אחד בנפרד, בשביל מטפלים ובשביל מתמחים בגיל הרך, בשביל הורים, וממוקדים

. עם עולמה העמוק של המחברת דלהתייד לאפשר

 


