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  מבוא
  

: הפסיכותראפיה" המשך והשלמה לספרי הקודם זה הואספר 
חומר ב בספרי הקודם התמקדתי )1966." (?תשבץ היגיון

ובהפיכתו של , כביכול, המובע על ידי המטופל באופן אקראי
 תי כמעט לחלוטיןהתעלמ. לפרושים מפריכי חרדהחומר זה 

, וחשים בין המטפל למטופל הרייםרגשמהתהליכים ה
, אולי אף יסודי, חלק בלתי נפרדשהם תהליכים 

, ליסוד חשוב נוסףולא התייחסתי בפסיכואנליזה המודרנית 
 . אלהייםרגשתהליכים כלומר לניטור , להדרכת המטפלים

  .בספר הנוכחי אתייחס לשני יסודות אלה
  
 תימרס שפ םמאמרי על רבהסס במידה ובמ, כקודמו ,ספרה

  .לעורכיהםבכתבי עת מקצועיים ועלי להודות כאן 
  

1. Contemporary Psychoanalysis. 
a. Springmann, R. Countertransference, 
Clarification in Supervision. Vol. 22, pp. 252 - 
277. 1986 
b. Springmann, R. Countertransference as an 
Indicator in Victimology. Vol. 24, pp. 341 - 
349. 1988 
2. The British Journal of Medical Psychology 
Springmann, R. Reflections on the Role of the 
Supervisor. Vol. 62, pp. 217 - 228. 1989 
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תודה מיוחדת נתונה לאותם אנשי מקצוע בבריאות הנפש 
 במערכות יחסיהם האינטימיים   אותי כשותף סמויוששיתפ

י בדומה בהשאלה לאנליטי השליש ,והסבוכים עם מטופליהם
 אודות יכלפיגילו ש הכנות ללא.  Ogden)1994(של 

ואודות מטופליהם  על ידי שבהם הוצפוקשיים הרגשיים ה
לא היה פיתוח המושגים , קשייהם הרגשיים שלהם עצמם

המתלבטים בסבך , לאלה.  כאן מתאפשרוהרעיונות המובאים
להם ולמדריכיהם מוקדש ספר , הרגשי של ההעברה הנגדית

  .זה
  

 "פסיכואנליזה" ו"טיפול" ו"אנליסט" ו"מטפל"המונחים 
רוב המטופלים שיתוארו לא עברו . ישמשו בספר לחילופין

תראפיה ברוח אנליטית -  אלא פסיכותפסיכואנליזה קלאסי
יו פסיכותרפיסטים שעברו הכשרה ואילו מרבית המטפלים ה

, אפוא, אגביל את עצמי. םאנליסטי-אך לא היו פסיכו
מטפל ומטופל אלא אם , טיפול, למונחים תראפיה ותרפיסט

 והשימוש בהם י שהמונחים שיתוארוסבורנ. דרש אחרתיכן י
 לגבי פים תקםתרפיות דינאמיות כשם שה-  לגבי פסיכופיםתק

טיפול אלה סוגי י דל בין שנאני גורס שההב. פסיכואנליזות
   . ביסודןטה בלבד ולא בעקרונות המונחיםהוא בשי

  
הדוגמאות המובאות לתמוך ברעיונותיי לקוחות מתוך 

מטפלים , עלותהנפשות הפופרטי . טיפולים אמיתיים
  .הוסוו למניעת זיהוי, כמטופלים
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  .הקדמה
  

 נגדיתהעברה הההספרות שנכתבה בעשורים האחרונים על 
מחברים .  להתגבר עליהקשהרבה שיכותראפיה היא כה בפס

את ,  להבהיר את גלגוליה השוניםתבולטים התמקדו בניסיונו
  . משמעותה האבחנתית והטיפולית בתבניות אישיות שונות

  
Winnicott (1947, 1960)  , 1979) ,Searles (1965) 

Sandler et al (1973) ,,Kernberg (1973,  1984) 
)Blanck & Blanck (1974  ,Giovaccini (1989) 

הקלינאים , האנליטיקאיםועוד רבים וטובים מקרב 
 מכתביהם נכבדהקדישו חלק  ,םיהשבינוהתיאורטיקנים 

 התוך בחינת משמעות,  ההעברה הנגדיתת הבנה שללהעמק
פסיכואנליטי באנשים בעלי ה בטיפול ההאבחנתית ויישומ

  .יםנמבני אישיות שו
  

Langs (1976), Epstein & Feiner (1979) ,  
,Wollstein (1988) Young (1994) ולאחרונה 

Michels (2002) או / קובצי מאמרים מקיפים ווהרכיב
  .ועוד היד נטויהזה מייצגים בנושא 

  
 הרי נובע ,ישנה הצדקה לספר נוסףאם בכל זאת סבור אני ש

למרות הספרות הענפה .  כמטפל וכמדריךימניסיונהדבר 
 יבמקרים בהם ניסית אי בהירויותקלתי ב נת,שהוזכרה

  .ליישם את ההעברה הנגדיתכמדריך וכמורה , כמטפל
 למעורפלות והגבולותלא פעם  בנסיבות אלה הפכו ההגדרות

אלה  בטיפול לבין ם ליישששי ההעברה הנגדית יבימרכבין 
  .ויטשטשהשעל המטפל להתמודד עימם מחוצה לו 
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 של אי בהירות זו תוך האופיי אנסה לזהות את הראשוןפרק ב

אנסה להדגים קשר השני בפרק . תיהמקורוהתחקות על 
ם בפרקי. יקטימולוגיהואפשרי בין ההעברה הנגדית לבין הו

 תינסה ליישם את המידע שרכש אהשביעיעד השלישי 
של הגבולות שבין יותר  יקטימולוגיה לצורך שרטוט חדווב

יישום דיפרנציאלי דרכים ל ההעברה הנגדית ולהציע מרכיבי
בדוגמאות קליניות תוך שאני נעזר , של מרכיבים אלה

רק השביעי מוקדש לניתוח תרומתו של הפ. להמחשה
  אתייחסהשמיניפרק ההחל מ. נגדיתלהעברה ה וויניקוט
אני מקווה ששיטת המיון של מרכיבי ההעברה . להדרכה
 םכלי מדריך למטפל ול המוצעת כאן תיתןהנגדית

  .ם אלה של מרכיבי יותרה וברורהיעילדיפרנציאציה ל
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   ראשוןרק פ
  

  . העברה נגדיתהעברה נגדית לעומת
  

 צופה בהיותו  כברפרוידי " זוהתה ע ההעברה הנגדיתתופעת
) Anna O. )Britton 2003- בברויר  שלהצד באנליזהן מ

סכויי  "מאמרו  ב1910-ברק רשמית  ם פורסמה על ידואול
 פרוידגדיר מ במאמר זה ".ול הפסיכואנליטיעתידו של הטיפ

תגובה רגשית הנוצרת "חד משמעי כאת התופעה באופן 
 ".במטפל בהשפעת ההעברה המופעלת עליו מצד המטופל

: לתופעה כאל בלתי רצויה פרוידתייחס  מבאותו מאמר
 נהיה זכאים לדרוש מכל ה בנקודהאיננו רחוקים עוד מה"

ה נגדית זו בתוך עצמו שיכיר בהעבר) אנליטיקאי(רופא 
  ".יהעלויהיה חייב להתגבר 

  
 פרוידמוזכר שנית במאמרו של " העברה נגדית"המונח 

הוא במאמר זה ) .1915" (העברההתצפיות על אהבת "
 במטופלת מפני התאהבותו של המטפלמזהיר במפורש 

 ב שעל המטפלהקר"כתגובה להתאהבותה בו וכותב על 
כנגד כוחות פנימיים המפתים אותו להיכנע לפיתוייה " לנהל

 ".קורעים אותו מתוך ההתייחסות הטיפולית"של המטופלת ו
וממליץ למטפלים לעבור בעצמם  פרויד וזרבמאמר זה ח

צמצם ולבטל במידת האפשר את  כדי לאנליזה יסודית
העלולים להוות  אלה,  עצמםתוך נפשיים שלה קונפליקטיםה

 שתאפשרנה את הפעלת ההעברה הנגדית כפי נקודות תורפה
  .1910-בה אותשהגדיר 
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 "המלצות לרופא העוסק בפסיכואנליזה "פרוידמאמרו של 
בתהליכים התוך  בהרחבה סקו מאמר זה ע.1912- פורסם ב

 ובהשפעתם הפוטנציאלית נפשיים המתרחשים במטפל
תב וכ Stekelבצטטו את . לטפל נכונה על יכולתו השלילית

  (Blind spots)" ווריםי הטיפוליים העכתמים"על ה פרויד
 של החומר נעים מהמטפל להכיר במשמעות האמיתיתהמו

בנסיבות .  החופשיותהמוצג על ידי המטופל באסוציאציות
פירוש משמעותו של חלק  פרוידלטענת עוות יתאלה 

כדי לתמוך . ץ כליל יוחממהחומר המוצג בעוד שחלק אחר
מסך  למנתח ולהמטפל האידיאליאת שווה מהוא ו ה זטענב

מן הסתם אובייקטיביים לחלוטין בשיקוף הם  שהקרנה
  למטופל רק כך יוכל המטפל לשקף ולפרש.החומר המוצג

כול  .נות קרה והגיונית וללא כל עיוותהחומר בדייקאת 
 הוא מיחסמשמעית -  ברורה וחדת מאובייקטיביוהייסט

ל ים הבלתי פתורים שמודע-לקונפליקטים הלאבמאמר זה 
יש לבער ככל הניתן על ידי אנליזה יסודית אותם , המטפל

  .של המטפל
  

 גם מוכ, פרוידסק וע) 1912(למרות העובדה שבמאמר זה 
 בהשפעתם המזיקה של ,עילבשני המאמרים שהוזכרו ל

שרו ו כלשל המטפל עתהליכיו הפנימיים הבלתי פתורים 
פורסם " העברה נגדית"כמטפל ולמרות העובדה שהמונח 

חשוב לציין , 1915- וחזר והוזכר ב1910-  כבר ברשמית
  .1912- מזה ,  עתהדוןיאין הוא מוזכר במאמר הנש
  
 )1910(עתיד הפסיכואנליזה על  פרוידשל מאמרו ב

העברה "כר המונח מוז) 1915(ובמאמרו על אהבת ההעברה 
להשפעת העברתו של  כאן שויךהוא מ. מפורשב" נגדית
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אין  מאידך.  שלא עבר אנליזה טובה דייההמטופל על המטפל
, ....."המלצות"במאמר כלל מוזכר " העברה נגדית"המונח 

 המטפל לנתח נכוחה את  שלקושיה שויך מ כאן).1912(
ם הבלתי מודעי-לאלקונפליקטים ההחומר העולה בטיפול 

 שותףר כ אינו מוזכהמטופלבעוד ש , בלבדפתורים שלו 
  .שיו אותו קרתביצימשמעותי פעיל 

  
בין  פרויד  הבחין,ציין זאת במפורששבלי ל, אפוא, נראה

 ביטוי תהאח.  בנפשו של המטפליות בלתי רצותי תופעותש
ה זו לא תופע. בנפשו לקונפליקטים בלתי פתורים לא מודעים

 בהשפעת מתנגרה ייהשנ . בשם ספציפיFreudי "כונתה ע
 ו על ידה הוגדרו זנהאחרותופעה  רק .העברתו של המטופל

 סבר  {Wollstein (1988)}וולשטיין ".העברה נגדית"
הקפיד במיוחד על אזהרתו  עצמו לא פרויד- ששהעובדה 

העברה "דו על י לתופעה שכונתה  להימנעות מתגובה
 תיית בין שיטיב מאבחנתו האינטואכנראה נבעה ,"הנגדית

יוצאים מן למעט , פרויד של רוב תלמידיו. תופעות אלה
) Rank) 1923 -  וFerenczi - כהכלל ושנויים במחלוקת 

 .להישמע להוראותיו ויוכמיטב יכולתם ללכת בעקבותעשו 
 להיעתר נכון שחשבו כי פרויד לע חלקו ראנקו פרנצי

לפי ליצרו ו יונגלעומת זאת נכנע . להעברה הנגדית
Fiebert (1992)  רוסית  יהודיה, מטופלתניהל רומן עם

 פרויד- ל שפילריין כתבה 1909-  ב.שפילרייןסבינה  בשם
 פרויד התחילה נט. ת לו על הרומןספר היא מומכתב ב
הוא ביטוי  שפילריין שטען שמכתבה של יונג-ללהאמין 

  פרויד את שפילריין פגשה 1912- ב. המופרעת הלנפש
יש המייחסים  . לה האמיןפנים אל פנים והפעםבווינה 

את ואולי אף  יונג- ל פרוידקרע בין למפגש זה את תחילת ה
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לאחר שהבריאה . 1915-  ומ1912- מאמריו מתביניע לכתמה
 בברית חלוצות הפסיכואנליזה אחת משפילריין הייתה

על  1936 המועצות ואף המשיכה בפועלה זה במחתרת אחרי
  . עם ילדיהנספתה בשואההיא  .אף האיסור

  
Winnicott (1947),Bermann (1949)  ובמיוחד 

Heimann (1950) הראשונים שקראו המחדשים  היו בין
 כלפי פרוידל שלוי ובאופן עקבי על גישתו השלילית תיגר בג

-  דו, לכאורה, הייתהוויניקוטתרומתו של . ההעברה הנגדית
תחיל בתיאור אעל כן  .בפרק השביעיתפורט ו משמעית

  . היא לוקה בסתירה פנימיתאףהגם ש, היימןל גישתה ש
  

העברת היא יותר מאשר  נגדיתההעברה ה היימןלטענת 
לפי שעה  ,אתעלם .ורגשותיו של המטפל על מטופל

הגדרתו  מהווה סטייה מ  היימןהגדרתה זו שלמהעובדה ש
כפי שציין זאת (,  את ההעברה הנגדיתפרוידהמקורית של 

 היא היימן תרומתה החשובה של ).הבנתי אני ולוולשטיין
וכמוה הפסיכותראפיה (הפסיכואנליזה הדגשת העובדה ש

הן . כות יחסים בין שני בני אדם מערן הינ)דינאמית-הפסיכו
בהנחה שאחד  ת ממערכות יחסים אחרותו נבדלןאינ

שעל השני בעוד ,  מפתח רגשות כלפי משנהוןהמשתתפים בה
 בשימוש שנעשה ברגשות  ההבדל הוא.רגשותלהימנע מ

  .אלההדדיים 
  

 מודע של המטפלהלא  שפרוידו של  טענתהיא מסתמכת על
 ה זו אפשרית שהבנתענוטומבין את זה של המטופל 

 זו מודעות.  שלו עצמומודע- לאל המטפל באמצעות מודעות
ברגשות המטפל מכיר  ר כאשרק ,הלדברי, תתאפשרמ
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 .תגובה לדבריו ולמעשיו של המטופלהמתעוררים בו כ
 שתגובותיה שבכל פעם היימן  הדגימהראיות קליניותבעזרת 

משמעות הגלויה של החומר הרגשיות שלה לא תאמו את ה
  לדבר כאל אותסהיה עליה להתייח, שהוצג על ידי המטופל

 מסוים זה מקרהב .שנושאים סמויים מסוימים חמקו מהבנתה
את ההעברה  פרוידהגדרתו המקורית של היא מזדהה עם 

היא , אדרבא. מטרדעם זאת אין היא רואה בה . הנגדית
 , שיש להיעזר בו כמקור מידע כלי חשוב אליה כאלתתייחסמ
החורגות מהמשמעויות , עמוקותמשמעויות מסייע בהבנת ה

 הכירה היימן- יר להניח שסב .השטחיות של החומר המוצג
 Projective( "הזדהות השלכתית"המונח את 

identification (באותה תקופה על ידי שנטבע Melanie 
Kleinטענה נח זהוממבלי שתשתמש ב אולם , ותלמידיה 

ו ביטוי בבלתי מצאשפוצלו מאישיותו של המטופל לקים שח
 . היבטים מסוימים בהעברה הנגדיתווי וה של המטפלמודע

 על כן המליצה להכליל היבטים אלה של ההעברה הנגדית
  .בטיפול

  
  .'אדוגמה 

  
 ה פתחתמטופלה. כמטפל צעיר ימניסיונזו לקוחה דוגמה 

.  סתירה סמנטיתה שקיימת בחיית טיפול כשהיא מצהירהשע
תייחסנו א ואף לא אני הי ונראה שלא הה לא פרטיאה

חזר מהלך השעה ב .שנאמרה בשקט וכדרך אגבלהצהרה 
, "הה...בואה, הה...בואה: " באוזני מעין קול חוזרהדהדו
הייתי . נבהלתי. עהבדומה להלוצינציה של שמי) במלרע(

 . ביהפעםהפוגעת סכיזופרניה  בטוח שזו תחילתה של
 הוא ת של המטופלהששמלפתע בהמשך השעה עלה בדעתי 
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 הבנתי שהשם ).הוגה אותוכפי שהיא  ,במלעיל (,אהובה
 בהטעמותיו השונות הוא בעצם שמה של המטופלת  אהובה

 אביהש נת באוזני מידי שעה והפעם במיוחדהחוזרת וטוע
מיד נרגעתי והבנתי את מקור . אוהב אותהאינו 

  .השמיעתית" הלוצינציה"ה
  

. אינה משמעותית לענייננואהב אותה אביה השאלה אם אכן 
 על אי תשחוויה פנימית של המטופלהמשמעות האמתית היא 

 ה שאינהלבין תחושת, אהובה, הההתאמה הקיימת בין שמ
 קרוב לודאי בתהליך של, תוכימצאה את ביטויה ב, האהוב

  . השלכתיתהזדהות
  

  הפרעות אישיות עמוקותאנליזה של להיימןתרומתה של 
  השמחד צידדלא ניתן להתעלם עם זאת  אולם . חשובה

העברה הנגדית והתייחסה אליה כאל כלי עזר שימוש בב
כאל בעלת פוטנציאל   לתופעההמאידך התייחסו ,חשוב

  פשטניתת מפני התייחסו,באותה נשימה, שלילי והזהירה
 מפני פרויד כגון התעלמות מאזהרותיו של, תופעהל

  השפעותיה השליליות
.  

 לכל יככינו "העברה נגדית" במונחבמפורש משתמשת  היימן
הן אלה המועברים , הקיימים במטפל כלפי המטופל רגשותה

בלתי מהמטופל והן אלה המתקיימים בו בגלל הקונפליקטים ה
 . וסתירה פנימיתבלבול נוצרו בכך. פתורים שבנפשו

פיחם של  ס,)העברה מצד המטפל( ,"נגדיתההעברה ה"
שאין להכביד בה ", הקונפליקטים הבלתי פתורים של המטפל

ותחת אותו מונח  עתה בכפיפה אחת שכנה, "על המטופל
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אותו מקור מידע , "העברה הנגדיתה "לצדבנפשו של המטפל 
  .יש להכילו בטיפולשוחשוב שאין להתעלם ממנו 

  
נח ההעברה במומשמעי -דושתמש אף הוא באופן מ וויניקוט

 "Hate in the Countertransference"במאמרו  .הנגדית
 בעל ערך תייחס להעברה הנגדית כאל כלי טיפולי ה(1947)
זהיר מפני  הCounter-transference" (1960)"- ואילו ב

. של המטפלתו המקצועית גישהשפעותיה השליליות על 
 ,לכאורה,  אנסה לישב את רעיונותיו הסותריםהשביעיבפרק 

 כלפי ההעברה הנגדית ולהראות שהסתירה וויניקוט של
  .קיימת רק לכאורה

  
נראה : "קרנברג כתב 1984- ב. הובחן היטב ערוב מונחים זה

התמודדות עם ההעברה שחילוקי דעות רבים הנוגעים ל
 קרנברג  . מההגדרות השונות שנתנו למושגיםנובע הנגדית
לתאר ולהגדיר את מרכיביה השונים של ההעברה מציע 
 תוארת ממודל זה ב .אר על ידו באמצעות מודל שתוהנגדית

- לאתגובותיו ההמכיל את מעגל  שבמרכזה תבנית קונצנטרית
 ,Kernberg.(  של המטפל להעברת המטופלמודעות
 מרכזי זה מתאים להגדרתו המקורית של מעגל) 1975

 הכתמים אתגם  למכיהוא עם זאת . פרוידי " עשגהמו
הנובעים מהקונפליקטים הבלתי  אלה, ים של המטפלהעיוור

  מעגלים מרכזי זה מוקף בשנימעגל .פתורים שבנפשו
תגובותיו המודעות והבלתי מודעות האחד מכיל את . חיצוניים

והשני את  המטופל ם החיצוניים שלשל המטפל לאפיוני
גובתו הטבעית של כל מטפל לחומרים השונים המובעים ת
  .מטופליםה י"ע
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 לא היה מרוצה מיעילותו היישומית קרנברג שאףלי אה נר
שכן כתב לאחר עמודים מספר , של המודל שהציע

)Kernberg 1984( " המטפל חייב גם להפריד תמיד בין
העברת לבין ) הדגשה שלי,  המטופלשל (חומר מושלך זה 
הדגשה () נחהמצומצם של המו במובן (הנגד שלו עצמו

משפט זה של ) Sandler, 1973.ראה להלן ( ".'ו וג)שלי
 מרמז שחש שלא הצליח לנסח מינוח ברור קרנברג

 את מרכיבי משמעית- צורה חד המגדיר ביודיפרנציאל
  .בטיפול  להכילםההעברה הנגדית שיש

  
 נוספים להכריז שרק אחד ממרכיבי ההעברה תניסיונו

לא , הו יכונה בשם אחרבעוד שמשנ, הנגדית יזכה בשם זה
הציע לחזור לניסוחו המקורי של ,  למשל,וויניקוט .צלחו

עדיף לאפשר למונח זה האם לא יהיה " : את המושגפרויד
לחזור במועד זה למשמעות שפרושה אותה ' העברה נגדית'

אנליזה והכשרה  ,מיון נו לבער באמצעותתופעה שמנסים א
 ניתן לציין במאמר  (Winnicott, 1960.)"?של המטפלים

" להגביל"היה מדייק יותר לו אמר  וויניקוט-שמוסגר 
כיוון שאם הערכתי נכונה את הגדרתו , "לחזור"במקום 

הרגשות המתעוררים  "-תופעה כ את הפרוידהמקורית של 
הרי , "של המטופל עליובמטפל כתוצאה מהשפעת העברתו 

 .פרויד  שונה מהגדרתו המקורית שלוויניקוטהגדרתו של ש
 לא התקבלה וניתן רק ללמוד ממנה וויניקוטהצעתו זו של 

, העברה הנגדיתשימוש בשנטש את דעתו החיובית על ה
ות דומות ביעה דע ה. 1947Tower, (1956)-ב אותה נקט

בהגדירה את ההעברה , 1960- בוויניקוט לאלה שהביע
ל המטופל במצב הטיפולי העברה מצד המטפל ע"הנגדית כ

 ששתרומתו להבנת ההעברה הנגדית ולשימו, ראקר" .ותו לא
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סטה אף הוא מהגדרתו המקורית של , שניתן לעשות בה רבה
הגדיר את התופעה  וTower- ולוויניקוט-  בדומה לידפרו

 Racker" העברה המתרחשת אצל המטפל כלפי המטופל"כ
(1953 P. 163).  

  
 Comprehensive Textbook of- אימץ ה1995- עוד ב

Psychiatry  להעברה הנגדיתמובהקתגישה שלילית  
 ,Karasu .) .פרוידשסטתה אף היא מהגדרתו המקורית של 

 של אותו ספר מכירה בהעברה 2000מהדורת (1995.)   
 בעלת היבטים רבים הנתרמים הן ,הנגדית כתופעה מורכבת

 חלקםשניתן להשתמש ב, י המטופל"י המטפל והן ע"ע
- העברה הנגדית מושמת במסגרת הביןה. בטיפול האנליטי

מלאני קליין  ותיתשלכזדהות ההסובייקטיביות ומוזכרים הה
אבל הספר אינו מזכיר . אוגדן-  כוכן מחברים מודרניים יותר

 החלוצים ,וויניקוט ואת היימן את, ברמןאת בהקשר זה 
ים האמיתיים בשטח זה ואינו מצייד את המטפל בכל

 ההעברה הנגדית בחנה בין מרכיביהקונצפטואליים ל
 ו לבין אלה העלולים להזיק למועילים לטיפולה

(.Gabbard 2000)  
  

ניסיון   Sandler et al )1973 (עשובסקירה היסטורית 
. את גישתם של מטפלים כלפי ההעברה הנגדיתנוסף לסכם 

מונח  ".העברה נגדית במובן המצומצם" את המונח הם הציעו
היה אמור לתאר את התגובות הרגשיות המסוימות זה 

ויות המתעוררות במטפל כתגובה לתכונות מסוימות המצ
. קרנברג בו השתמשהה למונח ז מצומצם זהמונח . במטופל

יישום ההדילמה של משתמע מכך שגם מונח זה לא פתר את 
  (1951) שלהניסיונותי. של ההעברה הנגדיתהדיפרנציאלי 
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Annie Reich לבין " בריאה" להבחין בין העברה נגדית
 ידינאמ-לא התקבלו במילון הפסיכו" חולנית"העברה נגדית 

 וויניקוטנראה שניסיונו של . לפתור את הבעיהלא הצליחו ו
העברה "לבין " העברה נגדית אובייקטיבית"להבחין בין 

,  עצמווויניקוטזנח על ידי נ) 1947(" נגדית סובייקטיבית
 וויניקוטחזר בו  1960- בסמינר שנערך הכפי שמשתקף מ

 הצעתו של .פרוידאת גישתו השלילית הבלעדית של ואימץ 
Giovacchini) 1989( להבחין בין העברה נגדית 

 לא" הומוגנית" לבין העברה נגדית "תאידיוסינקראטי"
  .במבחן הזמן, כנראה ,עמדה

  
 ומעשית ת דיפרנציאלי,יעילה, שהגדרה מקיפה, אם כן, נראה

 עירוב המושגיםש וטרם התגבשההעברה הנגדית לשימוש ב
כל רגשותיו של סך  את  היימן כללתה שלהי "שנגרם ע

 . שרד,"העברה נגדית"המטפל כלפי המטופל תחת המונח 
שגרמה לי לחשוב   וולשטיין הייתה זו כנראה השפעתו של

 מונח השיוךי " ניסה למנוע את עירוב המושגים עפרויד-ש
  .ללעדית להשפעת ההעברה על המטפב" העברה נגדית"
  
להדרכה הגיעו  שעם מטפליםסיוני נצבר בפגישות ינ

 ".עזרה הדרכתית ראשונה" ונזקקו למעין בתחושת מצוקה
ם נבעו לרוב מהתמודדות עם אינטראקציות של הקשיי

קשיים אלה ניתן היה את מקור .  מול העברה נגדית-  העברה
-  ובהעדר חדמושגיםהעירוב לזהות פעם אחר פעם ב

ים השונים של ההעברה מרכיב לתמשמעותיות בהתייחסו
ים המרכיב בין נהבחהמהמטפלים את המנע דבר ש, הנגדית

. להוציאם ממנואלה שיש שניתן להכילם בטיפול לבין 
אחדים (,  של מצוקות אלהלכאורה ןלמרות חומרת
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 או שאינם רוצים מהמטפלים הכריזו שאינם מסוגלים
ת ניתן היה לעיתים קרובות לפתור א) טיפוללהמשיך ב

 במהלך שעת הדרכה לעתים, ה מתאימהבהרהמשברים בה
 ההעברה הנגדית את מייןבהן נסינו ל ,אחת או שתיים

בפרקים הבאים אנסה להמחיש זאת בדוגמאות . למרכיביה
  .קליניות

  
 שבעתיד יהיו המטפלים פרויד שתקוותו של כיום ברור

חסינים בפני השפעת ההעברה של מטופליהם הייתה תקוות 
עם גם יגוד לעבר נאלצים המטפלים להתמודד כיום בנ. אשוו

מטופלים בעלי מבנה אישיות בוגר פחות מנוירוטי וסיבוכי 
ההעברה הנגדית כמעט בלתי נמנעים גם כשמדובר במטפלים 

 Kernberg (1975),{ {.Searles. שעברו אנליזה יסודית
(.1979)   

  
תראפיה -מטפלים שהוכשרו לפסיכוהמצב אף מסובך יותר ל

 מרבית שהם, מטפלים אלה. עברו אנליזהליטית מבלי שאנ
זקוקים במיוחד לתפיסה , המודרכים שיוצגו בפרקים הבאים

יציבה וזמינה שתתפקד כמדריך , תיאורטית פנימית אמינה
 ביישום הדיפרנציאלי של )Casement 1985(מופנם 

  .ההעברה הנגדית
  

, חשיבותה של תפיסה תיאורטית ברורה ועם זאת גמישה
 םהתמודדות עם מצבים דינאמייבכלי עזר שמש שתזאת כ

כתב עליה  Kohut (1979). מורכבים הודגשה לא פעם
מנקודת מבט קוגניטיבית בתארו כיצד נעזר במסגרת חשיבה 

התחלתי לבחון מסגרת התייחסות : "....חדשה שפיתח בעצמו
 נקודת מבט חדשה שאפשרה לי להבין את -חדשה 
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 של דברים שלא םמשמעות או את חשיבות, משמעותם
השינוי שחל באותה תקופה בנקודת ....יכולתי לתפוס קודם

השקפתי התיאורטית השפיע באופן ניכר על מיקוד הבנתי את 
למזלו הרב של ,  ואפשר ליZמר  הפסיכופתולוגיה של

להעניק לו גישה למרכיבים באישיותו שלא ניתן , המטופל
  ".ולהיה להגיע אליהם בחלקו הראשון של הטיפ

  
בהתמודדותי שלי עם קשיים רגשיים שהתעוררו בי בטיפול 

חשיבותה של להתייחסתי , בקבוצות גדולותתרפויטי - פסיכו
. קוהוט  מזו שלמנקודת ראות שונהתפיסה תיאורטית זמינה 

להלן ציטוט חפשי מתוך מאמר שפרסמתי על כך 
Springmann, 1976)" :( במצבי דחק אלה) של הטיפול

המטפל האגו של מצבים המאיימים על , )להבקבוצה הגדו
ניתן , םימשניתהליכים ומסכנים את יכולתו לחשיבה ב

 פנייתו של המטפל לתפיסה תיאורטית לפנייה אל ת אתשוולה
 למצוא נקודת התייחסות ןזהו ניסיו....מךומדריך פנימי ת

בהתחשב בדחק המהווה חלק .....למנוע היסחפות, אמינה
ר שמסגרת וצה הגדולה אני סבואינטגראלי בטיפול בקב

היא מרכיב חיוני וגמישה  יציבה, אמינה, תיאורטית עקבית
מרכיב שווה ערך , בשמירת שלמות האגו של המטפל

י " עכפי שהוגדר, אגו- החיובי של הסופרלתפקודו 
Lederer (1976)י " ועJacobson (1964) . של העדפתה

ת ערך בעל, אם כן, נהמסגרת תיאורטית אחת על אחרת הי
 מעבר להיותה גורם מסייע ".יותר מאשר אקדמית גרידא

, קייסמנט- וקוהוטי "למטפל ברמה הקוגניטיבית כמתואר ע
היגייני -המסגרת התיאורטית גם אמצעי פסיכו, אפוא, מהווה

 בצורה טובה יותר על  לשמורםחשוב העוזר למטפל המאוי
  .תפקודי האגו במצבים טיפוליים היוצרים דחק
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  .'בדוגמה 
  

סיפר  פגישה ב.פגישת הדרכהב יש נקודה זומטפל צעיר המח
אחד ממטופליו , ברוךשראיין את הוריו של שבזמן 

תוך .  לעצמאותברוך זיהה את מאבקו של ,םהסכיזופרני
, ם ונשכחיםמודחקי תזיכרונוב עם ההורים הוצף פגישהה

אישיותו את להינתק מהוריו ולעצב שלו  מאבקו על, לכאורה
 הפנימית שהייתה תרק מערכת הקואורדינאטו". העצמאית

 ילהבהיר את רגשותי, אפשרה לי להתעשת" ,אמר" בי
במונח ." המעורפלים ולהמשיך את הפגישה בצורה מקצועית

התכוון לרעיונות התיאורטיים " מערכת קואורדינאטות"
ה מעמיקה במסגרת הקשורים להעברה הנגדית שנידונו בצור

ניתן להיעזר מדתי על בשרי של. והופנמו על ידוהדרכה ה
זו רק בתנאי שהיא פועלת כבמסגרת חשיבה תיאורטית 

  .כמורה דרך פנימי ולא ככתונת כפייה מופנמת
  
המודרכים גרמה לי להבין בהדרגה שעל מנת צוקתם של מ

 עירוב המונחים של ההעברה הנגדיתלעזור להם להיחלץ מ
 יש ,ולפצותם חלקית על היעדר ניסיונם האישי האנליטי

 את מרכיבי מייןעזרו להם לכלי עזר תיאורטיים שילציידם ב
ה ויגנו לטפל נכוחכלים ישמשו להם אלה . ההעברה הנגדית

 שמטרות אלה אני מאמין .עליהם מהמצוקות שתיארתי
תוך " העברה נגדית"שימור המונח תושגנה באמצעות 

בעזרת שימוש  העיקריים ה ביו מרכיבימושגיתהפרדה 
כאלה שידברו בעד עצמם ,  לקליטה ולהפנמהקלים במונחים

  .ללא צורך בהסבר נוסף
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  . שנירק פ
  

  .תרומתה של הוויקטימולוגיה
  

החלו  המונחים להבחנה בין מרכיבי ההעברה הנגדית
 באחת מתקופות עבודתי . במקום בלתי צפוי להתגבש בדעתי

ם עובדים סוציאליי, לוגים קלינייםקרימינוהדרכתי 
- ברוח פסיכוטפלו כלא בארץ ובבתי בדו שע, ופסיכולוגים

 1982-ב .הסובלים מהפרעות נפשיותבאסירים  תדינאמי
 טוקיו יםר שנערך בעוויקטימולוגיהוזמנתי להשתתף בכנס 

 Schneider,'פרופ באותו כנס הדגיש הבהרצא. ביפןוקיוטו 
אין , יקטימיזציהוושכאשר מתרחשת , קרימינולוג גרמני ידוע

 .בלתי תלוי,  אובייקטיבי צופהי"ע פעם  כמעט אףהיא נצפית
אין אלה מסוגלים לנתח את , במקרים בהם קיימים עדיםגם 

 במקרה הטוב יכולים הם . מבחינת התהליכים הנפשייםשקרה
 גם. עהאירו של ,מדויק פחות או יותר, לתת תיאור חיצוני

עניין גלוי או סמוי להציג את האירוע יש  לנפגע גםלפוגע ו
אין ניתן לכן  . חד צדדיתסת על תפישההמבוסבצורה 

 הצדדים המעורבים כאל  שלבדיעבד להתייחס לשחזורים
  .נתונים אובייקטיביים

  
בעקבות הרצאה זו עלתה בי מחשבה שכדאי לנסות לשחזר 

במצבים דמויי מעבדה ולנתחם יקטימיזציה ואת מעשה הו
. בלתי תלויים, ופים אובייקטיבייםי צ"כמעט בזמן אמת ע

כ ליישום "נות אחתתיהן של תצפיות אמפיריות אלה ניתוצאו
  . בתהליך של אקסטרפולציהבשדה
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ולוגים  את הקרימינבזמן שהדרכתי קיבל חיזוקרעיון ה
על מצבים כמעט בקביעות מדווחים אלה  מטפלים .קלינייםה

עוברים (בהם חשים הם כקורבנות של מטופליהם שונים 
, מושפלים, וימיםמאחשים הם ) .תהליך של וויקטימיזציה

, נסחטים לקנוניות נגד שלטונות הכלא, מרומים ומנוצלים
 לרוב אין .פלשתפרטיותם נומפותים , נגד זהזה ם מוסתי

אולם תחושת המצוקה , הדברים מגיעים לידי פגיעות גופניות
 זו של קורבנות מזכירה אתהנפשית עליה מדווחים המטפלים 

 עד כדי כך שהיא לעיתיםעמוקה זו  מצוקה נפשית .פשיעה
 להפסיק ים מטפלשל נםרצוביניהן , גורמת לתוצאות קשות

ת  בעמדבנסיבות אלה נמצא המדריך. הטיפול בטרם עתאת 
 הוויקטימיזציה כמעט ך המאפשרת לו לצפות בתהלי"צופה"

 תוך קטיביתיורה אובי בצהליכיםולנתח את התבזמן אמת 
  .רגשיתבהם שאינו מעורב 

  
 וקה הנפשיתמצהיווצרות הרם להתהליך הדינאמי הגו

 הפועלים בכל םלתהליכי, קרוב לודאי, בנסיבות אלה דומה
 כלי הואשל תהליכים אלה ניתוחם . תראפיה דינאמית- פסיכו

ידוע . דינאמי אחר- בכל טיפול פסיכומו כ, חשוב בטיפול
. לאו דווקא בטיפול בעבריינים מצוקהחוש עלול לשמטפל 

ת לסוג זה וכגורמות ידועות ת הפרעות האישיות העמוקמרבי
 עלול להרגיש וא ה. במטפלמתסכליםרגשות או אחר של 

עוצמת . 'לבל וכוובמ, תמוסברסיבה לא לעס וכ, חרד, אשם
, ימולוגים הקליניים קשורהטשל הוויקהיתרה מצוקתם 

 אלה מנסים למצוא פורקן. ל מטופליהםבאישיות ש, כנראה
יזומה של  הות גרימ באמצע,אולי לא מודעת, פנימיתמצוקה ל

הקליניים ולוגים קרימינופלים הנמן הסתם .  לזולתמצוקה
  .אובייקט-מטרה-קורבן
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Winnicott (1969) ו-Schuller (1976) ים תארמ
ת מצד  המטפל בהתקפות הרסניומקרים בהם מותקף

את ) הקורבן(זמין המטפל במקרים אלה מ.  מטופליו
 תפקיד וטוויניק על פי .ם  באמצעות פירושיהתקפותה

 עליו להקריב את שולר על פי בעוד ש, לשרודהמטפל הוא
תוצאה של  מהווה הוויקטימיזציה ני המקריםשב. עצמו

י "התקפה יזומה עשל המטפל ולאו דווקא של  עצמיתהקרבה 
כל זאת על מנת להזמין את המטופל לעמדה . התוקף

  .הדפרסיבית ולעגן את מעמדו בה
  

מזו  שונה לרובזה  בפרק תארהוויקטימיזציה שברצוני ל
לוגים נוכחתי לדעת קרימינובהדרכת ה. המתוארת לעיל

במטרה ) המטופל(י התוקף "ע לרובות יזומות ההתקפש
להשמיד או לכבוש בכוח ולשעבד את המטפל או , לפגוע

 על מנת , או כבוד עצמיה יושר, מסוימים באישיותוהיבטים
דאגה אין לרוב  .כגון חיזוק מנגנוני הגנה, ק רווח לעצמוילהפ

 של אחרתמעורבות או כל ) המטפל(לשלום האובייקט 
, כלפי אובייקטיםלרוב התקפה מכוונת ה. העמדה הדפרסיבית

מקנא בהם או חש עצמו , העבריין, שהתוקף, לעתים חלקיים
 אישיותו של התוקף מרכיביש, אפוא, נראה. ף על ידםורד

. ידיתפרנוא- ה הסכיזואידיתבעמדבמקרים אלה מקובעים 
נוסף לעוצמת  לשמש הסבר חלקי ות אלה עשויהערות

  .עברייניםב  מטפלים נת המאפייהמצוקה
  

 של שתי שתי דוגמאותב הרעיונות שהצגתי אתחיל בפיתוח
תי בהפרש של מספר דרכ בהוי שהקרימינולוגיות קליניות

, רות אלימותישעו בעברבעבריינים שהו שתיהן טפלו. שנים
, מטפלות היו בשנות הארבעים לחייהןשתי ה. כגון שוד מזוין
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בפיהן ו שתיהן הגיעו להדרכה. נשואות ואמהות לילדים
 תעביר אותו .סבול אותו יותראינני מסוגלת ל: "תלונה זהה

כאורה היו ל" .זונהמו  כבנוכחותו אני מרגישה . אחרלמישהו
 התברר שמנקודת המבט בהדרכהאלא ש, שתי התלונות זהות

 זו משמעות מנוגדת. ה משמעותן הפוכהיית ההוויקטימולוגית
הגדרה דיפרנציאלית של סוד יי לכלימאוחר יותר שמשה 
  .ההעברה הנגדיתמרכיבי 

  
  .'דוגמה ג

  
אחד .  גדל בצילה של אם שתלטנית ומסרסתגדליה

כפייתית להשתמש ה  הייתה נטייתוותוינו אהתסמינים שאפי
 ורת המין השני שנקנוכל בכמעט פי בלשון גסה ובוטה כל

, צינוקבשל ישיבה  בימים רבים על נטייתו זו שילם . בדרכו
עד לאחרונה .  כלפי הסוהרות הבכירותנהג כךכשבמיוחד 

פניותיו אליה היו מנומסות , של כבודהמטפלת ליחס זכתה 
 זה מצב. והטיפול נמשך מספר חודשים ללא בעיות מיוחדות

להשתמש  גדליההחל  וגם כלפי המטפלת לפתעהשתנה 
תייחס לאברי מינה מ כשהוא , ה לשון בוטה ומשפילהבאות

ה הנשי בכבודקשות פגעה התנהגותו .  ובוטיםבמונחים גסים
איני : "לטפל בוורב להמשיך ה לסגרמה לושל המטפלת 

אני . תעביר אותו למישהו אחר .יכולה לסבול אותו יותר
  ."  זונהמרגישה בנוכחותו כמו

  
שחל  סיבת המפנה פשר לעמוד עלמידע שאעדיין  חסר לי

עודדתי את המטפלת ולפי שעה  גדליההתנהגותו של ב
מהתנהגותו הבוטה ה סלידתל להתגבר עלנסות והצעתי לה 
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שחל ביחסו השינוי  לגלות את סיבת מגמהלהמשיך בטיפול בו
  .רבההסתייגות בהיסוס וב, הנענת המטפלת .אליה

  
לשעת הדרכה שוב  נפגשנו גדליהעם לאחר מספר פגישות 

ומו הוא חוצה את  בחל.גדליה של  חלום ספרה המטפלתבה
. גש שם אישהו מוקף בגדר פרוצה ופמגיע לבית, הגבול

היא תוך כדי מעשה  ו אותו לקיים יחסי מין מפתהאותה אישה
הוא נמלט . וף אותו לטרתאייממו אותו תסרסמ,  סכיןתלפוש

  .משם בבהלה
  
 החלום מן את סדר המילים לשנות" למטפלת הצעתי" ,נסית"
פשר אי   זהשינוי" . גדר =פרוצה"-ל" גדר פרוצה"- מ

ל אישה שהוא נמשך אליה  להתייחס לכגדליה על :פירוש
שמא יתפתה ויהיה צפוי לסכנת " גדר" ליצור כדיכאל פרוצה 

ך שעד שלב מסוים לא ראה ב קרוב לודאי . והיבלעותססירו
 אלמסיבה .  בכבודךול היה להתייחס אלימפתה ויכ טאובייק
 ,ת המין השנינוככלל ב ,את  וגםזו" גדר" נפרצה ברורה

ועל כן נאלץ ומסוכן אובייקט מיני מפתה לבעיניו  תהפכ
גם  ולהתייחס להשפיל אותך,  את הגנתוךלהפעיל גם כלפי

  ". כאילו היית זונה בבוטות ובגסות ךאלי
  

משמעות יחסו המשפיל של שהצעתי להמשוער הפירוש 
 לבין מצוקת גדליה של הנאמיקיצר קשר בין הדי גדליה

להתייחס  בעזרת הפירוש הצליחה . הקלההגרם להמטפלת ו
 של פתולוגיההלתחושת היותה מושפלת כאל ביטוי של 

 היימן- אליבא ד . אל הרגשותיהה את דרכה שמצאגדליה
מצא חלק מאישיותו של המטופל את ביטויו באמצעות רגשות 
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 לבין גדליהו של  יכלה להפריד בין התנהגות ומעתההמטפלת
  .משיך בטיפולתגובותיה הרגשיות  ולה

  
  .'דדוגמה 

  
באוזני את אותה  השנייה מטפלתהגם יעה  הב,הכקודמת

המשיך את סבול אותו יותר ולאיני מסוגלת ל: "תלונה
אני מרגישה " :בהוסיפה." תעביר אותו למישהו אחר. הטיפול

פלת  למטדובהבהיר כבר מתחילת הטיפול " . זונהמוכאיתו 
 כאל "פיתוייו"להתייחס ל הצליחה תחילה .הוא חושק בהש

 ,וויניקוטכפי שהיה מבטא זאת , רה ולטפל בהםגילויי העב
 הפך הדבר בלתי אפשרי מנקודה מסוימת" .בצורה מקצועית"

 ,אמרה" , חס וחלילה,לא שהייתי שוכבת איתו. "עבורה
שאחלום שאני שוכבת איתו ודבר זה אבל אני חוששת "
 מותייחלוופיע בי דוב- שהפחד . בעיני כבגידה בבעליתפרשי

  ."הוא הסיבה שאני רוצה להפסיק את הטיפול
  

 בושה והתנגדות יגילויותוך פגישות הדרכה מספר  לאחר
התגלעו קשיים הדרגה שלאחרונה  במצד המטפלת התברר

 החלמ בו ו"הנקמ" וובכל פעם שרבבזוגיות בינה לבין בעלה 
ופיע עלול לה דובגם לכן חששה ש. זרעם גבר שהיא שוכבת 

משהוברר בשיחות בינינו  .זרהגבר הבחלומותיה בדמות 
 בחיי נישואיה לבין הקושי להמשיך יםשיהקהקשר שבין 

מקצועית החזרה לגישתה , המטפלתהתעשתה  דוב-ב בטיפול
  .ולפ בטיכהמשיהו

  
דרשו בשניהם  .על פניהם נראים שני המקרים זהים

אני מרגישה איתו  ":טיפול בטענההמטפלות להפסיק את ה
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: את השוני בין השנייםניתוח וויקטימולוגי מבהיר ." כמו זונה
המונעת וויקטימיזציה -י מגדיר כהיית הראשוןאת המקרה 

וס  להגן על עצמו בפני סירהמנסה, המטופל,  התוקףי"ע
בעיניו  "פכהה"ש ,המטפלת(אובייקט ה י"עוהיבלעות 

במקרה  ). כמו האישה בחלומואובייקט מיני מפתה ומסוכן
 חיזוריואת תחילה  הכילה המטפלת ,לעומת זאת, השני
רק . חלק מאישיותו םראתה בהכי   של המטופליםהמיני

 , וגרמו לה לחלום על בגידה בבעלהנישואיההסתבכו כש
 חיזוריולפוטנציאלי " קורבן", פגיעהשהיא החלה להרגיש 

שאיתו היא ר הגבר הז ייכנס לדמות הוא שהחששו דובשל 
המונעת וויקטימיזציה -ייתי מגדיר כהזאת  .שוכבת בחלום

  . הקורבןי"ע
  
 על ניתוח תגובותיהן הרגשיות של ות אלה מבוססבנותה

 הגדרה המורחבת שלאם נחזור ל. המטפלות כלפי מטופליהן
סך כל רגשות המטפל כלפי ( , את ההעברה הנגדיתהיימן

ל המטפלות כלפי ניתן להתייחס לתגובות אלה ש) המטופל
נקודות אפוא הדוגמאות הן . העברה נגדיתכאל גם מטופליהן 

 על ציר ההעברה כמו גם, ר הוויקטימיזציהיקוטביות על צ
נגדית  העברה תימצאבקצהו האחד של ציר זה . הנגדית

 תימצא האחרקצהו בואילו ) 'דוגמה ג (פלובמט שמקורה
ים נחושני מ) .'ד דוגמה (נגדית שמקורה במטפל העברה

 Patient– במטופלנגדית שמקורה  העברה, אלה
induced countertransferece  והעברה נגדית

-Therapist-induced במטפל שמקורה
countertransference- כלי עזרכמעתה  ישמשו אותי 

  . של מרכיבי העברה הנגדיתדיפרנציאליתלהגדרה 
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ם אול, בשני המקרים שהוצגו הייתה הוויקטימיזציה מינית
יתי צפבהדרכותיי . בגלל היותם קוטבייםלהציגם בחרתי 

גשית סחיטה ר, יזציה כגון איוםמ של וויקטיבמקרים רבים
ם מקורם במטפל  בהדרכה אבחיןיתן היה להגם באלה נ .דועו

ה כמו בשני המקרים חדאם גם לא תמיד בצורה , או במטופל
 של השגת הבנה ).ששיפרק גם ראה ( 'ד-ו' ג שבדוגמאות

ה אפשר הליכים הנפשיים המשתתפים בהעברה הנגדיתהת
 שהם הוויקטימיזציההבנה עמוקה יותר של תהליכי  למטפלים

  .קלה על התמודדותם בטיפולהו עוברים
  

, מטפלות של שתי הלמרות עוצמתן של התגובות הרגשיות
. כך שמדובר בהעברה נגדית מודעת לןלא הייתה אף אחת מה

וע לרבעיקר ס את מצוקתה  נטתה לייח'דוגמה גהמטפלת ב
. מגבלותיה המקצועיות ל'זו שבדוגמה דופל ו של המטליבו

הקלה מיידית חשו , בהעברה נגדיתשמדובר משהתברר להן 
ן תגובותיהאלא שבאמצעות הבנת משמעות , ולא זו בלבד

  .םמטופליההצליחו להתייחס ביתר אמפתיה למצוקות 
  

 ואינו יודע ותיואין זה נדיר שמטפל אינו מודע למשמעות רגש
ל להבין את משמעותם ריך יכומד. לזהותם כהעברה נגדית

 אלא של רגשות אלה לאו דווקא בגלל היותו מנוסה יותר
 ויכול עקב כך "מרוחק ",שאינו מעורב רגשית ישירותבגלל 

בהדרכה עקבית ורציפה  .להפעיל את תהליכיו המשניים
 יתלנטר את תהליכי ההעברה הנגד ניתנת לו האפשרות
 -Peer) הדרכה הדדית גם  .ולנתחם למרכיביהם

supervision)הדרכה עצמית שבדיעבד"  כמו גם" 
(Retrospective-self-supervision) הביא ליותעשו 
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ראה  (.לתוצאות שוות ערך לאלה של מדריך מנוסהלעתים 
  .)דוגמהאותה  והערת שוליים ל'דוגמה ז

  
בה , בכלל ראפיהבניגוד למתרחש בפסיכותחשוב לציין ש

 לעתים בלתי הפיךשהוא , עלולה טעות של מטפל לגרום נזק
הרי שבאוכלוסיית המטופלים המתוארת בפרק זה , למטופל

נפשית ולעתים אף , עלולה טעות של מטפל לסכן אותו עצמו
בכך שהמטפל מסתכן  ןאופיימזו  ההטיפול באוכלוסיי. גופנית

ים מקרבלכן אחראי המדריך  .המטופלפחות מא ללעתים 
.  לשלומו של המטפלגםלא רק לשלום המטופל אלא אלה 

 של ולפיתויינכנעת  'דמה ג המטפלת בדוהייתה, למשל, אם
.  עלול היה להיגרם נזק בלתי הפיך לחיי משפחתה,דוב

הן . בסכנה פעמים רבותמטפלות  בטיפול בעבריינים נתונות
, םמקסימי, אנשים אמיצים ניםעלולות לראות בעבריי

 לא ".נחשקים"ם לקרוא תיגר על חוקי החברה ועל כן המעיזי
וי קרימינולוג קליני אחד אבד את משרתו משלא עמד בפית

  .מטופלה של אחר נפתולי נפשו, כך או אחרת, ונסחף
  

לזהות סכנות אלה ולהעמיד , בין השאר, יךדרמ של הותפקיד
בהם ,  שני מקריםזכורים לי.  על חומרתןםמודרכיהאת 

. םשליחיהי "עי מטופלים או "ם טלפונית עהוטרדו מטפלי
קרים ניתן היה לזהות משגים בהבחנה בין מרכיבי בשני המ

 של  חוזרבניתוח. ההעברה הנגדית ומן הסתם ביישומם
 יחס ושבחדלו ההטרדות לאחר שה ,אלה בהדרכהמרכיבים 

  .מטופל הדדי  מקצועי-מטפל
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  שלישיפרק 
  

  .תנגדיה ההעברה למיון מרכיביעקרונות 
  

 "העברה נגדית שמקורה במטפל"ים נחמשהציגו עצמם המו
שניתן  עם הזמן התברר ,"העברה נגדית שמקורה במטופל"- ו

כבכלים  ,המסבירים את עצמם ,ם אלהנחיבשני מולהשתמש 
ההתאמה שהתגלתה בין  .ה בלבדוויקטימולוגיבחנתיים לא בה

מם המעשי הייתה מרתקת הגדרתם התיאורטית לבין יישו
 עם מטפלים בפסיכותראפיות בפגישות הדרכה. דבמיוח

את יעילותם בפתרון  בחנתיים אלהו כלים ההוכיח, רגילות
העברה של מרכיבי ה מוטעה פירושבעיות סבוכות שנבעו מ

  .הנגדית
  

את , פחות או יותר, תואמת, רה נגדית שמקורה במטפלבהע
שלוש  .וויניקוט ההעברה הנגדית הסובייקטיבית שלמונח 

 כאן ים המוצענחיםמוהאת יף עדלה ,לדעתי ,ותקיצדמסיבות 
   .וויניקט של אלה על
את עצמו  בזנחשמתברר  1960-  בוויניקוט של מדבריו .א

  . הנגדיתהעברה לגבי ה יונחמו
מו צעמדבר בעד " ית שמקורה במטפלהעברה נגד" נחהמו. ב 

העברה נגדית " נחנגיש יותר למטפל מהמוועל כן 
הוא הדין לגבי העדפת .  וויניקוטי "עשהוצע  "סובייקטיבית

ו של נחעל מו" העברה נגדית שמקורה במטופל "נחהמו
  " .העברה נגדית אובייקטיבית" וויניקוט

 ל המוצעים כאן על אלה שנחיםסיבה נוספת להעדפת המו. ג
  . תובהר  להלןוויניקוט
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חלקים  הממורכבת  ההעברה הנגדית שמקורה במטפל
 מרכיביםכש תוך נפשי של המטפל למבנה ההמהווים ביטוי

.  אותוומעוותיםמוצאים את דרכם אל תוך הטיפול אלה 
כתמים ", קבועיםזמניים או , קונפליקטים בלתי פתורים

סוג זה או  המטפל משל ה סלידואית ש איהעדפה, "עיוורים
 כל אלה ייכללו בהעברה הנגדית שמקורה ,אחר של אישיות

 ."ות האוהדתניטראלי"ם את הישבשהם משכבמטפל 
 פלוההעברה הנגדית שמקורה במט המבדיל בין המאפיין

אינו המטופל בזו האחרונה " :או הבמטפלזו שמקורה לבין 
  ."בהפעלתהמשמעותי  פעיל גורם

  
כילה את המרכיבים מ נגדית שמקורה במטופלההעברה ה

  היא מכילה.מטופלהי " המופעלים עהמטפלבאישיותו של 
 ,עודאת השנאות ו, את התשוקות, את הדימויים,  הרגשותאת

 .של המטופל ים במטפל כתוצאה מהשפעתו הפעילההמופעל
נחשפת  ה"הניטראליות האוהדת"סטייה מה את תא כולליה

מודעים או , צרכים ל תגובה כשהיא מהווה בהדרכהלעתים
למשל , ם הגנתייםצרכיכמו  , של המטופלבלתי מודעים

ברה הנגדית דרת מרכיב זה בהעהג .הזדהות השלכתית
הגם ,  את התופעהפרוידת הגדרתו של תואמת כללית א

  . להתןעות השלילית שנמ המששחסרה היא את
  

שההעברה  להראות נועדואציג בפרקים הבאים שהדוגמאות 
לאותם מרכיבי ההעברה  זהה במטפלהנגדית שמקורה 

הנגדית שאל להם להיכלל בטיפול ושעל המטפל למצוא 
את ניתן לצטט . ב את המטופלפותרם מבלי לער לכיםדר

יש לזהות את ההעברה הנגדית שמקורה  ":הבפרפראז  פרויד
 היימן בפרפראזה על דברי " .במטפל על מנת להתגבר עליה
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ל המטופל בהעברה נגדית אין להכביד ע"ניתן גם לומר ש
יוצאים מכלל זה  Searles (1958(על פי  ".פלשמקורה במט

, וחד לנפשו של הזולת במי אותם מטופלים רגישיםהיימן לש
-  תהליכים תוךמזהים לעתים קרובותאלה .  פרנואידיםכגון

יהיה זה חסר תכלית ואולי אף מזיק  ונפשיים של מטפליהם
עדות בולטת לכך  .את הידוע להם ממילאהם להסתיר מ

  .מצאתי בטיפול הבא
  

  'הדוגמה 
  

אני בשכחת שמות של אנשים שאין לי חוטא מימים ימימה 
לאחר השתחררה זה עתה מאשפוז  הילה. יף עמםמגע רצ

בפגישתנו . הגיעה לטיפולישהחלימה ממצב פרנואידי ו
הראשונה החלפנו פרטים וקבענו להתחיל בטיפול לאחר 

את  שלמה לי לאחר שבועייםש הפגישהבתום . שבועיים
 ששכחתי את בושתיכשעמדתי לכתוב קבלה גליתי לושכרי 

, נגדית שמקורה במטפלהעברה " (כתם עיוור שלי". שמה
 הילה.  לדפדף אחורה בפנקס הקבלותיניסית, בהיחבא .) בי

. דוקטור, אל תדאג": חשה מיד במבוכתי ואמרה לי בשקט
 התגלתה בהמשך הטיפול הילהרגישות זו של " .הילהשמי 

 Bunim י" רגישות יתר כזו תוארה ע.כקו מאפיין באישיותה
לפי . ווא של רדיפה כמנגנון שבו נוצרות מחשבות ש(1979)

סיפית - תת מזהה הסובייקט הנוטה לכך עוינות בונים
 העוד טרם הגיעאינטואיטיבית ) כולל המטפל(באובייקטים 

חש שהם שונאים אותו הוא  .לתודעת האובייקטים עצמם
 זו רגישות יתרבמהלך הטיפול כינינו . ומרגיש רדוף על ידם

ו שבילדותה הנחנ." ךהאנטנות ההיפרטרופיות של "ההילשל 
 אלה לשרוד ולשמור על שפיות יחסית "אנטנות"עזרו לה 
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 ה היו ל,משבגרה. ירה הכאוטית ששררה בבית הוריהבאוו
 הליהקבלה , אחר שלובן הנושא בשיחותינול. לעתים לרועץ

האנטנות ", זהבכלי ולא אחת נעזרנו את הסברי 
התלקחויות של אפיזודות  לקטוע "ההיפרטרופיות

  .עודן באבן בפרנואידיות
  
את אותם  כילה מבמטופלנגדית שמקורה ההעברה ה

-  בדותםהכללשקול את יש ש מרכיבים בהעברה הנגדית
 החלים על כל  זהירותשיח הטיפולי בהתאם לאותם כלליה

 .י המטופל במודע או שלא במודע"חומר המועבר ע
.)(1953,1968 Rackerאת הכללים דיר בצורה בהירה  הג

 נחיםמו אך לא סיפק, ית בטיפולה הנגדהעברהלהכלת 
 שיאפשרו להבחין אלהכ, בחנה בין סוגי ההעברה הנגדיתלה

אלה שיידונו כ שייכללו בטיפול לבין מרכיביםאותם בין 
  .מחוצה לו

  
הגדרתם הדיפרנציאלית א היה די בלמד שלמ  הקליניהניסיון

רק לעתים . שהצעתי שני מרכיבי ההעברה הנגדיתשל 
 ןלרוב ה. אדרבא; ו מזו זות נפרדפעותות התורחוקות מופיע

 לא הייתה זו משימה קלה לבחור .ו בזוז ותושזור ותמשולב
ד ממרכיבי ההעברה  כל אחבהן הופיעדוגמאות קליניות 

ת את  הופכה בזה זים שזורםעובדת היות.  בנפרדהנגדית
לא מצאתי . אך לא פחות חשובה,  יותרמסובכת ל םהפרדת

בו משולבים מרכיבי מצב האת   המגדירנחבספרות מו
ינתי י כפי שצוויניקוטיו של נח במואף לא, ההעברה הנגדית

מגדיר  נח מו,לדעתי, להגדרת מצב סבוך זה התבקש. לעיל
העברה נגדית  "נח ובחרתי במונוסף

  (Combined countertransferece.)".משולבת
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במטאפורה הייתי משווה את ההעברה הנגדית המשולבת 

ההתרה תהיה קלה . וטים שיש להתירה חלפקעת של שני
ההעברה הוא הדין לגבי .  כשהחוטים שונים בצבעםיותר

של " צבעם"יש לזהות תחילה את . הנגדית המשולבת
שויכו לאחר ש.  ולאפיין את מקורו של כל מרכיבמרכיביה

 ייושם כל מרכיב בהתאם )ואין זו משימה קלה(למקורותיהם 
במטפל יטופל מחוץ המרכיב שמקורו : לאופיו ולמוצאו

תישקלנה דרכים להכילו , מרכיב שמקורו במטופלהלטיפול ו
  וכן ניתוח תרומותיו שלא"י-ו'  ידוגמאותראה . (בטיפול

  ).השביעי בפרק  וויניקוט
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  פרק רביעי
  

  .העברה נגדית שמקורה במטפל
  

 לת הטיפול כבר מתחיפעילהשההעברה להניח יום מקובל ה
לפני מעוד  Kernberg ) 1984( - וEzriel) 1967(ולפי 

אין . אותה נקודה בה מחליט המטופל לבוא לטיפולמכבר  ;כן
, שההעברה הנגדית שמקורה במטפל, אם כן, זה מפתיע

פעל אף  ת,שאינה אלא היפוכה של ההעברה הקיימת במטופל
מה ג דופנינול. תחילת הטיפול ותחבל בו מראשהיא כבר מ

  .אתקלינית הממחישה ז
  

  .'דוגמה ו
  

, פסיכיאטרי  פנתה אליית חולים מטפלת במחלקה פתוחה בב
 ורד-קודם לכן החלה לטפל בכחודשיים  .מבקשת סיוע דחוף
 נו הראשונהבפגישת.  על משבר פסיכוטישהתגברה זה עתה

.  מצוקהומטפלת מתוחה שפניה החיוורים שדרלפני ראיתי 
 .רבעיםבשר בשנות הא-עבתאישה  כורד אתהיא מתארת 

 .עלת ניסיון רב ובבאמצע שנות השלושים,  נשואההמטפלת 
מסוגלת אינני מ: "עם הגיעה היו מילותיה הראשונות

בה   על הפגישה הטיפולית הקרובהלהתמודד עם המחשבה
 מארבע לשלוש שמספר הפגישות יופחת ורד- בשר ל לאאלץ

אינני מסוגלת " :עוד בטרם הספקתי להגיב הוסיפה" .בשבוע
. ותשס שמה ולומר לה שעלי לצמצם את תכיפות הפגילהיכנ

אני יודעת . היא תתאכזב ותיפגע קשות. היא כל כך תלויה בי
ה שכבר על תוך שיחתנו." להתמודד עם תגובתהשלא אוכל 

רגשות להתמודד עם המטפלת  תקשתהמתחילת הטיפול ה
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 ".הפסיבית והתלותית ,השמנה" ורד  בהההסלידה שעורר
ידתה לבל  מאמץ ניכר להתכחש לסלעשתהעד כה אמנם 
אך ללא הצלחה , גרום לה להרגיש דחויה ותורד-תזיק ל

 ,הופתעה מעוצמת רגשות הסלידהעצמה המטפלת . רבה
 להתמודד עם נאלצהראשונה שהפעם זו ה הייתה אלשהרי 

ב את הצליחה תמיד לעבד היט, לדבריה. תלות של מטופל
 הגיע אולם הפעם, רגשותיה השליליים ולהטמיעם

 . לגלות חמלה לבין סלידתה לשיאהניסיונותיהקונפליקט בין 
הפחתת תכיפות הפגישות תתקבל הודעה על ה שיודעתאני "

  ". כדחייה סופית ומוחלטתהעל יד
  
 אחר מצבשם  ולתור  חייה שלהחשוב על לקשתי מהמטפלתב

לאחר מספר דקות של שתיקה .  שחוותה בטיפולזה להדומ
. פניה פג מעט וניכר שחשה הקלהשמתי לב שהמתח ששדרו 

ולית עברה שהפגישה הטיפלי  בפגישת ההדרכה הבאה ספרה
 קבלה את הבשורה על הפחתת ורד ".ללא זעזועים מיוחדים
  ". יחסיהפגישות בשוויון נפש

  
הולם  לא נראה זהולכן  אנליזהב נמצאת המטפלת שידעתי

לי נודע מספר חודשים אחר ל.  מעבר לנאמרלחקורבשלב זה 
 נגד בעלה ןשהמטפלת הגישה תביעת גירושיבאקראי 

  ".התלותי והפסיבי, השמן"
  

להיות מוצג כדוגמה אינו ראוי זה פשטני  מקרה לכאורה
הטיפול  ךתואל חייה מהמטפלת התיקה קונפליקט . קלינית
 האפשר י מדריך" שנתנה עה פשוטהעצ. מכשולהיווה ושם 

יו בלתי העברה נגדית שנראה על פנ של ה לפתור מצבל
 לדוגמה זה הופכת אותו מקרה דווקא פשטותו של. פתיר
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למרות .  שמקורה במטפלשל העברה נגדית" תטהורה יחסי"
י שנראה  סבוך כפ היהאלשהתברר בדיעבד שהמצב 

עלול , החנכומיד שאילולא זוהה וטופל סביר להניח  ,בתחילה
לכך שאבחון היא ראיה זו  דוגמה .להתמוטטהיה הטיפול 

מרכיב המכשיל של של אופיו הומוקדם ככל האפשר מדויק 
 מקל על המטפל לעבור ,קורו במטפלהעברה הנגדית שמב

נגדית ההעברה השבטיעון גם דוגמה זו תומכת . ומשוכה ז
מתחילת כבר  חבל כגורם מלולה לפעולשמקורה במטפל ע

  .הטיפול
  

  'דוגמה ז
  

 בקורס להכשרה בטיפול השתתףשעובד סוציאלי , המטפל
שמתי במהלך הקורס  . שערכתי באוניברסיטהדינאמי- כופסי
- משמעויות פסיכוהצליח לפתח יכולת מרשימה לזהות  שלב

ויכולת  בלתי רלוונטי  על פניונראהשדינאמיות של חומר 
" .כאן ועכשיו" פירושימחומר זה  לבנותמרשימה לא פחות 

 .ןעקרת בית שסבלה מדיכאו, זיוה-בבמרפאה בה עבד טיפל 
ת ופגישאחת מבש  עד משביע רצוןאופןבהתנהל הטיפול 

שהמטפל נסוג במפתיע לגישה של נוכחתי ההדרכה 
גישה שכבר בגר , חיצוניתה למציאות תהתייחסות מייעצ

כאן "משמעות התוך שהוא מתעלם לחלוטין מ, ממנה
בפגישה שפר יהמודרך ס. וצג בפניושל החומר המ" ועכשיו

 בנה שחלה ותה כלפי שאבדה את סבלנזיוה יפרההטיפולית ס
להבין את סיבת לנסות ובמקום . הפך תלותי ותובעניו

 וצוותה עליו להסתגר לוסטרה ,  נזפה בו של בנהוהתנהגות
הורה . שםלו  ןשירטו ": וכמצדיקה את מעשיה הוסיפהבחדרו
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לא היית ) המטפל(גם אתה . יכול לסבול רק עד גבול מסוים
  ."נוהג אחרת

  
ין פתאום אני מב: "המטפלאמר  ת ההדרכהשיחבמהלך 

 היא מפחדתאולי שבעצם הייתי צריך לברר איתה ש
, אאבד את סבלנותי ,עד כמה היא  תלויה ביאני שכשאבין 

איך . בנהעשתה היא לכמו ש אותה אנטוש אףואותה אדחה 
מדוע לא חשבתי ? כה בולטלא לשים לב לדבר מה זה יכולתי 

  .תהה" ?על כך בזמן הפגישה
  

גם "שהמשפט לפתע  נזכר המטפל הציגמר שתוך דיון בחו
גם  שעורר בו מחשבות על בנו" אתה לא היית נוהג אחרת

סרב ללכת לבית הספר ודרש הבן  . באותו זמןחלההוא 
 של הילד דרישתו .יישאר לידו) המטפל (בתוקף שאביו

 נזכר ברגש האשמה שחש על שעזב ו  ועכשיותו אההכעיס
 נקודה זו הבהרוהשמ. תאת בנו לטובת התקדמותו המקצועי

. הטיפוליתלא הגיב מקצועית במהלך הפגישה מדוע הבין 
,  בקונפליקט אשמה של המטפלזיוה מבלי משים נתקלה

כפי .  להגיב כראוימנומנע מש "כתם עיוור" בוהפעילה 
הצליח גם המטפל בדוגמה זו לפתור את , 'ודוגמה שתואר ב

רה נגדית העב(. בעיית ההעברה הנגדית משאובחן אופייה
בפגישות ההדרכה שנערכו לאחר הפגישה .) שמקורה במטפל

כשם ,  המטפל שחזר לטפל במקצועיותחדיוו, המתוארת כאן
  .תדמווקבפגישות השנהג 

  
- לכאורה היה זה מקרה קלאסי של העברה נגדית אליבא ד

העברתה של המטופלת יצרה עיוות בתפיסתו של : פרויד
הסיטה אותו "ובכך " יתיסודמטפל שלא עבר פסיכואנליזה "
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בכול זאת אני רואה במקרה ." מהגישה המקצועית האנליטית
אני מניח שמטפל . שמקורה במטפלדוגמה להעברה נגדית 

האירוע  ללא ,או אף אותו מטפל עצמו בנסיבות רגילות, אחר
 זיוה היה מגיב להערתה של, המביך עם בנו באותו בוקר

לא מקצועית של תגובתו ה." כתם עיוור"מקצועית ולא ב
  אלאזיוה המטפל לא הייתה אפוא ספציפית לבעייתה של

  שהכללתאני מסיקמדוגמאות אלה . שלוצורך הגנתי ל
לה והייתה יכ בטיפול 'ז-  ו'ובדוגמאות ההעברה הנגדית 

אילו הודתה  :'דוגמה ובבמיוחד בולט הדבר  .להיות מזיקה
נפשי  נזקלה ת הייתה גורמ ,בפניה ורד-בסלידתה מהמטפלת 

 'דוגמה זב. פנייה עתידית לטיפולרב שאולי היה מונע ממנה 
כאילו  זיוה הייתה הודאתו של המטפל מציגה אותו בעיני

בשני המקרים  .תועסוק בבעיותיו האישיאינו קשוב לה אלא 
 ,הקשיםעם רגשותיהם בעצמם היה על המטפלים להתמודד 

 מבלי לערב את, בהם עצמם העברה הנגדית שמקורהעם ה
  .יםהמטופל

  
מדריך -בשתי הדוגמאות הצליחה עבודה משותפת מטפל

נגדית שמקורה במטפל ולמנוע ממנה לבודד את ההעברה ה
  * . הטיפולל א"לוגלז"
  

מדוע ? איך יכולתי לא לשים לב לדבר מה כה בולט"* 
העובדה שהמטפל "  ?לא חשבתי על כך בזמן הפגישה

 יצביע זיהה את טעותו בכוחות עצמו מבלי שהמדריך
עליה היא משמעותית ומלמדת שבשעת ההדרכה הצליח 

מקום , מזירת האירוע" צעד אחד"המטפל להיות מרוחק  
 ודוגמה ט"דוגמה יראה גם . (המאפשר חשיבה משנית

  .)ב"כ
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 יכולת המטפלשות שקפמ' ט- ו' ח, שתי הדוגמאות הבאות
שמקורה בו מותנית להכיל את מרכיבי ההעברה הנגדית 

  .שית והמקצועיתבבגרותו האי
  

 .'חדוגמה 
  

  היהבשנת התמחותו הראשונהבפסיכיאטריה מתמחה רופא 
 התמחותו השלים תואר טרם. מזה מספר חודשים בהדרכתי

באותו זמן . כואנליטי בטיפול פסייהראשון בפסיכולוגיה וה
 בבית הספר לפסיכותראפיה  המשך ללמודינודע לו שקבלתו

מדיניות השכן ,  הופתעהוא לא. נדחתה בשנה אוניברסיטהב
 רקלים מתקבמתמחים : " הייתהבחוג שאליו שאף להתקבל

 בעל בגלל היותו ". התמחות אחת לפחותלאחר גמר שנת
  בפסיכואנליזההתנסותובפסיכולוגיה ובגלל  תואר ראשון

בה ההדרכה  תבשיח. קיווה שלגביו יחרוג החוג ממדיניותו
תייחס הבנה והבל גילה  אשהתאכזב הודה עלה הנושא

 מקווה שאכזבתו תי שאני אמר תוך כדי דיון. בביטולתקוותול
לא תשפיע לרעה על הטיפולים שבאחריותו והנושא ירד 

  .מהפרק
  

חלה כעבור כשלושה שבועות דיווח המטפל על נסיגה ש
 .אמר" .רגיש תקועאני מ ".חנניה בשם במטופל גבולי

 חנניהותי במיוחד ההסלמה שחלה בנטייתו של טרידה אמ"
 אני שיתהרגשדבר שאינו עולה בקנה אחד עם  ,להרס עצמי

 בעוד הוא מתלבט ".תחושה של קבלה מוחלטת מעניק לו
 שלמרות שלכאורה נזכר, ומתאר את התהליך בתחושותיו

אל מדבר לא פעם לאחרונה מצא עצמו , מאוד" מעניק "חש
כנראה חש  חנניה- ש מכך הסיק .סבלנותחסר בטון  חנניה
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כשנסינו לבדוק  . סמויהדחייה יעמבלנות שהטון חסר הסב
שקיים כנראה   של המטפל בדעתוהעל, את הסוגיה לעומקה

תחושת האכזבה שחווה כשנדחה על ידי החוג קשר בין 
 .קבלה מוחלטת להעניק  שלוהקושילבין ללימודי ההמשך 

 העברה נגדית מרכיב של זה כביטוי ל קושיינוהיזלאחר ש
ושר להכיל את בעיותיו של הכ אליו חזר,  במטפלשמקורו

מעשי להעניק לו את תחושת הקבלה המוחלטת ו, חנניה
  .ופחת חנניהההרס העצמי של 

  
, על העוול שנגרם לואכזבה לחוש המשיך אמנם המטפל 

המרירות ולמנוע את  מעתה להכיל את אך היה מסוגל ,לדעתו
  .טיפולזליגתה ל

  
התמודד גם כאן נאלצה מטפלת ל. מצב שונההיה  'דוגמה טב

למרות ו מזו שבדוגמה הקודמתקשה אף ,  אישיתעם אכזבה
לא ה ותו אהכיל להשכילהמודעת לאכזבה זו לא שהייתה 

  .הצליחה למנוע את התמוטטות הטיפול
  

  .'דוגמה ט
  

המטפל ם מזה של מתקדבשלב השתלמות , פסיכולוגית
ולא   עברה טיפול דינאמי לא היא עצמה.קודמתשבדוגמה ה

הסיבה . יבטים הדינאמיים של הפסיכיאטריהבהמצאה עניין 
 הייתה שהצגת מקרה של ית בפסיכותראפיה דינאמהעסקש

 בהדרכה הציגה .המומחתואר תנאי לקבלת  יאטיפול כזה ה
זה שונה מאך ב,  מקרה גבולי אף הוא שהיהטלמטופל בשם 

לאחר . מצבים פרנואידיים חולפים נטה לגלוש ל',דוגמה חשב
נמשך הטיפול , תופסיכוטיה ותדאפיזואחת השהחלים מ
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להאזין ללמד אותה  ,זו מטפלת הדריך להתקשיתי. במרפאה
בתה יחשרך דלהגמיש את , "באוזן השלישית "יםלמטופל

 למחשבות שווא קשורות טלובמיוחד לשכנעה שנסיגותיו של 
 העברה נגדית ועל כן –לסיבוכים במערכת ההעברה כנראה 

 חשיבתה  אתלהגמיש ינקטתבה ה טקטיקה. ניתנות לפירוש
לעזור לה לנטוש את כבלי החשיבה  ,של המטפלת

, אשוני בתהליך רהנחיל לה חשיבהלוהרציונאלית הקשוחה 
תשבצי " הייתה המלצה להתנסות בפתרון ,באסוציאציות

  ."היגיון
  

 המטפלת לפגישת הדרכה גיעה ה הדרכהה שללאחר כשנ
יתח  נסוג שוב למצב פרנואידי ופטל" ".זורחת"כשהיא 

 :והוסיפה בגאווהאמרה  ," צד שלישימחשבות שווא כלפי
פגישה  לביטול ה שהייתה זו תגובהביןל תיהפעם הצלח"

מחה  אם יל ידיענש עיישפחד הלפרש שגם  תייכול .טיפולית
התיק את כעסו על ל טל-  גרם ל,ויאשים אותי ישירותבפני 

 קיבל ילהפתעת.  מנגנון השלכהכלפיוהפעיל להצד השלישי ו
אכזבה גלויה על ביטול תרעומת והביע , פירושה את טל

" ,ובודאי תשמח לשמוע "".הפגישה ומחשבות השווא חלפו
לפתור את תשבץ גם השבוע הצלחתי ",  בחיוךהוסיפה
וההדרכה התקדמו הטיפול ו  הוקל לשנינומעתה" .ההיגיון

  .בקצב משביע רצון
  

 ,לאת מהלך הטיפו המטפלת תיעדה היטב .התקרבההבחינה 
 מקרה זה כשאני מנתח. למרבה הצער נכשלה בבחינהאך 

נראה לי . ידיעת החומר נבע מאי האינני חושב שכישלונ
 שוני למרות ה. לעמוד במצבי לחץהגורם היה קושיש

אני ,  בעוצמת האכזבהשני המטפלים וההבדל בין ותיהאישי
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 על החשיבות של יכולת ההכלה של הםלמוד מניתן לסבור ש
 הכיל את אכזבתו לאחר 'דוגמה חבש שהמטפל  בעוד.המטפל

 המטפלת לא הצליחה,  משמעותה הטיפוליתשהבין את
 . והפסיקה את הטיפול בבחינההכישלונ הכיל אתל' דוגמה טב

אזהרותיי מפני  מודעת לאכזבתה ועל אף שהייתה הגם
ובלתי מוסברת של  הפסקה פתאומית שלהרסניות התוצאות ה

 המטפלת סירבה ,טלשל זו כמו שבירה  טיפול באישיות
 או פסקת הטיפול התסיב את ולהסביר ל, להיפגש עימו

לא פלא שלאחר זמן קצר היה . לפחות להיפרד ממנו כיאות
 היו בעקבותיו ויצורים  CIA- וה"מוסד"ה.  שוב פסיכוטיטל

נדרשו כשנתיים נוספות של  .קשרעימו מן החלל יצרו 
  .ו כלשהיפור שתלהשג על ידי מטפל אחרעבודה מאומצת 

  
 ל מטפל שלא הצליח מקרה נוסף שאתארהשישי בפרק 

 העברה נגדית משולבתפל בולהכיל את המרכיב שמקורו במט
Combined countertransference) (גם שם קרסו 

  .הטיפול
  

עלולות להותיר את עד הנה הדוגמאות הקליניות שתוארו 
 םהרושם שהיכולת להכיל מרכיבי העברה נגדית שמקור

תקפה רק לגבי , שביסודםהקונפליקט  שייפתרפל מבלי במט
- ו השישי בפרק ז"ידוגמאות . חולפים, קונפליקטים זמניים

הכיל מרכיבי להראות שניתן למטרתן  השמיניבפרק ט "י
 על ים מבוסס גם כשהםמטפל בםהעברה נגדית שמקור

הם  בתנאי ש,ים עמוקים שטרם באו על פתרונםקונפליקט
  .יםזוהמ
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  שיחמיפרק 
  

  .העברה נגדית שמקורה במטופל
  
תחילה  .הבא צףר ב מובאותבפרק זהשאציג  תדוגמאוה

זהות את ההעברה הנגדית ניתן היה לבהן  להאאתמקד ב
 בהן הדוגמאותאציג את אחריהן . בדיעבד שמקורה במטופל

בזמן זהות את ההעברה הנגדית שמקורה במטופל ניתן היה ל
תואם את  זה רצף .טיפולב ולהשתמש בה מיד התהוותה

 ) 1982(- ו Searles  Kernberg )1979 (דעותיהם של
Ogdenהזדהות ל כלי שההעברה הנגדית אינה רק גרסו ש

  בזמןיטיפולכלי אלא בדיעבד עם עוצמת מצוקת המטופלים 
 ההעברה מאוחר של זיהויגם יש להדגיש שעם זאת . אמת

 לש להבנה טובה יותר םתור  שמקורה במטופלהנגדית
 באחור של חודשים רביםאם נעשה גם . המטופלקת מצו

 טיפולגרם ללרוב מטפלים ולהקלה ניכרת הזיהוי  היסב
  .ברובד עמוק יותר של אמפטיההתנהל לתנופה ו רוצבל
  
 קרנברגמציע ) (Structural interview, "ראיון המבני"ב

הוא  בתנאים אלה.  מבוקרות היטב כמו בתנאי מעבדהנסיבות
 שמקורם  הנגדיתהעברההתהליכי שה על העובד צביעמ

בו אין , גם בטיפול .ה האבחנבזמןכבר מופעלים במטופל 
עלולה להיות מופעלת כגורם מפריע היא , הנסיבות מבוקרות

הנחה זו אינה מובנת מאליה כמו אותה הנחה . כבר מתחילתו
א "י- ו' ידוגמאות ב.  י ההעברה הנגדית שמקורה במטפללגב

, קרוב לודאי, פעילו המטופליםבהם ה מקרים תואריםמ
במטפל  השרוה ראשוני והזדהות השלכתית כמנגנון הגנ

  .מקורה במטופל כבר מתחילת הטיפולהעברה נגדית ש
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  .'ידוגמה 
  

שעבר ,  בעל משפחה,40כבן מנוסה  פסיכולוג קליני
חודשים רק  הגיע להדרכתימסיבות טכניות  .פסיכואנליזה

, איש מכירות, ירון, מטופלה. טיפולהתחילת מספר לאחר 
קשיים  פנה לטיפול לאחר שהתגלעו ,צעיר מעט מהמטפל

כבעל אישיות האיש בדיעבד אובחן .  ובעבודתוובחיי נישואי
הוא חש  שתלונן המטפלהראשונה מבפגישתנו . גבולית

רגשות אלה ששתם הראשונה וכבר מפגי ירוןמאוים על ידי 
אני  ".ניובפים ביכולתו להתמודד עם החומר המוצג מחבל

במילים אלה " .'גדולות עלי'תמודד עם בעיות אני ממרגיש ש
 איש משנינובשלב זה לא הצליח . את מצוקתו המטפל ציגה

 של החומר הגלוי התוכן לבין המצוקה ר בין עוצמתשלק
נסינו .  למדי שגרתי פניולעהיה חומר ש, ירון על ידי בעשהו

עצמו טפל המקושי לעובדה שבאותה תקופה היה  הלקשר את
העברה נגדית שמקורה ( בחיי נישואיו יםשי בקנתון

 כדי להקל על  דיהיה לא הסבר זה באולם  ,)?במטפל
  .המטפל

  
מאז ש  התברר בהדרגה טיפול והדרכה מספר חודשיכעבור
לשתפו  ירוןשל נהגה אימו  , בן פחות מארבע שניםדליהיותו 

 מפני למשל הפחד כמו, בסודותיה ולחלוק עימו את בעיותיה
פחד מוות שחשה מלידתה ו שתלטןבעל שהיה  ירוןאביו של 
חדיר תחילת הטיפול המכבר  שחשבנו עכשיו. המתקרבת

 בבעיות את היותו מוצף, תחושת חוסר האוניםאת  ירון
המטופל  אישיותבמרכיב (. לתודעת המטפל" גדולות עליו"

 )היימן על פי, צעות רגשות המטפל ביטוי באמהמוצא
, ירון של ו המטפל לבין זיכרונותי בין מצוקתהקשרעלה מש
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גדולות 'אני מתמודד עם בעיות "הבין המטפל שהתחושה 
היא ביטוי של העברה נגדית שמקורה במטופל " 'עלי

 תחושותהות את לחזור ולחו ירוןגם הצליח בעקבות זאת ו
   .ן ולעבדכרונותיוילזהקשורות 

  
  . א"דוגמה י

  
ה נגדית שמקורה במטופל של העבר מקרה ארותמדוגמה זו ב

ח טיפול " קריאת דוזמןב ,ותשגרתישהתגלה בנסיבות לא 
בחינה לקבלת תואר פסיכולוג י מתמחה לפני "עשהוכן 
שכן ,  שרויים הנבחניםוהרב בידועה במתח בחינה זו . מומחה

 שהוגש ח"הדו. ם אינם עוברים אותה במועד הראשוןמחציתכ
מבט  ומקצועית הבנה  ושיקףיטבהיה כתוב הי הנבחנת " עלי

דבר  ,מעמיק אל תוך התהליך הטיפולי על כל היבטיו
  .טיפוללתפים ושמה של כל אחד חלקו להבין את יאפשר לש
  

גבר נשוי כבן ארבעים , ורםיאת הנבחנת ח מתארת "בדו
שהגיע לטיפול בגלל כאבי ראש קשים ובלתי פוסקים 

 ההשנייהייתה זו התנסותו .  כבעלי רקע נפשישנחשדו על ידו
הניסיון הקודם נערך שנים מספר .  בפסיכותראפיהורםישל 

, המטפלת. קודם לנוכחי ובוצע על ידי מטפל מפורסם
מטופל ח "בדו מתארת ,שהייתה בעלת ניסיון לא מבוטל

כשהוא , פורסםהמשווה אותה ללא הרף למטפל הראשון המ
הראשונה בה מצאה פעם לא הייתה זו ה. ממעיט בערכה
 כטוב י המטופל"המתואר ע אחר עם מטפל עצמה בתחרות

 שחשה מופתעת מעוצמת האיום הייתהמרות זאת ל. ממנה
" החוסר ניסיונ"או " גילה הצעיר"הוטחו בפניה בכל פעם ש

 וניסיונ"או ל" מעמדו הבכיר"לחר פעם הושוו פעם או
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חומר עיינתי בכש. מפורסםשל המטפל ה" וולחוכמת חיי
 שגדל כילד חוץ ורםישל נסבה תשומת לבי לקורות חייו 

אומץ  לא ורםי :רה התמונה הבאהצטיי המן הכתובבוץ ובקי
, ממשפחה למשפחההיה דד ונ, על ידי משפחה מיוחדתמעולם 

תחרות עמוד ב אי יכולתו לובל סבל רב עקב וסא מתאקלםל
רוב .  קבלה והישרדות חברתית, הכרהעל  ילדי הקיבוץ מול

 מהגנת הורים יםנהנ ,בוגרים ממנוהיו הילדים סביבו 
לאחר ח ציינה המטפלת ש"בדו .בטריטוריה טבעיתונמצאים 

שנבעה , ורםיו של תשמצוקם רבים של טיפול הבינה חודשי
 המלא בקיבוץילדותו בחסרת הסיכוי שחווה תחרות מה

  . פנה לטיפולבעטיים ש ביצירת כאבי הראשרכזיתפקיד מ
  

מצאה במקרה זה גם הנחתי ש 'דוגמה יב מתוארבדומה ל
 אל כהדר את ת התחרות הבלתי אפשרית של הילדמצוק

 בה את שרתההונפשיים של המטפלת -תהליכיה התוך
  ." המטפל המפורסם" הנחיתות בתחרות מול  הרגשת

  
שו המטפלים הקלה מיידית  חא"י- ו'  יהדוגמאותבשתי 

אינה ביטוי  ההתמודדות קשיימשנודע להם שתחושת 
של העברה נגדית שמקורה  תוצאהלכישלונם כמטפלים אלא 

  שהאיום,את הנחתי א"דוגמה ימהצגתי לנבחנת כש .במטופל
ביטוי של תחושת חוסר לא היה אלא  "םסרופמטפל המ"מה

 ראיתי , עצמהה בהשרת לנצח בתחרות שהוורםיהסיכוי של 
 יםחיוורהמבחן  תתחיל בונרא ש,פניה. חשה רווחהש

  .שפתיהלה על וחיוך ע הצבע חזר ללחייה .התרככו, יםומתוח
  
 מתוך שהמשך הטיפול נעשה עתהכמדריך  נוכחתי 'ידוגמה ב

 סביר להניח שאילו היה .ירון של ומצוקתאמפטיה לעצמת 
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כשירותם אלא - ברור למטפלים מראש שאין מדובר באי
להשתמש בה ניתן היה , בהעברה נגדית שמקורה במטופל

ם דברים אלה תואמי. הטיפולאת בכך לזרז כבכלי טיפולי ו
 להשתמש בהעברה 1975-שהציע כבר ב  קרנברג את דברי

  .הנגדית כבכלי טיפולי
  

שימוש בהעברה נגדית משקורה במטופל המקרה הבא מתאר 
פסיכיאטרית בראשית תקופת , המטפלת. הזיהוייל סמוך

הייתה זו היא . הדרכה קבוצתיתהשתתפה בהתמחותה 
זו רואה בפגישת הדרכה אני : "שפתחה את הדיון בהכרזה

 להמשיך הימאמתבלתי  יעצמאראה  אחרון לפני שוצאמ
  "... זהבטיפול

  
  .ב"ידוגמה 

  
 רות סמיםיבגלל עב נאסרמהכלא בו לא מכבר  וחררש יןיב
קיווה הוא  .אוכל מתלותו הגופנית בעודושם נגמל ו

 .גמילה האותהיבט הנפשי של השלים את יאשפוז הש
תחילת פגישת ההדרכה שהתקיימה מספר חודשים לאחר ב

ול הראשונים פ שבמשך חודשי הטית המטפלההטיפול סיפר
 .יןיב לבין הנוצרה מערכת יחסים טובה בינהשתכנעה ש
 שהוא מרוצהו ם בטיפולתקדמ ן האחרוהשזנראה היה 

פגישת ל סמוך. ת של המטפלההתקדמות ומתפקודהמ
יון באישום  לבית המשפט לדיןיב ןזומהנוכחית ההדרכה 

 תיארה שליוותה אותו למשפט זה ,פלתהמט. עליו טרם נשפט
לא זו בלבד ! כפוי הטובהזה כ : "את מהלך הדיון  סובטון כע
 רה שעליהישהעבהאלה במשך כל החודשים מפני  שהסתיר

גם התעלם באופן שאלא  ,שפט חמורה מכפי שנתן לי להביןיי
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לפני מתן גזר . מוחלט מכול העבודה הטיפולית שהשקעתי בו
את   שיבח, אם הוא נמצא בטיפולכששאל השופט, הדין

 שטופל במילהלא הזכיר , מנהל המחלקהת שרשם לו והתרופ
היא ניסתה ." כחתי באולםלא נבכלל על ידי והתנהג כאילו 

להסתיר את דמעות הכאב והזעם שנקוו בעיניה לשווא 
כן - וצה ועל כל כך שאני מרגישה שאינני רינפגעת: "והוסיפה

  ."ואינני יכולה להמשיך לטפל ב
  

 השאינשוב ושוב ואמרה בזמן הדיון הקבוצתי חזרה המטפלת 
,  בבית המשפטיןיבו של  את התנהגותמסוגלת לשאת

שוב מרכיב ח, הלדברי, תהוו את המוטיבציה שהיהשאבד
אלא לצאת ידי  ובוכל לטפל תבלעדיה לא ש וו אליהביחס

שתמש  לההצעתי לה. דחובה בעניינים סידוריים בלב
להתייחס אליהם ו יןיב ה לוהתסכול שגרםברגשות האכזבה 

. ו אכזבות קשות שעבר בשנות התפתחותכאל השתקפות
 הדרך אלה הםאכזבה ותסכול שרגשות " ,אמרתי, "ייתכן"

להעביר מסר בלתי מודע של מצוקה ו היחידה הפתוחה בפני
, ךלמתוך תקווה שמסר זה ייקלט בכל עוצמתו ויאפשר 

 תלמטפלהקבוצה הציעה  ". רגשית להזדהות איתו,תמטפלכ
רגשות נסות לקשרם לל ויןיב  עםהלחלוק את רגשות אכזבת

 מהוהסכיבאי רצון בולט המטפלת נענתה  .מילדותודומים 
בפגישת ההדרכה הבאה . לנסות התערבות זו כמוצא אחרון

לא אבדה שלה שהמוטיבציה , חלףשהמשבר לקבוצה  הדיווח
 תוגמלה לההוצעה  ושההתערבות הטיפולית שללמרות הכו

 הצליח להתחבר יןיב-בשטף אסוציאציות שהצביעו על כך ש
נשיים רגשות אכזבה עמוקים שחש מאובייקטים זיכרונות ולל

  . המוקדמותו בשנות התפתחותושנטשו אות
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שזוהתה העברה נגדית שמקורה במטופל דגים ממקרה זה 
 להציל ודרכתאפשר למש י זיהו,כמעט מייד עם הפעלתה

 .על המטופל חשובפק מידע י שרטון וסטיפול שעלה על
ממיינת  השהחשיבהבזמן  התרחש זה עאירוש להדגיש חשוב

כפי שהיא מוצגת בספר זה את מרכיבי ההעברה הנגדית 
, ךמובנית בשיטת עבודתי כמדרי והייתה כבר מגובשת בדעתי

 בפני יהםהצביע עללו לאתר מרכיבים אלהדבר שאפשר לי 
  .ד ולא בדיעב בזמן אמתתהמטפל

  
  .ג"דוגמה י

  
ת וקבוצתיההדרכה המטפל צעיר שהשתתף בישיבות 

נדמה לי שלמדתי : "ם אחד פנה אלי יוב"דוגמה ישתיארתי ב
 מאושפזת המאובחנת אמר ומייד תאר" ,דבר חשוב

 אושפזה מספר פעמים יבגניה . לקויהכסכיזופרנית כרונית
לאחר שתקפה את אחד , תלרוב במחלקות סגורו, בעבר

תחילה טופלה תרופתית ולאחר שנרגעה מעט . מהוריה
, גרתס נהגה להיבגניה. הועברה למחלקה הפתוחה שניהלתי

 ובלטה במיוחד באי יכולתה מאושפזים האחריםלא חברה ל
מסיבה בלתי מובנת לא  .ליצור קשר עין עם הסובבים

פרה את מידי פעם הוימים שלמים לפיה הכניסה אוכל 
למרות שנחשבה " .נייםת אוזו מחרישותבצריח שתיקותיה

  המשיך",תרפויטי-לקויה החלטתי לנסות טיפול פסיכו
 אינה , בטיפוליבגניהישבה  תקופה ארוכה.  בתיאורוהמטפל

ומוכנה לכל שותקת רוב הזמן  ,יוצרת קשר עין עם המטפל
תרופות שהיא נוטלת כשהיא מתמקחת ללא ב וןלדהיותר 

 לנושאים כול ניסיון להטות את השיחה. הרף על מינונן
סופית על נושא התרופות -החזרה האין. "לה בתוהוואחרים ע
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לאור הרעיונות ששמעתי . גרמה לי תחושה של תקיעות
עלה בדעתי ,  בדיון על הנרקומןייחודב, ת ההדרכהבקבוצ

 בתחושת התקיעות יבגניהשיש מקום לנסות ולשתף את 
שאלתי אותה אם התקיעות ותיארתי לה את הרגשתי . שלי

  ."ינה אולי בבואה של תחושה דומה הקיימת בהשלי א
   

. ביבגניה גם פתיע שינוי מהשינוי בגישת המטפל חולל
מחשבות שווא בעלות אופי דתי הגורמות ספרה על  פתאום

ת בה ונוטע, על כל צעד ושעל" תקועה"ולה להרגיש כבולה 
צום בכל פעם שהיא ות עליה  וכופתחושה של אין אונים
 עד עתה נמנעה . עלום"חטא"על מרגישה צורך לכפר 

   .מלגלות את מחשבותיה אלה מחשש שילעגו לה
  

תובנה שנרכשה בקבוצת התוצאה של , השינוי בגישת המטפל
אפשר לו זיהוי ו"  תקיעות"משמעות שונה לנתן , ההדרכה

.  ויישום של מרכיב בהעברה הנגדית שמקורו במטופל
ווה בהמשך פגישות ההדרכה התברר ששינוי הגישה הי

סכיזופרנית שנחשבה עד אז ה ,יבגניה-נקודת מפנה בטיפול ב
השינוי בתפיסת המטפל את מרכיבי ההעברה ." לקויה"

ם ונושאים עמוקים חדשיערוצי תקשורת אפוא הנגדית פתח 
. שיח הטיפוליה- את דרכם לדו מצאויבגניהבנפשה של 

  .  ומתגמלקיעממהפך הטיפול לותקוע מתסכל מ
   

 ליצור קשר יבגניה הקושי של  עלכה אורשפ אחת הפגישות
אני . " מתוך האנמנזה ידע המטפל על הוריה המנוכרים.עין

תי מפני החשש יחושב שאת מתקשה ליצור קשר עין א
 מנוכר ומצמית שחווית ,שתפגשי בעיני את אותו מבט קר

עות בעיניה דמ כש,בקול חנוק. הציע המטפל" עיני אימךב



 53

הייתי בת : "מטפל ואמרה אל ה את מבטהיבגניההרימה 
 מחזיקה בידי שניהם ותרה ,שלוש כשטיילתי עם הורי

 אחר זוג עיניים חמות בין האנשים הזרים ים כלותבעיני
  "   .ברחוב

  
השתפר מהר  יבגניהמצבה של , םמרשיה מהלך הטיפול הי

מעיד על מקרה זה . מהמצופה וניתן היה לשחררה לביתה
ורה במטופל ככלי חשיבות השימוש בהעברה נגדית שמק

הטיעון  את מחזק וככל האפשר  שלב מוקדםטיפולי ב
כמדריך נרכשת מערכת עקרונות תיאורטיים לחשיבותה של 

  .מופנם
  

ני בהדרכה גברה בי המודעות  ניסיוככול שהעמיק
במטופל נגדית שמקורם ההעברה ה של מרכיבי למשמעותם

   . המטופלו המוקדמים של  בחייכמורי דרך לזיהוי בעיות
  

  .ד"ידוגמה 
  
 אחת  הציגהלטיפול בפסיכוזותאוניברסיטאי סמינר ב

 ששוחרר סכיזופרנימטופל  ,ידידיה-  בטיפול המשתתפות
בשתי הפעמים .  ונמצא בטיפולה כשנההמתקופת אשפוז שניי

המטפלת . יפיםהיו הסיבות לאשפוז מצבים פסיכוטיים חר
 יונה חוסר ניסאת ללא הרף מטיח בפניה ידידיהאת  מתארת

.  הקודם באשפוזובהשוואה למטפלים הבכירים שטיפלו ב
ה לחוש  לוםגרל שונות שיטותמציא מהוא חדשות לבקרים 

 שרק כשהוא מדגישלת במאמציה הטיפוליים ח תותחסר
  .סוגל לעזור לומ בעברבה היה מאושפז  מנהל המחלקה
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כמו  , הזכיר לי מקרים דומיםהמקרה. להדרכה צגהו ידידיה
 הצעתיאז כן עתה  כ.א"י- ו' י אותדוגמשבלמשל אלה 

מצבים  לאתר וידידיהשל  תולדותיו מטפלת לסקור אתל
בהם נאלץ להתחרות בנסיבות מכשילות מראש וחש תחושות 

. חוסר תוחלת דומים לאלה שהוא מעורר במטפלתשל 
תחרות ה לידידיההתברר שבמשך כל שנות ילדותו נאלץ 

 אביו מנישואין  שלנוב, שנספה בשואהערטילאי בילד 
נלחש מפה לאוזן קיומו ש ,עבר אידיאליזציהזה ילד  .קודמים

 מצב בלתי אפשרי זה הנחתי ש.ורש מעולםפלא הוזכר במו
  .המטפלתאזלת היד של מצא את ביטויו בתחושות 

  
זמן קצר לאחר המשבר הפסיכוטי הנוכחי פרץ התברר עוד ש

. קצראחר זה תוך זמן  הזב ידידיההוריו של  שנפטרו
 ת תחייעלנסבו המטפלת י "עשתוארו  מחשבות השווא

 לכאורה פרדוקסאלי שילובלמחשבות אלה התלווה . המתים
ניתוח .  מאידךוחרדה בלתי נסבלתמחד ל אושר עילאי ש

תחושת  שבאנמנזה אפשר לנו להניח שנאסף משמעות החומר
שיקום לתחייה ו לפגוש באביו  מתקוותתבעוהאושר העילאי נ

 גם חזור לחייםיהאב עם יחד  מהמחשבה שתעבוושהחרדה נ
 ידידיהשל תקוותו  לנצח כך תאבד. נערץערטילאי ילד אותו 

ניתן היה להבין את השילוב עכשיו . מועדףהילד הלהיות 
  . בכפיפה אחתשל אושר וחרדה,  לכאורה,פרדוקסאליה
  

  .ההעברה הנגדית שמקורה במטופלהרהורים על 
  

נמוכה  תם הנפשיתשדרגת בשלוכשמדובר במטופלים 
ו מדריכים ומטפלים כאחד על ריבוי אכזבות יעיד, מנוירוטית

 קרנברגלדעת .  המתעוררים במטפליםורגשות תסכול שונים
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באנשים טיפול ה בלתי נפרד ממרכיבתחושות אלה מהוות 
 המטופל אמצעותן מנסהאחת הדרכים בזו שכן , מסוג זה
בשנות  חווהסבל שהלעצמו שהמטפל יזדהה עם להבטיח 

  .התהוותו הנפשית
 

מיוחד על ידי מטופל בולטת ב בדרך נקודה זו באה לידי ביטוי
בהדרכה תיאר  .ו יפגוש את הוריו שלמטפלה שהתעקשש

" .הרוסיצאתי משם " :את הפגישה עם ההורים ואמרהמטפל 
 הודה העוקבת גישהפ סיפר שבת ההדרכה שאחריהבפגיש

כוונתו הייתה זו ששצפה זאת מראש ואמר  המטופל
טראומטית רציתי שתרגיש את החוויה ה ":מלכתחילה

  ".י חשוף בילדותיתיהיאליה מתמשכת שה
  

 ות תסכוללמסקנה שאכזבות ורגשאותי וליך מהרהור נוסף 
.  באנשים מסוג זה תופעות שניתן לצפותן מראש בטיפולהן

, לים אלה תהיה תמיכה הדרכתית צמודהמטפשל על כן חשוב
בבוא העת ומשזוהו   עם הרגשותור להם להתמודדעזשת
כפי שהציעו ,  בזהירות לטיפולרגשות אלה כניסדריכם להלה

  .קרנברג- ווויניקוט, ראקר
  

כין את  להיכדא במקרים אלה :המתבקשתנוספת מסקנה 
 .תסכליםל רגשות משלקראת הופעתם מראש המטפלים 

מטופלים מפני שאין להזהיר , פרויד  , אמנםבשעתו גרס
אולם  . תיפגע הספונטאניותלבל  בטיפוליהההעברה הצפו

  לתסכולדע מראשמומטפל ה. צב שונה המסבורני שבהדרכה 
דד עם ייטיב להתמו, לו על ידי המטופלעלול להיגרם ה

דוגמה ראה ( . כאןת רלוואנטיה והספונטאניות אינ זהולכתס
בהמשך לנאמר נראה לי שיש להוסיף שמטופלים .) א"כ
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לא , מיוחדמת טראומות קשות בבהתפתחותם המוקדשספגו 
נפשי אמיתי לפני שיביסו לפחות מטפל -יתנו יד לתיקון תוך

אומנם  .)'כדוגמה ראה ( להרים ידיו בייאושו יגרמו ל ואחד
פשרת מתן צביון מעשי אבל היא מא,  עגומהמציאותזוהי 

 Farber  ".ייאוש טיפולי" לתופעה שכונתה ומקצועי
1958)(  

  
 הדוגמראה גם (, "ייאוש טיפולי" סף דחוק מטפל לעל מנת ל

להשקיע , קעלהכין את הרמן הסתם   המטופלנאלץ, )ב "י
 תתחוש במטפל תלטע .לאורך זמן מאמצים רבים ומורכבים

 ואבעוד ה,  ובהצלחתו הטיפולתקדמות בהביטחון מדומה
. את מלכודת האכזבה, ודעכנראה באופן לא מ, בסתר" זומם"

" הזדהות השלכתית"המושג ספק אם , במקרים כגון אלה
תהליכים לא מודעים מורכבים ומתוחכמים מבטא די הצורך 

  .האלים מטופל ם שלבהתנהגותביטוי  באו לידיכפי ש
  
, ות מתוחכמחישות דרכים  שתי דוגמאות הממפניכםל

בהן השתמש  , ולא מילוליותותמילולי, ות וגלויותסמוי
  .אל תוכי רגשותיהם השליך אתמטופל ל

  
  .ו"טדוגמה 

  
אב על כלאחרונה  מתלונןכשנה מזה בטיפולי  נמצאה ,טוביה

 ,באנגלית    "Splitting headache" כנהא מוהראש אותו 
ייחס הוא מ הראש כאבאת . תנהל בעבריתמלמרות שהטיפול 

 ו תשומת ליבחצויהלעובדה שבמשך השבועות האחרונים 
ות  לבין מחשב,יומיות-יום, באופן קבוע בין מחשבות רגילות
.  הנידונים בטיפולנושאיםעל משמעותם העמוקה של ה
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  עכשיוקבלה splitting headache במילים ובחירת
  .משמעות

  
ולך הגובר ואני לחוש כאב ראש גם התחלתי ,  מדברובעוד
ה  מול זהואני ישבנו ז טוביה. לרמה כמעט בלתי נסבלתעד 

א מדבר על והש זמן שבשמתי לב. זכוכיתכשבינינו שולחן 
בעיני  חשדנשנייר א מגלגל מתחת לשולחן וה, ובעיותי

 הטה את תשומת ,עורר את סקרנותיהמעשה  .חשישסיגרית כ
 הצליח לפצל טוביה- הבנתי ש. מהקשב שלי נגזלחלק  וליבי
 ו בטיפול לבין מעשין שנידואת תשומת לבי בין החומרגם 

 splittingבי את אותו גם ל ו ולשתותהמסקרנמעוררי 
headacheצד מצא כאב הראש ימשהבנתי כ .עליו התלונן ש

 האותב .לאיטוהכאב  נעלם ,ראשי לאאת דרכו  טוביהשל 
 זה עאירומנוסה דיי לשלב  ,לצערי, טרם הייתי תקופה

  .לטובת המטופלבטיפול 
  

  .ז"טדוגמה 
  

משך דעת את ל טוביה התעקש  עכשיו.שנה נוספתחלפה 
משמעות ה של ת לעומק ניסיתי לרד.הזמן שיארך הטיפול

לחמוק מתשובה דרכים להעלות בדעתי  כשאני מנסה ודרישת
 פו של דברבסואותי אלצה  ועקשנות. א הייתה לישל

 אלה.  נוספות את משך הטיפול בשנתיים והערכתיהיענותל
הישגים טיפוליים  הושגו . ללא התקדמות משמעותיתחלפו

אתה  ":יהטרונ וקולבו טוביה פנה אלי שוב. בלבד מזעריים
 והנה ?הבטחת לי שהטיפול יימשך עוד שנתיים" ,אמר, "זוכר

 ו לתיהזכר ". שום דברקרהלא אני מרגיש שעברו השנתיים ו
 אלהל ש שתכליתחוסר האת  ור ליהסבניסיתי לשכבר אז 
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  המשיךאואך ה, בינתייםכמובן  "שכח"דבר ש, מעין זו
בהערכתך אתה יודע איזה נזק גרמת לי : "בעיקשות

 אמת כמה זמן יימשךעכשיו תאמר לי בבקשה ב? וטעיתהמ
 עלה בדעתי שאולי .הפעם הייתי כבר מנוסה יותר" .הטיפול

העברה ביטוי ל,  בלתי פתירה דילמהטוביהבפני  עמידמ
  "Lose-lose dilemma"מצב של , ומקורה בשנגדית 

הערכת משך הטיפול או אי הערכתו , חלופותהמורכב משתי 
ידוע  מובילה לתסכול ם הייתה כל אחת מהןמו לפני שנתייכש

 ודוחק אותי טוביהתהיתי על הסיבה בגללה חוזר  .מראש
 הדומ הדילמ ול ורה זכאם ותואשאלתי לאותה מלכודת ו

 התקדמות בטיפול התערבות זו אכן הניבה .וילדותמתקופת 
חשוב ששהלקח נראה לי  כי, ולא כאן המקום להרחיב

לגרום לי  נקט המטופלת שחכמדרך המתוב  נמצאדגישולה
 קריבא מו תוך שהוא בשנות התפתחותוחווה השלחוש את 
  . שתי שנות טיפול יקרותלצורך זה

  
נשאלתי לעתים בפרק זה בהרצאותיי על הנושא הנידון 

קרובות על ההבדל בין העברה נגדית שמקורה במטופל לבין 
 מלאני קלייןכמו , גדולים ממני. הזדהות השלכתית

נתנו את דעתם על מושג  אוגדן- חברים כולאחרונה מ
למרות זאת ברצוני להביע את דעתי . ההזדהות ההשלכתית

ולהביא בפני הקוראים את אשר אני נוהג להשיב בהישאלי 
, לדעתי ההעברה הנגדית שמקורה במטופל היא רגש. על כך

מטפל ע או לא מודע על ה באופן מודהמושרה, מטריד עתיםל
רכים בה משתמש המטופל להשיג אחת הד. על ידי מטופלו

  .מטרה זו היא ההזדהות ההשלכתית
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שאלה נוספת החוזרת ונשאלת בנסיבות אלה נוגעת להבדל 
 גם בשאלה זו דנו. שבין השלכה לבין הזדהות השלכתית

 דבר המוכיח ,השאלה ונשאלתחוזרת בכל זאת . גדולים ממני
תוך הסתכנות בטעות אני נוהג . שהנושא אינו ברור דיו

-  תוךןלענות שהשלכה היא תהליך בו מסתייג האדם מתוכ
. יו מזולתו אותו כאילו הוא נשקף אלנפשי הקיים בו וחווה

הוא אינו חייב להיות אדם . תהליךזה אינו שותף ב" זולת"
, בהזדהות השלכתית. או דבר מופשט, ועשוי להיות עצם

, לפי ההגדרה לפחות שני אנשיםמשתתפים , לעומת זאת
הזולת שאל תוכו מושלך החומר כש, ל ומטופללמשל מטפ

בנסיבות  .נפשי-חש אותו כגוף זר תוך) המטפל(
מר המושלך עיבוד בנפשו של אופטימאליות עובר החו

, המטופל בצורה מרוככת-המכיל ומוחזר למשליך- המטפל
ולהטמיעה איתה יוכל להתמודד המטופל ש ,בלתי מזיקה

מאליות עלול אופטיבנסיבות פחות . במבנהו התוך נפשי
החומר המושלך להיות מוחזר למשליך בצורה בלתי מעובדת 

פונג של השלכות הדדיות העלול לדחוק את -ונוצר מעין פינג
  .הטיפול למבוי סתום
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  שישיקפר
 

.העברה נגדית משולבת  
 

אין ההעברה הנגדית שמקורה במטפל וזו  המקרים מרביתב
הדוגמאות שהוצגו . הבצורה טהורשמקורה במטופל מופיעות 

שתי צורות על פי רוב מופיעות . מקרים נבחריםהיו עד כה 
מצב שבחרתי , וז ושזורות זו בההעברה הנגדית משולבות

 Combined"העברה נגדית משולבת"לכנותו 
countertransference..  במצבים אלה יש להפריד את

מרכיב  ה. מרכיבי ההעברה הנגדית המשולבת זה מזה
 ץ לטיפולומח ,במידת האפשר ,שארייטפל שמקורו במ

 דרכים ברורל מטפלוצע למ מרכיב שמקורו במטופלוב
לגבי כל חומר שיש לנקוט  כפי, להכניסו לטיפול בזהירות

  .אחר
  

  .ז"ידוגמה 
  

הגיע לפגישת הדרכה מתקדמים   התמחותשלביפסיכיאטר ב
הייתה "  לטיפולנת ניתהאינישה זו א". מיואשקבוצתית 

 תיאר אתגע במקצת רכשנ. ציג את מצוקתוהדרך בה ה
, כה נמות אישיות גבוליבעלתכ, האישה שבטיפולו, יזרעאלה

תנהל מזה זמן ניכר הטיפול מ. חטטנית וחודרנית, תלותית
" עד כה. " זהתזה א הרודפים אופיין במשבריםומ במרפאה

מתוך הצלחתי להתגבר על שטף המשברים  ",אמר המטפל
פתולוגיה  מהווה ביטוי לעאלהיזרהבנה שהתנהגותה של 

 ביטויי העברה י הם בההרגשות הלא נעימים שעוררשושלה 
ולהשתמש  להכילם תי על כן יכול.תנגדית שמקורה במטופל
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אירוע שהפך את  לסמוך" .ללא קושי מיוחדבהם בטיפול 
. יצא המטפל לחופשה"  לטיפולנתבלתי נית" ליזרעאלה

 יזרעאלה-היה שנראה לכאורה דה נידונה בטיפול ויהפר
מיום צאת  אלא ימים ספוריםלא עברו  . בהבנההתו אהקיבל

מספר רב של  מתקשרת אליו יזרעאלה-והמטפל לחופשה 
" ברור היה לי". לשיחות בעלות חשיבות שולית, פעמים ביום

גם י  לאישור לקיומה זקוקאישהשה" המשיך המטפל
כאן ."  יותר מדי עבוריהאבל החטטנות הזאת היית, בהיעדרי
 : במקהלהתעקוכמעט צ, מאסיביהקבוצה באופן  ההתערב

הרי לא ! אתה כזה אובססיבי לפרטיות שלך, זה לא פלא"
שלא לדבר , נתת לאף אחד מאיתנו את מספר הטלפון שלך

בלתי ניתנת ' שהאישה הפכה אצלך מה הפלא. ל הכתובתע
היה רגע ." כשאתה חרד באופן כה קיצוני לפרטיותך 'לטיפול

 עשתהלמעשה לקבוצה שבלבי  הודיתי . שקטארוך של
לא נזקק שוב . אם גם בצורה בוטה מעט, את העבודהעבורי 

 מבעד התבחדיר ברור היה לכולנו ש.להסבר שליהמטפל 
נוצרה התנגשות בין , פרטיותב  המטפללשצורך הקיצוני ל

 ו לבין אותו צורך קיצוני שליזרעאלהתלותיותה של 
ה מרכיב של העברה נגדית  הפעילהתנגשות זו. בפרטיות

- שמקורו במטפל וכך הפכה ההעברה הנגדית למשולבת ו
  ."בלתי ניתנת לטיפול" הפכה ליזרעאלה

  
היה ואנליזה במים מתקדבשלבים למרבה המזל היה המטפל 

מסוגל ליישם את הידע שרכש בהדרכה ולמנוע את 
התערבות הקבוצה הגיע לתובנה בעזרת . התמוטטות הטיפול

הפלישה בו עוררה  שהחרדהלהתגבר על  שאפשרה לו
הנגדית המרכיב שמקורו במטפל בהעברה (לפרטיותו 

כזו שאפשרה לו להמשיך במידה ולנטרל אותה ) המשולבת
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התמודד עם הצורך הקיצוני שלו להווה אומר , טיפולאת ה
 יכולתו כתוצאה מכך חזרה אליו.  מחוץ לטיפול,בפרטיות

 מקורם במטופל את מרכיבי ההעברה הנגדית שהכילל
 נתבלתי נית" להיות ה חדלאישה וה)חודרנות וחטטנות(

 שהקנאות הקיצונית שלו לפרטיות לאחשוב לציין ." לטיפול
נבעה כנראה זו . עקב התובנה שרכש, כמובן, חלפה

אבל בעקבות התובנה הצליח , מקונפליקט עמוק באישיותו
השאיר ולהמשולבת להפריד בין מרכיבי ההעברה הנגדית 

  .פרטיותו מחוץ לטיפולל נאות הק את
  

מבגרותו  ה החיובית של ניתוח ההעברה הנגדית נבעההתוצא
 העברה נגדית מתוארת בדוגמה הבאה . של המטפלהמקצועית

  דיו בהתמחותומתקדםהמטפל א היה בה ל, משולבת
להפריד בין מרכיבי ההעברה עדיין  השכיללא ו תימקצועה

 הלתודע בעייתו תאהעלליישם את , הנגדית המשולבת
  .ולהותירה מחוץ לטיפול

  
  .ח"ידוגמה 

  
 מתאר בים ראשונים של פסיכואנליזהבשל פסיכולוג צעיר

 קשר משמעותי עם תרייצב הקשתמצעירה ה, יחיאלה את
 יחיאלה- שהיה מודרך שלי מספר ש, הפסיכולוג. גברים

המתקצרות מיני לפגישות הטיפוליות בשמלות  הופיעמ
חש מאוים מהגירוי המיני אני . "ישהפגישה לפגוהולכות מ

 יאזהרותילמרות  . אמר"המסיח את דעתי וחרד שאתפתה
לבסוף  דרש ,שלא לבקר את אופן לבושהחוזרות ונשנות ה

 "יםהולמ"שתגיע לטיפול בבגדים  יחיאלה- מהפסיכולוג 
 ים לו מפריעשפנייםוהבגדים החש  להמסבירשהוא כ
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  אתסמנהות דרישה זו הייתה מוטעיהתברר ש. להתרכז
שוב ה כאן תהייש מסתבר. תחילתו של כשלון הטיפול

שמקורה העברה נגדית : מחד. משולבתהעברה נגדית 
 ,קרוב לודאי, היהש, מצד המטופלת הגירוי המיני :במטופל

חרדתו של המטפל בצורה לא מודעת ומאידך  אולי ,מכוון
 .ורה במטפלהעברה נגדית שמקקרי , החושש להתפתות

שהיה בשלבי פסיכואנליזה ,  הצליח המטפלדמתדוגמה הקוב
  הנגדיתעברה בהומרכיב שמקורו בלהכיל את ה, מתקדמים
.  הוברר לוהלאחר שז )פלישה לפרטיותחשש מה (המשולבת

 לא הצליח המטפל בדוגמה הנוכחית להכיל, לעומת זאת
  שהקונפליקטים המינייםייתכן .)הפחד להתפתות (מרכיב זה

רבי עוצמה בעיקר וה היו עמוקים ביסוד מרכיב זעמדו ש
התמוטטות   הייתהלמרות התובנה .מכדי שיוכל להכילם
 המטפל היהלו איסביר להניח ש .הטיפול בלתי נמנעת

כיל את מהיה , יםממתקדה זו בשלבי בגרות מקצועית מבדוג
 למרות שהבעיות המיניות שביסוד חרדותיו הפחד להתפתות

מש בחרדותיו כבכלי להשתעם הזמן יכול היה . טרם נפתרו
ביטוי , לדוגמה, ור למטופלת להבין שחרדותיו הןולעז טיפולי

ייתכן אף שיכול היה לדון איתה . הלאיומי סירוס סמויים מצד
 ביסוד ים מונחאלה ים סירוס סמוימי שאיועל האפשרות

  .קשייה ליצור קשרים משמעותיים עם גברים
  

ניתן שהנחה תומך בשהחומר הקליני שהוצג אני מקווה 
 ההעברה הנגדית המשולבת למרכיביה את הפרידל

ראה דוגמאות (. למקורם במרכיבים אלה בהתאםולהשתמש 
  ).נוספות להעברה נגדית משולבת בפרקים הבאים
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   שביעיפרק
  

  העברה הנגדיתהבנת ה ל וויניקוטתרומתו של ניתוח 
  

 וויניקוט עברה גישתו של 1960-ל 1947בין השנים 
תוך שימוש .  מעלות180מהפך של להעברה הנגדית 

 שמהפך ראותים שהוצגו בפרקים הקודמים אנסה להנחבמו
  . בלבדזה היה לכאורה

  
 כפי שתוארה על ידו וויניקוטאפתח בהשקפתו של 

) .Winnicott 1960. (בסימפוזיון על ההעברה הנגדית
פירוש המילה : "....להלן ציטוט מדבריו באותו סימפוזיון

תכונות נוירוטיות  להיות רק אותן נגדית יכול- העברה
 בהתייחסותו המקצועיתהפוגעות המצויות במטפל 

מפריעות לתהליך האנליטי כפי שנקבע ה ו)ההדגשה במקור(
להניח למונח "הציע דבריו בהמשך " .על ידי המטופל

ההדגשה   (לחזור למשמעותו המקורית נגדית- העברה
, מיוןשלפיה זו תופעה שעלינו לבער באמצעות ) במקור

ולהשאיר את המונח , )"של המטפלים(אנליזה והכשרה 
מונח " (תגובותיו הכוללות של המטפל לצרכיו של המטופל"

תגובות בלתי "לאותן ) Margaret Littleשנטבע על ידי 
 להן נזקקים מטופלים שלא הגיעו לבגרות "מקצועיות
 מהגדרתו וויניקוטהעובדה שבהגדרתו זו סטה  .נוירוטית

  .את ההעברה הנגדית הוזכרה כבר לעיל פרויד שלהמקורית 
  

 Winnicott 1947)(" שנאה בהעברה הנגדית"במאמר 
. השנייהאציג תחילה  את . מוצגות שתי דוגמאות קליניות

 . תקופה מסוימתוויניקוטנער אסופי היה בן חסותו של 
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 נער מתאר את תגובותיו להתנהגותו של אותו וויניקוט
א הדרך יחשוב בהקשר למאמר זה ההדבר ה: "במלים הבאות

בה עוררה בי התפתחות אישיותו של הילד שנאה והדרך בה 
 המתארת את באחת הפסקאות הבאות" .התמודדתי עם המצב

עם התנהגותו של הילד הוא  וויניקוטאופן התמודדותו של 
תי אותו מהבית החשוב הוא שבכל פעם שהוצא: "כותב

דברים שקרו גרמו לי אמרתי לו שה; אמרתי לו מייד דבר מה
 לא היסס כלל וויניקוט- במקרה זה נראה ש...." לשנוא אותו

אותם הגדיר בעצמו , הטיפול את רגשותיו כניס לתוךלה
  .כהעברה נגדית

  
. מורכבת יותר, המופיעה ראשונה במאמר, הדוגמה השנייה
אנסה תחילה לצטט את סגנונו הפיוטי , לצורך הדגמה

 התמודדותו רשתמש לתיאוא מהובו , וויניקוטהיפהפה של 
בהמשך הפרק  .מקרהאותו עם התפתחות ההעברה הנגדית ב

 אותם אירועים רארשה לעצמי להשתמש בלשוני שלי לתיאו
  .צעתיים שהנחהמוהתאים אותם אל אנסה לו
  

  : וויניקוט המתורגם שלהציטוט 
  
שגיתי . גליתי שאינני מבצע את עבודתי כהלכהלאחרונה "

 והיה בחלקו תוכיהקושי נבע מ. ימטופלכל  בטיפוליהם של
אך היה קשור בעיקר לשיא שאליו הגיעה מערכת יחסי , אישי

 הקושי התבהר ).במסגרת מחקר(עם מטופלת פסיכוטית 
ברצוני , אגב(', חלום מרפא' יתי לעתים ינבעקבות חלום שכ

, להוסיף שבמהלך האנליזה שעברתי ובשנים שלאחר אנליזה זו
ת מרפאים כאלה אשר למרות היותם זכיתי בסדרת חלומו



 66

 את הגעתי ,אחד מהם כל, סמנו, במקרים רבים בלתי נעימים
  ).לשלב חדש בהתפתחותי הרגשית

  
במקרה הנידון הייתי מודע למשמעות החלום מיד עם הקיצי 

לק ח ב.החלום היה מורכב משני חלקים. אף קודם לכןו
על תיאטרון והבטתי מטה בי בתאי המכובדים הראשון ישבת

, חשתי חרדה עמוקה. האנשים היושבים הרחק ממני באולם
תחושה זו הייתה דומה . אברי מדכאילו אני עומד לאבד אח

 יכשחשת, לתחושה שליוותה אותי בעלותי על מגדל אייפל
. שאם אושיט את ידי מעבר למעקה היא עלולה ליפול לקרקע

  .חרדה זו לא הייתה אלא חרדת סירוס רגילה 
  

ל החלום הייתי מודע שהאנשים באולם צופים בחלקו השני ש
. הייתי קשור למתרחש על הבמה ובאמצעותם במחזה

ידעתי עתה שצידו הימני של . התעוררה בי חרדה מסוג חדש
 הייתה זאת פשוט - לא היה זה סיוט של סירוס . נגוזגופי 

  .תחושה שחלק זה של גופי אינו קיים
  

 וים שהטרידהייתי מודע שהבנתי את הקשי, כשהתעוררתי
החלק הראשון של החלום . אותי באותה תקופה לכל עומקם
העלולות להתפתח בהקשר ייצג את החרדות השגרתיות 

הייתי בסכנה . לפנטזיות הבלתי מודעות של מטופלי הנוירוטיים
של אובדן של יד או של אצבע אם יגלה אחד ממטופלי אלה 

יחסית חרדה זו הייתה מוכרת לי והייתה . התעניינות בהם
  .נסבלת

  
החלק השני של החלום היה קשור ליחסי למטופלת 

מטופלת זאת דרשה ממני שלא אתייחס לגופה . הפסיכוטית
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 כל גוף קייםלא היה לדידה . אפילו לא בדמיוני, בצורה כלשהי
היה זה , קיימתהמטופלת אליו התייחסה כאל שלה ואם הייתה 

ה בה חרדה כל התייחסות שלי לגופה עורר. בצורת נפש בלבד
. רדוף אותה משמעותו לףגויש לה  שוןטעל יכ, פרנואידית
נפש , דרשה ממני שגם אני אהיה נפש בלבדלמעשה 

, בערב שלפני החלום, בשיא קשיי. נפשה שלהעם המתקשרת 
 שהדבר שהיא דורשת ממני י להאבדתי את סבלנותי ואמרת

  אלה דברי)"Hair splitting": במקור( . אפשרייהוא בלת
ונדרשו מספר שבועות של  מו לתגובה קטסטרופאליתגר

 הדבר החשוב היה שהיה עלי .אנליזה לתיקון הנזק שגרמו
חלקו הימני של  אמצעותיוצגה בחלום ב ש,להבין את חרדתי

 של  זהצד.  להתייחס לאנשים שבאולםשנגוז כשניסיתיגופי 
 על ידי דרישתה לגופי היה זה שהתייחס למטופלת ועל כן הופע

התכחשות זו לגופי . לגופינו, ולו בדמיוני, לם מכל קשרלהתע
חרדה הנסבלת הרבה פחות , עוררה בי מעין חרדה פסיכוטית

היה עשוי שלמרות כל פירוש אחר . מחרדת סירוס רגילה
הייתה התוצאה שבאה בעקבותיו כזאת , להינתן לחלום זה

שהצלחתי להמשיך בטיפול ואף לכפר על הנזק שנגרם עקב 
בעלת אופי שהתאים ליחסי ורו היה בחרדה תגובתית זעמי שמק

  .למטופלת חסרת גוף
  

על המטפל להיות מוכן לשאת במתח מבלי לצפות שהמטופל 
 עליו .לעתים למשך תקופות ארוכות,  כלליהיה מודע לכך

עליו להיות מסוגל גם לספר . להיות מודע לפחדיו ולשנאותיו
לעתים קרובות אלא ש, על תחושותיו אלה למטופל בבוא הזמן

  ".אין הטיפול מגיע לידי כך
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 להיראות  וויניקוט תיאורו של  שלי עשויימילותיהמרה לב
.  טיפלתי באישה פסיכוטיתמספר חודשים" :כך מנוסח

תי טיו שגיעבש בלתי מובן חשתי רוגז פגישות האחרונותב
 את עצמי נגרר עם חשתי. בטיפולי במספר מטופלים

בו האשמתי אותה שהיא וח  המתוארת כאן לויכהמטופלת
 גרמו לתגובה בריד. דורשת ממני התייחסות בלתי אפשרית

 אדם חסר אליה כאל ס שאתייחהרשהיא ד. תקטסטרופאלי
בכול צורה אסרה עלי להתייחס לגופה , בעל נפש בלבד ,גוף
והגיבה לכל התייחסות לגופה בתגובה יא ולו בדמיוני הש

מורים להיות יחסי נפש לפי דרישתה היו יחסינו א. פרנואידית
לא הבנתי את הסיבה לקושי שחשתי .  בלבדאל נפש

באחד  .כאל חסרת גוףבאמפתיה מקצועית להתייחס אליה 
חלום של (' חלום מרפא' חלמתי חלום שאכנה בשם הלילות

 בחלומי ). בשיטתיכפי שהייתי מכנה זאת, הדרכה עצמית
 ידיעהה מהנגרמי חרדה עמוקה שחוויתי לראשונה בחי

חרדה זו דמתה במידת מה . שחלקו הימני של גופי אינו קיים
,  ושעימה יכולתי להתמודדתירגלושאליה ה, לחרדת סירוס

 ממקור תבעונכחרדה ה, אך הפעם הייתה רבת עוצמה
לחרדת , אולי, טית הקשורהחרדה פסיכו, פרימיטיבי, ראשוני

טרם . שכמותה לא חוויתי ביודעין מעולםבעוצמה  היכחדות
 חרדה זו באמצעות החלום ופתירתודדתי ביודעין עם התמוש

לא יכולתי להתייחס בצורה מקצועית לדרישתה של 
לאחר .  נפש בלבדהמטופלת שהקשר בינינו יהיה של נפש אל

החלום יכולתי להתמודד ביודעין עם חרדת ההיכחדות של 
הכיל את המרכיב  עתה יכולתי ל).היעלמות חצי גופי(עצמי 

שהייתה , הנגדית המשולבתבהעברה , להמטפ, שמקורו בי
 ומחרדתי ף גומורכבת מצורכי האישה להיות נטולת

הכלת חשתי חופשי ליטול על עצמי את גם עתה . מהיכחדות
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 ולהתייחס באמפתיה למטופלת השמקורה בהנגדית ההעברה 
 י לחלוק עימה את תחושותיףשקלתי א. כאילו היא חסרת גוף

י לא יגיע הטיפול לשלב תוך ידיעה שאול, בהמשך הטיפול
  .שבו יהיה הדבר אפשרי

  
להתאים את גישתו הסותרת את עצמה כאשר אני מנסה 

ים נחלמסגרת המו להעברה הנגדית וויניקוטלכאורה של 
 וויניקוט תכוון ה1960- ב שאלה מתברר בדפים ארתיישת

הדברים שעלינו לבער " : להעברה נגדית שמקורה במטפל
 לתופעה זו  ".כשרה של מטפליםאנליזה וה, באמצעות מיון

אותן תכונות נוירוטיות  "....אלהוא מתייחס בבירור כ
בכך " . המקצועיתוהפוגמות בהתייחסות) הקיימות במטפל(

  עלפרוידעם דעתו השלילית המקורית של מיישר קו הוא 
כפי שחזרתי , בטעות וויניקוטכפי שהבין אותה , תופעהה

  .והדגשתי לעיל
  

ד לשימוש בהעברה  בה התנגסקנותבאותה מידה של פ
 בשימוש בה כבכלי טיפולי וויניקוטדד יצ, 1960- הנגדית ב
ו את השימוש במיוחד בתארהדבר בלט . 1947-חשוב ב

מביתו   אותווהוציא האסופיילד כשכעס על ההטיפולי שנקט 
 על וגדרשה, )hateבמקור ( על כעס זה .הכעיס אותור שאכ

 במפורש שהיווה וויניקוטהכריז  ,"העברה נגדית"-כידו 
ו  את צרכיתאםשהילד והתנהגות תגובה מודעת שלו ל

משתמע  . וויניקוט ולא את אלה של הטיפוליים של הילד
 במקרה  וויניקוט  עברה הנגדית בה השתמשמכאן שסוג הה

  .קורה במטופלמשזה היה העברה נגדית 
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 לדעתיהייתה " האישה חסרת הגוף"רה קההעברה הנגדית במ
 ךצורה ,מקורה במטופלההעברה הנגדית שמחד  .בתמשול

העברה הנגדית שמקורה  ומאידך השגופה לא יוכר כקיים
הפסיכוטית של , חרדת ההיכחדות הראשונית, במטפל

באמצעות  לאחר שהובן המרכיב שמקורו במטפל .וויניקוט
ך  להמש להוות גורם מפריעחדל ניתן היה לבודדו ואז החלום

  .עית באמפתיה מקצוטיפולה
  

לכאורה הקיימת  הסתירה ם אתמצל מצ"ניתוח המקרים הנ
הוא רואה בה מכשול  . להעברה הנגדיתוויניקוטבגישתו של 

במקרה . נכס טיפולי כשמקורה במטופלכשמקורה במטפל ו
הייתה ההעברה הנגדית משולבת " האישה חסרת הגוף"
מרכיב שמקורו ה. למרכיביהעצמו  וויניקוטי "ע הופרדהו

המרכיב שמקורו במטופל ופל על ידו מחוץ לטיפול ו טבמטפל
  . פוטנציאליחומר טיפולילו  מש יש
  

הנגדית  בהעברה מק דוגל השתמשה גם וויניקוט-בדומה ל
 במאמר  .צורה דיפרנציאלית בלי לציין זאת במפורשב
 אישה מק דוגלמתארת ) ' א1986 ("האישה המטפלת באיש"

" כתם עיוור"ל במאמר כלול תיאור ש. שסבלה מפוביות
" כתם עיוור ",שנוצר עקב העברה נגדית שמקורה במטפל

כפי שהיה " מרפא"בחלום . שגרם לעיכוב בהמשך הטיפול
 כפי "עצמית הדרכה"חלום של (  וויניקוטמכנה זאת 

 לפתור קונפליקט מק דוגל הצליחה )לעילאני שכיניתיו 
כתם "קונפליקט שגרם להיווצרות ה, הקשור לאימה שלה

לאחר שפתרה את החלום בכוחות עצמה הצליחה " .ורהעיו
והמכשול להמשך " כתם העיוור" להתגבר על המק דוגל
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 את המטופלת מק דוגל  א ערבהזה לרה קבמ. ול הוסרפהטי
  .בבעיה שחסמה את הטיפול

  
 Mc  ("צרכים חדשים ומיניות חדשה, הזדהויות" במאמר

Dougall 1986ם וידע אישי המבוסס על שיחה ע' ב
 ,בין היתר, סבלש Jason  מתואר מטופל שכונה) מחברתה

המאמר משופע  .מפרברסיות מרובות ומורכבות מאוד
 את ו אמ חזיונות פנימיים שתמק דוגלבדוגמאות בהן חוותה 

, ו בהפעלוהשוצרכיו של המטופל את ו וימאוויאת  ,פחדיו
ניתן היה לראות .  באמצעות הזדהות השלכתית,לדבריה

 ביטויים של העברה מק דוגלות אלה של בחוויות פנימי
 להשתמש בהם הורה במטופל ואכן לא היססקנגדית שמ

  .בטיפול
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  שמיניפרק 
  

  . ההעברה הנגדיתמיון מרכיביתפקיד המדריך ב
  

  .להתחיל פרק זה בהצגת חומר קליניבעיני נכון 
  

  .ט"ידוגמה 
  
סתכל תרק  .כזה דראיך אתה יכול לעבוד באי ס! אלוהים"

."  חודשכבר ובטח לא ניקית אות. שלך האקווריום על
במילים אלה פתח פסיכיאטר בשלבי התמחות דינאמית 

 התנצל על מיד. מתקדמים את שעת ההדרכה הראשונה עמי
 ותביקורתיודע לנטייתו להודה שהוא מ, הערתו הביקורתית

 .נטייה זועם שהוא שוקל המשך אנליזה להתמודד והוסיף 
  .הערכה הדדיתבינינו   התפתחהרכהבהמשך ההד

  
 מאותה פגישה ראשונה והמודרך מציגמספר חודשים חלפו 
 כשהוא ,יטיב בשם פגישה ראשונה עם מטופל חדשבפניי 

עד כדי  טופל מכעיס אותו באופן בלתי סבירמ שהמספר לי
היו שהערות  ו או להעירלנזוף ב מבקושימתאפק וא שהכך 

בזמן שתיאר . ביקורת כ,בצדק , המטופלי"עמתפרשות 
אני  ".בותיו חשתי את הכעס מבעבע בתוכואת תגוהמטפל 

 ל באדם שהצליח להכעיסופי להמשיך טיספק ביכולת מטיל
שעה סקירת המתוך  ".הפגישה הראשונה כל כך כבר מאותי

אל הזולת תאר את התנהגותו מ יטיב- עלה ש הטיפולית
הייתה  עלולהש התנהגות ,מתנשאת ופרובוקטיבית, מזלזלתכ

כשאנו , במהלך פגישת ההדרכה. כעס וביקורתלהזמין לבטח 
 שהדרך הנכונה להגיב עלה בדעת המטפל ,נוברים בחומר
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תנהגותו מזמינת הביקורת של  שיקוף האלחומר מסוג זה הי
 כשאני חושב על ,עכשיו" .זוכחיפוש סיבה להתנהגות ו  יטיב

ציע לו אני מניח שהייתי אולי צריך לה" , המטפלאמר" ,זה
לחשוב שהדרך בה הוא מתאר את התנהגותו מן הסתם 

תו מהי לדעתו הסיבה י אבדוקולוביקורת מעוררת כעס 
  של רגשותהשערההעלות  אולי אף ל.זהלתיאור עצמי מסוג 

  ."אני תוהה מדוע לא חשבתי כך בזמן הטיפול. אשמה
  

 בתחילת י את התנהגותו הביקורתית כלפימטפלהזכרתי ל
 ןהמשכנו לדו. תוביקורתילתו ינטי הודאתו ב ואתוהיכרותנ

צמו עהמטפל חש נו שהבניתוח נוסף בפגישה הטיפולית וב
נגדה ניסה , מתומרן בניגוד לרצונו לעמדתו הביקורתית

בודאי הייתה זו ) (suppression. להלחם באמצעות דיכוי
עד  ותוהכעיסה אשביקורתיות נטייתו לכפויה של ההפעלה ה

עם החומר באופן מקצועי לתו להתמודד פגמה ביכוכדי כך ש
רה אלאחר ה. לוב מקצועי בטיפוללשיבדיעבד כניתן שנתגלה 

לא בעיות מיוחדות לפול זאת היה המטפל מסוגל להמשיך בטי
  .שניםלמשך מספר 

  
משולבת העברה נגדית  נחסם במקרה זה בדו השיח הטיפולי

של המטופל להיות מבוקר המשוער מורכבת מצורכו שהייתה 
ת של וביקורתינטייתו לומ) העברה נגדית שמקורה במטופל(

 מויןלאחר ש  ).העברה נגדית שמקורה במטפל(המטפל 
למרות  להכיל את המרכיב שמקורו בוטפל המהחומר הצליח 

שטרם נפתר ולהשתמש במרכיב שמקורו במטופל כבחומר 
  .טיפולי

  
  .בחרתי בדוגמה זו ממספר סיבות
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מה שמרכיב העברה נגדית יא מדגיה, ז" ידוגמהכמו . א
שמקורו במטפל ניתן להכלה גם כשהקונפליקט שביסודו 

  .נופתרוטרם בא על 
לה להתקיים יכוהיא ממחישה שהעברה נגדית משולבת . ב

  .מתחילת הטיפול ולחבל בו משלביו הראשונים
נטייתו . יבי ההעברה הנגדיתכמושלמת בין מרה ההתאמה. ג
של המטופל משוער  ך צורהשלימהביקורתיות של המטפל ל

בין שני מבדלת מיון המאפשר הבחנה רק . להיות מבוקר
מרכיבי ההעברה הנגדית עשוי לאפשר במקרים מעין זה את 

  . ואת יישומם הדיפרנציאליהפרדתם זה מזה
בה ,  נגדית משולבת מעין זוהעברה ב:הדרכההתרומת . ד

מבוקר בין צורכו של המטופל להיות  קיימת התאמה מושלמת
יתקשה גם מטפל שההגדרות ,  של המטפל לבקרין נטייתולב

עזרה  ללא  כאן שגורות על פיו להפריד ביניהןהמובאות
 (Carsky, 1986) .חיצונית

  
  .אמחיש זאת בדוגמה נוספת

  
  .'כדוגמה 

  
דוגמה הקודמת היה מרכיב ההעברה הנגדית שמקורו ב

פגישת ההדרכה תחילת  כבר מיבמטפל ברור וניתן לזיהו
 מרכיב זה בתום פגישת זוההבדוגמה הנוכחית . נההראשו

  .כבדרך אגבכמעט , ההדרכה
  
שנחבט קלות  כרמלבשם הדרכה קבוצתית הוצג מטופל ב

שלא נמצאה להם סיבה " התקפים" וסבל מאז מובראש
 כרמל- שהגם, אלה" התקפים"לא זכה לראות איש . גופנית
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  הביס מטפל אחר מטפלכרמל .תכופים מאודכ אותםהציג 
 כשהחליט להציג את ש הנוכחי היה על סף ייאוזהגם ו

פירוש / כי כל רעיוןתקועאני חש " .המקרה לקבוצה
למרות חוסר . על ידו על הסף  נדחהכרמלבפני  יתיעלשה

 יעילותן של הפגישות הטיפוליות הוא ממשיך להופיע
  ." תכופות מה ערכו בעיניכשהוא שואל אותי, בדבקות

  
 במשפחה בה נקבעה גדלש התברר לכרמעיון באנמנזה של ב

 מקבל העזרה  "Pecking   order ."על פי מערכת היחסים 
. ההעזר מגיש זו של מחותהנתמיד בדרגת הערכה נמצא 

 .סולםה בתחתית כרמלזו מצא עצמו ערכים במערכת 
רכישת דירה נדחתה ל עזרה כספית ו לאבי,למשל, כשהציע

וב על מטפל לחשעל רקע מידע זה הצעתי ל.  על הסףועזרת
הנחתי שמן הסתם ." נעזר"מי שמתקשה להיות על  ככרמל

בא דבר ש ,בתחושת נחיתותבנפשו " נעזר" עמדת המתקשרת
 מכאן . החוזרת על ערכו בעיני המטפלהלידי ביטוי בשאל

אינך יכול  כי  להיעזר על ידיתה מתקשהא: " פירושנופיתח
תחשוש אם תיעזר על ידי נעזר כי להרשות לעצמך להיות 

  ."שאתה חסר ערך בעיני
  

פירוש הלא ניתן היה לבחון את יעילותו של בשלב זה 
נראה מסוים במצב שכנס סדר ו שההרגשנואבל , שהוצע
 שנראה לוחש הקלה ואמר שהמטפל . בלתי פתירככן קודם ל

על ו ותדחל מבליקבל פירוש ברוח זו עשוי הפעם ל כרמל-ש
 אתה מרגיש מוכן כשיושעאני סבור : "הערתיכדרכי . הסף

אני מרגיש שנדמה לי " ". הטיפולית הבאהיותר לפגישה
הייתה תשובתו של המטפל " .צודקאולי שאני חושב שאתה 
זו נימת ההתרסה  הייתה .מתריסהאירוניה שנאמרה בחיוך וב
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בתוך סגירה את המרכיב שמקורו במטפל הבתשובתו ש
בארבע מאוחרת יותר  בשיחה .ההעברה הנגדית המשולבת

בקש ולקבל  אכן הודה המטפל שהוא מתקשה מאוד לםעיניי
  .לעזרה

  
התאמה בין שני  ראינו  גם בדוגמה הנוכחית ט"ידוגמה ו בכמ

ט "דוגמה יבבעוד ש.  המשולבתמרכיבי ההעברה הנגדית
המשוער ביקורתיות של המטפל את צורכו נטייתו לשלימה ה

 ההרי שבדוגמה הנוכחית היית, ת מבוקרשל המטופל להיו
.  של המטפלהקושי לביןמטופל קושי של הה בין זהותממש 

  .ש עזרה ולקבל אותהתקשו לבקשניהם ה
  

,  ההדרכהמקומה שלהדוגמאות שהובאו לעיל מדגישות את 
בהתמודדות עם  וה למטפל בהבנת הדינאמיקבעזרהלא רק 

אלה . ההעברה הנגדיתהרגשות הקשים העלולים לבוא עם 
 עיקר .ם מאליהם של השכלתותוצרים מובנינחשבים בעיני 

 לעזור למטפל להבחין בין מרכיביא ותפקידה של ההדרכה ה
 לעזור לו .ולהפרידם זה מזה) המשולבת(ההעברה הנגדית 

 וסייע בידלובשמירת המרכיב שמקורו במטפל מחוץ לטיפול 
מרכיבים אותם  טיפול אתשלב ב לא דרכים מקצועיותלמצו

  .שמקורם במטופל
  

אינה  מדריך של ה האבחנהמקור יכולתש ניהשציינתי בפרק 
. אני חוזר ומדגיש.  העשירוו או בניסיונבכישורי בהכרח

" צעד אחד" ,הימצאותומקום  הוא דריךמקור יכולתו של המ
ו גם הסיבה ז. מרוחק מהאירועים המסעירים את נפש המטפל

 peer( דומה  ניסיוןשהדרכה הדדית בין עמיתים בעלי
supervision ( להיות יעילה לא פחותעשויה .  
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  .א"כדוגמה 
  

  של מלחמת יום הכיפורים,הכאוטיים, בימים הראשונים
" .הלם קרב"רבים מתופעה שכונתה אז סבלו לוחמים 

 בדיעבד התערבויות ת שניתן לכנומהטופלו בהלוחמים 
תוך מספר שעות מועטות . משבר דינאמיות קצרצרות

רגשות זעם ו של ותות גדולויכמהצליחו המטפלים לזהות 
דומה ואפשרו ללוחמים לפרוק רגשות  וכ אבל, צער, אשמה

באופן  .אלה ולפתור את הקונפליקטים שנגרמו בעטיים
  .טובותלרוב  התוצאות מפתיע היו 

  
אותה מלחמה הוטל עלי להדריך את המטפלים בכמגויס 

בשינוי בהלך  לאחר כשבוע חשתי. למקצועותיהם השונים
אחד לאחד . םפשט בקרב כללי שיאוימעין . רוחם של מודרכי

ווח על התקדמות י לדינוהתקבצו באוהל ששמש לפגישות
דיווחו יותר ויותר מביניהם  .החלפת חוויותלהטיפולים ו

, בניגוד לימים הראשוניםשו" נתקעו"שטיפוליהם עכשיו 
 ליחידותיהם לאחר מספר לוחמיםלהחזיר את ההיה בהם ניתן 

 רפתשמ אינושוב טופלים הממצבם של  ,מצומצם של שיחות
 במסגרת שיחותב. ולא ניתן עוד להחזירם ליחידות

החלפת דעות ל בעיקר  מיועדותהיוש, התקבצויות אלה
צאי יושהיו , בין המטפליםשרבים מהתברר , הדרכה הדדיתלו

את " מרפאים" שהם  עלאשםרגשות  יםחש, יחידות קרביות
הם  עלולים יחידותיהם שםמחזירים אותם להלוחמים ו

.  יושבים בטח בעורףם עצמםה בעוד גצע ואף להיהרלהיפ
 הצליחו מרבית המטפלים , אלהם רגשות אשהוולאחר שז
  .חל שיפור בתגובת הלוחמים לטיפוללהכילם ו
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תופעה כאל ניתן להתייחס  כאןלרגשות האשם המתוארים 
 העברה נגדית, העברה נגדית שמקורה במטפליםהמונית של 

שיחות ב. ל את רגשות מטופליהםביכולתם להכיה משפג
, לדעתי, וזו הייתההדדית כלה העין מ המשותפות ארעה
רגשות  כיל את למרבית המטפלים להאפשרהגורם העיקרי ש

 לבודד ו הקשים שחוו עקב הזדהותם עם הלוחמיםהאשם
  .אותם מן הטיפול

  
. שהחדה קבוצת המטפלים וגויסה קבוצה מן שוחררלאחר ז

בין , ת המטפלים החדשה סיפרתיעם קבוצבשיחה מכינה 
על התופעה שחוו קודמיהם ותיארתי את תחושת , היתר

שהם מחזירים את  על שהם עלולים להרגישהאשם 
במידת מה  עלי לציין שבמחזור זה פחתה .מטופליהם לחזית

  .טיפולב" תקיעות"ה תתופע
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  תשיעיפרק 
  

  התהליך המקביל ההפוך
  
 מתבטאים בו  מצבתאר המנחמוהוא " התהליך המקביל"

 .מצבים דינאמיים שלא באו על פתרונם בטיפולבהדרכה 
 עם באופן מקצועימטפל שלא הצליח להתמודד : למשל

.  כלפי המדריךחוצפה ב להתייחסעלול, תוקפנותו של מטופל
 יזכה המטפל ,זוהתנהגות גסה יעמוד המדריך על מקור אם 

תוקפנותו של להדרכה שתעזור לו להתמודד בעתיד עם 
  .המטופל

  
על " הפוך"מרמזת המילה " התהליך המקביל ההפוך "נחבמו

  .תו קליניאמחיש תהליך זה בדוגמאות. היפוך התהליך
  

  .ב"כדוגמה 
  

ה הגמטופל ש ,כוכבי את בפני היגצ מתמחה היתפסיכיאטר
 כלפי חברתו,  לאגוות לאו דווקא זר,ות רצחנימחשבות

במהלך . נער אחר מערכת יחסים עם הלשעבר שפיתח
כשחזרו  אלה וות רצחנימחשבות של ןהטיפול פחתה עוצמת

 בין גאות זו לבין הפרעות וגאו לא קשה היה למצוא הקבלה
באחת מפגישות .  וההעברה הנגדית-חולפות במצבי ההעברה 

  על החמרה מדאיגה במיוחדת המטפלההדרכה דיווח
את  ערב להאף שקל יאה. כוכבי של ות הרצחנימחשבותיוב

  .פליליבצע מעשה ל מ כדי שיעצור בעדוואבי
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  . המקרהתיאור
  

 ,נוספת פגישה כוכביבאחת הפגישות הטיפוליות בקש 
 . למצוא שעה מתאימהה לא הצליחתהמטפללדברי . חריגה

היום  כבדרך אגב שכוכביהעיר הטיפולית פגישה ה מהלךב
 בפגישת ההדרכה המטפלת כשהזכירה זאת. ו יום הולדתהוא
כעת . גישה חריגהפ כוכבילא בכדי בקש ש לפתע ינההב
איך . "הולדת- מתנת יוםאל כשהתייחס אליה ברר לה הת

גישה פבלא עלה בדעתי כ שקוף "דבר כש"הוסיפה " קרה
 הייתי שוקלת להיענות, אילו הבנתי זאת אז? הטיפולית
 אתשהוא מבקש  כוכבי-ת לפרשמ פחותו לאלבקשה 

 שפך אור עלזה אירוע ." כמתנת יום הולדתהפגישה החריגה 
 חברתול א אותו התיק, כוכבי של  הרצחניועוצמת זעמ

העדר שעה חלופית לא למטפלת שמאידך ברור היה . לשעבר
 גם.  להעניק שעה חריגההסביר את סירוב שיגורםהיה 

 בשלב זה את הסיבה ו להביןנטרם הצלח גם אני ותהמטפל
  .כוכבי של ובקשתהיענותה לאי ל, ההאמיתית להתנהגות

  
שחלקה , נשכחתמחשבה בה  העלה תהרהור נוסף של המטפל

 בקשת יא שוקלת אתבעוד ה. עמי לאחר רגע של שתיקה
: בקולעכשיו  הביעה אותה, מחשבהה המטופל חלפה בראש

 ,תוך שהיא מתכוונת אלי, בטאה את מחשבתה" גם הוא"
 " .בקשתאינו נותן לי שעות נוספות כשאני מ", המדריך
 עובדה לה זניתן היה לקשור הרהורתי שהבנ בדיעבד

שבאותה תקופה הפכה ההדרכה ממוסדית לפרטית ועל 
  קודםהעבור הדרכה שניתנה ללי ם  היה עתה לשלתהמטפל

, הוסכםו נינו נידון ביהתשלוםלמרות שעניין . חינםכן בל
 לשלם ה תרעומת על שעליהחש תנראה שהמטפל, לכאורה
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שהתפתחה , מת זותרעו.  עד כה בחינםעל דבר שניתן
 ה אל תוך הטיפול ופגמה ביכולתהותקה, במסגרת ההדרכה

 לקבל כוכבילבקשת , באמפתיה, להגיב באופן מקצועי
  ". יום הולדתמתנת"
  

, דומות חומר שהוצג על ידי מטפלים בנסיבות תסקיר
רגשיים תהליכים הצביעה על מתאם כמעט קבוע בין 

 תוצאות לביןמדריך המודרך לבין בהדרכה הרוחשים 
חופשות של מדריכים היו . טווח הקצרלפחות ב, הטיפול
 במצב מטפלים על נסיגה לעתים תכופות בדיווחי מלווות
 תקופות סיומן של תקופות הדרכה בתום. הםמטופלי

טלפון בהולות של מטפלים  בשיחות וו לעיתים ואקדמיות ל
במצב , לכאורה, ל החמרה בלתי מוסברתע שדיווחו

מאידך . שבין אלהיותר קר בקרב המופרעים בעי, מטופליהם
קרה לעתים לא נדירות שמטפלים דיווחו שמצב מטופליהם 

 עוד,  בשיחה טלפוניתהשתפר לאחר שנקבעה פגישת הדרכה
בטרם נערכה פגישה זו ובטרם ניתנה הזדמנות לדון בבעיה 

 קביעת פגישת ההדרכה נראה שעצם. העומדת על הפרק
 בדרך שודרהת ביטחון וזו הצפויה נסכה במטפלים תחוש

  .את מצבםכלשהי אל מטופליהם ושפרה 
  

  .ג" כדוגמה
  

 מספר חודשים הציג שני תי מתמחה שהיה בהדרכיאטרפסיכ
מטופלים שאושפזו בעבר בגלל משברים פסיכוטיים 

 התקדמו באופן ומטופלישני . מחשבות שוואאופיינו בש
ם של היסודות הדינאמיימ חלקלהבין הצליחו , משביע רצון

הטיפול התקדם עד כאן . תיהם ואלה נעלמו בהדרגההזיו
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מספר נאלצתי לבטל מסיבה אישית בלתי צפויה  .כמצופה
 ללא הכנה של , מאד קצרהניכר של פגישות הדרכה בהתראה

  .המטפל
  

דיווח  בלתי צפויה הפסקה אותה שלאחר הראשונה בפגישה 
" . לעזרתךאני זקוק באופן דחוף. "מצוקההמטפל על 

, םליפמטוהשני ה נסיגה במצבם של חלהתברר ששיחתנו ב
, בו זמנית, תחויפחזרו ושניהם .  בנפרד,כמובן, ופלושט

את המינון ל יהגדל או םאשפזל שקל והמטפלמחשבות שווא 
  . שנטלופסיכוזההת של התרופות נוגדו

  
מצבם של לכאורה לא נראתה סיבה דינאמית להידרדרות 

בנוסף ,  לעילתיאריולים שתאולם השיק, שני מטופלים אלה
ה מחשבבי העלו  זמנית- בוו הידרדרהםלעובדה ששני

חוסר מסיפי -תת באופן הושפעו הם להשערה ששנישהוליכה
נטש שנ התחושהמ, קרוב לודאי, שנבע, מטפלהבטחונו של 

 הדרכההבשעת  השערה זו תיהבע . הכנהללאם פתאו
 שמסר אחד טרפווח על יד לאהעיר המטפל שובתגובה 

 הבין כיצד משום שלא הדרכה בריזכלא האותו ושהמטופלים 
סבא  אחד המטופלים תיאר דמות .הנסיבות עם הוא מתיישב

 מלאמאכזב אותו סבא . מאכזב שלא הוזכר קודם לכן מעולם
הצעתי בשיחת ההדרכה .  בחיי המטופלתפקיד זמני חשוב

, שלי דמותיל סבא מאכזב שהופיע לפתע  אותו אתרוקשל
בהמשך פגישותינו דיווח  ."אבי האב", ריך הנוטשדמות המד

  .מן הטיפולנעלמה " סבא מאכזב"אותה דמות ש ,המטפל
  

 ישהנטה. ךהפוהמקביל התהליך את ה ראינוגם כאן 
 ללא הכנה מתאימה וללא עיבוד,  שלי את המטפלהפתאומית
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גרמה למטפל חוסר ביטחון שזלג אל תוך הטיפול , מתאים
לאחר עיבוד . ום של שני מטופלימצא ביטוי בהחמרת מצבו
בהדרגה  מצב המטופלים בפגישת ההדרכה השתפרחומר ה

  .תרופתיהטיפול שינוי בצורך באשפוז או במבלי שהיה 
  

התהליכים הנפשיים שהתרחשו ביני לבין המודרכים 
שנבעו והשפעתם על מהלכי הטיפול  ג"כ- וב"כ דוגמאותב

  .מעשיתית טיפולשתי מסקנות בעלות חשיבות  מעליםמהם 
  

שמוחמר מצבו של מטופל מסיבה כ.  רטרוספקטיביתהאחת
יש לבדוק בין השאר אם לא חלה תקלה , לכאורה, לא מובנת

  .מטפל-מדריךביחסי 
  

 דיוןהדרכה כלול ב לרצוי.  פרוספקטיביתההמסקנה השניי
כגון , מטפל-ביחסי מדריךאפשריים עתידיים  יםכשלב

: ה רגשיתעוצמלות בעאחרות  ות תופעאוהפסקות בהדרכה 
, בלתי זמין, קר, ביקורתי, מתנשא, מרוחקהנתפס כמדריך 

ביחסי  לחבל ותעלולתופעות כאלה  .עודפיזית או נפשית ו
טפל ולגרום לסוג מסוים של העברה נגדית שמקורה מ-מדריך

 . בכשל בתהליך ההדרכהמקורהבעוד ש, כביכול במטפל
 ם רגשיים לצמצם כשלי באפשרות כזו עשויםמוקדה ןדיוה
 הפחיתאו לפחות ל טיפול בולמנוע נסיגות תהליך ההדרכהב

 הפוטנציאלית של בהתחשב בחומרה .ניכרת במידהאותן 
 ,ג"דוגמה כ כב,תופעות פסיכוטיות, נסיגות בנסיבות אלהה

 ב"כדוגמה כב ,ות רצחניהתעצמות מסוכנת של מחשבות
הגם אלה כקיימת הצדקה לדיונים  ,אובדניים תואפילו ניסיונו
הדרכה לבין שבין הדק  הגבול חציית, לכאורה, שהם מהווים

- המטפלבין שהתעלמות מתהליכי ההעברה ." טיפול במטפל"
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, יקרמחיר פל ועלולה לגבות מהמטהמדריך לבין המודרך 
  .לעתים בלתי הפיך

  
נוהג אני , המודרך- כשתהליך דינאמי נעלם מעיני המטפל

תקשה  הייתי מ,במקומואילו הייתי , גם אנישלהדגיש באוזניו 
 תתחוש שגישה זו מונעתאני מקווה  . תהליך זהותזהל

 הניצב אל מול המדריך המודרך-אפשרית של המטפל נחיתות
לי בעוד ש ש,חוזר ומדגיש בפני מודרכי אני ."יודע כול"

 לחזור באוזני על החומר הם לבקש מאפשרות, למשל ,עומדת
 יםמטופלהול מאל  הםל  עומדתזו אפשרותאין , והשמיעש
 פשראני מאמין שבנקיטת שיטות מעין אלה א ".האש- קו"ב

. תהליך המקביל ההפוךשליליות של הת הותופעהלצמצם את 
  .)א"לדוגמה ראה (
  

גם כאלה שאינם קשורים בתהליך , במצבים סוערים במיוחד
התערבות הדרכתית אני נוקט , המקביל ההפוך

 מאושפזיםעם המתמודדים  מטפליםהכוונה ל. פרוספקטיבית
לעיתים   טיפולים אלה גורמים. ממצבים פסיכוטייםהסובלים
 בהםעד שהם מהססים להתחיל , קשות למטפליםכה חוויות 

במקרים . ומשהתחילו מתקשים להמשיך בהם לאורך זמן
את הדינאמיקה של נתח עם מודרכי אלה נהגתי לעיתים ל

עבר מתוך ניסיון הלבנות ושעות טיפוליות קודמות 
  .להמשך הטיפולמשוערות  בויות טיפוליותהתער

  
  .ד"כ. דוגמה

  
 אושפז , מקצוע בבריאות הנפשאיש, כדורימר  ,המטופל

אחר זמין בהעדר מטפל . שני בחייו בגלל התקף פסיכוטי
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לא . מנו מזוטר, צות לו מטפל בעל אותו מקצוענאלצתי להק
 הוא ניסה ללא הרף להרפות את ידי . נעלבכדוריפלא שמר 

 האופטימיות אתבלגלוג בלתי פוסק כשהוא תוקף  המטפל
מנסים למצוא , פל ואניהמט, עודני זוכר איך ישבנו. ושל

לבין  ינו בכדורימר  אותה חומה שהציב את נוסחה שתחדור
 אמור היהש, הבאשפט לבסוף ניסחנו את המ. המטפל

י המטפל ולשקף את רגשות העלבון ואי האימון "עלהיאמר 
. ה באמת חושב שאתה יכול לעזור ליאת ":להמטופשהביע 

מר לי אניסיון שתחסר  ומושתן צעירמטפל ? מי אתה, למה
 פירושבדיוק שלמרות שלא היה זה חשבנו " ?אבריאאני ש

 כדורייו של מר  את תחושותמילים אלהתבטאנה , קלסי
לעלבון והבנה  האמפטימגלה  להבין שהמטפל ותעזורנה לו

בשעה  .ליהן נקלעאשליווה את הנסיבות המיוחדות 
 על המשפט שתכננומילה במילה הטיפולית חזר המטפל 

 בפגישת ההדרכה .בפי המטופל, כביכול, ושם אותא וכשה
קשר ה פשירדבריו העלו חיוך ומכאן ההבאה סיפר המטפל ש

" .נראה שקיבל אותי לבסוף". טיפולי וההתנגדות רפתהה
 יכדורמר  ששמעתישנים רבות מאוחר יותר . סכם המטפל

  . במקצועועבודחזר ל
  

מילה במילה דבוק גם מבלי למטפלים שלעתים דווחו 
 בביטחון שנסכה די היה, מתוכננותהטיפוליות הבויות בהתער

 כלים להמשך ניתנו בידיהםשבהם האפשרות התיאורטית 
מטפלים   גםהיומאידך . מסוג זהם י עם מטופלותהתמודד

ישב יר מדריך בכהסכימו להמשיך בטיפול רק בתנאי שש
  .בחדר סמוך
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  עשירירק פ
  

  אומדן עומק המעורבות בהדרכה
  

דגישות ם ממי הקודיםהדוגמאות הקליניות שהוצגו בפרק
היכן : הווה אומר" חציית הגבול" של דילמהה אתבחלקן 

מסתיימת ההדרכה ומתי היא הופכת לתהליך חודרני של 
בקצהו .  בספרותנידונה לא מעטה זו דילמ" .טיפול במטפל"
גל וד ה,Levenson (1982)  נמצאציר המעורבותשל אחד ה
מלהתערב  של המדריך האזנה מרבית ובהימנעות קיצוניתב

 ,Grotjahn (1955) נמצאים אחרבקצהו ה .הדרכהבזמן ה
Calligor (1981)ו -.Issacharoff (1982) שלושת 

ן יב ,"כתמים העיוורים" במתן פירושים ליםגלוהאחרונים ד
  .רוש התהליך המקבילמצעות פיבאר הית

  
 לאלה שליותר קרובים ה רעיונות תים הצגמי הקודיםבפרק

  .יששכרוף-ו קאליגור, גרוטיאהן
  

יך לחדור לנפשו של מדרל ראויעד היכן השאלה אבל 
נותרה מתי הופכת ההדרכה לחודרנית המודרך ו- המטפל

אם ניתן לשרטט קו גבול ל ושאללכן מתבקש . לדעתי פתוחה
בדוגמאות .  על שאלות אלההענתסחה ש נוולבנותברור 

התוות כיוון ולתת כלים לזיהוי אופטימאלי של אנסה להבאות 
  .חמקמקאותו קו גבול 
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  .ה"כדוגמה 
  

מסוג  סכיזופרני כרוני ,כהןאת מר הציג בהדרכתי מטפל 
,schizophrenia simplex  כשהוא מנהל לטיפולושהגיע 

פל וטמ כהןמר . יםכמעט ווגטטיבי, חיים פסיביים לחלוטין
בעיבוד קונפליקטים  התקדמות רבה ניכרתו מספר שנים

עתה הוא מסוגל לנהל חיים  .נפשי-שחזור תוךבורבים 
חי הוא , לפרנסתועדיין בד ו עאינולמרות שו עצמאיים
בשלב . יםמספקהוא מתאר כאותם הל חיים שנמובקהילה 

 ,לדבריו,  זומסוים אף הכניס לחייו אישה וכשהתגלתה
  . להרחיקההיו לו הכוחותרשעת כמ
  

הטיפוליות  תכיפות הפגישות מנהלתיות הצטמצמהמסיבות 
הלחץ על .  בלבדאחת לשבועבו מדובר ירדו לזמן שב עד

בתחילה עמד  . נמשךלצמצם את תכיפות הפגישות המטפל 
אך בשלב מסוים טען באחת מפגישות , צים אלההמטפל בלח
עברו כבר ארבע ".  יותר ויותרלחץ מקשה עליוההדרכה שה

. לא הושגה תוצאה משמעותיתשנות טיפול ואני מרגיש ש
אפילו לא הצלחתי ו כול לבזבז שעות טיפול יקרותאיך אני י

את  רק תראה" .אמר" . לפרנסתולהביא אותו למצב שיעבוד
אני מבזבז את השעות והמחכות בתור  אלהה המשפחות כול

 מבוזבזות  שהשעות אינןשכנעו לתיניסי ".היקרות האלה
 כהןלא יכול היה מר " ,הוספתי, "בלעדיהן". אלא מושקעות

ההסבר שלי לא ."  שתיארת ברמה המספקתפילולחיות א
  . את הרגשת המטפל שנשאר סקפטיפרשי
  

 נזכר המטפל שבהיותו באנליזה הפסיק בעוד אנו דנים בבעיה
אותו זמן חשב שמיצה את ב .אותה בתום ארבע שנים
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"  מדוע הפסקתי אז את האנליזהי מביןאנעכשיו " .הטיפול
 ". מוכן להתמודדתיייטרם האיתן בפני בעיות  תיעמד", אמר

 מטופל וא ההןכמר ": האחד: רעיונותלמטפל שני הצעתי 
הוא מוכן להתמודד עם בעיותיו מעבר לארבע  .מך מטוב

משיך את תאם " : או." בשעתות אתההשנים שהתמודד
, אנליזה באתה יתנים שהימעבר לארבע הש הןכר במהטיפול 

 ".ךהאנליטיקאי שלמ מטפל טוב אתהישתמע מכך שאולי 
יותר טוב אין מטפל : "תגובת המטפל הייתה אוטומאטית

איבד הלחץ הבירוקראטי  שיחה זולאחר נראה ש X."ר "מד
עד באותה תכיפות מכוחו והטיפול נמשך עוד מספר שנים 

  .מטופל מהתקף לבאותו שנפטר 
  

  .ו"כדוגמה 
  
הציג  רסיטאי לפסיכותראפיה בסכיזופרניהסמינר אוניבב

סכיזופרני  ,כורש את עבר אנליזהפסיכיאטר מנוסה ש
 כשהמילים, סמינרהתחילה הוצג המקרה במסגרת  .פרנואידי

 .ברות כחוט השני בתיאורעו" אני מרגיש שאני מאבד אותו"
בעיה בק יעמהלא ניתן היה לבמגבלות הזמן של הסמינר 

אותו  לא חלפו ימים רבים ו.ילותיו של המטפלמשמעות מבו
 ניסיון עקב האשפוז היה. ניהלתיבמחלקה ש אושפז כורש

זכרתי את המקרה . התאבדות פסיבי בהרעבה עצמית
אני מרגיש שאני מאבד ", המיליםעכשיו קבלו ו סמינרהמ

 . בהן בחר המטפל להציג את מצוקתו משמעות חדשה,"אותו
אך למרות זאת , מחלקתילא עבד בהמטפל פסיכיאטר ה

סברתי . הצעתי לו להמשיך בטיפול תוך האשפוז בהדרכתי
, שדווקא בשעת משבר לא רצוי לנתק את הקשר הטיפולי
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י מטפלו בזמן שהוא זקוק לו " נזנח עכורששמא ירגיש 
  .ביותר

   
שכן ,  אחרי התפתחות הטיפול מקרובלעקוביכולתי עכשיו 

באחת . מידי שבוע  להיפגש עם המטפלניתנה לי האפשרות
רואה סיבה הוא אם  אותו תישאלמפגישותינו הראשונות 

 המטפל סיפר לי. כורש של וחמרה במצבלה אפשרית
התאבד  כורששל שאביו זמן קצר לאחר  מרחו המצבשה

הבעתי .  שעניין זה כמעט לא נידון בטיפולהתברר .הביריי
  בעדינות הרבה.כהפליאה על שנושא כה טעון לא נידון עד 

אם שאלתי את המטפל  וה מעין זולתי לנסח שאליכבה ביותר 
לאחר . עבורו בעיה טעונה במיוחדמהווה  ההתאבדותנושא 

בנו שביום בר המצווה של שתיקה ארוכה סיפר לי המטפל 
הרגשתי .  ניסיון התאבדות שכמעט הצליחחותנו בכורו עשה

נתנה משמעות נוספת המטפל  העלאת הבעיה לתודעתש
מכל מקום ." אני מרגיש שאני מאבד אותו"ביטוי לבחירתו ב

 מרחב הטיפוליאת ההמטפל ימצא שבתובנה זו כדי  דיהיה 
. להכיל את רגשות מטופלו שנבעו מהתאבדות אביוהפנימי 
ללא בעיות מיוחדות ולאחר מספר שבועות נמשך הטיפול 

טיפול מחוץ לכותלי בית   להמשךכורשניתן היה לשחרר את 
  .החולים

  
להעברה נגדית ם אלה מהווים דוגמאות אופייניות קרישני מ

הקונפליקטים הבלתי פתורים של המטפל . שמקורה במטפל
שגרמו לו להפסיק את טיפולו  אלה ,ה"כדוגמה שתואר ב

 לתפקד כשותף ידו קונפליקט משני שחיבל ביכולתוהול, שלו
קונפליקט משני זה לולא נידון אי. מוביל בצמד הטיפולי

 .להפסיק את הטיפול בטרם עתמטפל ה היה בהדרכה עלול
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קונפליקטים העמקה במ לי להימנע ה אמרתחושתי הפנימית
 . האנליזהתהפסקלמטפל ה את שעתובהביאו המקוריים ש

הוא הדין לגבי . בכךלא היה צורך גם שבדיעבד התברר 
 להעמיק במשמעות מצאתי הצדקה לא. ו"כדוגמה בהמטפל 

שהדבר  כי חששתי המטפל  שלחותנוניסיון ההתאבדות של 
 בשני המקרים די היה .לפרטיותובלתי מוצדקת הווה פלישה י

 תוכםלהצביע למטפלים על מהות הקונפליקטים שפעלו ב
היוו מחסום שמנע ש אלה, כהעברה נגדית שמקורה במטפל

 ואת  בפניהם ולבעיות שניצבמקצועית  ותהתייחס מהם
  .ם למעמד של שותף מוביל בצמד הטיפוליתחזר

  
אומדן עומק על ניתן להסיק , ו"ה וכ"כ, משתי הדוגמאות

 שברוב תברר ליהמניסיוני כמדריך . הדרכהההתערבות ב
המקרים די להצביע על מרכיבי ההעברה הנגדית שמקורם 

כדי ) קונפליקטים בלתי פתורים של המטפל(במודרכים 
בלתי העמקת יתר בקונפליקטים . לחלץ את הטיפול מהסבך

כפלישה לא רצויה לעיתים לולה להתפרש  עאלהפתורים 
  .לפרטיות

  
 הנשאלת בתום פגישת ההדרכה אינה "השאלה"מסתבר ש

מבין עכשיו טוב יותר את , המטפל, האם אתה"בהכרח 
. דבר האמור להיות מובן מאליו, "הדינאמיקה של המטופל

, המטפל, האם אתה: " שחייבת להישאל היא"שאלה"ה
" ?מטופל ומוכן להכיל אותומרגיש עכשיו בטוח יותר עם ה

סביר להניח , כשהתשובה לשאלה מסתמנת כחיובית
  .שההדרכה השיגה את מטרתה

  



 91

המקרה הבא מהווה דוגמה ומסמן במידת מה גם את הגבול 
, האמורה לעזור למטפל להכיל את המטופלהדק שבין הדרכה 

  .ולבין פלישה לפרטיות
  

  .ז"כדוגמה 
  

 שהדרכתי במחלקתה בקבוצה הציגה נית מנהלת מחלקהסג
.  מספר שניםשםהה ושרני כרוני הסכיזופ, כוזרימר את 

 לא לא ברורה לייבה מסושנה כבר הזה אני מטפלת באיש "
 למרות ציג את המקרה להדרכה עד כה צורך להיתירא

לאחרונה . עורר בי התנגדות לא מובנתשמתחילת הטיפול 
 להכיל את שטף החומר תיולא הצלח  מעין סלידהתיחש

אני על כן הגיעו מים עד נפש ו אני מרגישה ש.ג בפניישהצ
  .הצוותלהציג את המקרה בפני צורך עכשיו מרגישה 

סף מסוים של מין חצה בי האיש נראה ש", הוסיפה ,"בדיעבד
 הפגישות מתוךחומר ה גיהצהמשיכה והמטפלת  ."סובלנות

 וכך ".וידוי"פגישות אותן כינה  ,כוזרימר ונות עם האחר
על בהרחבה דבר האיש מ.  המטפלת את אותו ווידוימתארת

מעולם לא גילה אותם , הוא מציג זאת כפי ש,"חטאים"שני 
. האישהגוף מאז ומתמיד הוא מוצא עניין מיוחד ב. לאיש

של לפרטי פרטים בר לתיאור פלסטי מפורט ועהוא מכאן 
 תוך שהוא מצביע על גופו שלו ,האנטומיה והפיזיולוגיה

: ת מקומם של האברים הנשיים השוניםתאר בדיוק אומ
 , הראשון"חטא"ה. 'השדיים וכו, הנרתיק, הרחם, לותהשח

בכול הזדמנות  :דותומילעימו ר ו סוד ששמהוא, הוא מפרט
ושוב  . על אבר המין הנשיהוא בסקרנותציץ מת בפניו ישנקר

אותן מדוקדק של הפרטים שראה בפלסטי  לתיאור הוא עובר
  .המהדגל שלו מפשעתור ומצביע על שהוא חוזכת יומנודהז
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 יםעירתערב כשהם מלהחברי קבוצת ההדרכה ניסו בשלב זה 

" ,סליחה", עצרה בהם המטפלת ךא,  בערבוביההערות שונות
עוד לא ", שהשתיק מייד את כולם, פסקנירם וקול אמרה ב

 כוזרימר . השני" חטא"החלה לתאר את ה והוסיפה, "גמרתי
" .עובדות החיים"רה לו אימו את סבימגיל רך מכבר מספר ש

  והואמחזור החודשיהארוכות על  מדברת םאהאת הוא זוכר 
 מיקומם של אתבאצבעו מסמן , צביע על גופו שלומחוזר ו

 הקסם תאר אתמהוא  .האברים השונים המשתתפים בתהליך
 םאה תואר על ידיש, מחזור הווסתסיפור הילך עליו ש

 יחסי מין עם אישה בזמן  עד כדי כך שקיוםכמסתורי ומסוכן
עורר המסתורין , כשבגר. המחזור עלול להיות קטלני

ביקש מחברותיו להראות לו את שבסיפור את סקרנותו עד כי 
 צבעוני רתכשיריהן ההיגייניים המשומשים ושוב פתח בתיאו

  .ג ושל ההנאה ששאב ממראות אלהושל הדם הספ
  

 של ורי הסברק בטון דיבורה ובפניה חמ עצור ומאופהיה גוון
המטפלת בזמן שדברה וניכר היה שהיא נמצאת במצוקה 

  .קשה
  

 פסקניתהבקשת הסליחה  שאני מרגיש" : ואמרתיפניתי אליה
 ים דבר שאת עומדת לספר לנוהרמז זעם רב והבטאך של

 זמן בתךהרגש את הבקשתארי לנו ב. המכבידים עליך
 , באותו סבר פנים חמוראמרה" ,הרגשתי" ".התיאור

 ייאוש של אדם, ן דומה לדיכאו,כבדות, יצוניתקפה חשי"
, הוסיפה" אולם .חמלה  חשים כלפיויןא מבינים אותו ואלש
  ". להמשיךאני מבקשת,  שליישוקהלמרות "
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 כוזרימר  :היהונדחה על ידי אותו רגע פירוש שעלה בדעתי 
התעלמתי .  לספיגת הפרשותיו הקטלניותבמטפלתמשתמש 

 העדפתייאורטי מידי בשלב זה ומפירוש זה שנראה לי ת
אני חושב . "למצוקתה של המטפלת תחילהלהתייחס 

, כוזרימר  שתיאורו הפלסטי של שתהרג , אישהךהיותבש
 לאותם היבטים ך אותחברמ ,גופואברי המלווה הצבעה על 

 . בפומבילא לדברעדיפה מאת  ,ככול אישה,  שעליהםנשיים
טים אלה על היבלדבר בעקיפין ך  עליהכפנהכורח ש

 כפלישה ברוטאלית לטריטוריה נחווה על ידך ךבנשיות
ך מן  ופלישה זו גרמה לךהאינטימית ביותר של פרטיות

 ךהעמדנו אותלכאורה . הקבוצהוכלפי  לזעם רב כלפי הסתם
  אתההזועמת מהקבוצה ביטאבקשת הסליחה  .במצב מביך

נו לצ כאילו א וגם כלפי כלפי הקבוצהם שחשתזעהעוצמת 
הבעת פניה הזועמת של המטפלת  ".ומבי בפערטלהת לךתאו

נראה " , אמרה",אני מרגישה הקלה" .חיוךבהתחלפה 
כעסי השכלתם להכיל את  , יותר משחשבתיבנתם אותיהש

יכלה להמשיך ,  לאחר שחשה מוכלת".יכם מקובל עלוהוא
לפחות עד למשבר , מטופלה של "הפרשותיו" תמודד עםולה
  .הבא

  
ה בארבע עיניים תיארה את פגישת בפגישה שקיימתי אית

, לאו דווקא קוגניטיבית, ההדרכה כחוויה רגשית עמוקה
להבין ולנסח רגשות הנוגעים , חוויה שעזרה לה לארגן

  . מתודעתה והיו ברובד טרום מילוליכהלעצמה שחמקו עד 
  

בו לאופן דוגמה רצף אירועים זה עשוי לשמש סבורני ש
 באמצעות הזדהות תחושותיומעביר מטופל למטפלו את 

התערבותו של עומק  אומדןדוגמה נוספת לגם כמו  השלכתית
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דוגמה בהתערבות ה .המדריך בתהליכים נפשיים של המטפל
 להכיל ה להאפשרו תהבעיה לתודעת המטפלאת  עלתהה ז"כ

 ת בבעיית המטפלעמיקצורך שאהיה  לא .את רגשות המטופל
נשים ויחסה עצמה ויתכן שלו הייתי מדבר במפורש על אורח 

 הוכחה לכך שהעמקה נוספת. אליו הייתי חוצה את הגבול
בפני הודתה בדברי המטפלת שאושרה  נחווית כפלישההייתה 
,  תחושותיה לגבי המחזורעל קבוצה ב רומזישבעוד בדיעבד

  אני לפלוש שוב שמא עומדהנתפסה לרגע קט לפאניק
  .פרטיותהל
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   אחד עשרפרק
  

   התנסות לסטודנטים לרפואהשאבכמהדרכה ה
  

בספרי הקודם ציינתי שהשתתפותם של תלמידי רפואה 
בישיבות המחלקה היוותה עבורם התנסות בפסיכותראפיה 

 התנסות הםזו לא ספקה להשתתפות אלא ש. בהתהוותה
רעיון לבקש את רשותם הה עללכן  . בטיפול פרטנימספקת

. דרכה בישיבות הסטודנטיםאת השל המטפלים לשתף 
 את מסתרי פתחה בפניהם אלההשתתפותם בישיבות 

שימוש בה לבניית את יעילות האישית והדינאמיקה ה
 הדינאמיקה הפנימית בפניהם הכך נפרש .פירושים פרטניים

 . יחסיתרת מוסתרתאשל המטופלים בעוד זהותם נש
אף שהסכמתם של המטפלים הקלות בה הושגה עתי מפתוה

 הצליחו כיצד דוגמה ןלהל. ןגילו התלהבות לשמע הרעיו
ל בהתהוותו של ליטול חלק פעילהיות עדים ו הסטודנטים

בתקופת שהותם כתוצאה ממתן פירוש שנוי תוך נפשי שקרה 
  .במחלקה

  
  .ח"מה כדוג

  
 ,ניצולת שואה שגורלה התאכזר אליה במיוחד, כחלון 'גב

אושפזה בגלל  יאה. תוהשבועיהדרכה הת ו לישיבהנבחר
, ותשטיפל בה שנים רב, מטפלהכש שהוחמרהחרדה קיצונית 
תמנה ה לקהחהמטפלים המנוסים במ אחד .יצא לגמלאות

בתקופה הנידונה . טופלה בתרופות הרגעהכן ו לטפל בה
ה ולזמנה לטיפול ניתן היה לשחררה מהמחלקשופר מצבה ו



 96

ה ד החרמצביאולם  .מרפאהבפעמיים בשבוע לפגישות 
  .אם גם בעוצמה פחותה ,נמשכו

  
לעיתים תכופות  המטפל תחה נוהג לטלפן לביתיפופה זו בתק

תוך שהיא קובלת בקול היסטרי , בין הפגישות הטיפוליות
לצאת ידי כדי ושהוא מטפל בה רק  לא אכפת לו ממנהש

  .חובה
  

 ותה פלשו הגרמנים לעיר מולדתה בפוליןלדבי :מתולדותיה
מן  האםקפצה , כתגובה .משפחהה לעיני אביהרצחו את ו

שנות  את שרדה בצורה לא ברורה הילדה.  אל מותהןהחלו
 ו של לבית,היא כבר נערהו,  מאוחר יותרנאספהו הרדיפה

כינה ועם זאת  ניצל אותה מינית זה האחרון. קרוב משפחה
  נראו לואכשהעזה לצאת את הבית בבגדים של" זונה"אותה 

את מעללי  קרוב המשפחה תאשכשגלתה  .צנועים דיים
  .ביתה מהנערהת  אזרקה ,בעלה

  
שגיל בפני הסטודנטים דגיש המטפל ה בישיבות ההדרכה

.  שיא המשיכה האדיפאלית של ילדה לאביהינו ההילדות
שהילדה האמינה שאביה נרצח כעונש על , על כן, הנחנו

התאבדות .  ושמיניותה היא קטלניתהמינית אליומשיכתה 
מענה לשהיא חסרת ערך ושמובהק  סימן ההאם הייתה בעיני

של  ו של קרוב המשפחהיחסם .לחיותלאם לא כדאי בלבד 
בשלב זה הפניתי  .למחשבות אלהנוסף ישור א אשתו היווה

את תשומת ליבם של הסטודנטים לנושא ההעברה שנלמד 
בכול ": קודם לכן בתיאוריה ושיושם עכשיו לבניית השערה

 משיכה מינית ,במודע או שלא במודע, פעם שהיא חשה
לא שלוודא , לטלפן אליו מייד חייבת היא , למטפל'קטלנית'
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בלתי , חסרת ערךלהרגיע את עצמה שאינה ו  רעוארע ל
כשם שלא הייתה ראויה שאימה תחייה  הערכתולראויה 

  ". בלבדצאת ידי חובהלבה אינו הטיפול למענה וש
  

נות קטנות מבזהירות רבה וב כחלון 'גב להוצגפירוש זה 
פחתו  ההיסטריים נים הטלפו. הבאותפגישות הטיפוליותב

  .במידה ניכרת עד שנעלמו כמעט כליל
  

 פירוש, "כאן ועכשיו" ליעילותו של פירוש ב עדותזוהייתה 
אוחר יותר מ. שיתופם הפעיל ובהסטודנטים לעיני נבנהש

 ןה.  הותירו בהם רושם חזקאלה ספרו לי שישיבות הדרכה
תרמו הרצאות התיאורטיות ושנלמד בהמחישו את החומר 

שנים שמחתי עם ה. בישיבות המחלקהת המתרחש הבנל
  . כמקצוע בפסיכיאטריהעמיתים שבחרולפגוש אחדים מהם כ

  
 מתקופת ההתמחות של להפיק תועלת מרביתבמגמה 

תו  מתחילת שהוסטודנטתי להצמיד לכול נהג, הסטודנטים
 את  וללמודבמחלקה מספר מטופלים עליהם התבקש לאסוף

  הייתי נוהג.ד הפסיכולוגימירב המידע הביולוגי ובמיוח
 ציעמ במחלקה ו בתחילת התנסותםלאסוף את הסטודנטים

לקבל , בפני מטופליהםכסטודנטים להם להציג את עצמם 
בהבנה ובאדיבות סירוב להתראיין ולידע את המטופלים 

. לתקופת לימודיהם במחלקהמוגבל  ,זמנים יהשהקשר בינ
פליהם על בתום השהייה היה על התלמידים להודות למטו

  .שיתוף הפעולה שזכו לו ולדון עימם על משמעות הפרדה
  

טבוע עמוק ה ןזיכרובכנראה נקיטת פעולות אלה קשורה 
תי ובתום שהכשנבחנתי  .סטודנט היותי אני תקופתבנפשי מ
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 היה עלי להציג מטופלת סכיזופרנית ,במחלקה הפסיכיאטרית
 תיסיימלאחר שזכרתי ש. מפורקת במיוחדשחשיבתה הייתה 

מתשובותיה לדלות את מעט המידע שניתן היה להפיק 
 את תעדל עמדתי לצאת את החדרוהלקוניות והמפורקות 

אמרה להפתעתי ובקול צלול המטופלת פנתה אלי  ,ממצאי
ות החשיבה שאפיינו לא הפרעל, במשפטים שלמים וברורים

ראית אותי שעה . כמה אני מקנאה בך ":את מהלך הראיון
עומד לקצור את המגיע לך ולהמשיך אחת ועכשיו אתה 

 עד סוףבעוד אני נידונה להישאר במקום הארור הזה  ,בדרכך
  ".חיי
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  פרק שנים עשר
  

   הדרכהעוד על
  

 ים רופאם שאיניםמטפלפנו אלי לעיתים  תבעבודתי הפרטי
שאינם שלהם  מטופלים בדוקשאטלפונית ים בקשכשהם מ

. יכאון או עם חרדה מציפהלהתמודד עם ד מסוגלים עוד
אפשרית של תוספת נוספת ו חוות דעת מתן: מטרת הפנייה
בשלב ראשון להזמין העדפתי במקרים אלה . טיפול תרופתי

 מאמין אני .את המטופלמייד  לערב  ולאלשיחה את המטפל
מסבכת את מערכת לצד המטפל שהכנסת גורם נוסף 

 להיות י גורם שלישהתערבותעלולה יתר על כן  .ההעברה
י המטופל כסימן שאין המטפל מסוגל להכילו "תורגמת עמ
 .ו את דכאונועלולה להגביר את חרדת המטופל אהיא ו

, פגישות אלהלאחר שבמקרים לא מעטים דיווחו המטפלים 
נמשך  טיפול  ה. הקלהוחש, הדרכהשהיו למעשה פגישות 

להערכה רפואית או המטופלים לעיתים קרובות לא נזקקו ו
התייעצות עם  התגלה הצורך בא אחתל. ל תרופתילטיפו

מטופלים האונים של - איןתחושתכביטוי ל גורם רפואי
 .דית שמקורה במטופלברה נגעכה הפעלומטפל ב שרתהשהו

באותם מקרים בודדים בהם ויתרתי על עמדתי והתערבתי 
- לא חד, היו התוצאות לרוב בלתי ברורות בטיפולאישית 

  .כת ההעברה את מערשבשותמו משמעיות
  

תקשה מנוצר בעיקר באותם מקרים בהם  הדרכההצורך ב
כביכול לכד נהוא . מעורבות רגשיתיתר להימנע מהמטפל 

מרחק אופטימאלי  לשמור על אינו מצליחברשת המטופל ו
והפחות  "המרוחק", המדריך . יחסיתאובייקטיביותועל 



 100

הוא הדין . שנסתר מעיניו לגלות את מטפל למסייע, מעורב
 ניבש. מטופלומשנסתרו פנים במטופל   המטפל לגלותכולתיב

 "מרוחקים"המדריך והמטפל , המקרים העובדה שהצופה
פשרת להם אמהזאת היא   של המטופלהמערבולת הנפשיתמ

  . יחסיתתה רציונאלילהיות בעלי חשיב
  

  .ט"כדוגמה 
  

, לדבריו ,הגיע לאנליזהשחקן תיאטרון ש, כתרמר  זכור לי
טיפול סיפר לי שלמרות משעות ה באחת ."סקרנות "מתוך

הוא נמנע כבר מספר חודשים מקיום , שאינו אימפוטנט
-  כל עליורעיפהמהוא תיאר את אשתו כ. יחסים עם אשתו

.  ואילו את עצמו השווה לפו הדוב"חבית דבש" ממש ,טוב
לומר שהוא  כתרמר  ספרות פסיכואנליטית ידע תמתוך קריא

 . אותולהעניק אשתו  שלהיכולתמקנא בחומד את הדבש ו
לו הצעתי ו מחשבות רצחניות זו תוקנאגוררת שאולי הערתי 

 .רצחנית הפך את היוצרותהחשיבה את ה שעל מנת לדכא
 היה זה עכשיו.  סיפוקממנה שללמאשתו יחסי מין  תעימנב

" הדבש שבחבית" את מונע/שנמצא בעמדת המעניקהוא 
 קבל את תרכ מר .ובדמיונו הלא מודע על אשתו לקנא בו

. בשעה הטיפולית הבאה שלא שינה ממנהגוסיפר פרוש אך ה
אבל נסיבות , כ סיפר ששמע רכילות מביכה מאד אודותיי"אח

אולי  שאמרתי . הטיפול מונעות ממנו לספר לי את תוכנה
מגרה את סקרנותי ומונע : הוא נוהג כלפיי כמו כלפי אשתו

 בטיפול המשכתי ושאלתי אם ייתכן שגם. ממני את סיפוקה
 להעניק ימלקנא ביכולתהוא הופך את היוצרות כדי להימנע 

מר . מחשבות רצחניות גם כלפיי קנאה זו גוררת כי ,פירושים
 הודה שכשהייתי מפרש לו פירוש שנשמע לו מוצלח כתר
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 הסברתי לו .היה נתקף במחשבות רצחניות גם כלפיי, במיוחד
ה לעובדה קשוררים הנעלמים מעיניו  לראות בו דביכולתהש

ושאילו היה המצב הפוך מן הצד בו אלא צופה שאינני בתוכו 
לאחר מספר . ממני יםנעלמאולי מגלה בי דברים ההיה הוא 
  . שחזר לקיים יחסים עם אשתוסיפרפגישות 

  
  מאויםשל המטפלאגו האני משווה את ההדרכה למצב בו 

 לבין מדריךבין הכגורם מפריד  תפקדמו  אך שלם,לעיתים
 פועלכמטאפורה . רגשית המתרחשת בטיפולהלת מערבוה

 של אותה חידה מסננת ומארגנת ראשוניתיכהאגו של המטפל 
הדרכה הדדית בין זו סיבה מ) .ד"לדוגמה ראה (. מערבולת

 לותיעיעמיתים ובאופן מפתיע גם הדרכה עצמית בדיעבד 
  .הדרכה חיצונית על ידי מדריךמו לעיתים כ

  
דינאמית של שעה טיפולית ה התשמשמעומניסיוני למדתי 
אני .  מהלך השיחהתיעודבעת רק  עתיםלבדעתי עלתה 

מרוחק "כבר הסיבה לכך היא שבעת הכתיבה הייתי משער ש
כן  ל. ומהאיום על האגוהמערבולתמ, " מקו האשצעד אחד
מעבר , השעות הטיפוליותתיעוד בערך מוסף  אני רואה

  .צורך בדוקומנטציהל
  
אנשים בשר  ,מדריכיהרהר אני ב מ, שורות אלהתביתעת כב

אני זוכר את עצמי כותב את מהלכן של פגישות  .ודם
 המוערכיםאחד , מאלאןר "דדמותו של טיפוליות כש

 "?איך היה הוא מגיב במצב זה: "ידיצ לתכמו עומד ,במדריכי
לנסות ולמצוא הבנה  אותי המריצ בראשי ומשאלה חולפת

 לי כזו שתעזור, יתשיחה טיפוללדינאמית טובה ועמוקה יותר 
  .יות פרשניות לפגישות הבאות התערבולבנות
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 ים בעורפינושפכמו מדריכים אני זוכר . י פניםנלמטבע זה ש

 היו מוצאים דרכים טובות משלי  שהם בדמיוניליטיפים מו
חלף  .פעם-להבין ולפרש מצבים טיפוליים משאוכל אני אי

, לה אמופנמותרודפניות עד שהשתחררתי מדמויות זמן 
 גרמו לי לחשוב שהדרכה אינה אלא סוג שבתקופה מסוימת

רק משהצלחתי ליצור  השתחררתי מתחושה זו .של סירוס
  .סגנון טיפולי משלי

  
  .'לדוגמה 

  
הפסיכואנליטיקאי של  אחת הדמויות הרודפניות היא לעיתים 

 לוימר היה זה אשפוזו השני של .) ה"כדוגמה ראה . (המטפל
כמו באשפוזו הראשון סבל . ן מנהלבמחלקה בה עבדתי כסג

, תוקעים בי עיניים. "גם הפעם מתחושות כלליות של נרדפות
באשפוז הראשון טופל תרופתית ." גבהמדברים עלי מאחורי 

הפעם לא הגיב לטיפול התרופתי . ושוחרר בהטבה חלקית
המחלקה אנשי צוות . יותר ויותר חשדני נעשהוכמצופה 

 עם . הופיעו מחשבות אובדניותנוסףבורודפיו נכללו במעגל 
זאת נשאר רציונאלי ושלט בדחפיו עד שבאחד הימים תקף 

והכה אותה  יפה ופרובוקטיבית ,צעירההבפרנית מאושפזת 
.  הופנה אלי לברור הגורם להתנהגותולוימר . נמרצות
 הראשונה נתלוותה אלי סטודנטית שלצווארה נובפגישת

מייד פרובוקציה ל של, כשתהיתי על התנהגותו.  שחורשביס
היא פשוט יותר : " סתוםמינית ותירץ את מעשהו במשפט

 לוימר אותה פגישה הפכה סוערת כשהאשים אותי ." מדי
ם שהבאתי את הסטודנטית בכוונה להזכיר לו את אימו שג

 הזכיר את אימו לוימר .  שחורלצווארה היה תמיד שביס



 103

יו  לתאר את יחסנובקש ממ להעזתימבלי שנשאל ועל כן 
 תתערבמהשתלטנית  אםהצטיירה  ובתיאור. תהאי

יתכן שאלתי אם . תועצמאשאיפה ל כל תנקובהחלטותיו וח
כאותה צעירה " פשוט יותר מדי"הייתה  ,האם, גם היאש

של  ותהשתלטנכלפי  כעסו מכווןה  הי,שאלתי, אולי ו.שתקף
 ניסיון להכחיד את דמותה ות האובדניהצהרותיווהאם 

 פניו בידיו בסערתאת  לוימר טמן בתגובה . המופנמת
הצעתי ו" יותר מדי " גם דבריהיו שאלתי אותו אם . רגשות

, המחרתיום כשנפגשנו בבוקר  .יפגש למחרתושננוח שי
חש מעין מכה איומה בתוך , בארוחת הערב, סיפר לי שאמש

 להגביראותה ייחס לרעל שהחדירו סוכניי למזונו כדי , ראשו
. לא שלט בהצמה שכמעט ולעאובדניות ה יומחשבותאת 

 לגרום לו להתאבד ולהיפטר תיבטוח היה שהייתה זו מזימ
ולו רק "גם אני בהתרגשות רבה איחל לי שארגיש . ממנו
ות ב שגרמתי לו בהחדירי את מחשאת סבלו" לרגע

בתוך שחש שאותה מכה איומה לו  הצעתי. ההתאבדות לנפשו
וקה של עמ המשמעותהתוצאה של הבנת   אוליייתהראשו ה

תגובתו . תקףקשר שיצרתי בין אימו לבין אותה צעירה שה
 כל !קדושהשלי היא  אאימ" :המיידית והפסקנית הייתה

  ".מוות: דינואחת , אפילו במחשבה, התוקף אותה
  

 אםבין ההבנתי שהקשר שיצרתי בין הצעירה המותקפת ל
 עצמו לוימר את נמת לתוקפנותו וף את האם המופוחשאיים ל

ברור שהייתי . מוות בהתאבדות, אגו-ו של הסופר דינגזרל
  . התוקפנותטווחל" הקדושה"אני האשם בהכנסת האם 

  
 לוימר מלמל " ?אין כבר שום דבר קדוש בעולם, אז מה"

גם אנשים דתיים . " את הנחותייכשסיימתי לפרוש לפניו
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מאוד מלינים לעיתים על בורא עולם כשהם חשים שגרם 
  . טון שקטעניתי באותו." להם עוול

  
כפי שאתה . "נרגע ושאל אם אני כועס עליו לוימר שנראה 
עד עלי כעסת שלא קרה לי דבר למרות ", אמרתי" ,רואה

אתה חושש , אם כן, מדוע. התאבדותי לי שאמות בשאיחלת
  "?מתוצאות כעסי שלי

  
, על פניוקטן עולה ראיתי חיוך , הרים את ראשו לוימר 

הייתי מופתע  .השווא נגוזוומחשבות , הראשון מזה שבועות
  .מאוד מהמהפך הקיצוני וחשתי כאילו חוללתי נס

  
בתי שעלי לנצל את ההצלחה ולהמשיך לטפל למרות שחש

בלחץ הממונים עלי שוחרר לא עמדתי בפרץ ו, לוימר ב
היה לא בו החולה להמשך מעקב מרפאתי במקום מגוריו 

 לאחר אושפז כעבור חצי שנה לוימר . יתרפויט- פסיכו טיפול
  .ניסיון אובדני שכמעט עלה לו בחייו

  
חזרתי ושאלתי את עצמי , זמן רב לא נתן לי מקרה זה מנוח

לאחר שהעליתי . מדוע לא התעקשתי ולא עמדתי על דעתי
: שתי מחשבות עיקריותבי התגבשו , בדעתי סיבות שונות

לחזור  לא אוכלנאלצתי להודות בפני עצמי שחששתי ש
 נזכרתי גם שהאנליטיקאי שלי ".סנס אחר נ"שוב לחולל ו

בזלזול ובחוסר אמון אל דברים שהייתי לא פעם התייחס 
מתוך אמירותיהם של חולים פסיכוטיים כשהוא בפניו מביא 

שאינם ראויים " ברבורים ופטפוטים"מכנה אותם 
 והיו ינראה שדבריו אלה נחקקו ב. ידיצלהתייחסות עמוקה מ

  .ותה דמות רודפניתלאהפך  והוא עצמו לי עכשיו לרועץ
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אני מקפיד  ,למודרכי" רודפנית"כדי לא להיות בעצמי דמות 
 אלמנטים דינאמיים בכל פעם שאני מזהה הדגיש באוזניהם ל

היו אלמנטים אלה , אילו הייתי במקומך: "שנעלמו מעיניהם
  ."נעלמים גם מעיני

  
  .א" לדוגמה

  
יפר למטפלו שהלווה סכום כסף  ס,מטופל סכיזופרני, אלי

על סטיותיו גם  התוודהטיפולית ידידיו ובאותה שעה לאחד מ
דאגה שמא לא  אליהבאות הביע באחת הפגישות . המיניות

 לאמירה לא התייחס המטפל .את הכסףידידו יחזיר לו 
 על תוכן ,המטפל ואני, כשדנוגם ו אליהמודאגת של 

הווידוי ם  אודות הכסף עהאת האמירלא קישר , הפגישות
 וסודגם כמו הכסף עלול שש שוח אלי-ש צעתיה. המיני

 צעד" מרוחק הייתי.  כיאותמטופל לחזור אליוהמיני לא 
על הקשר  צביעיכולתי להואי לכך  ממוקד האירועים "אחד

 את  זוהביע בדרך עקיפהש נראה. אליבין שתי דאגותיו של 
 עםבדרך מקצועית תמודד  שמא לא ידע המטפל להחששו

 כובעים החלפנושאילו הוספתי  .סטיותיו המיניותהפקדת 
האמירות את הקשר בין , קרוב לודאי, מחמיץגם אני הייתי 

האמפטיים דברי ניח שאני מ.  ההקשרעומד עלוהוא היה 
 על "מאוים" פחות, חופשי יותרמעתה  היותל מטפלאפשרו ל

, בפני מטפלים אחריםזה מקרה  תיכשהצגשמעניין לציין . ידי
עוד ,  משמעות ההקשריםעל מייד  עמדו הם,לא מעורבים

  .בטרם סיימתי את דברי
  

 את חושפת דינאמי-  המתרחבת לטיפול פסיכויהההתוו
 בעלי ארגון לפגישות עם מטופליםהמטפלים יותר ויותר 
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סוג זה ממטופלים נטייתם של . נפשי גבולי או פסיכוטי
מש בהזדהות השלכתית מקשה על המטפל תשההרבות לל

זירת ההתרחשות ומדגישה ביתר מ" מרוחק צעד אחד"להיות 
  .י אדם שלישי"שאת את הצורך שעמדה זו תהייה מאוישת ע

  
  .ב"לדוגמה 

  
מטופלת על , לבנהאת  בכירמטפל תיאר ת קבוצתיבהדרכה 

 חסום במחיילתכ  שרתהלבנה. גבול התפרקות פסיכוטית
 . נשים ערביותעל גופן שלטובין מוברחים  לחפשתפקידה כש

 פושיה בחינקוט משנה זהירותליה לעהיה  ש הדגישהלבנה
העלול להתפוצץ יימצא בבגדי הנבדקות חומר נפץ ש חששמ

 מן הסתםלא היה מעורב במקרה והיה  שזוטר מטפל .בפניה
את תשומת ליבו של המטפל מיד העיר " צעד אחד מרוחק"
הזהיר למנסה היא : "לבנהאל הרמז הטמון בדברי  בכירה
שמא תתפוצץ בנפשה  זהירות  בחוסררונבתלבל , ךתוא

  ".ךבפנישלה הפסיכוזה 
  

  .ג"דוגמה ל
  

מטופל סכיזופרני שעסק , גלילימר מטפל בכיר תיאר את 
מר גלילי התפאר במומחיותו בעבודה . בעבר בהריסת מבנים

יש והמקצועיות הרבה ש ותאר ללא הרף את הזהירות זו
לנקוט בעבודות הריסה מעין אלה כשהוא חוזר ומסביר 

שמא יתמוטט הבניין כולו טרם ,  בעמודי התווךשאסור לפגוע
העיסוק התמידי בנושא עבודות ההריסה לא אפשר . עת

. שהטיפול אינו מתקדםמעבר לשום נושא אחר והמטפל חש 
 להבין עזרה לי ,מהאירועים "מרוחק צעד אחד", עמדתי
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 נועדו, אלה ,כמעט אובססיביים ,שתיאורים חוזרים ונשנים
וט משנה זהירות בבואו לפרק את להזהיר את המטפל לנק

מנגנוני ההגנה העומדים למטופל לבל יהרסו מבנים תוך 
  .שבלעדיהם יתפרק כליל, חיוניים, נפשיים מרכזיים

  
  .ד"לדוגמה 

  
  מטופל סכיזופרניודרכיםמאחד ה הדרכה קבוצתית הציגב

 שלא כדרכו. אינני מבין מה קרה למטופל שלי. "אלדדבשם 
נושאים שנידונו בשיחות המ אלדד  סטהבה לא מובנתיומס

 שבילדותו היה עד בהתרגשותובמפתיע ר והחל לדבקודמות 
תולדותיו  תאר אתהמטפל המשיך ל ".ליחסי מין בין הוריו

קבל מ הואכש שכבדרך אגבואת אופיו והוסיף  אלדדשל 
יעו  להסא נוהג לבקש מהמטפלוהחופשה מבית החולים 

נוהג  המטפל. ת הוריולתחנה הקרובה משם יוכל להמשיך לבי
לא ש חברה לעבודהגם  אסף לאחרונהו ותיולבקש ותענלהי
שני  עלוהבדרך . יתה מודעת לזהותו של הנוסע הנוסףהי

 יםתעלמם מהש תוך  המשותפתםנושאים מעבודתהמטפלים 
מכן שלאחר שעה הטיפולית ה .מנוכחותו של הטרמפיסט

ום יחסי קיהיותו עד לעל לראשונה  אלדד סיפר הייתה זו בה
  .מין בין הוריוה
   

קשר בין שיחת יצירת  של תקלאסידוגמה  הוא זה מקרה
שיחה  תעוררמאסוציאציות ש לביןעצמם מטפלים בינם לבין 

ממוקד " צעד אחד מרוחק"  הייתי.יםמטופלזו אצל כ
 ועל כן ראיתי את הקשר לא מעורב בהתרחשות ,האירועים

   . המטפלנימעיעדיין שנעלם 
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 "טרמפיסט" העלאותו אירוע סיפור  לציין שכדאי, מאידך
 בדרך אגבכו באופן לא מודעכביכול , לספר שבחר המטפל

 תקבלאת ה אפשרשותה יחידה מסננת ומארגנת פעל כא
הקשר בין  נתהבאת  ויםעיבוד ראשוניסינון וחומר לאחר ה

במקרה .  קשורים אלה באלה היואלאירועים שלכאורה 
של האסוציאציות עיתוי שר בין ניתן היה להבחין בק, הנוכחי
היותו עד  לבין ו הורישליחסי המין היותו עד לעל  אלדד

  . שיח המטפלים האקראיל
  
  

  
  

  הכ על ההדרסיכום
  
ריחוק בן צעד "עמדה של הפסיכואנליזה המודרנית נראית ב

אל " .למטפל האידיאלי פרויד תואמת את המלצתו של "אחד
לדעתי  ".טופלו להיות מעורב רגשית עם מ,למטפל, לו
את המדריך ולאו דווקא את  פרוידשל  זו מלצהה עמידהמ

 גייסאותם  ,כירורגהוהקרנה ה מסך הישיר בתפקידהמטפל 
 הרגשית הניטרליותלהדגשת כמטאפורה  פרויד

 . צידדםבה טפלשל המהמוחלטת והאובייקטיביות 
 בניטראליות, נםאמ, הפסיכואנליזה המודרנית אינה מאמינה

 החומר הבלתי מודע שיש לשקפו ל גםאב, מחולטת
י "עהיום שוקף מ, ללא עיוותים, באובייקטיביות יחסית

 -   מטפל" צמדהי "גם עאולי כאן המקום להדגיש והמדריך 
   ".מדריך
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,  בין הבחירה האקראיתמת אנלוגיהודגמ ד"דוגמה לב
 ,של החומר העולה בטיפול לבין הבחירה האקראית, כביכול
בשני המקרים נעשית  .המוצג בהדרכהשל החומר , כביכול

כמו .  ודעת של החומר הנבחר להיות מוצגבחירה לא מ
המטפל להציג בהדרכה את החומר שליקט בוחר גם , המטופל

מסנן ומארגן אותו בלא יודעין הוא . בדרך אקראית לכאורה
 שראוי, אאפו, נראה. קשריםהומאפשר למדריך למצוא את ה

אלא את "  מדריך–ל מטפ" את הצמד רקלהדגיש לא 
  ."   מדריך– מטפל –מטופל ": השילוש

  
  סוף דבר

  
מטפלים באנשים רבים והדרכתי טיפלתי בשנות עבודתי 

דוגמאות בהן ה . של מטופליאף מזהאולי  רב םמספרש
 מתוך טיפולים  סיפוריםהן קטעי תמוך ברעיונותייבחרתי ל

מאחורי כל . הכילמל תקצרממושכים שהיריעה בספר זה 
 ספר  בהם למלאניתן היה חייו שמהלך אדם ועומדים פורסי

מהחומר הרב את  לבחור שהשכלתיאני מקווה . שלם
הברורה ביותר את הבהירה ו בצורה ות המייצגדוגמאותה

 להם מדוהרעיונות שרציתי להעביר לקוראי כדי שיע
 הסבוכים תהליכיםזהות את הלכמדריכים מופנמים בבואם 

  . ן מטפל למטופלובי במפגש הטעון רוחשיםה
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