
 47 

 פרק שלישי

 

 כשפה דיפלומטית ןדמיוהמשחק 

 

 זירה של מאבקי כוחותכ ןדמיוהמשחק 

 

אחד התפקידים . גמיש מאוד ומתוחכם, רב תכליתימכשיר הוא  ןמשחק דמיו

התמודד עם הקשיים הבינאישיים שלהם ללאפשר לילדים  הוא העיקריים שלו 

משחקים מעבירים הילדים ה". דיפלומטי", באופן עקיףבינהם ועם הקונפליקטים 

הם מעמידים פנים . משחקהדמיוני של האת הקונפליקטים שלהם לעולם 

דמיוני של האלא בין דמויות דמיוניות בעולם  ,הםיינשהמאבקים נערכים לא ב

 .המשחק שלהם

 

ומד על ע, "הדוב" ,דני". חיות יער"משחקים ב , דני ויוסי, בני ששילדים שני 

נעשה  אבו': אומר  דני ". עץ"המסמן , השולחןיושב על  ,"הקוף" ,יוסי. הרצפה

דני , למעשה .מסרב יוסי. ''' אתה צריך לרדת מהעץ הזה':כאילו הדוב אמר לקוף

מנסה יוסי ו, יוסימנסה לשלוט ב דני . על שליטה, בעולם האמיתי, נאבקים ויוסי 

השניים רוצים להמשיך . אבל מאבק זה לא נוהל בפתיחות. לנער אותו מעל גבו

לכן הם מעבירים את המפגש שלהם . ממשחק משותףיות חברים וליהנות לה

 . לעולם דמיוני של משחק

 

לעיתים קרובות ושל ילדים גדולים יותר  כולל גן ילדים  של ילדי  ןדמיומשחק 

 הווהמ אתה כזכל סדר. מסוג זה" דיפלומטיים"חילופי דברים סדרות ארוכות של 

ומכילה טקטיקות ומניפולציות פתוחות או  ,ושליטה קרבה לעסוג של משא ומתן 

 . מוסוות רבות

 

 כרעיונות מפתח בניתוח יחסים בינאישיים" שליטה"ו" קרבה"

 

הם לא נבחרו . הם בעלי חשיבות מרובה בצומת זו" שליטה"ו" קרבה"הביטויים 

תומכים  בעלי חייםבני אדם ו מחקרים על רב של תצפיות ומספר . במקרה
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ושליטה  קרבהיחידים וקבוצות הם בראש ובראשונה יחסי  יןשיחסים ב השערהב

בני אדם של וגם של בעלי חיים גם קבוצות . בדרכים רבות וצאים ביטויהמ

. בעלי זכויות יתר ומקופחים, מונהגיםמנהיגים ו, נתיניםמטים וישלמורכבות מ

מתבצע באמצעים ה, אחרי מאבק קשה רקמושגת   חהכוב המקרים עמדת ובר

אותו הדבר . הןילמינ לבין  טקטיקות ומניפולציותגס שבין כוח טווח ב, מגוונים

יש רמות שונות  בני אדם וגם בין בעלי חיים גם בין . קרבהניתן לומר על יחסי 

כמו בין אוהבים או בין , מאינטימיות רבה ביחסים, בין יחידים וקבוצות קרבהשל 

לעיתים קרובות רמה . יבותעוינות ואו, ניכור, והרחקה הלדחייועד , הלתינוק ם א

 .מאמץ ניכרניתנת להשגה אלא בחברתית לא  קרבהרצויה של 

 

עמוד עצמם מאז שהם מתחילים ללבין  נםושליטה בי קרבהילדים מפתחים יחסי  

תראה אינטראקציות משך שעה ובבפעוטון צפה בילדים בני שנה  . על דעתם

לדה מכריחה ילדה אחרת י. ילד חוטף צעצוע מידיו של ילד אחר. למכביר הכאל

שני . אבל היא מתחמקת ממנו, רוצה את חברתה, רודף אחרי ילדהילד . לשבת

. בכף ההשניישתי ילדות מאכילות אחת את . ילדים מאמצים ומחבקים זה את זה

אבל כשהילדים . ב קצרות ופשוטותוהן לר האינטראקציות אל, זה רךבגיל 

 מושכות ות להרבה יותר מהופכ קרבהאינטראקציות השליטה וה, גדלים

 . ןשל משחק דמיו" דיפלומטית"ולעיתים קרובות נערכות בשפה , ומורכבות

 

כאמצעי  משמשחק משהאינו העובדה ש ןדמיוהשל משחק  תכונה זו  יחדמה שמ

 משא ומתן להעביר את ה ההדדית הסכמה אלא ה, ושליטה קרבהלמשא ומתן על 

ילדים הן ייחודיות פעילים השמ א ומתן שטקטיקות המ, יתר על כן. לעולם דמיוני

מאחר ובתחום הדמיוני ילדים . של טריקים מחסן מיוחד ושייכות ל ןדמיו ילמשחק

הם , המציאות ומהמוסכמות החברתיות כבליחופשיים מעד מידה מסוימת הם 

 .מקורייםמתוחכמים ו, אמצעים גמישיםליטול מהמחסן באופן חפשי יכולים 

 : הנרחב של אמצעים כאל גוון מיהדוגמא הבאה כוללת 

 

 רוכבות ה: 4תצפית 

 

על כיסא קטן בחצר המשחקים וחיכיתי  יהתיישבת, קורי בגן ילדיםבאחד מבי

, שתי בנות בגיל חמש, עד מהרה. בוקר אביבי נעיםזה היה  . יןיקרה משהו מענשי
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מורכב על גדול ה כחול פלסטיק צינור הן התקרבו ל. החלו לשחק, דנה ורותי

: דנה התקרבה לצינור וקראה. רך כלל משמש כתעלת זחילהשבד, י מתכת רגל

 '!בואי נעלה על הסוס! רותי '

והחלה מניעה את  צדדיםמפושקות לגליה כשר הוהתיישבהיא טיפסה על הצינור 

העולם הדמיוני שלה בקסמי מיד אני  נשביתי . איטיות  אחורה וקדימהרגליה ב

 . ל סוס הצועד באיטיותבעיני רוחי רוכבת עאותה וראיתי 

 

 '!הויסה'מה  דנה קראה אחרי זמן . רותי התעלמה מהזמנתה של דנה לרכב עימה

. זרועהתנועת הזמנה ב החוותה היא הביטה ברותי ו. את רגליה ניע והפסיקה לה

על  עלתהטיפסה והיא . זו ידידותית להזמנה  גדרותי לא יכלה יותר להתנ

 ההתיישבהיא , כפי שניתן היה לצפות, דנה אבל במקום לשבת מאחורי, "סוס"ה

כאילו , והחלה להניף את רגליה '!דייו'קראה , דנה לפני כשרגליה לצידי הצינור 

א מקדימה והאימא יה תבואי נעשה כאילו התינוק': ואז היא אמרה. בדהרה

 .'מאחורה

 

על  ים כה מקובלים ומבוססיםהדרך שבה רותי הפכה תסריט, מאוד מענייןזה היה 

אמהות אמיתיות אומרות לתינוקות האמיתיים שלהם מה לעשות ולא . פיהם

לא , מוזמנים להצטרף לרכיבה על סוס יושבים מאחורי הרוכביםהאנשים . ההיפך

את  רותי הפכה למה . ובהחלט לא משתלטים על תפקיד מוביל הסוס, לפניהם

נות להיע –התגובות שצופו ממנה , כנראה? האמיתי הדברים המקובל סדר 

להיות , תלהתנהג כמו תינוק, להזמנה של דנה להצטרף אליה לרכיבה על סוס

אולי להוביל , עצמהל גברתיות היא רצתה לה. לא התאימו למטרותיה –מובלת 

היא , המשחק לא להתעמת עם דנה באופן ישיר ולקלקל אתכדי , לכן. את עצמה

אך , שהיא נענית ולאחר מכן העמידה פנים, תחילה התעלמה מההצעה לרכב יחד

 . תמרנה את האירועים הדמיוניים  כך שיתאימו למטרותיה

 

בואי נעשה ': שיכה לדברהמ, תוך כדי דהרה, רותי  . הפתעות נוספות ציפו לי 

בל היה לה א, ללכת לאיבוד ת שלה הרשתה לתינוקהלכה הביתה ו כאילו האימא

את נגיד ! בואי. התינוקות הולכים לאיבוד הכלב מחזיר אותם בחזרהוכש. כלב

את , אז' !אני מרשה לך ללכת לאיבוד, החמוד': שלך תבאת הביתה ואמרת לתינוק
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אני , בסדר': ואמרה" סוס"היא ירדה מה. דנה שיתפה פעולה' ?מהסוסיורדת 

 .'הולכת הביתה

 

ילה של הרוכבת היחידה והמוב, השולטת היתהרותי עכשיו ! זה היה מדהים

בוצעה בתוך מהפכה זו , עם זאת. "הביתה"רחקה רדה מהסוס והודנה הו. הסוס

 ההייתדנה הובלה להאמין שרותי . העולם הדמיוני ובאמצעים לגיטימיים מוסווים

י כ ,מסתבר שהיא לקחה רעיון זה ברצינות".  הורית"ה ין תחת שליטתהיעד

לרותי היתה תכנית אבל . 'אני רוצה שתעבדי בשבילי' ההייתשלה  באה התגובה ה

תביאי לי את התיק ! אאימ': קום להפוך לעובדת של דנה היא אמרהבמ. אחרת

 '!אתוגם את השמיכה הז! אני צריכה אותו. הזה

רותי הפכה את א את רצונה לבמקום למאבל , דנה רצתה שרותי תעבוד עבורה 

. משחקגרוטאות  ארגז מלא בטט היא החלה לח. דנה צייתה  .דנה לעובדת שלה

כנראה לא הצליחה למצוא חפצים שיוכלו לסמן  .  וכהקצת נב, ביטה סביבההיא ה

היא ירדה  .ציפיהלרותי לא היה זמן מיותר  לבזבז על ". שמיכה"ו" תיק"

הנה : "שלפה קופסה קטנה ממנה ואמרה, הגרוטאות ארגז לאהלכה , "סוס"מה

הגרוטאות והוציאה  ארגזחזרה ל, "גב הסוס"על  "תיק"קמה את היהיא מ". התיק

אחרי רגע של ". והנה השמיכה: "ואמרה" גב הסוס"על אותה מיקמה  , דחתיכת ב

הוא מצאה קומקום ישן ". ועכשיו אני צריכה אוכל: "היא הוסיפה, היסוסים

 הניחה גם את הקומקום אחרי ש. בקופסת הגרוטאות ומילאה אותו באבנים קטנות

ה והחל '!דייו'וצעקה , "סוס"בפיסוק על ה ההתיישבהיא , "גב הסוס"על 

 ".לדהור"

 

יו אמצעים ה אלה . השמיכה והאוכל, לפתע הבנתי את המשמעות של התיק

 . "תלך לאיבוד"ת בה התינוק, לרכיבה ארוכה ובודדה

 

, הניסיונות שלה נחלצה בתמרונים שונים מתוך רותי ? מה יכלה דנה לעשות כעת

יא ה. לא נכנעה דנהאבל  . לשמור על רותי קרובה אליה ובשליטתה , של דנה

-תתינוקבואי נעשה כאילו את , רותי': היא אמרה. עוד שפן מהכובע  שלפה 

, בזמן שאמרה זאת. 'הפעוטון שלך  וכל זה. אבל את תינוקת, את מלכה. אאימ

 . פרשה את זרועה והחוותה תנועה המקיפה את חצר המשחקים כולה דנה
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לית אפשרית שמטרתו לשמור על שליטה מינימא, זה נראה כמו קרב הרואי אחרון

דנה לבסוף . ונחלק עימה, לעזוב שטח שנתחם על ידי דנהעל רותי ולמנוע ממנה 

היא הצהירה שרותי היא . שרותי השיגה עמדה של כוח ועצמאות כירה בכך ה

שלה באופן " תינוקות"לשחרר את רותי מההיה לה קשה , ייןעד. אימא ומלכה

יתר ". מלכה תינוקת"ו" קתתינו אאימ" העניקה לה תואר כפול שללכן . מוחלט

המקיף  למרחבבשלמותה את  חצר המשחקים , זרוע בהינף , היא הפכה, על כן

, כלאיים-אותה בתלפעוטון של , כולו המשחק התקיים העולם הדמיוני שבו  את 

 ההייתרותי , " כל זה" את  אם הפעוטון הקיף. תינוקתה-מלכהה, תינוקתה-אאימה

ה תין הייעד, היתה בוחרת להימצאל בכל מקום שאב. לרכב לאן שתרצה החופשיי

 . גבולות  הטריטוריה שדנה תחמה מוצאת עצמה בתוך

 

, כמו חיה בפארק שמור נרחב. זהאחרון גם למהלך  גילתה התנגדותאבל רותי 

היא . צרנעולה בכלוב  אף על פי שלא היתה, גבלתמודעת להיותה מו ההייתהיא 

את תנועות  זירזה ו 'אתי לפעוטון היוםבואי נעשה כאילו אני לא ב': אמרה

, כולו  המשחק אזורכלל את  " הפעוטון"גם אם "(. הדהירה)"הרגליים שלה 

 . אליו" לא לבוא"להחליט  אפשרות לה   תההיבעולם הדמיוני של רותי 

 

זה ". להביא לה דברים"רותי ביקשה ממנה לפני כן . אבל דנה המשיכה לנסות

בתפקיד של נותנת  אמנם , רותי  ר כלשהו עם לדנה פתח לקיים קשהשאיר 

ן הושיטה אות, הגרוטאות ארגזפלסטיק מתוך  תיכות ח וציאההיא ה. שירות

 .'הבאתי לך קצת אוכל  ,מותק': לרותי ואמרה

את ': כשנימה קלה של מרירות מתגנבת לקולה, דנה אמרה. תי התעלמה ממנהרו

, רותי המשיכה להתעלם ממנה אבל. ' !ודיי'לא רק  'הויסה'גם צריכה להגיד 

 '!הגעתי לכפר!  איזה יופי! סוף סוף  הגעתי לכפר': והצהירה

אבל רותי  , 'נו יחד בכפר הזהשתינו גרכאילו בואי נעשה ': מיהרה להציעדנה 

בואי נעשה כאילו את גרת בבית והכפר הזה , לא': היא אמרה. דחתה גם רעיון זה

 .'ואני גרתי שם לבד ,היה רחוק רחוק

 

התחלתי לדמיין חוטים קטנים של מריונטות , זו מרתקתבעודי עד לסצנת משחק 

בעקשנות היה ברור לי שכל אחת מהבנות ניסתה . של הילדות הללו יהן בראש
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של דנה תכלית ה. חברתהושליטה ביחס ל קרבהשל תכליות מסויימות להשיג  

 לשלוט, להשאיר את רותי קרוב אליה ההיית

, העל החופש של להגן: לחלוטין  הפוכה תכלית  ההייתותי רל. ולפקח עליהבה 

מתוחכמות שהטקטיקות הגם הבנתי .  מרחב מחייתה האישיעל על עצמאותה ו

צצו ש אלתוריםסתם מטרה שהומצאו על ידי הבנות לא היו למכוונות ה

כל הטקטיקות הללו נראו . ו ברגעב באופן ספונטאני ושרירותי במוחותיהן 

ולתכניות לעקרונות כלליים  הכפופה אסטרטגיה , עלוכנית י תמכוונות על ידכ

 התחלתי לנסות. מטהיטב או במשחק שח ן נמתוכ אי צבמבצע כמו ב הפעול

ניתחתי שלב , על ניסיון זהלהקל כדי . האלהאסטרטגיות חשוף ולנסח את הל

 : השניבפרק  על פי הטכניקות שהוצגו " רוכבותה"אחרי שלב את הטקסט של 

למיין יחידות אלו לסוגים , מסומן מינימאליות-ת הטקסט ליחידות מסמןלחלק א

להבחין בין , משולבות המבנים שבהם יחידות אל גלות ולתאר ל, סוגים-ולתת

קדם המטרות ו את להסיק , למשחק מחוץבין מבנים שלמבנים בתוך המשחק 

 :התוצאה של תהליך זה הרי . הלאה ןוכ , של הבנות מתוך הטקסט ההנחות 

 

 ושליטה קרבה של יםמוחשי דימויים סוגים של 

 

רגשות  מאוד להבעת ים נפוצ אמצעים הן   המחשה על ידי דימוייםמטאפורות ו

רותחים "אנו . האמצעי ביטוי כאלרצופה שפה היומיומית שלנו ה. ורעיונות

חלומות . "מסתנוורים מקסמו האישי של אדם" , "מתפקעים מצחוק"  ,"מזעם

והוא הדין , תבטאים בדרך כלל באמצעות דימויים מוחשייםת מאמנויצירות ו

 . ןמשחק דמיוב

 

של יחסים  היבטיםגוון ימיחסים לימושגים מופשטים המת םה" שליטה"ו" קרבה"

כמו  ןבמשחק דמיו דימויים מוחשייםל הילדים מתרגמים רעיונות אל. בינאישיים

 ".רחוק רחוקלגור בכפר "ו " לרדת מהסוס" ,"לשבת על הסוס מקדימה"

 

כיצד ובעיני רוחי אני רואה , שוב ושוב "רוכבותה"לש דוח התצפיתאני קורא את 

לקבוצות  קבץלהתמתחילים אט אט ושליטה  קרבהשל  הדימויים המוחשיים 

, "גב הסוס"את הדימויים קבוצה אחת כוללת . כמו חיילים במצעד , מאורגנות

, טריטוריות ו של דימויים בשם מכנה קבוצה זאני  ".כפר"ו " פעוטון", "בית"
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מרחבים דימויים אלה כאל ל והתייחסדנה ורותי הן בעולם הדמיוני של הואיל ו

 . על הכניסה אליהםאו לאסור  בהםבקר ל, הימצא בהםפרטיים שניתן ל

 

מציגות ה, דימויים התמיינו והסתדרו על פי דרגותקבוצות אחרות של אחרי כן  

, שותפות טריטוריאליתשל  גבוהההרמה ה. יאליתשותפות טריטוררמות של שלוש 

ישיבה יחד " דימויים הקבוצת על ידי  צוינה, רביתיהמ קרבההדרגת המייצגת את 

ת שותפובינונית של הרמה ה". לגור יחד באותו הכפר"  ו "רכיבה יחד", "על הסוס

לרדת ", "לעצור את הסוס" על ידי קבוצת הדימויים  צוינה טריטוריאלית

, ("אוכל, שמיכה, תיק)להביא "ו , "לעבוד בשביל", "ללכת הביתה" ,"מהסוס

הדימויים ". הכלב יחזיר"ו, "לאפשר ללכת לאיבוד", "תינוקת בפעוטון-מלכה"

מצבים שבהם שתי הדמויות שבמשחק הדמיוני  יםמתארהשייכים לקבוצה זו 

ו כלשהקשר  מבצעות פעולות המאפשרות קיוםאבל , טריטוריות שונותנמצאות ב

בטריטוריה " תינוקת"וה" בית"טריטוריה ב נמצאת " אאימ"ה, לדוגמא. ןביניה

". להביא"באמצעות הפעולה של  ן היטריטוריות מקושרות בינאבל ה, "גב הסוס"

שותפות של  ,הנמוכה , הרמה השלישית. מביאה דברים לתינוקת אהאימ

לספק " ,"ללכת לאיבוד", "דהירה"של  דימויים ב מתבטאת , טריטוריאלית

 דימויים". רחוקלחיות לבד בכפר "ו" אספקה למסע ארוך, ללא עזרה, לעצמה

, טריטוריות שונות ונפרדותנמצאות במצבים שבהם שתי הדמויות  יםמציג האל

 . מנותקות זו מזו

 

המשחק דימויים מאבל . קרבהדימויים מוחשיים של צות של קבו-הן תת הכל אל

 דימויי: אחרים של קטגוריותסוגים לגם ניתנים למיון  "רוכבותה"הדמיוני 

 דימויים ה. תפקידיםדימויי שליטה היא קבוצת השל קבוצה אחת . שליטה

, תשולט של תפקידים יםמציינ" מעסיקה" ו" הסוס תמוביל"  "מלכה", "אאימ"

" מועסקת"ו, "רוכבת מאחור על הסוס", "תינוקת"כמו דימויים כגון בניגוד ל

 ..תלטנש של  תפקידים בטאיםמה

 

, ..."יושבות בקדמת ה" דימויים ה. פעילויותמייצג  דימויים של  שלישיסוג 

" להעסיק"ו" לתת הוראות להביא", "הביתה תלהחזיר את התינוק", "להרשות"

לקבל הוראות ", "לשבת מאחור"בניגוד לתמונות  , פעילויות שליטהל ים מתייחס

פעילויות שבהן האדם  ים המסמל" להיות בפעוטון"ו" לעבוד בשביל", "להביא
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בהן הדמות המשחקת אינה שולטת  ,פעילויות של עצמאות: וסוג שלישי .נשלט

לא לבוא ", "דהירה" דימויים כוללת את ה הז סוג . אלא עצמאית, ואינה נשלטת

 ".רחוקלחיות לבד בכפר ", "לפעוטון

 

ם מוינו לסוגי" רוכבותה"ושליטה ב קרבהשל  דימויים המוחשייםה, לסיכום

 :הסוגים הבאים-ולתת

 

, בינונית, גבוהה)רמות של שותפות בטריטוריות , טריטוריות – קרבה דימויי

 (נמוכה

פעילויות , פעילויות שולטת)פעילויות , (נשלט, שולט)תפקידים  – שליטה דימויי

 (.פעילויות עצמאות, נשלטת

 

 

 גאוני אסטרטגיהכהמשחקים הילדים 

 

דנה ורותי  תכניות האסטרטגיות של את ה  נסחוצאות הניסיון שלי לתהנה 

 . תכליות השליטה והקרבה שלהןלהשגת 

 

לתת לדנה  עלי תחילה : הבא הכללי ןקרויהתוכנית של רותי מבוססת על הע

הפחית רי כן עלי לאבל אח, שאני כביכול משתפת אותהבאופן זמני  הרגשה 

ר אפקטיביות ולהפעיל טקטיקות יותר ויות אתה פעולה השיתוף בהדרגה את 

עד שאשיג את תכליותי , להשגת קרבה אלי ושליטה עלי של דנה הצעדי לניטרול

. 

 

אני , פעילויות שולטותב עוסקת או  תבתפקיד שולטאם דנה היא : פירוטביתר 

. אבל רק לזמן קצר, פעילות נשלטתאו אכנס ל  תתפקיד נשלטאקבל על עצמי 

 וקולעס,  תתפקיד השולטצמי את יטול לעל, לאחר מכן אני צריכה להדיח אותה

את  בהדרגה  להגדיל עלי , מטרות אלו לאחר השגת . פעילויות שולטותעצמי בב

ואחר כך  גבוהה לבינונית  רמת שותפות טריטוריאליתלעבור מ, וניבינהמרחק 

למה , ותאו בפעילות שולטשולט בתפקיד דנה היא לא , לעומת זאת, אם. נמוכהל
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רמה נמוכה של  ללא שלבי ביניים, להשיג מיד י על? להתעסק במשחקי כוח

 .שותפות טריטוריאלית

 

לנסות להשיג את  עליתחילה : התוכנית של דנה מבוססת על העיקרון ההפוך

לוותר עלי , קשההתנגדות נתקלת באבל אם אני , ןשלי בשלמות תכליות ה

 .להסתפק בפחות ופחותובהדרגה 

 

עלי להיכנס , טריטוריאלית בינונית רמת שותפותאם רותי היא ב: פירוטביתר 

למרחב האישי  סלהיכנולהזמין אותה  לטתושפעילות פתוח באו ל תתפקיד שולטל

אם רותי מתנגדת להיות . רמה גבוהה של שותפות טריטוריאליתלהשיג  כדי שלי

להקריב את עלי  ,בפעילות נשלטתלהיות מעורבת מסרבת או , תבתפקיד נשלט

אני צריכה אפילו לתת לה . פעילות השולטת שליה שלי או את תתפקיד השולט

של רמה גבוהה מ רדתאבל לעשות כל שביכולתי למנוע ממנה ל, להשתלט

 . או מרמה בינונית לרמה נמוכהבינונית  שותפות טריטוריאלית לרמה 

  

, של כללי תחבירמערכת אסטרטגיות אלו הן , השניבמונחים שהוצגו בפרק 

ההנחות  קדם בין המטרות ו יחסים האפשריים טווח הגבלות על ממשקפים ה

 . המיוחסות למבנים ששתי הבנות יצרו במשחק

 

 ושליטה קרבה תכליותלהשגת " אמצעים דיפלומטיים"סוגים של 

 

המציאו ששל משחק דמיוני " םידיפלומטי"בטריקים  עשירה" רוכבותה"ת דאפיזו

 :שלהן" פוליטיים"השגת האינטרסים ה שתי הבנות למען 

 

 תכליותמתאים ל"( אימא)" רכיב אחד בצמד". תינוקת-אאימ" – ד של ניגודיםצמ

 .של רותי הלאל( "תינוקת)"והשליטה של דנה והשני  קרבהה

 

בגלל שיש , דמאפשרת לתינוקת שלה ללכת לאיבו אהאימ' – שפן מהכובע לשלוף

 תכליותשל דנה לה לרכך את התנגדותכדי , יש מאין כלב רותי יוצרת . 'לה כלב

 .השליטה והקרבה שלה
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זאת את הקביעה הרותי הופכת ". בשבילהשתעבוד "מבקשת מרותי  דנה –יפוך ה

 .וגורמת לדנה לעבוד עבורה

 

את " בולע"בשלמותו של מרחב הפעוטון  דימויה 'כל זה הפעוטון שלך' -בליעה

רמה בינונית של )קושרות המ ות טריטוריהשל רותי לעזוב את  יה תניסיונו

 .שלהן( יטוריותשיתוף טר

 

רותי מבטלת את הרעיון של . 'לפעוטון היום באתיבואי נעשה כאילו  לא ' –ביטול 

 ".כל זה זה הפעוטון שלך"דנה 

 

 

של  ותיהן במוחש  ניםהקטהמתודיים הבובות  ימפעיל יבשבח

 הבנות

 

. שיטתי הכ, אלגנטי הכ, מוקפד הנראה כ הוא . מאוד מרוצה מניתוח זה הייתי

 של יהןשני מפעילי הבובות הקטנים בראש. הציק ליספקות ללו החאבל אז 

? השערה מרחיקת לכת אין זו ה? שיטתייםהאם הם באמת עד כדי כך , הבנות

גירויים אולי התכנים של המשחק של דנה ורותי היו רק תגובות מקריות ל

? מקריים רצפי אסוציאציותאלא  ההייתאולי תוכנית המשחק לא ? סביבתיים

צורתו . רגלי מתכתעומד על פלסטיק ההבצינור , במקרה, של דנה פגשו העיניים

הנוכחות . הסוס למשחק שלה דימויהיא הכניסה את לכן ו. הזכירה לה צורת סוס

שיצר אסוציאציה של , הרעיון של רוכבת דימוי הסוס העלתה במוחה את של 

, ן על כךאין עוררי. אהוכך הל, לדנה את הפעוטון ההמשחקים הזכירחצר . מסע

תכנים מת או וסביבתי יותתכני משחק  מושפעת מהתרשמוהבחירה בש ,חשבתי

אותם תכנים התרשמות סביבתית ו האותאבל .  משחקללו בקודמים שכבר הוכ

את הבנות דווקא למה  בחרו . שונות לחלוטיןאסוציאציות  היו יכולים לעורר 

נים הבובות הקט יאולי מפעיל? אחרותההאסוציאציות הללו מכל האפשרויות 

 ?שבמוחן בכל זאת פעלו באופן שיטתי

 

הדחף לאזן את רמת מטען כי הבחירה של תכני המשחק מושפעת נ החמישיבפרק 

כי הבחירה  אמרבפרק זה נ. רגשית םנושאים טעוניסביב  העוררות הרגשית
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שתי ההנחות נראות . והשליטה של הילד קרבההמתכליות בתכנים מושפעת גם 

ים כקשורים לבחירת תכני משחק נרא ני מניעים אלה ש, על כןיתר . סבירות

ולפצות לאזן רגש זה  ינסההוא , ילד מרגיש דחוי ובודד, לדוגמא, אם. אהדדי

 הוא יחד עם זאת . משחק שבהם הוא נאהב ומוקף חברים תכניעצמו ביצירת 

שתכליתם להחזיק את ידי בחירת תכנים  עצמם על רגשות  םלאזן אות ינסה 

למשל על ידי , נשלטתילדה  מרגישה מוגבלת ו. יו למשחק קרובים אליוחבר

בו  . החופשייבו היא  דמיוניהיא תאזן רגש זה באמצעות יצירת עולם . הוריה

תכני משחק המכוונים  זימון באמצעות עצמו היא תנסה לאזן  אותו רגש , בזמן

 . ה למשחק לשלוט בהיברוע מחלמנ

 

הפעיל אותם ים המוצגים לעיל גבר לאחר שניסיתי להניתוח תקפות שלי ב ןהאמו 

, דוגמאות מוקלטות אחרות של משחק דמיוני של אותן שתי בנות לעכלי ניתוח 

של דימויים מוחשיים  ניתוחים נוספים אלו הניבו סוגים דומים של . דנה ורותי

 הביא לידי הגעתי למסקנה שניתוח זה . וכללים אסטרטגיים דומים, ושליטה קרבה

של שפת  מאוצר המילים וכללי התחביר של חלקים חשובים למדי  יאור מדויק ת

 . דנה ורותיבה השתמשו שהמשחק הדמיוני 

 

 השלישיפרק הסיכום 

 

 עצמה ויסות ה - משחק דמיוני דים החברתיים שליפרק זה בוחן את אחד התפק

 ים היבט ינןהש, ושליטה התכליות קרבשל קונפליקטים הנוצרים מהתנגשות בין 

 םמקונפליקטי עלהימנכדי . ובני אדם בעלי חיים בסיסיים של חיים חברתיים של 

ילדים , בחברות ובשיתוף הפעולה לפגוע העלולים, ושליטה קרבהגלויים על 

של  סמוי ועוקףמהמישור הגלוי והישיר למישור כאלה מעבירים קונפליקטים 

במשחק  סומנים סוגים שונים של מסמנים ומהמבוטאים באמצעות  דימויים

מסומן כאלה מוכתב -מסמןמורכבים מיחידות השל מבנים  הייצור  .הדמיוני

 קרבהה תכליות אודות  ילדים המשחקים של ה  קדם ההנחותבמידה רבה על ידי 

בה תכליות הקר אל הבחירה במבנים מכוונת . של חבריהם למשחק והשליטה

ם בתוך ומחוץ למשחק מבני. סופיות של הילדים המשתתפים במשחקשליטה ההו

 בעלות, "דיפלומטיות"טקטיקות ה נושאים אופי של משמשים מטרות כאלה

, לבלוע, להפוך, לשלוף שפן מהכובע, זוג של ניגודים) תכונות מבניות אופייניות 
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, על ידי השחקנים מתאים לתוכנית העל כאלה השימוש בטקטיקות (. ווכלבטל 

מכשולים שהחבר למשחק מציב  על להתגברהמכוונת וללת האסטרטגיה הכ

 היכול זאתכ היגאסטרט. שלו שליטההוקרבה ת תכליות הלהשגשל חברו בדרכו 

שיופיעו מבנים המווסתת את בחירת ה תחבירייםראות כמערכת של תפקידים ילה

 .שלהם ומטרותיהם קדם ההנחות משחק הדמיוני ואת ב

 

 


