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 פתיחה 

פאולינה קרנברג סוקרת בהרחבה את המאפיינים והאתיולוגיה להפרעת האישיות הגבולית 

בילדות. סקירתה מתייחסת לאלמנטים אורגניים, התפתחותיים וסביבתים.יחודו של מאמר זה 

ת אישיות בילדות ולראותה כחלק מרצף התפתחותי המוביל למבוגר בטענה כי ניתן לאבחן הפרע

הבורדרליני. במשך שנים רבות נמנעו ממתן אבחנה זו. עם זאת, לא ניתן לאמר כי מאמר זה הינו 

חדשני וקשה להבין ממנו את ההבדל בין הפרעה בורדרלינית המתגלה בילדות לכזו הנעשת 

 סקירתי לא תתמקד בהפרעה בילדות בלבד. בולטת יותר בשלבים אחרים של החיים. לכן

 

בנוסף,  כיוון שמפגש זה הוא בין הראשונים חשבתי כי כדאי שנעיין במאמר תוך נסיון ללמוד 

ולפתח אמפתיה לחוויה הבורדרלינית. בכדי להשיג מטרה זו אשלב בדבריה של פ.קרנברג  

קטעי קולנוע ) "בטי בלו"   רסיסי חוויות המבוססים על סיפור ) בגוף אני מבינה של גרוסמן(

"סלביה"( וקטעים מטיפול. כמו כן אתייחס לטיפול הדיאלקטי של מרשה ליננהם שמיטיבה /

להמשיג את החוויה הבורדרלינית ומשתמשת במושגים מעוררי אמפטיה.אני מזמינה את כולנו 

טופלים איך מידע זה יכול לעזור לנו להיות שם עבור מלנסות להקשיב למאמר מתוך השאלה, 

 המתמודדים עם הפרעת אישיות זו.

 

מגדיר את הפרעת האישיות הבורדרלינית כדפוס  DSM-כפי שאבי ציין בפגישה הקודמת ה 

מתפשט של חוסר יציבות ביחסים בינאשיים, בדימוי העצמי וברגשות ומאופיין באימפולסיביות 

 9ר תחומים ) מציג שמתחילה בבגרות המוקדמת ונוכחת במגוון קונטקסטים בחמישה או יות

 תחומים(

האתגר של אבחנה מבדלת בילדות היא היכולת להבחין בין סימפטומים התפתחותיים חולפים 

לבין תכונות מהסימפטומולוגיה הבורדרלינית. בכדי להרחיב בעניין זה פונה קרנברג 

ני אינו לפרספקטיבה המשווה. היא מציינת כי ניתן לשאר כי באופן כרונולוגי המבוגר הבורדרלי

שונה באופן משמעותי מהמתבגר וזאת כיוון שהמנגנונים המאפשרים שינוי והתפתחות אינם 

מאפשרים את האינטגרציות והעיבודים שיכולים ליצור הבדל משמעותי. היא כותבת " בשל 

נוכחות מנגנוני הגנה פרימיטיבים כגון פיצול , חולשת אגו  ויחסי אובייקט לא שלמים ומעווטים  

נט מתקשה לעשות אינטגרציה של חוויותיו . הסופראגו אינו יציב ואינו אינטגרטיבי ולכן הפציי

מקשה בהערכת העצמי והאחר ויוצר חווית זהות לא יציבה, מקוטעת. קיים קושי ללמוד מארועי 

חיים כיוון שאין הפנמה של ארועים חיוביים ולכן הזמן כמו עוצר עבור המטופל הממשיך לחוש 

) כפי שאומרת רותם גיבורת סיפורו של גרוסמן לעצמה" כשעבר פרקי חיים שלמים  עצמו ילד גם

בגוף אני מבינה": " מה השטויות האלה מה את ככה מבטלת את עצמך כאילו  אין לך קיום 



בלעדיה. שנים הסתדרת בלעדיה...אבל החולשה נמשכת חולשת גוף וחולשת דעת ביחד ואני 

יתי שאצליח להמנע מזה, פרומו לאבל כנראה להקת החימום יושבת וממררת קצת להפתעתי.קיוו

של היתמות הגדולה ואולי זה דווקא סימן מעודד כמו השימחה שהיתה לי כשגיליתי שערה לבנה 

 ראשונה והרגשתי שבכל זאת נקלטתי בביולוגיה שלהם...."( 

Verhulst  (84 ערך מחקר משווה לגבי )מאפיינים בורדרלינים: 28 

 16%מהמקרים האבחנה הבורדרלינית דורשת יותר זמן ) נכון רק ב  42%ב הם מצאו כי 

 מהמקרים הפסיכוטים( 26% -מהמקרים הנוירוטים וב

 

הילד הנוירוטי בהשוואה 

 לבורדרליני

 הילד הפסיכוטי הילד הבורדרליני

בתחושת בדידות,   דומה:

 חרדת ספרציה היפראקטיביות 

האבחנה העיקרית בין  שונה:

רוטי לבורדרליני:  הילד הנוי

קשורה בהפרעות בזהות 

 ובריבוי הסימפטומים

טובעניים נצמדים, יחסיהם לא 

צפויים, מנגנוני ההגנה 

פרימיטיבים, רמות משתנות 

של תפקודי אגו, מצבים 

מקרופסיכוטים פראנואידים 

וחשדניים,פעילות פנטזיה 

ענפה הם המאפיינים 

הספציפיים ביותר והפרעות 

 בזהות

 

תבודדת ונסוגה התנהגות מ

ביחסים עם אחרים, יחסים של 

סיפוק דחף, מוזרויות שפה 

ודיבור התנגדויות לשינוי 

 בסביבה וכישרון בתחום אחד

שונים מבורדרלינים בעיבוד 

 אינפורמציה ויזואלית

 נקודות לאזכור בלבד:

 שיכולים להעלות חשדות לבורדרליניות 1בהתיחסותה ניתן למצוא מאפינים מציר  .1

,עונה על כל הקרטריונים של המבוגר ניתן 6-12באם  הילד גם בהיותו בין   DSMלפי ה .2

 לאבחנו.

   ME-NESSלכאורה מתפתחת רק בגיל ההתבגרות אך קיימת תחושת זהות/ -זהות .3

הידיע מי אתה מהו מינך ערכיך תרבותך/ דתך, תחושת שייכות לקהילה ולרצף עצמי 

) בהקשר זה נפגוש בהמשך את רותם לאורך סיטואציות וזמן שמתפתחת כבר בילדות 

 של גרוסמן(.לא כן אצל הילד הבורדרליני

:המאמר לא עושה את האבחנה בין ארגון אישיות בורדרליני להפרעה ואינו נכנס ביקורת

 לניואנסים של האבחנה בהשוואה להפרעות אחרות מרמת ארגון זו..

 פסיכופתלוגיה התפתחותית



 מרכיבים התפתחותיים: 

הפרעת אישיות בורדרלינית חשוב להעריך השגים תואמי גיל. מהתאור שהיא בילדים עם 

מביאה לגבי איבחון עולה כי קיימים פערים מאוד משמעותיים בין סוגי התפקוד השונים, מה 

שיכול להקשות מאוד על הילד ולבלבל במתן האבחנה ) ראה פרוטיה לגבי מאפיני בורדרליין 

לר לעומת פרוטוקול רושארך שנראה כאילו ניתן ע"י שני למשל יכולת גבוה בווקס -באיבחון

אנשים(. הרבה פעמים יאפינו את הילד הבורדרליני ריבויי סימפטומים  נוירוטים מהם היה 

אמור לגדול למשל: אובססיות, פוביות,קומפולסיות, תכונות היסטריות..קיימות רמות תפקוד 

ראות מאפיינים פרפסיכוטים כגון : שונות שעלולות להקשות בקבלת תמונה, למשל ניתן ל

 היפומאניה , פראנואידיות שהם פחות שכיחות בילדים וסכיזואידיות דווחה יותר

 נבחן אבני דרך התפתחותיות:

: מתקשים לסבול ספרציה מהאם,חסרים סטנדרטים לאבחנה בין הילד בבית הספר היסודי

המינים ובזהות מגדרית טוב ורע,קושי לבטא קשת רחבה של רגשות, קושי באבחנה בין 

במשחק/ בפנטזיה, עיקוב בהשגים התפתחותיים, קושי לשלוט בדחפים במצבים לא צפויים, 

לא מראים הנאה מקשר עם בני גילם, אין קביעות אובייקט של העצמי/ האחר, אין פתרון של 

 השלב האדיפלי ע"י סובלימציה/ הדחקה

התפתחה חשיבה מופשטת תואמת : לא הושגה תחושת זהות, לא הילד בגיל ההתבגרות

גיל, אין ביטויי אמנסיפציה מהמשפחה, תפיסת המשפחה אינה מציאותית, לא נוצרת יכולת 

לאינטימיות והתאמה הטרוסקסואלים, פנטזיות אוננות נותרות סביב נושאים פרגניטליים: 

 סאדיסטים/ אוראלים

 אלמנטים מבניים

 יוניים להגדרת בורדרליניות הם: ( גורמים ח78בהתאם לגישתו של אוטו קרנברג )

 קושי להיות לבד, קשיי בהגדרת הזהות המינית –הפרעות בזהות  .1

מסבירות בעיות בשיפוט , אימפולסיביות. היתרון היא  -רמות משתנות של ארגון אגו .2

 כבהבניה  ועימות בוחן המציאות משתפר

 תחושת עצמי

סיה, הם יכולים לתפוס את הפרעה בתחושת העצמי משקפת פיקסציה התפתחותית או רגר

עצמם כשונים מרגע לרגע הם לא מצליחים לזהות ולחוות סיפוק קיימת חוסר יכולת להערכה 

. הטון החוויתי הוא של אפטיה ואנהדוניה תחושות חוסר ערך masteryעצמית מציאותית ול

גילם ומבה"ס. תחושת העצמי -ודיכאון שקשור לא פעם לדחיה שהם חווים מהוריהם/ בני

לקויה עקב הקושי להפנים חוויה של אם טובה דיה, עם חוסר אמון ופחד מפרוק. קיימת 

תחושה שלא ניתן לשרוד בלי האחר כאילו קיים חיבור  וכך האחר חייב להיות נגיש אחרת 



קיימת חווית נטישה כמו עולל שאימו כל הזמן מחוץ לחדר. במצבים אחרים הילד יכול לחוש 

 אינו פגיעה לאף סכנה. הוא ינוע בין לשלוט לבין להכנע לאחר.שהוא לא זקוק לאף אחד ו

לפעמים אני  מתפתלת, אדם יכול להרגיש יתום אפילו מעצמו, לא? את? היא מתפלאת, "

היית תמיד כזו חזקה לא צריכה אף אחד אפילו כשהיית עוד ילדה אני קינאתי בך על זה.. אני 

. בכל זאת עוד מפליא אותי איך עדיין כל בדממה ובאורך רוח יונקת את כל האוויר שבחדר

החטאה שלה תוקעת בי עוד מסמר.. אח"כ בכל לשון של בקשה אני מבקשת שלא תנסה עוד 

 (152לשרטט קווים לדמותי" ) בגוף אני מבינה 

 

 

מערכת הפנטזיות הקשורה לחווית העצמי ושלבי הספרציה אינדוידואציה 

 של הילד הבורדרליני:

גו , יחסי האובייקט הם אחד מתפקודיו החשובים. מטריצה שבה "פ פסיכולוגית האע

מתפתחים גם תפקודי אגו אחרים כמו: מנגנוני הגנה/ רגולציה של דחפים וכו..לכן אם נתייחס 

לאגו כעצמי המתפתח בקונטקסט של יחסי אם ילד, ניתן לצפות לקשר בין הפרעות של 

אמרה "שלבים ותהליכים בהתפתחות במ Horner. העצמי או האגו לבין טבע הקשר עם האם

יחסי אובייקט והפאתלוגיות הנקשרות אליהן " יוצרת תרשים המתאר את הפרעות האישיות 

 ספרציה של מאהלר. -השונות לאור מודל האידוידואציה

פ. קרנברג טוענת כי הפרעת האישיות הבורדרלינית קשורה לקשיים בשלב הרפרושמונט 

יותר של התהליך אליהם יש רגרסיות. ניתן לראות כי אצל ולפיקסציות בשלבים המוקדמים 

הבורדרליני האובייקט והעצמי מובחנים זה מזה אך הקשר משתנה בהתאם לשלבי 

 הספרציה/ אינדוידואציה..

סקירה קצרה של השלבים של מאהלר וההתייחסויות השונות לפיקסציה הבורדרלינית לפי 

 מסטרסון, קרנברג והורנר( 

מתחילה להסביר את חווית העצמי הבורדרליני / את חווית הפיצול רק  קרנברג במאמרה

משלב הדפרנציאציה בעוד הורנר גורסת כי החוויה הבורדרלינית מתחילה בשלב הסמביוטי. 

לטענתה חשוב לשאול מאיזו סמביוזה מנסה הילד לעשות דפרנציאציה. לטענתה כאשר האם 

פער הסינתזה הופכת למשימה בלתי אפשרית  אמבוולנטית ובמיזוג עימה קיימים חוויות של

עבור התינוק ושני סוגי החוויה יזכו לבולטות וישמרו כיצוגים נפרדים: התינוק יארגן אספקטים 

של חוויה לטוב ורע. כשהפער גדול מדי הילד יוותר עם שתי חוויות מפוצלות לטוב ורע זו של 

בשני תהליכים הפרדות מהאובייקט  האחר וזו של עצמו. כדי להפרד מסמביוזה כזו  יש צורך

השלילי ומהאובייקט החיובי: אם הילד יפרד מהסמביוזה השלילית:ישאר מיזוג עם אובייקט 



חיובי, יהיה חיפוש אחר קשרים סמבוטים אידיאלים מבחוץ עם הנפרדות תעשה מהאובייקט 

רדרליני החיובי, תהיה שאיפה להתמזג סמביוטית עם אחר פוגעני. לפיה אצל המטופל הבו

 נותרת כמיהה לאחר סמביוטי מלווה בכעס כלפי האם הרעה ממנה נעשתה הספרציה.

 קרנברג מפרטת את הפנטזיות של הילד בשלבים השונים 

משמעות השלב לחווית  החוויה של הילד השלב

 העצמי

 איור

 דפרנציאציה

 

אני קשור באמי ולכן 

היא לא יכולה לחיות 

בלעדי ואני לא יכול 

 יהלחיות בלעד

דימוי העצמי והאובייקט עדיין 

 בעלי בסיס משותף

 

Practicing 

 מוקדם

אני לוקח את אמא 

לכל מקום ואני לא 

 זקוק לה

  העצמי מוקף באובייקט

 Practicing 

phaze 

proper 

אמא בתוכי וחלק 

ממני לזמן מסויים, 

אם היא לא נמצאת 

בסביבה אני עלול 

להפסיק לחיותלאבד 

אותה בתוכי ולכן אני 

נזקק לה בסביבה כדי 

 לתדלק

קיימת הפנמה של האובייקט 

בתוך הדימוי העצמי אך יש 

צורך בתדלוק האוביקט 

 הפנימי

 

אמא לא חלק ממני  רפרושמונט

אני לא חלק ממנה 

במקום זה היא 

בשליטתי או אני 

 בשליטתה

הפחד והשאיפה לאיחוד 

משמעותה הצורך להכריח/ 

לשלוט/ לכפות או להשלט ע"י 

החיצוני קיים צורך  האובייקט

גובר באובייקט החיצוני בכדי 

לחזק ולהגן על שבריריות 

העצמי שהושג. כאן יש 

חרדות מפני אובדן האובייקט/ 

אהבתו וחרדת סרוס  

הבורדרליני לעולם לא משלים 

 



 שלב זה 

בעיות במשבר הרפרושמונט מובילות לפיצול והחלשה של מנגנוני ההגנה. הפיצול מפריע 

הנדרשת להגנה מפני חרדה וזעם. בעיות אורגניות המקשות על האינטגרציה  לאינטגרציה

אף הם מקור לפיצול.פאתלוגית הבורדרליין נקשרת לכך שהילד אינו מכיל את הטוב עם הרע 

ומשכתב את הטוב כרע, כתוצאה אין קביעות אובייקט . להיות רחוק מקשר נתפס כמאיים 

 חרדה להבלע. ולהיות קרוב נתפס כבלתי אפשרי ומעורר

 

 משחק

מכורים למשחקי דמיון, יש מאפיינים סטטים קומפולסיבים ללא נוכחות של  •

 הנאה או יכולת לפתרון קונפליקטים ואלבורציות דרך הפנטזיה

 אין תמות נטרליות אלה מעברים קיצוניים בין תמות של מוות ומוטילציה •

למשחק כך דחפים מניים ואגרסיבים חודרים  -שכיחות של הפרעות במשחק •

 שמתעוררת חרדה גבוהה והילד מתקשה להמשיך במשחק

אין שימוש באובייקט מעבר, צעצועים אלולים להפוך לאובייקט ביזארי: הילד  •

הבורדרליני נצמד לאם בחיפוש אחר החוויה הסימביוטית אחרת הקשר 

יתפס כרע. בשל הקושי להפנים חלקים טובים באם ובעצמי אין זה מפתיע 

 יח לעשות שימוש באובייקט מעבר.שהילד לא מצל

 תפקודי אגו

 : פונקציות ספציפיות

Horner  במאמרה "שלבים ותהליכים בהתפתחות יחסי אובייקט והפאתלוגיות הנקשרות

אליהן " כותבת: " קיימות פונקציות אגו שמהוות בסיס להתפתחות כולה ולכן ההררכיה של 

ה הסינטטית, היכולת המולדת של תפקודי האגו הינה בעלת משמעות. בעיניה הפונקצי

האורגניזם לארגן, ליצור אינטגרציה ואסימילציה של חוויותיו הינה קריטת להתפתחות. 

הבדלים ביכולת זאת יכולים להסביר מדוע ילד אחד יכול לשלוט לפחות באופן יחסי בארועים 

עיבוד סביבתיים מטרידים בעוד ילד אחר אינו יכול לעשות כן. כאשר נפגעת היכולת ל

 אינפורמציה בשל מגבלות מולדות נצפה להתנהגות ותפקוד פגוע בכל רמות ההתפתחות"

  

בעיות קוגנטיביות כגון בעיות קשב, בעיות התמצאות במרחב, בעיות -קוגניטיביות •

 יכולות להקשות על קיום שלבי הספרציה אינדיוידואציה.DHD    -זיכרון ו

י ניקיון, הרגלי אכילה, תנועות משונות, מתוארים קשיים ברכישת הרגל -מוטוריות  •

 היפראקטיביות ותנוחות גוף לא שיגרתיות, חפצים נופלים מהיידים התקלות בדברים



פגיעות להלוסנציות שמיעתיות וויזואליות ) למרות שלרוב לא מדווח על  -תפיסה •

דלוזיות(. אצל ילדים ניתן לראות רגרסיה חלקית בלי אימפליקציות של פסיכוזה. 

דים רבים שומעים מתים או קולות שקוראים להם לפגוע בעצמם. כאשר הם יל

בסביבה תומכת והחרדה פוחתת הקולות נאלמים. הלוסנציות אלה מתפתחות לרוב 

בתנאים של: רגשות אינטנסיבים ובעיקר תוקפנות, העדר מקום לביטוי ריגשי, 

קטקסיס  התפתחות אגו לא שלמה, מודלים הוריים לא טובים לבוחן מציאות,

אודיטורי של קונפליקטים, מצב של עיפות / ישנוניות, ארוע תראומטי שחיבל בבוחן 

 המציאות של הילד

הילד זקוק לאובייקט כדי לשמר את הקשר עם המציאות ואת בוחן  -בוחן מציאות •

המציאות, אך בוחן המציאות יכול להיות בעל טווח קצר, ועלול להתערער במצבי 

רכת בוחן מציאות אצל ילדים אך ניתן להעריך אותה ע"י לחץ. אין טכניקה להע

הפרעות במשחק, יכולת לסיימו ולחזור לחיי היום יום. לעומת זאת אצל מתבגרים 

ועכשיו. -קיים המבחן המובנה של קרנברג: ניתן לבחון את בוחן המציאות בכאן

ם המטופל מתבקש להעריך את התנהגותו או את התנהגות המראיין או להזדהות ע

תפיסה אחרת של המראיין לגבי ביצועיו. היכולת להזדהות עם הפרספקטיבה של 

המראיין ולקבל נורמות חברתיות שאליהם הפרט יכול לצייט/ לא לצייט מבחינה בין 

 בורדרליין לסכיזופרני.

 

 

 פונקציות לא ספציפיות

: הילד יכול להראות רגע מאורגן ורגע קיימות רמות משתנות של אינטגרציה •

 ורק, ולכן ההענות להוראות יכולה להשתנות מרגע לרגע כמו גם רמת המוסריות.מפ

שליטה חסרה בדחפים, סף תיסכול נמוך, סף  קיימים חסכים בתפקודי האגו: •

סיבולת נמוך לחרדה, סף נמוך להתמודדות עם דיכאון, חולשה ביכולת לסובלימציה 

 ולכן התיפקוד האקדמי/ בעבודה נמוך מהמצופה. 

השליטה של רמות האגו השונות לא קשורה ביכולת להפעיל שליטה אלה בנסיון העדר 

 ההגנתי לעקב חרדה.

 מנגנוני הגנה 

 )להתייחס לעמדה הסכיזופרנואידית של קליין כדרך נוספת להמשיג את הפיצול הבורדרליני(

קיימת נסיגה להגנות פרימיטיביות כגון הזדהות השלכתית, פיצול, נסיגה  לפנטזיה,  •

חשה, אידיאליזציה פרימיטיבית ושליטה אומניפוטנטית ודבלואציות. יכולות להיות הכ



אפיזודות פסיכוטיות הקשורות ללחץ עם אפיזודות פראנואידיות, דראליזציה, 

 דיסוציאציה ונסיונות אובדניים הנמשכים ממספר שעות למספר ימים.

ה פסיכוטית. הנסיון חשוב להבחין בין כשל בהגנות לבין חוסר במבניות ודפרנציאצי •

הקליני מצביע כי קיימות הגנות פרימטיביות מבניות אך אלו עלולות להחלש ע"י 

החלשות האגו.זה שונה ממצבים של חסכי אגו. האבחנה המבדלת תלויה ביכולת של 

הילד להבנות מחדש רמות הגנה גבוהות יותר כאשר ההגנות מועברות למילים 

 בטיפול.

• Weil  (53טבע את המונ ),ח “Faulty repression”-  , אגרסיה שנובעת מתיסכול

בהעדר גירוי חיצוני משמעותי, ויוצרת קפיצות פתאומיות ברמת ההגנות שבה נעשה 

 שימוש. 

 אתיולוגיה

 גורמים ביולוגים וגנטים

קרנברג מתארת מספר גורמים מולדים וגנטים שנמצאו בשכיחות    -פגיעה נוירולוגית •

 יינים:גבוה אצל ילדים בורדרל

הפרעות נוירולוגיות רכות שמצביעות על התפתחות נוירולוגית  ▪

אבנורמאלית, שנמצאו קשורות בהתעללות מינית, פיזית וורבלית. 

כנראה שהתנהגויות פוגעניות אלה קשורות להצתה של המערכת 

הלימבית שמשפיעה אח"כ על לבליות ריגשית, אימפולסיביות 

ם של ההמיספרות מצביע על ודיסוציאטיביות.גם התפקודים השוני

 בסיס נוירולוגי למנגנונים של הפיצול והדיסוציאציה.

של מי שעבר התעללות מראה תגובתיות רבה של   EEGכמו כן   ▪

האונה הפרונטלית ) אימפולסיביות(. החסכים הנוירולוגים פוגעים 

בעולם החוויה הפנימי והחיצונ י של הילד ובהבניית עעולם היצוגים 

 ולכן גם ביחסים הבינאישיים. Internal working modelsוהסכמות 

מבניים המטופלים הם בעלי פגיעה מוחית מינימלית. אצל    53% ▪

 נשים נמצא קשר חזק יותר לדיכאון ולבסיס המשפחתי.

מצאו יותר סיבוכים בהיסטורית ההריון, נטיה לפגות ולידה  -היסטוריה התפתחותית •

התקפי זעם, שימוש גבוה באלכוהול בהשווא במשקל קל, רצף של הפרעות למידה, 

 לדיכאוניים

   -משפחה •



עדויות לדיכאון במשפחה, הסיכוי של קרובי משפחה להיות  ▪

 מזה של קורבי משפחה סכיזו' וביפולרים 10בורדרלינים גדול פי 

מטופלים סבלו מיותר אובדני הורה  במוות או בגרושין מאשר קבוצת  ▪

שאי ספרציה בהשוואה לקבוצות הביקורת , הראו יותר קשיים בנו

 ביקורת.

 

 פסיכודינמיקה משפחתית -אתיולוגיה

: קיימת חרדה מהספרציה של שימוש בהזדהות השלכתית, הילד כשעיר לאזעזל •

הילד לצד הכחשה של צרכי התלות שלו. ניתן לראות זאת אצל מתבגרים מאושפזים 

ד הילד המיועד כשכל בני המשפחה תופסים את מקום ה"חזק והאוטונומי " בעו

נתפס כתלותי, חלש ותובעני ומשמש למשפחה כלי קיבול להזדהות השלכתית. מחד 

אצמעות נתפסת כבגידה משפחתית ומאידך תלות נתפסת כמסוכנת למשפחה. 

ההורים תופסים את הצעדים העצמאיים של הילד כלא לגיטימים אך בו"ז דוחים את 

בילד לצרכיהם באופן נרקססיסטי  צרכיו בתמיכה והזנה. ההורים עלולים להשתמש

ויחסים דיאדים בין כל אחד מההורים לילד בולטים יותר. לרוב ניתן לראות 

אינטראקציה כאוטית בין הילד להוריו, אינטראקציה שכוללת התעלות והזנחה, 

 חודרנות דפרסוניפקציה של הילד, חוסר קביעות 

ילד נאלץ לשנות את החוויה הילד מתפקד כהורה ולהפך. ה חילופי תפקידים.קיימים  •

הסוביקטיבית בהתאם להשלכות אלה עליו להכיל מצוקות וחוויות שאינן כפי יכולתו 

ומקשות על תפקודי  האגו. הילד הופך לאובייקט להרגעת חרדות ההורה ולא 

סובייקט בפני עצמו. האם מפעילה על הילד שליטה עצומה והילד נכנע לאובייקט 

ה. כניאה מזוכיסטית לאם משמרת את האידיאליזציה האכזרי בכדי לזכות באהב

ופוגעת באפשרות לוויסות וביטוי האגרסיה . כך גם בחדר הטיפולים הילד יכול לנסות 

 לעשות חילופי תפקידים עם המטפל.

נמצאה פאתלוגיה קשה של אמהות חודרניות  -יחסים זוגיים בעיתיים בין ההורים •

ם באמצעות דחיה עוינת או מצבים בהם ואבות נעדרים או לא מעורבים המתרחקי

 הילד מחליף את מקום הבן זוג.

 יחסיי אובייקט

"אמא, שיר הערש ששרת מזמן רודף אותי לאן אברח לאן, אילו יכולתי היתי שוכחת איך 

באתי לראן, אמא, לא אוכל עוד להמלט מכישופיך עניי חשכו פתאום אילו יכולתי הייתי חוזרת 



מא, את וגם אני בשינאה באהבה בין כוח וחולשה, אמא איך רציתי אלייך היום, אמא, הו א

 אהוד מנור ותי כספי( -שתלטפי ותאמיני בי אילו יכולתי הייתי עוקרת אותך מליבי...".)"אמא"

הקשר של הילד הבורדרליני לאימו מאופיין ע"י אידיאליזציה פרימיטיבית של האובייקט או ע"י 

תנית או חודרנית. ההורים נתפסים כטובים לגמרי או דבאלואציה קשה. האם נתפסת כשטל

כרעים לגמרי לפי הצורך לפצל ולהבחין בין האם הטובה של הספרציה לאם הרעה של 

הספרציה. כך נוצרים יחסי אובייקט מפוצלים. הילד מתקשר לאם/ לאב ולא רואה אותם כזוג 

משפיע גם על המשחק ) ראה  האחים ויחסי עוינות וקינאה קיצוניים. הדבר קיים גם קושי מול

 אובייקט מעבר( 

 חברות

ניצול של האחר: האחר הוא מי שיש להשען עליו, להשלט על  -יחסי אובייקט בעייתים •

 ידו לאידיאליזציה ודבלואציה קיימת תובענות נצלנית והעדר טקט חברתי

 לאבליות ביצירת קשר בין חברותיות להתבודדות •

 רגשות

ציפה לצד התקפי זעם הרגש פתאומי מתפרץ ובעל איכות של אינטנסיבים במיוחד חרדה מ

הכל או לא כלום עם יכולת לפרוק את הרגש בהתנהגות או לעצור אותו לחלוטין במיוחד את 

האגרסיה. ניתן להבין את התנודות במצב רוח לאור שלבי הספרציה אינדוידואציה: שימחה 

שמונט. התנודות הרגשיות גם הן ומצב רוח דפרסיבי בשלב הרפרו practicinig בשלב ה  

חלק מהמערך שמקשה להגיע לקביעות אובייקט, חסרים התוצרים המטווחים ריגשית של 

 סינתזה בין העצמי /האחר כטוב ורע המאפשרים קביעות אובייקט

קיים קושי לחוות הנאה או לצפות לה .  במקרים רבים של מתבגרים קיים דיכאון, תחושות 

 גו מאיים ורודפני.של חוסק ערך וסופר א

 אינטגרצית סופראגו

התפתחות הסופראגו נשארת ברמת אינטרוייקטים המושלכים בקלות החוצה ומכאן 

הפוטנציאל הפראנואידי של המטופלים. קיים קושי לקחת אחריות ורמות תפקודי האגו 

 המשתנות משפיע על התפתחות הסופראגו.

ם וכוללות  תכנים מיניים, תוקפניים, הפנטזיות עולות משלבים שונים של ההתפתחותשוני

פרוורטים ) קיום יחסים עם תער( ואומניפוטנטים. הילד מוצף וחרד בקלות מהפנטזיות הללו.. 

כך, קיימת חוויה של סכנה חיצונית שאינה מאפשרת לפנטזיה להפוך למקור של הנאה. 

 בתחושת הגוף.  במצבי חרדה קשים מספרציה ונטישה, קיימת דיסאינטגרציה פיזית ועיוות 

 

 



 

DBT   

) להתייחס לגישה זו הן בהסבר האתיולוגי והן כדרך להתבונן על הפיצול הבורדרליני הפעם 

 מגישה התנהגותית(

מרשה ליננהם, פיתחה בוושינגטון את הגישה הדיאלקטית התנהגותית לטיפול בבורדרליין. 

י המטופל והן בשל בחרתי להביא מהמשגותיה הן בשל האמפתיה הרבה המצויה בהן כלפ

 חדישות השיטה שהינה נחקרת ומצליחה מאוד כיום.

ליננהם משארת כי ההפרעה היא תוצר של פרט בעל פגיעות ריגשית שגדל בסביבה אותה 

 היא מכנה סביבה לא מתקפת:  

אדם שמערכת העצבים האוטונומית שלו מגיבה באוםן מוגבר לרמות  -אדם פגיע ריגשית .1

ולוקח לה זמן רב יותר לחזור לקו האפס כאשר הלחץ מוסר, זאת נמוכות יחסית של לחץ 

 בשל גורמים ביולוגים כנראה

 החוויות והתגובות של הילד המתפתח נפסלות ולא מתוקפות ע"י האחר -סביבה לא מתקפת

המשמעותי בחייו. הקומוניקציות של הילד לא נתפסות כאינדיקציות אמיתיות לרגשותיו וקיים 

ציה מדוייקת אזי הרגשות  המובעים אינם תקפים כתגובה לסיטואציה. מסר שאם הקומוניק

סביבה כזו נוטה להעריך שליטה עצמית והסתמכות על העצמי, קשיים אפשריים בתחומים 

אלה נהדפים ונתפסים כשאלה של מוטיבציה בלבד. כל כישלון של הילד לעמוד בציפיות 

ד פגיע ריגשית צפוי לחוות קשיים נתפס כבעית מוטיבציה ויחס או כבעיה אישיותית.יל

בסביבה שכזולא תהיה לא אפשרות להבין ולתת משמעות מתאימה לרגשותיו לא יהיה מתן 

עזרה בסיטואציות קשות כיוון שבעיות מסוג זה מוכחשות, לכן הילד עשוי להתחיל להסתמך 

ה נתפסת על אחרים לגבי מה הוא אמור להרגיש ולפתרון בעיותיו. עם זאת התנהגות מסוג ז

כלא לגיטימית. הילד מתחיל לנוע בין קטבים: בין אינהיביציה ריגשית בכדי לקבל הכרה לבין 

 תצוגות רגש בכדי לזכות בהכרה ריגשית. תגובת הסביבה עלולה לקבע דפוס זה.

 קטבים עימם מתמודדות המטופלות: 3ליננהם מתייחסת ל 

ד בלחץ אך הן נוטות להאשים הן מראות פגיעות ריגשית, קיימת מודעות לקושי לתפק .1

מצד שני הן הפנימו את הסביבה  -אחרים בכך שיש מהן ציפיות לא ראליסטיות ותובעניות

הלא מתקפת ומראות חוסר בתיקוף עצמי הן לא מתקפות את רגשותיהם ויש להן ציפיות 

ומטרות לא ראליסטיות הן חשות אשמה וכעס על עמצן כל פעם שהן חווים קושי להשיג 

 ) צורך בתיקוף לצד עידוד לשינוי( מטרות

: מחד קיימת נטיה לחוות ארועים בלתי פוסקים , מצבי משבר בלתי פוסקים -אבל עצור .2

תראומטים הקשורים לאורך חייהם הדיספונקציונלי ולקושי שלהם לחזור לקו האפס  



מבחינה ריגשית. מצב זה יוצר מצבי משבר בלתי פוסקים. מצד שני יש להם נטיה 

ת בוויסות ריגשי במיוחד בכל הקשור להתמודדות עם ובדן ואבל. ) מודעות להתקשו

 ריגשית לצד למידה לצמצם פעילות הרסנית(

: המטופלים הלללו אקטיבים במציאת אנשים שיפטרו את בעיותיהם אקטיביות-פאסיביות .3

אך הם פאסיבים בפתרון בעיותיהם מחד. מאידך הם למדו שעליהם לתת את הרושם 

יכולת. לעיתים הם באמת בעלי יכולת אך יכולת זו נשענת במידה רבה על שהם בעלי 

 מצב רוחם ) התמודדות עם האקטיביות הפאסיבית ותפקידו של המטפל לאור זאת(

 

 4הטיפול המוצא משלב בין שיחות אינדוידואליות לבין קבוצות בהן נלמדות מיומנויות ממשיות ב

 תחומים:

ומנויות לוויסות ריגשי, מיומנות לסיבולת לחץ ומצוקה. תוך דגש מודעות, אפקטיביות בינאישית,מי

 על השילוב בין תיקוף ריגשי לשינוי.

 

 מושג הפיצול בהפרעת האישיות הבורדרלינית

 

כותבים רבים התייחסו לתופעת הפיצול שקיימת אצל המטופל המאובחן כבעל הפרעת 

ה כשהוא נבדק לעומק ניתן אישיות בורדרלינית. רובנו מתייחסים למושג הזה אך למעש

 לראות כי קיימות המשגות שונות לפיצול ולאתיולוגיה שלו.

 

מתייחס להעדר רצפים בתפיסת האובייקט והעצמי המאפשרים פיצול,  -הפיצול הקוגניטיבי

 ולפעריםביכולות המקשים על יצירת אינטגרציה לגבי היכולות. 

של  סינטזה ריגשית כמו קביעות  רגשות מציפים שלא מאפשרים תוצרים -הפיצול הרגשי

 אובייקט

נתקים שנובעים מתגובה להתעללות  -פיצול  במצבי תודעה המונחים של דיסוציאציה

 ויוצרים קצרים בבוחן המציאות

 

 

למעשה ניתן להתייחס לבורדרליין  -הפיצול כמנגנון הגנה, אובייקטים טובים ורעים )קליין(

ית. עמדה שבה מתקיימים אובייקטים חלקיים כהמצאות ממושכת בעמדה הסכיזופרנואיד

הרודפני,  הסופראגו בנוי על  -האידיאלי לבין האובייקט הרע -המפוצלים בין האובייקט הטוב



שינאה כלפי האיד ותפיסת המציאות מעוותת אך ניתנת ל"תיקון". החרדות הן חרדות 

ניפוטנטיות, רודפניות, האגו והעצמי בסכנה, ההגנות הן של הזדהות השלכתית, אומ

אידיאליזציה דבלואציה ופיצול. במונחים של קליין התינוק שיהפוך לאדם הבורדרליני חווה 

רמות תוקפנות ברמה גבוהה, הרע חזק ומשתלט מלכתחילה. הפיצול בא להגן על הטוב 

מפני הרע ע"י הרחקתו. ככל שהמטופל משתמש יותר במנגנון זה הוא למעשה מחליש את 

 envyהיא תוצר של הפיצול: כך כשהמטופל מזהה טוב באחר מתעורר בו  אישיותו.  הקינאה

הרצון לקחת מהאחר וחווית רוע מתעוררת, הטוב נהדף. לכן נשארים ברע, לכן גם הטוב של 

המטפל לא יכול להכנס. עם האחר יכול להציע משהו טוב, זה מאיים להפר את הפיצול, ואז 

 הטוב עלול להזדהם ע"י הרע......

כותבים שונים התייחסו לבורדרליין בהקשר של ל בתהליך האינדוידואציה ספרציה: הפיצו

מודל האינדוידואציה של מאהלר. פ. קרנברג טוענת כי הפרעת האישיות הבורדרלינית 

קשורה לקשיים בשלב הרפרושמונט ולפיקסציות בשלבים המוקדמים יותר של התהליך 

רדרליני האובייקט והעצמי מובחנים זה מזה אך אליהם יש רגרסיות. ניתן לראות כי אצל הבו

 הקשר משתנה בהתאם לשלבי הספרציה/ אינדוידואציה..

קרנברג במאמרהמסביר את החוויה הבורדרלינית באמצעות הפיצול בשלב הדפרנציאציה 

 בעוד הורנר גורסת כי החוויה הבורדרלינית מתחילה בשלב הסמביוטי.

ב לשאול מאיזו סמביוזה מנסה הילד לטענתה חשו -השלב הסמביוטי )הורנר( •

לעשות דפרנציאציה. לטענתה כאשר האם אמבוולנטית ובמיזוג עימה קיימים חוויות 

של פער הסינתזה הופכת למשימה בלתי אפשרית עבור התינוק ושני סוגי החוויה 

יזכו לבולטות וישמרו כיצוגים נפרדים: התינוק יארגן אספקטים של חוויה לטוב ורע. 

גדול מדי הילד יוותר עם שתי חוויות מפוצלות לטוב ורע זו של האחר וזו כשהפער 

של עצמו. כדי להפרד מסמביוזה כזו  יש צורך בשני תהליכים הפרדות מהאובייקט 

השלילי ומהאובייקט החיובי: אם הילד יפרד מהסמביוזה השלילית:ישאר מיזוג עם 

אלים מבחוץ עם הנפרדות אובייקט חיובי, יהיה חיפוש אחר קשרים סמבוטים אידי

תעשה מהאובייקט החיובי, תהיה שאיפה להתמזג סמביוטית עם אחר פוגעני. לפיה 

אצל המטופל הבורדרליני נותרת כמיהה לאחר סמביוטי מלווה בכעס כלפי האם 

 הרעה ממנה נעשתה הספרציה.

מסטרסון מתאר את הפיצול כתהליך שמתקיים בשלב  -שלב הספרציה ) מסטרסון( •

אמא.  -יה כאשר קיימים חלקי אובייקט שבתוכם קיים כמו תיעוד של אניהספרצ

ומתייחס לשתי חוויות עמן  הילד צריך להתמודד, הפיצול הוא בתנודות בין חוויות 

 אלה:



1. Rewarding part unit-  הילד רוצה לגדול אך מקבל חיזוקים מהאםעל הצורך

 להשאר בסימביוזה

2. Withdrawal part unit- ל זאת מתרחק הוא יפנים חוויה שהתרחקות= אם הילד בכ

הליכה לאיבוד. ) הקוהוטינים יסירו את האיום הנטישה= אובדן עצמי/ אובייקט 

 קרנברג בטיפול ינסה ללמד את המטופל להפסיק את הפיצול(

ע"פ גישה זו הפיצול יתייחס לחלקים שההורים מפצלים   -הפיצול בגישה המערכתית

 שלכתית אצל הילד ) תפקיד השעיר לאזעזל(מעצמם ומפקידים בהזדהות ה

קטבים עימם מתמודדות  3ליננהם מתייחסת ל  -הפיצול ההתנהגותי ) מרשה ליננהם(

 המטופלות: בעקבות ההתמודדות עם פגיעותה הרגשית והגדילה בסביבה לא מתקפת

הן מראות פגיעות ריגשית, קיימת מודעות לקושי לתפקד בלחץ אך הן נוטות להאשים  •

מצד שני הן הפנימו את הסביבה  -ם בכך שיש מהן ציפיות לא ראליסטיות ותובעניותאחרי

הלא מתקפת ומראות חוסר בתיקוף עצמי הן לא מתקפות את רגשותיהם ויש להן ציפיות 

ומטרות לא ראליסטיות הן חשות אשמה וכעס על עמצן כל פעם שהן חווים קושי להשיג 

 י(מטרות ) צורך בתיקוף לצד עידוד לשינו

: מחד קיימת נטיה לחוות ארועים בלתי פוסקים , מצבי משבר בלתי פוסקים -אבל עצור •

תראומטים הקשורים לאורך חייהם הדיספונקציונלי ולקושי שלהם לחזור לקו האפס  

מבחינה ריגשית. מצב זה יוצר מצבי משבר בלתי פוסקים. מצד שני יש להם נטיה 

ור להתמודדות עם ובדן ואבל. ) מודעות להתקשות בוויסות ריגשי במיוחד בכל הקש

 ריגשית לצד למידה לצמצם פעילות הרסנית(

: המטופלים הלללו אקטיבים במציאת אנשים שיפטרו את בעיותיהם אקטיביות-פאסיביות •

אך הם פאסיבים בפתרון בעיותיהם מחד. מאידך הם למדו שעליהם לתת את הרושם 

לת אך יכולת זו נשענת במידה רבה על שהם בעלי יכולת. לעיתים הם באמת בעלי יכו

 מצב רוחם ) התמודדות עם האקטיביות הפאסיבית ותפקידו של המטפל לאור זאת(.


