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 נראה בלתיהו מודע-לאהבלתי נראית לתוך אוקיינוס  רשת תפריׂש

 1השתקפות של הנפש על מפה בלתי נראיתה לכידת

 לינור שטיינהרדט

 

 את להטיל מתכוונים אינם הפראיים האווזים
 האווזים דימוי את לקלוט כוונהאין  מיםל  ,םהשתקפות

(Shigematsu, 1981, Haiku 199.) 

 

 תקציר

תוך מ, מרחב הטיפולי של המשחק בחולשל ההמטפל והמטופל חולקים את החלל האמורפי 

הזמן המשותף והקצוב, החדר הבטוח והמוגן  :קשיבות לגבולותיו הברורים של המהלך הטיפולי

 וכמובן המרחב המלבני והמוחלט של ארגז החול.

 

אל תוך הרשת הבלתי דרכו, במסע ב, כל אחד זמנית-בומשתתפים  שניהם, המטפל והמטופל,

מודע, לוכדת ומעלה -התתהאינסופי של נראית של דמיונם. רשת הדמיון מושלכת לאוקיינוס 

 וריפוי. הנפש תתרגם את אלה לצורות וסמלים. פצעשל  ֵתמות

 

אל פנימיותנו  ומאפשרים גישהחומר, בתבניות מוגדרות, בבצורה ומתגלמים רחשי הלב של הנפש 

על ידי  נבחרותמיניאטורות  הנחתופנימיותם של אחרים. תבניות נוצרות בחול עצמו או בעזרת 

 המטופל ומיקומן על שולחן החול.

 

המפה הפנימית של מסע הנפש ביום  :מפות בלתי נראותכמה במשחק בחול מובילות אותנו 

והמפה המוחשית המצטיירת  אט,-התהליך הטיפולי המתמשך והמתגלה אט מפת, עצמוהטיפול 

בסוף לפינות שולחן החול וב התגלותל, הניגודים בתוך נפשנו נוטים למשל –על גבי שולחן החול 

 .ובמרכז יפגשהל

 

                                                           
1, Volume 25, Number 2, Journal of Sandplay TherapyThis article was originally published in the 

2016. It is published in Hebrew translation in “Bein HaMilim” with the kind permission of Joyce 

Cunningham, Editor, The Journal of Sandplay Therapy, Walnut Creek, CA., USA.  .תרגמה 
 .יונת פישר :מאנגלית
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כללו ש, של ילד לאורך שנים אחדות )מגיל כשנתיים ועד חמש ושמונה חודשים(שמונה טיפולים 

מפת  :את המפות הנסתרות שמובילות את התהליך הטיפולי רטטיםסמ ,משחקי חול ספונטניים

המורכבת משלבים שונים לאורך כל התהליך, ולבסוף  ההמסע הפנימי שלו באותו יום נתון, מפ

 שולחן החול המלבני.בתוך תמונה שנוצרה של ה המדויקת המפה

 

משחק התהליך כחול, בלתי נראה, ים הלא מודע, נפש, צורה, גבולות, מרחב,  רשתמפתח:   מילות

 דמיון  ,בחול, השתקפות

 

 

 התוכן מבנה, החלל צורת

מיניאטורות, פנימי )רהיטים, מדפים, ה נוותוכ יוחדר המשחק בחול, חלונותיו, דלתות קירות

 ס.נֹומ  ט  ההסטינג של משחק בחול,  שלמוגן ה מרחבאת ה באופן לא מדויק מגדיריםמגשי חול( 

מחשבה מתוך לא  – נראה שאינולמרחב  תמודע-לא כניסהל שותפים מטופלהו המטפלבחדר זה 

 פגישה בכל. ןדמיוה על רשתידועה מראש שתשפיע , וללא כוונה כלשהו דימויונת להמכּו מקדימה

פגישה. הבאותה  עבודהל מתאים שגודלו מסוים תוכן הלוכדת דמיונית רשתלים  מושלכת

 בעל המלבני החול רגזא .החול ארגז בתוך קונקרטית צורה מקבליםו נראיםל הופכים הדימויים

קירות נמוכים,  בעלמוגן  מרחב היוצר מקבל לכס, מ  פוקּו תדנקול הופך הייחודיות הפרופורציות

 –בתוך המגש או מחוץ לו גבול בין הפכים:  מודע מבין את קצות מגש החול כ   הלא פתוח ונגיש.

 ממוקם גופנוכש .אמורפי הוא החדרמרחב  – לו מחוצהו ,ןעוצב כמלבמהמרחב בתוך המגש 

 מרחב את בשקטסוקרות  ינונועי, ובלתי נראה מודע-בחדר, הדמיון נודד במרחב לא באופן בטוח

 .החול ארגז פנים ואת החדר

-הלא אוקיינוסהרשת הנפשית הבלתי נראית המוטלת לתוך  .דימויים אינסוף חולפים ננובדמיו

 ייסורים, או שלום, הגנה, שלמות ואיזון(, פחדנטישה, כמיהה, כעס, בלבול, ) ֵתמות תלכודמודע 

מודעים מעולמו הפנימי של  היבטיםו אישימודע -לאאו מהארכיטיפיים,  היבטיםות משקפה
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תמזג עם צורת חול מו האינסופי "אוקיינוס"המשות מברגע זה מ נפרדרשת מה שנתפס ב   האדם.

 .סימבול נוצר כך תוךבואו מיניאטורה, 

שהם  מסוימים מרחבים אוכיוונים שני אין  במקום מסוים. סימבול זה מותקן בתוך ארגז החול

מחברת ש ,נוספת משמעותסימבול ל מעניקה סמלימרחב ל הואהופך גם  המיקום הנבחר .זהים

 ,Ammann, 1991; Ryce-Menuhin) וגברי נשי של לעקרונותוגם  זאת לעבר, הווה או עתיד,  כל

1992.) 

 לאב מודע-הלא בים לנוע מוסיף, הארגז למרחב הותאםקיבל צורה ו או לא ,מוסגר שלא מה

 לתוך הנפשית הרשת הטלתהיא ב נראית ליצירה הפעולהשל ה ראשית .סוףנעד האי הפסקה

שחק המ   לש נפשו .פיזי ממד הולהעניק ל ֵתמהות ממנו ללהע מנת על אפל סחף שלקיום -הטרום

 לדימוי פסיביים אובייקטים להפוך מוצהרתועובדות ללא כוונה  משתפות פעולה ווידי ובחול, עיני

ֵתמה ל המרא   שמשל מוקדמת נטייה ןארגז החול עצמו אילש תכןיי .משמעות בעל סימבולי

 על, יום אותושל  המסע נתיבי על המאורגנת סימבולית צורה תוךל ההשתקפות את ההמטיל

בצורה שתאפשר נגישות  מתלהיות מגול כהצרי ֵתמה .החול ארגז משטח של נראית הבלתי המפה

 ,Shahn) "תוכןה שלהמוחלטת  הצורה אוהמבנה "ש כותב ןהשא בן האמןלעצמנו ולאחרים. 

1972, p. 53). הטבע מקנה לעצמו  כיצדשל  שאלהב קהעוס ,באשלאר גסטוןהצרפתי  הפילוסוף

 .p) "חייםל גידול בית היא"צורה ו לצורות הסיבה הם חיים, צורות מצמיחים שחיים כתבצורה, 

114 Bachelard, 1994,.) 

. לגמרי הידוע האינשֵתמה  המגלםאובייקט נתון בעל צורה במשחק בחול אנו יכולים לבחור 

רוח או מים הפוגשים  בתנועה המחקהדינו על החול וליצור צורה חדשה, בילהשפיע גם  יאפשר

של דבר  וסיפור שבסופל הקדמה משמשותצורות הבמשחק בחול  חומר טבעי ומשנים את צורתו.

 "תוכן של הנראית הצורה אהו מבנה]...[  ורה לא הייתה יכולה להתקיים ללא תוכןצ" יסופר.
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(Shahn, 1972, pp. 60-61). אובייקטים, חול צורותשהאדם מבין,  מודעו וןמכּו סדר כל ללא 

 .רוחני-נפשיגם ו פיזי ,ספציפי לתוכןהפכו  ומיקום

 

 טריטוריה, תנועה, מיקום :בלתי נראות מפות

דיאגרמה של מסלול, ייצוג  – כךשל פני הארץ, או חלק מייצוג שטוח מפה: 

, דיאגרמה המראה את הארגון או ומהשמיים, ירח וכד ומה של כוכבים,ד

 The Oxford Dictionary of Current) מסוים דבר של הרכיבים את

English, 1992, p. 541). 

                                                                                                                                                                       

 בחול המשחק האדםהפנימית של  הנפשיתהמפה  למשלנראות,  בלתייש מפות  בחול במשחק

וגם  תאינדיווידואלי) בחול משחקשל ה המתמשך התהליך שלהיא אחרת  מפה ;מסויםביום 

הבלתי נראית של המרחב  והמפה ;(Weinrib, 1983, p. 98; Jackson, 2008) ת(אוניברסלי

 ישמאלה דיםצדה, וומרכז שלו מדומייניםה םאלכסוניהפינותיו,  – עצמו המגש בתוךהמלבני 

מקום ל בהתאםכמו כן,  .(Ammann, 1991, p. 41) יםרחוקהו יםקרובה םאזוריהו שלו והימני

 :שלומ מטרה יש. לכל כיוון מאונךמאוזן או  מלבןל הופך החול מגש –שחק בחול שבו עומד המ  

, לשמיים אדמההמ התרוממות מדגיש האנכי)גברי(,  שמייםל)נשי( ו מקביל לאדמה האופקי

 בלתיהלמפות  בנאמנותהוא יונעו  ועהחול ינו על שממוקמיםכל אובייקט וכל צורה  .לרוח גוףהמ

שפה  אהי מה-דבר למקם שלנו הבחירה. שלהם והכיווןאת המקום  נוסמיש עד ,הללונראות 

 אינסטינקטה באמצעות אלינו מדבר הטבעכאילו אנחנו חשים במשחק בחול ו, תת, מולדטבעי

  .תועקבו סימנים אחר של התחקות פרימיטיביה
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 אברמוביץ ליאלה: מהתרג

 

 

 מחשבההו התנהגותעל ה כחולה צבעיש להמולד שהאפקט היא מרומזת יותר אחרת  מפה

 מהקונקרטימנתק אותה  ,או הנסוג עולההמרחק, ה עברל הנפש את מובילכחול כמפה  .האנושיות

כשהתחתית  (.Steinhardt, 2000) שלנו הדרמותמות של מהֵת נקודת המבט  את  קימרחו

(, שולחן החול ארגז החולבהפנימיים  הדופנותהפנימית של ארגז החול צבועה בכחול )התחתית ו

 את הגוון יםמהדהד ווצבע חולהחומר  .בין הפנים לחוץת מובהקת הופך לסביבה בעלת נפרדּו

האלמנטים של חול,  ןבי המתקייםמשקף את הדיאלוג זה  הדהודנבחר, והכחול ההמסוים של 

 לארגזצרוליין  הםארגז החול  םלפני לדעתי שמתאימים כחולים פיגמנטים .בטבע מים ושמים
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 עומק ארגז החול הרטוב )צבע בעלל ובלטקו( תפחּו קעומ בעל ובהיר חזק גמנטי)פ היבש החול

   (.Steinhardt, 1997)( מים של סימבולי עומק עם תכתבמש

 שצורתואפשרי לעבוד בארגז שמלבנית או  תמיד יאהשאלה אם צורת ארגז החול ה נשאלת

ׁשּו בצורתמעגלית, מרובעת או   ,שוות יהןמידותש צלעותהן צורות המבוססות על  אלה כל. שהמ 

 המלבןואולם של הרמוניה ואיזון.  תחושה מקרינות אלו צורות .שווה יודיצ מכל מרחבשה מרכזו

 במסע ורמזיםומאוזן, קצר וארוך(  מאונךבאופן ויזואלי הפכים )מספקת ש גיאומטרית צורה ואה

המייצג  ,, לצד הימנימודע הפחות, השמאלי מהצד בתנועה תומך מלבןה .המרכז למציאת

אפשרות  מספק , עבודה(. המלבןבית הספר) מערכות יחסים מודעות בבית ובעולם החיצוני

 –האלכסונים שלו  .להתגלות שעתיד דינמי מסע של ותחושה מודע-ללא מודעהלדיאלוג בין 

 אובייקטים קרובות ולעיתים, נגדיות פינות יםמחבר – המרחק הארוך ביותר בארגז החול

. הם יכולים לייצג הפכים באישיות שעשויים ואל נגדיותבפינות  מונחיםמנוגדת  שמשמעותם

 להחושל מלבן ארגז  המסויםהגודל  אגו.-עצמיה וצירבסופו של דבר להיפגש במרכז, מקום האגו 

הבינה היטב את דורה קאלף  .ה של אדםיראיהשדה את בנוחות  תואם (לערך סנטימטר 72 × 50)

הדופנות הקצרות והארוכות  ביןש ספציפיותהגיאומטריות הפרופורציות ה ביןמערכת היחסים 

המידות של הדופן  פי על ריבוע בוניםשאם החול באופן כזה יצבה את ארגזי היא ע .חולה ארגז של

לפינה  תהשמאלי תהקדמי פינהההיוצא מ אלכסוןה(, סנטימטר 50 × 50חול )השל ארגז הקצרה 

 .(Jackson-Bashinsky, 1994) של ארגז החול כההארו הדופןיוצר את הימנית הרחוקה 

 

 שמונה ארגזי חול ספונטניים :אורון

עם  שנתיים. בתחילה שיחקבן כהיותו ב לשחק באופן חופשי בקליניקה שלי החלאורון 

לצורך עבודה זו בחרתי שמונה מגשים  המיניאטורות על הרצפה ובהמשך מצא עניין במגשי החול.

 חמש גיל עד כהבגיל שנתיים ועשרה חדשים ונמש ההחל זו התקופ .יצר שאורון כעשריםמתוך 

החול האלה כאילו מפות התפתחותיות בלתי נראות  מגשיניתן לקרוא את  .חדשים ושמונה
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המסע ובצורה שניתנה לכל  ם שונים שלהובילו את תהליך המשחק בחול שלו בכל יום, בשלבי

 גוון בעל מגש הרטובלעיתים באורון בחר באופן אינטואיטיבי  תמונת חול בתוך מלבן מגש החול.

מעניק נראה כי הכחול הבהיר שלו ש ,היבשמגש החול בולעיתים  ,והעמוק קובלט הדרמטיהכחול 

  השתמש בשניהם. הוא לעיתים פחות עומק.ותמיכה ו חלו כו

 

 חודשים עשרהבן שנתיים ו

 גברים ונשים ושל על-מיניאטורות קטנות של גיבוריבקדמת ארגז החול במפוזר אורון הניח 

את התמונה הזאת  לתאר ניתן .מגרפה בעזרת חול גרף שלתוכומעגל  מוקפים בחצי, רגילים

ראשונית של אם וילד,  ורובוריתא במערכת יחסיםבה ם מימתקיישהכול , "מציאות אחידה"כ

 .דיפרנציאציהאך ללא 

 

 

 

 

 

 

 

 

גיל:  ;שנוצר מאיסוף חולחצי מעגל  בתוך ייחוד חסרי אנשים; אורון, ארגז חול רטוב :1 תמונה
 שנתיים ועשרה חודשים
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  חודשים ועשרהבן שלוש שנים 

קופסאות של מיניאטורות לתוך כמה השליך  , ערימה. הואדומא מה גבוה-לבנות דבר אורון רצה

 האובייקטים.בוטח ביכולת של הארגז להכיל את כל נראה שהוא  בכל שטחו. החול ארגז

שהאזור הקדמי השמאלי מלא בבעלי חיים קטנים  ותאפשר לרא ,ערימהבכשמתבוננים מקרוב 

 .בחירות בסיסיות –על -גיבוריוגברים בעיקר בסוגים שונים של  כולו מלאהצד הימני  .וגדולים

חלק  ולא היעל המדף ו ותינוקות נשארמיניאטורות של  תנשים וקופסמיניאטורות של  תקופס

  .מה זו של חפציםיערמ

התחלה  –לידה והתעוררות  יכול לייצג אירוע של יצירה, כאוס חסר צורה אבל נשלטסוג זה של 

 המטריארכלי בידי עטוף עדייןופיע לתוך אור וסדר. אורון תלתודעת אגו ש מוכנותשל פוטנציאל ו

  .(Neumann, 1973) פטריארכיהלארבע הוא יתחיל את המעבר  בגילאך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חודשים ועשרה; השלכה סלקטיבית; גיל: שלוש רטוב חול מגש, אורון :2 תמונה
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 דשיםוח ושבעה שנים ארבע בן

הפכים ל, ובתוך כל צד יש חלוקה תמונת החול של הימני לצדהשמאלי  הצד ביןיש הפרדה ברורה 

 הצד, השמאלי הקדמי הרביע את ממלאים ומוות חיים של הגדולים הפכיםה. ןתוכה מבחינת

, גבעת חול גבוהה ימין בצד. גדול חיים עץם סביב ליפזור ועצמות דינוזאור שלדי – מודע הפחות

-גיבוריארבעה  המקיף מים כחולים סימבוליים, מפרידומכוון כחצי מעגל הפונה ימינה ב שעוצבה

 ושלושה קטנים כלבים שבעה ביןמפגש  מתנהל "הארץ כדור"השומרים על הגבול הקדמי. ליד  על

 המורם החול ידי על ןהמוג ,הרחוק הימני ברביע עולה תודעה תצמיחשל  התחוש .דרדסים

   .השמאלי בצד ההחזק יהמהמטריארכ ומרוחק

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיל: ארבע ושבעה חודשיםהבחנה בין ניגודים;   רטוב; אורון, מגש חול :3 תמונה
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 דשיםוח וחצי שלושהו שנים 5 בן

האחד בארגז הרטוב והאחר בארגז היבש. הוא  ,בחול משחקים שני ומשלים לבד עובד אורון

הוא  –מבקש להצטלם  מכן לאחרמבקש ממני לעזור לו להזיז את שני המגשים למרכז החדר. 

 ארגזי גם וכך, גדול הואכמה כמו מראה , לצדדים פורש את ידיוו עומד בגאווה מאחורי עבודתו

שורה: קירות גדולים ב ארגון חפציםשל  חשיבה המתחילשמאל  בצד היבשבמגש החול  .החול

דרקון  מאחור.יותר הגדול  מהאזור את המרחב הזההמפריד  ,במרחב הקדמי מאוזן גבוליוצרים 

במאונך בצד ימין המרוחק. מגוון רחב של  מונחותקיר. שתי מגרפות במאונך ל מוצב ארוךסיני 

יתכן י .הונחו כמה כריכים ישמאלה צדב בלא ,האזורים בשניאובייקטים גבריים מפוזרים 

  .נשית נוכחות ללאומודע -לא באופן ,עצמו הזין אתשהגברי מתחיל ל

. מנוגדותסימבולית בין פינות  תקשורתב, לרביעים כמאורגן נראה ימין בצד הרטוב החול מגש

 ,ביתיים ואובייקטים עצים של מגוון ממוקמים הרחוק השמאלי אזורב האלכסון על, לראשונה

 לצד עוף חול המסתירפגסוס, נחש צבעוני  מונחים הקדמי אזורבו, ורודהּו כחולה מצלמה ובהם

של עצים ביבה בתוך ס השימוש בסימבול המצלמה .בסמוךהמונח  אמבטו קטן ריאצלם ספ

 האלכסון. מתפתחתרציונלית  ליכולת גיתמ   מחשיבה המעבר את להכין עשוי מיתולוגיים יצוריםו

, באזור הימני ממולועצים,  כמהוגשרים  שני מעמיד הקדמית תהשמאלי פינההמהיוצא  האחר

, תקשורתהאלה נראים כמובילים את רעיון  קטן. על-וגיבורקרן -חדגשר, סולם,  יםניצב ,הרחוק

 והחד העל-שגיבורבשעה  ,שמחוץ לעולם תנועה של והכנה במטריארכלי התלות עזיבת, חיבורה

 .פתוח נשאר המרכז. נשארים מאחור לחכות קרן
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 אורון, מחבר שני מגשים; גיל: חמש ושלושה וחצי חודשים: 4 תמונה

 

 

 

 

 

 

 

 

יבש; גבול אופקי בין אזורים מטריארכליים ופטריארכליים, צד  חול מגש, אורון: 5 תמונה
 שלושה וחצי חודשיםו: חמש גילשמאל של שני מגשים; 
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רטוב; גשרים והתחלות של קשרים אלכסוניים בין הפינות הנגדיות,  חול מגש, אורון :6 תמונה
 שלושה וחצי חודשיםו: חמש גילבצד ימין של שני המגשים; 

 

 דשיםוח ושבעהשנים  חמשבן 

את שולחן בהם , וממלא חייםבעלי  גם בהם ובהירים, כהיםגדולים אובייקטים בבוחר  אורון

 בתוך. 3 מתמונהלמדי  שונהה, נשלט בלגןשל  יאהחול היבש. התחושה הכללית של הסצנה ה

 עם יבשה דלעת, עגולות)בקתות  פוטנציאליים חיים לייצג שעשויים כאלה ישנם אובייקטיםה

(, מבנה אבן פרהיסטוריסוג של  –דולמן גדולה של פרה( ולידה מחדש ) גולגולת) מוות(, זרעים

 היא היצור האנושי היחיד. בלתי מזוהה לבנה בובהבמרכז(.  קטןקיום עצמאי )צב 
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 ולידה מחדש,סמלים של מוות, הישרדות במלא  חול מגשיבש;  חול מגשאורון,  :7 תמונה
 שבעה חודשיםושנבחרו בקפידה; גיל: חמש 

  

 

 וחצי חודשים( שבעהוחמש שנים  בן) אחר כך שבועיים

שאולי  ,שורות של דינוזאורים יצירת. ארגז החול היבש משמש לסדר של חדששלב תחילתו של 

יותר  בהיר. החול היבש שלושה חיילים גדולים וצ'יף אינדיאני בקאנו, היושב אדם מאיימים על

 של אור וסדר. הולדתםיתכן שהוא נבחר לייצג את י, והרטובמהחול 
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סיווג, ניגוד וארגון של דינוזאורים, חיילים ואנשים חזקים;  ;יבשאורון, מגש חול  :8 תמונה
 חודשים וחצי ושבעה חמש: גיל

 

 

 חודשים ושמונהשנים  חמש בן

שורות אנכיות של צדפים, חיות, מסכות קטנות,  12 לארגון משמש היבש החול ארגזשב המרחב

 לקו מרוץב ביניהםמתחרים הם כאילו  המאורגניםביצים, פירמידה שחורה, דייג, אוצר, תוף, 

 מחדש ולידה". טבע, אינסטינקט, אוצר, לידה, מוות חיות מרוץ" וז פעולה מכנה אורון .הסיום

  .הארגז של השמאלי הצד קדמת על התלוי זהבמוה פרסזכות בל דיכ בסיום יחדיו עומדים
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 ביצים, מסיכות, צדפים, קטנים חפצים", חיים בעליאורון, מגש חול יבש; "מרוצי : 9 תמונה
 חודשים ושמונה חמש: גיל; אופקיים בטורים מסודרים חיים ובעלי

 

 

  סיכום

 התפתחות שלבישל בהתפוררות חלקית תמיד  המלוו חדשים ומבנים התפתחות שלביהגעה ל

ובהחלפתם , ילדלכמו אלה שבין אם  ,יציביםשל דפוסי התקשרות שבעבר היו  שחרורב, קודמים

  .רחב בקנה מידה שחררמתפתח ומ ,מראה של העולם אהחול עצמו הו .בדפוסי תקשורת חדשים

חול הזהות  .ומיקום מינרלי בסיס, צבע, טקסטורהפי לחול  לסווג יכול ,חולה אספן, הארנופיל

רים והפז החול רייגגר חיים.האבולוציה של הגיאולוגיה והזמן, המספקת עדות להיסטוריה של 

 כינאמר  הם, שעליהאינסופיכחול ה במרחבכוכבים ה אינספור צביריהושוו ל פני כדור הארץעל 

 ההפרדה את מספקים החול ארגז גבולות (.Willis, 2013) החול יגרגיר מספרמ גדול םמספר

 .בתוכו המתארגנים יוצאי הדופן םרועייהאלבין  ארגזה של הגשמיים האספקטים בין הנדרשת
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 הם – חיהה עורעץ, ה, קליפת אדםה עור, קונכיותממברנות,  –הטבע שיוצר הגבולות הטבעיים 

 בסביבה הנמצאיםהחיים  הדברים מכל כלשהופנימי תוכן  המפרידותנות ימג מחיצותמשום 

 ,חומרים ה שליציאלגוף לכניסה ו פתחייש  שבוהגבול האישי שלנו,  אהעור הי מעטפת .החיצונית

לות. כשהדמיון שלנו פוגש את ארגז החול, אנו מתחילים ואך הדמיון שלנו חי במרחב ללא גב

מעבר להיגיון כדי לחוות את  לנוע צורך ישהמטפוריים של המרחב הפנימי. " הממדיםלחוש את 

  .(Bachelard, 1994, p.150) בדבר הקטן" הנמצא הגדול הדבר

 עתידהוהווה העבר, ה מןדימויים  השב ,יומיחוויה המתעדת נקודה אחת במסע  הוא ולבח משחק

 עצמו על ףימשק הדימוי .הזמן לאורך דימויים של הרחבבלבד בזרם  אחת תחנה – וינפגשים יחד

 . מרוצה שמרגיו

 

 מקורות

Ammann, R. (1991). Healing and transformation in sandplay: Creative processes 

become visible. LaSalle: Open Court. 

Bachelard, G. (1994). The poetics of space: The classic look at how we experience 

intimate places. Boston, MA: Beacon Press. 

Jackson-Bashinsky, B. (1994). Off on a tangent. Journal of Sandplay Therapy, 4 (2), 

pp. 48-67. 

 

Jackson, B. (2008). Mapping the cycle of sandplay process. In R. R. Mitchell and H. 

S. Friedman (Eds.), Supervision of sandplay therapy (pp. 53-64). London: 

Routledge. 

Neumann, E. (1973). The child. London: H. Karnac Ltd. 



17 
 

The Oxford Dictionary of Current English (1992). New York: Oxford University 

Press. 

Ryce-Menuhin, J. (1992) Jungian sandplay: The wonderful therapy. London: 

Routledge. 

Shahn, B. (1972). The shape of content. Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press. 

Steinhardt, L. (1997). Beyond blue: The implications of blue as the color of the inner 

surface of the sandtray in sandplay. The Arts in Psychotherapy, 24 (5), pp. 

455-469. 

Steinhardt, L. (2000). Foundation and form in Jungian Sandplay. London: Jessica 

Kingsley Publishers. 

Weinrib, E. (1983). Images of the self. Boston: Sigo Press. 

Willis, R. (2013). The magic of sand. Intelligent Life Magazine (online). 

Shigematsu, S. (Trans.) (1981). A Zen forest: Sayings of the masters. New York & 

Tokyo: Weatherhill.  

 

  


