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א .משחק
המשחק ,התופס מקו מיוחד בחיי הנפש ,אינו פעולה ילדית בלבד .הוא ריתק ,כנראה מאז
ומתמיד ,מבוגרי וילדי ,אמני וחוקרי .יישומיו הרבי מופיעי בתחומי ידע שוני:
פילוסופיה ,אנתרפולוגיה ,פסיכואנליזה ,מתמטיקה ,סוציולוגיה ,מוזיקה ,ספרות ,אמנות ודת,
כ שלמעשה מדובר במושג שגבולותיו רחבי מאוד ,כמעט אינסופיי .האד ,כ נראה ,שיחק
מבראשית) ,פרוני.(2002 ,
זיקת הגומלי #בי #התינוק לעול מצויה ביסוד של חיי יצירתיי ובעלי ער .עמדה זו כלפי
העצמי היוצר וכלפי העול הנוצר מקנה משמעות לא רק לשלב הראשו #בחיי האד ,שבו
האשליה צריכה להיות קבועה ,כמעט ללא התפכחות .זוהי עמדה בסיסית כלפי העול והעצמי,
ממנה נית #לצאת ואליה אפשר לחזור ,בתהלי אינסופי של אשליה והתפכחות מאשליה במהל
החיי) ,קולקה ,בויניקוט ,1995 ,אצל הופ .(2002 ,תופעות מעבר ,משחק ,משחק משות& וחוויות
תרבותיות מתרחשות בתחו הביניי של החוויה )במרחב הפוטנציאלי( ,וה ביטויי שוני
ברצ& ההתפתחות ליחס היצירתי לעול ,המעניק לעצמי חוויה של אותנטיות ולקיו – ממשות,
)ויניקוט ,1995 ,אצל הופ.(2002 ,
ויניקוט ) ,(1995סבר כי "המשחק עצמו הוא תרפיה" וכי "הבאת ילדי לידי כ שיהיו מסוגלי
לשחק ,היא עצמה פסיכותרפיה ,שיש לה שימוש מיידי ואוניברסלי ,והיא כוללת את כינונה של
גישה חברתית חיובית למשחק".
קולקה ) ,(2002הדגיש את כוחו של המשחק המשק& את הכרתו של המטופל" :לא אחת ,כאשר
נותרתי בסיומה של שעת טיפול ע ילדה או ילד ,בשדה המשחק אשר נותר לאחר עוזב את חדר
הטיפול ,משוטט לי בוהה בי #הצעצועי ,הניירות ,שלולית הצבע ,החיילי ,הבובות והחיות,
חשתי כי אני מהל לא בי #חומריו המושלכי של הלאמודע אלא בתו הנו& של הלאמודע,
בלאמודע עצמו .היתה זו חוויה של הימצאות בדבר עצמו ,בתו שלמות אשר איננה נפרטת
למרכיביה כי אי #לה מרכיבי זולת עצמה .אני מציע אפוא כי מעמדו האונטולוגי של המשחק הוא
כשל ההכרה עצמה ,הוא ההכרה!".
ב .דמויות מיניאטורות וארגז החול
השימוש בדמויות מיניאטורות ובארגז חול החל בעבודתה של מרגרט לאונפלד אשר השתמשה
בטכניקת "יצירת עול" .במכו #לפסיכולוגיה של ילדי שלה בלונדו #עודדה לאונפלד את הילדי
לבנות סדרות של עולמות מזעריי בארגז החול ,תו שה בוחרי מ #המבחר העצו של
חומריעול מזעריי ,שאוחסנו במגירות קטנות .האוס& כלל דמויות בניאד ,חיילי ,חיות בר,
חיות בית וחווה ,בתי ,מכוניות ,סירות ,גדרות ועצי .לאונפלד ביקשה מהילדי להשתמש
בתמונות הנמצאות בראשיה כדי לבנות את עולמ .כאשר סיימו ביקשה מהילד שיסביר לה את
עולמו) ,מקמאהו.(1996 ,#
"הטיפול במשחק בחול" ) (Sandplay Therapyהוא טכניקה טיפולית לא ורבלית ,המבוססת על
עיקרי התיאוריה האנליטית של יונג .בגישה טיפולית זו ,המטופלי )ילדי ומבוגרי( יוצרי ,דר
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משחק סימבולי חופשי ,סצינות או תמונות תלת ממדיות בארגז חול בעל גודל מוגדר ,ומשתמשי
בחול ,במי ובמספר רב של דמויות ואובייקטי מיניאטוריי הלקוחי מהמציאות ומהדמיו.#
שיטת "המשחק בחול" פותחה עלידי הפסיכואנליטיקאית היונגיאנית דורה קל& ,אשר שילבה בי#
הגישה הטיפולית "טכניקות העול" של מרגרט לואנפלד ובי #הפרספקטיבה היונגיאנית .שיטתה
של דורה קל& מבוססת על השערת היסוד של יונג ,שקיי בפסיכי האנושי דח& בסיסי לשלמות:
בתו הלאמודע ישנה נטייה אוטונומית ,בהינת #התנאי המתאימי ,שהפסיכי ירפא את עצמו.
"התנאי המתאימי " המאפשרי ריפוי ,לפי קל& ,ה "מת #מרחב חופשי ומוג) ,"#פורת ומלצר,
.(2002
הטיפול במשחק בחול נחשב לתוספת טבעית לטכניקות הדמיו #הפעיל של יונג ,אול במשחק
בחול הדימויי ה קונקרטיי ונראי לעי .#המשחק בחול ממלא את הקריטריו #הבסיסי של מת#
אפשרות לאד לעבד ולפתח נושאי באמצעות מת #חופש לדמיונו .בעוד הפעילות היא מודעת –
המשמעויות של התמונות והדימויי נשארות ברוב #לאמודעות .מטפלי רבי משתמשי כיו
ב"משחק בחול" בטיפול בילדי ,במתבגרי ובמבוגרי ,כתרפיה עיקרית או כטכניקת עזר לגישות
הטיפוליות הוורבליות הקונבנציונליות .המחקרי ,הניסיו #הקליני המצטבר והדיווחי השוני על
שיטת המשחק בחול מצייני את יתרונותיה הרבי ,בה #האוניברסליות שלה ,נגישותה ויכולת
התאמתה לכל גיל .המשחק בחול מאפשר שחרור של רגשות ופנטזיות ומתוכ #מסייע להבחי #בי#
אשליה ומציאות .הוא יכול לאפשר כניסה )בלתי מאיימת( ללאמודע ומנגד לפעול כמתוו או
כגשר לעול החיצוני .השדה הטיפולי מספק למשחק בחול מכל בטוח ,שבו אנרגיות דמוניות
יכולות להשתנות ,כאשר ה #משתחררות ומתאפשר ביטוי של צרכי תוקפניי מודחקי ,בדר
בלתימאיימת של משחק ודמיו ,#כאשר הדמיו ,#או הפנטזיה – כדברי יונג ) ,1962אצל פורת
ומלצר (2002 ,היא – "א כל האפשרויות ,ובה כמו כל הניגודי הפסיכולוגיי ,העול הפנימי
והעול החיצוני מתאחדי באיחוד חי") ,פורת ומלצר.(2002 ,
פירוש המשחק בחול ש דגש על דימויי סמליי כבעלי משמעות .הסמל פועל כגשר ,המגשר בי#
המוכר למוזר .הוא קושר את המודע ע הלאמודע ,את המילולי ע המופשט יותר ,את החלק ע
השל .סמלי יכולי לקשור סיבה ע רגש ,את העבר ע ההווה ,את ההווה ע העתיד,
)רייסמנוחי .(1993 ,#פירוש הסמלי מתבסס על התיאוריה הארכיטיפית של יונג.
יונג )אצל רייסמנוחי ,(1993 ,#טע #כי במיתוסי ,בסיפורי פיות ובפולקלור ,קיימי מוטיבי חסרי
גיל ,הכוללי נושאי בעלי הישנויות תמידיות המצביעות על קיומ של סמלי המשותפי לכלל
האנושות .מתו כ הניח יונג כי בנפש הלא מודעת ,קיימי תהליכי גרעיניי בלתיאישיי,
המתבססי על דפוסי ארכאיי קולקטיביי – הארכיטיפי .בסמלי אלו נית #להשתמש לש
פיתוח הקשר שבי #התודעה והלאמודע .יונג ) ,1976אצל פורת ומלצר ,(2002 ,הגדיר את הפסיכי
האנושי כטוטליות של כל התהליכי הנפשיי – המודעי והלאמודעי ,האישיי
והקולקטיביי .הדימויי ) ,(imagesעולי לתודעה ומהווי מקור בלתינדלה של מידע על
העול הפנימי של האד והכוונה להתפתחותו הייחודית .הדימויי הספונטניי ,כפי שמתגלי
בחלומות ,בפנטזיות ,בביטויי אמנותיי או באמצעות משחק בחול ,מבטאי את המצב הנפשי
בכללותו .שפת הדימויי היא השפה הארכאית של הפסיכי האובייקטיבי )הלאמודע הקולקטיבי
ארכיטיפי( .ה מבטאי ,במונחי סימבוליי ,את הצד הלאידוע של המצב בחיי היחיד ,כפי
שהלאמודע מבי ,#תופס ומשק& אותו.
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