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או "מזויף", "מקורי" או "חיקוי", קיימת גם  בעולם שבו קיימת חלוקה חד ערכית בין "נכון" או "לא נכון", "אמיתי"

חלוקה די ברורה בין מי שנוהג באותנטיות לבין מי שמנסה "לעשות רושם". רוב הזמן אנו תופסים אותנטיות כשווה 

ל"אמיתי", "מקורי" ו"נכון" לעומת עשיית רושם הנתפסת כהתנהגות שקרית, מזויפת, לא נכונה ולא מתאימה.  

 התבוננות אחרת על הרצון לעשות רושם והיא מוצאת חן וכנות גם במקומות בלתי צפויים.   לגישה הלוגותרפיסטית

 

 שקר החן והבל היופי?

, במפגש ראשון עם דקות  למספר שנייהבזמן הנע בין מספר אלפיות ה אדם  המתקבל על רושם הוא ה רושם ראשוני

הכללית על אותו אדם. בזמן קצר זה נקבעת הדעה  תפיסהאחד המרכיבים המכריעים בקביעת ה  , והואאנשים אחרים 

"אין הזדמנות שנייה ליצור רושם ראשוני", מה אומרים שלחיוב או לשלילה.  ההכללית על האדם וקשה מאוד לשנות 

 1העתידיים בין אותם אנשים. שהופך את הרושם הראשוני לחשוב מאוד ביחסים 

האמנתי שאם אכן  כמי שעסקה שנים רבות בעולם התקשורת, נושא הרושם הראשוני העסיק אותי מקצועית ואישית.   

יש חשיבות  השניות הראשונות להכרות הן כה משמעותיות והאופן בו אנו מציגים את עצמנו "קובע את גורלנו", אזי 

 ליכולת "לעשות רושם ראשון" ומוטב להקדיש מאמצים כדי לפתח את היכולת לנהל את הרושם הראשון. גדולה 

האם רושם ראשון נוצר כתוצאה ממראה העיניים? לא מעט מחקרים מוכיחים כי למראה החיצוני יש השפעה על 

נקודת מבט  שיות רצויה יותר.הרושם הראשון וכי אנשים "יפי מראה" נתפסים כמוצלחים יותר, שמחים יותר ובעלי אי

שתי מערכות . הוא מתאר דניאל כהנמן, חתן פרס נובל במדעי הכלכלה מעניינת לנושא הרושם הראשון מספק

המערכת   ומסביר כי   2המנהלות את החשיבה האנושית: המערכת האינטואיטיבית המהירה והמערכת הלוגית האיטית 

האם  –יה כדי לספק הערכה מהירה לגבי מצב היכול להוות סכנה האינטואיטיבית והמהירה עוצבה על ידי האבולוצ

מצבים  מידיהגורם העומד מולי הוא טורף או נטרף? האם להתקרב או לברוח? לכן, אנו מעריכים ללא הפסק ובאופן 

ושם ולקבוע את עמדתנו מהר  מאפשרת לנו להבחין בין אוהב לאויב כבר במבט חטוףויכולת זו    ואנשים בהם אנו נתקלים 
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הראשון. מכאן אני מרשה לעצמי להסיק שהרושם הראשון נוצר לא רק כתוצאה ממראה עיניים, אלא ממגוון שלם של 

 וגורמים לנו לקבוע עמדה. ,מרכיבים המעוררים אצלנו אסוציאציות, תפיסות עולם, זיכרונות ודעות 

הם הרשתות החברתיות ואתרי  ם ייונבנה למעשה רק ממראה עינ  אחד המקומות שבהם הרושם הראשון הוא קריטי

בניסיון לעשות רושם לא אותנטי כשאנחנו מציגים את עצמנו  " מדי פעם חוטאים " אני מאמינה שרובנו. ההיכרויות 

ברשת, ולמרות שכולם יודעים שכולם "מציגים", אנו עדיין נוטים להאמין למה שאנחנו רואים. בגלישה מקרית 

מסבירים איך להציג את עצמך ברשת: למי לעשות לייק ועם מי להיות מזוהה, באינטרנט נמצא אינסוף מדורי ייעוץ ה

 ית נכון להצטלם, מה לכתוב או לא לכתוב כשאת/ה מחפש/ת עבודה. ובאיזה זו

מעניין להתייחס  )או איזה רושם הוא מעוניין להשאיר( כאשר מדברים על רושם ועל מה הפרט רוצה שיחשבו עליו 

עשרות אלפי עובדים, אלפי  )ודולרים(, ושג ה"מיתוג" המגלגל מאות מיליוני שקלים לעולם ההולך ומתפתח של מ

מחקרים ומאות תאוריות. פוליטיקאים, אישי ציבור, שחקנים ואנשי עסקים משקיעים מאמצים ומשאבים רבים במיתוג 

האם ניתן לנהל את הרושם הראשון  –עצמי ובניית תדמית אישית. תעשייה עשירה זו מעלה כמובן שוב את השאלה 

 בורנו? למה הוא חשוב לנו?מהי משמעות הרושם הזה ע שאנו עושים?

 "?מזויפתאו "אותנטיות  אותנטיות, משחק תפקידים

הרצון "לעשות רושם" הינו צורך אנושי בסיסי הקשור לצורך להיות נאהב, מקובל ומוערך. לכן, ככל הנראה, אנשים 

אותו" כך  מודעים למשמעות מרחיקת הלכת שיש לרושם הראשון שהם עושים, משקיעים מחשבה ומתאמצים "לנהל  

להתאים את עצמנו  בשל ההקשר החברתי והתרבותי, עלינו שיצליחו להשאיר את הרושם שהם רוצים להשאיר. 

למסגרת בה אנו רוצים לעשות את הרושם, כלומר מדי פעם "לשחק תפקיד" שיעביר את הרושם שאנחנו רוצים 

ריקאי יליד קנדה, כולנו משחקים תפקידים שונים, , סוציולוג יהודי אמ(Erving Goffman)עיני ארווינג גופמן  להעביר. ב

הוא מתייחס למשחק התפקידים שאנו  3לובשים ופושטים מסכות כמו בתיאטרון. בספרו "הצגת האני בחיי היומיום"

משחקים ובוחן אותו על הציר שבין כנות )אותנטיות( לבין ציניות )משחק תפקידים(. לגישתו, יש לכל אחד מאתנו 

הבאות לידי ביטוי באופן שונה במצבים שונים. לכל אדם ריבוי של מסיכות ובכל סיטואציה אנחנו  אישיויות רבות 

 מרכיבים מסכה ו"משחקים את התפקיד" שנראה לנו מתאים לסיטואציה. חלק מהתפקידים הם כאלה שאנו אוהבים 

לעומת זאת יש ם. יטיוהתנהגויות שבהן אנחנו אותנ תפקידים שאנחנו מאמצים, ומרגישים בהם נוח, ואלה הם 

משחקים, מכיוון שהסיטואציה  וכשאנו מתנהגים באופן זה אנחנו למעשה תפקידים שאנחנו לא מזדהים איתם 

אם אלך למסיבה בשמלת ערב מפוארת כפי שמצופה ממני, אך ארגיש מאד לא בנוח בשמלה,   החברתית מחייבת זאת.

לעומת זאת אם אלבש משהו שאני מאמינה שמחמיא לי ואני אוהבת את איך שאני נראית בו, אך   איזה רושם אשאיר?

 הוא לא תואם את קוד הלבוש המקובל, איזה רושם אשאיר אז?

 
 ., הצגת האני בחיי היוםיום. הוצאת דביר, ישראל1980גופמן, ארווינג.  3

 



ת שאדם "משדר" את אופיו האמיתי ואת אמונותיו וכי ב"שידור" זה הוא הגורם לסביבה קיימות לא מעט תאוריות הגורסו

להגיב אליו באופן כזה או אחר. רעיון זה מהווה חיבור מעניין בין האותנטיות הטוענת כי אתה משדר מה שאתה, לבין 

פת את השידור שלנו והסביבה למעשה משק האמונה ביכולת לנהל את הרושם שאנו יוצרים. אם אנחנו "משדרים"

ומגיבה  אליו, הרי שאנו יכולים  "לנהל" את התשדורת ולהשפיע על האופן שבו אנשים מגיבים אלינו. הקשר שבין מה 

טוענות , ההוא אחת מאבני הדרך של תורות רוחניות רבות האופן בו החיים שלנו מתנהלים  לבין  מוציאים מתוכנו  שאנו  

מה שאתה ו אחראים לה, ומכאן גם היכולת שלנו להשפיע על איכות חיינו. "כי קיימת אנרגיה דוחפת ומושכת שאנ 

חושב אתה מקרין החוצה לתוך מעשייך, התנהגותך ושפת הגוף שלך. באופן זה אתה מאפשר לאחרים לראות מה 

  4אתה חושב ומרגיש. הם מתנהגים בהתאם לכך, משקפים את מצביך הפנימיים ומייצרים מצבים חיצוניים תואמים."  

מחקרים טוענים שכאשר אתה מנסה לעשות רושם ולשחק משחק שאינו אותנטי, המוח שלנו מזהה מלאכותיות. ד"ר  

המוח האנושי במצבים שונים. באחד הפיסיולוגיות של תגובות הקריסטין סנדר, חוקרת מוח מהרווארד, בוחנת את 

בכי קטע מוקלט של תינוק בוכה. השמעת באמצעות  סטודנטים ממחקריה היא בדקה את השפעת בכי של תינוק על 

לאחר  של תינוק נחשב לאחד הקולות המרגשים ביותר, והוא אכן עורר אצל כל המתנסים את אותה תגובה מוחית. 

מכן, היא "ערכה" את הקלטת הבכי באמצעות הורדת שניות אחדות מתוך ההקלטה. בשלב הזה הבכי לא עורר אצל 

 . כלומר, המוח האנושי קולט חוסר אותנטיות. המתנסים את אותה תגובה

 לעשות רושם ראשון לא אותנטי?לנהל את הרושם הראשון שאנחנו רוצים לעשות, האם נוכל אם כך, איך נוכל 

אנו מנהלים דיאלוג בין הרושם שאנחנו עושים לבין זה שאנחנו רוצים לעשות, ולעתים מאמצים התנהגויות שאינן 

אותו רושם שאנחנו מאמינים שנעשה אם נתנהג באופן מסוים ולא באופן  –אותנטיות לנו, בכדי לעשות רושם מסוים 

פרופ' ין הרושם שהם מכוונים לעשות היא זו של  אחר. נקודת מבט מעניינת המחברת בין התנהגויות של בני אדם וב

גליגן טוענת כי ילדים נולדים עם יכולת   5.חקרה רבות את נושא המגדראשר  קרול גליגן, פסיכולוגית וסופרת אמריקאית,  

וגם תכונות "גבריות", אולם תהליכי החינוך והמוסכמות  אנושית לטווח התנהגויות רחב שיש בו גם תכונות "נשיות"

רתיות הם אלה שמכוונים ילדים לתפקידים מגדריים, וגורמים להם לאמץ התנהגויות ומאפיינים "נשיים" או  החב

"בילדות ילדים לומדים כיצד הם מתנהלים, , ולכן הרושם שהם יעשו יהיה מכוון לציפיה המגדרית שיש מהם.  "גבריים"

ה להעביר קו נוקשה בין התנהגות שנחשבת בעידן שלנו קש .6ם לומדים כיצד הדברים מוצגים"הבגיל ההתבגרות 

אני עדיין מרשה לעצמי לשער שפעמים רבות אנחנו קובעים את דעתנו על אנשים לפי "נשית" לזו ה"גברית" אך 

 
0http://www.poeticmind.co.uk/wellbeing/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9- נדלה מתוך"מבוא לרייקי", נטלי וגיל דקל,  4
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 (2016הקיבוץ המאוחד. ישראל )להצטרף להתנגדות. -( ו1995ספריית הפועלים. ישראל ) בקול שונה.גיליגן, קרול.  5

 

 

 

 

http://www.poeticmind.co.uk/wellbeing/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99/
http://www.poeticmind.co.uk/wellbeing/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99/
http://www.poeticmind.co.uk/wellbeing/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99/
http://www.poeticmind.co.uk/wellbeing/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99/
http://www.poeticmind.co.uk/wellbeing/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%99-%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99/


התנהגות שנתפסת בעיננו "נשית" או "גברית", וכי קיימת  משמעות עמוקה מאחורי גברים שנוהגים לדבר על עצמם 

  בלשון נקבה, וההפך.

 האותנטיות של הלוגותרפיה, והלוגותרפיה של האותנטיות."אותנטיות מודעת", 

היא האמונה כי האדם מכוון לחיפוש אותנטי   –תורתו של ויקטור פרנקל    –מאבני הדרך המרכזיות של הלוגותרפיה    ת אח

תיו, ללא קשר  אחר משמעות חייו. אותנטיות מוגדרת כמצב בו אדם פועל ומתנהג באופן הנאמן לרגשותיו ואמונו

רואה   , אשר התפתחה במחצית הראשונה של המאה העשרים,  הפסיכולוגיה האקזיסטנציאליסטית לנסיבות חיצוניות.  

סבל נובע מכך שאדם מוותר    תפיסה זועל פי  את משימתו הבסיסית של האדם כבניית חיים אותנטיים ובעלי משמעות.  

לראות את מגוון האפשרויות   בהכוונת האדם מתמקדת  טיפולית  גישה  ההעל האותנטיות שלו ונכנע לדרישות הסביבה.  

פילוסופי זכה להגדרות רבות, המתארות -המושג הפסיכולוגי .העומדות בפניו ולממש את עצמו באופן האותנטי ביותר

אדם אותנטי כ"אדם השלם עם עצמו", "אדם החי חיים מלאי משמעות", "אדם הקרוב אל האני האמיתי שלו", "היודע 

  מי הוא", ועוד. ויקטור פרנקל רואה באותנטיות כלי מרכזי ביכולת של האדם להגיע למימד הרוחני/נואטי ולמצא את 

  עות חייו. משמ

על פי הלוגותרפיה הרצון העמוק ביותר של האדם היא השאיפה למשמעות והבנת החיים והעולם בו אנו חיים. הבנה 

זו היא המאפשרת להתמודד עם סבל ומצוקה. לטענת פרנקל לאדם המודרני חיים נוחים אך הוא איבד את התכלית 

"(. הוא ראה את התסכול של חוסר המשמעות כנוירוזה והוא סובל מתחושת עקרות וחוסר משמעות )"הריק הקיומי

מימד  -בכל אדם באשר הוא  -פרנקל ראה באדם של העידן החדש שהתאפיין בשקיעת המסורות והתרחקות מהדת. 

וכי האדם מוגבל  רוחני גבוה. עם זאת, הוא טוען כי היכולת להתבונן בטבעה העמוק של ההוויה הרוחנית הוא מורכב

צריכה להיעשות באמצעות )אל הלא מודע הרוחני(  דע הרוחני שלו. "פרנקל מציע שהגישה אליובתפיסת הלא מו

עקיפת השכל והתכוונות לרגש האינטואיטיבי, וביתר פירוט על ידי שחרור ההשפעה המעכבת של הרהורי היתר 

ולהתבונן על דברים   פרנקל מאמין ביכולת האנושית "לצאת מתוך עצמנו"  7הכרוכים בהתבוננות והשתקעות עצמית."

רחבה. הוא מאמין ביכולת של אדם להיות אותנטי כאשר הוא "שוכח מעצמו". במאמרם  בפרספקטיבה ונקודת מבט

הם מביאים ציטוט של ד"ר טריה שנטל המתאר מצב זה באופן  8דוד מעוז ישראלנצר והפסיכולוג -ד"ר פנינית רוסושל 

מדויק: "רק כאשר אתה שוכח את רגליך והולך אחרי המוסיקה, אתה יכול להישאר בקצב". אני מרשה לעצמי לפרש 

 כאשר תפסיק לחשוב על איך אתה נראה, תראה במיטבך.   –גישה זו באופן פרדוקסלי האומר 

ירות. הכל קורה מהר, חזק, בקול רם, ובאופן קיצוני. גם מערכת ההקשרים שבין הרושם אנו חיים בעידן של עוצמה ומה

תוכניות ריאליטי שבהם אנשים מציגים החיצוני לבין האני האותנטי הולכת ומקצינה. מצד אחד עולם של מיתוג ומיצוב,  

יפים ומאושרים, תיעודי פייסבוק    תצלומי "סלפי" של אנשים אותנטיות מזויפת כדי למצוא חן בעיני השופטים והצופים,  

שאף אחד לא מאמין להם באמת. מצד שני התחזקות  –ואינסטגרם של חופשות ברחבי העולם ושקיעות רומנטיות 
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והתרחבות של תורות רוחניות, חיפוש אחר משמעות, שיעורי מדיטציה ויוגה בכל פינת רחוב, וסדנאות מיינדפולנס  

הצורך לקחת חלק במשחק התדמית והרושם ובין הרצון להיות קרובים לעצמנו, ק. וכך אנו נעים בין בחברות הייט

 אמיתיים ואותנטיים.

נושא הרושם הראשון העסיק, מעסיק וכנראה ימשיך להעסיק את בני האדם. עשרות חוקרים ינסו להבין את התהליכים 

מו סדנאות ומפגשי ייעוץ בכדי ללמד העומדים מאחורי היווצרות הרושם הראשון; מאות יועצים, מאמנים ומומחים יקיי

אנשים לנהל את הרושם הראשון שהם עוסקים. תיאוריות שונות ינועו בין המצאת נוסחאות המלמדות "איך להתנהג 

למרות שנראה כי הצורך   עידוד להיות נאמנים לעצמנו ולהתנהג באופן טבעי ואותנטי." לבין Yאו  Xכדי ליצור רושם 

אני עדיין מאמינה שהצורך לעשות רושם קיים נשים בוגרים ובעלי מודעות ובטחון עצמי, א"לעשות רושם" קטן אצל 

. אולי הרושם הוא אחר, אולי המינון משתנה, אך הנושא לא נעלם לחלוטין כי לדעתי הוא  ומלווה אותנו לאורך כל חיינו

 קשור באופן עמוק לרצון שלנו להיות נוכחים, אהובים ומשמעותיים.

יו מספר ויקטור פרנקל כי הוא החל לקחת שיעורי טיסה, וכי המורה לטיסה הסביר לו שאם הוא רוצה  באחת מהרצאות 

. לשאלה מה הקשר בין טיסה לחיי 9להגיע לנקודה מסוימת, הוא חייב לכוון הרבה יותר גבוה מאשר נקודת המטרה 

אושר ומציאת משמעות הוא עונה: "אם נביט על האדם כמו שהוא, אנו הופכים אותו לגרוע יותר, אבל אם נבצע לגביו 

הערכת יתר ונביט עליו כנעלה יותר, אנו מקדמים אותו למה שהוא באמת יכול להיות". ואני מבקשת להציע לעצמי 

אם נראה לנו שהוא מנסה אדם בפעם הראשונה, בואו לא נתרשם מהרושם הראשון. כשאנחנו פוגשים  –ולכולנו 

. הצורך לקבל הכרה, הצורך להיות משמעותי  –  "לעשות רושם" בואו נתמקד בסיבות שבגללן הוא מנסה לעשות רושם 

שהוא יכול אמין כי בכל אדם יש ניצוץ של חיפוש אחר משמעות, ובכך נהיה שותפים לדרך בה הוא יהיה מה בואו נ 

 להיות.

 
9 https://www.eol.co.il/articles/642 
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