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מיקוד שליטה חיצוני ומיקוד שליטה  בין שמתח לכתוב על ה בפרוייקט זה בחרתי 

 פנימי 

,  ושיעל מע חראיא  גורם לו להרגישש אדםהוא כוח בנפש של  מיקוד שליטה פנימי ה 

  .גורלועל ו  לו מה שקורהעל 

גורמים חיצוניים משפיעים  שלהרגיש אדם ל  וח שגורםכ  הואומיקוד שליטה חיצוני  

  .י על מה שקורהא ולא אחר , עליו והוא לא שולט על המצב שהוא נמצא בו

 דפרק בראשית    בלהקין ו

  (חקלאישהיה )קין  :הם של אדם וחוהבני  -שני אחיםהולדתם של הסיפור התחיל ב

  הקריב קורבנות ניסו ל ם אלוהים ו עשניהם היו בקשר   .(צאןה ע שהיה רו)בל הו

ְוֶהֶבל ": )גדי בכור שהיה הכי טוב(  בל נתן לוהאת המתנה ש  העדיף אלוהים  .עבורו

ַקִין  -ְוֶאל ִמְנָחתֹו.  -ֶהֶבל ְוֶאל-; ַוִיַשע ְיהָוה, ֶאלהּוא ִמְבֹכרֹות צֹאנֹו, ּוֵמֶחְלֵבֶהן-ֵהִביא ַגם 

ַוִיַחר ְלַקִין "   מצב זה העליב את קין.. ה'(-)בראשית, ד', ד'  "ִמְנָחתֹו, לֹא ָשָעה;-ְוֶאל

 )בראשית, ד', ה'(."  .ְמֹאד, ַוִיְפלּו ָפָניו

 אלוהים ראה שקין נפגע ואמר לו : 

ֵתיִטיב, ְשֵאת, ְוִאם לֹא ֵתיִטיב, ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרֵבץ; ְוֵאֶליָך, ְתשּוָקתֹו, -ֲהלֹוא ִאם 

   )בראשית, ד', ז'(. בֹו.-ְוַאָתה, ִתְמָשל 

ויגדל בשבילו    ,ישתדל יותר קין שאם אחת מהן היא  :לפסוק זה יש שתי משמעויות

המשמעות השניה היא   המתנות שלו יותרריך את ע הוא י ,יותר טובים פירות וירקות 

יכח אחריות על עצמו וישלוט  לול לחטוא ושהוא  ע אלוהים אמר לקין שהוא ש

 . חרת הוא ידרדר, א ביצרים שלו

דיוק באותה הדרך ב, נכנע לחטא והלך אך קין החליט לא להקשיב לאלוהים

הרצח   לאחר רצח את הבל מתוך קינאה חזקה. הוא   :ם הזהיר אותו ממנהשאלוהי

את   לשא לוהיםא  '(.)בראשית, ד', ט  "אי הבל אחיך " בל אלוהים שאל את קיןהשל 

הוא רצה לתת לקין  כי  אלא שלא ידע מה קין עשה להבל,  מכוון לא  קין איפה אחיו,

  .אחריות על מעשיו ולהודות בטעותו חת קהזדמנות ל

 ( ')בראשית, ד', ט לא ידעתי, השמר אחי אנכי" " :קין ענה לו

  ,יוש חת אחריות על מעקלא רצה ל הוא   .מיקוד שליטה חיצוניעל עצמו  הפעיל קין  

שהוא   לפנישאלוהים הזהיר אותו  וזאת על אף   ,אשם העובדה שהואהכחיש את ו
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שליטה  המיקוד  וון שימכ  ,במיוחד היא בעייתית הכחשת מעשה זה . עלול לחטוא

 .אלוהיםאזהרתו של הרצח וגם כלפי חוסר הקשבה לביצוע י  כלפ  מופעל גםחיצוני ה

לעבוד    הוא לא יצליחאת האדמה.  וקילל עבורו  קיןניש את עאלוהים ה רצחהעל 

ון  ו ימכ ו,ניש את קין בדרך הז עה אלוהים  .רך לנדודטוא יצה  לכןו  חייו,באדמה כל 

 העונש קשה עבורו.  ן , לכבה והיה תלוי מחקלאות ס תפרנה   ,שקין היה עובד אדמה

 ( ָגדֹול ֲעֹוִני, ִמְנשֹא." )בראשית, ד', י"ג": אחרי העונש קין אמר לאלוהים

.  לו הקלה בעונש למרות שחטא  עשמגיחשב קין דרך אמירה זו של קין אנו מבינים ש

מבקש הקלה על   -  חיצונימפעיל מיקוד שליטה  , אבל עדייןהוא מכיר בזה שחטא

שאלוהים  העונש    שמגיע לוון שהוא לא חושב שהחטא שלו מספיק חמור העונש מכו

   .נתן לו

 

מיקוד שליטה חיצוני ומיקוד שליטה  בין משקף את המתח שסיפור  סיפור נויש 

 פנימי 

 

 ג  פרק עץ הדעת בראשית

  ץאותה לאכול מע הלחווה ופית פנההנחש   .אדם וחווה בגן עדןסיפור זה מתחיל ב

שאם  כשאמר הוא אמר שאלוהים שיקר להם   .אלוהים אסר זאתלמרות ש  ,הדעת

כלו מעץ הם ימותו, והאמת היא שהוא פשוט לא רצה שאדם וחווה יהיו  אהם י

  .תהיה להם מודעות עצמית  -רכלומ אנושיים,   ,יהיו הומנייםו  כמוהו

ְתֻמתּון׃" לֹא־מֹות  ֶאל־ָהִאָשה  ַהָנָחש  ִמֶמנּו   ַויֹאֶמר  ֲאָכְלֶכם  ְביֹום  ִכי  ֱאֹלִהים  ֹיֵדַע  כי 

 ( 'ה-)בראשית ג', ד'  "ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵכאֹלִהים ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע

 . פיתחו מודעות עצמיתמהעץ והם  לאכול  אדם וחווה  שכנע את נחשכך ה

אלוהים  .  רוםעהוא  כי שהוא מתחבא ממנו  ואמר ל , אדםאדם אל  כשבא אלוהים

  ?ערום אתהמאיפה אתה יודע ש "שאל

ויֹאֶמר ִמי ִהִגיד ְלָך ִכי ֵעיֹרם    ויֹאֶמר ֶאת־ֹקְלָך ָשַמְעִתי ַבָגן ָוִאיָרא ִכי־ֵעיֹרם ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא׃"

 ( י"א-)בראשית, ג', י "ֲאָכל־ִמֶמנּו ָאָכְלתָ ָאָתה ֲהִמן־ָהֵעץ ֲאֶשר ִצִּויִתיָך ְלִבְלִתי  

ויֹאֶמר ָהָאָדם ָהִאָשה ֲאֶשר ָנַתָתה ִעָמִדי ִהוא ָנְתָנה־ : "שחווה פיתתה אותו עונהאדם 

 ( )בראשית, ג', י"ב  "ִלי ִמן־ָהֵעץ ָוֹאֵכל

אדם היה   .ריות על מה שעשהחחת אק מכוון שלא רצה להאשים את האישה אדם 

את האשמה על    שליךה , הואלמרות זאת של אלוהים. שהוא הפר איסור לכךמודע  

  .תן לומהעונש שאלוהים יוך פחד ת מ ,האישה
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ַויֹאֶמר ְיהָוה   :"אותה הפית ש נחהלחווה, והיא אמרה לו ש פנה  אלוהים   לאחר מכן

)בראשית,   "זֹאת ָעִשית; ַותֹאֶמר, ָהִאָשה, ַהָנָחש ִהִשיַאִני, ָוֹאֵכל.- ָלִאָשה, ַמה  ֱאֹלִהים

 (', י"גג

 .את האשמה על הנחש שליכהחת אחריות על מעשיה והקגם היא לא רצתה ל

 

 :ה' מעניש את שלושת החוטאים

  ואב ללדת ילדיםכבכך שיהיה לה  , את חווהח ממנו את הרגלייםק בכך של את הנחש

במקום שהפירות   ,רך לעבוד כדי לקבל אוכלטצשהוא יבכך  ואת אדם העניש 

הוא גירש אותם מגן   בנוסף לכך  עבורו בלי עבודה, כמו בדן העדן.   והירקות יצמחו

 .עדן

 

חת אחריות על מעשיהם  קלא רצו ל: הם  פעילו על עצמם מיקוד שליטה חיצוניההם 

וכל אחד מהם הפנה את האשמה על מישהו אחר, האדם האשים את האישה  

הכחישו את האשמה שלהם מאלוהים, אך  כולם  .והאישה האשימה את הנחש

  .אלוהים ידע שהם חטאו כולםלמרות זאת 

 
בתוך  "מיקוד שליטה חיצוני" ו"מיקוד שליטה פנימי"  אני פוגשת את המושגים 

 . עצמי, כשאני בדילמות ומחשבות

 

בדרך כלל אני מרגישה מיקוד שליטה פנימי כאשר אני מודעת לכך שאני אשמה  

במשהו. אבל לא בהכרח שכל האשמה היא עליי, אלא יש גם גורמים מבחוץ כמו  

אדם אחר, חוק או מזל שמשפיעים על המצב. אני יכולה להרגיש רגשות אשמה, אך  

ה פנימי, מכוון שזהו רגש לא נעים ועצוב ולא מיתמקד  רגש זה אינו מיקוד שליט

 בלקיחת אחריות על מעשים.  

 

יחד עם זה, קורים לי מצבים שמתוך פחד מהאמת אני משכנעת את עצמי שאני לא  

אשמה בהם, אך לא מצליחה לשכנע את עצמי עד הסוף. בדרך כלל אלה טעויות  

, מכוון שלחשוב עליהן קשה  שאני שמה לב אליהן, אבל אני לא רוצה לחשוב עליהן

מידי ולא נעים, והבעיה נשארת. אני יכולה בכל זאת לחשוב שאני לא עשיתי טעות  

 אבל זה לא יעזור.  

 

לדוגמה, היה לי מקרה בחיים, שהחברה הכי טובה שלי בגדה בחבר שלה. אני  

  סיפרתי לו על זה, כי הוא היה נראה לי בחור טוב, וחשבתי שלא הוגן שהוא לא יגלה
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את האמת. בנוסף לכך אני שפטתי את החברה שלי על מעשה הבגידה, שבעיני היה  

 מעשה רע מאוד.  

 

והיא הרגישה   לאחר שסיפרתי את המעשה של חברה שלי לחבר שלה, הם ניפרדו

עצובה מאוד. התחלתי לחשוב על כך שלא הייתי צריכה להתערב, והייתי צריכה  

 להיות בצד של חברה שלי, למרות שאני חשבתי שהיא לא צודקת.  

 

ניסיתי להרגיע את עצמי במחשבות שעשיתי מעשה טוב ושהמקרה הזה רק לטובת  

י גם אני בחברה שלי,  לשניהם אבל בכל זאת אני יודעת שבסופו של דבר אני בגדת 

והיא אפילו לא יודעת מזה. למען הצדק היא הייתה אמורה לגלות שאני זו שסיפרה  

על הבגידה לחבר שלה, כדי שהיא תחליט איך להתייחס אליי ואולי אפילו תפסיק  

לדבר איתי. אבל אני לא רוצה שזה יקרה כי היא יקרה לי והיה לי לא נעים. ובנוסף  

 ים את מעשי.   לכך יש צדדים שמצדיק 

 

חת אחריות  קבסיפור זה הפעלתי על עצמי מיקוד שליה חיצוני מכוון שלא רציתי ל

על מעשי ולא מצאתי בעצמי את האומץ לקבל  את העונש שמגיע לי על הבגידה  

 שעשיתי .  

 

מושלמת, יחד עם התבוננות על התנהגותי עולה   אלפעמים אני מתנהגת כך כי אני ל

    ו שהעולם כזה?”“אני כזאת א לי השאלה 

משפיעה על עצמי? או שאני עושה את מעשי    אנימכוון ש  יכלומר אני עושה את מעשי

משפיע עלי? שאלה זו מתמקדת במיקודי שליטה חיצוניים  העולם מכוון ש

ופנימיים. העניין הוא במודעות עצמית למעשים שנעשו על ידי, או לא לקחת 

י. בשיקול הדעת שאני עושה עם  אחריות על מעשיי ולהאשים את העולם במעשי 

לא למצוא בעצמי את    -עצמי, באומץ ובכוח שלי לקחת אחריות על מעשי, או ההיפך

 ן. הכוחות לשלם על הטעויות שלי ולהכחיש אות 

 

  :חיצוני שליטה  מיקוד תמונות שממחישות 3 ישנןשעיצבתי  בפוסטר 

  כי" שני בני אדם שמאשימים אחד את השני כמו אדם וחווה מהסיפור התנ 

   האישה שבה כולם מאשימים את תמונה

   שלו ונשע ומה שבורח מהכלא ותמונה של אדם 
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ט שמסמל  פטיש של בית משפ צויירמ  -תמונה הרביעית יוצאת דופןה

לוהים שפט  מכוון שבסיפורים התנכיים א. יוט פמשואת  ואלוהים של ותט לחהה את

ואף   ,להתחמק מרות שהם ניסול ניש אותם על מעשיהם כפי שחשב לנכוןע אותם וה

   .את האשמה על עצמו חתקל אחד לא רצה

 

 

 


