ניחדל הלדך הארדטל

גב קאבאליון
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בארץ  -ישראלי

,

קווים לדמותה של המחלקה

~

יגיינה של בית הספר

הקדמה
המחלקה להיגיינה של בית הספר היא אחד הביטויים הבולטים של הדירת הדוקטרינה הפרוידיאנית

לארץ .

1

המחלקה ומחנכי הקיבוץ מתנועת ' השומר הצעיר ' היו בין הסוכנויות העיקריות שהביאו

למיסוד ולהפצה של התורה הפרוידיאנית ברמה הקלינית והחינוכית .

2

בהשפעתם ההלו אנשי מקצוע

בתהום הרפואה והחינוך  ,גם אלה מביניהם שלא הייתה להם הכשרה פסיכואנליטית רשמית  ,לאמץ
הלקים מן התורה

החדשה .

3

גם מתנגדיה המסורתיים של הפסיכואנליזה בקרב אנשי המקצוע נטשו

לטובת המודל הליברלי החדש .

בהדרגה את המודל החינוכי  -הטיפולי הסמכותי

4

לעומת הקיבוץ  ,שמשך את תשומת לב החוקרים במשך שנים רבות  ,בגלל השילוב האידאולוגי -

ההינוכי של פרויד ומרקס ,
1

5

לא זכתה המחלקה  -גם בהיסטוריוגרפיה המאוחרת  -לאזכור

מ ' ברכיהו  ' ,הסברה וחינוך בחיי מין '  ,הד החינוך , ) 1927 ( , 10 ,

עמ '

. 140 - 138

. 1941

2

צ ' זהר וש '

3

ראו לדוגמה  :י ' זס  ,ההיגיינה של הגוף והרוח ( מורה דרך להורים  ,מורים ומהנכים )  ,ירושלים

גולן  ,החינוך המיני  ,מרחביה

בדוי של מרדכי הריזמן ]  ,יוצר אדם  :מדריך לזוגות צעירים  ,ירושלים
4

ראו לדוגמה  :פ ' קאהן  ,חיינו המיניים  :מדריך ויועץ לכל איש ואישה ,

" Bibliographical
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לסקירה כללית על החינוך המיני בארץ ראו  :ג ' קאבאליון  ' ,השיח המקצועי בחינוך המיני '  ,עבודת דוקטור ,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,
5
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משמעותי .

6

ייתכן שההתעלמות הזאת נובעת מכך שחלק ניכר מתכניותיה הטיפוליות  -הפדגוגיות של

המחלקה לא יצאו לפועל  ,שלא כמו ההישגים המרשימים של ההנהגה הפוליטית  -החינוכית של

.

הקיבוץ נוסף על כך חלק מהחוקרים נטו להתעלם מן התרומות המקצועיות שהושגו בתקופה

המנדטורית והתמקדו בהישגים פדגוגיים  -רפואיים מן התקופה אחרי קום המדינה  ,לאחר שהמחלקה

כבר התפרקה.

7

במאמר זה נתמקד בתמורות הפדגוגיות והטיפוליות שבאו לידי ביטוי בפעילות המחלקה להיגיינה
של בית הספר בהנהלתו של ד " ר מרדכי ברכיהו בשנים

. 1952 - 1919

כך נסקור את התפנית שחלה

ביישוב המאורגן  -בהשפעת הפסיכואנליזה  -בשטחי הידע ובאסטרטגיות מקצועיות בנושא החינוך

והרפואה בכלל והחינוך המיני בפרט .
התנועה הציונית ובריאת העברל החדש
פעילות המהלקה הייתה חלק אינטגרלי של שיתוף הפעולה בין אנשי חינוך לבין אנשי רפואה ביישוב

המאורגן  .השיח המקצועי של אנשי המחלקה הבליט את החשיבות של אינטגרציה בין הינוך לבין

.

בריאות כחלק ממטרות המפעל הציוני המחלקה יצרה שיח משלה תוך מיזוג מוטיבים שהיו קיימים

באידאולוגיה הציונית עם גישות חינוכיות פרוגרסיוויות עשירות בתמות מתחום הפסיכואנליזה .
הציונות נגעה בהרחבה באופיה של המשפחה ההדשה  ,בשינוי היחסים הבין  -דוריים  ,בהגדרה מהדש
של תפקידי המינים  ,ביצירת חינוך אחר לדור ההמשך ובעיצוב בריא של הגוף  ,של הנפש ושל

מיניותו של העברי הצעיר .

8

בקונגרס הציוני השני  ,שהתקיים בבזל בשנת  , 1898הצביע הרופא מקס נורדאו  ,מן הבולטים
שבמנהיגי התנועה הציונית  ,על הציונות כתרופה פוליטית להחייאת גופו של היהודי הצעיר  ,אחרי
' השמות הנוראות שחוללו בתוכנו שמונה  -עשרה מאות שנות הגלות '  ,שהביאו ל ' יהדות

נרפית ' .

9

נורדאו המשיך את הקו הרומנטי של המשכילים בכך שצייר את הגבר היהודי הגלותי כיצור חולני

הזקוק לאון פיזי  ,ל ' נישואין יציבים ומפוקהים ' ולקשר בריא עם האדמה

6

10 ,

בריאות העם הובטחה לא

כדוגמה להתעלמות זו ראו למשל  :ר ' ארהרד  ' ,החינוך המיני בגיל ההתבגרות '  ,א ' זיו ( עורך )  ,הגיל הלא
מאמרים ישראלים חדשים של גיל ההתבגרות  ,תל אביב  , 1985עמ ' 7 - 47ן ;

רגיל :

ד ' ביאל  ,ארוס והיהודים  ,תל  -אביב

; 1994

7

מ ' ברוך  ,ילד אז  ,ילד עכשיו  :עיון משווה בספרות ילדים בין שנות

ה 40 -

לבין שנות ה  , 80 -תל  -אביב

כדוגמה לאזכור מועט ראו למשל  :ר ' אלבוים  -דרור  ,החינוך העברי בארץ ישראל  ,א  -ד  ,ירושלים
ברגמן  ,תורת שמירת  -הבריאות  :ספר לימוד בבתי  -מדרש למורים ולגננות  ,תל אביב
503

.ק

Israel: Some Mental ffealth Perspectives, New York 1970 ,

",

and Families

; 1990 - 1986

( eds . ) ; 1961

. Children

. 1991

 .ע וש

א'

1 . larus

ראוי לציון מאמר

הדש הנוגע בכמה היבטים הקשורים לטיפול של המהלקה בעבריינים צעירים ומציין את המעמד והיוקרה של
המחלקה ביישוב המאורגן  :מ ' אייזנשטדט  ' ,תיקון ומיגון  :הגדרת עבריינות  -נוער לאור ההגדרה של " נורמליות "

.

8

 , ' 1944 - 1922מגמות ( בדפוס )
על הקשר בין גוף  ,מין ותנועות לאומיות ראו למשל Respectabilit]l and :

rk 1985
9
10

,

~:

 Modern Europe, Newת Abnormal sexualie/

~ מכתבים ציונים  ,א  ,ירושלים , 1955
מ ' נורדאו ,
ביאל ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 235

עמ ' 117

'

Mosse , Nationalism and

118 -

.

.ם

גילוי הילד הארוטי בארץ  -ישראל
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רק על ידי אימון פיזי  ' -יהדות עם שרירים '  ,כלשונו  -וד! זרה אל הטבע  ,אלא בעיקר בזכות העלייה

לארץ  -ישראל  ,ניתוק מעולם ההורים ויצירת היים מיניים זוגיים  ,משפחתיים וחברתיים ' שלמים ' .
הרעיונות האלה הופיעו גם בהגותם של מנהיגים אחרים של התנועה

הציונית .

12

11

כך למשל בספרו

האוטופי של הרצל  ' ,אלט נוילנד '  ,ארץ עתיקה חדשה  ,ניכרת השאיפה למחוק  -עם התממשות

שיבת ציון  -את תכונות התגרנות והקבצנות הטבועות ביהודי

הגולה .

13

הרצל חלם לראות בארץ

האבות יהודי ' בריא ומשכיל  ,חופשי ומרצין המבט  ,שנראה כמהלך בטוהות '

בגופם ' .

15

בצד ההכרזות הרפורמיסטיות על השאיפה לשינוי רדיקלי בגוף ובנפש  ,תוך היפוך מערכת

היחסים בין המינים -
- siicle

14

בין אחים ' שלמים גם

הכרזות אידאולוגיות האופייניות לתנועות הלאומיות האירופיות

ב ~ du -ת

שכפלה הציונות גם תפיסות מסורתיות  ,המנוגדות לכל שאיפה של שינוי  .הרצל  ,אף על"

פי שראה באישה שוות זכויות  ,טרה להוסיף  ' :ואל נא תחשוב שהאישה חדלה משום כך להיות עקרת

בית ' .

יש סוברים  -ובצדק  -כי בכך דאג לשלוה ' לאישה החדשה את המסר העתיק  ,כי כבודה בת

16

מלך פנימה ' .

17

אם כן לצד קולות השחרור והשינוי יצרה המהפכה הציונית קולות מנוגדים  ,שדאגו לשמור על הקיים .
על רקע ניגודים אידאולוגיים אלה אפשר להבין את מגוון הדפוסים של החינוך ביישוב המאורגן .
בעשורים הראשונים של המאה  ,שנים של התגבשות חברה חדשה  ,הפיצו מהנכים ורופאים  ,ששימשו
כסוכני סוציאליזציה וכסוכני פיקוח הברתי בקרב הדור הצעיר  ,מוטיבים שנשאבו מעולמות אידאיים

.

ציוניים סתירות בין רפורמה לבין קונסרווטיוויות  ,בין החדש לבין הגלותי ובין שחרור לבין שמירה

.

על הסדר הקיים השתקפו גם בטקסטים החינוכיים בכלל ובטקסטים של ההינוך המיני בפרט מחד גימא
נמצאו זרמים רדיקליים  ,כמו ' השומר הצעיר '  ,שפיתחו היבטים לאומניים ומהפכניים במגמה מוצהרת
לנפץ סכמות חברתיות ומשפחתיות גלותיות וליצור בין השאר שוויון מוחלט בין המינים וגוף ילדי ,

.

ערום וטבעי  ,המשוחרר מכל אינהיביציה בורגנית מאידך גיסא נמצאו זרמים שמרניים  ,שגם בדיון על
האופי והמיניות של הנער והנערה שימרו וחיזקו סכמות מסורתיות  ,כגון התעלמות מכל דיון על
ארוטיות  ,דיכוי ביטויים מיניים של הילד  ,כמו אוננות  ,והדרת נערות מכל פעילות בספרה הציבורית ,
תוך הבלטת מגבלותיהן הגופניות והשפעות הרסניות של

הווסת .

קביעות שונות בטקסטים של

18

החינוך המיני  ,גילמו למעשה אמירה מפורשת על מקומו של איש המקצוע כסוכן סוציאליזציה ופיקוח
חברתי בקרב צעירי הקהילה המתהווה ועל עתיד הדור  ,המינים  ,המשפחה והמדינה
11

Race 10 Theory ' , 1 .
72 - 96

12

 .קק

10 8

Theow of Race

 1985 ,וחץ New

,

8

שבדרך ,

Sexology, Psychoanalysis and Degeneration: From

Degeneration : The Dark Side ofProgress

.( ,

ראו סקירה אצל  :ר ' אלבוים  -דרור  ' ,נשים באוטופיה הציונית '  ,קתדרה ,

5

""66

) Gilman

 5.ש

Gilman ,

5.

Chamberline

( דצמבר  , ) 1992עמ '

; 143 - 111

ד'

ברנשטיין  ' ,בין האשה  -האדם ובין אשת הבית  :אשה ומששהה בציבור הפועלים היהודי העירוני בתקופת הישוב ' ,

א ' רם ( עורך )  ,החברה הישראלית  :היבטים בקורתיים  ,תל  -אביב , 1993
13

14

ת ' הרצל  ,אלטנוילנד  ,ארץ עתיקה הדשה  ,תל  -אביב , 1939
שם  ,עמ ' . 76

.

15

שם  ,עמ '

85

16

שם  ,עמ '

. 81

17

אלבוים  -דרור ( לעיל  ,הערה , ) 12

18

לסקירה ראו  :קאבאליון ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

עמ ' . 116
67 - 44

.

עמ '

. 105

עמ '

. 103 - 83
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גבי

קאבאליון

בין מיני השיח הרבים בקונטקסט הארץ  -ישראלי שרטטו התרגום והיישום של התורה הפרוידיאנית מצד
המחלקה להיגיינה בבתי הספר דמות ייחודית של העברי הצעיר  ,הבריא בגופו ובנפשו  ,ה ' מתהלך

.

בטוחות ומרצין מבט '  ,והמשוחרר מעכבות הגלות ומנירוזות העבר מתוך כך נטען שהעברי ההדש ,
שנברא על יסודות נפשיים בריאים ושלמים  ,ידע לבנות את ארצו ביעילות ובעצמה ; האון הנפשי -

.
גם בשיח זה קווי מתח בין שמירה על הקיים לבין הידוש של ממש  ,בין בלימה לבין מהפך .

הארוטי שעובד לפי עקרונות הפסיכואנליזה יכוון לבניין הארץ עם זאת למרות ההצהרות נוכל לזהות

פסיכואנליזה וחינוך מיני
בניתוח המקרה הקליני של ' הנס הקטן

' 19

ראה פרויד בידע המיני שצבר תרומה להטבת מצבו הנפשי

.

של הילד עם זה כעבור שלושים שנה הסתייג מעמדתו המקורית והודה שלא הבין כלל בנושאי

חינוך .

בהזדמנויות אחרות הטיל פרויד ספק בחינוך המיני כאמצעי אפקטיווי לשינוי

20

נפש האדם .

אמנם הילדים הזוכים לחינוך מיני יודעים יותר על מין  ,אך אין הם עושים שימוש נכון במידע  ,מאחר

שהם מושפעים מהסברים מעוותים ה ' מותאמים לארגונם הליבידינלי הבלתי מושלם ' .

21

.

בתו של פרויד  ,אנה  ,הביעה גם היא הסתייגות דומה לדבריה לפחות בראשית הדרך הלהיבה הגישה

.

הפסיכואנליטית אנשי מקצוע  ,שראו בה אמצעי לעיצוב הדור הצעיר ברם בסופו של דבר התלהבות
זו לא הביאה לתוצאות הרצויות  ,והניסיונות היישומיים הפכו ל ' סדרה ארוכה של ניסוי וטעייה ' ,

ונעדרו שיטתיות ועקיבות .

22

התלהבות נאיווית כמו זו שתיארה אנה פרויד אפיינה מטפלים ומהנכים בארץ  ,ובהם הנציגים של
המחלקה להיגיינה של בית הספר  ,ששאפו להרהיב את יישום הפסיכואנליזה אל מחוץ לפרקטיקה

.

הקלינית הפרטנית אחדים מהם  ,שפעלו מתוך להט אוטופי  ,הצביעו על החינוך המיני כעל אמצעי
במערבת
הכרחי  ,בעל תוצאות מוכהות  ,להבאת כל ילד לשלמות נפשית בדומה לעמיתיהם הלהוטים

.

הוציאו חלקם אל הפועל תכניות חינוכיות בעלות מטרות סותרות  ,שלא עמדו במבהן הזמן ,

24

תוך

הכרזה שבעזרת תורתו של פרויד הילדים הארץ  -ישראלים ' יזכו להעלות את יצריהם ותקיפותם
למעשה אהבה ועבודה למען העם  ,יבגרו

ללא מתיחות יתרה לבנים מועילים של העם היהודי ' .

25

ראוי להדגיש שלצד אנשי המחלקה  ,שפעלו ביישוב העירוני  ,תרמו גם מייסדי ' השומר הצעיר ' למיזוג

.

זה בין מוטיבים ציוניים לבין מוטיבים פסיכואנליטיים האבות המייסדים של התנועה השומרית

19

הנס הקטן היה ילד שפחד מסוסים וטופל באמצעות פסיכואנליזה  .לדעת פרויד המהד מן הסוס סימל פחד של הילד
מפני האב או בורות וחרדה מפני העולם

20

ר ' מוס  ,תיאוריות על גיל ההתבגרות  ,תל  -אביב , 1992
.ק

עמ '

. 65

. odels fiom Locke
Childhood: In uential M
10 Spock , Nelar York 1986 ,

21

61

22

7-8

23

ר ' מוס

24

מ ' אלון  ,נעורים בקיבוץ  ,תל  -אביב

 .קק

,

0

Phillips, visions

 -].ס ש

Cleverley

1.

 Childhood:תן 7) . Freud, Normali(y and Pathology
Assessment o( Development, New York 1965 ,
~

( לעיל הערה , ) 20

עמ '

. 63

הפסיכואנליטית '  ,החינוך המשותף ,
25

הארוטי של ההורים .

; 1975

132

ע ' ברמן  ' ,החינוך המשותף בקיבוץ  :הקסם והסיכונים באוטופיה

( יוני , ) 1989

עמ '

. 79 - 64

א ' וינברג  ' ,היגיינה נפשית  -צורך הישוב '  ,ידיעות לענייני היגיינה ובריאות , ) 1941 ( , 1 ,

עמ '

. 22 - 21

גילוי הילד הארוטי בארץ  -ישראל

 129ץתדרה

במיוהד מאנשי רפואה ומחקר וגם מאנשי רוח וחינוך כמו גוסטב וינקן )  ed~ynekenותלמידו

זיגפריד ברנפלד .
) ugenkultur

26

בהשפעתם אימצו ' השומרים ' עקרונות אידאולוגיים של יצירת ' תרבות הנוער '

וראו בהתבגרות שלב של עידון רגשי  ,אחריות  ,מעורבות

t

ועשייה .

המטען הפסיכואנליטי שהביאו חלוצי ' השומר הצעיר ' ארצה בראשית שנות העשרים
~

השפיע על פיתוח תכניות חינוך והסברה בתנועות נוער ובתנועה הקיבוצית בכללותה .
האגדה השומרית מספרת שהחלוצים הראשונים כה העריכו ואהבו את ספריו של פרויד ,
עד כי בעלייתם לארץ העדיפו להביאם במזוודותיהם הקטנות על חשבון מיטלטלים
היוניים

יותר .

27

בהמשך  ,עם גיבוש החינוך המשותף  ,מילאה הגישה הפרוידיאנית

תפקיד לא רק בהכשרתו של המחנך  ,אלא בעיקר כגישה המנחה באופן אחיד ושיטתי

את האווירה בכיתה  ,את המסגרת הלימודית והתוכן הכללי של מערכת ההינוך .

28

המהלקה להיגיינה של בית הספר יישמה תכניות משלה  ,והתמקדה בחינוך הארוטי של

.

הילד כחלק מרכזי בבריאותו וחינוכו כאן פעלה האליטה הרפואית  -הפוליטית מגבוה ,
rex-cathedra

וההדירה משטר פדגוגי חדש בכיתות ביישוב העירוני  ,תוך מיזוג אחר של תמות

ציוניות עם תמות מדעיות .

29

מודכ " בוכלהו  ,מללמדה ומנהלה של המחלקה להלגיינה של בית

הספר :

קמלם לפועלו
התכניות לחינוך מיני ולהסברה מינית מטעם המחלקה להיגיינה של בית הספר היו חלק בלתי נפרד

.

ממערך אידאולוגי ומדיני רחב למען בריאותו הגופנית והרוחנית של התלמיד לעומת ניסיונות

חינוכיים קודמים ומקבילים שעסקו במיניות התלמיד ( או  ,נכון יותר  ,הבליטו את הוסר מיניותו של

התלמיד ,

) 30

לא היה מדובר עוד במספר מצומצם של חוברות וספרים או בניסיונות ספורדיים של איש

מקצוע שהתמודד לבדו עם הוראת נושאים סלקטיוויים ומצונזרים  .היה זה מערך טיפולי וחינוכי
כוללני  ,שהופעל באמצעות קבוצה מגובשת של אנשי מקצוע  ,בכפוף למחלקת ההינוך של הוועד

הלאומי .
26

ש ' יצחקי  ' ,על זיגפריד ברנפלד '  ,החינוך המשותף ,
מעדת נעורים למארכסיזם מהפכני

94

( דצמבר , ) 1977

(  , ) 1936 - 1913תל  -אביב  , 1971עמ '

בתולדות השומר הצעיר  , 1927 - 1915 ,גבעת  -הביבה  , 1987עמ '
27

עמ '
; 31

; 64 - 52

א ' מרגלית  ' ,השומר

הצעיר ' :

א ' שדמי  ,לידתה של תנועה  :פרקים

. 21

ש ' יצחקי  ' ,וזה סיפור המעשה ( על תולדות האנליזה בחינוכנו ) '  ,החינוך המשותף ,

133

( ספטמבר , ) 1989

עמ '

- 84

. 93
28

שם .

29

נקודות השוואה בין המחלקה להיגיינה לבין קיבוצי ' השומר הצעיר ' ראו  :קאבאליון ( לעיל  ,הערה , ) 4

עמ ' - 68

. 109
30

ח "א

זוטא  ,הזרע למינויו ( שיחה מדעית לבני נוער )  ,ירושלים

המין )  ,תל  -אביב

; 1927

שהועברו ב ' בית חינוך '

; 1909

י ' נורמן  ,כיצד אספר

י ' בנאי  ,מכתבי אבטליון  :ניסיון להיסוך מיני  ,ירושלים
בתל  -אביב מאז שנות העשרים ) ; פ '

הנ " ל  ,ההיגיינה המינית של הנערה  ,ירושלים

1935

.

1948

לבני . . .

( שיהה בשאלת

( זוהי סקירה של שיעורים

קאהן  ,ההיגיינה המינית של העלם  ,ירושלים

; 1935

משכי ברכיהו
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.

תיאור המחלקה וזיהוי הנפשות הפועלות בה הם משימה מורכבת רוב ההומר הכתוב הקיים הוא פרי
עטו של מייסד המהלקה  ,מרדכי ברכיהו  ,אשר ניהל אותה במשך למעלה משלושים שנה  ,משנת
עד שנת

1952

.

1919

.

תיאור המהלקה כרוך למעשה בתיאור פועלו מתוך ניתוה כתיבתו  ,הסובייקטיווית

עד כדי גרנדיוזיות  ,קשה לפעמים להפריד בין תכניות ששורטטו שרטוט תיאורי לבין הנעשה בשטה ,

.

הלכה למעשה אפשר לומר שהקשר בין היוצר  ,ברכיהו  ,לבין היצירה  ,המהלקה להיגיינה של בית

.

הספר  ,היה כמעט סימביוטי לא במקרה עם פרישתו לגמלאות ההלה המחלקה להתפרק  ,עובדה
שהפורש עצמו דיווח עליה בצער

1,

'

ברכיהו ניחן בשאפתנות וביכולת ריכוזיות  ,דבר שיכול להסביר מצד אחד את ההיקף המרשים של
מפעלו הרעיוני  ,המקצועי והספרותי ומצד אחר את חוסר התבלטותם של רופאים

.

אחרים אף על פי שהעסיק עמיתים מתהומים רפואיים שונים ואף אירח בארץ
מומחים מאירופה  ,בהם גם פסיכולוגים  ,הרי לאורך כל הדרך הוא זה שהכתיב את
מדיניות המחלקה באופן ריכוזי

ובלחי מתפשר .

32

ברכיהו  ,אשר רכש את השכלתו ברפואה בשווייץ  ,היה בין הראשונים שהוסמכו לתפקיד
של רופא בית ספר  ,ומילא תפקיד זה בגימנסיה

' הרצליה ' משנת

. 1912

33

הוא הקדיש

את זמנו ומרצו במשך כל ימיו לחיבור בין הרפואה לחינוך  ,להוציא הפסקה אחת  ,עם

.

גיוסו כקצין רפואה לצבא התורכי במלחמת העולם הראשונה הכשרתו הקלינית הייתה

סינתזה מיוחדת בין התחום הגופנית לבין תחומי ה ' פדגוגיה הקלינית ' .

35

בשנת  , 1923אחרי שעבר הכשרה פסיכואנליטית  ,ההל ברכיהו לטפל בנפש התלמיד

.

' כבד החינוך והעצבני ' מאז קשר קשרים עם חלוצי תורת הנפש בארץ ,
ד " ר דוד אידר

ד "ר

אידר ,

ד " ה אטינגטון  ,מייסדו של המכון הראשון לפסיכואנליזה בירושלים  ,ומאוחר יותר גם ד " ר משה
וולף ,

ועם מוסדות טיפול ומחקר במרכז אירופה .

36

בקיאותו בתורת פרויד ניכרת בספר שכתב על

נושא זה  ,שזכה למהדורות רבות והופץ בישראל עד לפני כעשר שנים .
מיסד ברכיהו תכניות הסברה מינית והפיץ ספרות ענפה בתחום זה  .הוא
37

38

בהשפעת הפסיכואנליזה

הרצה בפני תלמידים

ומהנכים  ,גננות והורים ואף הנהיג בכמה מוסדות חינוכיים 39את שיחת האחות ואת תיבת

31

לפרטים ביוגרפיים בעלי חשיבות ראו  :מ ' ברכיהו  ,זיכרונות  :מראשית הקמת מחלקת ההיגיינה של בתי הספר ,
ירושלים [ חש " ד ]  ,עמ '

62

.

לפי ההפניות בספר ולפי תוכנו ברור כי הוא נכתב בראשית שנות

32

ראו למשל עימות בין ברכיהו לבין הרופא  -הסופר טשרניחובסקי  :שם  ,עמ '

33

מ ' ברכיהו  ,בית הספר והתלמיד בארץ ישראל  :סקירת

ירושלים , 1938
34

.
.

; 31 - 30

הנ " ל  ( ,עורך )  ,ספרית בריאות לעם  ,תל  -אביב

1930

.

.

חוב ' 3

( , ) 1925

אבחון פיגור ועבריינות אצל ילדים  ,טיפול פסיכואנליטי ופיתות תכניות השמה ראו  :ברכיהו ( לעיל  ,הערה
הנ " ל  ,הדור הבא ( מחיי המין )  ,תל  -אביב

36

ברכיהו ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ ' , 4

37

מ ' ברכיהו  ,תורת פרויד  ,תל  -אביב

38

ברכיהו ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

39

.7

שנות העבודה של מחלקת הדסה להיגיינה של ביה " ס ,

היגיינה ורפואה מונעת ראו  :מ ' ברכיהו  ' ,עבודת המחלקה להיגיינה של בית הספר ' החינוך , 8 ,
עמ '

35

עמ '

3

18

החמישים .

ברכיהו ( לעיל  ,הערה

) 35

.

9

.

1944

; 140 - 138

1946

.

( ההדפסה האחרונה משנת

הנ " ל ( לעיל  ,הערה

) 35

.

) 1988

.

; ) 33
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השאלות .

40
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בניתוח רטרוספקטיווי ניתן להתרשם ממעמדם הנכבד של ברכיהו ומחלקתו בקרן

הציבור  ,ברשויות שלטון המנדט וגם בסוכנויות היישוב המאורגן  ,ושתדלנותו מול שלטון המנדט

השפיעה רבות על עיצוב  ,יישום וביצוע של תכניות חינוכיות  -רפואיות שונות .

41

השירות הרפואי

ב גימנעיה תרצליה '
בשנותיו הראשונות
/

בתקופת שלטון המנדט פעלה המהלקה בהסות בית הבריאות ' הדסה ' והמחלקה לחינוך של הוועד

הלאומי .

עצמת המהלקה החלה לאבד מכוחה עם קום המדינה וסמוך לפרישתו של ברכיהו

.

לגמלאות אז ויתרה הנהלת

' הדסה ' על

ניהול המהלקה והעבירה את מרב הפונקציות לממשלה ,

בעיקר למשרד הבריאות  ,אשר היה  ,לפי דברי ברכיהו עצמו  ' ,בקיא יותר בתחבולות פוליטיות ' .

42

הדבר גרם להצטמקות הדרגתית של ענפי המהלקה  ,תוך פיזורם במסגרות קליניות רבות  ,ונוצר

' תוהו  -ובוהו בענף הרפואי הזה ' .
לנהל ולפתח את מפעלו  .ובעקבות
הספר של היישוב העירוני .
43

40

עם פרישתו של ברכיהו לגמלאות לא נמצא עמית שיהיה מסוגל

חיסולה של המחלקה בא הקץ על הניסוי הפסיכואנליטי בבתי

.

תיבת השאלות הייתה תיבה שדרכה יכלו התלמידים להפנות ( באופן אנונימי  ,אם רצו ) שאלות לאחות היא ענתה

בכיתה .

להם תשובה אישית או בדיון כללי
41

ראו  :אייזנשטדט ( לעיל  ,הערה

.) 7

42

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 31

עמ '

60

43

שם .

.
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צעדים ראשונים של המחלקה  :ביסוס כוח רפואי בתחום ההיגיינה הפיזית
ב 20 -

באוגוסט

הספר .

44

1919

הציעה הנהלת בית הבריאות ' הדסה ' לברכיתו לייסד מהלקה להיגיינה של בית

.

ברכיתו  ,ששימש אז כרופא בגימנסיה ' הרצליה '  ,קיבל את ההצעה ללא היסוס מתוקף

תפקידו ההדש הרבה כבר בתהילת הדרך להשתתף בפורומים פוליטיים שונים ,

פעילות המהלקה הצעירה למטרות היישוב .

45

שבהם קשר את

כבר בתחילת הדרך עמד ברכיהו על הקשר בין רפואה ,

.

חינוך ועיצוב קהילה טובה יותר בעיניו נועד בית הספר לא רק לגבש את העבריות של התלמיד ,
לטפח את בריאותו הגופנית ולפתח את אופיו  ,אלא גם להשפיע  ,באמצעות הרופאים  ,על אורה
ההיים של הוריו  ' :בית הספר בארץ  ,המכניס לתוך בית ההורים את השפה העברית ואת האטמוספירה
הארץ  -ישראלית  ,מן הדין שיעשה זאת גם

מבחינה של היגיינה מעשית ' .

46

אמנם בעשור הראשון לפעילות המהלקה נדחקו הצדה מטרות כמו בריאות ההורים ועיצוב אופיו של
התלמיד העברי  ,בגלל אילוצים תקציביים

וסדרי עדיפויות .

47

הרופאים נלחמו נגד מחלות נפוצות

.

כגון קדחת הביצות  ,שנית ובועדם  ,שחפת וגרענת  ,גזזת וכינמת הם עסקו בשיפור התברואה ,

 " ,,ז , , , , , , , ,

בהסברה של כללי היגיינה בסיסיים ובמתן חיסונים 48ועמדו בפניהם קשיים הן בתשתית  -ירושה
מן השלטון התורכי -

והן בביורוקרטיה של השלטון המנדטורי הבריטי .
- ,

,

ז

י

[

,

' שהיית המים בידור
היגייני בביה " ס
לבגים

בירושלים ' ,

תצלום וכיתוב מתוך
פרסום של תיתדרוה
המורים 929 ,ג

44
45

46

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 33

עמ '

.3

מ ' ברכיהו  ' ,בית הספר שלנו '  ,החינוך , 7 ,
ברכיהו ( לעיל  ,הערה  , ) 33עמ ' . 4

47

ברכיהו ( לעיל  ,הערה

) 34

.

48

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 33

עמ '

.4

49

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 31

עמ '

. 27

חוב '

3

,

 , ) 1927עמ

' 8-1

.

,

(,

(

49

ן ,
,

גילוי הילד הארוטי בארץ  -ישראל

בסוף שנות העשרים הכריזה המחלקה על הישגיה בעמה של כל מדינה מערבית '  ,אחרי שהתלמידים
חוסנו  ,המחלות המידבקות מוגרו  ,מי שתייה טוהרו ורוב הכיתות הוכשרו

לאכלוס .

50

בכך הוכיחו

הרופאים למוסדות היישוב המאורגן את יכולתם המקצועית ואת כושרם לפעול פעולה אוטונומית

למען המטרות הלאומיות .

51

ניתן לזהות קווי דמיון מבחינת האסטרטגיה המקצועית בין תכניות המחלקה לבין תכניות דומות
במערב בתקופות

ובריטניה ,

52

מקבילות .

בדומה למה שהתרחש בארצות כמו צרפת  ,ארצות  -הברית

גם בארץ  -ישראל אפשרו ההצלחות במישור הפיזי והתברואתי לבסס את מעמדם של

הרופאים בקרב הציבור  ,לזכותם בהכרה רשמית כסוכנים מגויסים למען כלל הקהילה ולהרחיב
בהדרגה את תחום השפעתם לשטחים חדשים  ,שכללו את בריאות המשפחה ובריאות הנפש של

הילד .
שלביס חדשים בהתפתחות המחלקה  :הרחבת הכוח הרפואי להיגיינה הרוחנית

.

לקראת ראשית שנות השלושים צמצמה המהלקה את עיסוקה בתהום ההיגיינה והתברואה בו בזמן
ההל העיסוק ברוח התלמיד ,

ממוסדות יהודיים בארץ  -ובראשם הוועד

תוך גיוס כספים

הלאומי  -ומארגונים בתפוצות  -בעיקר ארגון הנשים

' הדסה ' .

התחזקותה והרהבתה של המחלקה לא נבעו אך ורק מאסטרטגיה יעילה מצד המחלקה עצמה ומיחס
אוהד של ארגוני

החסות .

גם המצב הסוציו  -אקונומי והאווירה הכללית ביישוב היו גורמים

משמעותיים לצמיחתה של המחלקה .
בשנות השלושים הכפיל היישוב היהודי את גודלו  ,עם עלייתם של כרבע מיליון יהודים  ,בעיקר

מארצות מרכז אירופה  .בין העולים החדשים היו יוצאי גרמניה ובעלי הון  ,שהזרימו המצן כלכלי
והביאו לצמיחה במגזר החקלאי  ,התעשייתי והמסחרי  .אווירה של צמיתה ותסיסה אפיינה גם את חיי

.

הרות והתרבות בערי היישוב בעקבות הגידול הדמוגרפי והפריחה הכלכלית התבססו וגדלו במידה

חדשים .

ניכרת גם מערכות הרפואה והחינוך  ,והן אף נכנסו לתחומים
' הדסה ' פתח בשנות השלושים תחנות ומחלקות חדשות ,

פעולותיה בתהום של אבחון  ,טיפול ומניעה .

כך למשל בית הבריאות

53

וקופת החולים הכללית הרחיבה את

54

55

המין והרבייה הפכו לנושאים לטיפול במסגרות שונות כאשר נפתחו בתמותה של קופת החולים

50
51

52

,

ברכיהו לעיל  ,הערה  , ) 33עמ ' . 4
ברכיהו  ' ,עבודת המחלקה להיגיינה של בית הספר ' ( לעיל  ,הערה , ) 34
על צרפת ראו :

.

.
יותקע

, New York 1979
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ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהיליה פוליטית ,
54

' היגיינה רוהנית '  ,ידיעות הדסה ,

55

הורוביץ וליונק ( לעיל  ,הערה

) 53

7
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אטינגך  ,תולדות ישראל בעת החדשה  ,תל  -אביב , 1969
4

,

עמ '

31 - 30

.

עמ ' ; 290

ד ' הורוביץ ומ ' ליסק  ,מישוב למדינה  :יהודי

תל  -אביב . 1977
.

) 1940
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ובי קאבאליון
הכללית ' תחנות העצה לנשים כדי להעניק הסברה פרופילקטית ' ולהעביר ' ידיעות באנטומיה

ובהיגיינה של האישה בכלל ' .

ופיזיולוגיה של אברי המין

56

.

בתקופה זו פרחו גם יזמות פרטיות כך למשל פעל בתל  -אביב מראשית שנות השלושים מכון
ל ' היגיינה ומדעי המין '  ,בהנהלת ד " ר אברהם מטמון ; המכון עסק בטיפול בבעיות מין  ,במתן ייעוץ
מניעתי  ,בהכוונת זוגות לפני נישואין ובהסברה בענייני מניעה לקהל הרהב באמצעות

הרצאות  ,עלונים וספרים .

57

זאת ועוד  ,במסגרת העלייה הרביעית הגיעו לארץ גם רופאים שהיו אמונים על מיטב

.

המסורת והידע בתהום הנפש רופאים אלה  ,שברתו מאימת הנאצים  ,היזקו מסגרות רפואיות

'-

בארץ שעסקו בטיפול נפשי וגם בהסברה ובחינוך ארוטי  ,ובכלל זה המהלקה להיגיינה של

(

,

בית הספר .

58

כאמור ברטוריקה החדשה של ברכיהו ועמיתיו  ,במסע הכיבוש של נפש הילד ו ' חינוך
ההורים '  ,הפך הטיפול ברותו ובמיניותו של דור העתיד לאמצעי לחיזוק המדינה שבדרך ,

11

ההיגיינה הנפשית הפכה לצורך של היישוב  ,והרופא הוצג כסוכן התורם להשגת המטרות
ד " ר אברהם מטמון

הקולקטיביות .

מצד אהד הפסיכואנליזה הוצגה כ ' ידע עליון ' המאפשר ' לברר ולקבוע בסוגיות

המשיקות להיבטים השונים של גידולו ועיצובו של הדור

הבא ' .

59

מצד אחר הפכה הפסיכואנליזה ,

ברמה הרטורית  ,למכשיר המשחרר כוחות נפשיים ומתעל אותם לקידום הקהילה :
דש ;יןינ

"

.

הנפשית צריכה לעמוד בסימן התחייה הלאומית כשם שהרעיון הציוני המהפכני והפורה הועיל

לתקן בהרבה את פגימות הנפש היהודית בתפוצות  ,כך יש בידי הרגשת שיתוף הגורל עם הישוב כולו ,
בידי הנכונות להתמסר לשירות הכלל ,

להועיל גם כאן לזיכוך הנפש ולשחרורה מלבטי הפחדים ,

.

ההסתגרות וההתפלגות תפקיד ההיגיינה הנפשית הוא רחב  ,מקיף וקשה  ,אולם אין לך דבר שעומד מפני

הצורך  .ההיגיינה הנפשית היא צורך הישוב .

פ6

תמה זו  ,שצפה ועלתה אל פני השטח בווריאציות שונות במשך שנות הפעילות של המחלקה  ,הבליטה
את העובדה שהרופא מסוגל לתרום למאמץ הלאומי  ,מפני שהוא יודע לשחרר אנרגיות חיוניות שחבויות

.

בנפש הילד או חסומות על ידה במסע פרסומי זה נקשר קשר סימבולי בין עברו האישי של התלמיד ,

.

למשל שנות הילדות הטראומטיות  ,לבין עברו הגלותי של העם ברטוריקה ההדשה של המחלקה הפך
התלמיד  ,העברי ההדש  ,למי שיבנה  -בדומה לקולקטיב

 -עתיד גדול על הריסות העבר .

בשיח המקצועי נשענה ההיגיינה הנפשית על ניסיון מקצועי מוכה  ,על מומחיות ובקיאות ועל מדעיות

.

ואובייקטיוויות שאין לערער עליהן הרופא  ,שכבר הוכיח את מומחיותו בהדברת חיידקים ובמניעת
56

י ' מאיר וי ' רבקאי ( עורכים )  ,לוה האם והילד לשנת תרצ " ד  :אוסף מאמרים בשאלות ההיגיינה והחינוך לאישה

ולילד  ,תל  -אביב , 1933
57

58

על פעילות המכון ראו  :א ' מטמון  ' ,על תמנת ההתיעצות בשאלות חיי המין '  ,בריאות  ,שנה א ' , ) 1933 ( , 3
 ; 12מ ' מטמון  ,היי המין של האדם  ,תל  -אביב . 1969
מ ' וולף  ,נפש הילד  :שיחה על פסיכולוגיה וחינוך  ,תל  -אביב , 1979
232

59

עמ '
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.ק

עמ ' ; 46

.ז ש

Weintraub
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עמ '

41 . Smilansky ,

 Israel, Terusalem 1960 ,ת )  , Child and Youth Welfareל45 .ש) Hanegbi

א ' צור  ' ,שיח בריאות הנפש בישראל כתוצר וכיצרן של ידע
בירושלים  , 1991 ,עמ ' 31

.

/

כוה '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית
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מגפות  ,קנה לעצמו יוקרה נוספת בזכות כישוריו באיתור ' נירוזות ' והדברתן  ' :כשם שכמה מחלות
ונזקים גופניים מתפתחים על רקע של פיקוח היגייני בלתי מספיק  ,כך ישנם גם נזקים נפשיים

המתפתחים כתוצאה מפעולה פרופילקטית בלתי מספקת ' .

נ6

עדות מעניינת לרטוריקה המצמידה את בריאות הנפש לרפואה התברואתית נמצאת בפנייתו של

ברכיהו למנהל ' הדסה ' בארץ  -ישראל כדי לקבל תמיכה כספית להקמת התחנה הראשונה

להיגיינה הרוחנית של התלמיד בשנת . 1928

הגופנית .

הישגיו בתחום ההיגיינה

62

ברכיהו ציין בהקשר זה  ,בלא מעט גאווה  ,את

עברו הרפואי כמדביר חיידקים הצדיק לדבריו את

.

הרחבת פעילותו גם כמומחה בפסיכואנליזה  ,דהיינו כמדביר תסביכים בשני המקרים

.

הרטוריקה הרפואית מציגה את הילדות כתקופת סיכון במוקד הטיפול עומדים במיוחד
ילדים שגדלים בסביבה פגומה  :של זוהמה וחיידקים מצד אהד ושל הורים ומטפלים

מופרעים מצד אחר .

.

ברכיהו לא חזר בידיים ריקות לגמרי ממסעו להרחבת פעילות המהלקה בשטחי הנפש הוא
אמנם לא השיג שום תמיכה כספית נוספת  ,אך זכה לניצחון מוסרי לא  -מבוטל  ,מנהל ארגון
' הדסה ' בארץ  ,ד " ר בלוסטון  ,הכיר בחשיבות הנושא הרוחני ואישר צמצום בתקציב המלהמה בגרענת ,

מחלה שתפוצתה ממילא הלכה וירדה באותו זמן ,

63

והכסף שנחסך מן המלהמה בגרענת הושקע

ב ' טיפול בילדים עצבניים ' .
רוחנית  .עם השנים הלכה ופחתה חשיבותם של סעיפים גופניים בבריאות התלמיד  ,והסעיפים שנגעו
להיגיינה רוחנית הפכו לעיקריים  .הרופאים יצאו לכיבוש יעדים הדשים  ,תחת הדגל הפרוידיאני .
64

כך הרחיבה המהלקה להיגיינה של בית הספר את תחומה גם להיגיינה

מעורבות המחלקה בשכל ובנפש של התלמיד
לקראת ראשית שנות השלושים יצא בהדרגה הילד הבעייתי  -הילד שלא קלט חומר לימודי  ,ושהיה
חריג בהתנהגותו  ,מופרע ומפריע  -מתחום הטיפול המסורתי והמשמעתי של המהנכים  ,ונכנס

לתחום השפעתם של אנשי המחלקה  ' :ילדים פרובלמטיים  -זהו אחד השמות הרבים בהם מכנים את
הילדים הסוטים מדרך הבריאות הרוחנית או נפשית שאין מחנכים יוצאים מידי חובתם כלפיהם

באמצעי טיפול רגילים ' .

65

במלחמתה למען הילד הבעייתי התערבה המחלקה להיגיינה של בית הספר בשני תחומים נפרדים זה
מזה  -השכל של התלמיד

,
ברכיהו  ,לעיל  ,הערה

60

וינברג לעיל  ,הערה , ) 25

61

.

62
63

שם  ,עמ '

65
66

, ) 31

עמ '

22

.

עמ ' . 9

נ ' שמקין  ' ,עבודת המחלקה להיגיינה של בית הספר  :הגרענת '  ,החינוך ( השוו הערה
עמ '

64

21

ונפשו .

66

בכל אחד מן התחומים הללו נותרה ההסתכלות בעלת אופי

31

.

ברכיהו ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '

10

.

מ ' ברכיהו  ' ,בעיות ילדים פרובלמטיים '  ,היגיינה רוחנית  ,ז ( , ) 1950
הנ " ל ( לעיל ,הערה  , , ) 31עמ ' . 7
,

עמ '
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.

8
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גבי

קאבאליון

פרטני  .ההלוקה המלאכותית לשני תחומים חיזקה את כוחו של הרופא  ,המכיר ' פרק הגון ' בשניהם .

י6

האבחון הרפואי  ,שהתמקד בפרט  ,זיהה  ,קטלג ותייג את הסוטים והפריד אותם מהאוכלוסייה

ה ' נורמלית ' .

המהלקה הוכיחה שביכולתה לשרת את הציבור באמצעות זיהוי  ,מיון וויסות של

אוכלוסיית התלמידים .

68

בהסתכלותה הפרטנית שמה המחלקה לאל כל ניסיון מצד המשפחה  ,רבנים  ,מורים וכדומה  ,להטיל
ספק בקביעות המדעיות וה ' אובייקטיוויות '  ,ונמנעה מכל בדיקה יסודית של מידת האובייקטיוויות
והתקפות של האבהון

והטיפול .

היא לא בדקה את הגורמים הסביבתיים לסטייה  ,כמו מצוקת

המשפחה  ,פערים מוציו  -אקונומיים ודפוסי התנהגות שונים בקרב עדות ותרבויות שונות  ,ולא בהנה

.

אופציות שונות של פתרון בעיות  ,חלופות של ריפוי ועזרה עצמית כמו כן לא דנה המחלקה לאורך
כל תקופת פעילותה בהשפעת תהליכי סטיגמטיזציה בכיתה  ,בתפקוד לקוי של אנשי הוראה במוסד

החינוכי או בכיתה וכדומה .
בשל מתן תוקף ובלעדיות לסמכות הפסיכיאטרית באיתור מקור הבעיות במסתרי הנפש של הפרט ,

.

לא ידעה המחלקה לדווח מתי היא איננה מסוגלת להתמודד עם בעיות ובאילו מקרים נכשלה מתוך
אותה הגישה הגרנדיוזית והפופוליסטית הציגה המחלקה בסקירותיה את הטיפול בילד כטיפול

.

שלעולם מצלית אם היו מגבלות או ליקויים האשימה המהלקה את השלטונות המנדטוריים  ,שלא

סיפקו משאבים כספיים ותקנים רפואיים הולמים .
כמגויסים למאמץ הציוני בעבודתם הפרטנית  .האקסיומה
69

ומנגד  ,ברטוריקה זו הציגו הרופאים את עצמם
המדיקליסטית  ,ששבה וחזרה על עצמה

בסגנונה המניעתי  ,הייתה שככל שהרופאים יטפלו בילדים רבים
בשנת

1929

יותר כן ייטב מצב האומה .

התקיימו בדיקות שיטתיות ראשונות של מנת המשכל לכל ילדי בתי הספר

ביישוב .

בדיקות אלו  ,שהתבססו על מבחני ו)  , 1ושהתנהלו תוך התייעצות עם מומחים בחתום הפסיכולוגיה
מחו " ל  ,אפשרו רישום של כל התלמידים ומעקב אחריהם  ,איתור מפגרים וגבוליים והפרדתם מן

האוכלוסייה הנורמלית .
במקביל לתהליך זה של רישום  ,מעקב  ,קטגוריזציה  ,אבחון ומעורבות במישור השכלי  ,החלה
המחלקה לעסוק בנפש התלמיד ויצרה לשם כך מערכת של איתור  ,מיון  ,אבחון וטיפול

מקצועי .

באותה שנה הוקמו מסגרות חינוכיות מיוהדות  ,ראשונות מסוגן בארץ  ,עבור ילדים שהוגדרו כסובלים
מבעיות נפשיות ,

המציאות ' .

71

70

ונוסדה התחנה הראשונה לטיפול בילדים כבדי חינוך ' המתקשים להסתגל לחיי

.

התתנה קלטה ילדים שהופנו ממוסדות חינוכיים בכל הארץ אבחונה ( גם באמצעות

טסטים פסיכו  -דיאגנוסטיים
67
68

69

)

והתערבותה הטיפולית היו מסיוויים מן

ההתחלה .

בעשור הראשון

שם .
לדיון כללי על תפקיד הרפואה כמגדירה סטייה חברתית וכמפקחת עליה וכמשרתת את האינטרסים של המדינה
גם בזיהוי סוטים וגם בפיקוח החברתי ראו למשל  :איליץ ' ( לעיל  ,הערה . ) 52
ברכיהו ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '  ; 10 - 9הנ " ל  ' ,היגינה רוהנית ' ידיעות הדסה  , 7 ,הוב '  , ) 1940 ( 4עמ ' ; 56
אוהדת על מפעל המהלקה מצד העובדים הסוציאליים ראו למשל  :מ ' פרל  ' ,ההיגיינה הרוחנית של הילדים בגיל

לסקירה

הגן בירושלים '  ,ידיעות על העבודה הסוציאלית בארץ ישראל  ,ב (  , ) 1936עמ '
70

ברכית ( לעיל  ,הערה , ) 31

71

שם  ,עמ '

56

.

עמ ' . 57

-3

.6

גילוי הילד הארוטי בארץ  -ישראל

לפעילותה  ,בשנות השלושים  ,נבדקו  ,אובחנו וטופלו בתחנה הירושלמית בלבד יותר
כבר בשנת

1931

מ 600 -

ילדים .
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72

נפתחו שתי תחנות נוספות  ,בתל  -אביב ובחיפה  ,כדי להקל את העומס בתחנה

.

הירושלמית בראשית שנות הארבעים טיפלה המחלקה בירושלים בלבד מדי שנה בשנה

בכ 300 -

ילדים בגילי טרום בית ספרדי
מתוך הרישומים של המחלקה אין לנו כל נתון דמוגרפי על האוכלוסייה שהייתה בטיפול
( דתיים  /חילוניים  ,מין  ,עדה או רקע
האבחון ומי נשר במהלכו

(

מוציו  -אקונומי .
)

כמו כן לא ידוע מי סירב לקבל טיפול אחרי

תופעה מוכרת היטב בפרקטיקה של בריאות הנפש הציבורית .
)

גם במקרה

.

זה דאגה המחלקה לטשטש כל פרט על הרקע של הפציינט ומוצאו ועל כישלונות בטיפול לעומת

.

זאת רבים הרישומים על גילויים מוצלחים  ,חשיפה והדברה הספרות שכתב ברכיהו עשירה בתיאורים

.

של מקרים שבהם הושגו תוצאות טיפוליות מוצלחות  ,לעתים בגדר ' נסים רפואיים ' בסקרי המחלקה

.

ובית הבריאות ' הדסה ' נכתב רבות על האבחון הפסיכיאטרי  ,בסגנון לא לגמרי מדעי כך למשל באחד
הדוהות נקבע שבשנת

יתרה ' ,

28

% 940

נבדקו וטופלו

בגין ' שאלות חינוך

טהורות '

93

ילדים בגין ' שגיאות חינוך ' ,

ועוד

18

24

בגין ' עצבנות ורגישות

.

בגין ' דביליות ' 4י אין ספק שלפחות כמה מן

מקובלות כבר אז בלקסיקון הפסיכיאטרי .

הקטגוריות האבהוניות לא היו

.

מתוך כתביו של ברכיהו לא ידוע לנו מה היה מספר התקנים ביחידות השונות אך על סמך דוחות
סטטיסטיים אפשר להסיק שבתחנה הירושלמית עבדו בסוף שנות השלושים כחמישה רופאים בעלי
הכשרה פסיכואנליטית ,

חלקם במשרה מלאה .

75

.

בהתפארות גרנדיוזית אופיינית לו הציג ברכיהו את התחנות כהתגשמות החזון הציוני הוא טען כי

.

רמתן המקצועית עולה על זו של תחנות במערב בזכות התערבותם של הרופאים בכיתות והוצאה

לפועל של מבהנים ואבחונים הפכה ארץ  -ישראל לדברי ברכיהו ל ' אור

לגויים ' .

76

כמובן כל אלו

קביעות סובייקטיוויות של ברכיהו בניסיונו ההסברתי  ,הפופוליסטי ואף התעמולתי לבסס עוד את

מעמד המחלקה בציבור ולהשיג לה תמיכה נוספת  ,תוך כיפוף גורמי סיוע לתכתיבי המומחים .
רשת גורמים המטפלים

בללך וכפלפותם

למסיכיאטר

יצירת קטגוריות שונות של ילדים  :נורמלים  ,עצבנים  ,מפגרים ועבריינים  ,השפיעה על סביבתו של

.

.

הילד הכוח הרפואי שאף להתבטא לא רק במוסד החינוכי עצמו  ,אלא גם בפריפריה כך למשל משה
וולף  ,בין הפסיכואנליטיקאים המובילים בארץ  ,קבע שאם רוצים לרפא תלמיד חולה על הרופא

' לחתור עמוק לתוך כל הנהגת חייו '  ,תוך שיתוף פעולה עם המחנך וההורה .
.

72

שם  ,עמ '

73

' התחנה להדרכת הילד '  ,ידיעות הדסה  , 8 ,חוב '

74

שם .

75

שם ; ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 31

57

.

11

,

, ) 1941

עמ '

. 126

עמ ' . 57

76

ברכיהו ( שם )  ,עמ '

77

מ ' וולף  ' ,למה פסיכיאטריה של הילד ? '  ,היגיינה רוחנית  ,ז (  , ) 1950עמ '

10

46

.

77

אם כן על הפסיכיאטר
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גבי

קאבאליון

' להכליל בתהום השפעתו את כל סביבת הילד '  ,דהיינו לכופף לסמכותו כל פונקציה אחרת  ,שאיננה

כשירה  ,על פי תפיסה זו  ,להבנת סתרי הנפש ולטיפול בהם .
מדובר כאן בתפנית  ,לפחות ברמת השיה  ,במערכת היחסים בין המטפלים המקצועיים לבין המטפלים

הטבעיים .

בנרטיב ההדש ירדו הורים ומחנכים ממעמדם כבעלי ברית שווי ערך וגויסו לצד

הפסיכיאטר ( או הרופא בעל ההכשרה הפסיכואנליטית ) למלחמה בהתנהגויות פסולות של הנער  ,כמו

.

הוסר משמעת בלימודים או אוננות ההורים והמחנכים ואתם אתיות ורופאים כלליים הפכו לגורמים

.

נחותים  ,שצריכים לקבל את תכתיבי הפסיכיאטר מצד אחד הם נדרשו לדווה לסמכות העליונה ,

.

ומצד אחר הם עצמם היו נתונים לביקורת  ,לאבחון ואף לטיפול או לסנקציות שליליות הדוקטרינה
הפסיכואנליטית הביאה להלך המחשבה שהגורמים המסייעים לא רק שהם בורים  ,מפני שאין הם
מכירים פרק הגון בפסיכיאטריה  ,אלא הם למעשה חולים פוטנציאליים שעלולים לסכן את

.

התפתחותו של הילד ברכיהו מצד אחד  ,וההנהגה הפדגוגית החינוכית בקיבוצי ' השומר הצעיר ' מצד

אחר הביאו את ' המצור על המשפחה '  ,כלשונו של הסוציולוג כריסטופר לאש  ,ואת הביקורת על

ההורות הטבעית לשיאם .
.

בתפנית זו בשיה השתנתה לא רק הגדרת ההורה הטוב והבריא  ,כי אם גם הגדרת טיבו של הילד לא
התייחסו אליו עוד  ,כמו בחשיבה המסורתית  ,כאל אדם רציונלי  ,היודע להבדיל בין טוב לרע ומשלם

.

על חטאיו בשלב הדש זה הפך הילד ליצור דטרמיניסטי  ,קרבן שלא באשמתו לשגיאות המטפלים

.

הטבעיים לא היה מדובר עוד בתיקון המידות או בטיפוח האופי של הילד  ,ולו באמצעות משטר

.

חינוכי נוקשה מעתה מדובר היה באישיותו של הילד ובהשפעות המזיקות של גורמים סביבתיים

.

עליה המוטו החדש קבע  :אשרי הילד שניצל מציפורני ההורים והמורים המזיקים

למחנכים בחסד עליון ' .

' החושבים את עצמם

78

למען אושרו של הילד הנהיגה המחלקה רשת מדיקליסטית  ,שבה הפסיכיאטר קבע למי הזכות לאבחן

.

ולטפל ועל מי הלה חובת הדיווח רשת הייררכית זו הייתה גרעין ראשוני למערכות רפואיות -

חינוכיות ממוקדות באישיות התלמיד  ,מערכות שהלכו

והתעצמו אחרי קום המדינה .

79

להלן יוצגו

מרכיבים של רשת זו .
רופא בית הספר

.

מתחת לפסיכיאטר  ,היושב ' במרומים '  ,עמד רופא בית הספר איתור ילדים ' פרובלמטיים ' וטיפול
בהם  ,בפרט באלה שהם בעלי הפרעות  ,מפגרים  ,עצבניים או עבריינים  ,התאפשרו בזכות הכנסת

.

הרופא אל בין כותלי הכיתה כבר לקראת סוף שנות העשרים הוכשר רופא בית הספר לטפל בבעיות

.

נפשיות  ,שכליות והתנהגותיות של התלמיד הוא הפך לשליה המהלקה  ,המחויב להתמסרות מוחלטת

.

למען שלמותן הגופנית והנפשית של התלמיד ברכיהו דרש מרופאיו ויתור על עיסוקים נוספים ועל
78
79

י ' רזן ואחרים  ' ,יסודות החינוך המיני בקיבוץ הארצי השומר הצעיר
צור ( לעיל  ,הערה

. ) 59

/

הצעה '  ,החינוך המשותף ,

1

,,

) 1937

 ,עמ ' . 32
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תדדה

139
-

פרקטיקה פרטית ,

80

לפי הנחיותיו נתבקש כל רופא בית ספר  -כחלק מהכשרתו וכתנאי

להעסקתו  -ללמוד ' פרק הגון של פסיכיאטריה של הילד ' ולעבור בעצמו טיפול

פסיכואנליטי .

81

ברכיהו ניסה להביא לכך שכל רופא יהפוך לבעל ברית  ,לבעל מעמד שווה לזה של פסיכיאטר  ,לא

.

לפני שקיבל על עצמו את הידע העליון על פי הרשימות של המחלקה מעטים היו חילוקי הדעות בין

.

.

העמיתים השיח מציג דוקטרינה מקובלת ורצויה  ,הנכפית ללא כל סייג על העושים במלאכה שלא
כבמערכות המוכרות כיום  ,בעלי מקצוע כגון פסיכולוגים ועובדים סוציאליים לא נחשבו כלל

כתורמים פוטנציאליים למערך זה .
אחות בית הספר
נוסף על הרופאים הוכשרו גם אחיות בתי הספר למלא תפקיד במחלקת ההיגיינה  ,כצעד של ' כיבוש

השוב ביותר שבין כוהות החינוך שלנו ' .

82

מלכתחילה הוגדר מקומה של האתות בסדר ההייררכי כנחות

.

מזה של הרופא הכללי  ,ומי שהגדיר וקבע זאת היה כמובן הרופא עצמו עדות על כפיפות זו של
האחות לרופא יש בדבריו של ברכיהו עצמו ,
שסיפר לא פעם כי פסל אחיות 'אינטליגנטיות

ומדופלמות ' ,

ה ' משאירות לרופא את העבודה

השהורה ' .

83

תחתיו ,

שניסו

ההייררכי

האישה

במיוחד לא אהב את אלו שחתרו
לערער את

והפטריארכלי .
תשמש

יציבות הסדר

הוא רצה שהאחות -

בתפקיד

' משרתת

של

ממושמעת '  ,שממלאה אחר ההוראות של הרופא
הגבר ,

84

ובמקביל קבע את תהום סמכותה של

.

האחות היה עליה לדאוג לחיסונים ולהיגיינה
ותברואה בכיתה  ,לאתר ילדים הולים  ,לקיים
שיחות  ,להקים אגודות בריאות ולהעביר הדרכה

להורים ' המזלזלים בהוראות הרפואה ' .

85

בתחום הפיזי  ,התברואתי וההיגייני הוציאה האחות לפועל את הנהיות הרופאים  ,אך מעורבותה ברוה

.

התלמיד הצטמצמה לאיסוף מידע ולדיווח בלבד עיניה ההדות ו ' הושיה הטבעיים ' הכשירו אותה לשמש

' לקיחת חומר מן
קה

:ך:בגך
תצלום וכיתוב

80

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 31

עמ '

.
.

מהוו פרסום של

.7

ברכיהו

81

שם  ,עמ '

37

82

שם  ,עמ '

43

83

שם  ,עמ '

42

84

על תהליכים דומים של יצירת הייררכיה בין רופא לאחות במערב ראו למשל - :
 . 64ק 1973 ,

85

.
Knowledge, New York

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 33

עמ '

.5

the Sociolotl o ( Applied

,

Study 0

ג

Freidson, Pro(ession o(Medicine

].

גבי קאבאליון
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גורם המדווח על המתרחש בנפש הילד .
להבנת הגורמים הגלויים ' ' .

8

86

בתהום הנפש הוגבל תפקידה ל ' הקירת מקרים ' ול ' מילוי שאלון

היא לא הוסמכה לפרש  ,לנתח  ,לאבחן ובוודאי שלא להתערב בנושא הרוה

בביה  -הבריאות
' צופי
ביפו " ס לבנות א '
וכיהוב
תצלום של
מתוך ,פרסום
'
תיתדרוה

המורים ,

1929

מיסוד תיבת השאלות המהיש את הגבלת מעורבותה של אחות בית הספר בתחום הנפש ואת כפיפותה

.

למערכת רפואית נוקשה האחות הוסמכה להשיב על שאלות בנושאים גופניים  ,לעומת זאת היא
נדרשה להימנע ממתן תשובה על שאלות בשטח הרגשי ; תפקידה היה לאתר את הכותב ( על אף

האנונימיות שבהתכתבות ) ולהביאו

לטיפול הפסיכיאטר .

88

למרות כפיפותה המוחלטת לרופא  ,ניתנה לאחות עצמאות מסוימת לשוחח בכיתה פעם בשבועיים

בנושאי היגיינה שונים .

89

שיהה זאת  ,שהתמסדה בווריאציות שונות במשך השנים  ,עסקה גם בהסברה

מינית ובעיקר בנושא הווסת של מתבגרות .
מורים
במקביל לצינור אחות  -רופא מוסדו אמצעים נוספים לאיתור בעיות נפשיות ולמיון נפשי של

.

אוכלוסיית התלמידים המורים הפכו לגורמים מדווחים באמצעות גיליון הילד וישיבות הצוות  .הגיליון
הנ " ל ( לעיל  ,הערה , ) 31

86

שם  ,עמ '

87

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 33

עמ '

.6

88

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 35

עמ '

. 158

89

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 31

עמ '

;6

43

.

עמ '

. 58

גילוי הילד הארוטי בארץ  -ישראל

141

היה אמצעי לאיסוף נתונים סוציאליים והתנהגותיים  ,אישיים ובין  -אישיים  ,של מרב אוכלוסיית

.

.

התלמידים באמצעות רשת זו שאף הרופא לדעת הכל על כולם המורה אסף מידע מרבי על כל תלמיד
והתבקש לברר היבטים שונים  -היבטים משפחתיים  ,לדוגמה  ' :יחס התלמיד אל אחיו
מענישים אותו הוריו ' ו ' שגיאות חינוכיות

שונות ' ;

ואחיותיו '  ' ,במה

היבטים התפתחותיים  ,למשל  ' :באיזה גיל החל ללכת

ולדבר ' ; היבטים התנהגותיים  ,כגון  ' :היכול הוא לשלוט בצרכיו הטבעיים '  ' ,האם הוא עצמאי '  ' ,האם

הוא מלשין  ,גס רוח ' ו ' מה מושך את סקרנותו בעיקר ' ; היבטים רגשיים למשל  ' :מסה הוא פוחד
היבטים שכליים  ,כגון :

' מה

זכרונו ' ,

' מהן

ידיעותיו

אישיים  ,לדוגמה  ' :האם ילדים מתרחקים ממנו ' .

90

בחשבון ' וימהו

בעיקר ' ;

אוצר המילים שלו ' והיבטים בין -

רישומי הגננת והמורה סיפקו לרופא מידע משמעותי

גם בכל הנוגע למיניותו של התלמיד  ' :הרגיל הוא להיכנס בבוקר למיטת אבא  ,אימא '  ' ,האם הוא בישן ,
חסר בושה  ,אונניסטן ' ו ' הרוצה הוא להיות ילד או ילדה

' 91 ,

ליקוט פרטים על העבר הרפואי אפשר

לפסיכיאטר גישה למידע אנמנסטי מרבי על כל תלמיד  ,תוך גילוי סימנים ' פרודרומאליים למחלה

העתידה להתפרץ ' ,

92

מבלי שהרופא יצטרך לבדוק את הפציינט.

גיליון התלמיד נתן בידי הרופא  ,הכל  -יודע והכל  -רואה  ,כוח וסמכות לפרש את הסימנים  ,לגלות

אותות מבשרי מחלה ולהכתיב למורים ולתלמידים את המשך הטיפול  ,וכל זאת לפי ה ' ידע העליון '

.

הפסיכואנליטי נוסף על כך העניק הגיליון לפסיכיאטר כוח של מומחה כל  -יכול בקביעת אופי
הטיפול בילד והשמתו  ' :כל הגננות מכל הארץ היו ממציאות למחלקה את גיליונות הילד בפרוס

.

האביב '  ,ובחודשי הקיץ היה הפסיכיאטר מחליט ב ' גורל הילד '  ,מבלי שבדק אותו הגיליון והשימוש
שנעשה בו מצביעים על כוחו של המומחה כשומר הסף של מערכת החינוך וכמפקח על סטייה בהברה

וכן על הקשר הלולייני  ,כלשונו של מישל פוקו  ,בין ידע לבין כוח מקצועי .

93

.

מתוך הרישומים של המהלקה לא עולה כל נגיעה בשאלות של חיסיון רפואי ואתיקה מקצועית כל

.

המידע על הילד הועבר לפסיכיאטר ללא אישור הילד ומשפחתו לעתים הופצו גם אבחנות פרועות

.

של הפסיכיאטר בקרב המורים ללא שמירה על כללים בסיסיים של חיסיון רפואי הדבר בלט במיוחד
בישיבות צוות  ,שבהן ידע הפסיכיאטר  ,ששימש סמכות עליונה  ' ,להראות למורים את הדרך המוליכה
למקומו של

הילד . . .

וגורלו בחברה כשיגדל ללא

תיקון ' .

94

הדבר העמיד את הפסיכיאטר  ,הגבר ,

.

כסמכות ידענית המפרשת את נסתרי הנפש ואילו הגננות והמורים  ,הפכו לגורם כפוף לו  ,שמדווח

ומקבל בכניעה את בשורתו ואת תכתיביו .
בדיונים על תלמידים בישיבות צוות מקצועיות  ,השתלבו יושר ושיטתיות מדעית מצד אחד

.

והשערות וספקולציות פרועות של הרופא מצד אחר מבלי שבדק את התלמידים הוכיח הפסיכיאטר
יכולת כמעט מאגית לזהות סימני מתלה ולהכתיב את דרכי

. 67 - 66

90

שם  ,עמ '

91

שם .

92

שם  ,עמ '

93

לדיון כללי ראו :

15

.
Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics , Chicago

1982
94

הטיפול .

למשל בישיבה מסוימת

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 31

עמ '

21

.
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~

שעסקה בילדה שפחדה מכלבים גילה ברכיהו שעל פי הגיליון הילדה פחדה עוד בשנות הפעוטון

.

נתון זה אפשר לו לקבוע מראש את אבחנתו  ,מבלי שבדק את הילדה עצמה בדבריו יש ערבוב של

בחורשתבקיטגא
' ביה " מ שנלר

בירושלים' ,

תצלום

וכיתוב מתוך פרכוס
של ברכיהו

.

השערות עם אבחון פסקני לצד ההנחות וסימני השאלה נקבעות עובדות ללא היסוס  ' :אם ילד פוחד

.

מכלב יש להניח שהוא איננו בריא בנפשו ילד כזה הוא חולה  ,הוא עצבני  ,עלינו להניח שחלק מן
האנרגיות הרוחניות של הילדה שלנו כבוש ומשום כך לא גלתה את כשרונותיה בגן ואינה מתקדמת
כעת

בלימודים ' ,

95

.

הגננות והמורים נחשבו לא רק כגורם מדוות הכפוף לסמכות העליונה בהדרגה הפכו למושא לאבחון
של בעיות נפש ולטיפול בהן  ' :אשרי הילד שניצל בתקופה זו מכף הוריו ומטפליו ויצא מתקופה זו

בשלום ' היה כאמור המוטו הפסיכואנליטי החדש .
פחות משהפת או ממתלות זיהומיות אחרות  .המהנך העצבני  ,הנירוטי  ,בעל הקונפליקטים הנפשיים ,
96

הרי בין כותלי הכיתה איימו סכנות הנירוזה לא

שסבל משגיאות חינוך בילדותו הגלותית  ,עלול היה להזיק לבריאותו הפסיכוסקסואלית של הצעיר

.

הגדל בארץ לפיכך הוטלה על הגננות והמורים התובה לעבור בדיקה נפשית  ,ובדיקה זו הביאה

לאיתור גורמים ' מזיקים '  ,וגרמה אף לסילוקם בסופו של דבר ממערכת החינוך אם הטיפול בהם לא

.

הועיל לפי רישומי המהלקה לא היה זה נוהל בעל תוקף חוקי  ,וכלל לא ידוע מה הייתה מידת
95
96

שם .

.

ד ' אידלסון  ,חייו המיניים של הילד  ,ירושלים [ תש " ד ] לפי ההפניות שבטקסט ולפי תוכנו ברור כי הוא נכתב
בראשית שנות השלושים

.

לוי הילד הארוטי בארץ  -ישראל

.

ההסכמה של המורים לקבלו לפי הדיווחים של ברכיהו הנוהל הופעל בכל מקום ותמיד בהצלחה  ,אך
לא ידוע לנו

מה היה היקף התופעה .

מכל מקום מעניינת הרטוריקה של ברכיהו  ,שהסמיך את עצמו לקבוע גורלות של בעלי מקצוע על סמך

.

אבחנתו הוא הציג את הנוהל הזה כמעשה למען 'אושרו של הילד ועתידו של העם '  -אם דאגו לטיפול

במורים ה ' עצבניי ם ' ,

97

העניקו אישורי כשירות וסילקו את הבלתי ראויים ,

98

הרי זהו עוד הישג של קדמה

ונאורות ; הנוהל ההדש הפך את המחלקה ל ' יחידה בעולם שהנהיגה חובת בדיקה למורים ' .

99

בדיווחו המעיט ברכיהו בפירוט הדרכים שבהן הושג מידע על מורה ' מזיק '  ,וכמעט לא נגע בעניינים
כמו מידת השמירה של אתיקה מקצועית  ,סודיות  ,כבודו של המורה וזכותו לערער בפני אינסטנציות

.

גבוהות יותר השיח העניק לרופא עליונות מוחלטת בשדה החינוך ויכולת בלתי מוגבלת לקבוע

.

.

גורלות על סמך הידע העליון לא עלו בשיה קולות מפקפקים  ,אלא להפך ההליך של אבחון
המחנכים  ,הטיפול בהם ואף פיטוריהם עקב בעיות נפשיות הוגדר כסיבה נוספת להתפארות בעם

ישראל כאור לגוים .
על בסיס ההנהות האלה מובן שהמורים הפכו לבלתי כשירים ולבלתי מתאימים להנחלת החינוך המיני

לילדים .

100

הורים
הבלטת הנזק שנגרם לילד על ידי המטפלים הטבעיים  ,במיוהד בשנים הראשונות לחייו  ,הצדיקה את

.

התערבות המחלקה במתרחש בין כותלי הבית ברכיהו רצה להשפיע על ידי ההדרת ' נוהגים בריאים '

בקרב המתנכים הטבעיים  ,כי ללא טיפול בבית התלמיד ' הרי העיקר  ,שורש הסטיות מן הבריאות

הנפשית לא נעקר והוא עלול להצמיח פרות באושים ' .
המתגלות אצל הילד  .לפתות לפי דיווחיהם של העובדים הסוציאליים השכבות החלשות הפכו
מרכזי לא רק לחינוך מחדש אלא גם לייעוץ ולטיפול אינדיווידואלי .
101

האימהות נתפסו כגורם העיקרי להפרעות
ליעד

102

.

אמנם בשיה של המחלקה לא צוינה עובדה זו כאמור בשית זה טושטשו לרוב היבטים עדתיים ,

.

תרבותיים ודתיים  ,וכמובן גורמים סוציו  -אקונומיים שעמדו ברקע מצוקתו של הילד ומשפחתו השיח

איחד וליטש את ההבדלים המהותיים בכור ההיתוך הארץ  -ישראלי  ,תוך קביעת קריטריונים אחידים

של אבחון וטיפול .
נוסף על הטיפול הפרטני במשפחות התבצעה החדירה המדיקליסטית אל בין כותלי הבית באמצעות

חוברות וספרים לאימהות שבהם ניתנו הנחיות מפורטות בשטחי החינוך השונים .
ברכיהו  ,לעיל  ,הערה  ,עמ .

97

) 31

' 49

ה ~mandatory medical certification -

98

זהו

99

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 31

עמ '

100

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 35

עמ '

154

101

ברכיהו ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '

.

.6
21

עמ ' . 140

102

פרל ( לעיל  ,הערה , ) 69

103

מ ' ברכיהו  ,מלידה עד שש :

255

לפי איליץ ' ( לעיל  ,הערה , ) 52

עמ '

. 77

.

הוראות חינוך וטיפול בילד  ,ירושלים

1933

.

103

בספרים ובחוברות
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הייתה קודיפיקציה והאחדה של פרקטיקות יום יומיות  ,מעין סדרה של ' מצוות עשה ולא תעשה ' ,

.

מאורגנת לפי פרקים  ,תת  -פרקים וסעיפים  ,כמו ספר חוקים הידע המדעי נתפס כמצדיק העברת
נוסחאות אחידות בשטחים רבים  -לא רק היגיינה  ,תברואה ודיאטה  ,אלא גם משמעת  ,תקשורת

.

ועניינים אמוציונליים ומיניים כשם שהנוסחה הדיאטטית ' ביצה ביום ' נחשבה מתאימה לכול  ,כך ויסתו

.

ונרמלו הרופאים בקודיפיקציה ההדשה את האווירה ה ' בריאה ' וה ' עליזה ' בבית היישוב היהודי  ,שהיה כה

.

הטרוגני מבהינה דמוגרפית  ,הפך בנרטיב הרפואי לאחיד כל הורה התבקש שלא לאיים על הילד  ,לא
להפחיד אותו ולא לנהוג כלפיו באלימות ;

המיניים של הילד בשעת הניקוי והרחצה ;

מתוך ' עליזות ומהשבות טובות ' .

106

104

105

כמו כן נאסר על כל ההורים ' לגעת יותר מדי ' באיבריו

בשעות הערב  ,בזמן השכבת הילדים  ,נדרשו כולם לפעול

בניגוד לאסטרטגיות חינוכיות מסורתיות  ,שראו בהורים בעלי ברית

של הרופא והמחנך  ,במיוהד במלחמה באוננות ,

107

הרי הפסיכואנליזה העבירה את ההורים תחת זכוכית

מגדלת וניהלה נגדם מתקפה רבתי  ,וזאת דווקא במסגרת מלהמה בעד נורמליזציה של האוננות .
ויסות פרקטיקות אינטימיות בין כותלי הבית הסתמך על הרציונל הפסיכואנליטי שקובע ש ' שגיאות

חינוך ' בחמש השנים המכריעות יכולות לגרום נזק לנפש הילד  .לפי האקסיומה הפסיכואנליטית
הבלחי מעורערת אם ההורים שוגים בכללי רחצת הילד או בבהירת המשחקים או בדיכוי האוננות
למשל  ,יהפוך הילד בבגרותו למופרע  ,שיכור  ,שתיין ,

אופיום .

ואפילו למעשן

קביעה

108

דטרמיניסטית ופסקנית זו אינה מותירה כל אפשרות להסברים אחרים ולגישות אלטרנטיביות בהתאם

.

לרקע החברתי של הילד או לסיטואציה המשפחתית שלו היא מבקשת לדון את החברה כולה בכפיפה

.

אחת בלי להבחין בין מעמדות כלכליים  ,עדות  ,קבוצות דתיות ומבנים משפחתיים שונים שגיאה
בחינוך היא תמיד גורלית  ,ועדיף שההורה יציית למומחה בשלב מוקדם

ולא יצטער אחר כך .

בהסתכלות סטראוטיפית זו ההורים  ,בדומה למורים  ,אינם מסוגלים בדרך כלל לחנך ולהדריך את
הילד בסוגיות הקשורות להתפתחותו הנפשית ולמיניותו ולהסביר לו את מה שעליו לדעת בסוגיות

.

אלה הם לעולם מזיקים

לו .

109

יחס ההורים אל צאצאיהם הוא תמיד ' יותר מדי סובייקטיבי מכדי

שיוכלו לדון על מצוקת הילד ולהדריכו מתוך גישה שלווה ואובייקטיבית ' .

110

הבלטת דמות ההורה כמזיק  ,הרסני ומרעיל הביאה את אנשי המחלקה לתפיסות אוטופיות לעתים .
אם שורש הבעיה הוא ההורים  ,שאינם מסוגלים ליצור סיטואציה מתאימה לחינוך הילד  ,חובתו של

הרופא לטפל בכולם עוד לפני החתונה  ,כך שידעו ' להסתכל בפרובלמות האמוציונליות בעצמם . . .
בהשפעות של הקשיים הנברוטיים של עצמם על

.

104

שם  ,הוראה מס '

201

105

שם  ,הוראה מס '

. 175

106

שם  ,הוראה מס '

.

107

בנאי ( לעיל  ,הערה

108

אידלסון ( לעיל  ,הערה , ) 96

109

הם ' הורים מרעילים '
e 1992

110
111

188

ילדים ' .

111

מכאן הדרישה הגרנדיוזית  ,שכמובן

. ) 30

עמ ' . 30

) ( toxic parents

לפי :

 Modern societies , Cambriת

,

Giddens, The:

o( Intimag ; sexualiel, Love and Eroticism
~

ברכיהן (~לעיל  ,הערה  , ) 35עמ ' . 154
ל ' קובי  ' ,פרובלימות שהורים יכולים לשגוע אותן '  ,היגיינה רוחנית  ,ז (  , ) 1950עם

.

202

.

.ג
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איננה ניתנת ליישום  ,להצעת חוק המחייב כל זוג לעבור בדיקה פסיכיאטרית לפני הנישואין .
מצור דומה על ההורות הטבעית מוכר לנו בחברה הקיבוצית  ,ושם היו לו תוצאות ויישומים מרשימים

יותר .

גם

בקיבוץ התרכזו

נגד

ההתקפות

ההורים

הבלחי

הארוטי .

מזיקות  -בפרקטיקות החינוכיות הפסולות בתחום

112

ראויים ,

ובעיקר

נגד אימהות

גם כאן הייתה הדגשה מרובה על

ההורים  ,מקור הרשע  ,המזיקים תמיד  ,מאחר שהם חוזרים על קונפליקטים של ילדותם ונוטעים

ב ' ילדיהם את משאלותיהם הבלתי  -מודעות והמודחקות מבלי שהם יכולים להעריך נכונה את צורכיהם

האובייקטיביים ' .

לעומת זאת הילד צויר

113

כמעין ' מלאך קטן '  ' ,חף מפשע '  ,קרבן תמים

הינוכיות .

של שגיאות

114

ההנהגה ההינוכית -

הפוליטית של הקיבוץ הרחיקה לכת יותר מן
המהלקה להיגיינה רוחנית והצליחה להכניע את
ההורים לחוקים ולמנהגים חדשים  ,להשתיק כל
קול של התנגדות  ,ולדחוק את האימהות הרחק

מבתי הילדים .

115

גם המהלקה לא נתנה שום במה לקולות

.

אחרים בדוחות הרשמיים לא דובר על מידת
שיתוף

הפעולה של המשפהות

ההתנגדות

של

הוגים

ועל

שהתנגדו

מידת

לתכתיבי

.

הרפואה מסיבות אידאולוגיות  ,דתיות או מצפוניות יתרה מזאת  ,המהלקה כלל לא התייחסה לעצם

קולות אחרים  ,ואלה נקברו תחת הריסות העבר הגלותי .
י
קיומם של
גילוי הילד כיצור

,

1929
מסתדרות
המורים
של

ארושל

.

אחד החידושים בשיח של המחלקה היה בתפיסתו של הילד כיצור ארוטי ובנרמול האוננות בעקבות

.

תפיסה זו אנשי המחלקה התייחסו אל המיניות של הילד מגיל הפעוטון כאל עובדה קיימת לעומת
הטקסטים הדתיים והשמרניים  ,שראו את הילד כישות אחראית ורציונלית  ,היודעת להבדיל בין טוב
לרע ומודעת להשלכות הרסניות של מעשיה ,

116

המודל הפסיכואנליטי הציג את הילד כיצור

.

דטרמיניסטי הנתון לשלילת כוחות בלתי מודעים ולהשפעות הילדות המוקדמת לעומת הטקסטים
שהזהירו את הילד מפני סכנות האוננות פן ימיט אסון על עצמו ועל סביבתו  ,הציג השיח ההדש

. ) 78

112

חזן ואחרים ( לעיל  ,הערה

113

ש ' גולן  ' ,הערכה פסיכולוגית של החינוך המשותף '  ,אופקים לחינוך ותרבות  , 5 ,חוב ' , ) 1948 ( 17

114

הזן ואתרים ( לעיל  ,הערה , ) 78

115

ברמן ( לעיל  ,הערה

116

ראו דיון אצל :
1 -3

) 24

.

108 ) 1962 ( ,

,

עמ ' . 30
ו
'

עמ ' . 66

Idea

" 1ח " ' , 70
לעיל  ,הערה , ) 4
 .קק ; לסקירת הספרות בארץ ראו  :קאבאליון (

.

. .

E H Hare, 'Mastrbatory Insanity: The History of

עמ '

67 - 44

הצלום מתוך פרסום

קתדרה 146

גבי

קאבאליון

.

הסתכלות חיובית על ההתנהגות ה ' אוטו  -ארוטיות ' כהתנהגות נורמטיווית ואוניוורסלית מתוך כך

החדירה המחלקה נוהלי עבודה וטיפול הדשים במספר ניכר של מוסדות חינוך של היישוב המאורגן .
ברכיהו ראה את התינוק כיצור פסיכוסקסואלי 'אסיר היצרים  ,שטוף תאווה וספוג תשוקה אגוצנטרית

לעונג ' מיום לידתו  .לכן סבר כי במיוחד בתקופת הינקות והילדות זקוק הילד להכוונה מתמדת .

117

התערבות חינוכית מוקדמת ככל האפשר תקבע את עתידו  ,את אישיותו  ,את יחסיו החברתיים ואת
מידת הסתגלותו לעולם של מי ש ' עוד לפני צאתו לאוויר העולם ' הוא אסיר יצרים

118 ,

בשית המקצועי ההדש יצא היצר מהגדרה פיזיולוגית  -גניטלית צרה והפך ל ' כוה החיים המנצח על

מעשי האדם ' ,

119

כמו ' ניצוצות ' המניעים ומאחדים את כל תכונות האדם  ' ,כל סוגי הרגש  ,חיבה

וקשר  ,כבוד וזלזול  ,אהבה הורית ורחמים ילדיים ,

הברות ועוינות ' .

120

מכאן אפשר להבין מדוע המושג חינוך ארוטי הפך אצל ברכיהו לשם נרדף לחינוך כללי  ,ומדוע ראה

.

במעורבות הרופא צעד הכרחי בהתפתחותו של כל אדם החל מן המציצה הראשונה הילד איננו עוד

' לות חלק '  ,אלא יצור עם ' תפוחים תאווה לעיניים '  ,יצור הרואה ושומע  ,קולט ומתרגם רשמים

מיניים מסביבתו  .כך העניקה הפסיכואנליזה הפרוידיאנית לפעוט ' כוה של צופה ' לא תמים כלל .
121

זהו שורש דאגתם של הרופאים לבעיות ' היגיינה של הדר השינה ' ,

122

ומכאן נבעה תביעתם להרחיק

את הילד מתדר המיטות של ההורים .
הסברה שהילד הוא צופה הצדיקה פלישה לתוך שטחים אינטימיים ופרטיים בבית התלמיד וקבלת
מידע על הרגלי השינה של הילד והוריו

(

למשל באמצעות גיליון התלמיד .
.
)

בחקירת תנאי הדיור שוב

טושטשו היבטים סוציו  -כלכליים  ,תרבותיים ועדתיים הבית הקטן והצפוף העסיק את הרופאים רק

מבהינת השלכותיו על ה ' ילד הצופה ' ,

123

והם לא נתנו דעתם כלל על קיום מנהגים שהלינו את הילד

.

בקרבת ההורים לא היה זה מעניינו של הרופא לזהות שונות בקרב עולים  ,לתקן את העוולות בחברה
ולדאוג לרווחתן של משפתות החיות בצפיפות ; עניינו היה בזיהוי ההרגלים הקלוקלים  -לפי
הקריטריונים המדעיים של התורה הווינאית -

ובהבאת ההורים להתנהגות ' נכונה ' .

.

על פי התפיסה הפסיכואנליטית הילד אינו תמים ; הוא סקרן וחטטן  ,מחפש הסברים ותשובות הוא

.

אינו רק רואה ושומע אלא גם שואל  ,באופן עקיף או מטפורי הוא רוצה לדעת לא רק מאיפה יוצאים

.

הילדים לעולם  ,אלא גם כיצד הילדים נכנסים לבטן האם הילד ' מסתכל ושואל  :כשמאיימים עליו

.

הוא מרגל  ,מחטט ושולח את מבטו פנימה '  124הרופאים פסקו ששאלות הילדים דורשות תשובות
 125גם
' מדעיות ' מתאימות  ,וההורים העצבנים דוחים את הילדים בקש ופוטרים אותם בדברי שקר ,
117

118
119

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 37

עמ '

61

.

מ ' ברכיהו  ,גיל ההתבגרות  :להורים ולמחנכים  ,ירושלים  , 1930עמי
ברכיהו ( לעיל  ,הערה

) 37

 ,עמ ' . 61

 . 167 120ק the Moralist, New Erk 1961 ,

 ,עמ ' . 139
 ,עמ ' . 5
 ,עמ ' . 66

,

0

Rieff, Freud: The Mind

51

.

.ק

121

ברכיהו ( לעיל  ,הערה

)1

122

ברכיהו ( לעיל  ,הערה

) 33

123

ברכיהו ( לעיל  ,הערה

) 31

124

מ ' ברכיהו  ,בית הספר והגן  :הלכות בריאות גופנית ונפשית  ,ירושלים , 1947

125

שם .

עמ '

131

.
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.

בעניין זה ניכרת היחלשות מעמד ההורים  ,משום שהם חסרי נוסחאות נכונות לצד התערבות קלינית
בנפש הילד היה צורך אפוא גם בהדרכה של ההורים והמורים ,

כדי שלא ישגו .

מתוך ההסתכלות המעמידה את היצר המיני ככוח החיים המאהד את תכונות האדם  ,הפכה האוננות

.

למושג שאיננו רק פיזיולוגי  ,אלא גם נפשי האוננות  ,הסבירו בתקופה זו  ,איננה רק התפרצות
החומר המסוגר החוצה  -פעולה פיזיולוגית טהורה

 -אלא היא תוצאה של פעולה נפשית עמוקה :

' במעשה זה ובסיבות הגורמים לו  ,מעורים יסודות נפשיים

עם וקים וחשובי ם ' .

126

שיעורי האוננות הגבוהים הביאו את

רופאי המחלקה לקבוע שמדובר ב ' הופעה
בקרב ילדים הן בקרב מתבגרים ,

בקרב בנות .

128

נורמלית ' הן

הן בקרב בנים הן

127

עם פרויד הפכה האוננות מתופעה אסורה

ופסולה  ,מחטא איום נגד האנושות  -למעשה ספונטני
ופשוט  ' ,תזמורת של יצרים

ורגשות ' .

5 giajRן
'

129

לעומת אנשי המקצוע השמרנים  ,וכמובן לעומת אנשי דת ,
שעוררו רגשי חרטה ואשמה אצל הילד  ,כדי למנוע ' מעשה
נגד הטבע ' ,

150

ניסתה

השחתת זרע לבטלה וכדומה ,

הפסיכואנליזה להציע טיפול לאלה שניזוקו על ידי מתנכים

.

פסולים הבעיה עכשיו לא הייתה באוננות  ,אלא בדיכוי

.

שלה  ,בהפחדה ובהענשה על אף המהפך בתפיסה הבסיסית ,
נראה באופן פרדוקסלי שהאוננות המשיכה לספק לרופאים
את אותם מטופלים אך האבחנות היו אחרות  :אלה טיפלו

במעשה תוך הטלת אשמה  ,ואלה טיפלו באשמה עצמה .
הצעד האדיר בכיוון של ' נורמליזציה ' של

החטא131

היה גם

בסיס להתקפה על ההורות המזיקה .ההורה והמורה הפסולים 'הזיקו לילד יותר מאשר האונניה עצמה ' .

132

הרתעת ההורים מלהתערב בעניין זה וההגבלות והאיסורים שהוטלו עליהם נטרלו למעשה את תפקודם

הספונטני והיצירתי והשאירו לקלינאים כוה ומרחב טיפולי  .הרי רק הם יודעים מה נכון לעשות .

.

עם זה בדיקה מעמיקה של הטקסטים מראה כי גם הרופאים היו נבוכים למדי בעניין האוננות בכמה

איור של מתקן לנער
למניעת אוננות ,
מתוך יפר שיצא
בשנת  1935במזרח
אירופה ותכליתו
הנפסדות
שלא יאמינו
לדעות
'...

הזדמנויות ניסתה המהלקה להציע ' מצוות עשה ' מתוך שהיא מוותרת על המודל הפסיכואנליטי
ומשובשות אשר
126
127

128

ברכיהו ( לעיל  ,הערה  , ) 118עם ,
ברכיהו ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ
ברכיהו ( לעיל  ,הערה  , ) 118עמ '

54

נתפשטו בעניין

.

' 109 - 108

129

ברכיהו ( לעיל  ,הערה  , ) 35עמ '

130

זוטא ( לעיל  ,הערה

; ) 30

. 64
.

.

108

בנאי ( לעיל  ,הערה

) 30

.

על היחס הדתי לאוננות ראו למשל  :ש ' גנצפריד  ,קיצור שולחן

ערוך  ,תל  -אביב  , 1978עמ ' קו ; שפיץ ( לעיל  ,הערה
131
132

לדיון ראו  :מרקום ופרנסים ( לעיל  ,הערה
ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 35
ישראל '  ,בריאות ,

2

עמ ' ; 117

ביולי ,

1934

)4

; )4

הייר ( לעיל  ,הערה

.

ראו גם  :אידלסון ( לעיל  ,הערה , ) 96

עמ '

2-1

.

) 116

עמ ' ; 16

עמ '

410 - 391

.

מ ' הודן  ' ,השאלה המינית בארץ

וראו מוטיבים דומים בגרסה הקיבוצית  :הזן ואחרים ( לעיל  ,הערה

) 78

.
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.

הדוגמטי ונסוגה לשיה פולקלוריסטי  ,המוכר גם בהלכה היהודית לדוגמה ברכיהו עצמו שכתב הצעות
טיפוליות כמו שחייה במרחצאות קרים  ,הימנעות ממאכלים מתובלים מדי ומשתיית אלכוהול ושימוש

ב ' מטה קרירה ולא רכה

ביותר '

133

-

כך נתן לאמונות מסורתיות ' לזהם ' את המודל הפסיכואנליטי

שלו  ,שהרי אם האוננות היא ' תזמורת יצרית ' טבעית  ,אין צורך בתכסיסים עממיים כדי לדכא את

התופעה.
איסור לקיים יחסי מין הטרוסקסואליים

.

על אף ההיתר ה ' פורמלי ' מצטיירת האוננות בשיה המקצועי כנחותה  ,דלה וחולפת בהשוואה למשגל

האוננות מתוארת כמונולוג של ' ריקנות '  ' ,בדידות ' ו ' התאמצות הדמיון ' וכ ' קריאה בהלל בלי הד ' .

134

בבוא העת עליה לפנות את מקומה ליחסים הטרוסקסואליים  ,לחוויה ארוטית מושלמת ' ,דו  -שיח רב גוני

ורב צללים '  ,שהכרחי לשלמות הנפשית .

135

על אף יתרון המשגל  ,הגישה הפסיכואנליטית  -בגרסתה

השמרנית  ,ששלטה בארץ גם במחלקה וגם בקיבוץ -

לא התירה יחסי מין מלאים בגיל צעיר .

136

לפי

.

ברכיהו ועמיתיו ' ההוויה המושלמת ' נועדה לברית הנישואין בלבד בשיה המקצועי נאמר  ' :ציידנו את

וזמניים  .בשלב זה עליהם להסתפק בכך ! ' .

הצעירים בפתרונות לתביעות היצר  ,אומנם חלקיים

קביעת הקו האדום לפי מוסכמות הבורגנות המהוגנת בולטת במיוהד במקרה של ' ילדה בצרה  ,בת

אינדיווידואלי .

 , ' 18נערה שפנתה לברכיהו באמצעות ' תיבת השאלות ' ובהמשך טופלה טיפול

י13

היילדה בצרה ' התלוננה על כך ש ' כהצי שנה מתחוללות בקרבה מלחמות קשות ' הנובעות מן
הקונפליקט בין הדחף לקיים יהסי מין עם ההבר לבין האיסור המוסרי שהיא חשה בהשפעת

היא וחנקה הסתפקו בינתיים בפתרונות הלקיים  ,אך שאלו  ' :האם להמשיך
יהד

ממש ? '

.

138

בזה ?

הוריה .

או מוטב שנשכב

בתשובתו פסק ברכיהו שהתגרות מינית הדדית ' לא רצויה ומזיקה לבריאות

( לא ברור על סמך אילו ממצאים מדעיים קבע זאת )  ,והוסיף שאין מקום לחציית הקו

הנפשית '

האדום .

.

בקונפליקט בין היצר לבין צווי החברה צידד אפוא ברכיהו באיסורים התרבותיים בתפיסתו הזעיר -

.

בורגנית הוא לא ראה מקום למהפכות בסדר הישן עצמות האיד  ,טען  ,צריכות להקשיב לקולות

.

האוסרים של הסופר  -אגו ולהתאים את הדחפים לעקרון המציאות  ,תוך איפוק והמתנה ברכיהו קבע

.

כי על הזוג להמשיך להתנהג לפי כללי ההגינות  ,שייצג הוא עצמו מתוך הזדהות עם איסורי ההורים

.

הוא הציע לזוג להיפרד לשנה ולחזור לפתרונות אוטו  -ארוטיים אינדיווידואליים מותרים שנה לאחר
מכן  ,אתרי שיתות טיפוליות עם ה ' ילדה בצרה ' שהתמקדו רק בה  ,העמיד ברכיהו את עצמו כסמכות

133
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ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 35
שם  ,עמ '

114

.

עמ '

. 117

135

שם .

136

ראו גרסאות מתירניות יותר של וילהלם רייך  ,אצל  :מ ' הודן  ,בחור ובהורה  :שיחות חברים בשאלות המין  ,ורשה
1930

.

137

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 35

עמ ' 156

138

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 35

עמ' . 156

; 157 -

הנ " ל ( לעיל  ,הערה , ) 124

עמ '

157 - 135

.

גילוי הילד הארוטי בארץ  -ישראל

עליונה והתיר לזוג להתהתן .

139

גם במקרה זה  ,אף על פי שברכיהו הסכים לדעת ההורים האוסרים ,

.

הוא לא עירב אותם בתהליך הטיפולי ובהחלטה לגבי החתונה הרי אפוא עוד דוגמה הן לנטרול

תפקיד ההורים והן לקשר לולייני בין ידע לבין כוח המומחה .
מיניות אצל נטרות
להוציא מקרים אחדים  ,כמו זה של ה ' ילדה בצרה '  ,נושא מיניות האישה לא העסיק במיוחד את

.

ברכיהו הוא התעלם מסוגיות חשובות הנדונות בתורה הפרוידיאנית כמו תסביך אלקטרה  ,דימוי
הדגדגן וקנאת הפין

140 ,

הוא ראה בתלמידים  -בהכללה  -אוכלוסייה שניזוקה משגיאות חינוך

.

וזקוקה בדרך כלל לטיפול פרטני באותה מידה שהוא התעלם מהיבטים מעמדיים  ,תרבותיים  ,גזעיים
וכלכליים  ,כך היה עיוור להבדלים בין המינים  ,למקומה של האישה בתהליך בניית הארץ וכמובן

.

לאפשרויות של שינוי בסדר הישן במילים אחרות  ,גם ברכיהו ניסח בשפתו קביעות פטריארכליות

.

המוכרות בשיח הציוני התייחסותו הספורדית לנערות שאבה דווקא מגישות מסורתיות  ,שמרניות ,

.

בלתי שוויוניות וספוגות תמות זעיר  -בורגניות לדוגמה  ,ברכיהו ציין שתרומת האישה לחברה היא

בכך שתישאר בבית ותדאג להמשך שושלת הדורות  .הווסת הראשון ' מכריז . . .
מצד אחד
למילוי תפקידה  :להקים דור חדש  ,לחנכו  ,לגדלו עד שיגיע לעצמאות ' .

שהיא כבר בשלה

141

ברכיהו קבע

שהווסת היא ' תופעה נורמלית בהחלט '  ,ושהטומאה היא ' עניין של הקדמונים  ,אמונת שווא ' .

142

ומצד

אחר הוא משתכנע שנשים ' מפרישות בשעת וסתן ארס במידה גדולה יותר  ,באופן שפרחים קטופים
ממהרים לנבול  ,כשהן נוגעות בהם ' ,
של האישה בבית ,

143

ובכך נתן למעשה תחמושת לאותם ההוגים שקבעו שמקומה

כדי שלא תזהם את סביבתה .

מוטיב הווסת שימש גם אצל ברכיהו תירוץ לריתוק הנערה ה ' חולה ' ולהשתקת תביעותיה

.

לאמנציפציה בזמן הווסת כש ' העצבים רגישים במקצת '  ,אין להרגיז בנות  ,מוטב להן לקצר את שעות
העבודה ולהימנע מטיולים ארוכים  ,מהרמת משאות כבדים  ,מהתעמלות מאומצת וגם מלימודים

ממושכים .

144

תמוהה עוד יותר קביעתו ש ' אי  -זהירות בזמן הווסת מזקינה האישה בפני זמנה '  ,ואם

הנערה תנוה  ,תזכה ' לרעננות ואריכות

ימים ' .

145

נראה כי מי שהיה יריב מושבע של מיתוסים

קדמוניים והתעלם מעולם המסורת והדת לא ראה סיבה לצאת נגד כל אלה במה שנוגע

לנערות .

בנושא האישה  ,נשמרת ברית בין הרופאים הגברים  ,הפועלים תמיד ' לטובתה '  ,גם כאשר אפנות
הדשות שוטפות את עולם הרפואה ,

. 157

146

ותביעות חדשות עולות בשיח הציוני .

,

. 17

139

שם  ,עמ '

140

על סוגיות אלה ראו למשל  :אידלסון לעיל  ,הערה  , ) 96עמ '

141

ברכיהו ( לעיל  ,הערה , ) 35

142

שם .

143
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גבי קאבאליון

סיכום

.

המהלקה להיגיינה רוחנית איננה מקרה שעבר ונשכה מן העולם במחלקה התקיימה דינמיקה בין ידע

.

לבין כוח מקצועי הידע הפסיכואנליטי העליון אפשר ארגון של רשת מקצועית ענפה  ,תוך כיפוף

.

פונקציות מסייעות לתכתיבי הרופא ברשת זו ידע המומחה לדלות את מרב המידע על התלמיד ועל

.

הוריו ומוריו  ,דבר שחיזק את כוחה הגישה הפרוידיאנית הפכה את התלמיד לאובייקט לתצפית רב -

.

.

ממדית למען אושרו הפכו גם מורים והורים ליעד מדיקליסטי חיוני מערכת זו  ,שהיטיבה לעשות
שימוש בקשר הלולייני בין ידע לכוח  ,הפכה את הרופא לשומר סף  ,מנרמל ומווסת המשפיע לא רק

.

במערכת החינוכית  ,אלא גם בפרקטיקות החינוכיות  ,המשמעותיות והאינטימיות בבית אמנם עם
קום המדינה נחלשה השפעת המחלקה  ,אולם פעילותה בישרה את התפתחותם של תהליכים דומים

בהגמוניה המקצועית .
בתהום החינוך המיני פיתחה המהלקה להיגיינה שיה אשר הדהד זמן רב במערכת ההינוכית ( הילד
כיצור ארוטי  ,חשיבות הסובלימציה בחינוך  ,התנזרות מינית לפני גיל שמונה  -עשרה  ,התמקדות
בשגיאות חינוך של ההורים

וכדומה ) ,

על פי שיה זה אוכלוסיית התלמידים כולה היא ' אוכלוסייה

בסיכון '  ,הזקוקה למעורבות מסיווית  ,הומוגנית ,

ריכוזית ושיטתית .

147

על אף ההתעלמות בעולם המתקר  ,אנו סבורים כי יש בקיום המהלקה משום עדות משמעותית על

.

הרהבת מוקדי ידע וכוח מקצועי בכיתה ובבית התלמיד מצד אחד נוצר במפעל זה שיח חדש בכל

.

הנוגע לאופיו ולמיניותו של הילד הארץ  -ישראלי זהו שיה שקבע את מקומם של הילד  ,של ההורה ,

.

של האישה ושל גורמים מסייעים בסדר החברתי הרצוי מצד אחר משורטטים כאן קווי יסוד לחדירה
רפואית לשטחים נרחבים שמחוץ לקליניקה הרפואית  ,וזאת בגיבוי מוסדות המדינה שבדרך

ובמעורבותם .
למרות הפער בין הכוונות המקוריות לבין התוצאות בשטח  ,הצליחה המהלקה להפיץ בשורה חדשה ,

להפעיל מערכת חינוכית  -רפואית הייררכית ולהוציא לפועל נוהל לאיתור תלמידים ולאיסוף מידע

.

ולדיווח עליהם באמצעות מערכת פורמלית לרישום ולמעקב  -גיליון התלמיד כמו כן הפעילה

הממלקה מערכי מיון ואבחון  ,על ידי מבהנים פסיכולוגיים ( טסטים פסיכו  -דיאגנוסטיים ובדיקת מנת

משכל ) ודיווחים של אחיות בית הספר  ,ומיסדה דרכים לטיפול פרטני בתלמיד  ,כגון קליניקות שליד

.

בית הספר והפניה לחינוך מיוהד או למוסדות לעבריינים צעירים בכך הייתה המהלקה לאבטיפוס
למערכות שהתבססו והתרחבו אתרי קום המדינה  ,כמו ה ' Child Guidance Clinic -של ד " ר ג ' רלד

קפלן  ,השירות הפסיכולוגי  -הייעוצי  ,מערכת החינוך המיוהד  ,מוסדות לעבריינים צעירים וכיוצא

.

באלו בכך  ,גם סימן לבאות  ,אנו

147

רואים חשיבות בלימוד מקרה זה .

ראו למשל טרד מיוחד בנושא ' חינ1ר לחיי משפחה '  ,החינ1ר החביתי ,

6

,

) 1970

.

