
ריגולוכיסב •וווומ 

(יז המישר) 

תא היגולוכיספ יחנומל הדעווה השדיח המלש הנש לש הקספה דחאל 

הלכש ,רורחש,٦ תמחלמ י"ע המדגנש ,וז הקספה ימיב '.טישת וילסכב התדובע 

הדוטנבנוב ףסוי 'א 'פורפ ד"ויה תא ,םיליעפה הידבחמ םיינש הדעווה 

ןסינב 'דב םיפוצה-דה תדיישב ופסנש ؛,דאלק ןימינב-טחנמ ריד תאו 
.ד"יה — .ה"שת 

,ןאימרוא 'ח ריד היה ויה הלא םיקדפ דוביעב ופתתשהש ,הדעווה ירבח 

םירבחהו (ד"וי)יקסבלסיוו 'צ ריד ,דנרב 'ב ריד ,והיכרב 'מ ריד 
היא ריד היהו ןושלה דעו םעטמ ת ר ופ 'א ריד ؛הדעוול ופרוצש םישדחה 

םיחמומכ (תונורחאה היתובישיב הדעוול ףרטצנש)ןלפק 'ג רידו ךבצרמ 

ריכזמ ر םייח- ן ב 'ז ריד ףתתשה םיקרפה לש תישילש האירקב .עוצקמב 

.ןדמ 'מ 'ה היה הדעווה 

רבח ידיב הנכוהש ,םיחנומ תמישר התייה ןאכ םיספדנה םיקרפה דוסיב 

ןאימרוא ריד דוחייב) הדעווה ירבח דאש ייע המלשוהו ךבצדמ ריד הדעווה 

הנומש ,יישת ןסיג דע ךשמנ ולא םיקרפ דוביע .תובישיה ךשמב (ןלפק רידו 

,םיחנומ רפסמב הדעווה הנד א"ישת תבטב תודחוימ תובישי יתשב .תובישי הרשע 

היינשה האירקה ןיב .תומדוקה תובישיה ח"יב הרבחתנש ,המישרב םלילכהל התארש 

ירבחל ןויעל (איישת תבטב תפסותו י"שת ירשתב) םיקרפה וחלשנ תישילשל 

וחלשנש תורעהב הדעווה הנייע תישילש האירקבו ,עוצקמה ישנאלו ןושלה דעו 

'סורפ ,ןיטשרוב 'י ,ןתיא 'ע ריד ,(ליז) ןרוהנייא 'ש ריד היה תאמ 
,ץכ 'י ריד ,יניס-רוט .דינ 'פורפ ,ןיביי 'ש ,שרב 'א ,ןמגרב היש 

ייע םלשוהו דנרב ריד ייע רבחתנ המישרה לש ילגנאה קלחה .יול 'י ריד 

,ץיברוג 'ע 'הו ןתיא ריד ייע רבחתנ הבש יתפרצה קלחה וןלפק ריד 

.יול בקעי ריד ייע םלשוהו ,ןושלה דעו לש תיעדמה תוריכזמב יאדע-דבוע 

.הבושחה םתרזע לע הדיב םיעייסמה לכל הדומ הדעווה 

הבכרהב הדעווה ירבח ונמנ ןהבש ,הטמל תורעהב 90 ימע ז"ט ךרכ וננושל" ןייע .1 

תומדוקה תומישרה וספדנ םהבש ,תומוקמה וניוצו םדוקה 

לש תומדוקה תומישרה שש תא םרכזל ןושלה דעו שידקה םתומל םייתנש תואלמב .2 

.םהל םישרודה יוביר לשב ,תלפכמב וספדנש ،היגולוכיספה יחנומ 
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היגולותאפוכיספ .אי 

perverse זולנ םייללכ םיחנמ 1 
 pervers

pervers إ psychopathology הזגולות؟ןוכ و 
صاءء 

 perversite
 Perversion neurosis הזורונ

 nevrose

 sincerity(ofpersonality)^ ر תונכ I N
 sincerile (de la personnalite) I
 Echtheit (der Personlichkeit) , psychoneurosis ر הןורונוכ ספ

 psychonevrose
 Psychoneurose

psychogenesis !(תולחמ לש) ישפנ אצומ 
psvehogenese שפנה ייח תולשלתשה 
 Psychogenesis

psychogenic disorders ןרוקמש תולןומ 
maladies psycho. תיינגוכיספ—,שפנכ 

 genes
 psychogene Erkrankungen

somatogenic disorders ןרוקמש תולחמ 
maladies soma- תוינגוט؟וס - ,ףוגב 

 togenes
 somatogene Erkrangungen

psychosomatic factors -םיישפנ םימרוג 
facteurs psychosomatiques ,םייןפוג 

םייטמוסוכיספ — 

 psychosomatische Faktoren

 mental illness, — disease סורדולחמ
 - disorder

 maladie mentale, trouble mental
 Geisteskrankheit

 mental hygiene תישפנ העגיה
 hygiene psychique
 Psychohygiene

 psychosis הזוכיספ
 psychose
 Psychose

 hypnosis הזונפיה
 hypnose
 Hypnose

 absent-mindedness תעד"קולס
 distraction, absence
 Geistesabwesenheit

 insincerity (of personality) תונכ-יא

((תוישיאה לש 
 msincerite (de la personnalite)
 Unechtheit (der Personlichkeit)

(תוישיאל ,תוישיאה לש) החנמ וק 
 ligneconductrice (dela personnalite)
 Leitlinie (der Personlichkeit)

t 1 1 ם-זאלשויזחיזח 
 portrait clinique
 Zustandsbild (des Menschen)

differentiation תוימינכר 
 d ff nti tio
 Differenzierthcit

indifferentiation תוימינדח 
 indifferentiation

 Undifferenziertheit

lability תוביצי-יא ,תופיפר 
 labilite instability
 Labilitat

העןותהו תו ש אה .2 

existence consciousness היוהה תةء٦ות 

 ("cogito ergo sum")
 conscience de 1'etre
 Existenzbewusstsein

self-feeling ומצע תש؛רה 
 sentiment de SOI

 Selbstgefuhl

integrated personality הללכתנש תוישיא 
 personnalite integree
 integrierte Personlichkeit
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 disintegrated perso הדבתנש תוישיא
 nality

 personnalite desintegree
 desintegrierte Personlichkeit

 integrity وآودآم
 integrite
 ntegriertheit

 coconsciousness העדות"וד
 co-conscience

 Doppelbewusstsein

 alternating personality תפלחתמ תוישיא
 (Dr. Jekyll and Mr. Hyde)

 personnalite alternante
 wechselnde Personlichkeit

 alternat10n(ofper- (תוישיאה")תופלחתה
 sonality)

 alternation (de la personnalite)
 Wechsel, Alternation (der Person

 lichkeit)

 splitting (of per- (תוישיאה")תוגלפתה
 sonality)
 d t (dip lit)
 (Personlichkeits)spaltung

 trance ן1גךח
 etat de trance

 Trance

 d eamy state דעדות ימוע؟ע
 etat de reve
 traumhaftes Bewusstsein

 unconsciousness loss of העדות"רם؛ן
 consciousness

 inconscience, perte de conscience
 Bewusstlosigkeit

 unconscious הען1ת"ר5ח
 inconscient sans conscience

 bewusstlos

 blurred consciousness העדותה תוריכע
 troubles de la conscience

 Bewusstseinstrubung

stupefied ן1המת הכמ 
 saisi, stupefait, consterne, fascine
 benommen

stupefaction ןודמת"תכט 
 saisissement, stupefaction
 Benommenheit

twilight state ،]ימודמד 
 etat crepusculaire
 Dammerzustand

fugues גל 

 Fugue

absence העדותחרליספ 
 absence

 Absence

depersonalisation ل הי؟זילנוסךפיד 
 depersonnalisation perte de la

 personnalite
 Depersonalisation

dereahsation תוש؟מה שוטש؛ן 
 detealisation

unresponsiveness ,חוד ,בל ر תומ טא 
(הרכה" ,םייגזוא" 

 Unansprechbarkeit

confusional state ןיחמ לובלב 
 de confusion س

 ٠ Verwirrtheit, Amentia

amentia8 לכש"תוק؟ 
 faiblesse mentale
 Schwachsinn

ן רכ ה nT פתה 3 

facultyforonentation תואצמתהה ןודש؟ 
 faculte (sens) d'orientation
 Orientiertheit

,םילמ שולש م םוגרתל קקזיהל *ןלב תירבעב הז גשומ עיבהל תורשפא התאר אל הדעווה .1 

.ומצע תעדות שוטשט :ןוגכ 

.תיאגיווה הלוכסאה שומיש יפל .2 

.תילגנאה הלוכסאה עומיש יפל .3 
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 disorientation תואצמתהה ןורשכ דדעה
 perte d'0rلentat10n
 Desorientiertheit

difficulty of perception ה؟יפתה ישק 
 difhculte de perception
 Auffassungsschwierigkeit

memory gap ןוד؟؟כ הצך5 
 lacune de memoire

 Gedachtnislucke

 paramnesia1 הריכזה עותעת
 11

 Erinnerungstauschung

 paramnesia הריכזה ףולס
 deformation mnemonique
 Erinnerungsentstellung

 pseudomnesia יאדב תריכז
 pseudomnesie
 Pseudomnesie

 distortion ٠ תווע

 Ent 1 u ج

 to confabulate דדב
 fabulei
 zusamme f b 1

 confabulation יודב
 tabulation

םישוחה 4 

analgesia באכ؟ תוהק 
 analgesie
 Analgesie, Schmerzlosigkeit

anaesthesia ע^מל תוהק 
 anesthesie
 Anasthesie

loss ot thermal sen' הרוטךפמטל תוהק 
 sitivit}

 perte du sens de la temperature
 Temperaturunempfindlichkeit

paraesthesia המדמ הוקיח 
 paresthesie
 Parasthesie

ה؟ישח،כ 

 weakness of association תוכימסה תשלח
 faiblesse d'association
 A t h h

 flight of ideas תונויער תסונמ
 fuite d'ld&s
 Id flht

1ncoherence(of ؛1^11؛)ןיעטקמל(הבישח) 
 incohfrence (de la pensee)
 Inkoharenz, bruchstuckhaltes Denken

autistic thinking תיטםיט؟א הבישח 
 pensee autistique
 autistisches Denken

 autism סומסיטכא
 autisme

 At

compulsive (،?robses- תי}דרוט ٠٦٣٠ 
 sional) thinking

 pensee obsedante
 Zwangsdenken

 obsession ו (ת)ינןךוט (הבשחמ וא)ןויער
 compulsive idea

 obsession I idee obsedante

 Zwangsidee

 exaggerated idea (הבשחמ וא) ןויער
 idee exager^e (ת)םזגמ— (ת)זרפמ

 exageration dhdees
 uberwertige Idee

fixed idea ,(ה)עוקת (הבשחמ וא) ןויער 
idee fixe (ה)עקת3ש_ 
 fixe Idee

delusion חור-תוער,סורךויעל,אוש"ןויעל 
 illusion

 Wahnidee, Wahnvorstellung

אוש"ןויערינימ 

grandiose— תולולש 
 dSlire des grandeurs
 Grdssenwahn

nihilistic — תויספ؛؟ לש ٠ 
 du n__

 Nichtigkeitswahn

.أ7ة ימע /ג"י "וננושלבש המישרב paramnesia הביתה תא קוחמל שי 
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coldness of הש؛ך،דה - ,שגרה תורירק إ hypochondriacal — ירדגוכופה ٠٠ 
 (__^hyp0ch0ndr1a) ج ؛

 — d'hypocondrie
 hypochondrisch(er Wahn)

 frigidite de sentiment
 Gefuhlskalte

of unworthiness תולפש לש--- intensification of feeling השגלהה םוצ؛? 
 d'indignite - ا

 Gefuhlssteigerung I Unwurdigkeitswahn

impairment of feeling הש?דה,כ ייפד of se1faccusat ِ I؛on اه؟ء תעשרמ לע- 
 selfaccusatory —

 -d'accusation de soi-meme

 Selbstanklagewahn

grotesque — ינוהמת — 

systematized — טן؟מ ■ — 
 systematise— (systemahzat10n_W)
 systemat1s1ert(er Wahn)

unsystematized — טושמ"אל ٠ 

 unsystematisiert(er Wahn)

delusion) of reference -/?،)dea חומזמףורט 

 Beziehungswahn

delusion of persecution תופידרה ףורט 
 manie {ou delire) de la persecution
 Verfolgungswahn

residual delusion ףורט ידירש ףורט יריש 
 delire residuel

 Rdlh

weakness of judgment הטיפשה ןויפר 
 troubles du jugement
 Urteilsschwache

שגרהייה 6 

harmony םאת הינומרה 
 harmonie

 Harmonie

disharmony םאת"יא ,הינומרה יא 
 manque d'harmonie
 Disharmonie

emptiness of feeling הש؛ךהה קיר 
 le vide de sentiment
 Gefuhlsleere

 Gefuhlsabschwachung

bad mood הרס םור 
 mauvaise humeur

 Verstimmung

moodiness סירדבצמ יפולח 
 changement d'humeur
 Stimmungsumschwung

overestimation רתי"תכן؟ה 
 surestimation

 Uberwertung

underestimation י5ח_תכרעה 
 sous-estimation

 Unterwertung

vulnerable> touchy בלעהל - ,עגפהל םוג 
 vulnerable
 verletzlich

irascible ס؛מ؟ םונ 
 irascible

 jahzornig

ה,צרה .ז 

perplexity תוצע ןדבא 
 perplexite
 Ratlosigkeit

instability תישפנ תויפל 
 insfabilite

 Hll k

unstable שפנרדפך 
 instable
 haltlos

suggestible תותפתה؟ סינ 
 suggestible
 verfuhrbar



היגולוכיספ יחנומ إو3 

vitality תוינויח ا negativism תוינויא ,תונלילש 

 yitalite I negativjsme
 Lebhaftigkeit, Ultalitat Negativismus

agility תונףע life denial םייסה ןויא ,םייחה תלילש 
 agilite 1 negation de la vie
 Agilitat j Lebensverneinung

iteration תונןןזס j self destruction ٠ 1מ؟ע יולכ 
 iteration destruction de SOI auto-destruction

 Selbstzerstorung

 coma אמוק

 Iteration

akinesis תועינ רדעה 

 iogorrhoea תרבד
 logorrhee
 Logorrhoea (Redefluss)

 echoialia דוהדה-יללמ

 echoiahe ףוגה תועונת
 Echolalie (echohaftes Nachsprechen)

 echopraxia דוהדד תלעפ
 echopraxie
 Echoprax e (echohaftes N h h )
 stereotypy תויספט
 stereotypic
 Stereotypic

 coordination (תולועפ לש) םואתה תוקל
 disturbance

 troubles de coordination

 Koordinationsstorung

 accompanying motion יארל תעונת

 Akinesie, Unbeweglichkeit

 hyperkinesis רתידוועינ

 Hyperkinesie Uberbeweglichkeit

 grimace (םינפ-) יווע
 grimace, contorsion
 Grimassieren

 compulsive movement תינדרוט העונת
 obsessional —

 mouvement obsedant tic

 Zwangsbewegung Mitbewegung

םיכבנה לש היגולוכיספ .ב"י 

םייללכ םיחנמ 1 

depth psychology םיכסנה לש היגולוכיספ 

 Tiefenpsychologie

 psychoanalysis (Freud) הןילנאוכיספ
 psychanalyse (Freud) (דיורפ)
 Psychoanalysis (Freud)

 individual psychology היגולוכיספ
 (Adier) (רלדא) תילאודיבידןא

 psychologie individuelle (Adler)
 Individualpsychologie (Adler)

analytical psychology היגולוכיספ 
(Jung) (גנוי) תיטילנא 

 psychologic analytique (Jung)
 analytische Psychologie (Jung)

training analysis הרישכ؟נ הזילנא 

 Lehranalyse

 lay analysis תוטוידד ידיב דזילנא

 Laienanalyse

 determinism סומזינימרטד
 d&erminisme
 Determinismus
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Id ילויהה ,"םתס"ס narcissism סומזיסיקרנ 
 le ca narcissisme

 Narzissmus

catharsis הןיהט 
 catharsis

 Katharsis

complex ךיבסת 
 complexe
 Komplex

to abreact 1 ןקרפ 
 abreagir
 abreagieren

abreaction ןוקר? 
 abreaction

 Abreagieren Abreaktion

defence mechanism תוננוגתהס ןונגנמ 
 mecanisme de defense
 Abwehrmechanismus

reaction formation ה؟؟ה"תרוצת 

censure ٠٦٩٢ צ 
 censure

 Zensur

דיחיה ייחב תועפות .2 

transference \ הרבעה 
 transfert

 Ubertragung

countertransference דגנכש הךבנןה 

 Gegenubertragung

resistence תודןנתה 
 opposition
 Widerstand

identification תוהדזה أ יוהז 
 identification
 Identifikation

rapport טרופר ,הקז 
 rapport
 Rapport

Ego "ינא" 
 le mot

 Ich

 le ga

superego ןוילע "٠٠٣,, 
 le snrntoi

 Uberich

regression הץ؟נ 
 regression

 Regression, Ruckkehr

suppression יוכד 
 suppression

 Unterdruckung

to repress החדה קחדה 
 reprimer

 verdrangen

repression הי؟דה ,הקחדה 
 refoulement, repression
 Verdrangung

unconscious conflict תעדומ"אל תושגנתה 
 conflict inconscient

 unbewusster Konfhkt

fixation העי؟ק 
 fixation

 Fixierung

condensation יובע ,גוזמ 
 condensation

 Verdichtung

displacement הקתה 
 eplacement

 Verschiebung

symbolization ♦לומ؟ 
 symbolisation
 ymbolisation

dream symbol םולחבש למס 
 symbole onirique

 raumsymbol

imago ןקויד 
 image

 mago

masculine protest תירבג האח؟ 
 revendication protest masculin
 mannlicher Protest

."ןקרופ* םצעה-פשמ אלא /"קרם،، לעופה ١٥ אל רזגנ .1 
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slip of the pen סומלוק תטילפ ا trauma ה؟בח 

اثتئأة' ,sublimation ןיד؟ 
 Sublimation ןיע"חסה إ

i libido 1דיביל 
 Versehen libido

overdetermination תו"ת؟ס"בר ّد0 
pleasure principle האגהה דוסי 

 Uberdeterminierung principe du plaisir, principe hedo
 nistique

 Lustprinzip إ

reality principle תוצממה ٦١٥؟ 
 principe e r_te
 Realitatsprinzip

 erotism הקיטורא
 erotisme

 Erotik

תועובק תועפות 

 ritual הןובע ןחלפ
 rite

 Ritual

 taboo ובע
 tabou tabou anal erotism תי?נא הקיטורא
 Tabu erotisme anal

 Analerotik

 oral erotism תיללוא הקיטורא
 erotisme oral

 Oralerotik

 urethral erotism תילרתרוא דליטורא

 fetishism סומזישיטפ
 fetichisme

 Fetischismus

 extraversion הצוח ה^נפ
 extroversion /
 Ex raversion erotisme uretral

 , u etr le tk

introversion המין9 <ד؛נפ paraprax1s ؟؟اص؟ء 
 introversion parapraxis
 introversion Fehlleistung
 archetypes םיסופיטיכרא slip of the tongue הפ-תטילפ
 archetypes lapsus linguae
 Architypen Versprechen
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