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זה ו ל מאמרים שפרסמתי בכתבי עת שוניםספר נסמך עה   
העת אשר התירו לי -כתביוהמקום להודות לעורכי הספרים 
  :ראו אורבהם לשאול רעיונות וחומר קליני ש

  
1.Contemporary Psychoanalysis      

1. Three Level Interpretations”. Vol.10, 453-
464 (1974)  

    2.“Fragmentation as a Defense Large 
Groups”, Vol.12, pp. 203-213 (1976)   

 
     3. “Negative Counter-transference and 

Negative Therapeutic Reactions”, Vol.20, pp. 
  )אביב 'ר א"בשיתוף עם ד ((1990) 692-715

 
 .II. The Israel Journal of Psychiatry and 

Related Disciplines.  
    1. “Account of the Analysis of a Delusion 

and Some Theoretical Comments on Non-
interpretative Psycho-therapeutic 

Interventions”, vol. 9, pp. 170-177 (1971) 
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    2. “Some Remarks on the Relationship 
between Delusions, Reality Testing and 

Reality”, vol.16, no. 2, pp. 150-160 (1978) 
  

 .III. The International Journal of Group 
Psychotherapy: 

   “The Application of Interpretation in Large 
Groups”, vol. 24, pp.333-342 (1974) 

 
 Constable Publication, London IV 

     “Psychotherapy in the Large Group”, in: 
The Large Group, Dynamics and Therapy, Ed. 

Kreeger, L. (1975)  
 

 V Pergamon Press   
   “Some Remarks on Psychotherapy by a 

Single Interpretation.” The Journal of 
Psychiatric Treatments and Evaluation, vol. 4, 

pp. 327-332 (1982)  
 
  הרפואה. ו
  ).1995 (316-319' עמ, 129כרך ". היה היה סכיזופרן"
  

  לא במקרה תוארו חלק מהמקרים שיופיעו בספר 
המקרים .  זה כבר בספרי על ההעברה הנגדית

מתוארים בכל אחד הספרים כשהדגש מושם על 
  .היבטים שונים במרכיבי הטיפול
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  מבוא

  
" על ההעברה הנגדית ועל ההדרכה בפסיכותראפיה"פרי ס
: קודםה ידשת בספרעורר התעניינות מחו) 2007(
. 1996-שראה אור ב" ?תשבץ היגיון: הפסיכותראפיה"
במהדורה מחודשת שנית בהחלטתי להוציאו וספר אזל ה

. התפתחויות שחלו במטופלים שהוצגוגם ל יכומתוקנת שת
בייקטים כפי שהגה אותה מורי אתמקד בתיאורית יחסי האו

תו מגיש. מרפאת הטאוויסטוק בלונדון בעזריאל הנרי ורבי
שאבתי  ,רוזות ולקבוצות הרגילות בהן עסק לנויהמקצועית

 את היריעה לתחום הסכיזופרניה את ההשראה להרחיב
  . והאנליזה של הקבוצות הגדולות

  
 בשהותי כחבר בארגון הבריאות הנרי עזריאל   פגשתי ב

-1969בשנים בשהותי . העולמי במרכז הטאוויסטוק בלונדון
. ספר סמינרים שניהלבאותו מרכז השתתפתי במ 1970
הרבה לדבר על חייו  היה אדם מסוגר שלא עזריאל
שהיגר מווינה לבריטניה בתקופה שעשה להוציא , הפרטיים

כשנפגשנו ניהל מחלקה .  ומסיבות דומותפרוידזאת 
אחד . למבוגרים במרכז הטאוויסטוק והיה בשלהי הקריירה
אותה , הדברים המעטים שהזכיר מידי פעם הייתה כוונתו

לתעד את רעיונותיו ואת הנתונים שצבר , טיפח שנים רבות
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כיוון . מן הראוי היה שספר זה ייכתב על ידו. ולסכמם בספר
 תיכתב על יראוי היה לפחות שההקדמה לספר, שלא הסתייע

  עקב התדרדרותהלצערי הוחמצו שתי אפשרויות אל. ידו
 השפיעו על תפישת רעיונותיו. בריאותו ופטירתו טרם עת

לאחר , מוקה עד כי החלטתיבמידה עהמקצועית  מיעול
ליטול על עצמי את המשימה של איסוף המאמרים , היסוסים
העשרתם בדוגמאות קליניות של  בהשראתו ותישכתב
להוציאם לאור , ברו בניסיונם של אחרים ובניסיונישנצ
 לתיאוריה עזריאללהנציח את תרומתו החשובה של  ובספר

  . יזה ושל הפסיכותרפיה האנליטיתולקליניקה של הפסיכואנל
  

פסיכואנליזה ופסיכותרפיה ,    שני המונחים
אני מאמין . דינאמית ישמשו בספר זה לסירוגין/אנליטית

 היסודות דובע, דששתי השיטות נבדלות זו מזו בטכניקה בלב
  .עליהן הן מושתתים זהים

  
 של יחסי יבחין בוודאי בחסרונן הימקצועהקורא ה  

, ולמושג המשלים" העברה נגדית"ושג למהתייחסויות 
ם מאבני היסוד של הפסיכואנליזה הינ ש–" הדרכה"
שני מושגים אלה . ודרנית ושל הפסיכותרפיה האנליטיתהמ

על ההעברה הנגדית ועל ההדרכה "בהרחבה בספרי  נידונים
 היה מודע למאמרה עזריאל.) 2007" (בפסיכותראפיה
על ההעברה  (Heimann, 1950) היימןהקלאסי של 

 הנגדית אבל ההעברה, הנגדית ואף הפנה אותי אליו
 בעבודתו וחשבתי לאו תפקיד שוליותיאורית ההדרכה מי

  .  בעבודה המוקדשת לזכרוזה לחצות גבול לא ראויש
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  הספר נכתב בהשראת התנסות בפסיכותרפיה דינאמית של 
אמית החיונית מבלי לחבל בתיאוריה הדינ .אחרים ושלי
יתי וכל קשר או דמיון לאדם אמויות המופיעות הוסוו הדמ

המאפיינת בקצרה טבלה  לנוחות הקורא .  בלבדספציפי מקרי
   .כל מטופל

  
  

  
  

, מקצוע בבריאות הנפשה   תודתי העמוקה נתונה לאנשי 
עובדים סוציאליים , פסיכולוגים, מתמחים בפסיכיאטריה

 על, מינולוגים קליניים ורבים אחריםקרי, פסיכיאטריים
שפתחו בפני את לבם ואפשרו לי להשתתף כשותף סמוי 

ללא . במערכת היחסים המורכבת והאינטימית עם מטופליהם
ר אנשי מקצוע נוספים י להעש היהאפשרלא  פתיחותאותה 

הרעיונות המובאים את המושגים ואת פתח  ולבתחום זה
   .בספר

  
חומר על העל העלאת .    תודה מיוחדת מגיעה לתמי ס

  .מחשב
  
, אחרונה חביבה נתונה תודתי לאשתי, אחרונה, לבסוףו

על שתרמה חלק גדול מזמנה לעריכה הלשונית של , לרחל
  .ספרה
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  רק ראשוןפ
  ...על ארבעה 

רובם יעילים . רבים כיום התכשירים נוגדי הפסיכוזה   
מחשבות , ההזיות: בדיכוי התסמינים החיוביים של המחלה

לם באשר לתסמינים או, ב"מחשבות היחס וכיו, השווא
צמצום שטחי ההתעניינות והפגיעה במנעד , השליליים
, לעומת הצפה זו של תכשירים. מרביתם מאכזבים, הרגשי

קמה לאחרונה חברה , הדוגלת בטיפול תרופתי בלעדי במחלה
 :ISPS)בין לאומית הדוגלת בפסיכותרפיה בסכיזופרניה  

International Society for Psychotherapy .of 
Schizophrenia) חברה זו אינה שוללת את השפעת 

בכללם , התשתית הביולוגית על התהליכים הנפשיים
כגון הסכיזופרניה ומן הסתם אינה שוללת את , הפתולוגיים

אולם מדגישה שהטיפול , השפעתן החיובית של התרופות
התרוקנות "הפסיכותרפויטי מונע במקרים רבים את ה

את . רה הסכיזופרניהאותה צלקת שמותי, "הנפשית
האפשרות לצמצם לקוי זה ואת הדרך אל היותו הפיך אתאר 

  . בפרק זה ובפרקים הבאים
  

   תנועה נוספת שקמה בעשור האחרון אינה עוסקת 
 IARPP-זוהי ה. אך משיקה להן, בפסיכוזות דווקא

)International Association for Relational 
Psychotherapy and Psychoanalysis))   האגודה

.) לאומית לפסיכותראפיה ולפסיכואנליזה התייחסותית-הבין
 מטופל ואינה מתמקדת -אגודה זו שמה דגש על יחסי מטפל 

  .                           אתייחס אליה בפרק השביעי. בפירושים
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 בהם , סכיזופרניים ארבעה מטופליםזה אתאר בפרק     
לחיוב , ינויים משמעותיים לשהתערבויות פסיכולוגיות  גרמו
 יםצביעממקרים אלה . ל מהלך המחלה ע,לשלילהאו 

 משתתפים ביצירת תסמיניםנפשיים -שקונפליקטים תוך
בעוד שהתרת הקונפליקטים בהתערבויות , יםפסיכוטי
 ששימוש נמהר נראה. ם להיעלמותמתרתו, תרפויטיותפסיכו

נפשי - התוךמערךשאינו מתחשב ב, בתרופות נוגדות פסיכוזה
וצאות פרדוקסאליות עד כדי עלול לגרום לת, אישי-והבין
היה להראות ימקרים ניתן הבשניים מ. לקחות פסיכוטיתהת

 עם מחושבבשילוב ,  ארוך טווחפויטישטיפול פסיכותר
 יהיהפסיכוטי -עשוי לגרום לכך שהליקוי הבתר, תרופות
  .הפיך

  
ות ניסיונבגלל  ה סגורהמחלקאושפזה ב אודם צעירה בשם  

 ,לפגוע בעצמהעליה  פקדוש" קולות "מצוות ,אובדניים
(Command hallucinations)  .מנצלת נסיבות אודם 

 מחליקה במדרגות, לחמוק מן המחלקהצליחה מ, מקריות
 תנותרו ות בחוליות גבה קשתנחבל, משטיפת רצפהרטובות ה

רתוקה לכיסא גלגלים לתקופה , משותקת בחצי גופה התחתון
 תוחזרמ, חולים אחר-שיקומה הגופני בבית רבגמ. ממושכת
סימנים שיעידו על אין עוד . החולים הפסיכיאטרי-לבית אודם

, אימה.  במחלקה פתוחהתאושפזהיא מכוונות אובדניות ו
לא , מסיבות השמורות עימה, בוחרת, האפוטרופסית שלה

החולים הפסיכיאטרי על -להגיש תביעת פיצויים נגד בית
נזק הגופני שנגרם ל, לכאורה, תרמה שרפואיתהרשלנות ה

  .לבתה
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דת ומשתתפת בפעילויות מתבוד, נחבאת אל הכליםאודם    
ניסיונות .  בלבדרחו מתוך כת במחלקהתנהלומהקבוצתיות 

למרות מורת . ים בתוהולולהגיע עמה לשיח פרטני מעמיק ע
תמיד תגובותיה , ישירותכשהיא נשאלת שאלות , רוחה

להבנה  ת על יכולת מרשימהעידוממעמיקות ו, ענייניות
 מספר תנמשכה, אותה תקופה. אינטואיטיבית של הזולת

ינים פסיכוטיים פעילים והסיבה א נטולת תסמהי, שנים
  .אחר היעדר סידור אלהמשך אשפוזה הי

  
 באמצעי ההבעה ,מטפלת חדשה בבית החולים מצליחה   
,  ובזכות אישיותה יוצאת הדופןאודםעמידה לרשות יא משה

ה המטפלת כובתמורה ז. למצוא את המפתח ללבה ולדובבה
 סודות ילדות אפלים .אודם של צפונות נפשהלדרך אל 
 מצפה אודםנוצר קשר עמוק ו השתייםבין , נחשפים

 בהדרגה ניתן להוריד את רמת .למפגשים בכיליון עיניים
  . התרופות למינימום

  
ה שהיה גרוש מאמ, אודם   לימים נפטרה האם ואביה של 

לא ביקר ו ,ביתוקפדנות על מרחק מב שנים רבות ושמר
בחין לפתע במכרה הזהב פרוש לפניו ה, אותה ולו פעם אחת

אותה תקופה הייתה . החולים-נגד ביתבדמות תביעת פיצויים 
 .החולים כרצונה-ת בית איוצאת ובאה, ללא תסמינים אודם
דין -פתה אותה לפנות עמו לעורךמ, נצל את תמימותהמהאב 

  .פיצוייםמחתים אותה על תביעת ו
  

לראשונה זה  אודםב יםגלמת   בפגישתה הבאה עם המטפלת 
ת שהיא ספרמהיא . של פסיכוזה פעילהשונים  סימנים שנים

.  את מחשבותיהמרגישה שזרים חודרים לראשה וקוראים
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 היא ,מפגש ראשון עם מצב פסיכוטי בהתהוותו זה, למטפלת
 את ,מניה ובי, שלשמ וזה ליהפונה לממונה הרפואי ע, נבהלת
  .תרופותהכמות 

  
ואי והגברת הטיפול התרופתי  לממונה הרפת המטפלתפניי   

. ת קשה וכפגיעה נרקיסיסטי כבגידהאודםידי - עלנחוות
ת זעם ואכזבה הבעו בתתאפיינוהפגישות הטיפוליות הבאות מ

 שתוכל להכיל את דמותתמיד ראיתי בך : "כלפי המטפלת
הלת מדברי והנה אני רואה אותך נב, יחדיסודותיי ואת פ

." רצה לרופא לבקש ישועהברגע הראשון שמשהו משתבש ו
 כלפי מטפלת עצם היכולת להביע זעם ואכזבהצריך לציין ש

 .נפשיים-תוךה עדות להישגים  מהוומבלי לחשוש לאבדה
וזו מחליטה להציג , למטפלתמאוד  מכאיבים אודםדבריה של 

  .דרכה קבוצתית בפגישת האת ההתפתחות
  

עלה השערה לקשר סיבתי אפשרי בין התהוות מ    הקבוצה
; אודםהמשבר הפסיכוטי לבין קונפליקט שנוצר בנפשה של 

 חלק היא  האהובה שהמטפלת,המוסדמשפטית נגד התביעה ה
 תגבשהקבוצה מ.  בעקיפין במטפלתתגעופ, אינטגראלי ממנו

ששגתה  אודםהצעה שבפגישות הבאות תודה המטפלת בפני 
  . בפנייתה המבוהלת לממונה הרפואי

  
במקרה זה  , שההורה הטובהנחה על התתבססמ    ההצעה
 ןלעיתים אך מוכ העוט, מושלם בהכרח ו אינ,תהמטפל

 אודםפני מטפלת תפרוש בשהגם  הוחלט .להודות בטעויות
את מרכיבי הקונפליקט המשוער העומר ביסוד המשבר 

  .הפסיכוטי
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,  שהוענקה לה בהדרכה הקבוצתית   מעודדת מן התמיכה
 אודם והתעמתה עם  את כוחותיה הפנימייםגייסה המטפלת

את לפניה הודתה בטעותה ופרשה : בדרך שהוצעה לה
מרכיביו המשוערים של הקונפליקט שגרם להתלקחות 

 התסמינים .אלה לגרום לשינוידי היה בדברים . מחלתה
 לרמתו  הטיפול התרופתי הוחזר,מידהפסיכוטיים נספגו 

   .המינימאלית והטיפול הפסיכותרפויטי נמשך
  

שאלה ה  טרם נפתרהאודם     למרות ההטבה במצבה של 
באותה .  של התסמיניםמשמעותם הספציפיתהמהותית לגבי 

 אודם של רגשתהשהישיבת הדרכה הועלתה אמנם השערה 
 יאה" שזרים חודרים לראשה וקוראים את מחשבותיה"

 יוצא הדופן לתהות על קנקןרה  תוך נפשי של כושעיבוד
 ולא היה מקום הייתה זו השערה ספקולטיבית  .זולתה

  .  זה בטיפולמוקדםשלב  בלהעלותה
  

ללא תסמינים אודם בהן הייתה ,    לאחר כשנתיים
לאחר זמן . הועברה לשיקום ולמדה  מקצוע טכני, פסיכוטיים

 אודםעכשיו הייתה . הצטרפה המטפלת לצוות אותה מחלקה
 אודם. ר יומיומי עם המטפלת גם מחוץ לשעות הטיפולבקש

הצטיינה בלימודים הטכניים ואף תמכה במאושפזים אחרים 
 על כן הופתעה המטפלת לגלות. ועזרה להם בלימודיהם

 חוזרת ומפתחת תסמינים פסיכוטיים ותהתה על אודםש
  .הנסיבות שגרמו להתלקחות ללא סיבה נראית לעין

  
 לחלל אודםליות הקרובות זרקה    באחת הפגישות הטיפו

" ?מה רע עשיתי שאת מתכננת לנטוש אותי: "האוויר שאלה
 אודםהמטפלת המופתעת לא זכרה שהזכירה אי פעם בפני 
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את העובדה שהיא שוקלת בינה לבין עצמה נסיעת לימודים 
 לא למיטב זיכרונהשטרם החליטה עליה וש, ל"ממושכת לחו

 ,אודםכאן הבינה שמ. שוחחה על כך עם איש בנוכחותה
, "נבואה"שגבלה לעיתים ב, באינטואיציה המפותחת שלה

. קלטה את המתרחש וחששה שהיא ננטשת באשמת מעשיה
.  התבררה לאיטה התמונהאודםמתוך האסוציאציות של 

 לצפות את המתרחש מסימנים אודםכושרה יוצא הדופן של 
את " נבאה"היא . סיפיים קיים בה מילדותה הרכה- תתטכמע

, בגיל רך. ביניהם גירושי הוריה טרם החליטו ושוחחו על כך
צפתה את , שאין ילדים מקשרים עדיין בין חולי למוות כ,בגן

" ,התגשמו נבואותיה"בכל פעם ש. מות חברתה ממחלה קשה
כאילו בצפותה אירועים טראגיים גרמה , חשה אשמה כבדה

ברור היה עכשיו שרגשות אשמה היוו מרכיב . להתרחשותם
 שקשרו אודםהאסוציאציות של . אודםרכזי במחלתה של מ

לבין המציאות אפשרו למטפלת " מנבאות"בין מחשבותיה ה
    . להפריכן ולקדם את ההחלמה, לנתח את רגשות האשמה

 השתחררה מרגשי האשמה שהיו קשורים בתביעה אודם
חלפו שנים  .זכתה בה ובכסף שקמה את חייה, המשפטית
 מתגוררת בדירה אודם. יםאר המתויםהאירוערבות מ

ולי רציף עם ושומרת על קשר טיפ לנכותה הגופנית מה מתאי
אינה זקוקה לטיפול תרופתי ומתפרנסת היא . אותה מטפלת

  . שלמדה במהלך האשפוזהמקצוע מבכבוד
   

הילכה שנים ארוכות במרווח שבין  צעירה ש,   ברקת
על  שמרה ברקת. הפרעת אישיות גבולית לבין סכיזופרניה

 חיה בשולי ,אלגנטיתהופעה על ת חיצונית שפויה ווחז
 והתגוררה בחדר שכור לא עשתה דבר לפרנסתה, החברה
אך , חדשות לבקרים איימה בהתאבדות.  אמהשמימנה
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. איומים אלה לא הגיעו מעולם לניסיונות ביצוע של ממש
,  שגרמהות בלתי מתפשרת האשימה את אמהבעקשנ

 מבלי ,ת מותו של אביה האהובלהחש, במישרין או בעקיפין
 בייאושה פנתה האם לאחת .ה בידה הוכחה ממשיתתיישה

ה להפסיק את התמיכה שם יעצו ל, מתחנות בריאות הנפש
בדיעבד . לאלצה לחדול מחיי טפילותהכספית בבתה על מנת 

 החלה ללון תחת ברקת .עצת אחיתופלכ זו התגלתה עצה
 ףבסול. יםידידי או בבת, באוטובוסים ריקים, כיפת השמים

  . חולים פסיכיאטרי-ביתבהתגלגלה למחלקה פתוחה 
  

מקפידה על הופעה , מת הליכותנעיאישה  הבבדיקה נמצא    
לא . מעבר לאמצעיה הכלכליים, חיצונית נאה ומטופחת

להוציא הפרעות עדינות , נמצאה פתולוגיה נפשית גסה
שניתן היה לפרשן גם כהתחמקויות , בתהליך החשיבה

העובדה שהקפידה לשמור על . טיות משאלות מביכותאלגנ
 שהכול ,שלא אפשרה לזהותה כחולה, נית נאההופעה חיצו

 ולא נמנעה סלח לה והעובדה שהייתה חדת עין וחדת לשוןנ
, יצוות הסיעודהבעיקר של , מביקורת קטלנית על כל מחדל

. הפכה אותה עד מהרה למטרה לנקמנות קטנונית של האחיות
יוצאת ובאה , שנה וחצי במחלקהכהייתה כבר  לב מסויםבש

ירה את חמתן עמב, מפרה את חוקי המחלקה וסדריה, כרצונה
של האחיות ומצליחה לתמרן ולסכל כל ניסיון לשחררה 

שאין ) קרוב לוודאי מוכחשת(ה פנימית הבנמתוך , אשפוזמ
  .בכוחה לשרוד בתנאי העולם החיצוני

  
עובדות הסוציאליות    בנסיבות אלה נטלה על עצמה אחת ה

 לא חסכה גם ממנה את שבט ברקת .נפשי-לנסות טיפול תוך
תמיכה ב מלווה, לאחר עבודה ממושכתביקורתה ורק 
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להתחיל שאפשר  אמון התפתח, מאסיבית של קבוצת הדרכה
  .יה משמעותיתפאבפסיכותר

  
צעירה רופאה    בשלב זה התחלפה מנהלת המחלקה ב

אשפוז כה ממושך וחסר שלא הסכימה ל, נמרצת ושאפתנית
החדשה לחצה על המנהלת . ותוצאות כפי שנראה היה על פני

אלא גם , נפשי-העובדת הסוציאלית לא להסתפק בטיפול תוך
כשני יעדים  תפסה זאתהמטפלת .  בקהילהברקת את לשקם

הטיפול הוטל . סותרים ומשלא עמדה בלחץ ויתרה על מקומה
שכן , ל השינוי שמחה עברקת. עתה על רופא מתמחה ותיק

  רב יוקרה במקום אם חלשה ומבוקרת"אב"נמצא לה שוב 
ובתחילת הטיפול אכן היה ניתן להבחין בשיפור בתחושתה 

אלא שאותו מתמחה ותיק עורר עליו את . הסובייקטיבית
ואלה היתלו , חמתן של מספר צעירות מאושפזות במחלקה

סבול  לא יכלה לברקת. והתגרו בו ואף לעגו לו מאחורי גבו
תחילה מילולית , החדש ותקפה" אביה"התקפות אלה על 

  . את הבנות הלועגותתיפיזכך -ואחר
  

, "אביה" ניסיון להגן על ברקת   מבלי לראות במעשיה של 
פירש הרופא הצעיר את ההתקפה על הבנות כהחמרה במצבה 

טי  גלויה של תהליך פסיכוה אף כתחילת פריצ,ברקתשל 
. להזריק לה תכשיר נוגד פסיכוזה שהיה סמוי עד כה והורה

. ברורים מתן הזריקה אכן הופיעו סימנים פסיכוטיים עםמיד 
מדברים עליה מאחורי גבה האנשים " לשמוע" החלה ברקת
  .ועוד

  
 תקיפתה של :אירוע הובא להדרכה והועלתה השערה   ה

הצעירה את הבנות הלועגות לא הייתה ביטוי להחמרה ולא 
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אלא ניסיון להגן על , ך פסיכוטיסימן לפריצתו של תהלי
יכוטי פרץ המשבר הפס"  .אביה"כבודו הנרמס של 

שנחוותה על ידה כפגיעה , ידי הזריקה- עלברקת" נענשה"כש
כמו .  על מעשה מוצדקהוגןנרקיסיסטית קשה  וכעונש לא 

 להודות בפני  יעצה הקבוצה למתמחהאודםבמקרה של 
לפי אירוע  בפניה את הולהציג" ההבנה-אי" על ברקת

אומץ להודות לא אזר המתמחה . ההשערה שהועלתה בקבוצה
, התחמק מפגישות הדרכה נוספות,  על טעותוברקתבפני 

  .והטיפול התמסמס
  

בגלל הדמיון החיצוני בחרתי להציג שני מקרים אלה    
. בשניהם נעשו שגיאות שהשפיעו על מהלך הטיפול: ביניהם

 הוא לכאורההמקרים אלא שמבט מעמיק יגלה שהדמיון בין 
 נעשתה השגיאה לאחר שהתפתח אודםבמקרה של . בלבד

 טיפוליות-כבר התקף פסיכוטי על רקע נסיבות שהיו חוץ
פנייתה החפוזה ,  שגיאתה של המטפלת).תביעת הפיצויים(

-התוך(סיבכה את יחסי ההעברה , אל הסמכות הרפואית
ה אפשר שגיאהתיקון . ואת התרת הקונפליקט) טיפוליים

  .ם הפסיכוטייםניסמית של ההתרה והיעלמות
  

  : נעשו שתי שגיאות. ב שונה היה המצברקת   במקרה של 
 בין התפרצות אלימה לבין תחילתו של התקף נהאי הבח. א

   .פסיכוטי
משמעות ה הובנהטרם לפיתרון תרופתי ב נמהרת הפניי. ב

היוו שגיאות אלה . אלימהההתפרצות הדינאמית של -הפסיכו
 .וגרמו להתפרצות הפסיכוזה  עצמוקונפליקטבמרכיב 

 את עצירת מהודאה בשגיאותיו לא אפשרה הירתעות המטפל
  .התהליך
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בשני  שקיפות הדינאמיתתי היא הת לבחירנוספסיבה    
מעקב קרוב ולהבחנה  ואפשרזמן אשפוז ו בשאירעוהמקרים 

התופעות הפסיכוטיות לבין שר הישיר בין התהוות קב
 בשם נסיבות אלהניתן לכנות . ןהקונפליקט שביסוד

וניסיוני ) in statu nascendi" (פסיכוזה במצב התהוות"
לעמוד על היחס הישיר , יחסית, לימדני שבנסיבות כאלה קל

דינאמיים לבין התהוות המצבים -בין הגורמים הפסיכו
להתיר את הקונפליקטים , לנתח גורמים אלה, הפסיכוטיים

  .ים מיד עם התהוותםולעצור את התהליכים הפסיכוטי
  

 וללמוד  בהתהוותםהזדמנות לצפות בתהליכים חולנייםה   
היא מן המותרות  על התהליך הפתוגני העומד ביסודם

חולים ית הבמרב.  לנו רק לעיתים רחוקותיםניתנה
 יםנוצר, החולים-בתילבעיקר , הפסיכוטיים המגיעים לטיפול

 מעטים במקרים לא .אובחנוסימני המחלה זמן רב לפני ש
ברית  בנוסף להדחקה של מרכיבי הקונפליקטים, מתהווה
י לבין בנהמזוהה בין החולה , מוכחשת ובלתי מודעת, סמויה

-הפתולוגיה התוך שמטרתה להסתיר את ,משפחתו
עי מהווה  אמצשל החולה המזוהה  הפסיכוזה .משפחתית

 ערער ופתרונה עלול ללשמירת איזון תוך משפחתי פתולוגי
  .)34 'ע חבצלתראה מקרה (. איזון זה

  
 בא לידי ביטוי, הנשמע כמעט כקוריוז, מקרה הבא   ב
  חדשלהופסיכיאטר ע: מרכיב הלא אורגני של הסכיזופרניהה

 ביקר שטרם למד עבריתמאחת הארצות האנגלוסקסיות 
החל נטפל אליו ומטופל פרנואידי . בבית החולים בו עבדתי
. ה מהן סבל את מחשבות הרדיפלתנות באופן מבולבל

 ופנה אל המטופל באנגליתהתנצל בנימוס הנבוך הפסיכיאטר 
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בלבד ארצה לפני ימים מספר   געתיהאך , יצר ל" :וואמר ל
 המטופל התעשת מיד ".העברית שבפיך מבין מילה מניואי
נטולת הפרעות החשיבה שאפיינו ,  באנגלית משובחתפנהו

. חדשלא ידעתי שאתה עולה . סליחה: "את נאומו הקודם
 .ה קלה ונעימה קליטאחל לךאני מ. ישראל- לארץךאובברוך 
  "'וגו
        

מכונים העד כאן נידונו סימניה החיוביים של הסכיזופרניה 
סימנים אלה " .סימנים שניידריאניים"לצורך הנוחות 

, ב"הזיות וכיו, הכוללים מחשבות שווא מסוגים שונים
  .ה החריפים את תחילת המחלה ואת שלביעיקר באפייניםמ
  

 המאפיינים"  שליליים"ם הנקראים  יידונו הסימני   מעתה
מעין צלקת נפשית שמותירים , הכרוניבעיקר את המצב 

נחשבים בדרך אלה . אחריהם השלבים החריפים של המחלה
 ונושאים את השם תוצאותיה של המחלה, יכיםכלל בלתי הפ

ליקוי ה יופיעבמקרים חריגים  " .פסיכוטי-ליקוי בתר"הכולל 
  .פסיכוטי בהדרגה מבלי שיקדימוהו התקפים חריפים-בתרה
  

מצמצם את תחומי ,    החולה מאבד מיכולת תפקודו
 יתמקד הדיון .  קשרים חברתיים ועודמנתק, התעניינותו

) הרגש(הפגיעה באפקט : בשני סימנים שליליים כאלה
הפגיעה האפקטיבית . והפגיעה בכשרים הקוגניטיביים

תוך אובדן המודולציות , שטחת האפקטמתאפיינת בה
. תוכן הדיבורבין  הנימה הרגשית לביןהעדינות המתאמות 

השטחה זו משוסעת לעיתים בהתפרצויות עזות כתגובה 
  .גירויים של מה בכך, לכאורה, לגירויים שהם
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רלוונטית כאן הפגיעה , י הפגיעה הקוגניטיבית   מבין מרכיב
 באופן מסורתי זו נבדקת. בכושר החשיבה המופשטת

. לחילופין בשימוש נאות בהם, או, באמצעות הבנת פתגמים
אל תירק לבאר : "את האמרה, בעוד שהבריא יפרש למשל

, לכפיות טובהמטפורית כמתייחסת בצורה " ששתית ממנה
רוק מכיל "תשובה קונקרטית כגון " לקוי"הסכיזופרני היענה 

  ".זהם את הבארמחיידקים ו
  
הופיע  התקף פסיכוטי.  להוריהבת יחידה, 35כבת , בהט      

אושפזה מאז  .מאוחרות לחייהלראשונה בשנות העשרים ה
 תפי תקבגין, ה במחלקות סגורותלרוב בכפי, פעמים רבות
 הועברה , לאחר שנרגעה,באחד האשפוזים. בני משפחה

בשלב זה נראתה פגועה . להמשך טיפול במחלקה פתוחה
דיברה בטון חדגוני , דההתבוד: ביותר מבחינה אפקטיבית

 לעיתים מזומנות בצעקות מחרישות אוזניים ובפרצי נקטעש
למרות סימנים . ה קשר בינם לבין תוכן דבריההיצחוק שלא 

הסוציאליות  החליטה אחת העובדות , לא מעודדים אלה
  .תרפויטי מעמיק-במחלקה לנסות טיפול פסיכו

  
 בהט החודשים רבים סירב.  הטיפול מתסכלה היה   תחיל

, כשהיא טוענת, לדבר אלא על התרופות ולהתמקח על מינונן
תוך . ות משטחות את רגשותיה הקהים ממילאתרופהש, בצדק

 2007ריבק -שפרינגמןראה (שימוש אלגנטי בהעברה נגדית 
 הצליחה המטפלת לעקוף את הסירוב ) יבגניה, 52' ע
 בהט.  למסוכןעדממשעמם ומתסכל לסוער הטיפול הפך ו

תוקפנית ומאיימת ובאחד המפגשים המשפחתיים הפכה 
להתערב  עד שנאלצתיהמטפלת פיזית את ניסתה לתקוף את 

שתקפה את המטפלת  בהטהסבירה  בדיעבד .ולהגן עליה



 22

.  לקשור עם אמהבהט בשיחה ישירה שניסתה כשזו התערבה
משום שהציפה אותה , את חמתהעוררה  מטפלתה התערבות

שחצצו תמיד בינה לבין שונות  על מטפלותילדות בזיכרונות 
אמה שאליה ערגה ושדחתה אותה בצורה מוסווית באמצעות 

  .מטפלות אלה
  

לא אחת .  מסוכנתבהט   גם ללא נוכחות המשפחה הייתה 
הביאה למפגשים מכסה חד של קופסת שימורים כשהיא 
. מאיימת לפגוע במטפלת או בבן זוגה מתוך קנאה בזוגיותם

 ערערו את בטחונה של המטפלת אירועים תוקפניים אלה
  .הבאיםבמפגשים שדרשה שאשב בחדר הסמוך 

     
 להיות ראשוניים בהטאט חדלו רגשותיה של -אט    

לאחר . התפתח והתבגר, המנעד האפקטיבי התרחב, וגולמיים
 תמרו אינה שבהטכשתי שנות טיפול שמה המטפלת לב ש

ל  עהתבסס ובה אישיותם של הוריהמהכרת. עמה קשר עין
אם  בהט תאשאלה ) Kohut, 1971( קוהוטתורתו של 

, אותו מבט קראת  בהן תמצאלהביט בעיניה פן היא חוששת 
. הייתה פוגשת בעיני הוריה בילדותהאותו דוחה ומצמית 

אני נזכרת פתאום שבגיל רך : "תגובה הפתיעה את המטפלתה
, ידי ביד כל אחד משניהם, הייתי הולכת ברחוב בלוויית הורי

ג עיניים חמות בקרב העוברים י תרה נואשות אחר זוואנ
 העומק הרגשי שליווה את החייאתו של זיכרון ".ושבים

 את הדמעות שלחלחו, הגעגועים שנשמעו בקולה, ילדות זה
העידו כמאה עדים שהשטחת , עיניה ואיימו לחנוק את גרונה

 בהט בפגישות הבאות הצליחה .האפקט נעלמת והולכת
  .ר עין עם המטפלתליצור בהדרגה קש
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 בהטבמהלכן שוחררה ,    לאחר שתי שנות טיפול נוספות
 בהט וטיפולה של מסיבות אישיותהמטפלת עזבה  ,מהאשפוז

 פשוטהמעבר לא היה . עבר למטפלת במרפאה ציבוריתהו
ו באמצעות הסברים שהשוו אותו צריך היה לתמוך בו

 למרות. מטפורית לעליית כיתה ולהתקדמות לקראת החלמה
עם המטפלת הסברים אלה לא נוצרו יחסי אמון וקרבה 

 לא הצליחה בהט. עם קודמתה והטיפול דעךמו החדשה כ
 עוד אושפזה ,יותר לקשור קשר משמעותי עם שום מטפל

 בכולן גילתה תובנה למצבה, פעמים לתקופות קצרותמספר 
 חיים היא חיהכיום . כישוריה הרגשיים לא נפגעו עודו

 היא .פקידותית בכירה את עצמה בעבודהמקיימת , עצמאיים
.  מקום מגורי ומפעם לפעם אנו נפגשים ברחובגרה בקרבת 

זוכרת לטובה , מקדימה שלום וחיוך נעים על פניההיא תמיד 
היא מטופלת . את המטפלת הראשונה ואינה רוחשת לה טינה

אותן היא נוטלת , במינון מזערי של תרופות נוגדות פסיכוזה
אתחיל שוב , אם לא: "ת ומוסיפה בחיוךבהבנה ובאדיקו

 מוצאת קשר טיפולי בהטאני משער שלו הייתה ."  בשטויות
משמעותי וניתן היה להמשיך טיפול פסיכותרפויטי כמו 

  .  ניתן היה אולי לוותר על טיפול תרופתי, אודםב
     
מום ונולד , משפחה עשירהב מתאומים זהיםאחד  ,צור    

 ן נתוהוא כשעברדותו הראשונות  את שנות יל.באחת מגפיו
ה  בנעוריו הופיעו הסימנים המבשרים מחלכבר. בגבס
המחלה פרצה . התבטאו בעיקר בנסיגה בלימודיםש ,תנפשי

 ,טען בלהט ובעקביות צור .באופן גלוי בעת שירותו הצבאי
ומדת ע,  שקצינה בכירה התאהבה בו, אחיזה במציאותללא

ל טפחה "שחרורו מצהעם . לעזוב את משפחתה ולחיות עמו
תקופה קצרה עבד . חלה הידרדרות במצבוו המציאות על פניו
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בחדרון גר , חדל לפרנס את עצמוואחר , בעבודות מזדמנות
עבר הוא . נהכשהוא נסמך על שולח, תו משפחששכרה עבורו

, שנותרו מנכותועיוותים ה לתיקון מספר ניתוחים פלסטיים
איים , צופותת המתוצאוהומשלא השיגו ניתוחים אלה את 

בגלל סירובו העיקש . לתבוע לדין את הרופאים המנתחים
נות ויעלו בתוהו הניס ,להכיר בקיומה של הפרעה נפשית

בני משפחתו בצר להם בקשו . לשכנעו לעבור טיפול נפשי
יעצו , ברקתבמקרה של מו כ. ייעוץ ביחידה לטיפול נפשי

לדאוג  על מנת להביאו, צור תמיכה באת להפסיק למשפחה
היו התוצאות אומללות הפעם אולם . לפרנסתו בכוחות עצמו

לן בחדרי מדרגות ותחת , הזניח את עצמו כלילצור . אף יותר
ה ולא שמר ניזון משאריות שליקט מפחי אשפ, כיפת השמים

ית קיצונית זו היוותה הזנחה עצמ. בסיסייםעל כללי היגיינה 
הושגו  יפולבט. הכפיב ף לאשפוזבסוהביאה ל וסכנה לחייו

חזר הוהתבטאו בכך שהמצב תוצאות חלקיות בלבד ש
ידי -עלהזעיר שנשכר  בגפו בחדרון יותחשב להוא : לקדמותו
האשפוז הלך מב. ופק על ידם והתקיים ממזון שסתומשפח

 למרות. ות שמיעההביע מחשבות שווא והודה בקיומן של הזי
זאת המשיך לטעון בתקיפות שאינו חולה נפש והאשים את 

במטרה , נפש-חולהכ ם אותו במזימה לתייג אותוהסובבי
, לתבוע לדין את כל אלה שהתנכלו לולשלול את זכותו 

בניגוד לטענותיו . ת המערכת הפסיכיאטרית עתה גם אשכללו
כמו במקרה . עיכב את שחרורו בשנתיים בתירוצים שונים

אלה נבעו מחשש מוכחש סביר להניח שעיכובים , ברקתשל 
לא עבר ,  ואכן.קיים את עצמו בעולם החיצונישלא יוכל ל

, כקודמו, זהגם : נוסףהתעורר הצורך באשפוז כפוי וזמן רב 
  .לחייו העל רקע הזנחה עצמית שגבלה בסכנ
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 החשיבה בלטה הפגיעה בכושר םאשפוזיה   בשני 
-דיקות פסיכובב ,אמנם, הדבר לא נבדק. המופשטת

לא ניתן היה בהן  עימו בשיחות אך התבטא, דיאגנוסטיות
להגיע למשמעותם המטפורית של דברים עליהם דבר 

  .קונקרטית
  

 צורהועבר  תאקוטיהלאחר שהייה קצרה במחלקה    
 טיפוליםלמרות הכישלונות הקודמים ב. למחלקה שיקומית

.  לנסות שובהחליטה אחת המטפלות, ייםפסיכותרפויטי
מאגיים מיוחדים כישורים זו למטפלת  צורמשום מה ייחס 

ייחס תא ולא ארחיב בפרטי הטיפול .והפעם שיתף פעולה
 השיבהחבכושר , כביכול, הפגיעה, ודה הרלוונטיתנקל

של אביו .  דוגמא אחתלצורך זה אציג .צור של תהמופשט
מבין אותה לאחר שהוציא , היה בעלה השני של אמו צור

-  באחת השיחות התברר שאחיו.ה הראשוןזרועותיו של בעל
 לאישה שעזבה למענו את שא לא מכבר ניצורתאומו של 
, את רואה: "הייתה צורהמידית של תגובתו . בעלה הקודם
שימוש הולם ." א נופל רחוק מהעץלהתפוח , מטפלת יקרה

הייתה    המופשטת ה שהפגיעה בחשיבזה בפתגם העיד
לאחר למעלה מחמש שנים ונמשך צור אשפוזו של . הפיכה

  .הקשר עם המטפלתמשך ששוחרר נ
  

גם חלו החשיבה המופשטת של  "שובה לחיים"במקביל ל   
בשיא מחלתו . צורהתעדנות והתבגרות בחייו הרגשיים של 

עד שסירב לקבל מידיה את המזון , יקדה בו שנאה עזה לאמו
ורך באשפוז הכפוי תרמה לא מעט לצ שעובדה,  לוהביאהש

שנאה  ה רגשות ה עצמתם שלבמהלך הטיפול שככ. השני
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 ברכה בימכת, ביזמתו,  לכתוב לאמוהחל שחרורהולקראת 
   .הביאה את המזון שתודהקבל בלוחגים ל
  

 בהן נקטו   בפרקים הבאים ארחיב על הטכניקות הטיפוליות 
אלה המבוססות על פירושים , המטפלים במקרים שתוארו

אלה המבוססות על התערבויות פסיכותרפויטיות שאינן ו
  .פירוש

  
 ,Rosenfeld(רוזנפלד כבר . לא גיליתי תגליות חדשות   

 שביסודן של תופעות פסיכוטיות עלול לעמוד כתב) 1952
על רבות כתב ) Searles, 1965(סרלס . קונפליקט נפשי

הפגיעה באפקט ובחשיבה המופשטת כעל מנגנוני הגנה 
" פסיכוטי-ליקוי הבתר" משתמע מדבריו שראה ב.מורכבים
ה להימנעות קיצור אסטרטגי של קווי הגנמעין , מצב הפיך

 הארוך הנדרש הזמןהדגיש את הוא . מכאב נפשי בלתי נסבל
,  ההפרעה בתהליך החשיבהגם. נפשי-לשיקום התוך
זו , "מילים-סלט" העלולה להגיע למצב של ,באסוציאציות
להפרעה ) Bleuler, 1950( בלוילרידי -שנחשבה על

וברנר  ארלוידי -תוארה על, הבסיסית בתהליך הסכיזופרני
)Arlow & Brenner, 1969 (ובאקיני 'גידי -על
)Giovacchini 1969 (דרזניןידי -ולאחרונה על) 1993 (

 הניתנת לתיקון , מנגנוני הגנהכהפרעה תפקודית המבטאת
 משכנעות במיוחד הדוגמאות .יות פסיכותרפויטיותבהתערבו

קפיצה לא קוהרנטית , נסיבתיות, המתאר ארכנות, דרזניןשל 
כניתנות נוספות ת חשיבה פורמאליות מנושא לנושא והפרעו

. טופל לדבר כאחד האדםלפרוש שבעקבותיו חוזר המ
משך על , אם במפורש ואם במשתמע, דגשים מש כותביםה



 27

 .נפשי-הדרוש לשיקום התוך, הנמדד בשנים, הזמן הארוך
  .בפרקים הבאיםארחיב בנושא זה 
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  פרק שני
  

1התגובה התרפויטית השלילית

  
 לתיאוריה עזריאל הנרית תרומתו של להעריך א   כדי 

 ארחיב תחילה בתופעה המוכרת, יה של הפסיכואנליזהעשילו
 לראשונה אובחנהתופעה זו . תגובה התרפויטית השליליתכ
איש "בתארו את הנוירוזה של , )1918(פרויד ידי -על

 מסוים ש סימפטוםרפיבכל פעם שש  הבחיןפרויד ."הזאבים
תגובות שליליות זמניות תח פ נטה המטופל ל,נכוןבאופן 

 באותה .סימפטומיםשל ת ה זמניידי החרפ-עלולבטל הישגים 
 את התופעה לסוג של מרד ילדותי מצד פרוידתקופה ייחס 

 The Ego andבספרו  ".רק עוד פעם אחת ודי: "המטופל
the Id (1923),ייחס את התופעה לרגשי אשמה תת -

 Analysis(וות  להרסנותו של יצר המ– 1937-וב, הכרתיים
Terminable and Interminable(  

  
בחיפוש אחר את הספרות הפסיכואנליטית    ניסיון לסקור 

פורש יריעה רחבה , ת לתגובה התרפויטית השליליתהגדרו
רצף ההגדרות מתחיל במושג . של הגדרותומגוון רחב 

 האירועים המתרחשים בסיטואציה כללהמכיל את , ינללוכ
 ואינם תורמים להתקדמות הטיפול ,ההאנליטית ומחוצה ל

 ,Kernberg(קרנברג כגון זו של , ומסתיים בהגדרות צרות
 מתייחס לתגובה התרפויטית השלילית קרנברג). 1984

כשבמקביל לזעם נתפס , רהכתגובת זעם המופיעה בהעב
  .אובייקט טוב לב המנסה לעזורהמטפל כ

 
.אביב' ר א" המאמר עליו מבוסס פרק זה נכתב בשיתוף עם ד 1
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תגובה התרפויטית למושג ה ה להציע הגדרי   ברצונ
התערבות המטפל גוררת בעקבותיה אחת שולטעון , השלילית
  :מחמש התגובות הבאותאו יותר 

  .סימפטומיםההחרפת . 1
   .אחררגש שלילי הרסני  חרדה גלויה או הופעת. 2
  .ההעברה מחיובית לשליליתלא יזום של  היפוך. 3
4 .Acting in.  
5 .Acting out.  
  

פויטית לתגובה התר   מחברים רבים ייחסו חשיבות 
סנדלר כגון ,  הביעו לא מעטים מהםלמרות זאת. השלילית

)Sandler, 1973 ( ורוזנפלד)Rosenfeld, 1975( ,
 בחשיבותה נכתב  שלמרות ההכרה לנוכח העובדה פתעהה

  . ה ועל הדינאמיקה שלתופעהמעט מאוד על ה
  

 Karen(קארן הורני : הספרות הרלוונטיתשל תקציר חלקי 
Horney, 1936 (תגובה תרפויטית שלילית ששה הדגי

  :והציעה מספר הסברים" פירוש נכון" לרוב בעקבות ופיעת
 תכעדוכתחרות ו" נכוןהפירוש "המטופל מתייחס ל. 1

ורואה צורך להוכיח את עליונותו לעליונות המטפל 
  .שלו

 ויומיכמכה לד" הפירוש הנכון"המטופל חווה את . 2
  . אותו להודות בחולשתוהמאלץ, העצמי

צורך עלול להביא בעקבותיו " הפירוש הנכון ",3       
  . חרדת כישלוןוהלוצורך זה מתול, חיצללה

  .נחווה כהאשמה, "נכון"ה, הפירוש.  4       
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ראה . (ידי המטפל- עלולהינטשהמטופל חושש להשתפר . 5
  .) שביעיסוף פרק

  
, )תודה קנאה והכרת( Envy and Gratitude   בספרה 

חשיבות ) Melanie Klein, 1957(ן מלאני קלייייחסה 
למנגנוני ההגנה הנלווים אליה בהתפתחות התגובה ולקנאה 

טען ) Fairbairn, 1943(פיירברן .   התרפויטית השלילית
 להיות תוצאה של סירוב הליבידו להיפרד שהתופעה עלולה

, )Olinik, 1964(אוליניק . מאובייקטים מודחקים
) Asch, 1976(  אש,)Valenstein, 1973(ולנשטיין ו

את התגובה ייחסו , )Loewald, 1971(ולוואלד 
הרס לנטיות , התרפויטית השלילית למאפיינים מזוכיסטיים

-שמקורותיהם בתקופות טרום, קיבעון לכאבולעצמי 
  .גניטאליות

  
שלנרקיסיזם תפקיד טען ) 1975, 1971(רוזנפלד    

 שלילית בהדגישו  אתבהתפתחות התגובה התרפויטית ה
תיאר רגשות ) 1984 (קרנברג . כמרכיב נוסףהקנאהתפקיד 

  .קנאה ואשם על רקע דחפים הרסניים שכוונו כלפי המטפל
  

נפשי -   כל המחברים שצוטטו לעיל הדגישו את המבנה התוך
אף חלקם . של המטופל כמקור התגובה התרפויטית השלילית

הנגרם על ידה עלול הרחיקו לכת וטענו שהמכשול הטיפולי 
. י כשיר לאנליזהבהם יוגדר המטופל כבלתרום למצבים לג

טיות שליליות נתפסו בבירור ויתגובות תרפש, אם כן, נראה
, )Kernberg, 1984( ים שליליים פרוגנוסטיסימניםכ
)Woolcott, 1985.(  
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, כנראה,  היה)Wilhelm Reich, 1934(   וילהלם רייך 
 אינה אחד הראשונים שהניחו שתגובה תרפויטית שלילית

כישלון הווה אומר , שגויהטיפולית אלא תוצאה של טכניקה 
ריווייר הטילה  רייךכמו . בניתוח ההעברה השלילית

)Riviere,      (1936 תגובה ספק בפירושים שהובילו ל
למרות זאת ייחסה תכונות . התרפויטית השלילית

   .אותהטופלים שנטו לפתח מיסיסטיות לנרק
  

שניתן לייחס את ואוסיף נים אחרוהצטרף למחברים    א
 דעה.  בלתי שלמיםהתגובה התרפויטית השלילית לפירושים

י 'יימס סטרייצ'גזו עולה בקנה אחד עם דעותיהם של 
)James Strachey ( הנרי עזריאלושל.  
  

 ראה את התגובה )Reprinted 19691934 ,(י 'סטרייצ   
הנחשב ,  במאמרו. מזווית חדשההתרפויטית השלילית

 שלא בכדי מורחק חומר תוך נפשי מהתודעה  טען,סילקלא
 תפקיד ההרחקה מהתודעה הוא.) עובר הדחקה, למשל(

  .למנוע חרדה שעורר אותו חומר בהיותו מודע
  
 את כשראתה הילדה.  נולד לא מכבר אח.4בת כ, הדרל  
, תנשוך אותה: "פנתה אליו ואמרה,  מיניקה את התינוקםאה

 ,למחרת".  וגם בשבילךגם בשבילי, תנשוך אותה חזק
, פסיכולוגית קלינית, י אמה" עכשנשאלה בזמן הנקת התינוק

אם , כבר לא: "ענתה, התואם עודנה רוצה שהתינוק ינשך א
גם התינוקות שלי ינשכו , שך את אמאוהתינוק של אמא נ

ה בחר היא .לא הדחיקה את האירוע ,לא שכחה הדר" .אותי
 ידכ, "אמא-את-שךנו-תינוק"אובייקטים הלהימנע מיחס 
על פי התיאוריה " .אותי-ינשכו-תינוקותיי "להרחיק חרדה 
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: כמוההימנעות מיחס אובייקטים , להלן באשתו, עזריאלשל 
ראשונית החשיבות הבעלת היא " התינוק נושך את אימא"

  .שגת ההימנעותוההדחקה היא רק אחת הדרכים לה
  
עצמת את ה ליברלית שאפשרה לה למתן גודלה בסביב הדר  

לפיכך . עמם את הפחד מנקמהו, אגרסיביים-דחפיה האוראל
תבנית רקמתה בהצליחה לארוג את הקונפליקט בקלות יחסית 

לו היה אחד ממרכיבי , אילולא היה זה המצב. הנפשית
רבת עצמה ) קתקסיס(הקונפליקט זוכה להשקעת אנרגיה 

שני מרכיבי הקונפליקט מייצגים שני שומיותר לציין (יותר 
היה נוצר צורך להפעיל מנגנוני , )ים של אותו מטבעצדד

סביר להניח שמנגנון . פתוגניים בפוטנציה, הגנה נוספים
הפעלתו של . ההגנה הראשון שהיה מופעל היה ההדחקה

מנגנון זה הייתה מרחיקה את הקונפליקט מהתודעה ובכך 
. לעידון ולמיתון מרכיביו, הייתה אובדת ההזדמנות לעיבוד

. תה נוצרת נקודת קיבעון לפסיכופתולוגיה בעתידכמו כן היי
תגובה - תצורתמוכ, הבחירה במנגנוני הגנה נוספים

)Reaction formation( ,הייתה , או השלכה, התקה
 בצירי ההתפתחות רכושתלויה ברמת הבגרות שהצליחה ל

נפשית השונים ובשאלה אם התבקשה נסיגה -התוך
ת החרדה שיוחסה  לעצמכל אלה יהיו ביחס ישר.) יהרגרס(
: כמו למשל, במצב היפותטי עתידי. המקורית" טראומה"ל

מצב העלול להתקשר אסוציאטיבית , ת תינוקה מיניקה אהדר
עלולים להתפתח סימפטומים כגון , לקונפליקט המקורי

conversive trismus ) התכווצות לא רצונית של שרירי
ה ואלה יאלצו', חרדה פובית מחפצים חדים וכו, )הלסת

  .להזדקק לטיפול פסיכותרפויטי
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יחס את הסימפטומים לדחפיה המיפירוש טען ש י'סטרייצ   
תנשוך : "המיוחסים לתינוק, בלבדאגרסיביים -האוראל
שדחפים אלה קשורים סביר את הסיבה מבלי שי, "אותה
להסתיים בהופעת תולדה של החרדה עלול היה , בחרדה

גיוס  הגנות לחילופין ב או " תינוקותיי ינשכו אותי"המקורית 
  . הגברת עצמת הסימפטומיםתושמשמעו, נוספות

  
, ואימפוטנציה עכבות מיניות התלונן על, גבר צעיר    זכריה

 קרוב לגירוי או אני כל אימת שינאלץ לעצור בעד עצמאני "
את שנאתו  באחת הפגישות הטיפוליות ביטא ."לסיפוק

חס מייש ה הרבחשיבותהשנאה נבעה מה .למשוררים
 יכולתו על חשבון ,ית של השירשלמות הצורנהמשורר 

 עומקם ועצמתם, יע את עושר רגשותיובתבטא ולהלה
איך יכול . "הוסיף" , משקרמשורראין ספק שה" :בחופשיות

אותם נק ולא וחוהוא לבטא את עומק רגשותיו בעוד הוא כ
" ?מקצבקשים של החריזה ושל ה לחוקים הנוובהיענות

, לקרוא דרור לעצמו  על רצונו העזבהמשך הפגישה דבר
 ולקנות את כל כיכר המדינהלעבור בכל החנויות הגדולות ב

  .התחשב במחירלהחליפות היפות בלי 
  

 הושוותה תשוקתו לקניית בגדים זכריהשהוצע לפירוש    ב
 בדומה .אף הן משתוקקות להשתחררש, לתשוקותיו המיניות

י התנהגותו יד-למשורר הוא חייב לכלוא תשוקות אלה על
בפגישה הבאה דיווח . המכריעהמאופקת ולקפוא ברגע 

 מביטות לעברוהוא החל לשים לב לנשים ה:  על שינויזכריה
הדבר ל פעם שקרה כאך ב,  אליהןשיכה מלהרגישברחוב ו

  .הוא נתקף חרדה
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מודחקת והעלה אותה מיניות ההעורר את שהפירוש  נראה    
 אני מעוניין שישימו לב ,אני אוהב נשים". אל פני השטח

הפירוש לא טיפל  ".להשתחרר בנוכחותן אני רוצה. אלי
 חזרה חקת המיניות וזושגרמה להדהלא מזוהה בחרדה 
  . ודחקתהמיניות המכל פעם שהתעוררה ועלתה ב

  
    לפנינו תגובה תרפויטית שלילית טיפוסית לפירוש לא 

  .שלם
  

עשרה כשאובחנה - כבת שמונה הייתה   חבצלת
 התנהגות בתקופה הרלוונטית אפיינה אותה. תסכיזופרניכ

פגישות טיפוליות .  היא טופלה יחד עם אימה.הבפרנית
אופיינו אלה וכל זמן פנוי אחר בתקופה זו משותפות 

רת תכליתית לתקשושהפכה כל ניסיון  הות תפלנבבדח
אלה האם נשכש , באחת הפגישות.לכמעט בלתי אפשרי

מסוגלת לחבר אינה ברר שהת. חבצלתאודות עברה של 
. להבין את כוונתהשיאפשר , משפט למשפט באופן קוהרנטי

 עם איך הצלחת להתמודד: " ושאלתיחבצלת אל פניתי
ניסיתי גם לברר  "?כל השניםתקשורת מבולבלת ומבלבלת 

 סופיות לחפות על-האיןבדיחותיה התפלות נועדו אם 
ה התערבות זו הייתה תוצאל. אינקוהרנטיות של אמהה

 בצורה חבצלתנתה התנהגותה של מחד השת: כפולה
 תקשורתה הפכה קוהרנטית והיא גילתה יכולת .פתיעהמ

מפותחת הן לאינטרוספקציה והן לניתוח משמעותם העמוקה 
 הייתה, מאידך. אישיים-נפשיים ובין-ם תוךשל תהליכי

  .בפאניקה בביקור בערב אותו יום
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 .לפחות זמנית, תנצפתה תגובה תרפויטית שלילי   גם כאן 
 חבצלת השיפור בהתנהגות הסימפטומאטית של צדל
, ) תקשורת קוהרנטיתהופעתהבדיחות התפלות והיעלמות (

הופיעה חרדה רבת עוצמה שמקורה כנראה ברגשות אשמה 
  ) .]Searles, 1959([ של האם הסמויים לאחריות לשיגעונ

 הופעת החרדה הייתה תגובה .פירושב שלא באו לידי ביטוי
תרפויטית שלילית אופיינית לפירוש חלקי שלא התעמק די 

  .  סיבות שהצריכו התנהגות סימפטומאטית זוצורכו ב
  

 סוג י'סטרייצ   למניעת התגובה התרפויטית השלילית הציע 
, "פירושים מוטאטיביים"חדש של פירושים אותם כינה 

 כמו, אין להסתפק  בהעלאת החומר המודחק. גורמי שינוי
אלא ,  שיוחסו לתינוקהדר אגרסיביים של-אוראלדחפיה ה

 במקרה זה, הצריכו את ההדחקה את הסיבות שלהעלות גם
אי הכלת . שתינוקותיה ינשכו אותה הדר פחדה המדומה של

מן הסתם סתיים  י,י'סטרייצטוען , משלים בפירושהחלק ה
, מחודשת של החרדה המקורית ולחילופיןבהופעה 

ההגנות  יתר של ביצורר של תוצ, בהתעצמות הסימפטומים
 'פרופ, צדוקו,  בפרק זהחבצלתראה (. נגד אותה חרדה

 בפרק ,ותת ראשונו טיפוליותשע ר לשם"וד ישראלי
ידי -שליליות שנחשבו עלהתרפויטיות התגובות ה ).השביעי
נחשבו עתה ,  נכונות פירושיואתמבשרים  סימנים הפרויד
  . הפירושלחלקיותסימנים כ י'סטרייצידי -על
  

 יאורטית זו חלו התפתחויות נוספות   במקביל להתפתחות ת
תורת יחסי . בתיאוריה ובפרקטיקה הפסיכואנליטית

האובייקטים הייתה בעיצומה של התפתחות והדגש בעבודה 
-כאן" בעבר לניתוח האנליטית עבר בהדרגה מההתמקדותה
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, פרוידשל " ארכיאולוגיה"במקום ה. בהעברה" ועכשיו
בה נעשה טכניקה פיתח התהליך המתחדש , המטפורה לאנליז

 על רמזיםמש בהיגדים הספונטאניים שמעלה המטופל כשימו
 הופעתם ".ועכשיו-כאן"הכוחות הנפשיים הפועלים ב

של של זיכרונות אבודים נותרה כתומכת בפירוש מחודשת ה
  " .ועכשיו-כאן"המציאות הפסיכולוגית של ה

  
את רעיונותיו של אימץ ) 1972, 1967, 1960 (עזריאל   

 הכללתם בתורת יחסי עלקלה מה והוסיף המשגה י'סטרייצ
המשגה זו בעלת ערך רב בסוגי טיפול , לדעתי. האובייקטים

   . להלן שרטוט קצר של המשגה זו.שונים
  

" ועכשיו-כאן"של ה, כמעט,    בצד החשיבות הבלעדית
טבע ,  האינטראקציה הטיפוליתלכזירה עיקרית ש, בהעברה
 שלושה מרכיבים של יםר שלושה מונחים המתאלעזריא

   . יחסי האובייקטים
  Required relationshipsנרכשות התייחסויות 

    Avoided relationships התייחסויות מנועות 
   ,calamity ,"פורענות"

, כגון חרדת סירוס, רכיבים טעוני חרדה הם מהפורענויות
 הימנעות מחייבהתגשמותן החשש מ  .ב"חרדת נטישה וכיו
 העלולים לגרום לפורענות במציאות או מיחסי אובייקטים

יקט למנוע את התגשמותם מרכיבים שעל הסוביה. בדמיון
התייחסויות  "עזריאלידי -נקראו על, תיוהפורענומחשש 
היה  הדר  במקרה של.avoided relationships ,"מנועות

 מנועלהפוך ל, "התינוק ינשך את אמא"על יחס האובייקטים 
תינוקותיי ", פורענות בינו לבין הוצרשר הסיבתי שנבגלל הק

  ".ינשכו אותי
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, required relationship, שתכנרההתייחסות    

נועדה לאפשר חיים ללא , השלישית במערכת יחסי האובייקט
" התייחסות מנועה" המונחים .פחד מתמיד מפורענויות

חומר ה" מונחיםל  מקביליםעזריאלשל " פורענות"ו
כפי שהם מופיעים  "את ההדחקה הסיבות שדרשו"ו" ודחקמה

  . י'סטרייצ של המוטאטיביים בפירושים
  

, "התייחסות נרכשת "–שלושת סוגי יחסי האובייקטים      
מערכת  מקבילים ל–" פורענות"ו" תייחסות מנועהה"

כפי שהיא , "חרדה"ו" אימפולס", "הגנה"המקובלת של 
מנקודת ) .Malan, .1979(מאלאן  בפי, למשל, מצוטטת

ים בצורה אמות עזריאלנראים מונחיו של , ראות תפקודית
משגה הדינאמית של תורת יחסי האובייקטים ההטבעית את 

נפשית - התורות השונות של צירי ההתפתחות התוךאתו
ההתפתחות לאורך  ,פרויד: ידי מחברים שונים-שתוארו על
, קרנברג  ובעקבותיהמלאני קליין, סקסואלי-הציר הפסיכו

  בהטדוגמה שלה .התפתחות לאורך ציר האינטגרציהה
 להלן בהרחבה בפרק  ושתתואר,  הראשוןשתוארה בפרק

מהווה דוגמה לנוחיות השימוש במונחיו של , השלישי
טיפול הפסיכותרפויטי של מטופל ה בהמשגת עזריאל

  ) 1971Kohut (.קוהוטשל סכיזופרני במונחים 
  

הדחקה או לכל גבלים לומנם אי עזריאל של םמונחיה    
-יתר. בעל חשיבות מיוחדתכבלעדי או מנגנון הגנה ספציפי כ

מתאים יותר מהמונח " התייחסות נרכשת"המונח , כן-על
. בחשכן משתמע ממנו קיומו של מערך הגנתי מור, "הגנה"

ינאמי טיעון זה יקבל חיזוק והבהרה נוספים בדיון במבנה הד
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בניגוד ) .השביעי והשמיני, יראה פרק השיש(של הפסיכוזות 
לא רק " מנועותההתייחסויות "מביעות ה" אימפולסים"ל

, מתמשכת נפשית נורמאלית-התבגרות תוךדחפים אלא גם 
 ,) קרנברג- קליין(ציר האינטגרציה כמו  ,יםלאורך הציר

 Mahler[מאהלר  מרגרט(אינדיווידואציה -ציר הספראציה
et al. 1989([ ,י סקסואל-הציר הפסיכו)ציר , )פרויד

ציר , )קוהוט(הגרנדיוזיות לנוכח ההערכה העצמית הבוגרת 
 או כל ציר – ])Piaget [ה'פיאז(ההתפתחות הקוגניטיבית 

ההתבגרות התוך .  בעתידנפשית שיוצע-התפתחות תוך
נפשית לאורך כל אחד מצירים אלה עלולה להיתקל 

 או על ציראותו ציר על , מציאותית או מדומה, בפורענות
התייחסות "להפוך לו להיכשל ההתבגרות עלולה. אחר

 מההשתלבות ברפרטואר ההתפתחות  היא תוצא".מנועה
  ." התייחסות נרכשת" בתומרהנפשית הנורמאלית ו

  
    רמת החרדה מפני הפורענות תקבע את עוצמת הפתולוגיה 

, ככל שרמת החרדה גבוהה יותר." התייחסות הנרכשת"של ה
-ההתפתחות התוךחסות הנרכשת לבין יגדל הפער בין ההתיי

 דרגת הפתולוגיה .אינטגרטיבית הנורמאליתנפשית ה
 ,איפא,  תהיהמפטומאטית של ההתייחסות הנרכשת הסי

עוצמת החרדה ." פורענות"לעצמת החרדה מפני הר ביחס יש
 האמוציונאלית של מרכיבי הטעינהקשורה בעצמת  תהיה

ר הסיבתי בין בשלב ההתפתחות שבו אירע הקש, הקונפליקט
גם , .עמדת להפך למנועה לבין הפורענותההתייחסות המו
עלולה ליפול קורבן להתפתחות פתולוגית  האינטליגנציה

  .מעין זו
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לא  יאנ" :מתארת עצמה בתחילת טיפול במילים אלה טופז  
בתנאי : "ומוסיפה." מיוחדאינטליגנטית בשאני חושבת 

 תששו חאני: אדרבה.  רואה בכך חיסרון דווקאניהאנליזה אי
והדבר היה חש מאוים  תיי באמת אינטליגנטית הישאילו היית

שעד  סיפרה מספר שבועות כעבור ".פוגם ביעילות האנליזה
בגילוי שגבלו משחקים עימה אביה לשחק שש נהג גיל 
הנאה זו נגזלה .  לה תענוג עילאימו גרים אלה משחק.עריות

 ושתתפשהים אבר כשחדלה לכנות את הבבת אחתממנה 
תיהם  בשמוכנותםבמשחקים בשמותיהם התינוקיים והחלה ל

וי תינוקי לכינוי בוגר היווה כינהיכולת להבחין בין  .הבוגרים
 דיפרנציאציה בציר ,ד משמעותי בהתקדמות הקוגניטיביתצע

פורענות התקדמות זו גררה . ה'פיאזהאינטליגנציה של 
שלילת ואיסור שהטיל אביה על המשך המשחקים , מיידית

ציר שארעה לאורך ה, זו פורענות . לווההתענוג הנ
, סקסואלית פגעה-ציר ההתפתחות הפסיכו, יהפרוידיאנ

להתייחסות עכשיו הפכה ש, קוגניטיביתבהתפתחות ה, איפא
 במהלך טופזהתברר שבכל פעם שגילתה . המנועה בחלק

, אינטלקטואלית-טיבית קוגניצמיחההתבגרותה ניצנים ל
שלילת "ליליות שוות ערך לאותה ש חששה מהשלכות

באנליזה שהתברר לה שיכולתה לנתח את עצמה מ ".הנאה
של " ועכשיו-כאן" בה שיענאינה גוררת בצורה אינטליגנטית 

כישוריה  לפרוש את מלוא טופזיכלה , הטיפול
 .דופן ולהודות בקיומםהיוצאי האינטלקטואליים 

ומה תפקיד חשוב בסי, בדיעבד, אינטליגנציה זו מילאה
  .האנליזההמוצלח של 

  
 לאורך הציר  התפתחותבה נתקלה, זודוגמא    כמו ב
 ונאלצה להפוך, הפרוידיאני בפורענות בציר הקוגניטיבי
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באותה מידה עלולה להיווצר השפעה , להתייחסות מנועה
  ).61' ע, ידידיהראה  (. שלילית הדדית בין צירים אחרים

  
 הוא." חרדה "ברח מהמונח הממוקד" פורענות"המונח    
,  רגרסיה בשירות האני. שיש לפרשותוכן ספציפי צביע עלמ

השבר "או בשירות העמקת התהליך האנליטי לקראת 
 ,Balint, The Basic Fault( באלינט  של"הבסיסי
, פורענותמחשש " התייחסות מנועה"עלולה להיות ) 1968

 רסיסיםלא יימצא גורם שיאסוף את ה: "שתוכנה הספציפי
  ." ההתפרקותלאחר 

  
 במונחיו של לתגובה התרפויטית השלילית   נחזור 
  : ניתן לטעון שזו תקרה באחד משני המצבים הבאים.עזריאל

, או מאיים להפריך, מפריך" נכון"פירוש כש .1
ו טפל בלבלי ) מערך הגנה (התייחסות נרכשת

  . בהתייחסות המנועה ובפורענותזמנית
 מפעיל או משחרר "נכון" כשפירוש  .2

 את החשש נית זמובלי שיפריך ביחסות מנועה התי
  .מפני הפורענות

  
תופיע תגובה תרפויטית שלילית בשני המצבים    

שתתבטא בהחרפת הסימפטומים או בהופעת חרדה 
חרדה חסרת תוכן מודע , ממקור לא ברור לפי שעה

נסיבות זו האחרונה עלולה להופיע ב.) חרדה מרחפת(
 כתגובה שלילית לאו דווקאדומות למתוארות כאן 

  .לטיפול
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 במונחיו חבצלתושל זכריה את הדוגמאות של עתה  תחנ   א
 ההתייחסות הפעלהו זכריהבמקרה של . עזריאלשל 

להשתחרר  רוצה אני ...אני אוהב נשים(": המנועה
שהפכה התייחסות זו צוינה פורענות אך לא ") ...בנוכחותן
וררות בהתע, אפוא,  ההתעוררות המינית לוותה.למנועה

  .להיותה מנועה, קרוב לוודאי, אותה חרדה שגרמה
  

  :עזריאלאפרט במונחי  חבצלתהמבנה הדינאמי של גם את    
יסיון להסתיר את טירופה של נ: "התייחסות נרכשת• 
הפתוחה דרך הטובה ביותר  ב..... ם אה

ה למלא את תפקיד השוטה המטורפת בעצמ:....בפניה
  .".באמצעות הבדיחות התפלות

 .אני מסוגלת להיות רציונאלית: "התייחסות מנועה• 
יש לי כישורים אינטרוספקטיביים ואנליטיים 

  :" מפני שחשוף אותםאבל אני מנועה מל, מפותחים
על שביזיתי רגיש רגשי אשמה קשים א: "פורענות• 

 םרוגה  אולי אניבעודשיגעונה את את אמי וחשפתי 
  ).Searles, 1959". (לשיגעונה  מלכתחילה

  
   בפגישה המשותפת נחשפה רק ההתייחסות המנועה 

תייחסות מנועה מופעלת מבלי  נותרה במצב של החבצלתו
שהצריכה את ההימנעות ,  הפורענות המדומהשהופרכה

תגובה , התוצאה הייתה התקף חריף של פאניקה. ממנה
 הפירוש בביקור משהושלם. וסיתתרפויטית שלילית טיפ

שככה ) מדומים כלפי האםחשיפת רגשי האשמה ה( ,הערב
ועל האינטליגנציה חרדתה מבלי שתיאלץ לוותר על שפיותה 

השלמת הפירוש הפכה את התגובה . שחזרה ונתגלתה לה
 וניתן היה להמשיך בטיפול התרפויטית השלילית לחיובית
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בלי שתרגיש את הצורך הכפוי למלא את הזמן בבדיחותיה 
  .התפלות

  
אשר מתגלה תגובה כ שמניתוח שני המקרים משתמע   

הפירוש  לחפש את מרכיבי תרפויטית שלילית חשוב
 שהוחמצו את ההתייחסות המנועה או חלקים שלה. החסרים

שזוהו מרכיבים אלה יש להשלים מ. ובמיוחד את הפורענות
הקיים בדמיונו ש ולהפריך את הקשר הסיבתי את הפירו

 אלה של יחסי תי מודע של המטופל בין שני מרכיביםהבל
, תוכל ההתייחסות המנועה, זו פעולה תצלחאם . ובייקטיםהא

-דה", עברה מעין זיכוך(ששוחררה מכבלי הפורענות 
להיות מיושמת במציאות או , להתגלות, ")טוקסיפיקאציה

,  וההתייחסות הנרכשת,על פי שיקולים מציאותיים, דמיוןב
התגובה התרפויטית השלילית . תהפוך למיותרת, הפתולוגית
  .יוביתתהפוך לח

  
נמצאת , בעלת מבנה אישיות גבולי, בת שלושים, יודפת   

 שתיים המתוארותלפגישה הראשונה מבין . שנתיים בטיפול
אני " ,התלוננה" .אין לי מזל ":גיעה נסערת ומדוכאתה

במקום עבודה תמיד אני מוצאת את עצמי . מאוכזבת מעצמי
תפרצת אני מ, איני יכולה לעצור בעצמי, בו מישהו מתגרה בי

שהיא , כבדרך אגב, באותה פגישה הזכירה." נאלצת לעזובו
על סמך תלונות אלה .  בטיפולתמימותנמצאת כבר שנתיים 

למרות שאת בטיפול כבר שנתיים : " הבאפירושנבנה ה
עדיין :  התקדמות ממשיתשלא הושגהאת מרגישה , ותתמימ

אינך מסוגלת לעצור בעד דחפייך ואת חוזרת ושוגה אותן 
את מאבדת שליטה וכתוצאה מכך מאבדת את . ותשגיא

אם משום שאת מתפטרת או , מקומות העבודה בזה אחר זה
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,  מאוכזבת מעצמךך איננדמה לי שבנסיבות אלה. מפוטרת
  ."המטפל, אלא מהטיפול ובמיוחד ממני, כמשתמע מדבריך

  
 יצאה קיבלה את הפירוש ויודפת   למרות שנראה היה ש

כעבור התקשרה , ר במקצתהפגישה במצב רוח משופמ
 מפני שהיא ודרשה במפגיע פגישה מידיתלמטפל יומיים 

לא חזרה עוד בפגישה שנקבעה בבהילות . מתכננת התאבדות
אך סיפרה למטפל שאיבדה את , להזכיר כוונות אובדניות

  . ותוהכתה אתוך דין ודברים עם בעלה השליטה על עצמה ו
  

 גישות הטיפוליותן שתי הפבפגישת הדרכה שהתקיימה בי   
ר שהובא בפגישה הראשונה והועלתה השערה נותח החומ

 הפעיל את הונח שהוא. שהפירוש שניתן היה חלקי בלבד
וכזבת וכועסת על אני מא", ההתייחסות המנועה

פורענות שהצהרה מעין על ע ביצמבלי לה, "המטפל\הטיפול
  הגנותיה אתיודפתכתוצאה מכך ביצרה . עלולה לגרורזו 
 על מנת .התייחסויות נרכשות פחות סתגלניותלה הפעיו

היה , "ועכשיו-אןכ"למנוע את מימוש ההתייחסות המנועה ב
שניתן , ותניבדומחשבות אעליה לפרוק את זעמה על עצמה ב

, לחילופין, היה להבינן בדיעבד גם כמרכיב של הפורענות או
על סמך הנחה זו נבנה . עלה תוקפנות זו כלפי בלהתיק 
  :ת השעה הטיפולית השנייהלקרא לופיפירוש חי
אני מאוכזבת מעצמי מפני שאיני : "התייחסות נרכשת• 

מסוגלת לשלוט בזעמי ושופכת אותו בעבודה וגם בבית 
  ."בעלי על עצמי ועל –
, וזועמת עליך, אני מאוכזבת ממך: "התייחסות מנועה• 

 במשך שום שאני רואה שהושג כה מעטמ, המטפל
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 באכזבה ה להרשות לעצמי להודותי יכול  אינ.שנתיים
  "...זועמת כלפיך כיה

ועכשיו -את זעמי כאןאם אביע : "פורענות• 
כשם , לעזוב את הטיפולאיאלץ  כלפיך בהתפרצות
, המטפל, אתהש או . וזבת מקומות עבודהשאני ע

העבודה הרבה של תרגיש מאוכזב מהתוצאות הזעומות 
ת כשם שאני עוזבת א,  אותינטוששהשקעת בי ות
 שוות ערך שתי חלופות אלה. מקומות העבודה
  ."לחשיבה אובדנית

  
 תוכל  , המתאים ואה) השלם( פירוש החדש   בהנחה שה

ולהיווכח " ועכשיו-כאן" להביע את אכזבתה הזועמת ביודפת
מימוש ההתייחסות המנועה לא יגרור אף אחת מחלופות ש

ת התייחסויוה הפעלת ,כך יהפוך ביצור ההגנות. הפורענות
התגובה התרפויטית  למיותר ופחות סתגלניותהנרכשות ה

  . השלילית תתפוגג
  

ונרגנת ת סער ניודפת הייתה שנייהה הפגיש   בתחילת ה
." האשמותיו של המטפל"והביעה הפתעה על מה שכינתה 

האם ביצעה ולו ?  להיות מאוכזבת מהטיפול יכולהאיך היא
 אפשר היה מחד? אמיתי אחד במשך השנתייםניסיון אובדני 

. הכחשה נוספת של ההתייחסות המנועהמדבריה להבין 
 הפורענות מרכיבי רמז נוסף לאחד מה ז משפטמאידך הכיל

בשלב זה הוצע לה . ראשונהשהוחמצו בשעה הטיפולית ה
  נרגעהיודפת. על שלושת מרכיביו, הפירוש השלם

 להינטש אם  סיפרה על חששובחייה בכללולראשונה בטיפול 
כמו אלה , אכזבה מאובייקטים סמכותייםם להביע תעז אי פע

  .שהיו לה בילדותה
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ללא השלמת הפירוש בשעה הטיפולית    סביר להניח ש

השנייה עלולה הייתה התגובה התרפויטית השלילית לסכן 
במעשה יודפת  ואולי אף את חייה של את המשך הטיפול

 הפירוש השלם כבר בשעה ןלהניח שלו ניתגם  סביר .אובדני
. לא הייתה תגובה תרפויטית שלילית, טיפולית הראשונהה

להיעלמות גרמה השלמת הפירוש , חבצלת כמו במקרה 
הטיפול . חיוביתב מרתההתגובה התרפויטית השלילית ולה

  .והסתיים בהצלחהנוספות נמשך  מספר שנים  יודפתב
  
 The Two", קוהוטלציין את מאמרו של  ראוי   

Analyses of Mr. Z.") 1979 .(אנליזה הראשונהב ,
 קוהוטרם ג, קלאסית ה פרוידיאנית המבוססת על תפיס

 . באותו זמןתה תרפויטית שלילית שלא זוההליצירת תגוב
  .) זעם נרקיסיסטי כלפי המטפל שהוסווה במנגנון דיכוי(
  

 שבאנליזה הראשונה נדרש המטופלמגלה    עיון במאמר 
.) התנשאות( ,נרקיסיסטיהתנהגות בעלת אופי לוותר על 

שהתבססה על תיאורית העצמי החדשה של , באנליזה השנייה
 התייחסות נרכשת הייתה זו התנהגות התברר ש,קוהוט
במילים .  קיומיות לגונן מפני חרדותהשתפקיד, חיונית
באנליזה הראשונה נפסלה באופן שיטתי מערכת : אחרות

התייחסויות נרכשות בלי שניתנה הדעת להתייחסויות מנועות 
באנליזה השנייה כובדה מערכת .  הקשורות בהןולפורענויות

עד שהופרך  הקשר ) התנשאות (,רכשותנההתייחסויות ה
לבין ,  והיפרדותצמיחה, ייחסויות המנועות ההתהסיבתי בין
-שיוצגה בהעברה על, התמזגות עם דמות האם: הפורענויות

ובדן מוחלט של א שמשמעותה,  המטפל ונטישה מוחלטתידי
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 הנרכשת הפכה מערכת היחסים הפרכת הקשרלאחר . העצמי
הנרקיסיסטית למיותרת וניתן היה לוותר עליה ללא תגובה 

) קוהוט( הגרנדיוזיות הילדותית .תרפויטית שלילית
להיפרדות , שהתבטאה בהתנשאות פנתה מקומה לצמיחה

  . ולביטחון עצמי בוגר
  

אם  באנליזה השנייה תוקוהוטידי -מחשבה שיושם עלה   קו 
  .עזריאלאת מערכת מושגיו של 

  
לא היה   .Mr. Z -טוען ש (Storzier 2001)סטורזייר    

   . עצמוקוהוטאלא 
  

     תגובה תרפויטית שלילית ראשונית ספונטאנית
  

 תופעה הזוכה לעתים לפירוש מוטעה המוליך למסקנות 
, מדובר במטופלים  בעלי מבנה אישיות פסיכוטי. שגויות

-לאחר דה, ם של פסיכותראפיה דינאמיתבשלבים ראשוניי
קורה לא אחת שהמטופלים חוזרים . קומפנסציה פסיכוטית

לעתים בעצמה , ומפתחים סימפטומים פסיכוטיים מחודשים
תרחיש . אשפוז או טיפול תרופתי מאסיבי, לכאורה, הדורשת

ואף , זה עלול להוביל  למסקנה שאין הם ניתנים לאנליזה
 אוריינטציה דינאמית אינו מתאיםטיפול פסיכותרפויטי בש

הניסיון והשיקולים התיאורטיים מצביעים על כך . להם כלל
,  שניתן לראות בתופעה זו תגובה תרפויטית שלילית טיפוסית

שאינה בהכרח  איום על המשכו  , לכאורה ספונטאנית
  .המוצלח של הטיפול הנפשי
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   תיאורטית ניתן להניח שקירבה אינטימית עם אישיות 
ידי מטופלים בעלי מבנה אישיות -נחווית על, המטפל, תומכת
כהבטחה סמויה לאינטימיות , או גבולי, נרקיסיסטי, נוירוטי

זו גוררת שיפור " הבטחה סמויה .  "ולסיפוק צורכי קירבה
תופעה זו . סובייקטיבי טרם נעשתה כל עבודה אנליטית

במטופלים  בעלי מבנה . transference cureמכונה 
ות פסיכוטי  נחווית האינטימיות הכרוכה בטיפול אישי

מרבית המטופלים בעלי מבנה אישיות כזה . האנליטי כאיום
תמיד הקפתי את .  "נמנעו כל חייהם מאינטימיות אמיתית

הוא ציטוט מפיו של מטופל , "עצמי בחומה של כנות מזויפת
מטופל אחר התייחס למטפל רק בעקיפין באמצעות . מסוג זה

אותו תאר  כזקוק נואשות , ומה ממחלקה אחרתמטופל מד
מטופלים אלה חוששים מאינטימיות ומן . להקשבה ולהבנה

מפחד פורענויות כגון היבלעות , הסתם גם מטיפול נפשי
מטופלים . ונטישה בלתי נמנעת, היכחדות, באישיות  הזולת

אלה נמנעים מהתקרבות ומאינטימיות עם המטפל ומגיבים על 
  . הסימפטומים פית מעצם הטיפול בהחמרתהאינטימיות הנכ

  
כפריצה מבעד      לאינטימיות נכפית זו יש להתייחס 

, יחסים קרובים. התייחסות נרכשת חיונית, התבודדותל
יש ו מטופלים אלה התייחסויות מנועותבמהווים , אינטימיים

 ",ההזמנה לאינטימיות",  הנפשיטיפולהאת , אפוא, לראות
ת על המטופל בלי מנועה הנכפיכהפעלה של התייחסות 
 זה מצב. זהות פורענות אפשרות לשתהיה בשלב ראשוני זה

תבטא תה תרפויטית שלילית שקלאסי להפעלת תגובהינו 
. במטופלים אלה בהופעה מחודשת של  תסמינים פסיכוטיים

 ושהמטופל אינאינה סימן  לדעתי רגרסיה סימפטומאטית זו
נוכחתי . קת הטיפול להפסן לטיפול אנליטי או סיבהנית
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 והתייחסות ל רווית טקט מצד המטפ,שהתמדה זהירה
, שו מפני אינטימיות כפויהולחשהמטופל פרטיות פאטית לאמ
לספיגת התגובות התרפויטיות השליליות  יםובילמ

   .הראשוניות ומאפשרים המשך הטיפול
  
 הגיע לטיפולי לאחר ) 169 'עראה תיאור נוסף  (לשם     
שהתבטא בין השאר   בגין מצב פרנואידי מאשפוזשוחררש
משרד מנהל , בראש הלועגים." קולות הלועגים לגבריותו"ב

הוא נותן לי את . הוא מזלזל בי: "ו התמחה בעורכי הדין
נראה שלביטוי זה הייתה משמעות מזלזלת . חזר ואמר" ,הגב

חמתו על אותו מנהל בערה בו . במיוחד בשפת ארץ מוצאו
שוחרר ונשלח אלי , נרגע, ל בתרופותבאשפוז טופ. להשחית

למרות שהטיפול התרופתי לא הופסק ספר לי  .הילפסיכותרפ
 כבר בשעת הטיפול השנייה שהמחשבות על המנהל לשם

מתגלגל מצד , אני שוכב לילות שלמים לבדי. "חזרו וגאו
תן לי את הגב ורוצה לרצוח חושב איך הוא היה נו, לצד
 תרפויטית שלילית ראשונית  דבריו הצביעו על תגובה."אותו

מהחשש שאם אגלה שעצמת , כנראה, ספונטאנית שנבעה
. אזנח אותו לצמיתות, מחשבותיו הרצחניות מכוונת גם כלפיי

 יםמרווחלהצעתי להשוות את הלילות בהם הוא שוכב לבדו 
 חש זנוח על ידי וזועם עלי בחמת בהם הוא ,בין פגישותינוש

ת עצמת חמת הרצח שלו הוא חושש שאגלה אעם זאת  .רצח
ואנטוש אותו לצמיתות ועל כן עליו " אתן לו את גבי", כלפיי

תגובתו הייתה . שרדהרצחנית למנהל המ להתיק את חמתו
אתה האדם : "אחת החשובות ששמעתי מפי מטופל, מחמאה

בחמש ." היחיד בעולם המוכן להתמודד עם התוקפנות שלי
. וד מחשבות שוואלא חזרו ע, עשרה השנים בהן טופל על ידי
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התגובה התרפויטית השלילית הראשונית הספונטאנית 
  .נספגה

  
תלונתו המרכזית הייתה שסכיזופרני כרוני , יונתן   

 לו בגופו ללא ידיעתושאמצעים טכנולוגיים מתוחכמים הושת
 מהותן של לא ניתן היה להבין את. רצונוובניגוד ל

שהה ן ניכר כבר זמ.  מקורןאתטכנולוגיות מתוחכמות אלה ו
 ולמרות זאת החליטה אחת המטפלות לנסות במחלקה כרונית

 התנגד בתקיפות לכל ואה. טיפול פסיכותרפויטי דינאמי
בייאושה פנתה אליו . ניסיון מצד המטפלת להתקרב אליו

המטפלת ואמרה לו שתוכל לעזור לו רק אם יאפשר לה 
התגובה הייתה התקף זעם שנמשך . להתקרב אליו יותר

קץ -ולסבלנות איןדרשה למאמץ המטפלת נ.  משבועלמעלה
התקף לחזור ולשקם את מעט האמון שהצליחה ליצור לפני 

שלא יכול למטפלת  יונתןלאחר חודשים רבים גילה .  הזעם
 להתקרב אליו מחשש שייבלע הללעצמו לתת היה להרשות 

ההיבלעות (פורענות האחרי שהובהרה  .בתוך אישיותה
ל הטיפול תפנית שאפשרה הצצה   קיב)באישיות המטפלת

הביטוי הראשון לכך  .ן הדינאמית של מחשבות השוואלמהות
 וקבל רשות להשקות את העציצים יונתןהיה כשביקש 
באחת הפעמים כשהשקה את העציצים . שבחדר המטפלת

להגדיר את האווירה הנפשית בה  הוא יכול ניאי: "פלט
   ". אלא כערמת זבל מרקיבה ומצחינה,גדלתי

  
 רואה עצמו מתפקד יונתןבדיון הדרכתי הועלה רעיון ש

ההופך רקב מצחין למים מחיים והטכנולוגיות , כמכון טיהור
  מוחשי לאותו   אינן אלא ביטויהמתוחכמות המושתלות בגופו
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" ,אסלה-השד "מלצרזוהי מקבילה לתיאורו של . מכון טיהור
)toilet breast, Meltzer, 1973(,  הנידון במקרהשפעל 

בהתפתחות תקינה חייב האובייקט . בכיוון הפוך
לספוג את הזוהמה המופרשת מן התינוק ) המטפל/האם(
בישיבת ההדרכה .  חלב מחייההולהעניק תחתי) המטופל(

אם יעלה שוב נושא הטכנולוגיות ש, אפוא, הוצע
 במקרה מתכוון הוא המטפלת אם אין תשאל, המתוחכמות
בטח ! מכון טיהור: "תהתשובתו המפתיעה היי. למכון טיהור
  "?על מה את חושבת שאני מדבר כל הזמן! מכון טיהור

  
,    הייתה זו תחילתו של מסע טיפולי ארוך שנמשך שנים

רק לאחר הדילוג מעל משוכת התגובה שהתאפשר 
הראשונית שנבעה הספונטאנית התרפויטית השלילית 

 יונתן . הפורענותתגלתה קירבה לפני שה"כפות" למהניסיון
צמה ע- תקופת מה חש מחובר למחשב רב.משיך בטיפולה

 ,ומכתיב את מעשיו את רצונותיו ואת יזמתוהמדכא 
גם . המפתח להפעלת המחשב נמצא בידי המטפלתכש

 יונתן ביןלאחר שה, מחשבות שווא אלה נמוגו בהדרגה
 .ו התפתחותראשיתב ידי אמו-שרצונותיו ויזמותיו דוכאו על

אפשרות לומר שללה ממנו כל את רצונה וכפתה עליו היא 
דיכוי " .אינני רוצה ",ואת האפשרות המשלימה" צהאני רו"

על רצח , )Schreber(שרבר  הזיותיו של רצון זה תואם את
, )Niederland, 1974(נידרלנד  כפי שניתח , הנשמה

   . בידי אביושרברביטוי להכחדת רצונו של 
  

ת תהליך זר סימנים ראשונים להחיונתן גילה   עם הזמן 
חליף את לאחר חודשים בהם סירב לה.  התקיןהטיהור לכיוון

למסור שוכנע , במיוחד אפודה שכבר החלה להצחין, בגדיו
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, שאר מספר ימים אצל המטפלת בתנאי שתי לניקויהתוא
הוא מוכן לאפשר ש פורשודבריו אלה ." שתדגור עליה"

 ןכיווהחזרת תהליך הטיהור ללמטפלת להיות שותפה ב
 חודשים ארוכים .פירוש זה קיבל סימוכין נוספים .התקין
היא  שתובנהה. את המטפלת בקללות נמרצות יונתן חרף

 בחייו כמו גם להתקפה על האובייקטים הראשוניים מתווכת
 סייעו בידה לעמוד יונתןניצוצות התובנה שהופיעו אצל 

בסוף כל שעה תנצל בנימה רשמית חוזר היה ומ. בהתקפות
רק באמצעות ש מסביר ,פותיו שלוחות הרסןטיפולית על התק

לחוש הרחקתו של זבל מצחין זה מתוך נשמתו מצליח הוא 
:  אמרקראת סוף הטיפולבאחת הפגישות ל. מטוהר ולו זמנית

ה לפני דרך ארוכה של טיהור פנימי לפני שאוכל עדיין נותר"
ההתקפות על המטפלת היוו חלק מתהליך  ."להתמודד בעולם

  .הוא חי בביתו, לפי המידע שבידי שוחרר וןיונת. ההיטהרות
  

  ראשונית תגובה תרפויטית שלילית פתחו ויונתן   לשם
תגובה זו מחשש  פיתח לשם. בתחילת טיפול דינאמי

פיתח תגובה זו  יונתן." ינטשות לצמיתותה"פורענות ה
 בשני ."האובייקטהיבלעות באישיות "הפורענות חשש מ

ה התרפויטית השלילית המקרים ניתן  לייחס את התגוב
 תוך בוטה לקרי פריצה, ראשונית לניסיון קרבה כפויהה

בשני המקרים התברר ." התבודדות", התייחסות נרכשת
לא הראשונית שלילית התרפויטית התגובה הבדיעבד ש

  . דינאמיטיפולה התוויית  נגד להמשך היוות
  

חולה בעל מבנה אישיות ב בטיפול דינאמי החמרה   לא כל 
ים ת לע.תגובה תרפויטית שליליתהיא בהכרח וטי פסיכ

  .בטיפולמשגיאות המטופל מצבו של ההחמרה בנובעת 
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בילתה את מרבית שנותיה ,  סכיזופרנית כרונית,   יהודית
כל " : הייתההגתהאחת ממחשבות השווא ש. מחוץ לאשפוז

 ."רפא לעזור לה להיעובדי מערכת בריאות הנפש חברו יחדיו
במטרה למנוע מהם ילוי משימה נעלה זו וידיהם במק וזילח

יחידות בריאות הנפש כל הגיע אל נהגה ל, לשנות את דעתם
  . ולכבד את העובדים בממתקים מעשה ידיהשהכירה

  
 להמשיך יהודיתנאסר על   כשאושפזה במחלקה פתוחה  

 למרות האיסור המשיכה .לכבד את העובדים בממתקים
החליטה  במחלקה אחת המתמחות. מחתרת במעשיה ביהודית

 בפגישות הטיפוליות הראשונות כיבדה .לנסות טיפול דינאמי
הזמן שאר מילאה את  ואת המטפלת בממתקיםיהודית 

ברברנית ". העריכה כלא משמעותיים שהמטפלתבדיבורים 
  .היה הכינוי לו זכתה המטופלת בפגישות ההדרכה" ריקה

  
ת א ניסתה המטפלת  לפרש   באחת הפגישות הטיפוליות 

 אתאם ה: "כשהיא שואלת את המטופלת" ברברנות הריקה"ה
כדי לכסות על , לא את  הפגישות בדיבורי סרקחשה צורך למ

  "?תחושת ריקנות פנימית
  

  .  לפחות שתי שגיאות נעשועזריאל   לפי תפיסתו של 
  
מבלי  נחסמה של עובדי בריאות הנפש" שיחוד"הפעולת . א
 נאלצה יהודית .התייחס אליה כאל התייחסות נרכשתל

נוצר קונפליקט מודע  ותחת איום, בה במחתרתלהמשיך 
  . ומיותר

התייחסות הייתה , ות בפירוש של המטפלתתחושת הריקנ. ב
 כמו, להניח שנועדה להסתיר פורענויותאפשר היה ש מנועה
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פסיכולוגי גדול מכדי בעומק   שהיותוקפנות רצחנית מוכחשת
היה הפירוש . רכות לתודעה ולהיות מופעלותשתוכלנה ל
 ולא פלא .סות מנועה ללא התייחסות לפורענותגילוי  התייח

, מה אתך: " הגיבה על דברי המתמחה באומרהיהודיתש
  "?את רוצה שאתאבד? דוקטור

  
. למחרת הביאה המטפלת המבוהלת את המקרה להדרכה   

דבריה בסגנון לחזור בה מכדי למנוע מעשה אובדני הוצע לה 
למרבה המזל לא גרמה מעידה ." י מהקשרםהוצאת את דברי"

  . זו לתוצאה אובדנית
      

צופו  הפורענויות י בשלב מאוחר יותר בטיפול    יתכן ש
לקרבת רובד ריקנות המוכחשות שהסתתרו תחת מסווה ה

היו אלה י  סביר להניח שתחילה . התודעה וניתן יהיה לפרשן
פי שקרה  עיבוד ועידון כתוקפניים גולמיים שיעברורגשות 

  . צור ושל בהטבמקרים של 
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  פרק שלישי
  
2רובדיים-פירושים תלת

  
, 1956(עזריאל את תרומתו של מתאר הפרק הקודם     

1959 ,1967Ezriel  (יישוםלתיאוריה ול  
.  דיון בתגובה התרפויטית השליליתעזרתהפסיכודינאמיקה ב

 על מבנה הפירוש השלםאתאר בהרחבה את בפרק הנוכחי 
ש יקדאים אהפרקים הבאת  .עזריאלמרכיביו כפי שתיאר 

בדינאמיקה ,  תיאוריות אלהם טיפולים ספציפיים על פיליישו
 -  בטיפולים פרטניים מתמשכים- ית בפגישה בודדתפרטנ

 עם הדגשה - בדינאמיקה של קבוצות ובפרט קבוצות גדולות
  .פסיכוזותב על טיפולמיוחדת 

  
כנקודות  י'סטרייצנותיו של ל אימץ את רעיועזריא   

מיושמים חוקי כאשר ש טענתו הייתה . לתפיסותיופתיחה
 לכאורה באקראי הפסיכודינאמיקה על ההיגדים המובאים

בפגישה או בסדרת , ידי קבוצות-ידי מטופלים או על-על
 על נוכחות שלושה מרמזיםה שאלניתן להראות , פגישות

  .של ההעברה" ועכשיו-כאן"סוגי התייחסות ב
  
  תיופורענוה
  
  מרכיביםלתאר " פורענויות" טבע את המונח עזריאל   

חרדה זו מחייבת את . מעוררי חרדה של יחסי האובייקטים
 

הציע ) Three level interpretations" (רובדיים-פירושים תלת" את המונח  2
  )..Arthut H. Feiner, PhD.פיינר ' ארתור ה
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למשל ,  אובייקט מעוררי פורענויותיחסימ הסובייקט להימנע
הפורענויות מסווגות לשני טיפוסים . באמצעות הדחקה

  : עיקריים
 paranoidפורענויות פרנואידיות  .1

calamities   מנקמת או האובייקט פחד מנקמת
, "התינוקות שלי ינשכו אותי", הדרה של ד פח.נציגיו

  .ה זושייך לקטגורי
   ,depressive calamities     פורענות דפרסיבית . 2 

" נבואותיה" כשהתגשמו .גרימת נזק לאובייקטמהחשש 
כי האמינה שבצפותה מראש ... חשה אשמהאודםשל 

  . ים גרמה להתרחשותםאירועים טראגי

, מביקורת,    הפורענויות הפרנואידיות כוללות פחד מלעג
במטופלים בעלי אישיות . הרגמסירוס ואף מ, מנזיפה

, פסיכוטית הן עשויות להתבטא כפחד מפני קריסת העצמי
פחד  רמזים ל.אובייקט או היכחדות הסובייקטהיבלעות ב

המתייחסים  עשויים להופיע כהיגדים מהיכחדות הסובייקט
כמדריך הייתי .  מדבריותמוכ, אזורים צחיחים והרוסיםל

שלא  על סף התמוטטות פסיכוטית גרמתבשותף לטיפול ב
 על אופן היווצרותלהציק למטפל בשאלות אינסופיות פסק 

שסטתה ולו , התערבות של המטפלכל לא סבל  ושל מדבריות
סמל מ שמדבר המטפל הסביר לנער .במעט מקו מחשבתו

טרם ורצונותיו של ילד  מחשבותיו ומחקבה נ, הרוסהנפש 
, כמו אמא, דמות סמכותית. התפתחו מנגנוני שמירה עצמית

אולי אתה " .ידי רעיונות מנוגדים-ורצונות על רעיונות שללה
גם אני עלול להרוס , מפחד שכשאני סוטה ממחשבותיך

בעקבות דברים אלה חדל המתבגר זמנית משאלותיו ." אותך
   . בפרק הקודםיונתן ראה מקרה .יותהאובססיב
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 ל'סמירג-שאסגטדעותיה של מזכיר את קו מחשבה זה     
)Chasseguet-Smirgel (  הקשורים בשיממון על רעיונות

 אלה מהרס דמיוני של ות פנטזיות לדעתה נובע.ומדבריות
  הוא לדעתה הרס זה.התינוקות שטרם נולדוובטן האם 

 מידע אישי. (פוריות האםתוצאה של התקפות הילד המקנא ב
 ל'סמירג-שאסגטנראה לי שדעותיה של .) מפי המחברת

 זו את זו אלא מבטאות ואלה המובעות כאן אינן סותרות
הרס שיטתי ( הדעה המובעת כאן .זוויות תיאורטיות שונות

מתאימה לקו מחשבתו ) רצונותיו של הילד/של מחשבותיו
ה של בעוד שדעותי, ) שליליmirroring (קוהוטשל 

 תואמות את קו המחשבה הקלייניאני ל'סמירג-שאסגט
ורענות בקבוצות עשויה הפ. המדגיש את תפקיד הקנאה

פחד מפני התקפות הרסניות הדדיות של הפרנואידית להיות 
  .הדדיתה חברי הקבוצה זה על זה עד להשמד

 פחד מגרימת נזק :ותהדפרסיביות כולל פורענויות   ה
בצורות חמורות . ביטחון או הנאהכמקור נו  ואובדלאובייקט

  .פחד מפני הרס מוחלט של האובייקטאף יותר 
  
פחדיהן של נשים מסירוס ו,  הרס הָׁשד בהתקפות רעבתניות  

 בעת ההזדווגות הם דוגמאות לפורענויות בני זוגן
    מתארת    Mc Dougall (1986) דוגל. מק. דפרסיביות

ד ושוב אין מטופל שחשש שינק ברעבתנות עד שנעשה כב
מטופלים ב .תרתי משמע, המטפלת מסוגלת לשאתו

 לולה פורענות דפרסיביתובקבוצות גדולות ע, פסיכוטיים
פחד מגרירת המטפל אל תוך הפסיכוזה ב בוא לידי ביטויל
התקפה פחד מב ובקבוצות רגילות ובדנו כאובייקט תומךוא
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 . ואובדן המשענת הרוחניתהריסתו, מאורגנת על המנהיג
  )  .חמישיפרק ראה (
  

, confusional calamities הפורענות המבולבלת     
כוללת את פחדו של הפרט הינה סוג שלישי של פורענות ה

העמדה ולסגת אל  הדפרסיבית וותר על העמדהייאלץ למא ש
וראה , Winnicott, 1945(פרנואידית -הסכיזואידית

   ". )התפרקות", 113.ע
  

" פורענות דפרסיבית"ו" תפרנואידיפורענות  "מונחים   ה
לפי תורה זו עובר כל . מלאני קליין מתורתה של מושאלים

תינוק בראשית התפתחותו המוקדמת שני מצבים בעלי 
שעל שמו נקראת , השלב הראשון. חשיבות מכרעת

. פרנואידי-הוא המצב סכיזואידי, הפורענות הפרנואידית
 בשלב זה אין התינוק חווה את עצמו ואת האובייקטים

אלא כמורכבים , כישויות חווייתיות מלוכדות) בעיקר האם(
אובייקטים אלה  ).אובייקטים חלקיים(חלקים -מחלקים

נחווים כל אחד בנפרד כטובים ומספקים או כמתסכלים 
מנגנון ההגנה העיקרי המשמש את התינוק בשלב זה . ועוינים

אל תוך , הרעבתניים והזועמים, הוא השלכת חלקיו הרעים
. בכך הוא הופך אותם לרודפניים. טים חלקיים אלהאובייק

שלב זה היא הפחד מפני תגובתו העוינת בהחרדה המרכזית 
ראה . (של האובייקט או של נציגיו ונקמתם) המושלכת(

.) נציגיו של השד הנשוך, מפני תינוקותיה הדר פחדה של
הפורענות הפרנואידית היא ביטוי לחששו של , ואכן

מנקמתו של האובייקט או של נציגיו ) המטופל(הסובייקט 
  .נתון" ועכשיו-כאן"בכל 
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כתכונה מולדת , שאין בו מידה יתרה של זעם רצחניתינוק     
 את עצמו מזגמצליח ל, תסכולים בלתי נסבליםמכתוצאה או 
ציר . יחידות חווייתיות מלוכדותשתי  ל)האם(את האובייקט ו

ידי - עלרחבהו ומלאני קלייןידי - עלתוארש, התפתחות זה
התינוק לומד שהעצמי . ציר האינטגרציהנקרא  ,קרנברג

הם שני היבטים הרעב והזועם מחד והשבע והשמח מאידך 
שני  הם גם,  והשד המתסכל והשד המשביעשל אותו עצמי

עדיין יש תפקיד . היבטים של אותו שד השייך לאותה אם
אבל החרדה המרכזית  היא חרדת , ולתוצאותיהשלכה לה

לקיומו של ולשלמותו ) המטופל/התינוק(יקט הסובי
תאוותנותו , רעבתנותו, שש שזעמווחהסובייקט . האובייקט

 זקוק לסיפוק להם הואחלקים האו את , ישמידו את האובייקט
ולשלמותו מופיעה לראשונה דאגה לשלומו בשלב זה . צרכיו

  . של האובייקט
  

ידי פרנוא- המעבר מהמצב הסכיזואידימתבטאבטיפול       
ל העולם לאובייקטים מעבר מחלוקה נוקשה שכלדפרסיבי 

של , אם גם אמביוולנטית,  לראייה שלמהטובים ורעים
אובייקטים שיש בהם מן הטוב ומן הרע במעורב ועשויה 

החשש איננו רק . להופיע דאגה כנה לשלומו של המטפל
אלא גם מאובדנו כתוצאה , מנקמת האובייקט או נציגיו

  ".פורענות דפרסיבית"מכאן הביטוי . למתוקפנות המטופ
     

  .ההתייחסות המנועה           
  

הפורענות מונע מהסובייקט לחוות יחסי אובייקט הפחד מ     
-כאן"בכל שלהן    עתידיותנגזרותו מעוררי פורענות
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 מערכות יחסים מנועות את המונח טבע עזריאל." ועכשיו
  .חוותלתיאור יחסי האובייקט שהסובייקט מנוע מל

  
 מנועות והפורענויות הנלוות אליהןמערכות היחסים ה   

כיוון "המובע למשל באמירה  תמיד בקשר סיבתיקשורות 
כיוון שאם לא , נשך את אמאלעליי להימנע מלרצות ": "...ש
עליי : "חבצלתמקרה של ב." ינשכו אותיתינוקותיי , כן

ה עלי יהיכיוון שאם לא כן , להימנע מלהיות הגיונית ומובנת
 דוגמה ."אמיחשפתי את שיגעונה של : להתמודד עם האשמה

, ....אינו מבין אותי לומר למטפל שלי שסור ליא: "אחרת
החוזה האנליטי חשוב לציין ש" .כיוון שיזרוק אותי מהטיפול

פרנואידיות אינו משחרר את המטופל מפחד מפני פורענויות 
די המטפל י-הרג על, רוש מהאנליזהגי, סירוס, כגון נזיפה

פחד מבזבוז משאביו הנפשיים , או פורענויות דפרסיביות/ו
   .'הקהיית רגשותיו כלפי המטופל וכו, של המטפל

  
 את החוזה האנליטי ר מחדשיאפשר להגדכהיקש מהנאמר    

 .שך בתהליך האנליזהכברית דמיונית הנבנית באופן מתמ
התייחסות מנועה ששוחררה מפחד כל בברית זו תהווה 

שמותר  הוסכםהיום ": סעיף שהתקבל בהסכמהנות הפורע
היום " ."לך להביע את אכזבתך ממני מבלי שתינטש על ידי

הקשורות   פנטזיות ארוטיות הגותמותר לך לש הוסכם
שווה ערך צפוי לך עונש ש מבליזוגי -בת/אשתי/מזכירתיל
 ,כביכול, הברית וניתןו כל סעיפי הושלממש ....'וכו" סירוסל

  .ה האנליזה את תפקידהסיימ ,לחתום עליה
  

   רעיונות אלה פותחים פתח לדיון במונחים קלאסיים 
ההתנגדות היא  .התנגדותלמשל ה, פסיכואנליזהנוספים ב
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ביטוי של מנגנוני ההגנה המונעים מההתייחסות המנועה 
משתמע מכאן שכל פירוש . לעלות לתודעה מפחד הפורענות

 ועל המטפל  של התנגדות הקיימת כל הזמןהוא התרה
ר התיל הוא מטפלהתפקיד . להתמודד איתה ללא הרף

מאבד " התנגדות" והמונח התנגדויות אלה במתן פירושים
 במילים אחרות. מהצורך להיות מוגדר כמונח בפני עצמוחלק 

, )ותמערכות יחסים נרכש(הגנות " התנגדויות"מהוות 
מסיבות הקשורות , התמודד עמן יתקשה לשמטפל אחד

מוגן באותם , "מנוע"שניתן אותו חומר מ .נגדיתהעברה הב
 שונה של העברה בנהבעל מ, למטפל אחר, מנגנוני הגנה

לאחר שנפתרו קשייו בהעברה , או אף לאותו מטפל, נגדית
 הוא  ,(Springmann, 1986, 1989, 2007)הנגדית    

  .התנגדותכ עשוי שלא לחוות אותה
  

 י'סטרייצעתו של לפי ד. ראוי לדיון" פירוש"המונח גם    
כפי " תרגום"אין עבודת הפירוש , עזריאל י"עשאומצה 

במקום : "שגרס לפרויד בניגוד) Bion, 1967.(שגרס ביון 
היא הפירוש  שי'סטרייצ טען" יהיה מעתה אגו, שהיה איד
בו שלטו במקום : "הווה אומר, "טיבימוטא"תהליך 

ות או אישיותי, נוירוטיות, התייחסויות נרכשות פתולוגיות
כאלה , ישררו מעתה התייחסויות סתגלניות, פסיכוטיות

טיבי  פירוש מוטא."י עקרון המציאות"שתהיינה מונחות ע
 מן הסתם ספציפי וןכוג חרדה בעלת תיהפמתאים אמור ל

 פירוט בפרק. (הנפשי כולו החרדה במבנה  את רמתתיהפחל
  ) .שביעי
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אין פירושה ,    הפרדת ההתייחסויות המנועות מפורענויותיהן
 יצירת אאל, שחרור הדחפים הגולמיים האנטיסוציאליים

  . יכולת התנהגות תואמת מציאות חיצונית
  

החליט , מהנדס בכיר בתעשייה האלקטרונית, ידידיה   
בתחילת שנות החמישים לחייו להתחיל  פסיכותרפיה 

 על  סדר  בחיי הרגשיים העומדיםלהכניס מעט"אנליטית 
 היה ידידיה ."וד להישגיי המקצועיים בניגכרעי תרנגולת

הוסכם .  אלרגי לעשן סיגריותי היית ואילו אניפייתימעשן כ
 ווגשבשעה הטיפולית יבתמורה להימנעותו מעישון ש נוביני

 מיותר לציין .לו בתחילת כל פגישה ביסקוויטים שאהב
וקיבלה , ביסקוויטים גדלה מפגישה לפגישהה של םחשיבותש

 . של תשומת לב ואמפטיהויות סמליותמגוון רחב של משמע
בהן הושגה התקדמות ניכרת , טיפול ותלאחר כשלוש שנ

חדל לעשן ש למטפלת ידידיה גילה, רגשיים שוניםבתחומים 
את  ממנו מנעי על כך שמא אספר ל לתקופה ארוכהחשש ו

הופרך הקשר , משלא נמנעו הביסקוויטים. הביסקוויטים
הוויתור על העישון (י הסיבתי בין הצמיחה בציר האוראל

ברית ה .לבין הפחד מאובדן תשומת הלב והאמפטיה) הכפייתי
גמל מהצורך היאתה רשאי ל: "איפא, שונתההטיפולית 
ואני לא אמנע ממך את , לעשןרגרסיבי -האוראלי

  ". םמשמעויות הנלוות אליהה ואת הביסקוויטים
  

לדבר  ידידיהנהגה אשתו של , למרות אהבתה המוצהרת    
חשש , אובדן אהבתהמפחד  . במונחים גסים ומשפיליםיואל

הטיפולי בעקבות האירוע .  להעמיד אותה על מקומהידידיה
 החל להשיב ובאופן אסרטיבי,  לשנות ממנהגוידידיה עזה

, החוויה המתקנת שחווה בטיפול. לאשתו מנה אחת אפיים
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ווה דוגמה  מהידידיה .טיפוליים-הוכללה גם על חייו החוץ
ה הכללה.  בטיפול לחייוללה חוויה מתקנתבה הוכ

(Generalization)בהעברה  שתוקנויקט יחסי האובי של 
פ " דינאמי ע בכל טיפולת מרכזיא מטרהילחיים שבחוץ ה

  . עזריאל
  

 לעיתים וותליא ליבידינמנועות הן לעיתים    התייחסויות
 התוקפני של מערכת יחסים מרכיבה  לעתים גורם.ותתוקפני

 תוקפנית להפיכתה למנועה-ליתליבידינא, יתאמביוולנט
אופייני למערכות יחסים דבר ה. מחשש פורענות  דפרסיבית

עלי ": תינוק- אם,אדיפאליות-טרוםמוקדמות דיאדיות 
 האהבה  מפאתלא, תחליפיה/להימנע מלאהוב את אמא

, כלתוסשהיא מתכאלא , עלולה להסתיים בעונשהאסורה ה
 לגרימת נזקעד , ה בתוכיתגרור בעקבותיה תוקפנות חמור

  ".נובדולאו נאהבהמושא ל
  

מנועות והפורענויות הקשורות הפנטזיות אין ה מן הסתם   
המטופל . ני באנליזה הספונטאהיגדבהן מופיעות בגלוי ב

 והן מופיעות כרמזים מסתיר אותן במודע או שלא במודע
. שיטות האנליטיות המקובלותב םפענחמוסווים שיש ל

הרס יופיע , קיצוניותטזיות מנועות תוקפניות  של פניםבמקר
אודות אסוציאציות ב) דפרסיביתהפורענות ה(האובייקט 

  ).חמישיראה פרק ( אטומי כמו אסוןקיצונית  מותאלי
  

 בהן נותר החומר שנסיבות מודע עזריאלהיה גם , כקודמיו   
 הרצון.  נסבלותהסוואה אינן ללא ) המנוע(המודחק 

נועים עם האובייקטים ים מלהגשמת יחס" חשוף"ה
 .לפחד מתמיד מפני פורענויות, מן הסתם, יגרום, המקוריים
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נזקק ,  אלהפוק מערכות יחסים מנועותיצורך בסה תעילמנ
) 1956(כונו על ידו ש הסובייקט למערכות יחסים חלופיות

). required relationships" (מערכות יחסים נצרכות"
מונח ") חסים נרכשותמערכות י"ל, כאמור, תרגמתי זאת(

 תפקידן של .פרויד לש counter-cathexis -זכיר את ההמ
-בתלמשל , ות אלה לתת סיפוק חלופימערכות יחסים נרכש

מערכות  .זוג דומה לאמא שאינה האם המקורית האסורה
 ת תשומת הלב לתחומיתק באמצעות ה נבנותיחסים נרכשות

 ולעתים יתר  אכילת,התעניינות חלופיים כמו רדיפת בצע
שתגרומנה , אזהרות סרק מפני פורענויות מדומותבעזרת 

 החרדות מערכות היחסים המנועות לפני שתתעוררנה זניחתל
הווה תואנה מהפחד ממחלות מין . הקשורות לפורענויות
הפחד האמיתי הוא פורענות בעוד , להימנעות מיחסי מין

 ממערכות רכשותלעתים נגזרות מערכות היחסים הנ. הסירוס
תצורת , התקה(היחסים המנועות במנגנוני הגנה שונים 

 הן ולעתים , )'וכו, projective-identification, תגובות
 עוקצנות במקום תוקפנות מכילות אותן בגרסה מעודנת כמו

לעיתים נעשה שימוש בפנטזיות שאינן קשורות . גלויה
הנחות " אתמתאר ) 1995(  ביון.במערכות היחסים המנועות

כמהלכים , בקבוצות) basic assumptions ("יסודה
ניתן ו מדיון בנושאים כאוביםהגנתיים שמטרתם להימנע 

נושא זה יידון (ות שכר כאל מערכות יחסים ניהןלאלהתייחס 
" משחקים" לגבי חלק מהוא הדיןה) .חמישיבפירוט בפרק 

 –למשל ) Eric Berne, 1961(שמתאר אריק ברן 
  ".אילולא אתה"
  

חסים נרכשות אינן נתפסות תמיד באופן מפורש מערכות י   
דוגמה הממחישה זאת משמשת גם דוגמה . מערכות הגנהכ
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לאופן בו נוטים מטופלים פסיכוטיים לספק את מערכת 
חשים פחד מפני מערכות יחסים  כשהם היחסים הנרכשת

  .משפחתיותנסיבות מנועות ב
  

 בגלל בשנות העשרים לחייו אושפז חשביםאיש מ, טירן   
תלונתו העיקרית . סכיזופרניה בעלת מאפיינים קטטוניים

 כל  ממנישכחנ כי יוכל לשוב למקצועאלעולם לא " :הייתה
חודשים .  מאוחר יותר נאלם לחלוטין". בעברתישידע

עניין , לכאורה, בלי לגלות לשבת בפינה ארוכים נהג
איחר אחד המטפלים כש .בפגישות המשפחתיותבמתרחש 

, טירן פתח, הטיפול היקרזמן  וגרע מוליתלהגיע לפגישה טיפ
:  על מצבונאום ארוךהפגישה באת , זה חודשיםמלראשונה 

לעולם לא אוכל . שכחתי את כל  שידעתי? מה יהיה בסופי"
מנעו אלה מתמשכות תלונות "  .....שוב להיות איש מקצוע
 הביעו ,בתוכםטירן ו בני המשפחה. דיון בכל נושא אחר
השיח -להשתתף ברבהמפתיעה ל יכולתו תמיהה על רצונו וע

 אחד המטפליםשהעלה מ .אם גם בדרכו המקוננת, ליהטיפו
ביע  חלק מהפגישה הטיפולית האת נושא האיחור שגזל

להגן על יתר בני המשפחה , אולי,  מנסהטירןהשערה ש
האחרים מפני הבעת ביקורת גלויה על המטפלים בגין 

בקר לבקושי לאחר דיון . איחורם מחשש מאבדן אהדתם
היה זה , אובדן החיבה:  הפורענותמחששדמות סמכותית 

תפקידם של אנשים לדעתי : "שחדל להתלונן ומלמל, טירן
  ".גיע בזמןאחראיים  לה

  
 של בני משפחתו להתמודד קושי חש באופן לא מודע בטירן 

דמות עם מצבים בהם הם נדרשים להעביר ביקורת על 
לחזור בתזמון המסוים , בצורה לא מודעת, ובחר, סמכותית
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את מערכת היחסים בדרך זו לספק , ולפתוח בתלונותיו
 להימנע מהצורך בהעברת תואפשר לבני משפחשת, הנרכשת

היה זה , ןהובפורש האירוע ולאחר ש. ביקורת על האיחור
 שנטל על עצמו את האחריות והעז לבטא בגלוי את טירןשוב 

, מון המיוחדנאומו המפתיע בתז. המנועהמערכת היחסים 
 כמו,  להפיכת העצמי לשעיר לעזאזלקלאסיתדוגמה מהווה 
שהקריבה את שפיותה על מזבח השמירה על כבוד , חבצלת
השילוב של אישיות סכיזופרנית והצעת שנראה . אמה

מערכת יחסים נרכשת עבור בני המשפחה האחרים אינו 
 מאפיין להתנהגותם של חלק מהמטופלים אלא, מקרי

  .המזוהים
  
  ספרהאמו. באופן פעיל בפגישותהמשיך להשתתף  טירן   

היא בוכה ו, תינוקה, בנהבכל פעם כשעל מצוקה שחשה 
 לבל,  חלפו ארבע שעותיניקו בטרם מלגשת אליו ולהתנמנע

. נהוגותת הקפדניות שהיו והוראות הרפואיהתפר את 
מו  כעס על אחד  בחלו. חלוםטירן סיפר עוקבתבפגישה ה
כעסו לא היה מופנה כלפי . רפאה פרטית שפתח מהמטפלים

אלא על סדר , ליו לשלם עבור הטיפולהעובדה שיהיה ע
 זיכרונותיה .זמן נוחהפגישות החדש שלא אפשר לו לבחור 

רגישות ההדגישו עוד יותר את , טירןשל האם וחלומו של 
והוסיפו מימד נוסף ) המטפל(אובייקט ההמיוחדת לאיחור של 

  .למשמעותו
  

 ידידה שעבדה במחלקה טירןת סוף הטיפול הזכיר      לקרא
באחת משיחותיהם על עבודתה . לניתוחי חזה

כפיזיותרפיסטית ספרה לו על הכאב הרב הכרוך בתרגילים 
שלאחר הניתוח ושלמרות מחאות המטופלים היא מוצאת 
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כמעט כופה עליהם להתמיד ולתרגל למרות , עצמה משדלת
שתחררים מהאשפוז הכאב ועל הסיפוק שהיא חשה כשהם מ

 ביום טירןבשיחת הסיכום שניהלתי עם . וקומתם זקופה
 לענות עלהתקשיתי " ?האם אני סכיזופרני: " שאלשחרורו
 בגלל הקונוטציות השליליות הכרוכות באזכור שמה שאלה זו
" אני מניח שסבלת לא מעט במהלך הטיפול. "מחלהשל ה
את סבלם , אתה זוכר את ידידתך הפיזיותרפיסטית. "פתחתי

את התמדתה ואת הסיפוק שחשה כשהשתחררו , של מטופליה
למרות הקושי והסבל עשינו כמיטב יכולתנו ?' זקופים'

והיום שבחשיפה ובטיפול בשלל הבעיות שהעיבו על חייך 
האם אתה :  אתהתגיד עכשיו . שהייתכפי' זקוף'אתה 

  " ?סכיזופרני
  

יכואנליטי הטפול הפסמאופיין , )1956 (עזריאלעל פי      
כשיטה המאפשרת למטופלים לוותר על מערכות יחסים 

, גבוליות, נוירוטיות, "פתולוגיות", סתגלניותנרכשות בלתי 
שהיו , סתגלניותיחסים פסיכוטיות ולהחליפן במערכות 

מודע אל הפחד הבלתי -מאחר שנקשרו בלא, מנועות בעבר
זו ניתן להשיג מטרה טיפולית . רציונאלי מפני הפורענויות

פירוש שלם שאני מעדיף לכנותו  בפיו כונהיישום של מה שב
  ".רובדי-פירוש תלת"
  

 שלוש  את      במצב אידיאלי יכיל הפירוש התלת רובדי
  :מערכות היחסים

עכשווית ומנגנוני הגנה מערכת היחסים הנרכשת ה.1  
  .שתרמו ליצירתה

  .מערכת היחסים המנועה. 2  
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והקשר הסיבתי  של הפורענות הדמיונית תיאור. 3
  .בינה לבין מערכת היחסים המנועה

  
 ניתן להשוות את מתן הפירוש למעין הזמנה למטופל 

של " כאן ועכשיו"ליישם את ההתייחסות המנועה ב
ההעברה ולהיווכח דרך בוחן מציאות שאין היא גוררת 

  .  בהכרח את הפורענות המאיימת
  

, )Alexander & French 1958,( 'אלכסנדר ופרנץ  
את המטפל מפצה הרגשית המתקנת בה חוויה ה אתהציעו 

 ות שליליותהמטופל על חוויות התפתחותיות מוקדמ
אובייקטים זו של הל מנוגדתהתנהגות התנסות בבאמצעות 
החוויה הרגשית " את ראה, לעומתם, עזריאל. המקוריים
 בין  המדומהסיבתיקשר ניתוק עקבי של הב" המתקנת

. ן הפורענות דרך בוחן המציאותכת היחסים המנועה לבימער
התערבות כאל  'אלכסנדר ופרנץ אתייחס לשיטת

   .נה פירושפויטית שאיפסיכותר
  

במידת הפחתת עצמת  המשוער נמדדתיעילות הפירוש    
הקשר הסיבתי בין ההתייחסות המנועה לבין הפורענות 
והמרת ההתייחסות המנועה בגלויה יותר וקרובה יותר 

  . לתודעה
  

ם  מחשש שאקפואה שישבה מטופלת צעירה  אותה    למשל
פירשתי את  .י תסרס אות ואז להתקרב אליהתפתהאתתנועע 

ישיבתה הקפואה כביטוי לפחדיה ובתגובה הסמיקה וגלתה 
 כפי שהודגם במקרה  .התעוררות רגשות מינייםשל סימנים 
שהיה לאסרטיבי משנותק הקשר הסיבתי בין , ידידיה
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מוביל , לבין הפורענות בהעברהמערכת היחסים המנועה 
ערכות במהשיפור התוך טיפולי בתהליך הכללה לשיפור גם 

   .יחסים שמחוץ להעברה
  
 לא תמיד ניתן להסיק מהחומר הקליני שהפרכת הקשר   

הסיבתי בין ההתייחסות המנועה לבין הפורענות חייבת להיות 
" ועכשיו-כאן" יש להתייחס אל העם זאת .במסגרת ההעברה

,  למבחן המציאותאמין ביותרהעברה כאל המקום השל ה
בו ניתן להתמודד אף עם הקשרים הסיבתיים הקשים  ש

, חמורה פסיכופתולוגיהב .כמו פסיכוזות,  והמסובכים ביותר
קיימת סכנה , כשהפירושים אינם ניתנים במסגרת ההעברה

או שההטבות תהיינה זמניות שליליות תרפויטיות לתגובות 
  ) 122 'ע, ניתכלראה . (בלבד

  
 ים אקראי,ון היגדיםארגהמציעות מספר דוגמאות    אציג 
  .רובדיים-ים תלתלפירוש, לכאורה

  
מתנשפת לפגישה הגיעה ,  רקדנית חובבת צעירה,   שפירית
בקשה עוד טרם התיישבה . צה במעלה המדרגותרלאחר ש

חזרה במועד התחול ש, לשנות את שעת הפגישה הבאה
לאחר .  להשתתףיאול בו אמורה ההאחרונה של מופע מח

שהייתה מגיעה  ןציימצאה לנכון ל, ינוי מועד הפגישהש
 ולאו דווקא משום –ית גם בשעה המקורבכל מקרה  לפגישה

אלא כתירוץ להיעדרות מהמופע , חשובה להשהפגישה 
 מפחד רועדת, היא ישבה.  עוררה בה פחדושההשתתפות ב
 ת דלת טריק אוה  פתיח, צעדים חולפיםושמענבכל פעם ש
  .מחוץ לחדר
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  : הפירוש שהוצג   
. חשוב לי להגיע לפגישה אתךלא : "מערכת יחסים נרכשת• 

זה תירוץ להשגת מטרה שאתעקש , אם אגיע למרות הקשיים
  ."אחרת

 . לי מאודהחשובהפגישה אתך : "מערכת יחסים מנועה• 
לכן רצתי במעלה , סיד אפילו דקה להפוכנהאינני מ
גברים בכלל  למשוך אותך וחשוב לי ,ה מזאתיתר. המדרגות
, אבל עלי להסוות זאת,  הצגת יופיי במופע המחולבאמצעות
  "...מכיוון ש

הנשים , אני חוששת מפני יריבות אדיפאליות: "פורענות• 
 הקולות שמחוץ לחדרמ -ועכשיו -בכאן, ובפגישה, שבקהל

  ". שבדמיוני הן אותן יריבות
  

ולאחר מספר  לרעוד שפיריתה התערבות זו חדל   בעקבות 
 ונהנתה מאוד  שהצליחה להשתחרר מהפחדפגישות סיפרה לי

  .מהשתתפותה במופע
  

ממנה  אונות -בגלל איןהגיע לטיפול , 35 כבן ,יחזקאל    
שנים מספר  עזב לפני : הציג את הסיפור הבאו לאחרונה סבל

 לעבוד התחילבו שירת בתפקיד שליש ו, את צבא הקבע
 עד מהרה כישוריו העלו אותו. ה בתעשיית המזוןבחברה גדול

תוך שימוש נבון בכישוריו . לתפקיד מנהל כוח אדם בכיר
 שעמדה על סף פשיטת רגלהצליח להציל את החברה בניהול 

היה  תהליך שיקום החברה. ולהחזירה למצב כלכלי יציב
 כרוך בחיכוכים ובהעברת ביקורת על בעלי החברה הזוטרים

.  הבכיריםהמנהלים בפני וציאו דיבתו רעההחשו מאוימים וש
 מערכת היחסים העכורה גרמה לבסוף לפיטוריו והוא חזר

  . אך במשכורת נמוכה בהרבהניהולילצבא הקבע בתפקיד 
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  .מיניהאון בין הל הצלחה         הפירוש שהוצע יצר קשר בין
אני מונע מעצמי את הפוטנטיות : "תמערכת יחסים נרכש• 

  ."...ציה לאימפוטנונסוג
מכיוון שאם אצליח בתפקיד : "מערכת יחסים מנועה•  

  ...."וגם במיטה אביא על עצמי
נציגי דמות האב ,  הסמכויותזעם: "פורענות פרנואידית• 
ידי - השפע המוצע עלאשר יגזלו את, ]בעלי החברה[

  ."האובייקט בו אני חושק
  

אמר  ",זוכ על הנושא מנקודת מבט תיעולם לא חשבמ"   
חשש נוסף מפני דמות באסוציאציה והעלה , אליחזק

אפשרי מדירתו השכורה עקב חילוקי  פחד מסילוק: סמכותית
, שיחה נוספת כעבור שבועייםב. בעל הדירהבינו לבין דעות 

  . נעלםתסמיןדיווח שה
  

שפירית  וגם במקרה של יחזקאלשל    למרות שגם במקרה 
 הגיונינראה , לפירוש מילולית מאשרת הייתה הסכמהלא 

 ניימן . הפירושת ליעילותסמיניםלייחס את היעלמות ה
)Naiman, 1968 (זמן בין הפירוש לבין סמיכות בטען ש

 הצליחה שפירית .שר הסיבתי ביניהםקתומכת בתוצאותיו 
 להיות חזר יחזקאל ובאמצעות הריקוד היופייליהנות מהצגת 

  .פוטנטי
     

בשני . היגיוןץ  תשביםתרו פלדרך בה?     למה הדבר דומה
 מוסווה בתוך ההיגדים המופיעים ,המקרים קיים הפתרון

בשני . בהגדרות התשבץ ובאסוציאציות שמעלה המטופל
כמו , משניים,  מקובליםהמקרים יש להמיר דפוסי חשיבה

אני נוהג  .ראשונית, חשיבה אסוציאטיביתב, סיבתיות נוקשה
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ם עליכ, אם רצונכם לטפל בחולי נפש: "ילומר לתלמידי
את הפירוש היעיל בטיפול ניתן " .להשתמש בדרכי חשיבתם

 הסוואההדי היפוך תהליכי לדלות מתוך החומר הלטנטי על י
 התקת הדגש מן :הדומים לאלה הנהוגים בהגדרות התשבץ

התקת אמוציות מדמויות משמעותיות , העיקר אל התפל
פירוק מילים או , תהליכי תצורת תגובה, לדמויות שוליות

 .ותועוד כהנה וכהנה הסווא שימוש במילים נרדפות ,היפוכן
 תהליך Second Thoughts) 1967( תיאר בספרו ביון

 בו מפוזר החומר הלטנטי על פני מספר הסוואה מורכב
  . תפגישו

  
כשם שבתשבץ ההיגיון מצויה התשובה הנכונה בצורה      

כך מצוי החומר להבניית הפירוש בצורה , מוסווית ברמזים
: ל" וכבר אמרו חז. המטופלי" בהיגדים המובעים עמוסווית

 נטבע בעגה המקצועית".  בהכולאדהפוך בה והפוך בה "
הקשבה באוזן : "הקשבה אסוציאטיביתתיאור ביטוי ל
  ."השלישית

  
    דוגמה לשימוש במילים נרדפות כהסוואה מצאתי בחלומה 

מרגלית יקרה חבויה במעמקי הים כשאיש : "של מטופלת
 שהאשימה פנינהשם המטופלת היה ." ע על קיומהאינו יוד

מן הסתם היה הפירוש . את אביה שאינו מעריך אותה
הינך אותה מרגלית יקרה , פנינה, את": שהצעתי לחלומה

הוא בעצם אביך ואולי גם ...חבויה במעמקי הים ואיש אינו
  ."  אני

             
, יתדל .לכאורה  לשימוש בהיגד לא רלוונטי   להלן דוגמה

בזמן דיון בשלבים רגישים  .מטופלת מזה שנתיים
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בהתפתחותה היא מודיעה לפתע שברצונה להפסיק את 
כשהייתה  שנשימה היא ממשיכה ומספרת באותה .הטיפול

 ניצלה דלית. בידיה השמיר אחיה התינוק ל הופקדה קטנהילד
 של התינוק  ונגעה באבריו האינטימייםההוריאת היעדרות 

  . הישן
  

בו ,  זה של הטיפולבשלב רגיש, ת חוששדלית :פירוש     ה
 היא נתונה בידי המטפלוחשפים ננימי נשמתה האינטימיים 

את היותה   המטפלנצלי ,נטולת הגנות כמו התינוק הישן
סיפוק להחשופים  ים אינטימייהחסרת הגנה וייגע ברגשות

אני נשארת . ניצחת: " הייתהדלית תגובת .האישיים וצרכי
  " .בטיפול

    
 כמטופלת )21' ע( תוארה בפרק הראשון  בהט    

אתייחס לקטע בו פירשה המטפלת  . סכיזופרנית פרנואידית
  ליצור קשר עין ואתאים אותו לשלושת הרבדיםהאת הקושי

מרוחק , נחשף קשר קר טיפול המשפחתי ב.עזריאללפי 
תחת הבן שנולדה לבת  סלח לעולםשלא וכועס של אב 

מוכנה , שדרה מסרים כפוליםש אם המקווה וצביעות של
, להביא להחלמתהלטפל בביתה כל חייה ולעשות כל דבר 

התרופות מקהות את שביודעה , כמו טיפול תרופתי יקר
בקפדנות זהירה את הבת לנהוג מ. רגשותיה ושנואות עליה

יא השבאותה נשימה מתפארת בעודה על פי הוראות הרופא 
  .משקאות חריפיםשותה בסתר  על הרופא ומהעריעצמה מ

  : פירוש תלת רובדי
  
  ." הזולתאינני מעיזה להביט בעיני: "מערכת יחסים נרכשת• 
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הדק את הקשר אני משתוקקת ל: "מערכת יחסים מנועה• 
  ". קשר עיןאיתך באמצעות

ם אעשה ני נמנעת מקשר עין כיוון שאא: "פורענות• 
דוחה , אני עלולה לפגוש את אותו מבט קר, זאת
ר איים להרוג את עצמיותי ביחסי עם אש, מיתצומ

  ."הורי
  
תואם   הוא.22 'בעת התגובה לפירוש זה תיארתי א

הניצוץ בעיני   ",קוהוטאת ציר ההתפתחות על פי 
ניתן ליישום רובדי - שפירוש תלתותומך בטיעון" האם

, אר מקרה נוסףהשישי את בפרק .בכל ציר התפתחות
 פתחותצירי התבו ניתן פירוש שכלל זה בצד זה 

  )129-131 'ע, נרקיס. (קוהוטיאניים ומאהלריאניים
  

  פירושלשתמחיש תוצאות מאכזבות דוגמה הבאה    ה
  " .ועכשיו-כאן"שהחמיץ את מבחן המציאות ב

  
ות  שלמרדווחה,  צעירהקהאלקטרוני טכנאית ,   ימימה

.  עם בעלהלשכבחודשים מידית היא נמנעת כבר 'שאינה פריג
 בטיפול. הנאהת בעלה להעניק לה  ביכולוהתברר שקנאה

את עצמה בעוד ש"  חבית של דבש" העניקה לו את הכינוי
תביא ה תחששה שקנאשתברר מ. הדובהשוותה לפו 

 תוקפנות/ הקנאהמןלהתגונן כדי . תוקפנות הרסנית כלפיול
 אפשר לה עם בעלהסירובה לשכב : התלותיחסי הפכה את 

שהיה שווה ערך , בהענקת הסיפוקלדמיין את עצמה שולטת 
  . בהענקת הנאהבעיניה לשליטתו של בעלה 

  :פירוש
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אני  בהימנעות מיחסי מין : "מערכת יחסים נרכשת• 
 בי התלוינאתו אלא ה, י תלויה בוין הנאתאש מדמיינת

  ]."הגנה מאנית[
 שהוא הנאה לאני זקוקה: "כת יחסים מנועהמער• 
  ".יכולתו להעניקומקנאה ב]  'חבית הדבש'[ לי עניקמ

הקנאה עלולה להביא : " דפרסיביתפורענות• 
  ." בעתידהנאהלתוקפנות הרסנית כלפיו ולהרוס 

  
אך בשעת הטיפול הבאה ,  קיבלה את הפירוש   ימימה

 רכילות תישמע.  " המינית שינוי בהתנהגותהדווחה שלא חל
אבל אינני יכולה לדבר על "מטפלת ל ספרה" ,עליךמרושעת 

התנהגותה בהעברה כלפי ." פולה מתאים לטיאין זכי , כך
: פי בעלה להתנהגותה כלשוות ערך ,איפא, המטפלת הייתה

 הסיפוקדחתה את מתן מיד  ותחילה עוררה את סקרנותה
התלות  הצליחה להפוך את מצב כך.  המסקרןמידעה תעימנב

 ההי.  תלויה במידע שהסתירההתוהפכה אשלה במטפלת ו
הרסנית -תוקפניתחששה להפוך עליה לפעול בדרך זו בגלל 

פירושו .  המטפלת עקב קנאתה ביכולתה לתת פירושיםכלפי
העתק מדויק של הפירוש שניתן בפגישה של אירוע זה היה 

בעקבות השלמת  .הקודמת בתוספת המרכיב ההעברתי
 פירשה שבכל פעם שימימה עירהההפירוש בהעברה 

 . בה זעם רבניצת, ל ערך שנראה לה בעפירושהמטפלת 
 בהכרחשקנאתה הזועמת אינה  ימימההבינה  מש,עכשיו
  . פעילות מינית עם בעלה מתיהנולו יכלה לחזור, הרסנית

  
 ן היחזקאל של ושפירית ל מערכות היחסים הנרכשות ש

ך השתמשה בפיחות ער, שפירית. מערכות יחסים רווחות
במקרים . גברים בכללו המטפל הזכר במקרה זה, האובייקט
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 ,שתי הגישות ולעיתיםייקט  האובהפוכים תימצא האדרת
 אובייקטאותו  כלפי או,  אובייקטים שוניםמופנות כלפי

, ת שני צדדים למטבע אחפיחות והאדרה הם. לסירוגין
  בשוויון הסכנה הטמונה.עם האובייקט משוויון ותהימנע

והשפילה אותי לסירוגין כי  אדירהשה עדנהידי -הומחשה על
הגוררים ,  יחסי מין והריון, קרבה פירושם בינינויחסי שוויון 

דוגמה נוספת . כמו אם, אדיפאלית תחרותית דמות תנקמ
 מושא, א מאהב דמיוניילמערכת יחסים נרכשת נפוצה ה

 פורענויות שונות אסור מחששש, לרגשות ליבידינאליים
 המרה של .בת זוג\ כבןמציאותיאובייקט ל הפנותםל

סיפוק מ תהימנעו מאפשרת, מציאותייםמדומים באובייקטים 
 כזה נקשר כיוון שסיפוק, מציאותיועם אובייקט אמיתי שלם 
 יריבים תפחד מנקמ, הרס האובייקטבפחד מפני פורענות כמו 

שהיא מוצהרת בפרט כ,  התאהבות במטפל.'אדיפאליים וכו
  .רכשתמתפרשת לעתים כמערכת יחסים נ, בגלוי

   
 מותיו חלוניתוח. התאהב במטפלתש הצהיר מטופל צעיר

 באהבהשתקווה החוסר ב להענשה עצמית ף שאיפהשיק
 חמורמדומה עונש ל תחליף ,חסרת התקווה בנסיבות אלה

" גרם"  הריונהעל שבכמיהתו להרס, הוצאה להורג, יותר
  .לאמו להפיל

   
 של אימוץ תדמית רווחת נוספת היא מערכת יחסים נרכשת 

 על  או תלונהיחזקאל  אצלאימפוטנציהה  כמונחיתות מינית
  .בר מין קטןאי
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  :לפירוש דוגמא
 פנטזיה  לגבי לאמץעלי : "מערכת יחסים נרכשת• 

ידי התעסקות  בממדיו -גודל איבר המין שלי על
  ", הקטנים

אמת שלי על  ההאם תתגל: "מערכת יחסים מנועה• 
בכל ,  של האב או נציגיומזהגדול ה,  של האיברממדיו

  "'כאן ועכשיו'
  ."סירוסנש באיע: "פורענות פרנואידית•   

שני ב בשתי פנטזיות כמתואר נצפתה   מערכת התייחסויות  
אחד חזה בדמיונו את כל איברי המין בעולם ה .מטופלים

. נכרתים,  ממידה מסוימתיםרגוחה אלהו, מונחים זה לצד זה
 איבר מינו בסירוס  בשעת מסתכן טיפח פנטזיה בה  שניה

  .זקפה
  

ו ראשית רצף שלנמצאות ע   מערכות היחסים הנרכשות 
 ים  סימפטומהמשכו, סתגלנית, התנהגות נורמאלית

הן . מצבים פסיכוטייםעד , נוירוטיות והפרעות אישיות
 .Mrכמו  אופיו הנרקיסיסטי של ,  להימשך כל החייםיכולות

Zחלומה של מו כ, בנות חלוףעשויות להיות הן .  של קוהוט
שהוא הווה אומר , ספר לה המטפל את צרותיומבו , חמדה

בה ה שיטה מזכיר את, היפוך זה של מצב התלות. תלוי בה
שעוררה את סקרנות המטפלת ומנעה את , ימימההשתמשה 
, נרכשתהיחסים ה מערכת  נועדהחמדהבמקרה  של . סיפוקה

-וראלאיה ה להגן על המטפל מפני נטיות,היפוך התלות
סמלי  ובאו לביטוי תלותסדיסטיות שהיו נטועות עמוק ב

 )McDougal, 1986(דוגל -מק  גם.יפורנייםבכסיסת צ
. ה דוגמה של פורענות הכרוכה באגרסיה אוראליתציגמ

,  המטפלת אתתחושש שרעבתנותו החמדנית מרוקנמטופל 
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 אינה יכולה מטפלתהו בינקותו את שדי אמו שרוקן כשם
  .את כובד משקלולשאת 

  
 להתייחס לפסיכוזות כאל פרות הפסיכואנליטית נוטהס   ה
 , שותמערכות יחסים נרככאל  הווה אומר ,וני הגנהמנגנ

Arlow & Brenner, 1969. ובאקיני 'גGiovacchini 
התמוטטות סכיזופרנית מטופלת שחוותה תאר מ) (1969
. מילים-על גבול סלט, תרו בחוסר תקשהתבטאהש, חריפה

ן הגנה מפני כמנגנוהחריפה  ובאקיני פירש את ההתמוטטות'ג
תחה כשנדרשה המטופלת ליטול חרדה דיכאונית שהתפ

ולהסיע ילדים למעון בעוד היא פוחדת שתגרום  אחריות
תיארה מערכת ) Segal, 1972(סיגל . לתאונת דרכים
מערכות יחסים מנועות שנקשרו בפני  כהגנהמחשבות שווא 

פורענויות שנבעו מהתנסויות טראומטיות בילדות ב
  . המוקדמת

  
 הינה מערכת יחסים טית קוהרנצורהיכולת לתקשר ב     אי ה

היא מנגנון . בפרט בקבוצות גדולות,  בקבוצותשת נפוצהכנר
 רגשות הגנה נוח בפני עיסוק בנושאים כאובים וחשיפת

) .חמישיראה פרק  ( לפחד מפני פורענויותהעלולים לגרום 
בצורת  באופן דומה להפרעות ייחסתמ) 1965 (סרלס

 מסוכנת  מחשבהירתסלה"אמצעי  ומתאר אותן כחשיבהה
כמו דג הנבלע ,  רלוונטיותלאים של מחשבות תוך במאוד 

   ".בלהקת דגים שלכולם חזות שווה
  

לים סכיזופרניים שדיברו  במטופםפעלא כמדריך נתקלתי    
ניסו למנוע  ומנושא לנושאדילגו , בשפה משובשת

ת מטופל. שוור ואת פיהחומר המוצגהבנת  את ממטפליהם
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דיון ברגשותיה הארוטיים כלפי ה מנענהגה כך שסכיזופרנית 
בלתי נסבל אם יידחו , מפחד שתפתח זעם הרסני, המטפל

 ופל סכיזופרני אחר נקט גם הואמט. רגשות אלה באופן בוטה
ניסיון להדוף ב,  מנושא לנושאמדלג, תקשורת מבולבלת

זו  קנאה . של המטפל להביןכושרורגשות קנאה עזים כלפי 
 בשני . על המטפלהרסניות להתקפות  עלולה להביאהייתה

לאחר הפכה התקשורת למובנת , יםמקרים נוספבהמקרים ו
מטופל סכיזופרני אינטליגנטי בצורה יוצאת . רוש מתאיםפי

 ,מחשבות-חווה חסימתהוא . דופן טיפח מחשבות הרס עצמי
blocking, לדעתו, פעלותיאר אותה כמנגנון משוב המו ,

 יש להניח.  חזורלאהתקרב לנקודת וא מבכל פעם שה
לים מנגנוני חסימה י מפענוספיםמטופלים סכיזופרניים ש

 תאסוציאטיביבהתקרבם למחשבות הקשורות , דומים
אופן המוגדרות ב, בצורת החשיבה הפרעות .לתכנים מסוכנים

,  לסכיזופרניהמסורתי רק כסימנים אבחנתיים מאפיינים
כמערכות , מתבררות לעתים קרובות כמהלכים הגנתיים

  .טיי נרכשות הניתנות לטיפול פסיכותרפויחסים
  

 ,Mendelson & Silverman (מנדלסון וסילוורמן   
שהפרעות הציגו תוצאות ניסויים התומכות בהנחה ) 1982

 לא מחשבותמושפעות משל סכיזופרנים חשיבה בצורת ה
לקבוצות  סיפית-עזרת ניסוי בו הציגו תת  ב.ותמודע

יצרו  תסיכודינאמי פחומר טעוןסכיזופרניים  מטופלים
מניסוי זה אפשר להסיק . חשיבהבצורת ההחמרה בהפרעות 

באמצעים  כשם שניתן להחמיר הפרעות בצורת החשיבהש
למשל , ות הפרעות אלה ניתן לגרום להיעלמ,פסיכולוגיים

 דרזנין ראה  .בפירושים המנטרלים את הפחד מפורענויות
)1993(.  
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 פרק רביעי
  :ספציפיות הפירוש

  ה באמצעות פירוש בודדפסיכותרפי
  

מספר י "עבפרק זה    יעילותו של הפירוש הקולע נתמכת 
 הייתה בהם, )(Springmann 1979, 1978, מקרים

שהתבסס על חומר אנליטית מורכבת מפירוש העבודה ה
פירוש לכבו רוההמטופל היגדי . מי בודדשנאסף בראיון דינא

- שר החד וניתן לעקוב אחר הקוהוצגו בפני, אחד או שניים
   .משמעי בין הפירוש לבין השינוי

  
) Sifneos, 1977( סיפנאוס, )Malan, 1975(מאלאן    

נפשי - שינוי תוךגושממסוימות בנסיבות שואחרים דיווחו 
עם זאת . בעל ערך טיפולי בפגישה טיפולית דינאמית אחת

עדכנית דיווחים מועטים על הבספרות האנליטית  מובאים
נוצר הרושם שאתאר וסוג הצרים מהצלחתם של טיפולים ק

ברוח זו . שטיפולים דינאמיים הם תהליכים ממושכים מטבעם
מוסבר התהליך למטופלים ומן הסתם נוצרת נבואה 

 מתאר (Ormeland, 1976)אורמלנד . המגשימה את עצמה
 ממלכודת כזאת מסיבות של העברה טיפול בו נמלט בקושי

  .נגדית
  

יש להקדיש מחשבה שטענה איני מתיימר להיות מקורי ב   
, 1973 (מאלאן. עמוקה יותר לגישה הטיפולית קצרת הטווח

 ,Davanloo(דוונלו , )Mann, 1978(מאן ) 1976
מיעוט . טענו זאת כבר בעבר) 1977(וסיפנאוס ) 1978
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הדיווחים בספרות על אנליזות קצרות מעיד לדעתי שמסרים 
  . לב הראויההשומת אלה לא זכו לת

  
 שפסיכותרפיות  אתאר דוגמאות המעידותזהפרק     ב

בכל .  הכחדהסכנתפרשניות דינאמיות קצרות אינן זן נדיר ב
גרום לשינוי הצליח פירוש בודד ל, אחד המקרים שיוצגו

 את חייו או את חייהם שינהונפשי שהתמיד לאורך זמן -תוך
 העומד תיאורטיחומר ההאסקור את . של האנשים המעורבים

אתמקד  ועזריאל של רובדי- התלתהפירוש בבסיס מבנה
  .כמרכיב חיוני בפירוש" ועכשיו-כאן"שייחס ל בחשיבות

  
הראיון הדינאמי "על  התבססוקצרים הטיפולים    ה

מטרת ראיון . באלינט בעקבות מאלאןשהציע " האבחנתי
קדמו ש היא להגיע להבנה מלאה ועמוקה של הנסיבות כזה

 מעותם הדינאמיתלנסות להבין את מש, להופעת הסימפטומים
השערה דינאמית ) "1963(ן מאלאולנסח את שהגדיר 

לנוסחה " השערה דינאמית מזערית"ניתן להשוות " .מזערית
תוך ,  משמעותיהיגד את הנתונים הפסיכודינאמיים להמרכזת

נוסחה זו תשמש . טיותשערות תיאורשימוש מינימאלי בה
ת רקצהפסיכותרפיה שסביבו תתפתח , "וקדמ"מאוחר יותר 

  . מאלאן של מועדה
  

 מאלאןהתהליך המקורי של     ניסיתי לקצר עוד את 
י  תרגמתניסחתי לעצמי את ההשערה הדינאמית המזעריתכשו

, כבר בפגישה האבחנתית למונחים מובנים למטופלאותה 
 תהכל.  או להעביר לאדם שלישי,עצמואותם יוכל ליישם על 

ראיון "ה את הפכה, השערת הפירוש בראיון האבחנתי
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 טכניקה ,"ראיון טיפולי דינאמי"ל" דינאמיהאבחנתי ה
  .הוכיחה עצמה במקרים לא מעטיםש
  

  .דוגמאות
  

 במחלקה אושפז, 40קבע כבן -אקצין צנחנים בצב,     לביא
 הוא סבל . קשה בקרב החווה הסיניתפציעהאחר לכירורגית 

למרות שלא היו .  שלישיתמשברים פתוחים ומכוויות בדרגה
במהירות הפיזי הידרדר מצבו ,  בטיפול בפציעותיוסיבוכים

נסומניה ולחוסר הידרדרות יוחסה לאיה. והוערך כקריטי
יתף  שלביא. הוזמנתי לייעוץ.  בהרעבה עצמיתתיאבון שגבל

די השינה ואת  את נדוהוא ייחס. דיבר בחופשיות ופעולה
 שיביאו אותו אל סף המוותשברור היה לו , חוסר התיאבון

 עצמו אשם שהוא, ניחה לוהא לרדנית שטומחשבה ל
 יבשוחה כשפלג גופכרעתי " ,אמר" ,כמפקד" .בפציעתו

על מנת לתכנן בצורה נכונה את המשך , העליון חשוף
חייל ו ,נסוג אל תוך השוחה, ופגע קליע בקסדתכש"  .קרבה

 .יד-רימוןלתוכה התקרב והטיל , ניצל את ההזדמנותאויב 
גרמה שהיא " פחדנית"התנהגותו ה שלביאמכך הסיק 

  .לפציעתו
  

 יתגובת הייתה." ה שלךאשמהבין את רגשי מ יננאי"   
רפלקס בלתי זה  .ךכל חייל היה מגיב כמו: "ספונטאניתה

סה להידמות נמ לביאש בנתישיחה המתוך המשך ה ".נשלט
 . ונוטל אחריות על כל שמשתבשלאימו הפרפקציוניסטית

שלראשונה  ידווח ללמחרת . עורג לביאנראה בתום הפגישה 
השיפור ,  השמחה הייתה מוקדמתלב א.ישן היטבמאז שנפצע 

הסימפטומים החריפים חזרו . נמשך ימים בודדים בלבד
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הבנתי שעלי לרדת . ייעוץ לתינקראשוב ופרצו ביתר שאת ו
 ששהו שאר הלוחמיםגורל  ללביאאת  תי שאל. הבעיהלעומק

שהתחבב ר צעיהתברר שבצוות הלוחמים היה . שוחהאותה ב
 התייחס ,בניםה חשוך ,לביא. מאותו רימוןנהרג שעליו ו

יצל את נף בו גם כשוו ולא היה מסוגל לנז כאל בנירעצל
ו נשקולא ניקה את  הזניח את חובותיו ,הפר משמעת, חיבתו
לאתר , מקלעןה, צעירהיה זה תפקידו של ה. "כראוי

 תקרב לשוחה והטילכאותו חייל שה, ולהשמיד מטרות אויב
אשם הוא השהנער לי נראה " .לביאאמר " .את הרימון

 ההלקאשה", הוספתי" ,אני חושב" .הערתי, "ךבפציעת
ך במודע הם  להאשים את ידיד שלךיכולתההעצמית וחוסר 

 הבסיהנדמה לי ש. תוצאה של רגשות מעורבים כלפיו
על היא שלא יכולת לאכוף  להאשמה העצמית תהאמיתי
  ".סמכות ומשמעתהצעיר 

  
  גרועהתחזוקמצב ר היה ביעצנשקו של השנזכר  לביא   

עכשיו נראה היה שנמצא בידי .  למעצור ברגע המכריעשגרם
נזכר בכעס אין  לביא: הפירושחומר שאפשר את השלמת 

גרמה  הרשלנות שכעס על, שנפגע שחש ברגע האונים
- לבנות פירוש תלתי זיכרון זה אפשר ל.להשבתת המקלע

  :רובדי
  

אני יכול להאשים : "נרכשתמערכת יחסים  •
  "רק את עצמי

נהג ברשלנות ידידי : "מערכת יחסים מנועה •
איני . מותוללרגע ייחלתי עד ש תי כעס.אשםוהוא 

 "יכול להודות בכעס כיוון ש
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ייחלתי למותו  אותו רגעב: "פורענות •
בלתי ם עמוקים ועלי לסבול רגשי אש, שנהרגומ

, יםהגיוני ובלתימודעים  אם כי בלתי ,נסבלים
 ."שבזעמי גרמתי למותו

•  
אותו  – הצעירהתפרצות זעם רצחני כלפי ל הביאהפירוש    

מכאן ואילך . פני שאיבד את הכרתוזעם שחווה כשנפצע ול
הוא שוחרר וחזר . משביעת רצוןלביא הייתה החלמתו של 

  .למשפחתו
  

 הוא. פגישת מעקבל לביאהזמנתי את          כעבר זמן ניכר
האירוע ן אך לא זכר פרטים מ, זר לומי שע כיתוזכר א

הוא סיפר לי שחזר  .המפגשים הטיפולייםן הטראומטי ומ
הפרעות השינה וחוסר התיאבון נעלמו , לחיים תקינים

 . לחלוטין ולא היה צורך בהתערבות פסיכיאטרית נוספת
  

ידי -עלאלי הופנה , שנים ואב לילד7נשוי , 30 כבן ,פיר   כ
חופשה ב כשהיה, ות קודםמספר שבוע. רופא המשפחה

 סיפר כפיר .הופיעה אימפוטנציה, לבנוןמילואים במשירות 
 כלפי יתרה ותחישנהג בק , עיליתד של יחידת"שהיה סמג

עמד הוא . קרב-מילוי נוהלי בטיחותבהקפיד  עיקרבו ייליוח
 ללא קסדה או ושוטטשלא י, יתחפרו היטב מדי לילה שעל כך
 , את מספר הנפגעיםמה צמצלמרות שקפדנות זו. 'ץ וכו"שכפ

בתום הלחימה . העלתה התנהגותו את חמתם של חייליו
כדי לזכות באהדת החיילים שעה זה . ודהוחלף מפקד הגד

 כפיר נישל את ן לעומקרדתתלונותיהם ומבלי להאחרון ל
תפקיד  למינה אותו השפיל אותו ו,ויתיומסמכו

 חששה כפיראשתו של ש עוד התברר .אדמיניסטרטיבי
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תקיפות  נאלץ לנהוג בכפירסי מין בתחילת נישואיהם ומיח
 ועד עד מהרה הבעיה נפתרה . שואיםעל מנת לממש את הני

  .להופעת האימפוטנציה נהנה הזוג מחיי מין מספקים
  

הדמיון בין המצב בחיי הנישואין לבין    שטחתי בפניו את 
בשני המקרים נאלץ לכפות את רצונו על . התנסותו בצבא

;  טובבחיי הנישואין הסתיים הדבר בכי. ובתםלט, אחרים
למרות . ה ובאובדן יוקרבצבא הסתיים האירוע בהכפשה

נראה שהחוויה , עוד לכפות את רצונו על אשתונאלץ שלא 
התנהגות שהטראומטית שעבר בצבא גרמה לו להרגיש 

כמערכת  אימפוטנציהוהופיעה  שיןנוע- בתיאה" תקיפה"
  .רכשתיחסים נ

  
לי  דיווח שפחה רופא המ.יע לפגישות נוספותופ לא הכפיר   
  .חזר לתפקוד מיני תקיןש
  

 הופנה ,םנשוי ואב לשני, 50 טכנאי רנטגן בכיר כבן ,    ליש
 כקודמו הגיע בגין. כפירידי רופא המשפחה שהפנה את -על

עד אז הגדיר את תפקודו . אימפוטנציה שהופיעה לאחרונה
פנה זמן קצר פני בפגישה הראשונה ספר של. המיני תקין
ראש ועד העובדים - ליושבתמנהכצעד ראשון הולפוליטיקה 

  נגדו קנוניהרקמו, ו בוקנאהת עמיתיואולם . במקום עבודתו
   . להתפטר ממשרתושאילצה אותו

  
שתואר בפרק , יחזקאל הזכיר לי את סיפורו שלסיפורו     

הצלחה שוות : פירוש דומה ועל כן בניתי )69 'ע(הקודם 
 יש לכן ופורענות, הצלחה גוררת אסון; און מיני לערך

ממדיות של -בניגוד לחד.  תפקוד מיני תקין,להימנע מהצלחה
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לא מודע את  באופן  לישרתם ,יחזקאלהתסמין של 
 יהאם תקבל: " אשתואהבתאימפוטנציה הזמנית כמבחן לה

  "? אימפוטנט,חלש וחסר אונים,  אותי גם מוכהכיותערי
  

שתי האחרונות  הוקדשו . פגישותטופל בשלוש  ליש   
מקבלת אותי , אשתי, אתהאם : " מודעלאלהבהרת המשפט ה

. מבחן כוחלהאימפוטנציה הייתה " ?שאני חזק ומתפקדרק כ
  .לתפקוד מיני תקין לישאת ר יחזזה הפירוש מתאים 

  
בשניהם . מרתקיםים לי בדיעבד    שני המקרים הבאים נרא

צד שלישי מבלי שהיו דרך  הועבר הפירוש אל המטופלים
יוזם , מודעים כלל שמתקיים טיפול ומבלי שפגשו במטפל

  . פנים אל פנים,הפירוש
  
מתמחה , נעמהר " את דטפלהציג מ   במקרה הראשון  

כיועץ המטפל ח בו הועסק " בביכירורגיתבמחלקה 
בהפסקות קפה , בפגישות אקראיותהוא סיפר ש. פסיכיאטרי

על מצב רוח ירוד  ומספרת נעמה תזרוח, או בחדר האוכל
קטעי הסיפורים הצטיירה חיבור מ. לאחרונההתוקף אותה 

דיכאון  נעמה תארתמלמעשה . לאיטה התמונה הבאה
 בתאונת דרכים והוא ,נועם ,נפצע בעלההופיע מאז ש

 שמאז טוענת חוזרת ונעמה. מאושפז במחלקה בה היא עובדת
פציעה  העד ."קרה לו משהו ששינה את יחסו אלי "פציעתו

 היה מתחשב נועם. היו ביניהם יחסי אהבה וכבוד הדדי
לא פעם סייעו לו שמקבל ברצון את עצותיה , בדעתה
מו כ, מריר וקצר רוח,  מאז הפציעה הפך מנוכר.להתקדם
תחילה ניסתה . שהיא מתנשאת ומנסה להשתלט עליורומז לה 
להכיל את יחסו העוין ,  לייחס את השינוי לפציעהנעמה
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התנהגות זו בעוינות נתקלה גם אבל כש, תו בהבנהולקבל או
ופורשה כהתנשאות הגיעה לסף שבירה וייחסה ביודעין את 

  .דיכאונה ליחסו העוין
  

 מתארת נעמה.  נולד במשפחת מצוקה מרובת ילדיםנועם   
הגיע בכוחות עצמו שרב תושייה ובעל ביטחון עצמי כ אותו

למשפחת  ת בהיא עצמה. ינדסאיות הלהומעט בתמיכתה 
 נועםכש, כאמור,  עד הפציעה היו יחסיהם שוויוניים.רופאים

  .מיכה המוראלית של אשתומהתנהנה 
   

- לנועםחילה ייחס המטפל את השינוי שחל ב     ת
P.T.S.D.נועם".  לטיפולנועם להפנות את נעמה והציע ל 

" תוו א להשתלט עליו ולשנותימצידיקבל זאת כניסיון נוסף 
 מספיק שעלי". על הסףאת ההצעה  דחתהו נעמה אמרה

   ". לעזרהיתילהסתיר שפנ
  

 השערה    המקרה הובא בפני קבוצת הדרכה שהעלתה
  :דינאמית מזערית

  
בה וברצון כל עוד חווה  באהנעמה קיבל את תמיכת נועם   

קרסה ה תשפז במחלקואכש.  שלהעצמו כאובייקט בלעדי
" עוד חולהסתם "לבעיני עצמו הוא הפך . זו לא מודעת הנחה

. ילדיה-תשומת ליבה עם יתר מטופליההיה עליו לחלוק את ו
לקבל את אהבתה ואת זעמו הלא מובן לא אפשר לו עוד 

  . תמיכתה האימהית
  

 עם אותה והוטל עליה לחלוק נעמהל צגהההשערה הו    
  .  מילים מתאימותברגע נוח ו בנועם
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הייתה לי שיחה . "מעודדת נעמה   במפגש הבא נראתה 
. מהות השברנדמה לי שהבין את " ,אמרה" נועםרוכה עם א

ההרמוניה חוזרים לשרור ו דמה לי שההבנההוא פחות עוין ונ
  ." בינינו

  
 לא ספרה לבעלה על פנייתה לעזרה נעמהלהניח ש   סביר 
 השינויים שקרו לא קישר את , מן הסתם, נועםחיצונית ו
, מהנעעוד נשמר קשר עם כל  .התערבות כזאתביניהם ל

   .זוגיות חזרה לתקנהשהלמטפל  דווחה
  

ש ובי לשנועםתיאורטית ניתן להשוות את תגובתו של      
 reaction-מערכת יחסי אובייקט סתגלנית שנבנתה כ

formationילד במשפחה ברוכת ילדים, ילדותו  לחוויות .
 את השיבוש כהפרה של הסכם נועם  חוהמתאיםפירוש לא ל

 שלילית תגובה תרפויטית, בזעםעם אשתו והגיב לא כתוב 
 להכיל את נעמהתחילה ניסתה .  Stracheyפי ל, טיפוסית
עברה למצב שהייתי מכנה , אך משלא עמד לה כוחה, הזעם

   .והיחסים הידרדרו" כשל טיפולי"
  

 ההשערה הדינאמית לאחר ניתוח המידע ולאחר יישום    
.  את אשר קרהנועםהבין , נועםהמזערית והבהרתה ל

 חזרה נעמהשת הביטחון בדבר היותו האחד והיחידי של תחו
תגובה שלילית דומה עלולה הייתה   .אליו והמצב חזר לתקנו

 נועםי "שהיה נחווה אף הוא ע, להיווצר לו נולד לזוג ילד
בתקופת המעקב לא קרה הדבר וסביר להניח . כמתחרה

היו , נועםשמשהבינו בני הזוג את נקודת התורפה של 
  . וחות עצמםמתגברים בכ
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בעזרת  המזוהה ת המטופל,הכרמל תגרשהבמקרה השני ה   
 הובנתושלא סיפק אותה מינית  אהבה גבר שלאטיפול מ

 ה חוותה לראשונה בחיי.כרמלעם חדשה מערכת יחסים 
 הזוג-ה כל הזדמנות לשכב עם בןסיפוק מיני אמיתי ונצל

 .אין אונות  פיתחכרמלו מספר חודשים  חלפו אלאלא. החדש
-ןבל הייתכן שהדרישות המיניות שהציבש תנאמר למטופל

א אלא כלי שרת ושאין ה,  מודעלאד העלו בו חש הזוג
: תו הלא מודעתמחאביטוי ל היא האונות-איןלסיפוק מיני ו

וצל כאילו הייתי נאני חווה עצמי מ. איני מוכן לשתף פעולה"
ידי -על כרמלמשהוצג פירוש זה ל ."סתם מכונת מין

הפכה המחאה הלא מודעת .  חזר האון הגברי,תהמטופל
  .  הקונפליקטוןגלוי ופתרדיון  ואפשרהמודעת 

  
וצג זוכה להצלחה בכל שה    למניעת הרושם שטיפול מהסוג 

הובן שמבנה הדינאמי למרות ה . את המקרה הבאציגא, תנאי
לא מהסימפטום עד ש כה רבמשני למטופל רווח היטב היה 

  .יוהסכים לוותר על
  

 לסיבת לתי על שא.אונות-איןלמרפאה בגין פנה  שחל      
רמז שפתרון הבעיה היה זה ." אשתי שלחה אותי" ענה פנייתו

מה יצא לך  ":על שאלות נוספות ענה. אינו בראש מעייניו
ר שלאחרונה ספאות וינלאחר שידול " ?מכל השאלות האלה

.  בלבד הצהיר על חלק מהונובה נדרש להגיש הצהרת הון
 ניסה שחל. צר דרשה אשתו שיקנה בית חדשמן קלאחר ז

ך כל כך להצהרת להסביר לה שאינו יכול לקנות בית סמו
שלול ממנו להאישה כתגובה איימה  .ההון המוקטנת שהגיש

- איןבסמוך הופיעה. נכסףיחסי מין עד שיקנה את הבית ה
מו באקדח משתמשות בזה כ הן: " הוסיףשחל. האונות
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-ר לו שאין כשניסיתי להסבי."נוהמכוון כל הזמן לרקותי
הודה שהוא ו בפנייצחק ,  האקדחהאונות משמשת לו לנטרול

  .  מוצא פורקן בזקפה מלאה בצפייה בחומר פורנוגראפי
  

  דיון
  

   :נקודות שהוזכרו בפתיחת הפרקתזכורת ל, לסיכום
גם , הפירוש הוא בעל ערך טיפולי ספציפי .1

  .פעמי-כאשר משתמשים בו ככלי יחיד וחד
תן להגיע להישגים טיפוליים עמידים ני .2

 .יחידבפסיכותרפיות הכוללות פירוש 
למשמעות נוגע ה יתיאורטסקירת חומר  .3
 . העברהב "כאן ועכשיו"ה

 
המשתנה "ל המקרים שתוארו היה הפירוש בכ. 1   

שאינו , אחר משתנה. שנוסף על נסיבות קיימות" הדומיננטי
 מבין שיש לך אני ": גישתו התומכת של המטפלואה, פירוש

ההקלה " .בעיה ואני מוכן להקשיב ולעזור לך לפתור אותה
 ,קצין הצנחנים, לביאשהושגה לאחר הפגישה הראשונה עם 

חוויה "הייתה " זה רפלקס בלתי נשלט...כל חייל: "בהיגד
, 'אלכסנדר ופרנץידי -כפי שהוגדרה על, "רגשית מתקנת

טפל לא  ההתרחשויות שלאחר מכן הוכיחו שתמיכת המאולם
 ,ההקלה .לא תרמה לתוצאה הסופיתהספיקה וניתן להניח ש

  .בלבד ה זמניתהיית, אכן
 

את  ,כזכור, עזריאל הגדיר 'אלכסנדר ופרנץלבניגוד    
ניתוק הקשר הסיבתי הבלתי כ "החוויה הרגשית המתקנת"

כעס רצחני כלפי : "כמו, מודע בין מערכת היחסים המנועה
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רגשי אשם על : "ן הפורענותלבי" האובייקט וייחול למותו
."  מהייחול למותו, כביכול, מות האובייקט במציאות תוצאה

פתר את הבעיה וגרם להעלמות , לביאפירוש ברוח זו  ניתן ל
  .  עמידה של הסימפטומים

  
לא הועילה  הרופא המפנה שנקטגישה תומכת וקשובה    

, "תהמטפל -אישה ה "הנקטש  כ.ליששל  וכפירבמקרים של 
 ,"המטופל -הבעל   "נועםלה כלפי יכעמדה מ ,נעמה ר"ד

.  והיא הואשמה בהתנשאותהייתה לגישה זו השפעה מזיקה
 התומכת מהווים דוגמה ושהוצגשהמקרים , אם כן, נראה

הם בעלי ערך טיפולי ספציפי  מתאימים פירושיםשבהנחה 
  . כלי יחידגם בהיותם דינאמיבטיפול ועמיד 

  
בכל אחד ש מובילה למסקנה החומר שהוצגת סקיר. 2   

מתאים בודד תפקיד מכריע בחייהם של המקרים מילא פירוש 
  .אנשים המעורביםשל האדם או ה
  
 זןהיה מוהוא  . מפציעתו לא היה מתלביאש  סביר להניח  

אולם ההנחה שנפשית .  מפציעותיווהיה מחליםמלאכותית 
לא בהם ידי הניסיון במקרים דומים -נתמכת עלהיה נותר נכה 

איני מניח . טיפול פסיכותרפויטילווה הטיפול הפיזי ב
של , כפירהחלמה ספונטאנית במקרים של שהייתה מתרחשת 

סביר , םעונ -מה נע במקרה של הזוג. כרמלשל ו, ליש
מעגלי קסמים של שנאה ללהניח שהנישואין היו מידרדרים 

ניתן . ל גובר והולך ולגירושיןוהרס הדדי ומובילים לתסכו
 הזוגעל , אם כי פחות קיצונית,  השתלשלות דומהלהניח
  .כרמלה -כרמל 
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מיני התפקוד ה תחזר, )לביא( של הרצון לחיות    שובו
והיכולת המחודשת להתייחס באופן ) כרמלו, ליש, כפיר(

הם , )ונועם - נעמהמשפחת (כלומר לאהוב , חיובי זה לזה
  .שינויים מובהקים במגמה של בריאות נפשית

  
יאים אותו וצמ םאינ, לישב שנדרשו לשינוי ירושיםפה   שני 

דטרמינציה (מורכב משתי פאזות היה הסימפטום . מכלל זה
   .שונה פאזהוכל אחד מהפירושים טיפל ב) פרויד לפיכפולה 

תפקוד מיני תקין יביא שאני חושש אני אימפוטנט כי . א
  .לפורענות שוות ערך לסירוס

 .זוגי- בתתכדי לבחון את אהבי אימפוטנט אנ. ב
  

 היה הפנייה מקרים שהצגתי בפרק זהבמשותף המכנה    ה
סמוך להופעת , מוקדמת לפסיכותרפיה דינאמית

, הם מזכירים את הפסיכוזות במצב התהוות. הסימפטומים
, ארו בפרק השישיותיאלה שוהוזכרו בפרק הראשון ש

   .השביעי והשמיני
 

בבניית   ,של ההעברה, "ועכשיו-כאן"תפקידו של ה. 3   
  .הפירושים

  
משמעי -היה מעניין וחד" כאן ועכשיו"ההעברה בתפקיד    

  המהלך הטיפולי הישיר.כרמל-הכרמל ונועם-נעמה בזוגות
נעמה " יםהמטפל"-הזוג-ניבין בבמקרים אלה התרחש 

בעוד , כרמל ונועם "יםהמטופל"-הזוג-נילבין ב כרמלהו
. מדריך למלא תפקיד המיוחס באופן מסורתימהאנליטיקאי 

 מכוונים )הזוג-בן ("מטפל" הבמקרים אלה היו פירושי
למערכות היחסים שהתקיימו בין נותן הפירוש לבין מקבלו 
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 קולעתאינני מוצא הגדרה  .והשפיעו עליהן ישירות
צבים אלה מאשר פירושי העברה מלפירושים שניתנו ב

  .טיפוסיים
  

  .    במקרים האחרים היה המצב שונה
  

התפחתה מערכת יחסים ) הצנחן הפצוע (לביא ביני לבין     
 תיהנח. נגד כמעט מיידית-והעברת-אינטנסיבית של העברה

 שפגש, האשםרגשי מהקל  ללביאשל  ךבצורמקורה ש
,  סיכן את חייו בקרבלביא" : אשם שלייצורך להקל רגשב

ההקלה הזמנית ש אני מאמין ". בעורףאני יושבבעוד 
יתה תוצאה של מערכת לאחר הפגישה הראשונה הישהושגה 
 ניתן ".transference cure –ריפוי בהעברה  ",יחסים זו

" חוויה רגשית מתקנת" לביאלראות בפגישה הראשונה עם 
  ו לתיהנסיבות המקלות שהצע. פרנץואלכסנדר לפי 

המטפל מביע עמדה מנוגדת לעמדת : "מתאימות לתפיסה
 במטרה להעניק למטופל חוויה האובייקטים המקוריים

אגו -הסופרתפיסת  את תקןבמקרה זה תפקיד של מ, "חדשה
ו הייתה יעילה עד גבול מסוים גישה ז העובדה ש.הנוקשה
 פירוש פתרה את הבעיה הקונפליקט ברק התרתושבלבד 

  .מתאימה לקו המנחה בפרק זה
  

 ניתן אמנם על בסיס אותה הפירוש שניתן בפגישה השנייה   
ינינו בפגישה מערכת יחסים בין אישית שהתגבשה ב

יחסים האלא על מערכת , אך לא השפיע עליה, הראשונה
לא מערכת יחסים זו .  לבין הצעיר שנהרגלביאששררה בין 

  .נגדית- קשורה למערכת היחסים של העברה והעברההייתה
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 אינני רואה סיבה להניח ליש ושל כפיר   במקרים של 
ם ילבין המטופלני אישית בי-שהתפתחה מערכת יחסים בין

אלא , למערכת יחסים זוומן הסתם לא התייחסו הפירושים 
לא ניתן  לישבמקרה של .  למערכות יחסים שמחוץ להעברה

י כשם תולבחון א" חולשתו"ניסיון להשתמש בהיה לזהות 
 אליו בדרך י או להשפיע על יחס,שבחן את אהבת אשתו

 .יעיל כמו במקרים האחרים היה הפירוש למרות זאת. אחרת
לשקול אפשרות שכדי שפירוש יגרום לשינויים , פואא, ראוי
- כאן"ו בליישם אותצורך  תמידאין , עמידיםנפשיים -תוך

 על ה חולק במידה מסוימת זטיעון. של ההעברה" ועכשיו
התנאי ש הגורסת עזריאלאחת מהנחותיו התיאורטיות של 

-כאן" בוחן מציאות אפשר ביפירוש הוא שבחינת יעילות הל
 כמתואר) מוטציה(ה שנה אותויעברה של הה" ועכשיו

  . בפרקים הקודמים
  

הוכיחה עצמה בעבודתם של אחרים  עזריאלשל    גישה זו 
 תו שהנח אדגיםבפרקים הבאים. במקרים רביםובעבודתי 

 תקפה במטופלים הסובלים מפסיכופתולוגיה עזריאלשל 
. כגון גבוליים וכאלה הסובלים ממחשבות שווא, חמורה

מערכות היחסים המנועות יצוניות הנלוות להקהפורענויות 
להיות מופרכות במטופלים אלה אלא בתנאים תוכלנה לא 

  .של ההעברה" ועכשיו-כאן" בים הקיימהמיוחדים
  

דגם והבפרק זה חמישה מטופלים בהם הוצגו :    לסיכום
עמיד הפירוש היה גורם מכריע בהשגת שיפור משמעותי וש

ל יעילותו הספציפית של  עמכאן ניתן ללמד. במצבם הנפשי
ועל האפשרות להשיג , הפירוש בפסיכותרפיה אנליטית
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 ,יות באמצעות התערבות פרשנית קצרהתוצאות  משמעות
   .ובין אם לאו" ועכשיו-כאן"בין  ב

  
 הרואה  באישיות IARPP-ראוי להזכיר כאן את ה    

בפרק השביעי ארחיב בנושא . גורם דומיננטי בטיפול המטפל
למזג בין הפירושים לבין ההתערבויות הטיפוליות זה ואנסה 

  .  שאינן פירוש
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  חמישיפרק 
  רובדיים בקבוצות-פירושים תלת

  
. קבוצות הפסיכואנליזה של על עזריאלמ    למדתי רבות

ידי -המוצג על" אקראי"החומר הש גרס) 1959(במאמר 
 מטופל כל .היגדיםאוסף מקרי וסתמי של אינו חברי הקבוצה 

.  נושא עמו מן הסתם את שלושת הרבדים שתוארוקבוצה ב
 זה מתוך רובד הם הצהרותפגש כל מ בים הראשונההיגדים

חשיפות .  לחשוףכל מטופל ככל שמעז המבנהאו אחר של 
 באדישות או בהתנגדות ,מהתיתקלנה בהסכאלה ראשוניות 

 עזריאל.  בזולתשהן מעוררות החרדה בהתאם לעצמת
לאסוציאציות המתעוררות אלה " גישושים"השווה ) 1967(

נהגות הלא פרשנית של המטפל כתגובה להתבמטופל 
שינויים , לבוש, כמו שפת הגוף, בפסיכותרפיות פרטניות

ו הופעתם של  היעדרם של מטופלים א,  הישיבהבסדר
 בכל מטופל כתגובה שתתעורר רמת החרדה .'חדשים וכו

 לעוצמת נגיעתםביחס ישר תהיה אלה " גישושים"ל
 והסכמה ן ענייועוררגישושים י ה.חסים המנועותית הומערכב

 ויתקלהם , תהיה דומה לזו של בעל ההיגדעצמת ההגנות כש
כשעוצמת ההגנות עולה על זו של בעל ובשעמום ת באדישו

ההיגד ובהתנגדות כשההיגד מאיים לחשוף את מערכת 
שיח ל  כינה סוג זה שעזריאל .היחסים המנועה של המגיב

" כפויה-תגובתית-תקשורת"בתוך קבוצות מטופלים 
).compulsive reactive communication(  
  

בונים ההיגדים , המטפל מתערב במתרחשאין    אם 
מתח "" הדחיפות והמשיכות "עזריאלי "האקראיים שכונו ע
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הווה אומר  )common group tension" (קבוצתי משותף
וך  מתחושפושניתן ל,  מודעלרוב בלתי, נושא משותף

סביב נושא . של הפרטים בקבוצההאקראיים  ההיגדים
בהתבסס , כל פרט בקבוצה פירוש למשותף זה ניתן להתאים

בשלב מאוחר יותר בפרק . על מערכת היחסים התלת רובדית
פרשנית , גישה פאסיביתגים שבתנאים מסוימים עלולה דזה א
  .הקיום הקבוצלמוטט את  מצד מנחה הקבוצה ,בלבד

  
 המתבטאהסמוי ותף  המתח הקבוצתי המשת אתהולז כדי   

ם יש להבין תשתיק בעל אחת כמה וכמה ובהיגדי המטופלים
הצטרפות ,  מטופלים מפגישותותהיעדרשל  את המשמעות

תנאי ב. פרישת מטופלים והפסקות בטיפול, מטופלים חדשים
ת אנשי צוות או שיתוף פוחליש להתחשב בת, אשפוז

  .   ב"י וכסטודנטים
  

   :דוגמה
  

 שלוש נשים ושלושה ,כללה שישה מטופלים    הקבוצה 
 הפגישה .כולוגית ואניפסי, היינו שני מנחים. גברים

 שלושה בת לאחר חופשה מתוכננת המתוארת התקיימה
 מטופלים החופשה התייחסו הטרםבפגישה ש. שבועות

 כגון שחייה ,נאלצים אנשים לסמוך על עצמםלמצבים בהם 
תגובות  היו היגדים אלה. ה בהיעדר מצילבבריכ
רך לסמוך על  הצוטיביות לחרדה שהתעוררה בגיןאסוציא

 היה פגישהההפירוש שניתן בתום . עצמם בהיעדר המטפלים
  .ברוח זו
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ה אמרש' מטופלת אי "הפגישה שלאחר החופשה נפתחה ע   
  השיבה'מטופלת ב. ל מחדשו להתחיל הכהעליש ה חששהיא

, נראה.  המשכיותת תחושה ל וישמן שחלף בזהלא הרגישש
 אל מערכת היחסים ה יתר על המידההתקרב 'שמטופלת א
-תגובתית-תקשורת"וזו הגיבה ב, 'מטופלת בהמנועה של 

 החשש וסיפה ה'מטופלת א .בהכחשה, טיפוסית" כפויה
 שהיטיב  להנהיג את הקבוצה Xמטופל  בחסרונו של עיקרב

  .ישה הנוכחית ונעדר מהפג המתים השתיקהברגעי
  

שחשה צורך  'מטופלת ב ההעירשתיקה ארוכה לאחר    
  דחףהחשאני , םכלדעת, מדוע": קבוצה בעיה לדיוןלהציג ל

ת ומחמיצה  מעורבבה אניחזק לנטוש כל פעילות חברתית 
גיע לקבל  במפהא דרשי ה"? חברתיות רבותהזדמנויות

שלא הצליח איש מהמשתתפים תשובה והביעה מורת רוח מ
 ם ששגם הוא העיר 'מטופל ג. שיב תשובה משביעת רצוןלה

 אנשים נוטשים מעגל חברתי ללא סיבה, לב לתופעה דומה
שעזבו במפתיע  דמויות מפתח במיוחד הזכיר. מוצדקת
יתי אדם  רא:י דבר מוזרקרה ל", העיר, "אגב".  בלטןוחסרונ

מנחה ה, ר שפרינגמן"דהוא ש בטוח י שהייתלבוש מדים
  ".שהוא בשירות מילואים שלנו וחשבתי

  
פרש   טרם היה בידי רמז לפורענות ולמרות זאת  ניסיתי ל

תו ישא" המתח הקבוצתי המשותף"ש הנחתי. בשלב זהכבר 
ה אותה שינטהאשמה ב נסב על,  להתמודדהמטופלים ניסו

ייתה קרובת ביותר  ה'מטופלת א .טרם העלו על דל שפתם
מערכת היחסים היו חלק מי שלפי הבנת, להסגרת רגשותיה

 בחסרונו של ה חשיאנ" : מיד להתקההאך נסוג, המנועה
 ה בחר'מטופלת ב" .ולא בחסרונם שלהם, Xמטופל 
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כ הפכה את היוצרות "אח." לא חשתי בזמן שעבר" :בהכחשה
אינה ניטשת אלא  םבהמצבים  ה הציגה להרגיע את עצממוכו

ת  למערכההייתה זו תרומת..." אני חשה דחף לעזוב": תנוטש
 דיבר על דמויות מרכזיות 'מטופל ג .נרכשתהיחסים ה

 התייחסות –הנוטשות מעגל חברתי בלי לספק סיבה מוצדקת 
הרחיק לכת ועוד . מוסווית בהתקהכשהיא   המטפליםלנטישת
, תי למילואיםאם נקרא:  נסיבות מקלותי להמציא לובנסות

 ברור רמז ה זההי; לא הייתה נטישתי את הקבוצה שרירותית
  .נרכשתתרומה נוספת למערכת היחסים ה, יסיון להגן עלילנ
  

 על תרומתו של כל תיצבעבו ה,    משהצעתי את הפירוש
 ועל מרכיבי מערכת נרכשתמשתתף למערכת היחסים ה
הבנתי מתגובת , ודמיכולתי לעהיחסים המנועה שעל טיבם 

אין ש ה אמר'מטופלת ב. הפירוש היה מוקדם מדיש הקבוצה
גם ש אמר 'ומטופל ג) הכחשה נוספת(כוונה  מושג למה ההל
 שהצליח מזכיר לו הסברים פירושהש ן והוסיף מביוא אינוה

של פצצת זה כמו מנגנון הפעלה של אקדח או , בקושי להבין
  .אטום

  
מערכת האחרונה זו סיפקה את החלק החסר ב   אסוציאציה 

להימנע מזעם קטלני כדי . היחסים המנועה ואת הפורענות
 ,יםשל האובייקט) פצצת אטום( הרס מוחלט, חנהוחסר אב

טים תפיסת המטפלים כאובייקמקבוצה להימנע ניסו חברי ה
מנעו שאילולא , עזזעמם המנוע היה כה . נוטשים ומתסכלים

, זנחו ואכזבו אותםש נהרסים לא רק המרכיבים היו אותו 
ם צורכיה לתמיכה ולסיפוק המרכיבים הנחוציםאלא גם 

, מערכת יחסים מנועה מסוג זה. הה כולולי גם הקבוצוא
היא לכשעצמה , ובייקטהמובילה להתקפה כה חמורה על הא



 99

משתמע ממנה אובדן מוחלט של . פורענות דיכאונית
  . השלישיכפי שהוזכר בפרק , האובייקט

  
עלינו : שעיקרו היה,     עתה יכולתי לבנות פירוש מלא

ל מנת ע) נרכשותמערכות יחסים (לנקוט אמצעים שונים 
, )המטפלים(להימנע מתחושת הינטשות מצד האובייקטים 

כיוון שאם לא כן עלול זעמנו הבלתי מרוסן להרוס ללא 
 כולל המטפלים בהם אנו תלויים, אבחנה את הקבוצה כולה

  . ואולי אף אותנושנטשו אותנוו
  

 היה שלא פעם' מטופל ג ציין,    לאחר שהושלם הפירוש
 מותה של אישיות לשמע וונ להסתיר את שביעות רצועלי

ומטופל , )מנועהההתוקפנות  גלוי יותר של ביטוי(חשובה 
רק עתה העז תיאר תחושות דומות ש ששתק עד כה', ד

כחישה כל רגש של שקודם לכן ה, 'מטופלת ב. להביען בגלוי
 דחף הבאותן פעמים בהן חששה תילג, אובדן או אכזבה

מתוך . ינטשות או תחושת ההיה זה בעקבות אכזבה ,לנטוש
 נדחה הפירוש שלא הכיל את, וצה שניתנו לקבים הפירושניש

 לביטוי הפורענות הביאין מרכיב ו צובואילו זה , רענותהפו
   .הרסנישל זעם אכזבה ו יותר של גלוי

  
 מקבוצה טיפולית קטנה, אמנם, נלקחהשתיארתי דוגמה ה   

 30-המכילות כ, ניסיון רבות בקבוצות גדולות ותשנאך 
ניתן ליישם סוג פירושים הוכיחו לי ש,  ואנשי צוותטופליםמ

   .זהה גם בקבוצות גדולות
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  קבוצות גדולות
    

טרית פתוחה במרכז רפואי מחלקה פסיכיאב  בשנות עבודתי
לאוורור בתחילה , הונהגו פגישות קבוצתיות מחלקתיות כללי
בין המאושפזים לבין הצוות הרפואי הפחתת מתח , הדדי

בנוסף לאנשי הצוות כללו הקבוצות כשלושים . והסיעודי
 הייתה זו אחת המחלקות .מטופלים שהתחלפו מדי פעם

י בארץ חולים כלל-הפסיכיאטריות הפתוחות הראשונות בבית
ורווחה האמונה שפעילות הקבוצה תיצור אוירה טיפולית 

 ללא האכיפה הנהוגה ומוטיבציה למטופלים לשתף פעולה
 כאווירה  להגדיר אווירה טיפוליתחשבנו .במחלקה סגורה

 וליצור מעין קהילה  משובנינגנומ את עצמה בהמווסתת
, המשתתפים בפגישות היו מטופלים נוירוטיים. טיפולית

מטופלים לרבות , ללא כפיהמדוכאים ופסיכוטיים שאושפזו 
צעי ריסון בעלי נטיות אובדניות כל עוד לא נזקקו לאמ

שלמדו אותנו  המטופלים עם הזמן  היו אלה דווקא .גופניים
 הפרשנית מיתאניתן ליישם את הגישה הדינשבנוסף לאוורור 

. ינטימיתאה בקבוצה למרות התחלופה והיעדר
(.Springmann 1970)  

  
מטופל שאושפז בגלל מחושים מגוונים שלא :    דוגמה

ן ללא הרף על בקבוצה התלונ. נמצאה להם סיבה גופנית
מחושיו השונים והמשונים עד שיום אחד קמו עליו 

ע אודות מכלול מכאוביו והמשתתפים שקצה אוזנם משמ
הישאר ואחד מהם הטיח בפניו שתלונותיו אינן אלא תירוץ ל

בעקבות .  הוא יראמאושפז ולהימלט מאשתו שמפניה
דרש האיש  הפירוש הפשוט והמחוספס שהטיחה בו הקבוצה

יש להניח שלא השתחרר ממכאוביו אך . תחררלמחרת להש
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נגמל מההוספיטליזם ואילו אנו המטפלים נוכחנו שניתן 
  .  גם בקבוצה הגדולה, הפרשנית, ליישם את הגישה הדינאמית

  
   המשותף והשונה בין קבוצות קטנות לבין קבוצות 

  .גדולות
  

בוצה בק עזריאליו של    הדוגמה הראשונה ליישום רעיונות
לא ניתן אף ש הבחרתי להציג. .היה היפותטיתגדולה ת

 רההימיקה באהדינלי בדיעבד נראתה  כיה זו פירוש פגישב
  .התוצאות צפויותאילו פורשה היו  וניתנת לפירוש, במיוחד

  
 שלא נמניתי על חולים פסיכיאטרי-ביתל כאורח   הוזמנתי 

כשלושים מטופלים שמנתה  לצפות בפגישת מחלקה צוותו
כפסיכיאטר   אותימנהל המחלקה הציג. וותושישה אנשי צ

תה שתיקה  היי.אורח ונראה שבזאת תם תפקידי בקבוצה
  מטופלת .ידי שלושה מטופלים-עלממושכת שנקטעה 

ראשונה דיברה על תחזוקתם הלקויה של הדלתות והחלונות 
בני הבית לנעול אסר על ש, במחלקה ולאחר מכן על אביה

 ותלישוחשף אותם לפ יהתות השירותים וחדרי האמבטאת דל
מטופלת .  האינטימיותם בפעילותיהותחשפהי ולותבלתי צפוי

שהציק לה , אחרת דיברה על בעל הדירה בה גרה
חשש להיזרק  למחות על כך מ יכולתןועל אי, ולשותפתה

 התייחס שלישימטופל . מהדירה ולהיוותר ללא קורת גג
סניף הל בעיות דומות ביחסיו עם מנ על  וסיפר קודמתולדברי

עליהם לא העז , זולבהתנשאות ובזלכלפיו הבנק שהתנהג 
  .מנהל לקבלת הלוואהרצונו הטוב של ה תלוי בכי חשלמחות 
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אך תיאורטית הייתי , לא חשתי מוסמך לפרשאורח    כ
  :מפרש כדלקמן

או , אנו שותקים: "נרכשתמערכת יחסים  •
 ."מתלוננים על קשיינו במקומות אחרים

 ,ךוחים נגדאנו מ: "המערכת יחסים מנוע •
 להזמין את  את רשותנותלא ביקשש, אב-הרופא

טיות  מאתנו את הפרתשלל, ]האורח, אני[הפולש 
,  אותנו לעסוק בפעילותינו האינטימיותחשפתו
נו מעיזים להתלונן נ אי. בפני זר] הטיפול הקבוצתי[

 ":..שבגלוי כיוון שאנו חוששים 
בעל [ ךאם נעז למחות בפני: "1.  מספורענות •

 עלול לסלק אתה, ]אב-הרופא, מנהל הסניף,  הדירה
  .בה אנו תלויים ובה אנו חשים בנוחאותנו מהקבוצה 

ע מאיתנו ומנ ל אתה עלול:2 .פורענות מס •
 .ב"פירושים וכיו, קבלה, חום
•  

היו חבריה ,  בפני הקבוצהשלו הוצג פירוש ברוח זוהנחתי     
 המנועיםם שיים לבטא את רגשותיהם האמיתייחשים חופ

לאורח הבלתי קרוא נגד המנחה שחשף אותם ולמחות בגלוי 
אולי גם כנגד הצוררים בחייהם שמחוץ , בהכללה, ומכאן

  .לקבוצה
  

מיקה אהדינש פגישת מחלקה זו עוררה בי את המחשבה   
  . קבוצות גדולותב ישימה גם עזריאלשל הקבוצתית 

  
" .יםהסיפור שמאחורי הסיפור" את דלות לה   לעתים קש

כגון זה שתואר זה , אירועים משמעותיים סביב הקבוצה
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סתמיים   הקשר הסמוי בין ההיגדים עליםצביעמ ,עתה
זיהוי ההקשרים . לבין אירועים משמעותיים אלהלכאורה 

 הקצוות את למטפל לקשור יעזרו, קבוצהל משמעותםהבנת ו
הדוגמה הבאה " .המתח הקבוצתי המשותף"ולפענח את 
  .בשוממחישה זאת 

  
ים אשפוזב   בקבוצה הגדולה שתתואר דנו המטופלים 

דד עם מצבי דחק  יכולתם להתמוחוזרים והתלוננו על אי
  גלשו האסוציאציות לתיאורמבלי משים. מחוץ לאשפוז

היא מתעבת שה העירואחת המטופלות , פעולות כירורגיות
מכשירים  שיהיה עליה להתבונן מקרוב בהאת המחשב

  .פהלניתוח בגוישמשו ש
  

רוב חברי שיים שאותה תקופה הייתי שרוי בקשיים אי    
 )פורענות(כפירוש הצעתי סיבה . םהקבוצה היו ערים לה

,  אם תועלינה לדיון. ישירות בעיותיי מהם לדבר עלהמונעת
 הקבוצה תאבד את אמונה בי, גם אני פגיעשייתכן שיתברר 

תי הוספ. התמודד עם בעיותיהלחסרת אונים , נטושהש וותח
הכלים ", המטפל, מני מבעיההתיקו את ה שהיגדיהם פירשתיו

המטופלים שאינם , אל עצמם" הכירורגיים לנתח אותנו
חדשות וחוזרים לאשפוז  לאשפוז עומדים במצבי דחק מחוץ

   .המחלקהתוך אתפתה להימלט בעצמי אל שמא , לבקרים
  

רמז , שלי" פני הפוקר "אודותאסוציאציות     הפירוש עורר 
הם , בוצהמנחי הקכ, תומכיםאובייקטים סמכותיים ש כרהלה

ת סווומ, ככל האדם ועלולים להיחשף לבעיות אישיות
; ת המנחהו תכונו נידונאותבהפגישות ב." פני פוקר"מאחורי 

 .יכול-וכללענות על צורכי הקבוצה עליו להיות חסין כדי 
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על אנושיות אלה למנחה הקבוצה הגדולה תכונות ייחוס 
רצית שנעלה  ":המייצגות אותו רעיוןגרסאות שונות מופיע ב
פירשתי דרישות ." פתור אותןת עכשיו. עשינו זאת. בעיות

 בהן ההנחה תסתתרשמ, נרכשותכהתייחסויות מסוג זה 
. כל-יכול ויודע-כל, אנושיים-בעל כוחות על שהמנחה

מסוגל אנושי גרידא אינו בדמיונם של חברי הקבוצה מנחה 
, העוינות והיריבות בקבוצה, ות הקנאהלשלוט בעצמת רגש

  .אהבהבחום ולצורך העז  ב יענותהול
  

   משהוצג המנחה ככל האדם על הקבוצה להיווכח אם 
 תובעומחריפות ההתקפות "  ככל האדם מנחה" ישרוד םאומנ

, "שלך לא שווה כלוםהקבוצה " :וטהבולעתים בלשון ישירה 
 ם שוויצראתה סת", "!אף פעם לא אחזור לקבוצה שלך"

הוא .  משלךיותר מוצלחת  Xר"דהקבוצה של ", "אגוצנטרי
 ינו א,ד התקפות אלהורשהמנחה . 'וכו, "שואל אותנו שאלות

מפיג את הפחד של הקבוצה  , בשליטהנשארב מלחמה וישמ
 הטיפולי של מבחן ךער בעזריאלו של תפיסת את םתואו

לי מפני אהמציאות המפיג את החשש הבלתי רציונ
  .ותפורענוי

  
, מרובת המשתתפים,   לדעתי מעניקה הקבוצה הגדולה

גם רסן אותו שתמיד יימצא בה מי שיביטחון למטופל הבודד 
 הפירושים מאפשרים . ויתקוף פיזיתזעמובאם יאבד שליטה 

 חברי הקבוצהנוכחות ולית ולבטא את הכעס מיללמטופל 
 בעצמה רבה מאשר בטיפולים כעס לבטא ומאפשרת ל

 שהמהירות בה  אני מאמין.בקבוצות קטנותפרטניים או 
  .גדולההקבוצה מתאפשרת חשיפת כעס עמוק ייחודית ל
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תורגש לרוב התקפות מילוליות בלתי מרוסנות    לאחר 
 .ות מתקנתופיע לעתים התנהגת ובעקבותיה במתח הקלה

מטופלים שהתקפותיהם היו החריפות והבוטות ביותר יגנו 
או , של מטופלים אחריםהתקפותיהם עכשיו על המטפל  מ

התנהגות זו מאפיינת  .יחמיאו לו בכוונה כנה ובלתי מוסווית
, אובדנייםאו , לעתים סכיזופרניים, מטופלים מסוגריםגם 

 םהש נוכחו,  הטמון בהםשבחנו את זעמם ואת יצר ההרס
ת ומסוגלים עתה לבדוק מערכפורענויות ו מפני יםבטוח

  .הדדיותיחסים 
  

תקופת השתלמותם  ב לקבוצהם לרפואה סטודנטיצירוף    
 בחוסר תקשורתאי שקט ו ב,מאופיין בתחילה בשתיקות

הסטודנטים נתפסים בעיני שא יההסיבה . קוהרנטית
 כאובייקטים מועדפים על המנחה ותפקיד המטופלים

,  ערךי בעלהשתיקות ואי השקט לשלול מהמנחה היגדים
 ".ואליתאורגיה אינטלקט"-ו אותו ואת הסטודנטים בישמשש

דנים  שבתום כל פגישהפירוש זה מבוסס על הסוד הגלוי 
 פירוש .בחומר שעלה ומנתחים אותו המנחה והסטודנטים

מתוגמל לרוב , הרגשות שמעוררת נוכחות הסטודנטים
 רק תשווה את הזמן שאתה מקדיש –ברור : "י קנאהבווידוי

סף לקנאה נו" .להם לזמן שאתה מקדיש לכל אחד מאתנו
 באנשי בסטודנטים ובזרים אחרים קיימת גם קנאהמוסווית 

עבודה אל משפחותיהם הצוות ההולכים הביתה בתום יום 
  במיוחד לקראתמחריפה ובולטתקנאה ה" .אידיאליות"ה
בחיק מסורתית גים גחגים הנחלפני וביתר שאת , יםחג

   .המשפחה
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, הטיפולית של הודאת הקבוצה בקנאה    החשיבות
אינה מובנת תמיד במבט  פי המנחהוהתוקפנות הבוטה כל

הקלת , פתוח, בדיון הגיוניואי השקט שתיקה המרת ה. ראשון
וניסיונות התיקון מבשרים הפגת חשש ראשוני המתח 

  .מפורענויות
  

ודוחק אותה למעמד ד על הקבוצה  יחימטופל משתלטכש   
הסיבה כש. פסיבי עומדות בפני המנחה מספר אפשרויות

לבטא את הפירוש מנחה יכול ה, ברורהאינה לפסיביות 
כאילו מייצג קולו את  ,המשתלט-מטופלהקבוצתי באמצעות ה

 למתרחש בפרטאז   דומההדומיננטיקולו  .הקבוצה כולה
שמשתלט עליו צורך ספציפי הדורש התייחסות מיידית ודוחק 

 הבנת ההתאמה. קוהרנטי, תהליך חשיבה משנילשוליים כל 
מן  וליכהליך הפרטני מהתהליך הקבוצתי לבין התהבין 

   . אקטיביות לה הקבוצזרת להחהסתם את המנחה
  

להתייחס למטופל המשתלט כאילו היה :     אפשרות אחרת
שהקבוצה מייצגת עבורו אובייקט מעורר , מטופל פרטני

  . רגשות תלויי נסיבות
  

 לא אפשר לאיש מלבדו לפצות פהמטופל בקבוצה :     דוגמה
 מעולםעל ש ביע תסכוללהלעדית הבבתוקף על זכותו עמד ו

. לא הצליח לבטא את מלוא תוקפנותו כלפי מטפליו האישיים
יחסתי אליו לרגע כאל מטופל פרטני במחשבה להחזיר התי

שהביע ציות אסוציא. מאוחר יותר את מרכז הכובד לקבוצה
מחשבותיו התוקפניות את פשרו לי לפרש אודות מות אביו א

 שקינא ,איפא,  פירשתי".עכשיוו-כאן"אביו /יכלפיכמכוונות 
חשש לבטא את ומ בעיני המטופלות עיקרב, במעמדי בקבוצה
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 שמא ,ל מטפליו הקודמיםאה  אותקנאתו בגלוי התיק
ה בידיו ואז ייחשף קבוצ אותיר את ה,כאביו, "אמות"
 ו הובילידבר. התקפות קנאה מצד המטופלים הגבריםל
ף לקיים עימות ו לו לבסופשרימותים בוטים בינו לביני ואלע

רגשי כש,  בפאסיביות כנועהנהגכלפיה , ישיר עם אמו
עוד מקרה זה הוא . מרוסניםיים כלפיה המחאה התוקפנ

 ,דוגמה להתעוררות יחסי אובייקטים מנועים בעקבות פירוש
  .יחסים שמחוץ להעברהללהכללתם ו
  

הרסנית , תרכש החלפת מערכת יחסים נהממחישה הדוגמ   
קבוצה . ערכת יחסים סתגלנית יותרובלתי סתגלנית במ

תבעה  הרגרסיביים ופליםמטההפכה תוקפנית כלפי ש
שאת הדרישה  התברר ."סלקו אותם מהמחלקה: "במפגיע
, מצב תינוקילהגיח מלאחרונה  מטופלים שהצליחו הנהיגו

. חששו שהם על סף שקיעה למצב כזהשוכאלה , רגרסיבי
ל המטופלים ם בסילוקם שאנו מעונייני": הפירוש שניתן

 כיוון שהם מהווים דוגמה מוחשית לרגרסיה ,המופרעים
וכתוצאה מכך ,  ייתכן שלא נוכל לעמוד בפיתוי.למצב תינוקי

עלתה רמת , לאחר פירוש זה." נהיה אנו עצמנו בסכנת סילוק
  .זמן רב ונשמרה הסובלנות במידה ניכרת

  
 על יחסי עזריאל תפיסתו של םיישו  עד כאן טענתי ש 

השמורה באופן מסורתי לטיפולים פרטניים או , קטיםאוביי
 בהבנת תופעות בקבוצה הגדולה סייעתמ, לקבוצה הקטנה

בהם דומה הדינאמיים מאפיינים את ההדגשתי . ובפירושן
הן במבנה והן בדרך בה , הקבוצה הגדולה לקבוצה הקטנה

אמיים מעתה אדגיש יותר את המאפיינים הדינ. ניתן להנחותה
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 ואת ההבדלים ן הקבוצה הגדולה לבין הקטנההמבדילים בי
  .מיים אלהאהטכניים בהנחיה המתבקשים מהבדלים דינ

  
יישום פירושים בקבוצה הגדולה ב הבעת דעותיי   לאחר 
 התהליכים חשתי שהתחדדה תפיסתי את, )1974a(, במאמר
שהנחיתי פגישות שתי הדבר בא לידי ביטוי ב. מייםאהדינ

פגישות אלה חזרו . ת זו בזוימאדינ שהיו קשורותברצף ו
 אודות הקבוצה עזריאלהמחישו את העקרונות שהציג ו

  . בקבוצה הגדולהכשהם מיושמים, הקטנה
   

אפשר לי לראשונה לעמוד על הבדלים     רצף פגישות זה 
  : בין שני סוגי קבוצותמיים אדינ

 מטופליםזו המורכבת מהקבוצה הגדולה או  .1
  גבוליים או פסיכוטיים 

המורכבת , ההקטנ, המסורתית הקבוצה .2
  .ממטופלים נוירוטיים

  
   הנסיבות הקליניות בהן התרחשו פגישות אלה היו פגישות 

את צוות כללה  ו פעמיים בשבועהקבוצה נפגשה. מחלקה
ר הנוכחים  מספ.מטופלים שהשתתפו בה מרצונםו המחלקה

אנשי הצוות  והיחס המספרי בין נע בין שלושים לארבעים
ם לרוב את  תאמשתתפים המספר. 1:4ה למטופלים הי

  .קודמותרגשות ההקלה או התסכול שבפגישות ה
  

באווירה רגשית , ה בעצלתיים   הפגישה הראשונה התנהל
 נושא  איש מהמשתתפים לא הצליח להעלות.רדודה

גם כשהעלה אחד , אדרבא. משמעותי הדורש תגובה
לעורר הדים הייתה עלולה ש, המשתתפים בעיה אישית
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 שנשא מטען כל היגד. והייתה נטייה להתעלם ממנ, צהבקבו
כמתאים לקבוצה קטנה ,  כבלתי רלוונטיעל הסףרגשי נפסל 

 התלוננו על שעמום, מודעים לאווירה זוהיו המטופלים . 'וכו
עיר אחד לבסוף ה. יה לחוש את החרדה באווירהניתן ו

בניגוד , ואמר שבקבוצה הגדולה המטופלים המתוחכמים יותר
אלה  קיימת סכנה שרגשות כי, ך לרסן רגשותי צר,הלקטנ

. אלית כלליתויגרמו התלקחות אמוציונ" מידבקים"יהפכו ל
 של חששםסיבה העיקרית לבסיום הפגישה הערתי שלדעתי ה

החשש  אברגשות בנסיבות אלה הי" הידבקות"המשתתפים מ
עלול להיסחף בהתלקחות הכללית , המנחה, גם אניש

  .ליא רציונלא גורםולהותיר את הקבוצה ל
  
, דוקטור, מה נעשה ":  הפגישה הבאה נפתחה ברוח נכאים 

 חזרה על עצמה  שאלה זו"?שלא נחשוש כל כך מפני העתיד
להציע פיתרון אחת המטופלות ניסתה במספר גרסאות עד ש

הדברים יסתדרו על האל יהיה בעזרנו ועלינו לקוות ש: "מאגי
האפשר על עצמנו להשתדל לסמוך ככל , הצד הטוב ביותר

 ".שאין מי שיתמוך בהם בהיעדרנו, ולו רק למען ילדינו
 אווירה הבכיינית וההצעה זו הרגיעה זמנית את הרוחות

,  קשורלאלאחר מכן העלה אחד המטופלים נושא . השככ
, הדבר שמעניין אותי: "בפנותו ישירות אלי אמר. לכאורה
, ומתייחסים אלינ,  הרופאים,הוא כיצד אתם, דוקטור

ם רואים בנו אנשים שווי ערך האם את.  באמת,המטופלים
שבמקרה אינם מסוגלים להתמודד עם בעיותיהם ועל , אליכם

, אתם נמנעים מיחסים אמיתיים אתנושאו ? כן הם חולים
מביטים עלינו מגבוה ומכנים אותנו ביניכם לבין עצמכם 

  "'?משוגעים'
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: אניקהיתה פ הי,שכמובן לא בוטאה, ספונטאנית   תגובתי ה
 למרבה המזל המשיך "?הפעםמזה חלץ  נינ אאיך, אלוהים"

הוא שם . אושפזה במוסד סגורידידה  ש ותיאר המטופל לדבר
חשה מחויבת להתנהג באופן מוזר , גם לאחר שחרורהלב ש

 כדי שאי "אלייםנורמ" בינה לבין אנשים שוניולהדגיש את ה
  .ן זה בשום פנים ואופשוניאפשר יהיה להתעלם מ

  
הסיפור על הסקתי שלחתי להתעשת ו   בזמן שדיבר הצ

 חאה עקיפה מ,לכאורה, ו הואהנקודה המרכזית בש, תוידיד
תקווה סמויה , התייחסות נרכשת אלא ואינ, כנגד אפליה

אכן ש, ליה בין הרופאים לבין מטופליהםשאכן קיימת אפ
לבין המנחה ושאין  בסיסי בין חברי הקבוצה ם שוניקיי

הזכרתי את , אמרתי דברים אלה לקבוצה. שוני זהלהתעלם מ
ברגשות " יהידבקות"הפגישה הקודמת ואת החשש מפני 

נראו לי ת שלאחר מכן סיכמתי את שתי הפגישו. המתלקחים
יש  ":אינטימי והצעתי פירושסמוי אך בקשר זו בזו קשורות 

כיוון , זולרסן היטב את הרגשות בקבוצה גדולה מעין 
 כללית בה ייסחף גם רגשית תלקחותשקיימת סכנה של ה

. ה מאתנואלא אם אנו בטוחים שקורץ מחומר שונ, המנחה
המסוגל גורם להיוותר ללא אנו  עלולים אילולא שוני זה

 שםכ, לית ונישאר יתומיםא את יכולתו הרציונשמרל
חסרי , יותנו מאושפזיםהילדינו ללא תמיכה בנותרים ש

 סיבה אמיתית  יהווהזה כמצב. ליתאביטחון ביכולתנו הרציונ
  ." מפני העתידלחשש

  
ומערכת יחסים ,  המתח בקבוצההפיג אתפירוש זה    

 ת של מנחה הקבוצה האפשריפגיעותו, שהייתה מנועה קודם
 ולא השתתף כהשתק עד שמטופל . בוטאה באופן מפתיע
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אנשים הלומדים פסיכיאטריה שהאין זה נכון : "אמר, בדיון
הערה " ?עם תסביכיהם שלהםעושים זאת כדי להתמודד 

שלי " פני הפוקר"שהזכירה התייחסות קודמת ל, בוטה זו
 איבדה   וכך סימני חרדהללאבקבוצה עתה התקבלה 

  .פורענות נוספת את משמעותה
  

  :דגימוהההתרחשויות בשני המפגשים    
התייחסות נרכשת המופיעה לעתים בצורה   .א

הצורך באפליה בין הרופאים לבין מוסווית כמו 
כמחאה לא ישירה במקרה זה ה  שהוסוומטופליהם

 . נגד אותה אפליה עצמה
 רובדי שלם-בה מצליח פירוש תלתהדרך   .ב

לאפשר לקבוצה להכיר פן של מציאות שעד כה 
אפשרות במקרה זה את ה, מוחששה להתמודד ע
  .מת מושלשאינה דמות סמכות/לשרוד בנוכחות מנחה

יהיה גדולה  שהדרישה שמנחה קבוצהסביר להניח .     ג
 כמעט רכשתהינה מערכת יחסים נ, "אנושי-על"

  .ליתאאוניברס
  

אני רואה בה  ,ניקה הרגעית של עצמיאלתגובת הפ   באשר 
 שאסחףקבוצה ד העברה נגדית שמקורה בחשש הבדיעב

 .רציונאליכאובייקט לקבוצה  נחשולי החרדה ואובדב
ית לאהיסחפות המנחה במערבולת האמוציונקלתי בחשש נת
תקוותו של /לחששוהדבר דומה . א פעם בנסיבות דומותל

  .פסיכוזההמטפל ייסחף בהמטופל הפסיכוטי הפרטני ש
  

כן למושג לאחר מו...) איך ,אלוהים( לכוח עליון יית   את פני
אפשר , עזריאל של תיאורטי כמו מערכת שלושת הרבדים 
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עזור לי להימנע תא נקודת התייחסות שוניסיון למצכ להסביר
תקינים ולא לאבד את " אני"לשמר תפקודי , סחפותמההי

של  המסכנים יכולת זו דחקמצבי ב. ליתאהחשיבה הרציונ
כמו גם בטיפול בחולה ,  קבוצה גדולההנחייתב, המנחה
. ך צורך בעזרתו התומכת של מדריהמטפל חש ,פסיכוטי

נותרת למנחה  יןא, כשאין עזרה חיצונית זמינה, ברגעים אלה
מדריך פנימי ומכאן , ת לסמכות מופנמת אלא לפנוברירה

,  ועם זאת גמישאמין , רחבתיאורטיבסיס ל חשיבותו ש
 באופן מסורתי סהמיוח,  תפקיד תומך ומרגיעהממלא

 ,Lederer(, אגו-להיבטיו החיוביים והתומכים של הסופר
1964.(  

  
  התומכתמערכת תמיכה תיאורטית אמינה   חשיבותה של 

במצבי לחץ הומחשה באופן תמודד ממטפל ההאגו של ב
, הכאוטיים,  הראשוניםם בימי נפשמובהק בטיפול בנפגעי
המערכת ציפתה ממטפלים צעירים . של מלחמת יום כיפור

געות שגרמו להיפתחת אותם תנאי לחץ , לתפקד בחזית
 מטפלים אלה .ללא תמיכה הדרכתית, הנפשית של מטופליהם

ב הפנימי תיאורטי היה המרכיה הידעש, כ"י אחסיפרו ל
קוהוט  גם .עזר להם לתפקד בצורה יעילהתמך והעיקרי ש

בסיס תיאורטי מוצק ועם ו של את חשיבותמדגיש  )1979(
  .זאת גמיש

  
התייחסתי אל בתחילת התנסותי בטיפול בקבוצות מחלקה    

ל חוסר הקשר שבין דברי המטופלים חוסר העקביות וא
ת שתוארו  בשתי הפגישו.כאל קושי טכנישבקבוצה הגדולה 

 לחלק והפכאלה  ות פגיששתי .  כמנגנוני הגנהאלה חוענופ
 הפחד מקוהרנטיות ומהיסחפות בלטומסדרת פגישות בהן 
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 ובפרט מטופלים בקבוצות גדולות שמתי לב שאנשים. המנחה
נוטים להימנע ממכנה ,  סביב נושא מוגדרשאינן מובנות

שוי ניסיון להעלות נושא שעלראות שניתן  לא פעם .משותף
, בהתנגדות נמרצת ייתקל להיות נקודת פתיחה לדיון קוהרנטי

 לפעילות ה ובדרישרלוונטיות-בתירוצים שונים כמו אי
מתעלמים , שהדרישות לפעילות מובנית אינן נענותכ. מובנית
ב יגההימנעות לה. דברי זהמזה במפגיע  הקבוצה חברי

ת נתפס, ידי הזולת-המועלים על, לנושאים טעוני רגש
הקבוצה : במילים אחרות . הקבוצהנגדות ללכידותכהת

  .פרגמנטציה, ותפרקהתעוברת תהליך של 
  

 .ת הפרגמנטציהנפוצה תופעשבקבוצה הגדולה     נוכחתי
 לית רגילה נוטים המטופליםבקבוצה טיפו, לעומת זאת

להשתמש באסוציאציות שמעלים , להתייחס זה לדברי זה
התאם לכללי ב, בגירויים  לפיתוח רב שיחחבריהם כ

  .פרקה בתחילת התוארהתקשורת התגובתית הכפויה ש
  

ניתן , בקבוצה הגדולה דווקא    את הופעת הפרגמנטציה
המטופלים בקבוצה : להסביר בעצם היות הקבוצה גדולה

 כל אחד מהם מבחין בין .זה את זהלרוב  יםקטנה מכירה
 בקבוצה ."זולתו"מו לבין האחרים ומזהה את האחר כעצ

 בה אחוז התחלופה שלבמחלקה בעיקר , לעומת זאת ,הגדולה
 נידון חלק גדול מהקבוצה ,  המטופלים הוא גבוהתאוכלוסיי

 (Anonymisation,    Main, אנונימיזציה(לאלמוניות 
כל . אלמוניות זו מהווה קרקע פורייה להשלכות  (1974

כלפי ש בעיקר זו,  את תוקפנותו המודחקתהאורמטופל 
שנתפס בעיניו , ידי ההמון-גברת עלומתמושלכת ו, המנחה

 הנמצאת בדמיונו של כל תוקפנות זו. ברגעים אלה כאינסופי
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או מהיטמעותו השמדת המנחה פרט מעלה את רמת החרדה מ
הדרך של  .)ענות דפרסיביתפורמחרדה  (לבלתי נסבלת

דגיש את כל פרט י. הפרט בקבוצה להתגונן היא בדלנות
ידי -תוקפנות המשותפת עלנסה לפרק את היייחודו שלו ו

  . משאר חברי הקבוצההתבדלות
  

הגיב על מאמר שכתבתי , )Hopper, 1977 ( הופר   
   גם הוא חווה את )1976שפרינגמן (, בנושא הפרגמנטציה

,  בקבוצות קטנותופעת ההתפרקות בקבוצות גדולות וכןת
שגם בהן כשהן מורכבות ממטופלים גבוליים או פסיכוטיים 

וגם הוא משווה בין תהליכים , נוני השלכהרווחים מנג
  . הפועלים בקבוצה לבין אלה הפועלים בפרט

  
מטפורי יפהפה    החשש מהיטמעות המנחה הובע באופן 

שהו בה . בפגישת מחלקה שהפכה לא מכבר מסגורה לפתוחה
תקף אף עדיין מספר מטופלים תוקפניים שבמהלך הפגישה 

. בין השניים בכוחאחד מהם מטפל עד שהיה צורך להפריד 
זה לא כבר מוניתי למנהל המחלקה וטרם זכיתי באמונם של 

אסוציאציה על לפתע צצה , ללא קשר הגיוני. המאושפזים
אסוציאציה זאת חשפה את . יונה הנביא שנבלע במעי הדג

החשש מהיסחפותי במערבולת ומאובדני כבעל תכונות 
חלקה דלתות המ: "ברגע של שקט יחסי אמרתי. רציונאליות

משנפתחו הדלתות . שהיו סגורות  נסכו בכם מעין ביטחון
אבל טרם . אבד ביטחון זה ובמקומו הוצבתי אני, המגינות

נוצר בינינו אימון הדדי שיאפשר לכם להאמין שלא אבלע גם 
 ההרוחות שככסערת ." כאותו יונה במעי הדג, אני בהמולה

שה קמעה וניתן היה להחזיר חשיבה קוהרנטית לאותה פגי
  . סוערת
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 אם לכידותהשיג ולאת התפרקות הקבוצה מנוע לניתן    
 יבחר, למשל. אסרטיבית, עמדה אקטיביתהמנחה ינקוט 

 או יציע, ים בקבוצה לדיון משותףעלומה היגדיםנושא מה
ידי זיהוי אויב -תוצאה דומה ניתן להשיג על. עצמו נושאב

י  למאושפזקלחולים כללי -בבית) .קרב נסיגה( .חיצוני
מאושפזי יתר . "המחלקה הפסיכיאטרית לזהות אויב כזה

 קטיביתאהעמדה ה ."אל זבלמו המחלקות מתייחסים אלינו כ
 משככת את הזעם המנחה מספקת את צורכי התלות ושל

וזיהוי אויב חיצוני מתיק את התוקפנות מן המנחה כלפי אויב 
תופעת לפיה מהווה ני המצבים תומכים בתיאוריה ש. לגיטימי

החרדה הדפרסיבית לרמות עולה תפרקות מנגנון הגנה כשהה
  .בלתי נסבלות

  
 מתמודדת הקבוצה הגדולה עם עזרתוב, התפרקות   מנגנון ה

בה מתמודד הפרט בחרדה דומה לדרך , תוקפנותעודפי 
 להרגיע את צרכי" טובה דיה" האם כשאין .דפרסיבית חריגה

מדה תפתח מהעמהפרט אין , )Winnicott, 1949(התינוק 
נסוג , או לחילופין, פרנואידית אל הדפרסיבית-הסכיזואידית

דובר שמכגם  בקבוצה ובתינוק דומיםהתהליכים . ממנה
 ניתן להפנות כלפיו אתש. כגורם מלכדיריב החיצוניב

דומה לפיצול ב, המרכיב השלילי של האמביוולנטיות
מלאני ידי -תואר עלכמ,  ההוריםהאמביוולנטיות בין שני

 .אליבים המוקדמים ביותר של התסביך האדיפ בשלקליין
, שלמה האם כדמות חיובית הפיצול את  משמרקלייןלפי 

את .  האב מותק אלתמרכיב השלילי באמביוולנטיובעוד ה
) Hayne, 1974) (פרט והחרדה של ההנוחות -תחושת אי
להשוות  ניתן פרגמנטציהקבוצה גדולה העוברת המשתתף ב
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- לעמדה הסכיזואידיתהנאלץ לסגת , מצוקת הפרטל
  . במאמר המוזכרויניקוטזאת כפי שתיאר , פרנואידית

  
)  Bion     1961(וביון ) Jacobs, 1974(ייקובס 'ג גם   

 כשניסה זכיר אותו הביון. רעיון הפרגמנטציההזכירו את 
תח את ילמיטב ידיעתי לא פ. לפרש את סיפור מגדל בבל

 basic( אותו לשלוש הנחות היסוד קשרא ולהרעיון 
assumptions (רמזתי על קשר אפשרי . טבע בקבוצותש

" תלות: "ביוןחות היסוד של נבין ההתפרקות לבין שתיים מה
)dependency (נסיגה-קרב"ו) "fight-flight( באות 

היסוד הנחת . לסכל את ההתפרקות ולהגן על המנחה
 הזעם תפיגכממקטינה את הצורך בפרגמנטציה , "תלות"

, יב חיצוניוזיהוי או,  צורכי התלותבאמצעות הגשמת
הופך את , "נסיגה-קרב "המתאים להנחת היסוד 

אל מחוץ תיק את התוקפנות כי הוא מ, הפרגמנטציה למיותרת
היא ) pairing" (זיווג",  הנחת היסוד השלישית.לקבוצה

 מתנהלים מספר דיאלוגיםש כ,אמצעי להשגת הפרגמנטציה
לאבודה , לכידה, יתופכים כל שיחה קוהרנטהו ו זמניתב

  .מראש
  

" .תלות"התפרקות מנגנון הגנה על הבלראות , אפוא,   אפשר
למיותר  ךפוהו" זיווג"ידי -על, בין השאר, גהניתן להשהוא 
 ברור בין כל יחסמכאן ניתן להסיק ." נסיגה-קרב"ידי -על

 עצמו ביון.  לבין ההתפרקותביוןאחת מהנחות היסוד של 
, מנגנוני הגנה"הנחות היסוד כאל פי -התייחס להתנהגות על

 ,Bion" (ימנע מהתמודדות עם נושאים כאוביםשמטרתם לה
 להתייחס ישמנקודת מבט זו זכאים אנו לשאול אם ). 1955

כאל מנגנוני הגנה בעלי " זיווג"ול" נסיגה-קרב"ל, "תלות"ל
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הראיות . ההתפרקות, למשל, חשיבות בסיסית יותר מאשר
הם  .נם מצביעים בכיוון זהוהשיקולים שהובאו כאן אי

ת בקבוצה הגדולה ההתפרקות המתרחששמאפשרים להניח 
מכל מנגנון הגנה בחשיבותו חות שאינו ני  מנגנון בסיסהינה
להתייחס  , אפוא,ישה. ביוןלמשל הנחות היסוד של , אחר

 זה יהיהאינני מאמין ש ?להתפרקות כאל הנחת יסוד רביעית
אופיינית יא תופעה גם אם נסכים שההתפרקות ה, יעיל
ארו מנגנוני הגנה סביר להניח שבעתיד יתו. קבוצה הגדולהל

 עלהקבוצה  התעקשות": אפליה" כמו ה,אופייניים נוספים
גם , כפי שראינו.  מהותי בין מנחה הקבוצה לבין חבריהשוני
  ".תלות" מנגנון רגרסיבי שנועד להגן על ההיא

  
הם נמצאת סביר להניח שההתפרקות תופעל במצבים ב   
ית המפורקת פגישה הקבוצתכמו ב, בסכנה" אפליה"ה

י יהמהומה למנוע ביטויי קנאה על קשרשתיארתי בה נועדה 
 אני מאמין .)105' ע(, האינטלקטואליים עם הסטודנטים

 תנאי מוקדם לקיומה של קנאה והינ" אפליה"היעדר הש
המניחה , "envy"בניגוד לקנאה במובן , "jealousy"במובן 
  . את עליונות האובייקט על הסובייקטמראש

  
מסייעת " אפליה"טול העת ביההתפרקות המתרחשת ב    

הטעימה מפרי . עזריאלפ מונחי "בהבנת סיפור מגדל בבל ע
סיכנה את  ,"אפליה"האת ל בטניסיון לעץ הדעת היוותה 

 .גירוש מגן העדןה בפורענות נענשו עליונות האל
ניסיון  אף היא כמתוארתבל בניית מגדל ב.) ב"י' ג, בראשית(

" .אפליה" הביטול, הווה אומר, לסכן את עליונות האל
או , האפליהאת לבטל סיון  כל ני.) ב"י-'א, א"בראשית י(

התייחסות ("אסור , אפוא, פיתוי לפעילות בכיוון זה הוא
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ת של רכשויש להתגונן מפניו בהתייחסות נ") מנועה
  ..."הבה נרדה נא ונבלה" .ההתפרקות

  
. ביון על אלה של עזריאלניסוחיו של ביתרון   אני רואה  

 בעקבלי ל,  בין תופעות פסיכולוגיותזיקה מתייחס לעזריאל
צמה עמסגרת תיאורטית שאינה מסייגת . בנוקשותאותן 
 אלא מסתפקת בתיאור הזיקה,  תופעות שלה נוקשהלהגדר
מעשית יותר ממסגרת הינה , ת ביניהןמיאהדינ, יתההדד

 קיימת עזריאל של מונחיו ב. מראשבע אותןקהמנסה ל
תופעות פסיכולוגיות  שאינה תלויה בעקביות פנימית

נראים לי גמישים יותר   כן הםלע.  מראשרותגדמוקבוצתיות 
מנקודת מבט זו ניתן  .ישום במצבים מגוונים ליוחיםנו

אל מו גם כ" אפליה"ואל ה, "התפרקות"להתייחס אל ה
התייחסויות מקרים פרטיים של ל כא – ביון של דהנחות היסו

  . כל מקרה לגופו, תייחסויות מנועות או פורענויותה, נרכשות
  

מי בין הקבוצה הטיפולית א את הדמיון הדינ   תיארתי
 ההבדלים כמו כן תיארתי את. הרגילה לבין זו הגדולה

נית אספונטהנטייה ה. הקבוצותסוגי י נמיים בין שאהדינ
 בשלביה קיומהלולה לסכן את בקבוצה הגדולה עלהתפרקות 
במנגנוני הגנה  הקבוצה קותפרהת סכנת. הראשונים

מנחה בעוד ש.  טכניקת הנחיה שונהדורשת צנטריפוגליים
, נקוט גישה פאסיביתיכול ל, הקונוונציונלית, הקבוצה הקטנה

קבוצה חייב מנחה ה, כבר מראשית קיום הקבוצה, פרשנית
 מטופלים  גרעיןרוצייו עד שתית גישה סמכו לנקוטהגדולה

יכול רק אז .  הדפרסיביות ההתחלתיותחרדותהתגבר על הש
פרשנית כמו בקבוצה ,  לסגת לעמדה פאסיביתהמטפל/המנחה

  .טיפולית מסורתית
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ואים במלחמת יום הכיפורים כשנקראתי למיל:    דוגמה
. חדלה הקבוצה המחלקתית הגדולה שהנחיתי להתקיים

 חלקה התחלפה והורכבהוכלוסיית המאושפזים במ אמרבית
, שנקטו גישה פאסיבית מטפלים י"חדשה שהונחתה עקבוצה 
גישה זו גרמה לחרדה כה . כבר בפגישה הראשונה, פרשנית

תוך זמן קצר יצא המצב משליטה עד כי , גדולה בקבוצה
באחת מחופשותיי מהמילואים עלה  .ק הקבוצהוריפנשקל ו

ן ההנחיה סגנוהצעתי לשנות זמנית את . הנושא להדרכה
אגב , ים בהפעלה אקטיבית וספקו המנחומשנקטולאסרטיבי 

נרגעו הרוחות ומאוחר יותר ניתן היה , את צורכי התלות, כך
  .פרשנית, לשוב לגישה פאסיבית

  
 היחסית בה  הקלות תיארתי אתפרק ה   בחלק הראשון של 

אחת הסיבות . קבוצה הגדולה במתאפשרת הבעת אגרסיה
 להביע כעס  למטופל האגרסיבי שיוכליחסתי התחושה שיאהי

 די שתמיד יימצאו סביבוביטחון תוך , בקבוצה הגדולה
בחלק השני של .  אם ייצא משליטהיואנשים שישתלטו על

 עצמת החרדה הדפרסיבית שמעורר הזעם תיארתי אתפרק ה
 כללית ובהתפרקות העלול להתבטא בהתלקחות, הקולקטיבי
  .הקבוצה

  
י משפטים ילו נאמרו כאן שנ   במבט ראשון נראה כא
בחלקו הראשון . קבוצה הגדולהסותרים בנושא התוקפנות ב

 כמדיום בטוח לביטוי  את הקבוצה הגדולהשל הפרק תיארתי
המעלה את , ואילו בחלקו השני כמדיום מסוכן, תוקפנות

ניתן ליישב סתירה . לרמות בלתי נסבלותהחרדה הדפרסיבית 
יתי עדיין מנחה בה הי בחלק הראשון מתוארת קבוצה :זו

 ותדכלהתכתוצאה מכך לא חששה הקבוצה מ. אקטיבי
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והמטופל התוקפני הבודד יכול היה להרשות לעצמו לבטא 
. את תוקפנותו ולסמוך על יתר חברי הקבוצה שירסנוהו

החלק השני של הפרק מתייחס לתקופה שבה הפכתי לדמות 
 גם בשלב זה ניתן היה עדיין להגיע. פרשנית, פאסיבית

מתן  לאחר אך רק, לתוקפנות בקלות ובמהירות יחסית
אפשרו לקבוצה לוותר על נטיות ההתפרקות שפירושים 
 יכלו הפרטים שבתוכה להביע את תוקפנותם או אז .ולהתלכד

  . באותה מידה של ביטחון כמו בשלב הראשון
  

בפרק זה ניסיתי להדגים שאפשר להשיג שינויים ,    לסיכום
הן בקבוצה והן בפרט , בקבוצה גדולהנפשיים יציבים -תוך

תבסס על בה ועזריאלפירושים מהסוג שתיאר באמצעות 
מיים אניסיתי להדגיש הבדלים דינ. תורת יחסי האובייקטים

הבדלים המכתיבים ,  קבוצה גדולהלביןקטנה בין קבוצה 
  .הנחיהשונות בת וטכניק
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   שישיפרק
  אהשוואה בין ניתוח של שתי מחשבות שוו

  
  חשיבותזה אדון במחשבות שווא ואדגיש אתפרק    ב
  .בניתוחן" ועכשיו-כאן"ה
  

כתבו מאמר )  ,1969Arlow & Brenner(ארלו וברנר    
תיאוריה  ונסחו פרויד ה אצלעל תפיסת הפסיכוזביקורת 

 וגרסהם . פסיכוזותחדשה על הפסיכופתולוגיה המיוחסת ל
 בשימוש יםומהסימפטומים הנוירוטיים והפסיכוטיים דש

 ונבדלים) העיקרון האקונומי(בעקרון הרווח הראשוני 
 ובשימוש חמורה יותר של תפקודי אגו בכיריםברגרסיה 

במונחיו . נרחב יותר במנגנוני הגנה פרימיטיביים בפסיכוזות
הפסיכוזות שונות מפסיכופתולוגיה בלתי , עזריאלשל 

  פתולוגיותנרכשותפסיכוטית בשימוש במערכות יחסים 
המנועות קשורות בפורענויות כיוון שמערכות היחסים , יותר

 אף קראו תיגר על קביעתו של ארלו וברנר.  יותרקיצוניות
 שאין מטופלים פסיכוטיים מסוגלים לפתח יחסי פרויד
שם ייחס למטפל את ,  65 'ע, טירןראה חלומו של . (העברה

  .)התסכולים שנבעו מיחסיו המוקדמים עם אמו
  

אשווה בין שני מקרים " ועכשיו-כאן"חשיבות ה   להדגמת 
 בניסוחם ארלו וברנרשימחישו חלק מהנקודות שהעלו 

 . עזריאלבמונחיו של תוך שימוש אדון בהם והמחודש 
ידי -על, בוחן המציאות, במקרים אלה הופר תפקוד אגו בכיר

מנגנוני הגנה שהתבססו בעיקר על פיצול והשלכה מאסיבית 
  .םנפשיי-של תכנים תוך
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 ניתן היה להחזיר הפרעה זו ,כלניתשל זה , האחד   במקרה 

לקדמותה באופן זמני באמצעות התערבות פסיכותרפויטית 
שילוב זה אפשר .) לא שלם(שלוותה בפירוש , בלתי פרשנית

לה לחזור ולאחד לזמן מוגבל חלקים מאישיותה שפוצלו 
לא (אולם העובדה שהפירוש לא היה שלם . והושלכו מתוכה

הותירה אותה במצב בלתי , ")ועכשיו-כאן"כיל את מרכיב הה
המזמינה פורענות , מערכת יחסים מנועה מופעלת(נסבל 
 לסימפטומים הגורםות ממנו הייתה אשר ההימנע, )צפויה

  .הפסיכוטיים מלכתחילה
  

. הושלם הפירוש כראוי, נרקיסזה של ,    במקרה השני
" ועכשיו-אןכ"הכאב הבלתי נסבל טופל באמצעות שילוב ה

בפירוש ונמנעה החזרה המיידית לשימוש בהתייחסויות 
  .נצרכות פסיכוטיות

  
   מטרה נוספת של פרק זה ושל הפרק הבא היא לדון בחלק 
מההיבטים התיאורטיים של היעילות היחסית של פירושים 

  .לעומת זו של התערבויות פסיכותרפויטיות שאינן פירוש
  

בשנה . קטטוני-ב פרנואידיה במצאושפז, 18ת כב, כלנית   
בתום שירותה .  בשירות ספרפה השתתשקדמה לאשפוזה
עד שחדלה לתקשר  ללא סיבה נראית לעיןהסתגרה והלכה 
 ה קשיח,תה מוטיסטיתיי ההכשאושפז. עם סביבתה

ידי -על הופרכה ,מבדלתהאבחנה ה , היסטריה.יתונגטיביסט
ת מחשבועל קולות הזויים ועל בדיעבד  משדווחה כלנית

 מסכיזופרניה ת כסובלנהא אובחיה. שווא של רדיפה
  מקובליםביולוגייםאמצעים  בהקטטונית חריפה וטופל
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 ת חברותינעשתהשמ, ר מספר שבועותלאח. תקופהבאותה 
  . למעקב אמבולטוריהשוחרר, ושתפה פעולה

  
שהיא  כלנית הסיפר,  במרפאת החוץתי בה   כשפגש
,  ה לאישת גיל שמעולם לאה סוד הקשור במחלתמסתירה

נראה לי שייגרם נזק אם לא ". ליגם  לגלותות א מהססיהו
הייתה זו התערבות הראשונה . אמרתי" תגלי לי את הסוד

 מה הסכיכלנית .התערבויות שאינן פירושמספר  מבין
הצביעה על מאפרת קרמיקה , משהתיישבנו .ילהיכנס לחדר
 את אין שום צורך לגלות לך: "אמרה וני שולחשניצבה על 

תי לעברה  הבט".דעוכבר יאתה ה שמעידהמאפרה . הסוד
שאיני יורד לסוף דעתה ולא ברור  מבטיח לה , במבט שואל

בחוסר רצון בולט . לי כיצד מתקשרת המאפרה אל סודה
 ,ספרה ,בזמן השירות. ניאותה לבסוף לגלות את הסוד

השומרים תודרכו לירות  כי  בלילהה לא לצאת מחדרההוזהר
ורך צ הבאחד הלילות חש. כך לשאול שאלות-רואחתחילה 

כה  לצאת לשירותים ולכלהאך לא העז, העז לעשות את צרכי
תחושה .  באופן בלתי נסבלנה ומצחיזוהמת מהרגישה. תחתיה

ה והלכה והתפתחה למצב הקטטוני בו רגב, רדפה אותהזו 
  .האושפז

  
כשאני מציע את המשוואה , התערבתי   בשלב זה 

מידע  י שהיה לה הניחה בגללהסיבכ הצוא=חמר=קרמיקה
הצעה זו הפיגה במקצת את חששה . הל סודמסתורי מוקדם ע

מכאן נוצר  . סודותלי יכולת מאגית לגלוי שיש כלניתשל 
.  מערכת יחסים טיפוליתפתח לאמון ראשוני בינינו שאפשר

לעבד רגשות אשמה הקשורים לפנטזיות ניתן היה עכשיו 
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חלקים בלתי נסבלים באישיותה של מזג ל ולהחזיר ו,ליותאאנ
  .תוכהפוצלו והושלכו מ שכלנית

  
   למרות הפירוש הופיעו תגובות תרפויטיות שליליות 

אנשים ברחוב מנסים להפנט אותי : "ספונטאניות ראשוניות
אמרתי " ,אני חושב." "להתפשט בפומבי בניגוד לרצוני

שטרם השתחררת כליל מהחשש שיש לי אמצעים מאגיים "
ת מתוכך סודות בניגוד לרצונך ושייתכן גם שמחשבות לדלו

בתגובה ." אלה מבטאות רצון קדום ומוכחש להתערטל
  .  לפירוש זה נעלמו מחשבות השווא

  
  חיים עצמאייםכלנית  ניהלהתחילת הטיפולמשנה וחצי    

,  מדי פעם ממחשבות שוואה למרות שסבל.ותקינים למדי
 ואף לבנות ולתזהלתקשר עם ,  לבלות, לעבודההצליח

באחד הבקרים . מערכת יחסים יציבה למדי עם בן זוג קבוע
 הת אביצה בסערה למחלקה כשהיא זועמת ומאשימה אפר
 ופרסמו מידע משפיל הנגד  מנהל המחלקה שקשרואתו

  .בעיתונות האודות מחלת
  

צעק   אל המחלקההבדרכש הסיפר,    בלהט ההאשמות
מילה שכלל !" לוזיהאי, אילוזיה ": ברחוב אדם זקןהלעבר

 שטופלו הסימפטומים אזכור בה להרגיעתי ניסי.נהלא הבי
,  לצעוקכהא המשייה. ההגבירו את חמתרק אך דבריי , בעבר

 עומד לאבד את שאני תיחש. י בשיתוף  בקנוניהתו אמהאשימ
  .בעמל רב תהבננ ואת מערכת היחסים הטיפולית שהאמונ

  
 לא פחות ייעה אותהפתש התערבות  תיאינטואיטיבית הצע   

צעקות  פסק זמן קצר בשטף התיצלינ: התומאשר א
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פרצתי בזעם לו  היית חושבת עלי מה: "תישאלוהאשמות וה
י באותו קשר נגדשאבי מאשים  את , למקום העבודה שלך
 בלי לחשוב ".מנהל המחלקהאת  וך אביאופן בו האשמת את

!" ?נו."  "ת שהשתגעת חושביתיהי: " מידכלנית ירתה
  .רתיאמ

  
 דיסוננס קוגניטיבי שחסם כלניתילופי דברים אלה יצרו ב  ח

התייחס למבלי , את ההתייחסות הנרכשת  הפסיכוטית
, מהלך שהיה מסוכן, למערכת היחסים המנועה ולפורענות

זה שלא .) השמיני ויודגש שוב בפרק טען בפרק השניכנ(
מזל "הייתה תגובה תרפויטית שלילית מיידית אני מייחס ל

לא הייתי , לו ידעתי אז את הידוע לי היום."  מתחיליםשל
  . מעז לנסות התערבות כזו

  
נכנסנו . אמרה." יש צדק בדבריך",  מבוישתחייכה   כלנית 
שקדמו האירועים  לשלותתש האתי  להספר כלניתלחדרי ו

  .להתקף הפרנואידי
  

ד ו יחנ הלכאמש? אתה זוכר את הבחור שיצאתי איתו   "
היה טכס  יפה ומרגש  .ן של קרובת משפחהלמסיבת אירוסי

בעוד המחשבה . ילמסד את יחסי רציתי גם אני ופתאום
חרדה איומה כי הבנתי  שבמקרה  נתקפתי, חולפת בראשי

 .ואז הוא יברחלו את האמת אודות המחלה  לספר כזה אאלץ
ולמחרת בבוקר התחיל ה טרופה נלילה של שיעבר עלי 

  ."אבא ומנהל המחלקה הסיוט עם המחשבה המטורפת על 
  

החלק :  עתה ברורמחשבת השווא היה מי שלא   המבנה הדינ
פוצל והושלך אל תוך , בכל מחיררש כנות ודה באישיותה
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שם יכלה לתקוף ולהאשים ,  ואל תוך מנהל המחלקההאבי
 מחלה המטלה המכאיבה של גילוי האותו ולפתור עצמה מ

במו  לאושרה ליחסים ממוסדים ו סיכוייתהפרשל  והלחבר
דרישה היה כנראה מקור ה, שופט בעל מוניטין, יהאב. הידי

ובנה עתה ההתקפה נגדו ההפנימית לכנות בלתי מתפשרת ו
  .דמות אב נספחת, כנראה,  ייצגמנהל המחלקה. בממד נוסף

  
   השלכת האחריות לאובדן הסיכוי לאושר על האב 

זמן אותו ב. התאפשרה על חשבון השעיית בוחן המציאות
תנאי בל יעבור כ ברתי עדין שיש להחזיר את בוחן המציאותס
כפי . כלנית של איחודם של החלקים שהושלכו מאישיותהל

היום שוב , השמיניפרק ה להבין מאוחר יותר משניתן יהי
  .סבור כךאיני 

  
גם , זקן ברחובאותה מילה שצעק לעברה ה" ?אילוזיה"ו    

 כלניתשל  חףדלס אותה ניתן ליחמחד  .היא קבלה משמעות
, ולא לאבד כדי , שהיא ככל הנשיםלהשלות את החבר

  . לאושר אינה אלא אשליהה שתקוותהבנתהומאידך ל
  

 בתום .כלניתל שהצגתי פירוש ה ל בסיס תובנה זו נבנה   ע
שאכן הייתה זו מחשבת  כשיו ענהא מביי שהמרההפגישה א

בה פרנואידית חריפה נקטעה התפתחותה של תגו. שווא
כלנית תי את כששאל. לפחות באופן זמני, ִאָּבהבהפעם 
שאינה כועסת עוד אך חשה ה תענ,  הכלליתהלתחושת
 במו פי .י שאין מנוס מגילוי הסוד לחבריברור ל. "אומללה

   ."אחסל את סיכויי לאושר
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הייתה באמצעות ההשלכה  זו ייאשתההימנעות מתחושה מ    
ת הסיבה העיקריממחשבת השווא והרווח הראשוני 

כת היחסים רהזמני של מעכוי דיה למרות .הלהתפתחות
ת חייבת הופעתה של תחוש,  מחשבת השווא,נרכשתה

. יטית שלילית כתגובה תרפו,מן הסתם , להיתפסהדיכאון
  ).השני בפרק ראה הגדרה (
  

 והחבר אכן כלנית של ה   למרבה הצער התגשמו חששותי
ם של  הייתה שקיעה איטית לתוך עולהתגובת. הנטש אות

 באחת . עודה לא ניתן היה להוציאויכולות שממנ-פנטזיות כל
טות  את הסיבה להשתלהפגישות שלאחר מכן אף בטאה

וותר על עולם הפנטזיות למה לי ל: "המחלה בהצהירה גלויות
, ות אין דבר להציע לי בתמורהכאשר למציא, המופלא שלי

 העם זאת התכחש" ?בדידות ואכזבה, אומללות,  כאבזולת
חלוטין לאופיים המפחיד של חלק ממחשבות השווא ל

  .השהמשיכו לענות
  

י אמה של "    לאחר שנים מספר נקראתי לביקור בית ע
, ישבה מולי בפנים חתומים, למרות שזיהתה אותי. כלנית

חסרי הבעה ולא גלתה כל עניין בדברי או בתקופה שטופלה 
  .כבויההיו בה כל הסממנים של סכיזופרנית . ח"על ידי בביה

  
הכרתי את בטרם ,  בשנות השישיםיההשתואר    המקרה 

ובפרט את חשיבות ניתוק הקשר , עזריאלרעיונותיו של 
הסיבתי בדמיונו של המטופל בין מערכת היחסים המנועה 

" ועכשיו-כאן"לבין הפורענות באמצעות מבחן המציאות ב
במאמר .  ה בו ניתן לעשות זאת בבטחמדיום ה,ההעברהשל 

בו סקרתי את ניסיונם של אחרים ואת ניסיוני , )1978(
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הבעתי צער על , כלניתהזכרתי את בטיפול במחשבות שווא 
לו ש וציינתי הבטיפול ב" כאן ועכשיו"החסרונו של מרכיב 

ייתכן שהתוצאה הייתה ,  לפירושזה מרכיב מוסיף יתיהי
גרת ההעברה מי של פירוש במסאהמבנה הדינ. פחות עגומה

  :שהייתי מציע" כאן ועכשיו"ב
  

סוד מחלתי הנפשית : "נרכשתמערכת יחסים  •
כל להאשים את לכן לא או; פורסם ללא הסכמתי

 ."במו פי לחורבן תקוותי לאושרעצמי שגרמתי 
פת למערכת אני שוא": מערכת יחסים מנועה •

שאתו אוכל לחלוק את , בן זוג עם יחסים פתוחה
 ." ללא חששיסודותי

, המטפל, תהאפילו א, כל אחד": פורענות •
ייטוש אותי , המייצג עבורי את מכלול האובייקטים

, ללא ספק כאשר יגלה את כל הפנטזיות המלוכלכות
מחלת 'לנוחיותי  מכנה המיניות והתוקפניות שעודני

 ."' הנפש שלי
    

בורר את מילותיי בזהירות  יתיהי   בתובנות של היום 
, מחלתך על אינני יכול לייעץ לך אם לספר לחברך ":ואומר
טוש לא יי, שלאחר שתגלי לו את הסוד להבטיח יכולואיני 
אך לדעתי מפחיד אותך יותר מכל שלא חבר זו או . אותך
כל  את "ועכשיו-כאן"המייצג ב, גם אני, דםאאלא כל , אחר

 הפנטזיות הסודיות את אם אגלהטוש אותך אנ, האובייקטים
 רותהן עודן מסתת ות מודעך אינתשלחלקן ייתכן שא, שלך

מתקבל פירוש כזה היה סביר להניח ש." 'מחלה'תחת המסווה 
של " כשיווע-כאן"ב ההתייחסות המנועה כהזמנה לבחון את
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וקרוב ,  יותר במבחן המציאות טובהמוביל לתוצאה, ההעברה
  לא היה נסוגהכלניתשהייתה מסתיימת לוודאי שהאפיזודה 

  . תוך פרק זמן קצר כל כךזהפסיכול
  

אולי אף , ילים הרכות ביותרר שהייתי נעזר במ       אני משע
בזמן : "מציג את הפירוש בצורת שאלה או הצעה לדיו כמו

שהקשבתי לך עלתה בדעתי המחשבה שאפשר להבין את 
במבט ראשון אולי תיראה לך מחשבתי . הנסיבות גם כך

 " ?אבל מה דעתך שבכל זאת נדון בה, לא לעניין, מוזרה
  

מחשבת י לצפות ברה זה הזדמן לבמקשון ילצעוד ראוי    
אפיזודות פסיכוטיות למד ש הניסיון מ.שווא בתהליך התהוות

  .בתהליך התהוות קלות יותר לאנליזה
  

מהווה ,  שנה מאוחר יותר20-כ  על ידיפלושט, נרקיס   
הוא תואר  .ההתהוותדוגמה נוספת לצפייה במחשבת שווא ב

.  שונהשם מנקודת ראות, גם בספרי על ההעברה הנגדית
לזו של  נרקיסמי דמתה מחשבת השווא של אבמבנה הדינ

הוכחה חלקית לנכונות הפירוש עד כי הייתה כמו  כלנית
  .כלניתשהוחמץ בטיפול ב

  
חובש , מסורתי, שלושים וחמש ןבכ  מנהל חשבונות,נרקיס   

, לפסיכותרפיה אושפז שלוש פעמיםאלי  והגיעטרם  .כיפה
קולות המדברים מאחורי " בגין ,מספר חודשיםלבכל פעם 

אם כי , ו עם נשים יחסינסבו תמיד עלאפיזודות אלה " .וגב
בין להסביר את הקשר בין מערכות יחסים אלה ללא ידע 
. פסיכוטיות-שפוזים טופל בתרופות אנטיבא. הקולותהופעת 

תופעות  היה חופשי מיטיבתחילת הטיפול הפסיכותרפו
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-ליקוי בתר ("אך שרוי באפתיה ופאסיביות, פסיכוטיות
  )."פסיכוטי

  
שעותק ,  קבלהו ונתתי לםשילהראשונה בתום הפגישה    

לכתוב שוב עמדתי  בתום פגישה נוספת . ברשותיותרממנה נ
 דפדפתי .ושכחתי את שמבלה וגיליתי למורת רוחי שק

שמי " .ובפנקס הקבלות על מנת להיתקל בשמאחורה 
 תיהחמא. תכשהוא מביט באצבעותיי המדפדפו, אמר, "נרקיס

 העמיקה כש.  החדה לראות ולפרש דבריםו על אבחנתול
והבלתי הכאוטית  ,הטראומטית על הסביבהנו ולמדתי ותכריה

היה , על מנת לשרוד בסביבה כזוש הערתי, צפויה בה גדל
, להבין משמעות של דברים נאמרים לפתח חושים חדים ועלי

ב קרו. ועל אחת כמה וכמה משמעותם של אלה שלא נאמרו
אלה לצפות מראש חדים  חושים ו ללוודאי שבילדותו סייעו

.  פנימיתשלמותשרוד ולשמור על ל , עתידיותקטסטרופות
. להיות השפעה מזיקה חושים אלהלבוגרים עלולה  הבחיים

 קיימים לעיתים", הוספתי" ,מערכות יחסים קרובותב"
וחושים רגישים יתר על המידה ,  אמביוולנטייםרגשות

על מרכיבים שליליים ברגשות לי או יםצביעמ
הם  מודע לעוד לפני שהזולת, של הזולתאמביוולנטיים ה

 לשמע דבריי" .או למעשים, למילים,  אותם למחשבותועיבד
הצליח לעבוד שכ, לאחר תקופה.  והנהן בהסכמה נרקיסחייך

 התעוררו כלפי ווחשדותיכמנהל חשבונות במשרה קבועה 
: ושל" אנטנות" את הזה לזה להזכיר נונהג, עמית או ממונה

 וכך ניתן היה לקטוע באבם היה אומר, "הן פועלות שוב"
תואמת  תבנית זו .מספר התקפי פרנויה לפני שיצאו משליטה

המציין את פגיעותו ) 1958(סרלס רעיונותיו של את 
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ם המתרחשים מודעי-ישותו של הפסיכוטי לתהליכים הלארגו
  .)ל בנפש המטפ–במקור ( הזולת ו שלבנפש

  
, )Bunim, 1979(בונים  מופיעים אצל דומיםרעיונות   

 בונים. מי של מחשבות שוואארקע הדינהמתאר גם הוא את ה
-את המחשבות הטרום" קורא"טוען שהאדם הנוטה לפרנויה 

בעיקר את השליליות ומרכיב מהן , מודעות של הזולת
' 'ע( חבצלת הערתה של ראה את. מחשבות שווא של רדיפה

בו במטבח היה זה  ."מטבח כמקור הפרנויהה" .)154
התלחשו אמה ואחיה בקצה טווח שמיעתה על סודות שלא 

סודות שלא הייתה , או ליתר דיוק, הייתה אמורה לדעת
  . אמורה לדעת שהיא יודעת

  
 לחוש את המתרחש בי  משמעות נרקיס    ליכולת של 

הנוגעת להבדל התיאורטי שבין האישיות הגבולית , נוספת
 הגדירה את האישיות הגבולית מאהלר. ין הסכיזופרנילב

, אינדיבידואציה-כאישיות בה לא צלח תהליך ההיפרדות
הגדיר אותה כמי שלא הצליחה לצלוח היטב קרנברג בעוד ש

את המעבר משלב ההתפתחות הסכיזואידי פרנואידי 
  . לדפרסיבי

  
גלה אמפתיה למבוכתי ,  קרא את המתרחש בתוכינרקיס    

בשלב , בזמן הרלבנטי, איפא, והיה, י את שמוכששכחת
לדעתי מאפשרת אפיזודה זו לשלב את התיאוריה . הדפרסיבי

אני משער שכשלון בתהליך . קרנברג עם זו של מאהלרשל 
 מעורר בילד ,מאהלראינדיבידואציה לפי -ההיפרדות

עד שאין הוא צולח את , המתפתח להיות גבולי זעם רב
מתנדנד באופן קבוע בין , כביכול, המעבר משלב לשלב ונותר
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בעוד , פרנואידי לבין הדפרסיבי-השלב הסכיזואידי
מצליח להגיע לשלב הדפרסיבי , נרקיסדוגמת , הסכיזופרני

אך נאלץ לסגת ממנו כשגוברת החרדה הדפרסיבית מעבר 
ראה גם התפרקות הקבוצה הגדולה בנסיבות . (לרמה נסבלת

   ) 113' ע, דומות
  

חלפו בהדרגה ובמשך  נרקיספאסיביות של    האפתיה וה   
עבד כפקיד בחברה ציבורית ויצר . הזמן אף נגמל מתרופותיו

  .  עם נשיםמספר מערכות יחסים שטחיות
  

  באחת מפגישותינו ?ומתרופותי נרקיס נגמל, אם כן, כיצד   
הבקיא במהלכי שוק , שכמנהל חשבונות,  שקנה מניותסיפר

נה לא הביש, מוא. ולידיתסה  השקעחשב שהן, הפיננסיים
נזפה בו על שקבל החלטה , דבר וחצי דבר בענייני ממון

אם יתברר ש מה איי,בהבלי להתייעץ " כה חשובה"עצמאית 
אלא , ופסיד את כספילא זו בלבד ש, שתלמה לא ההשההשקע

, שהוא אידיוט,  קבל עם ועדה,תהיה בכך הוכחה ניצחת
לקח  וותאלמד יא תשהו שיוכל להאשים רק את עצמו

הייתה זו התערבות פורענותית  .ה הכספיתתפסיק את תמיכות
 אינדיווידואציה-ציר ההתפתחות של היפרדותטיפוסית ב

סטית בציר קיסיחבלה נרבתוספת , )מאהלריאניהציר ה(
  .ממתין להמשך דבריו, הקשבתי. קוהוטיאניה
  

על תופעות ו, וקרא אודות מחלתהמשיך וסיפר ש נרקיס   
הציג בפניי בהיגיון א וה. חרות של התרופותהלוואי המאו

הן שלעיתים , בתופעות לוואי אלהובקור רוח את הסכנות 
תוצאה מהפסקת נטילת , ת האשפוזסכנ אל מול בלתי הפיכות



 133

אשפוז היה כינוי מעודן בפיו לחזרת התופעות . (התרופות
  .וחליט עבורשאני אביקש לבסוף .)    הפסיכוטיות

  
בין ניתוחו התרופות לבנושא  ההגיוני ווח ניתבין   השוויתי 

, אליתהחלטה רציונו  שאפשר לניתוח, את מצבו הכלכלי
הוא  אם ייתכן שו שאלתי אות. על סיכון מחושבתססובמ
קבל ישאם מחשש ,  התרופותלהחליט על נטילתטיל עלי מ

לא זו . אמוכמו גם אני אגיב , החלטה ללא הסכמתי המפורשת
אות אפשריות של הפסקת נטילת יאלץ לשאת בתוצבלבד שי
 אנזוף ףאלא א, התלקחות סימפטומים פסיכוטיים, התרופות

 בלי להתייעץ בי ליזום פעולה תוהחלטבשל ואבוז לו  וב
ויהיה נזקק  ויתממשו חששותי,  חלילה, אםו בסרב לטפלוא
  . אשפוזל
  

ת לאורך יופורענורובדי שהפריך -       היה זה פירוש תלת
  .ותשני צירי התפתח

  
, מתךכאני זקוק להס: "נרכשתמערכת יחסים  •

 ".ותאיני מסוגל לקבל החלטות  עצמאי
ומסוגל  ןאני מעוניי: "מערכת יחסים מנועה •

 ." סמך שיקולי ההגיונייםלקבל החלטות על
איות עצמהחלטות קבל אם א: "פורענות •

אלא , כישלוני בתוצאות שאאלא זו בלבד ש, ואכשל
עצמאית בנטישה שגם איענש על עצם חשיבתי ה

 ".ובביזוי
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 -הביזוי ,  פורענות על הציר המאהלריאני-הנטישה 
 שלילי בציר mirroring )(פורענות של שיקוף 

  .הקוהוטיאני
 

 חוה את הפירוש כהזמנה ליישום ההתייחסות נרקיס    
המנועה במסגרת ההעברה והחליט לוותר על נטילת התרופות 

ה אף אחת משלא התממש. ולהותירן כעזרה ראשונה
יכול היה לקבל החלטות משמעותיות , החלופות הפורענותיות

בדיעבד לא נזקק לתרופות אלא . גם בשטחים אחרים בחייו
  . כשחש מאוים או לא מובן, במקרים בודדים

  
 מידי פעם קשרים לנרקיס עד שהכיר את אשתו היו   

 .אך אלה לא הגיעו לידי קשר משמעותי, רופפים עם נשים
 את אשת חייותחילת הטיפול הודיע לי שהכיר מכשנתיים 

סביר להניח שהפירוש שעזר לו .  להינשאהפעם החליטשו
עמד גם הפעם ביסוד , להחליט לוותר על הטיפול התרופתי
לאחר ההודעה על . יכולתו לקבל החלטה לשאת אישה

. ודברים מוזרים במקום עבודת" קרו "נישואיו הצפויים
  להרגיזיי בכוונהם בין ניירותפזר מהדקים צבעוניימישהו "

.  גבר בהדרגה עד שלא היה מסוגל לשאתו עודהכעס." אותי
! אך אבוי. שנראה לו היה התפטרות מהעבודההמוצא היחיד 

הווה אומר אובדן " ?משפחהכיצד אפרנס , אם אתפטר"
" רתמת את העגלה לפני הסוסים" .התקווה להקים משפחה

אינטימית , ועהקב חושש ממערכת יחסים אתה" אמרתי
 ". מוצא אלגנטי מאחריותהיא זוג והתפטרות והדוקה עם בת

לא " הדוק מדי"במהדקים כסמל ליחס הלא מודעת הבחירה 
  .נעלמה מעיני שנינו
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 תחת זאת אמר. לא הוזכרו עוד המהדקים המרגיזים   
יודע אני . אני בצרה אמיתיתכעת , דוקטור, כעת: "נרקיס

ואז ה את כל האמת על מחלתי לאין לי ברירה אלא לספר ש
א יאלא ה,  בתירוץ זה או אחרה אותהנוטש אני אהיהלא 
בשני המקרים .  ברורכלניתמי לאהדמיון הדינ." נטוש אותית

 פסיכוטיות על נרכשותת יחסים ונסוגו המטופלים למערכ
ידי -עלשל הינטשות פורענות הבלתי נמנעת המנת להימנע מ

נעשה  נרקיס במקרה של. יהםגילוי סודותמתוצאה כבני זוג 
-כאן"שכלל גם יישום ב, פירוש מלאתיקון ופירשתי 

כמעט באותן מילים בהן הצעתי להשלים את , "ועכשיו
איני יודע אם ומה : "כלניתלהינתן לצריך היה הפירוש ש

. נטוש אותךתואיני יודע אם אכן , ךתכדאי לך לספר לחבר
המייצג , יחששך האמיתי הוא שגם אננראה לי ש, עם זאת

ש אותך אנטו,  את כל האובייקטים שלך"ועכשיו-כאן"ב
  ."'מחלתך'שאגלה את כל האמת אודות כ
  

 ועצבי" על תודרך עקיפה לספר לחברמצא  נרקיס    
 מבחן המציאות שמחוץ .ו אותה לא נטש היא".החלשים

 כלנית של אלהלהעברה נשא תוצאות פחות חמורות מ
לא פיתח מאפיינים  ,תהלעומ, נרקיס .שנסוגה לפסיכוזה

נשאר חופשי מהם תקופה  וות המיידינסיבותבפסיכוטיים 
לאחר שנה ספר לי שאכן נשא את חברתו ואף נולד . ארוכה

 בהתמודדות עם יתיעד אשר טעהטיפול נמשך . להם ילד
:  בפני התלבטות מוסרית הציגנרקיס :ה הנגדיתהעברה
קידות אני מתחכך כאילו במקרה בפ, למרות שאני נשוי"

מסיבות של " ?זאת בגידה באשתי? מה דעתך. במשרד
לא תהיתי מדוע בחר בי כשופט  העברה נגדית שמקורה בי

תחת זאת התייחסתי בהומור . לבין האיד אגו-בין הסופר
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 .סלחני ליצר מבלי לקחת בחשבון את מצפונו כאיש מסורתי
התוצאה  ויתחושות פרנואידיות כלפיבו  עוררהטעות זו 
שחשד סיפר לי בפגישה אקראית  .דל לבוא לטיפולהייתה שח

דבר שהיה , יםדתיו לבגוד בערכיו השניסיתי לפתות אות
  .בלתי נסבל עבורו

  
. י אשתו"   לאחר מספר שנים נקראתי לביקור בית דחוף ע

כשהוא זועק ,  עמד על מרפסת הקומה השלישיתנרקיס
  .מאיים להתאבד בקפיצה והיה הכרח לאשפזו, לעזרה
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  שביעיפרק 
  מה בין התערבויות פסיכותרפויטיות שאינן

  פירוש לבין פירושים וצמיחה
  

 על ניתוח רציונאלי של מבוססות   התערבויות פרשניות 
 י'סטרייצ . המטופל באופן לא מודעשבחרהיגדים 

)Strachey, 1934 (התערבויות פרשניותניתן לתכנן טען ש 
 ותןניתן לתזמן אסבר ש) 1956 (עזריאלולי אבאופן רציונ

 מעירבמאמרו  .שער את תוצאותיהןובתנאים מסוימים אף ל
 על הצורך להעמיק בהבנת ההתערבויות שאינן עזריאל
אלה המבוססות על תגובותיו האינטואיטיביות של , פירוש

   .המטפל ולא על ניתוח רציונאלי של היגדי המטופל
  

  .מתניה: דוגמה
  

זרועו הימנית , במצב קטטוני שכב מספר ימים מתניה   
 הוא לא נענה.  דוגמת מועל יד ואגרופו קפוץ,מתוחה קדימה

- תוךוניהז צריך היה לעל מנת לקיימות מילולית ורוקשתל
באופן אינטואיטיבי הפגשתי את , עמדתי ליד מיטתו. ורידית

 שיניתי את התנועה ללחיצת ומיד, אגרופי באגרופו כבמשחק
והוא סימן לי , גופו רפה,  לחיוךה הפכהקפואהבעתו ה. יד
  .הוא מוכן לתקשרש
  

    ניתוח היפותטי של המקרה לפי מערכת יחסי האובייקטים 
  :לעזריא של
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ח יעלי לשכב קש: "נרכשתמערכת יחסים  •
 "ודומם

, אם ארפה את גופי: "מערכת יחסים מנועה •
אני מעז עליהן , תפרוצנה הפנטזיות ההרסניות שלי

בהתקף הרסני , רופי הקפוץלרמוז באמצעות אגרק 
 ..."עד כדי כך ש

 את שמידא""): דפרסיבית (1' פורענות מס •
  או" בודד בעולם ואוותר"כולם"
ישיבו " הם'): "פרנואידית (2' פורענות מס •

 "."ו אותישמיד וימלחמה
•  

, הפריכה,  בלחיצת ידמרתה והובאגרופי אגרופ      הפגשת 
לא ניתן ש סימן האגרוף:  את שתי הפורענויות,היפותטית
 לא "הם"ולחיצת היד סימנה ש,  בקלות"ם כולתא"להשמיד 

  .ולא ישמידו אותו מלחמהישיבו 
  

 של התערבויות דוגמה זו מבטאה את אחד המאפיינים   
 ללא התייחסות להתנהגות הגנתית .שאינן פירוש

הן , או לפנטזיות מנועות) נרכשותהההתייחסויות (
  .  שלא תקרה פורענותיסתמבאופן למטופל " מבטיחות"
  

לא ש תיבטחבה ה, כלניתב טיפולההתערבות הראשונה ב    
לא :  נוספתמהווה דוגמה, הסודלהיגרם נזק מגילוי צפוי 

הייתה התייחסות למשמעות ההגנתית של ההתנהגות הגלויה 
 האלא הרגעה סתמית שהבטיחה אות, או לפנטזיות האסורות
  .ת לא ידועופורענות-מפני תוצאות הרות
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מפני את המטופל בהן מרגיעים ,    התערבויות מסוג זה
בלי להביע במפורש את מערכת , פורענות בלתי מזוהה

ובפרט את הקשר הסיבתי הדמיוני בינה , היחסים המנועה
, מבחן מציאותבובלי לנתק קשר זה , לבין פורענות מסוימת

  .וזאת משתי סיבות עיקריות,  להקלה זמנית בלבדגרמנהת
  

יבה הראשונה היא שכאשר ממשיכות הפנטזיות    הס
אין כל מניעה להופעה , אופן לא מודעת להתקיים במנועוה

  .הפורענות- מפני תוצאותיהן הרותפחדמחודשת של ה
  

אם אין המטפל מסביר למטופל את ש   הסיבה השנייה היא 
הם הוא לוגיים מ)פסיכו(האו נכון יותר , לוגייםהשלבים ה

לאחת נמנע מגיע המטופל באופן בלתי , מסיק את מסקנותיו
  :שתי המסקנות הבאותמ

יכולות של -לויודעות והכ-לוהבטחותיו הכ .1
בו ולכן אין להאמין , המטפל הן התרברבויות בלבד

 או, בהןו
יש לו , יודע-כוליכול ו-לוהמטפל הוא אכן כ .2

גישה אל הפנטזיות העמוקות והנוראות ביותר של 
היות בטוח יכול הוא לאיך , אחרת. "המטופל

 "?לא תהיה פורענותולהבטיח ש
תוביל , אלה באמצעות פירושמסקנות    אם אין מפריכים 

,  כלפי המטפללא מודעאולי אף ,  ללעג סמוי1' מסקנה מס
ולתלות  כנועה ,הערצה עיוורת תוביל ל2' ומסקנה מס

   .הגוזלת מן המטופל את האוטונומיה
  

ה תגובתשב כלנית   שתי המסקנות שציינתי מחזירות אותי ל
י ידע מאגי של  להמאפרת הקרמיקה ייחסהאסוציאטיבית ל
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וגישה אל הפנטזיות   של המטפל בידע המאגינהאמו",  הסוד
אירוניה , ה יותרבסבירות גבוה,  או"העמוקות של המטופל

בטחותיו הכול יודעות והכול יכולות של ה"דקה לגבי 
  ..."המטפל

  
ה חילוף  לתיבה הצע, תכלניב    בהתערבות השנייה בטיפול

הפרכת  מראש הלא נרמז...") מה היית אומרת לו("תפקידים 
דרך  ב. התייחסות לפנטזיות מנועותלא הייתהפורענויות ו

רובד בהתרחשה ההתערבות ש ההנחה תנותר, השלילה
ה באופן  התערבות זו החזירה אות.נרכשתמערכת היחסים ה

ניח  מאני. לי לבנות פירושפשרה זמני למציאות וא
 כנקודת מוצא י את עצמתיניות בה הצעאספונטשההפתעה שב

שת כרמערכת היחסים הנש לחוש כלניתלגרמה , להשוואה
 אותה שו לנטצהטיבי ולכן נאלידיסוננס קוגנב ההזויה חסומה

לא חזרה אותה , כשניסיתי לנקוט שוב אותה שיטה. תזמני
את האפקט הטיפולי להפתעה לכן ייחסתי . תגובה

מטופלים הסובלים ממחשבות שווא מגלים . ניותאספונטלו
לרוב יכולת להתעלם מדיסוננסים קוגניטיביים העלולים 

 שאם לא כן, ד איתםמחשבות שווא ואף להתמודסתור ל
  כפי שיתואר בפירוטליתאעלולה התוצאה להיות קטסטרופ

 לתקוף בצורה ישירה ציע לא הייתי מ על כן.הבאבפרק 
לא גרמה  כלניתבטיפול ב. וטית פסיכנרכשתמערכת יחסים 

 ירה על מחשבת השווא נזק מיידי ואף עזרהשיה תיהתקפ
גם אם , משלוותה מאוחר יותר בפירושבייחוד , באופן זמני

רכשת ההזויה נוצרה נהיחסים המערכת ש להניח סביר. חלקי
שגם ניתן על כן להסיק  .י השלכה ואובדן בוחן המציאות"ע

הזמנית החזרת היכולת ה לההתערבות שאינה פירוש שתרמ
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מערכת היחסים ,  התרחשה באותו רובדלבחון את המציאות
  .נרכשתה
  

אמיקה דינליותר  ברורהדוגמה  מהווה אורהמקרה של ה   
ה  הגיע,17כבת ,  אורה.של ההתערבות שאינה פירוש

שמנעו ,  חמורים ואגורפוביהחרדה התקפי לאנליזה בגלל
 תתחילב. ה מהורי אלא בלוויית אחדהצאת מביתבעדה ל

וכה מ הערכה נה וביטאהטיפול הייתה ביקורתית ביותר
את ההתייחסות השלילית כלפיי . הלרצוני וליכולתי לעזור ל

בדומה , המטרתי הייתה להכניעש הלתחושתניתן היה לייחס 
, רכושני ושתלטן, יש אינטליגנטי כאה תיארואות, ביהאל

 בהשוואה  תמידהייתה ה השלילית על כל חבריושביקורת
לגלות האב התחיל גם באימון הקלוש שנתנה בי . ולעצמ

,  לקונפליקטים חוזרים ונשניםורמשגביטויי קנאה חריפים 
ייתה שלא ה, אורה.  מהביתה לגרשב האםשבשיאם איי

 ההצעתי ל. ב מאיומי האהנבהל, מוכנה לחיים עצמאיים
ידי מתן הסבר על אופי הטיפול והצורך במתן - עלולהרגיע

" אם יגיע המתח בבית לשיאים בלתי נסבלים. "מטפלן באמו
פסיק את הטיפול לתקופה הלאולי נשקול ביחד ", אמרתי
 מקצה אל י כלפיה בפגישה הבאה השתנה יחס".מוגבלת
מוכיח שאיני  על תנאי מהטיפול השחרורש נהא הבייה. קצה

אלא , תא מתמרדיקנאית שנגדה ה-הרודניתזהה לדמות האב 
 ה חדלהיא. ה בעיניזהכל  הפכו אותישרגשות ההעברה

 להקשיב ברית פוטנציאלי שראוי-ןבל והפכתילראות בי אויב 
אלה לרבות ,  שנפסלו קודם לכן על הסף פירושים.לדבריו

טיפול קבל מפנה הוקיבלו הזדמנות נוספת , העברההנוגעים ל
מחלומותיה התברר שחששה לצאת מהבית ללא לווי . חיובי

ושהיה מושא , בר בו הייתה מאוהבתמפחד שתתפתה לבקר ח
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לאחר בירור זה חלפה . י האב"קנאת אביה ותסתכן בנידוי ע
  .האגורפוביה

  
 את  תפסהאורה מעמיק שלל את האפשרות ש   בירור

דומה לזה של ,  על תנאי מהטיפול כאיום מוסווהשחרורה
" .טיפולמה/בית מהי או שתסולקי את דרישותיימלא ":ביהא

ב כדי א-כתחליף נרכשת מתמרדת נגדי גישה טההתברר שנק
. על ידי/ו על ידתשלטות נ להיהרצונ לשמביטוי גלוי להימנע 

עוקץ מהצורך למרוד התנאי מהטיפול נטל את -השחרור על
דשה זו התקבלה  חנרכשת לאחר שמערכת יחסים .שלולול

  .לעבד ולעדן רגשות,  בו ניתן היה לבנות פירושים זמןהתפנה
  

לא גרם , ו זת מטופלאודות) 1970a(מאמר    כפי שציינתי ב
מיקה א לשינוי בדיני כלפינרכשת ההשינוי במערכת היחסים

רכשת מערכת יחסים נמתן : ניתן להכליל, לדעתי. הבסיסית
- להפרכת התוצאות הרותם גורואינ ,פלומטנוחה ל, חדשה

 לכן אין השפעה. הפורענות של מערכות היחסים המנועות
המטופל מצליח לשנות את יחסו אין  ותטיפולי-חוץתרפויטית 

  . שמחוץ להעברה בחייולדמויות משמעותיות
  

אלה מעניקות לזוג  חדשות נרכשותמערכות יחסים       
למטופל לתפקד בנוכחות המטפל  הטיפולי זמן ומאפשרות

 המאפשרת לשניהם לגלות פרטים מתוך הפנטזיות בנינוחות
ירושים מפריכי  ולהרכיב מתוכן פפורענויותמההמנועות ו

  . חרדה
  

 "המעלה חרדותקצרת טווח פסיכותרפיה ",    אסכולה אחרת
)Short Time Anxiety Provoking 
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Psychotherapy [STAPP]( ,סיפנאוס ידי -שנוסדה על
)Sifneos, 1979 (על עיקרון , למיטב הבנתי, מושתתת

הדגש מושם על אילוץ המטופל להתמודד עם . כמעט הפוך
מבלי , יה מכנה מערכת היחסים המנועה העזריאלמה ש

 ממליץ סיפנאוס. זמנית את הפורענות- בולפרט ולהפריך
שימוש מכוון במילים או בביטויים הקשורים למטפל 

הצהרה על קטיעת "כגון , אסוציאטיבית עם הפורענות
תגובה בדומה ל, ת החרדהרמולהעלות בכך את , "הפגישה

 בלתי שלם כפי טיפולית שלילית הנוצרת בעקבות פירוש
 מאחורי שיטה זו הוא היגיוןה. עזריאל וי'סטרייצשהגדירו 

 חזקים STAPP-המטופלים הנבחרים לטיפול בשיטת הש
חרדה המתעוררת דיים מבחינה פסיכולוגית להתמודד עם ה

שיטה זו אינה . רת המטפל בכוחות עצמם או בעזולעבד אותה
  .מטופלים פחות יציביםמומלצת ל

  
ו על התבססשתיארתי בלתי פרשניות ה התערבויות   ה

בתום .)  61 'ע (ידידיהב כך בטיפול .ת אינטואיטיביתגובה
הטיפול שאלתי אותו אם זכור לו אירוע טיפולי שנחרט 

, אולי, אינך זוכר: "להפתעתי ענה. בזיכרונו במיוחד
הצעת לי , כשעישנתי עדיין בנוכחותך, שבתחילת הטיפול

אמירה זו נטעה . היה לי נוחלקרב אלי את המאפרה כדי שי
מישהו שאוכל , בי הרגשה שיושב מולי אדם המבין לליבי

  ." לספר לו את סודותיי
      

       ההתערבויות הבלתי פרשניות הושתתו על האינטואיציה 
של המטפל ויצרו מצב בו הסתמכו שני השותפים בתהליך 

על חומר שנבחר באופן לא , המטפל והמטופל, הטיפולי
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 היו בלתי ,מועילותלעיתים הגם שהיו , התוצאות .מודע
   .צפויות

  
לסגת לצורתן מערכות יחסים נצרכות משופרות מועדות       

 עם הראשונה יפגישת. אינן נשענות על פירוש אם המקורית
 יתיבה ניס, )81' ע, פרק רביעי, הטנקיסט הפצוע( לביא

הולמת את ,  המציאותרובד העצמית בההאשמהלשחררו מ
באמצעות התערבות המוגבלת שהושג נחה ששיפור הה
   . הוא זמני בלבדנרכשת מערכת היחסים הרובדל
  

עלולות לגרום גם לתוצאות התערבויות בלתי פרשניות    
. כחלון-דה' בגטיפול ב בביךובהר באופן משליליות כפי שה

טי לאחר החלמה מהתקף יהגיעה לטיפול פסיכותרפוהיא 
, מצאה חתןשלי  אף ספרה, היטבטיפול התקדם ה. פרנואידי
ומה שנראה לה חשוב , חם, חכם, יפה: אידיאליכאר וגבר שת
ת  בן למשפח–) דה" (אצולה"בהיותה בת למשפחת , ביותר

 תי בירכ.הערכהבקיבלה אותה באהבה וש,  מיוחסתט"ס
היא מתכוונת לספר לבעלה לעתיד  כיצד תיאותה ושאל

ונת לשמור את היא מתכוש הייתה ה תשובת.אודות מחלתה
י המקצועית ובהשפעת  בתחילת דרכי היית.נצחהעניין בסוד ל

רואה איך את " : בשאלהתיהגב, ח"ניסיוני הקצר בביה
כם  ביניעומדשכזוג לחיים -מערכת יחסים אינטימית עם בן

-דה' גבהחלה ,  זמן קצר לאחר חילופי דברים אלה"?סוד
תירוצים מצאה היא  ."מושלםה" ארוס למצוא פגמים בכחלון

ותוך זמן קצר מצאה גם תירוץ להפסיק , לבטל את האירוסין
  .את הטיפול
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 תבלו סכשהיא אלי   לאחר כעשרים וחמש שנה חזרה 
עד לאחרונה שהיא סיפרה . אגורפוביהוניקה אמהתקפי פ

זמן קצר לאחר שעזבה את הטיפול שו, הרגישה מצוין
ה או שלא היה יפ, הראשון בנתה מערכת יחסים עם גבר אחר

ומוצאו היה ממשפחה של פשוטי , ןהראשו ליבה חכם כבחיר
ילדה מספר ילדים ובמשך עשרים , היא נישאה לו. העם

 אתוחמש שנות חייהם המשותפים הצליחה לשמור 
 הבנתי.  בסוד מפני בעלההתמוטטותה הפסיכוטית

 על גילוי לב מוחלט כלפי בחירתה הראשונה יהתעקשותש
בעשרים וחמש שנות , כנראה,  לה עלתהכחלון-דה' גבשל 
שיכלה למרות ת דווקא אלי  העובדה שבאה בשני. פשרהחיי

מצורך עמוק ובלתי , אולי,  נבעה, מטפלים  אחריםלבחור
 לא להתיימר להיות אדון י לקח וללמד אותימודע לנזוף ב

  .לגורלם של אחרים
  
של התערבות שאינה פירוש לתוצאה שלילית דוגמה נוספת   

 לא י האינטואיטיביתהתערבות. נרקיסשל מקרה הוא ה
התייחסתי : ותנפשי- התוךמלוא הנסיבותהתחשבה ב

מבלי ...") למרות שאני נשוי"( וצריליובהומור בסובלנות 
התוצאה הייתה . לקחת בחשבון את מצפונו כאדם מסורתי

 עזב את הטיפול ואושפז לאחר זמן בגין  נרקיס: הרסנית
  .איומי התאבדות

  
ין מנוס מנקיטת התערבות שאינה פירוש גם לעיתים א   

עדנה . שליליתכשניתן לנחש מראש שהתוצאה תהיה 
כדוגמה להאדרה והשפלה )  75' ע(, הוזכרה בפרק השני

למניעת עמדת שוויון המטפל המתחלפות לסירוגין כלפי 
. היריון ונקמת יריבה אדיפאלית, הטומן בחובו סכנת זיווג
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  פחד עדנה פחדה ייקטיםברובד יחסי האובאולם בעוד ש
אימהות כמהה להרי שבמציאות הייתה , מוות מהיריון

, לבסוף, כשהרתה. ה המרכזיותאחת משאיפותישהפכה ל
. לחייה לא הייתה מאושרת ממנההמאוחרות  30-שנות הב

אולם , היא נתנה לוולד הצפוי שם המביע תקווה והתחדשות
, בלבדלקראת החודש השביעי נפטר הוולד ברחמה ולא זו 

מת בתוכה עד סופו ו תואלא שבמצוות הרופאים נשאה א
ידיעה שבא הקץ על תקוותה להיות אי ב, היריוןההטבעי של 
 הופיעה להמשך וולד המתהת שבועיים לאחר ליד. פעם אם
, היה זה אחד מליליות החורף הקשים באותה שנה. הטיפול

מטופלת ה ידעה שהיא עדנהגשם זלעפות ירד ללא הרף ו
לא ניתן היה להשיג תחבורה . נה שלי באותו ערבהאחרו

 אותה סיע שאעדנהאחרת ובסוף שעת הטיפול בקשה 
 נתן לי לסרב לה והתוצאה הייתה ליבי לא. במכוניתי לביתה

 Analysis interminable ,שנמשך ונמשך ללא סוףטיפול 
ל "לבסוף נאלצתי לנסוע לחו. פרוידכפי שכינה זאת  

 למטפלת אחרת שיצרה עדנה את העברתי, לתקופה ממושכת
  .עימה קשר טוב ויותר לא חזרה אלי

  
תגובותיי שאינן .    עם השנים התחדדו חושי ורכשתי ניסיון

אבל נראה שהאינטואיציה , פירוש היו עדיין אינטואיטיביות
  .עצמה בגרה

  
 לאה. מטופלת גבולית, לאה   בתחילת התמחותי טיפלתי ב

מחופשותיי רצתה להעניק רקמה כריות תחרה ולקראת אחת 
הייתה זו תקופה שבה חל עדיין איסור . לי זוג כריות במתנה

כולל מתנות סמליות , מוחלט על קבלת מתנות ממאושפזים
 טרם כחלון-דה' גבכמו במקרה של . לאהכמו כריותיה של 
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. היה בי כוח לסטות מהמוכתב וסירבתי לקבל את המחווה
ה ניסיון אובדני כשחזרתי מהחופשה נודע לי שלאה בצע

בדיעבד ספרה לי שסירובי נחווה על . שכמעט עלה לה בחייה
  .ידה כדחייה והיה בו חלק לא מבוטל ברצונה להתאבד

  
למרות שידעתי .  לילי   שנים רבות מאוחר יותר טיפלתי ב

טיפלתי בה ללא ,  נמצאת על סף התפרקות פסיכוטיתליליש
זון העדין ששמר את האי, לדעתי, כי אשפוז היה מפר, אשפוז

 לילילקראת אחד מסופי השבוע אמרה לי . עדיין על שפיותה
חשתי שהיא . שהיא רוצה לתת לי את תכשיטיה למשמרת

כמעין  לי את התכשיטים תתמתכננת התאבדות ורוצה ל
אמרתי לה שתשמור אותם עבורי ותיתן לי אותם . ירושה

לרווחתי הופיעה לפגישה הקרובה . בתחילת השבוע הבא
  .  ושא התכשיטים לא עלה עוד על הפרקונ
  
שנים . אחד המאושפזים הותיקים במחלקה אקוטית, אלברט  

, סכיזופרניה, כבר לא נראו בו תסמינים פסיכוטיים ואבחנתו
לא נמצא עבורו . שכבר הצהיב מיושן, הופיע רק בתיקו

סידור מחוץ לבית החולים ובכל פעם שעלתה על הפרק 
יום אחד .  היה מאיים בהתאבדות,העברתו למחלקה כרונית

הוא עכשיו גמלאי ויש לו זכויות ,  שנים65הכריז שמלאו לו 
לאיש לא היה טיעון לסתור . להישאר במחלקה עד סוף ימיו

  . את הכרזתו
  

    אולם ברבות הימים החל מתעורר מידי יום משנת אחר 
דרישתו חרגה . הצהריים ודורש במפגיע שתוגש לו כוס חלב

 לא ויתר ותלונותיו לבשו צורה אלברטאך , חלקהמשגרת המ
של תרעומת גוברת שגרמה התמרמרות קשה בקרב הצוות 
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נערכה התייעצות בהשתתפות כל אנשי הצוות . המטפל
 מידי יום  רבע שעה אלברטוהוחלט שמעתה ואילך יעירו את 

מר : "לפני הזמן בו הוא רגיל להתעורר וישאלו אותו
או , קר, חם, החלב שלך היוםאיך אתה רוצה את , אלברט

תוך שבוע פסקו תלונותיו והשקט הושב על " ?אולי ממותק
  .כנו

  
בשיבה טובה במחלקה , בסופו של דבר,  נפטראלברט     

  .האקוטית בה אושפז לראשונה
  

מטופלת גבולית שאושפזה , מריםמזכיר לי את     אלברט 
המיון היא הייתה מופיעה בחדר . ח בו הדרכתי"לסירוגין בבי

מנוס  ולא היה מאיימת בהתאבדות, חדשות לבקרים
בכול פעם ששוחררה מבית החולים היו . מאשפוזים חוזרים

כשחזרה ." שלום ולא להתראות: "מברכים אותה בחיוך
התופעה על עצמה הוחלט שבכל פעם שתשוחרר יאחלו לה 

אנחנו , אם תרגישי צורך: "בריאות טובה בתוספת האמירה
  .פחתו במידה ניכרת" חירום"אשפוזי ה." תמיד פה בשבילך

  
 האחד ברובד, שאינם פירושתיארתי שני סוגי התערבות    

ען וטאני . שת מערכת היחסים הנרכרובדבוהשני הפורענות 
טית יכל התערבות פסיכותרפו, עזריאלעל פי תפיסתו של ש
 ואינה מפריכה את ת הרבדיםשלושאינה מבוססת על ש

א ל מערכת היחסים המנועה היהפורענות ש-התוצאה הרת
היא מביאה לתוצאה  גם אם .התערבות בלתי פרשנית

שונה עקרונית ומעשית מהתערבות  יא ה,טיפולית חיובית
  .המבוססת על שלושת הרבדים
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  דיון
  

שני ל)  1969(בלינט תייחס מ The Basic Faultבספרו 
,  והשנייהפירושיםמתן , האחת . התערבות אנליטיתסוגי

תואמת מערכת , לטענתי. רכת יחסים טיפוליתיצירת מע
 את ההגדרה הרחבה של לינטאבהיחסים הטיפולית של 

של אלה  ותן הטיפוליתיעיל. ההתערבויות הבלתי פרשניות
תומך , ניטרלי,  אובייקט חדשתוצאה של הוספת, נראהכ, יאה

מבנה ל) המטפל ,benevolently neutral(ואוהד 
ר להטות את המאזן לטובת אובייקט חדש זה אמו. מיאהדינ

בלתי מספקות מספקות כנגד מערכות מערכות יחסים 
 באמצעות תהליכי תמושגכנסת האובייקט החדש  ה.מאיימותו

 ,תהליך זה מוכתר בהצלחהכש. הפנמה והזדהות, השלכה
רבתו או אף יכול האובייקט הפנימי החדש להתנתק מק

ת אם הצלחה כזאה. המטפל,  של הפרוטוטיפ שלומקיומו
  ? מקנה גם חסינות מפני אכזבות  מאישיותו של המטפל

  
, הרחבה בפרק השמיני בת המתוארת פסיכוטיהבחור, לנה    

התאכזבה אותה מטופלת  .יכולה אולי לענות על סוגיה זו
 בתחילת לראשונה , פעמים במהלך הטיפולממני מספר
 אכזבות אלה גרמו להרס .מכן כשנה לאחרבשנייה הטיפול ו
האכזבה השלישית . גים הטיפוליים שהושגו עד אזכל ההיש

. קודמותיהכוהייתה חמורה , אירעה שנתיים מאוחר יותר
 ההישגים אולם,  בהפסקת הקשר הטיפולילנההפעם הגיבה 

 על מידה מסוימת ,לדעתי, צביעהדבר מ. הטיפוליים נשמרו
 .מיללא תלות במערכת יחסיה ע, של שינוי קבוע שחל בה

איני יודע אם נבדקה סוגיה זאת ?  קבועהאם דפוס זה הוא
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 קיומו של תלוי, ההפנמה אינה מוצלחתכש. אמפירית
  .רבתו ובזמינותו של המטפל בקהאובייקט הפנימי החדש

  
פועלים פירושים תלת , שלא כמו התערבויות שאינן פרוש   

. מיקהא לדינהם אינם מוסיפים.  על פי עיקרון הפוךרובדיים
סי אובייקטים מאיימים ובלתי  יחהם מחסירים, אדרבא

באמצעות  ית ההחסרהכשנעש. מספקים באמצעות הפרכתם
   . הישג קבועההגדרה מעצם נוצר, פירוש נכון ושלם

  
 הפירושים לעומת מערכת היחסים תפקיד   הדיון ב
יה אחד ה) Nacht, 1962(נאכט  .אינו חדש, הטיפולית

שעמדו על חשיבותה של קרבת הראשונים והבולטים 
ואייסלר ) Bibring, 1954(ביברינג בעוד , טפלהמ

)Eissler, 1958 ( המשיכו לראות בפירושים יסוד לכל
, )holding(" החזקה"המושגים . ילות טיפולית אנליטיתפע

)Winnicott, 1971( ,"הכלה ")containing( ,)Bion, 
 ,sustaining( ,)McDougall(" תחזוקה", )1967
מתן ") mirroring(,) Kohut, 1971" (שיקוף", )1986
 Life-giving           Symington)סימינגטון " חיים

 יםתייחס מ הפסיכואנליטישנוספו למילון)  1993
 מערכת היחסים רובדבתערבויות טיפוליות שאינן פירוש לה
   .נרכשת ומעשירים אותו בעוצמה ובדיוקה
  

 תהליךרואים בתהליך האנליטי  שהזכרתיכל המחברים    
- המצביעות על כך שצמיחה תוךומספקים ראיות , חהשל צמי

נפשית מתרחשת בסביבה בה מתקיימים המושגים 
"mirroring" ,"sustaining" ,"containing" ,
"holding ""Life-giving"ידי -מסופקים עלה'  וכו
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" הרוסים"אני עצמי נתקלתי במטופלים סכיזופרניים . המטפל
החלו , עקבי וניטרלי, לב-מעצם נוכחותו של אובייקט טובש

, לכאורה, "מחקונ"ש  קוגניטיביים ורגשייםמאפייניםלגלות 
 של הטיפול סכים עם הגדרתואני מ .פסיכוטי-כליקוי בתר

  . תהליך של צמיחהמקדם כ, הפסיכואנליטי
  

שהוזכר בפרק  ) ,"מכון הטיהור ("ןונתי   כמשל אזכיר את 
 גלותוהחל ל" חפץ"חדל להיות  יונתן .)49' ע( .השני

ף להדועוד בשלב בו ניסה   מתפתחתמאפיינים של גבריות
למרות ציטוטו . בכוח את התערבויותיה של המטפלת

פסיק ת ":מטופלת שדרשה ממנוהדן ב קוהוטהמפורסם של 
, " את האנליזהיהם הורסים ל עם הפירושים האלה כי

שאין  הגם,  בפירושיםל"נמשתמשים כל המחברים ה
לפחות , רובדיים-תלת או טיבייםא מוטפירושים אלה תמיד

  .לא במוצהר
  

ייתכן ? הקשר בין צמיחה לבין פירושים, אם כן, ו   מה
 הגדרה בלתי שגרתית של עזרתשאפשר להגיע לתשובה ב

 על הפרפראז" (העברה במובן המצומצם "אכנהש, ההעברה
 סנדלרשל " נגדית במובן המצומצם-העברה"הביטוי 

]Sandler, 1973.([  
  

ן טע, פרוידידי - לראשונה תופעת ההעברה עלרה   משתוא
אנליזה על מנת לפתור בעיה מטופלים מגיעים לש פרויד

. כלפי המטפל" העברה" ומפתחים בהדרגה רגשות מטרידה
תפיסה מציאותית את המטפל אינם מבוססים על רגשות אלה 
כלפי אנשים המטופלים פיתחו של רגשות ש אלא תולדה

  .משמעותיים בילדותם
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סימפטום המצריך אנליזה נוצר שטען ) 1967 (עזריאל   

אינה מסוגלת עוד ,  שהייתה מספקתנרכשתכשמערכת יחסים 
בואו של המטופל  ללא מודעתהסיבה השלמלא את תפקידה ו

 חדשה עם נרכשתלבסס מערכת יחסים ניסיון אנליזה היא ל
 למערכת היחסים תחליףות ואמורה להזו  מערכת .המטפל

אינה תוצר , עזריאלעל פי ,  ההעברה.תשאבדה במציאו
לוואי של התהליך האנליטי אלא הסיבה להגעתו של המטופל 

  .לאנליזה מלכתחילה
  

שהפסיכואנליזה  ' וכוויניקוט, ביון, קוהוטכמו ,    אם נניח
נוכל גם להניח , נפשית- צמיחה תוךמעודדת תהליך של

המניע העמוק יותר לפסיכואנליזה הוא השאיפה לחזור ש
 בשנות ההתפתחות נקטעשנפשית -לתהליך צמיחה תוך

בהתאם לתפיסה ,  נניח אםבין. עקב פורענותהראשוניות 
 אם ביןו, ההעברה מתפתחת במהלך האנליזהש, המקורית

ההעברה הייתה הסיבה הראשונית ש עזריאלנסכים עם 
ניתן לטעון שהמטופל , ל המטופל לבוא לאנליזה שבחירתול

נליזה היא הזדמנות לחדש את שהא חש באופן לא מודע
בגללה ממשיכים שזאת הסיבה  ייתכן .תהליך הצמיחה

התסמין ( הגיעו לטיפול ו בעטיתסמיןהפגין את הלמטופלים 
להבטיח את המשך הצמיחה : עד לסוף האנליזה) המייצג

 אם תיעלם הבעיה הראשונית מוקדם  להיות מוחמץעלולש
  .מדי

  
הנחה לא  כסכםלניתן " מצומצםההעברה במובן  "את  

עיכבו את נגזרות של הפורענויות שש,  של המטופלמודעת
 יחזרו ויופיעו ,נפשיים-צמיחתו לאורך צירי ההתפתחות התוך
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                   . של ההעברה" ועכשיו-כאן"ב
צמיחתו פחדי המטופל ש, תחותיים אלה בטיפולצמתים התפ
ערכות היחסים חזרה על מאלא תהיה לא המחודשת 

ת שמיד אתרעבתנות ש, למשל, התפתחותוב שחווההכושלות 
 הבי בעל חשוהיותש, תיחשב כעלבוןאסרטיביות  ש, המטפל
העברה במובן ה"הם , ב"יחשב בגידה וכיות איתעצמ

  ".המצומצם
  
 ממלאים" םהעברה במובן המצומצה" בצמתים אלה של    

 מכריע תפקיד, רובדיים-התלת, אטיבייםהפירושים המוט
." ועכשיו-כאן"יאות בבוחן המצבאמצעות פחדים הבהפרכת 

לא המטופל , עבתנות ותוקפנות לא ישמידו את המטפלר
שימוש יעיל באינטליגנציה לא , ייענש על היותו אסרטיבי

. בגידהכ לא יפורשעצמאית  האדם חושב היותו יגזול הנאות
  .) ואילך129 'ע, נרקיסראה (
  

 באנליזה ן המצומצם ניתן לראותשל העברה במובצומת    
 במפעל בטחוני שהגיעה אלי  בכירהמזכירה, יונינהשל 

ית גתדרהמתלוננת בעיקר על ירידה , דכאוני-במצב תת
י אב שתלטן וקפדן " גודלה עיונינה .בהתעניינות בעבודה

היא חששה . עד לאינטימי ביותר, שחדר לכל תחום בחייה
שם  כ,ה בנוכחותיופ שקכי חשה, שאגלה את כל סודותיה

אין סיכוי שאגלה את ". ביה אנוכחותבשחוותה עצמה שקופה 
,   והוספתיאמרתי לה" לא תגלי לי אותםסודותייך אם 

. יפגיעה במקצועיותכ או אקבל זאת כעלבון אישילא ובודאי "
להבחין בין  זאת בחירתך המקצועית" ,הסברתי לה" ,מאידך

לבין  תגובתי מששלי מח מעוניינת לגלות ךפרטים שאינה
גילתה באמצעות  היגד זה  ".אלה שלדעתך הם סוד בטחוני
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ותיה את כל סוד לילגלות בחירה זכות שיש לה להפתעתה 
  .תרצה בכך  אםרק
  

הפרה בוטה של ,  המסורתהיגד זה הוא סטייה מן, לכאורה   
. פרוידידי -יסוד האנליזה כפי שנקבעו בשעתו עלחוקי 
 מטרה טיפולית בפני  שוב אינהחשיפה חסרת גבולות, לדעתי
ולהכיר " אסור"חומר  מתן הבחירה למטופל לחשוף. עצמה
, היסוד הטיפולי החשובא וה, ולא כהכרח כאופציה, בקיומו

   .ה עצמהחשיפה ולאו דווקא
  

של היווה בסיס לצמיחה מחודשת  יונינהשניתן ל הפירוש    
נמנעה מהתקרבות  בעוד שקודם. רתעצמיות משוחר

כדי לשמור על גבולות , מהתקשרות מחייבתוית אינטימ
  היו עתה גבולות,כפי שאמרה" ישבתי על הגדר "–זהותה 

להרשות היא יכלה  .זהותה ברורים ומזוהים ביתר חדות
היא מסוגלת שגילתה , לת ולהדק קשריםלעצמה להתקרב לזו

 ולא כבעבר, נפשיים בזולת מתוך אמפתיה-ךלזהות מצבים תו
 שלושת אין,  מן הסתם. בלבדיםואלי אינטלקטאמצעיםב

, יונינהלידי ביטוי מפורש בהיגד שנאמר לבאים הרבדים 
אבל נעשתה הפרכה ברורה של הקשר הסיבתי בין 

לבין ." אני רוצה להסתיר את סודותיי"ההתייחסות המנועה 
  ." אם אסתיר איענש כי ממילא אני שקופה: "הפורענות

  
  :צמיחה תוך נפשיתדוגמה ל    
  

שלילית יטית תגובה תרפוהגיבה ) 34' ע(, חבצלת    
 משהושלם הפירוש הופיעו סימני .בעקבות פירוש לא שלם

תוך שמירה על צלילות .  הדרגתיתנפשית-הבשלה תוך
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בוטה  בדחנותהתעדן חוש ההומור שלה והפך מ, דעתה
במהלך . חכמת ומתותדנועמ, חסרת טעם לאירוניה דקהו

אביה נעלם .  מילדותה פרשיותהפגישות הבאות תיארה
רסה הרשמית הייתה שנהרג הג. שהייתה כבת שנתייםכ

ה את אמה ואת אחיה אולם החל מגיל רך שמע. בתאונה
 האבש, בקצה תחום שמיעתה,  במטבחהבכור מסתודדים

מכאן  היבנו בין היתר. מאושפז במוסד לחולי נפש כרוניים
 המדברים מאחורי" אנשים"אודות את מקור מחשבת השווא 

: ואמרהפנתה אלי  כשחיוך שובב ואירוני על פניה .גבה
כפי שהגדירה את ( שהפרנויה שלי  להגידנכוןיהיה , דוקטור"

  "?התחילה  במטבח) מחלתה
  

גם אם מניחים שתהליך האנליזה הוא תהליך   ניתן לסכם ש
המתאפשר מנוכחות אובייקט נפשית -מיחה והבשלה תוךצ
סך מ  ותומכתמערכת יחסים נרכשת חיובית יוצרה

ממלאים הפירושים אין לשכוח ש, ההתערבויות שאינן פירוש
הם מפריכים את החרדות . צמיחההתפקיד מכריע בתהליך 

ים ענומו, הלך הצמיחה התקינה מלכתחילהשהפריעו למ
 אזה על ביטויפרפר, neo growth(הצמיחה המחודשת מ

להיות חזרה על כישלונות מ) neo sexualityדוגל .מקשל 
  .יחה בילדותהצמ

  
    אפשר שבטיעונים אלה נמצא המיזוג בין 

פסיכואנליזה ההתייחסותית לבין זו הדוגלת /הפסיכותראפיה
  .בפירושים
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  פרק  שמיני
המציאות ובוחן , הקשר בין מחשבות השווא
  המציאות

  
, עמידות מחשבות שווא הן תבניות נפשיות :1' מסמשפט 

  .וחן המציאותבפני ההיגיון ובפני ב, על פי הגדרתן
היגיון ובוחן המציאות הם כלים להתרת ה :2' משפט מס

  .מחשבות שווא
  

בהיבחנם ,  אלהמשפטיםי נשש   מטרתי בפרק זה להדגים 
ינם סותרים אלא משלימים זה את  א,מנקודת ראות מתאימה

   .זה
  

. באמצעים כימיים וביולוגיים    ניתן לדכא מחשבות שווא 
זו את המטופלים באותה תבנית למרבה הצער מותירה גישה 

נפשית שהצריכה את התהוות מחשבות השווא -תוך
, מכאן נובע הצורך במתן תרופות לאורך זמן. מלכתחילה

 יכרוך בתופעות לוואדבר ש, לעתים למשך כל החיים
 הסימפטומים אינו מונע תמיד את התלקחות, בדרגות שונות

ו גורם אף אינ, תהילה ועובדיהוכפי שיודגם במקרים של 
  . להיעלמותן המוחלטת של מחשבות השווא

  
, השכחת מחשבות השוואל י מתכוון אינ2'  מסמשפטב    

אלא , מרכיבי אישיות חשובים של תהליך המלווה באובדן
מנגנון זכור ושזור ב,  מבחינה נפשיתלהפיכתן לחומר מועיל

 של מאפייניםלעתים בעל , או הנוירוטי, אליהנפשי הנורמ
  .פנטזיות
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אחד . סכיזופרני בסוף שנות העשרה לחייו ,עובדיה    
יתר - הגיע לטיפול היה פעילותבגללםהסימפטומים 

 את העברתו למחלקה הדרששפסיכומוטורית אלימה ביותר 
-אנטיסגורה בה טופל במינונים גבוהים של תרופות 

דרישתו . הוחזר למחלקה פתוחה, שנרגעמ. פסיכוטיות
מדוע ,  לאחר שהבראתי,תה ע,דוקטור ":הראשונה הייתה

 ,סוף ותוציא מראשי את הטרנזיסטור-שלא תנתח אותי סוף
מלווה , מחשבת שווא" ?"שאינו חדל לשדר לי הוראות

  .לחמוק מהטיפול התרופתי, אפוא,  הצליחה,בקולות הזויים
  

בפגישות . עובדיהבראשו של " טרנזיסטור"אכן היה    
פיתחה , גיל רךהיו ילדיה בכששאם בגאווה הה ה ספרמשפח
 בכל פעם שחשה  ".לעשות שטויות" שמנעה מהם שיטה

: פירוש החיוך היה. חייכה" שטות"שהם עומדים לעשות 
חשוב בדיוק \ועשה, לחשוב\חדל ממה שאתה עומד לעשות"

האם השאירה , בשיפוציםבית המשפחה היה  כש".את ההיפך
להשגיח  , עובדיהאחותו הצעירה של ,  בת הארבעאת בתה

פנתה , ה לשחק בחוץשרצת,  הילדה. יגנבוהפועלים לבלעל 
בוודאי  ""?אתם גנבים. אדוני, תסלח לי: "למנהל העבודה

אני יכולה לשחק  .ל בסדרוהכאז . "הייתה תשובתו, "שלא
 את הילדה עבודה הפגוע השאל מנהל, האםכשחזרה " .בחוץ

זה אמא שאמרה להשגיח עלינו או שחשבת  : "בנוכחות אמה
אותו ראתה הילדה את ,  לפני שהספיקה לענות"?בדעל זה ל

. לא אמא: " וענתהקלטה את המסר,  על פני האםמוכרחיוך 
, שיטת תקשורת זו הייתהת הפנמ" .אני לבד חשבתי על זה

בראשו של " הטרנזיסטור ששדר הוראות"מקור , כנראה
, בפגישות המשפחתיותהמסרים נושא משנידון . עובדיה
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ניתן , כמטפורה. עובדיהמהשיח של " טרנזיסטור" הנעלם
  .לא בסכין המנתחיםאך  ,הוסראכן לומר שהטרנזיסטור 

  
 מחשבות שווא יןבג השפזוא,  שבעיםתכב, תהילה   

 25י   ערבי לפני "פותתה ע לדבריה : פרנואידיות-דיכאוניות
. מין קטלנית ומידבקת- חיידקי מחלתההזריק לגופהוא . שנה
להתרבות עתה  השנים החלו היו רדומים כלשחיידקים ה
.  הכבד והמוחביניהם, ה הפנימייםגרמו נזק כבד לאיבריו

כרונית ה התוועציר,  לחשובה יכולאינה, נהטע, כתוצאה מכך
 הא סבריה.  שותקוהשמעי" אובייקטיבית"שימשה הוכחה 

  תחילתה של מגפה קטלניתם ההבגופהמתרבים החיידקים ש
הצוות הרפואי נשי א, אתם".  ישראל אתדי להשמשנועדה

 ותהיו בלי כפפות י ביםגעו נ,י ליםניאממלא  ,טיפשה
  ".הראשונים להידבק ולמות

  
ה  מדוע נבחר.ה לא ידעה להסבירמחלתב    שני מרכיבים

ומדוע היא  מגפהה להיות מקור, מכל האנשים, דווקא היא
ל קרה בניגוד מוחלט וכה למרות שחשה אשמה כבדה

  .הלרצונ
  

 ובעלה תהילה: יירה התמונה הבאה   מהאנמנזה הצט
 בוגד ,צעיר מאשתו בעשור, הבעל. נמצאים בסכסוך תמידי

 ה אותץאיל, כציוני נלהב. ה תלוי בעם זאת והדה בור, בה
 בנוסף .מאחת ארצות הרווחהבניגוד לרצונה לישראל לעלות 
בזמן שקדם להתקף  .היה גם כתב חובב, ו כארכיטקטלמקצוע
ם כתבות  פרס, הראשונה המפרץמלחמתסמוך ל, הפסיכוטי
על סיכויי ההישרדות של המדינה במקרה של פסימיות 

ים ראממ ההדפיס, "תומזכיר"כ, תהילה. לוחמה ביולוגית
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עזב , ת אחראישהבהתאהב הבעל באותו זמן  ,כמנהגו .אלה
 ןתחנמ,  ראשחזר הביתה כבר למחרת אבל וחפויו את הבית
 תהילהה נים למדעם הש.  אשתו ולסליחתהלתמיכתכמנהגו 

 .משלהבעזרת הרפתקאות אהבים עם בגידותיו להתמודד 
זה  עוד אמצעי הלא עמד ל, הבשנות השבעים לחיי, עתה

 את הפיתח אחרונהה הנטישעקבות הובלהפיג את הזעם 
  .מחשבות השווא

  
מצב .  ונוגדות דיכאוןגדות פסיכוזה בתרופות נוהא טופלי   ה
, ה כיצד נרפאהשאל כשנ.הנרפא ולדבריה  השתפרהרוח
 תה שבין התרופות הייתה תרופה אנטיביוטית חזקה ביותרענ

 ומנעה את התפשטות הריפאה אות, שקטלה את החיידקים
ה לוותר שאפשרה ל מצאה פשרה אלגנטית תהילה. המגפה

זאת לשמר של מחשבת השווא ועם על מרכיבים שוליים 
 הווה אומר שבעבר הייתה כלי שרת בידי. ן מרכזיגרעי

כלי פוטנציאלי ו, השנואהמסמל את האויב של בעלה , הערבי
כך . ובותיו את אההמסמלת, ו לההיקרישראל להשמדת 

  .ה בעקיפין את נקמתהשימר
  

ה א שנבחריאת הסיבה שדווקא ה   ניתן להבין מהנאמר 
 נראה שהיו אלה רגשי .רגשי האשמהאת  המגפה וכמקור

  .והיקר ל להשמיד את ה ורצונבעלה להאשמה על שנאת
  

 דוגמה לדרכים האלגנטיות בהן מצליחים הוא   מקרה זה 
מחשבות שווא לשמר אותן גם כשהן מטופלים הסובלים מ

  . במציאותותתנגשמ
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פר וסשמקרה נוספת לאותן דרכים אלגנטיות הוא דוגמה     
עמידות של התייחסויות ח להדגמת ה המנועזריאלי "עלי 
היא שטענה  ,צעירה אישה, דמומית. רכשות פסיכוטיותנ

. נכשלומראשה עקור מחשבת שווא זו כל הניסיונות ל. מתה
. הפסיכיאטר המטפל בה שאל אותה אם המתים מדממים

לשם המחשה דקר  .דממים מבודאי שאינם: תשובתה הייתה
, את הדם הנובע מהפצע דמומיתשראתה כ. אצבעהאת 
 הופתע לא פחותהפסיכיאטר . על פניה הפתעתה כנה ופיעהה

  !". מתברר שמתים כן מדממים, מה תגיד על זה: "כשאמרה
  

לבחון  דמומית בחרה ,מציאותכשנאלצה להתמודד עם ה    
להתכחש לאמת , טיתאאותן מנקודת מבט אידיוסינקר

הסטטיסטית המקובלת ובלבד שלא לוותר על מחשבת 
  .השווא

  
מור מחשבת שווא נוכח קשיים י דוגמה לש עוד     
-כוחות עלו תדודהיה בטוח של צדוק. תערימה המציאושמ

 לבצע מעשים  אותוצתא מאלי ההפיכשטבעיים ובעזרת 
 ,זעםחמת תקף נ, משהפך המצב לבלתי נסבל. בניגוד לרצונו

, לכאורה.  פצעי מוותה אותפצע וו בטוריהתודהכה בד
אמורות היו מחשבות השווא  פה המכשהמשנפטר מהדוד

 החל להאשים את בנילא חלף זמן רב והוא ה בלא. להיעלם
, םימ המאגיים של אהיירשו את כוחות שה דודהשל אות

צדוק  זה מדגים כיצד הצליח מקרה. ועתה הם מכשפים אותו
  . מחשבת השווא במנגנון ההתקהאת לשמר

  
ם והאמצעים בחרתי בדוגמאות אלה להמחיש חלק מהדרכי   

 להגן על בהם נוקטים מטופלים הסובלים ממחשבות שווא
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זה מדהים . " השווא כשאלה מתנגשות במציאותמחשבות
התאימה המציאות את עצמה , כשהייתי סכיזופרני, איך

באחת  אמר לי פעם חולה סכיזופרני –" לשיגעונות שלי
הפליא אותי השימוש האינטליגנטי . מתקופותיו הצלולות

  " .סכיזופרני"ו" שיגעונות"במונחים 
  

 ופלים להגן עלים בהם לא עלה בידי המט   אתאר שני מקר
  . מבחן המציאותבפנימחשבות השווא 

  
מחשבה האושפז בגין , בכיר מתמטיקאי , ישראלי'פרופ    

 ו שעוקבים אחריטעןא וה. הדלפת סוד ביטחונישנחשד ב
שההערות  בסטטיסטיקה להוכיח ווהשתמש בבקיאות

  .יות משניתן לייחס למקרים רבוהדיבורים מאחורי גבו
  

 שהוא נרדף בגלל  מחשבת השוואויתר על,    משאושפז
ו במטרה לתעד ביוגרפיה עוקבים אחריש ןטעובגידה 

 ןא טעוה.  לצורך מחקר פסיכולוגי מדעי מקיףומושלמת של
 אניכולל , כולם. ו בינלאומי ואפילו קוסמיהקשר נגדש

 אינו תי העט בו השתמש. מעורבים בקנוניה, ו אותתישבדק
 וכישורירתום את  לךהמשיהוא . אלא מיקרופון מוסווה

ים להוכיח את תקפות מחשבת האינטלקטואליים המפותח
כל התקופה המתוארת שמר על ב. השווא מבחינה סטטיסטית

והפתולוגיה היחידה ,  היו הגיונייםויטיעונ, וצלילות דעת
בניסיון לבסס בוחן . הייתה עצם קיומן של מחשבות השווא

ידוע לך , נוסה מן מדעהאת: "ון הבאו בטע אלייתיפנ, מציאות
, כיצד. כמה קשה לקבל מענקים לניסויים מדעיים טהורים

של בילוש קוסמית  תסביר את העובדה שרשת ,אם כן
, וביניהם אני, בה מעורבים כל הבאים במגע איתך, ותיעוד
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על שאלה זו לא הצליח " ?אתמקבלים מימון לכל הפעילות הז
, י חריףהתקף סכיזופרנבולמחרת שקע , ליאלתת מענה רציונ

 הפרעות קשות ,)blockings(שהתאפיין בחסימת מחשבות 
טופל ישראלי ' פרופ . התאבדותןניסיווב באסוציאציות

פגשתי בו לאחר .  וניתן היה לשחררומצבו השתפר, בתרופות
חשיבתו ורגשותיו שטוחים כשל , פניו היו חסרי הבעה. שנים

  . סכיזופרני כרוני טיפוסי
  

לעולם אל תקרא תיגר על : לקח חשוב   מקרה זה לימד אותי 
  .    מחשבת שווא בלי לרדת לעומקה

  
 לא הגיבה מיד בהחרפת) 122' ע(, כלנית     את העובדה ש

הפסיכוזה כשקראתי תיגר על מחשבת השווא שנסבה על 
ייחסתי למזל של מתחילים ואולי , פרסום מחלתה בעיתונות

  .לפירוש החלקי שניתן במקביל
  
שתי לבדוק בכלא לאחר שרצח את אשתו התבק יריב את  

האשים את אשתו בניהול רומן שנים רבות . בדקירות סכין
 כמו סיבוב הטבעת ,הוא תיאר אותות שונים. מחוץ לנישואים
 סימנים מוסכמים בינה לבין אותו יםשמשכמ, או גירוד באף

בשיחות שניהלתי איתו לא מצאתי סימני אבל על מות . מאהב
היה  יריבה ש העלף נוסבירור. שי אשמהחרטה או רג, אשתו

. מאהב המדומה של אשתו מאוהב ב,הומוסקסואל לטנטי
היה מדמה רק כשכששכב עם אשתו  הגיע לאורגזמה ,לדבריו

  אני מניח שהמשמעות הלא מודעת. את המאהב שוכב איתה
 עם המאהב "מגע"שאפשרה לו  עם אשתו הזדהות ייתהה

להומוסקסואליות פת נוסעדות עקיפה . שלו/שלההמדומה 
 ובנו יחידוש, עקרשהוא  הלטנטית הייתה שהצהיר על עצמו 
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לאהוב את בני "לו  שגרמהעובדה ,  בנו של אותו מאהבואה
עייפה אשתו , ות שנות נישואין סוער15לאחר  ."עוד יותר

, מהצקותיו הבלתי פוסקות ומהכחשותיה חסרות התועלת
שכבתי , ע אותך אם זה מה שירגי–בסדר : "ואמרה בערך כך

,  השתכריריב .הודאה כוזבת זו הייתה טעות פטאלית". איתו
   .ובהתקף זעם בלתי נשלט רצח אותה

  
מנעה , )ותידי דוד-על" כושף"ש (צדוקכמו במקרה של    

 של מחשבת השווא האת המשך קיומהחדשה המציאות 
מרכיבי אישיותו הגבריים לבין  על איזון עדין בין השמרש

" אהובו" בינו לבין לא מודעאשתו היוותה גשר  .אלה הנשיים
 דרך יריבל המצאנלא , צדוקבניגוד לההומוסקסואלי ו

הווה אומר ,  את אשתורצחלתמוך במחשבת השווא לאחר ש
הוא . צפויההתוצאה הייתה .  אהובואלשר ג הוץניתלאחר 

 ף אובחןבסולניסה מספר פעמים להתאבד ו, שקע בדיכאון
   .ויסכיזופרני כרוני לקכ
  

אמצעים בהם נעזרים ים מיג מדדמומית וצדוק, תהילה   
תנגשות חזיתית עם הממטופלים להגן על מחשבות שווא 
 יריב ו ישראלי'פרופ. המציאות או עם בוחן המציאות

 מפולת ה למניעתאלהמדגימים את חיוניותן של הגנות 
אם בין , עם הרס ההגנות הפרנואידיותהפנימית המתרחשת 

אם בין ו, יריבבמקרה של ,  החיצוניתמציאותב בהתנגשות
 המפולת תתבטא.  ישראלי'פרופבמקרה של , היגיוןב
, התפרקות סכיזופרניתב, דיכאוןב ,קוהרנטיותאובדן הב
 שתי דוגמאות אלה אינן תואמות .'ניסיונות התאבדות וכוב

 אמידינהמדגים קשר ) Kaplan, 1971( קפלןמאמר של 
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 בדיכאוןהמחבר דן זה מאמר ב . דיכאוןבין פרנויה לבין
  .  תכונות פרנואידיותהמסתיר

  
 אינה  ישראלי'פרופתערבות במקרה של ה   למרות שה

 שהתערבות טיפוליתחה יהיא מוכ, יכולה להיחשב פירוש
במקרה זה , רכשתהמבטלת את תקפותה של התייחסות נ

 למנגנוני הגנה סגתגרמה למטופל ל, רנואידיתהתייחסות פ
טית יתגובה תרפוהווה אומר , ופתולוגייםפרימיטיביים 

  .שלילית
  

מחשבות שווא הן תבניות נפשיות .: 1. משפט מס:    תזכורת
 ראינו .בפני ההיגיון ובוחן המציאות, על פי הגדרתן, עמידות

את הקטסטרופות התוך נפשיות שאירעו בעקבות התפוררות 
, אני מציע. ישראלי' פרופ ושל יריבמחשבות השווא של 

מחשבות שווא הן תבניות .: 1. ניסוח שונה למשפט מס, אאיפ
חן ובו להיות עמידות בפני ההיגיון האמורותנפשיות 
מספקות הגנה הן שכהתייחסויות נרכשות כיוון , המציאות

רוב המציאות מלמדת ש. תוך נפשיות קטסטרופות בפני
ומונעים את  יהן עלסובלים ממחשבות שווא מצליחים להגןה
   .קטסטרופותה
  
  

היגיון ובוחן המציאות הם כלים ה :2'  מס   תזכורת למשפט
  .להתרת מחשבות שווא

  
 מחלה גין  אושפזה ב,קצינת מנהלה במשטרה, שונמית  

. נפילת אחד מבניה במלחמהשנראתה כדיכאון תגובתי ל
חלקה רפואית כללית  אושפזה במבגלל רגישות תפקידה
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זה נתגלתה  כבר סמוך לאשפו.פסיכיאטריתבמקום במחלקה 
 מחלתה בגין שהיא חזרה ואמרה: מחשבת השווא הראשונה

דחתה  שונמית. כל מקורביהבעלה וידי -הנפשית תינטש על
 השאלה אם כשהיא דוחה את, להפריך את טענתהכל ניסיון 

 שאלה, דיכאוןהייתה היא נוטשת אותו אילו היה הוא שוקע ב
ת ובעחרדת נטישה נידוע ש כי ,מה תמיהאינשמן הסתם 

בת /לנטוש את בן  המטופלבמקרים רבים מהשלכות של רצון
  .זוגו

  
: ה כמעט במקרהתהתגל הסתירהש נוספתשווא מחשבת    

 הייתה בעיצומה של פסיכותרפיה אינטנסיבית שונמית
לא ניתן היה לקיים את כולן . שכללה שלוש פגישות בשבוע

קום ולכן הצעתי להיפגש אחת לשבוע במ, החולים-בבית
היססה ,  זה על הפרקפעם הראשונה שעלה פיתרוןב. אחר

-שהתקיימו בבית, בפגישות הבאות. ולא הופיעה שונמית
רק  ותירוצים קלושיםב תירצה את אי הופעתה, החולים
- הופיעה לבסוף לפגישה מחוץ לבית מספר שבועותלאחר

 היה לה שגם הפעם באומרה פגישהה היא פתחה את. החולים
בעלה מרגיז שלו היה והוסיפה קשה מאוד להחליט להגיע 

 ואז. לא הייתה מצליחה להגיע גם הפעם, טרם בואהאותה 
  אותהשאני מנסה לפתותכל העת חשדה בי שגילתה לי 

דבר , כדי לאשפזה במוסד סגורהחולים -להיפגש מחוץ לבית
היא הודתה  .מכה ניצחת לקריירהעבורה  מהווההיה ש
,  חשדות שוואחשדותיה היושהוקל לה מאוד כשהשתכנעה ש

חשדתי שלאחר שהתחוור לי , דוקטור, אתה יודע: "והוסיפה
אני חשה שאני מסוגלת להתחיל לתת אמון , בך שלא בצדק
 שבעלי וכל דביליואולי גם לוותר על הרעיון ה, גם באחרים

  ".מכרי עומדים לנטוש אותי
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   משפט אחרון זה ממחיש את אחד העקרונות של 
חוויה רגשית : עזריאלי שתיאר הפסיכותרפיה האנליטית כפ
מאפשרת  עוברת תהליך הכללה ומתקנת המתרחשת בהעברה

עם אובייקטים שמחוץ להעברה גם למטופל לשפר את יחסיו 
)Ezriel, 1959 .(שונמית של חשיבות נוספת הייתה להיגד 

היגד זה . יכולתה להגיע לפגישה-לבין אי על הקשר בין רוגז
תאם בין תוקפנותה לבין  מ עומדת להבין שקיים שהיארמז
חוסר רצונה להגיע ש את פרל. תחושה שהיא רדופהה

חת זאת  פשטני והצעתי תנראה בעינילפגישה כעונש לבעלה 
.  עצמה אדם תוקפני וכועסות לחופירוש שהתבסס על הקושי

 אפשר לי להציע לה חשדנותהגז לבין ורהבין שקשרה הקשר 
פך כיוון שהדבר הו, הכיל רגשות תוקפנייםאינה מסוגלת לש

 מזעמה פטרלהיכדי . אותה בעיני עצמה לבלתי נסבלת
שאני  אל תוך האובייקטים ך את הזעםעליה להשלי, ההרסני

 קבלה את שונמית. ף לרודוך אותילהפבכך ואחד מהם 
  .הפירוש

  
מו התחכו וק ממבחן המציאותחמשניסו לים    בניגוד למטופל

או ניסו , בלבול, וןשקעו בדיכא, כשלא עלה הדבר בידםו לו
 מחשבת השווא  נשכרת מהפרכתשונמיתיצאה , להתאבד

 לתת אמון יכלה עתה היא .במבחן המציאותי העמדתה "ע
ההינטשות , ולנטוש גם את מחשבת השוואבכנות כוונותיי 

י מחשבות השווא היו שתש ניתן להניח. ידי בעלה-על
צמי  עסור לי לחוותא: "מבנה תלת רובדיאותו מרכיבים של 

ולכן עלי להשליך רגשות אלה אל תוך , כאדם כועס ותוקפני
לא , עליובראשם ב, כיוון שכל מכרי, ]המטפל[האובייקטים  

  ".אישיותי וינטשו אותייסבלו את הצד התוקפני ב
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ותוך מספר שבועות ,  בהחלמתההיווה תפניתשינוי זה    
  .חזרה לפעילות מלאה

  
 מהפרכת שונמית    לכאורה עומדת התועלת שהפיקה

ידי בוחן המציאות בסתירה למקרים -מחשבת השווא על
רמה הפרכת מחשבת השווא לתגובה גבהם , הקודמים

חן המציאות של מטופלת זו וב השוואת .טית שליליתיתרפו
  :מספר הבדליםמעלה , הלמקרים שתוארו לפני

  
שווא  את מחשבת ההצליחה לבחון שונמית .1

ביר להניח ס. לעומת המציאות ביזמתה שלה
שהתערבויות קודמות עידנו את עוצמת העוינות מבלי 

 .משים
מבחן המציאות נערך בנסיבות של העברה  .2

 . מוגדרת
מבחן המציאות שולב בפירוש שהגדיר את  .3

מחשבת השווא הגלויה לבין יחסי הקשר בין 
והפריך את הקשר הסיבתי המדומה בין , האובייקטים

 ".טשתיאני נ"לבין " אני זועמת"
 

  
מיקה של מחשבות השווא א את הדינגישה לי השונמית   

שניתן לעזור בכוונתי להראות . כמעט על מגש של כסף
 היגדיםתבסס על בה מחשבות שווא למטופלים לנטוש

 הרעיונות מתוכם ניתן להקיש על, לכאורה, יםאקראי
שווא המחשבות תחת  המסתתרים, פורענותייםה, האמיתיים

-כאן"יחסי האובייקטים בובד רולבחון אותם במציאות ב
  . של ההעברה" ועכשיו
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ניתן לראות  לשם   כמו במקרה של שונמית גם במקרה של 

תגובתו התרפויטית . שטכניקת הפירוש הייתה תלת רובדית
 תוארה בקיצור לשםהשלילית הספונטאנית הראשונית של 

אני שוכב לילות : " ההיגד האקראי).48' ע( .בפרק השני
) המנהל(חושב איך הוא ,  מתגלגל מצד לצד,שלמים לבדי

יצר את הפירוש ..."  היה נותן לי את הגב ורוצה לרצוח אותו
     :התלת רובדי

  
 ,"אני שונא אותו: "תשהתייחסות נרכ

ידך -אני חש נטוש על: "מנועההתייחסות  •
 ." כלפייךתומטפח שנאה רצחני

 רצחנית אני פוחד להודות בשנאה : "פורענות •
תפנה לי את גבך ותנטוש ש שאני חושש כלפיך כיוון

 ."תמידאותי ל
 

  :לשםב    ראוי לציין שתי נקודות רלוונטיות נוספות בטיפול
טית שלילית ימקרה מהווה דוגמה לתגובה תרפוה. 1

ידי מערכת יחסים -המופעלת על, ניתאראשונית ספונט
אי . אינטימית בין מטפל למטופל בעל אישיות פסיכוטית

תפתח זעם , ולו זמנית, פל לשאת פרידהיכולתו של המטו
במקרה הנוכחית הייתה הפורענות  . רצחני כלפי המטפל

   .המדומה נטישה מוחלטת
 in(וגמה למחשבת שווא בתהליך התהוות מהווה ד מקרה ה2

statu nascendi( , מחשבת שווא המתפתחת לנגד עיניו של
  . בקלות יחסיתפירוש לנתהמטפל ולכן שקופה יחסית ונית
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 מחלתו . ראוי לתיאור מפורט יותרלשם   מקרהו של 
כתובות . טרם עלייתו ארצה, הופיעה לראשונה בארץ מוצאו

, לדבריו, וציורים אנטישמיים שהופיעו על הקירות היו
הרופא שטיפל בו שם .) מחשבות יחס. (מכוונים אישית נגדו

. ייחס מחשבות אלה להומוסקסואליות רדומה
 15כל בזו לא באה לילדי ביטוי הומוסקסואליות רדומה 

 אלא באותם מקרים בהם לא מצאו דברי לשםשנות טיפולי ב
בנסיבות אלה היה שולף את ההומוסקסואליות . חן בעיניו
אבל הרופא שם אמר : "מטיח אותה בפני ואומר, הרדומה

  ."שיש בי הומוסקסואליות רדומה
  

ר  את מינון התרופות וכעבולשם הפחית בדחילו ורחימו   
בהתחשב שהיה עולה . מספר חודשים השתחרר מהן לחלוטין

 טען שלטיפול זול לשם. גביתי תחילה תשלום סמלי, חדש
אין מתייחסים ברצינות ולכן עמד על כך שהתשלום יהיה 

נפגשנו פעמיים בשבוע וזכורים לי פירושים רבים אבל . מלא
כשתיאר את קשייו כשהוא נמצא . גם כאלה שהחמצתי

בת בבית המשפט היה כבר בשלב מתקדם בחקירה צול
בדיעבד חשבתי שקושי זה מסמל פחד . בלימודי המשפטים

לפעמים היו המפגשים עימו . שאחדור מבעד להגנותיו
 הגיב בעלית המתח הפנימי לשם. משעממים ונטיתי לקצרם
ובזמן הטיפול החל ,  היה נשוילשם. וחזרתי לשעות מלאות

מיותר לציין שאותה . יןמחוץ לנישוא עם אישה לקיים קשר
. אישה תרמה לביטחונו הגברי יותר משיכולתי אני אי פעם

ואומר שעד שאחזיר לו את עלי לפני אותו רומן היה מלגלג 
הציפייה . יהיה כבר זקן מלהפיק מכך תועלת, ביטחונו

לפגישות עם המאהבת גרמה לו לחכות בקוצר רוח לסיום 
מהעובדה שמצא  השיחות והיה עלי להרגיעו שאיני נפגע
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זמן רב היסס עד שסיפר שרכש בית . אובייקט חשוב ממני
  .  באמצעות פירוששמא אקנא בו ושוב היה עלי להרגיעו

  
, שנמשך כשנתיים ראוי,    גם הקשר עם האישה האחרת

נוהג היה לקיים יחסים עם אהובתו כמעט . לפירוט, לדעתי
יו לכך ה. מסתכן שאשתו ושכניו יהיו מודעים להם, בפרהסיה

הכרזה קובל : האחת קרובה לתודעתו. לפחות שתי משמעויות
והפרכת ספקותיו כפי שהופיעו , על אונו הגברי עם ועדה

  .במחשבות השווא
  

,    המשמעות השנייה התבטאה בצורה בה ניהל את בגידותיו
במובן מסוים שוכב היה . מותיר סימנים כמעט חד משמעיים

כמו נוהג בדרך בה , של אשתו" מתחת לאפה"עם אהובתו 
אני מפנה ." בוגדניים"מאשימים פרנואידים את בני זוגם ה

היא עושה זאת ממש מתחת לאפי בכוונה /והוא"את הגב 
 הגדיר את הנוירוזה כתשליל של פרויד." להרגיז אותי

, הייתה" פרברסיה"ה:  היה הדבר הפוךלשם אצל. פרברסיה
  .תשליל של פסיכוזה, כנראה

  
הוליד שתי בנות .  את המאהבתלשםים זנח     לאחר כשנתי

 השנים 15-ב. ולפי התרשמותי תפקד כאב אוהב וכבעל נאמן
, בהן שמרנו על קשר טיפולי סיים שני תוארי דוקטור

במשפט ובכלכלה ובתום הטיפול היה בעל משרד עורכי דין 
  . מצליח

  
 חוזר ,)2007( שהוצג בספרי על ההעברה הנגדית ורליא   

את חשיבות ניתוק הקשר הסיבתי שוב דגיש הומוצג כאן ל
 :סיבה נוספת. בין ההתייחסות המנועה לבין הפורענות
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להתריע על הסכנה בהפסקת הטיפול טרם עת הגורמת לאבדן 
ההישגים הטיפוליים ולעיתים אף לתוצאות טראגיות עד 

  . ניסיונות אבדניים
  

 במחלקה בה עבדתי כסגן ליאור   היה זה אשפוזו השני של 
כמו באשפוזו הראשון סבל גם הפעם מתחושת . מנהל

." מדברים עלי מאחורי הגב, תוקעים בי עיניים. "נרדפות
 .באשפוז הראשון טופל תרופתית ושוחרר בהטבה חלקית
. הפעם לא הגיב לטיפול התרופתי כמצופה וחשדנותו גברה

גם אנשי צוות המחלקה נכללו במעגל רודפיו וכן הופיעו 
עם זאת נשאר רציונאלי ושלט בדחפיו . תמחשבות אובדניו

יפה , עד שבאחד הימים תקף מאושפזת הבפרנית צעירה
פנה אלי לברור  הוליאור. ופרובוקטיבית והכה אותה נמרצות

פגישתנו הראשונה נתלוותה סטודנטית ל. הגורם להתנהגותו
שלל מייד , כשתהיתי על התנהגותו. שלצווארה שביס שחור
היא : "ץ את מעשהו במשפט סתוםפרובוקציה מינית ותיר

הפגישה הפכה סוערת כשהאשים אותי ." פשוט יותר מדי
שאת הסטודנטית הבאתי בכוונה להזכיר לו את אימו  ליאור

 את ליאורמשהזכיר . שגם לצווארה היה תמיד שביס שחור
. אימו מבלי שנשאל העזתי לבקש ממנו תאור של יחסיו איתה

חלטותיו וחונקת כל הצטיירה אם שתלטנית המתערבת בה
הייתה , האם, שאלתי אם יתכן שגם היא. שאיפה לעצמאות

היה , שאלתי, ואולי. כאותה צעירה שתקף" פשוט יותר מדי"
כעסו מכוון כלפי שתלטנותה של האם והצהרותיו האובדניות 

 ליאורבתגובה טמן . הן ניסיון להכחיד את דמותה המופנמת
אם היו גם דברי  שאלתי . את פניו בידיו בסערת רגשות

כשנפגשנו . והצעתי שינוח ושניפגש למחרת" יותר מדי"
חש , בארוחת הערב, סיפר לי שאמש, בבוקר יום המחרת
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אותה ייחס לרעל שהחדירו , מעין מכה איומה בתוך ראשו
סוכניי למזונו כדי להגביר את מחשבותיו האובדניות לעוצמה 

 לגרום לו בטוח היה שהייתה זו מזימתי. שכמעט לא שלט בה
בשטף זעמו איחל לי שארגיש גם . להתאבד ולהיפטר ממנו

את הסבל שגרמתי לו בהחדירי את מחשבות " ולו לרגע"אני 
הצעתי שאותה מכה איומה שחש בתוך . ההתאבדות לראשו

ראשו הייתה אולי תוצאה של הבנת המשמעות העמוקה של 
תגובתו . הקשר שיצרתי בין אימו לבין אותה צעירה שתקף

כל ! אימא שלי היא קדושה: "מיידית והפסקנית הייתהה
  ."מוות: אחת דינו, אפילו במחשבה, התוקף אותה

  
    הבנתי שהקשר שיצרתי בין הצעירה המותקפת לבין האם 

 עצמו ליאוראיים לחשוף את האם המופנמת לתוקפנותו ואת 
עתה יכולתי . מוות בהתאבדות, אגו-לגזר דינו של הסופר

אשר חשף חלק , )החלקי(ר בין פירושי להבהיר את הקש
לבין החרפתן של נטיות , ו המנועה כלפי אמומתוקפנות
ברור שהייתי אני האשם בהכנסת האם . ההתאבדות

פירוש זה מזכיר את פירושיו . לטווח התוקפנות" הקדושה"
  ) ..(Rosen, 1953, רוזןהישירים של 

  
אז  ":ליאורכשסיימתי לפרוש לפניו את הנחותיי מלמל     
גם אנשים דתיים " "?אין כבר שום דבר קדוש בעולם, מה

מלינים לעיתים על בורא עולם כשהם חשים שגרם להם 
  .עניתי באותו טון שקט." עוול

  
 אלי מבט הוא הרים.  לראשונה זה שנים, בבכיץעתה פר    

 ליאור ההסבר שנתן .ומחשבות השווא היו כלא היו, מחויך
ניתן לתת שה שלפתע גיליה  הלהיעלמות מחשבות השווא
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בו , כלנית נזכרתי במקרה של. ובפרט בי, יםאמון באנש
 מבחן לא כלל אתהקלה זמנית בעזרת פירוש שרק הושגה 

 והבנתי ליאורהקשתי למקרה של " .ועכשיו-כאן"המציאות ב
 נתן שו עצמליאורה  היה ז.שעלי להשלים את בניית הפירוש

ולו . "וכועס עליאם איני פתאום  אותי  כששאללי רמז
לפני מספר דקות בטח  עלי הכשכעסת את" ,שאלתי" ?תיכעס

לא קרה לי , כפי שנוכחת. ורצוי בהתאבדות, ייחלת למותי
דברי אלה " ?עליך לחשוש מפני כעסי, אם כן,  מדוע.דבר

 "כעס כלפי האובייקט " הקשר הסיבתי ביןיך אתהפרנועדו ל
  ".ועכשיו-כאן"ב" מות האובייקט ועונש מוות"לבין 

  
 בין התקפה על ליאור   משהופרך הקשר בדמיונו של 

אובייקט לבין מוות ברצח או בהתאבדות הפכו מחשבות 
הופתעתי מהמהפך הקיצוני . השווא מיותרות והתפוגגו

  .וחשתי כאילו חוללתי נס
  

, ךחיישלא כמקודם : אדם חדש ליאור   למחרת היה 
ולא . להיפומאני ךוהיה תקשורתי עד כי חשדתי שהפ, התבדח
כפי , "נולדתי מחדש. "א פשוט הרגיש הקלה גדולהוה. היא

  .שתיאר זאת
  

 מהידרדרות   ולא סבל לא הפך היפומאניליאור    
לק מהמרכיבים  עתה להשתמש בחה הייכול. באישיותו

העתק של  (באשתונהג ." זוככה"החיוביים של תוקפנותו ש
 לממש והחלחברים חדשים קנה , ביתר אסרטיביות) ומיא

  .חלומות נשכחים על קריירה אקדמית
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  בהתרגשות שחשתי כמי שחוללסיפרתי למנהל המחלקה   
 פסיכוזה גיןבהתרגשות יוצאת דופן חשתי מחד . נס

נכרכה , מאידךו בכוח המיליםשהתמוססה לנגד עיני 
 לאחר . מחיר גבוהליאורהתרגשות זו בשגיאה עליה שילם 

הופעל עלי לחץ , ווא ממחשבות השואות" ריפאתי"ש
לצערי לא עמדתי . שוחרראכן  לשחררו ולאחר מספר ימים

 שנה אושפזכעבור ו ו ולא שמרתי על קשר איתעל דעתי
 ניסיון התאבדות בגין, הפעם במחלקה סגורה, בשלישית
  .עלה לו בחייושכמעט 

  
" נסהעשיית  "תתחוששהייתה זו    בדיעבד אני מרגיש 

שמחשבות שווא אינן  אז ידעתי כבר. שתרמה להכשלתי
ביטוי לפתולוגיה של אישיות חולה  עצמה אלא מחלה בפני 

 מחשש ליאורקשר עם ה תל שמירשויתרתי ע האמנתי. מאוד
  ".נס"אחר " נס "חולל לשיהיה עלי

  
 ם המוקדנוספת לסיוםסיבה יזה עצמית גילתה שהייתה    אנל

אמין ה, פרוידיאני אדוק,   שליאנליטיקאי ה.מדי של הטיפול
הוא המעיט בערך . לאנליזהשסכיזופרנים אינם ניתנים 

לא ניתן ש והצהיר  ליבאסוציאציות שהיגדיהם כשהופיעו 
" הנס"בתקופת " .ברבוריהםפטפוטיהם ו"להבין דבר מתוך 

 וחששתי לערער עדיין נתון תחת השפעתו, הכנרא, הייתי
מן . ליאורב להפסקת הטיפול ם תרחשש זה ייתכן ש.עליה
צורך , מפני מרד באנליטיקאי  לא מודעחששהיה זה  הסתם

  . על חשבון המטופלולהוכיח את צדקת
  

של מודרכים  יהםעם פחדלא אחת התמודדתי , כמדריך   
נפשי של מטופלים -ם התוךמנטילת אחריות לשיקו
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ו ייחסהיו לעתים האחרונים שמטפלים אלה . פסיכוטיים
 לעודד היהחשוב . מטופליהם להתערבויותיהםהטבה במצב 

סרלס זה על אבפרפר. אמין במקצועיותםאותם שוב ושוב לה
הציל את לקטונתי מ": הם מבטאים אי אימון בכוחם )1965(

 תחושה זו ".סכיזופרניה-מטופלת מציפורני הדרקון-העלמה
לעומת " סתם מילים"מיוחסת לעתים לפחד מחולשתן של 

" ןעצמת" מההפוךשל הסכיזופרניה ולעתים לפחד " עצמתה"
נאלצתי ל מטפלים ה שות אל תחושעם.  להשפיעמיליםשל 
של יחסי תמודד כשאני חוזר ומדגיש את הכללים לה

  . מיקהאהאובייקטים ושל הפסיכודינ
  

 .נשואה ללא ילדים,  לספרות גרמניתסטודנטית,    לילית
' פרופל שושדתחיא פסיכיאטרי כשהח "היא אושפזה בבי

הוא . " ארוטיות כלפיהשלה כוונות לווה את הדוקטוראטהמ
. בעמדה בה יוכל תמיד לצפות בי שם את ספריו ,יעוקב אחרי

ר נהגו לדב ספרה שעוד." קוריו כמו עכביש הטווה את הוא
מלחין האהוב  שמוצרט הוא היקה כשהיא מצהירהעל מוס

. א האופרה הטובה שנכתבה אי פעםי הובאני'עליה ודון ג
הבין  פרופסורהאולם ,  בלבדהתכוונה ללחניםלדבריה 

יאובאני ' של אישיותו של דון ג הארוטייםתכניםה לתכוונש
 לשחות בברכה בוילה שלו בלוויית ואת בעלההזמין אותה ו

. לו לפחות היה מזמין אותי בגלוי למיטתו. כעסתי" .אשתו
  ."לוכלךזה פשוט מ, בעורמה,  אבל ככה.הייתי בודאי מסרבת

  
 עוד  חן בעיניה מצאה   עוד ספרה שאשתו של הפרופסור

: התקה:  שני מנגנוני הגנההסקתי מהערה זו שבנתה. לפניו
. לא אני חושקת בו:  והשלכהלא אותה אני אוהבת אלא אותו

  . הוא חושק בי
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התארגנה חשיבתה  .  טופלה תקופה קצרה בתרופותלילית   

    .ם ביתר בהירות ובפירוט רבוניתן היה לקבל תולדות חיי
  

הוריה . ארבעהבן כשנפטר אחיה   שנתיים הייתה בתלילית   
ועם הזמן  לדמות האידיאלית של הילד המתהשוותה נהגו ל
 שמוטב היה אילו חשבהתה בת ויו האת לשנוא ליליתהחלה 

רת רוחם של הוריה התעקשה ללבוש ו למ.מתה היא תחתיו
כלפיה  נקטה המת וכשנולדה אחות נוספתאח האת בגדי 

איש משכיל אך כיארה את אביה  תהיא. נתנומג, עמדה גברית
בתוך עליך לחיות את חייך כ ": להלחזור ולהטיף נהגטיפש ש

י היית. אקוואריום ולהתנהג כאילו הכול צופים בך תמיד
 י בידאין ספור פעמים לכתוב  אותי נהג להכריחואבי איטרת

 .'ילדה רעה לילית  ,מכוערת לילית,  טיפשהלילית': ניתימה
,  קטנה לילדהכאלהדברים ורא לומר עד כמה נתמיד ידעתי 

עכשיו אני מודעת . אבל הייתה זו רק ידיעה קוגניטיבית
 כמו זה אבל ,זה מכאיב לי מאוד. לנזק שגרם לירגשית 

עכשיו אני . זה עצמית ואני חשה את עצמת ההקלהאנלי
הזיותיי בהן לבין ' חיים באקוואריום'מבינה את הקשר בין 
  ".תצפיתאני נתונה כל הזמן ב

  
ל כ: "פני השחרור היודבריה האחרונים ל.  שוחררהלילית    

ועל אחת כמה , אידיאלילאחי ההורי  השוו אותי, חיהיה עוד 
לא נותרה לי בררה אלא להיות מן הסתם . וכמה לאחר מותו

  ."הוא
  

- עצמה בסיפורה תבנית תלתלילית     מעניין כיצד הרכיבה
  : רובדית
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  . יות הוא על כל המשתמע מכךעלי לה: "התייחסות נרכשת   
אבל איני , ילדה, אני, אני רוצה להיות: התייחסות מנועה

  ...     מעיזה כי
. אחוש אשמה כבדה מנשוא על שלא מתתי תחתיו: פורענות

  .)מוטב שאתאבד: והשערת הפורענות שלי כמטפל(
  

  .  אושפזה שניתלילית     חלפו שנתיים ו
       

התחלתי לחוש . "אמרה." ההכול נראה פתאום שונ "   
. היו אלה ימי חג הפורים." י רודפים לא מזוהים"רדופה ע

דאגה לתחפושת תואמת לכל אחד מתלמידיה ולעצמה לילית 
: בחרה תחפושת שחשבה שתהיה מצחיקה במיוחד

שמתי , התחפשתי למכשפה על מטאטא ולהצחיק עוד יותר"
  ." על פני מסכת גולגולת

  
הבינה לבסוף את משמעות ת לילי עם      משיחותיי
הייתה זאת דרכה הלא : שבחרה" מצחיקה"התחפושת ה

המטאטא היה סמל . מודעת לחזור ולהזדהות עם אחיה המת
הבנה זו הפיגה את . פאלי ופני הגולגולת סמלו את מותו

 התסמינים נעלמו לאיטם והיא .ליליתהמתח הרב בו הייתה 
יומיים - יוםאני עושה דברים: "כשנפרדנו אמרה. שוחררה

אי הסדר משתלט , הכול מתהפך, לגמרי ואז העבר חוטף אותי
במילים אלה אישרה את ."  על הסדר ואני רוצה להתאבד

  .השערת הפורענות
  

    הייתי אז בתחילת הקריירה ולא השכלתי להפיק את מלוא 
התועלת מהחומר העשיר שהונח בפני לפסיכותראפיה 

.  בשלישית ליליתהאושפז לאחר מספר חודשים .מתמשכת
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כששאלה . רופא לא מוכר לה קיבל את פניה בחדר המיון
 חשה שהוא לילית. התברר ששם משפחתו זהה לשלה, לשמו

תגובת הצוות הייתה בלתי . לועג לה וסטרה לו בחוזקה
הועברה למחלקה סגורה , היא הוגדרה מסוכנת. נמנעת

  . והקשר עימה אבד לי
  

 מידע פרידו, )Fried & Agassi, 1976(פריד ואגסי    
 "תרגם" לניסומצבים פרנואידיים ו וסקר, )1988(אישי 
 פרנואידיות למחשבות הגיוניות מקובלות ותמחשב

" הכלים המתמטיים "את בפילוסופיה הנוכחית אך חסרו
ם מחשבות השווא למשפטים מובנים ותרגיאפשרו את ש

 המוצג בפרק הנוכחיהחומר הקליני שאני סבור . והגיוניים
הכלי "אורית יחסי האובייקטים היא ימהווה ראיה שת

המאפשר  לתרגם את מחשבות השווא למשפטים " המתמטי
  .פריד ואגסיפשו יחאולי הכלי ש, הגיוניים

  
מחיש את המתאם בין יחסי הבא אקליני הבמקרה    

הפיתרון וההתפרצויות , היצירהבהעברה לבין האובייקטים 
   .המחודשות של מחשבות השווא

  
מבויש הבלטה בגופה הנערי ובחיוך , 22כבת  ,הנל    

לקבוצה באיחור  פהא הצטריה. שכמעט לא מש מפניה
כחוליה החלשה  צטיירה המן ההתחלה .אמבולטורית אנליטית

 .הפסיכוזה על גבול אוליהיא  העידו שההיגדיו בקבוצה
  .אך טרם הסתייע בידי  לטיפול פרטניה להפנותיתיניס

  
 לשחרר  שנועדפירושנתתי , חת הפגישותא   לקראת סיום 

 תפסה זאת לנה.  מפורענותהליתאהתייחסות מנועה ליבידינ
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 יתר חברי ובעידוד והסתה של acting out -כהזמנה ל
מעלי  בעדינות הרחקתי אותה. התיישבה בחיקיהקבוצה 

היו אלה חברי הקבוצה למרות ש. ה למקומתי אותהוהחזר
צלו את הפגישה הבאה ני,  למעשההעודדו והסיתו אותש

 מה שהוגדר בפיהם כגילוי  עללנה להפנות את זעמם כלפי
הוא למעשה  לנהי לפרש שהזעם על תי ניס.מצידהעריות 

נפליקטים המיניים המנועים של חברי הקבוצה הקוהשלכת 
 ממנה סמכותיתההדמות , אותי ה במקוםתקפו אותשו, לעברה

, ס ממנהגם לאחר שניסיתי להסיט את הכע. הם חוששים
בקול ענות חלושה האשימה אותי ו הגנה ת חסרלנהחשה 

  .הנטישבבפיתוי ו
  

.    לקראת הפגישה הבאה פרצה מלחמת יום הכיפורים
ה תייהמבלי ש, נקראתי בדחיפות למילואים לשלושה חודשים

לקבץ את י תי ניסתיכשחזר. יע על כך לקבוצהד להוי שהותל
 לנהקבוצה פרט לאיתרתי טלפונית את כל חברי ה. הקבוצה

 ביום בו .שאותה הזמנתי במכתב לפי כתובת שנמצאה בתיקה
 בשניתה הקבוצה אמורה לשוב ולהיפגש נקראתי היית

. קבוצהאת הדע ושוב לא הייתה לי שהות לי, למילואים
 לנהש ינודע ל,  נוספים כעבור שלושה חודשיםתיכשחזר

 תא מאושפזי קשר מספר פעמים והיה נואשות ליצור אתתניס
הייתי למטפלה  . במחלקה בה עבדתילי קשהאבמצב דלוזיונ

  במשרדה עבדיבהיעדרש י להסיפר האישי ובשיחותינו
 במבטא רוסי ה שדיבראישה מספר שיחות טלפון מהקיבלו

 .עם המעסיקאך ורק  לדבר הביקשו ה להזדהותסירב, כבד
 מחברת תא מתקשריהש רק לומר מההסכיאותה אישה 

עתה " .מאפיה"ל" א"אמפ" הפכה לנהה של שברא" .א"אמפ"
 הינו סניף של המאפיה ה שהמקום בו עבדההיה ברור ל
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ה לשורותיה  מנסה לגייס אותואחד מחברי המאפיה, הרוסית
, ולחילופין, צפוי לה עונש מוות, אם תסרב. וכזונה" חייל"כ

מדבריה התברר . ה עורף ויסרבו לעזור להמכריכל  היפנו ל
ת בטלפון  המסתוריובאישה המאפיהי את ראש א רואה ביהש

החלה היא , התנהגותה השתנתה.  לפשעתיושותפאת אשתי 
 עם ללא הבחנה ובאופן אקראישכבה  ,ג באופן מתירניונהל

  .הנאהמכך מבלי להפיק , דרכהגברים שנקרו ב
  

בי  את הקשר האסוציאטיה למחיש פגישות לה   נדרשו מספר
 תי הנח.יני לבהבינתרחש מהבין תוכן מחשבות השווא לבין  

כלפיי מחשבות  תהעלה וה את זעמה עורר"ינטישת"ש
מכתב . ותסכלתי אותה" יתיפית"חזרתי ו שתוקפניות על

 לאכזבה םגרשלא נתקיימה  ההזמנה לפגישה המחודשת
את  תיקישר.  כנראה הקש ששבר את גב הגמלהוהי, נוספת

את ניסיונות ,  למאפיהה ידועהמכתב למחשבה שכתובתה
 הרגשותיה לזונה קישרתי לה להפוך אותהמאפי

את התנהגותה . ה המינית אליהאמביוולנטיים למשיכת
אם : "ן כעסהותילמ, המתירנית פירשתי כהתייחסות נרכשת

אחזיר , הוא מחלק את אהבתו בין כל חברי הקבוצה כמו זונה
פירשתי את עצמת ." לו באותה מטבע ואנהג כזונה גם אני

בין , לא יכלה להכיר מחשש לאבדניבו , י כלפיה הרצחניזעמ
ובין  , עוזרהמיטיב ואת החלק ה י במפחד שזעמה יכחידאם 

 . לפי איומי המאפיה שתופקרשםכ, הנטוש אותאמחשש ש
 להשליך את רגשות צה נאלןבגללהסברתי לה שאלה הסיבות 

 יולהפוך אות, אלי, הכעס והנקם אל האובייקט הנוכחי
  . םלפושע מפתה ומאיי
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 שעוד בתקופתה ת את הפירוש והודלנהה קיבל להפתעתי
כל אימת , פושעבי ה תה פנטזיות בהן ראתהקבוצה הג

 לנה. התסכל אות, תי או השמטיתיעש, תישמשהו שאמר
לא יהן לוותר עלשווא כפנטזיות ויכלה ההכירה במחשבות 

משמעות מוצהרת של  להן ייחסלאלא , ידי הדחקתן-על
ה לאחר ששמע, יםכעבור מספר חודש. מחשבות שווא

 תאני יודע ":אמרה לי במילים אלה, מחלות נפשהרצאה על 
, תהייתי פסיכוטיש גם תאני יודע. עודני אדם מופרע מאודש

  ." להבחין בין פנטזיה לבין מציאותתאך כעת אני מסוגל
  

 תה מסוגליתהי,    כתוצאה ממבחן המציאות שהחל בפירוש
 ,ילפי אישיותכה התוקפניים ביותר לחשוף את דמיונותי
חלק  .' וכויזוג-תב,  המיניאוני, יהאינטליגנציה של

:  היווהחייכנית השברירית,  לנההתמהפנטזיות הבוטות שגיל
 רוצחים אמצעותבאו , בהרעלה,  במו ידיה,ירציחתחלופות ל
את , י תיארו את סירוסמחשבותיה. אנשי מאפיה, שכירים
 לי חזירת ברכי שתחנן עלשאלגרום , יזוג-ת של בהפיתוי
 , פנטזיה אחרת.ה המינייםאת איברילעצמה  סכנל וא, אותה

 הייתה שהנרתיק שלה, ת אופי של מחשבת שוואעדיין בעל
.  תוכוכל דבר שינסה לחדור אלמאכלת שתכלה מכיל חומצה 

להופיע , ש בגדים פרובוקטיבייםו ללבהבאותה תקופה נהג
לפרש   ניתן היה.השקופ-חציחולצה לפגישות הטיפוליות ב
, יחשיבתעל מנת לבלבל את , י מיניתתוזאת כניסיון לגרות א

 העלולים י באמצעות פירושיהוכל לחדור אליכך שלא א
, שנהכטיפול נמשך ה . המאכלתהידי להיטות-הרס עליל

 עדיין להתמודד עם צה נאללנה. בחלקו אמבולטורית
אך מאז שניתנו , המיניים והתוקפניים,  הבוטיםהדמיונותי
כשהתגלתה .  עוד ממחשבות שוואהרושים לא סבללהם פי
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 אף להרשות לעצמו ה הייתהיכול, השחיתות  במקום עבודת
" . באמת הייתה שם מאפיהאולי? מי יודע ":ולומר, להתבדח

אף לא השפיעה ,   למספר חופשותתי יצאאף שאותה שנה
מטפלו שמטופל ב ה מעבר לצפוי לרעה על מצבאחת מהן 

  .נעדר
  

 יבאותה תקופה היית. לחופשה נוספתתי  יצא   לאחר כשנה
להתייעץ  לביתי לנה השהתקשראישיות וכמתוח מסיבות 

 ה אותיתיסר סבלנות והפנוחהגבתי ב,  בנושא שולייעמ
  .לרופא התורן במחלקה

  
 ת מאושפזלנה את תימצאו  חזרתי לעבודהכעבור שבועיים   

רה המאפיה חז.  לראשונההלי בו אושפזאבאותו מצב דלוזיונ
 להיות תי חזראני עצמי, אנשיה חדרו למחלקה, הלרדוף אות

. וכל ההתקדמות שהושגה נעלמה כלא הייתה, ראש המאפיה
  הפסיכוטיתמערכת הנרכשת היטב בתבצרהנאלצה להפעם 

, נוספת תתאכזב פעם ויתפתה לשוב ולהאמין בתא מש
 עוד.  את המצבתקןלמאומצת ונדרשו שבועות של עבודה 

, הרק אתזה  ":ה בגלויתהוד,  השווא בעיצומןכשהיו מחשבות
 החזרת לי את המאפיה , בטלפון חסרת הסבלנותךבהתנהגות

 יחסי האובייקטים בהעברה במשפט זה בא תרגום" .לראש
   .לידי ביטוי ברור מחשבות שוואל
  

 באנשים הסובלים בטיפולשטען , ) 1965Searles( סרלס   
 ית הנגדה בהעברלמטפלים להתמודדיחסית פסיכוזות קל מ

  .  עם שנאתם ותוקפנותם של המטופלים מאשר עם אהבתם
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 .דבר ראוי לציון לא קרה כהבמהלש    שוב יצאתי לחופשה
. ת על הלחיידידותיבנשיקה  לנהאותי  ה קיבלתישחזרמ

 והתגובה ,נשיקה של מיניות בגווןלא היה הבנתי שבדיעבד 
 אבל ".תי לראות אוהאני רואה שאת שמח: "ההולמת הייתה

: הספונטאני ותגובתי הייתהחיבה ה מגילוי תי ונבהלתיהופתע
אותו " .י על מנת לבלבל אותך שוב במיניותת משתמשאת"

עדיין  מלא לנההנרתיק של " היה" כשתיפירוש בו השתמש
  .חומצה מאכלת

  
 לנה הלהייתה יותר משיכ ה חיבתיתי הטראומטית אתדחי    
ה לחדש את סירב, שווא למחשבות מבלי לסגת הפעם. שאתל

 לחזור ולבנות את הקשר הטיפולי עלו יוכל ניסיונותיהקשר 
תוך נפשית  בגרות הוכיחה שהשיגה התגובת. בתוהו

 נרכשתהתייחסות לא להזדקק שוב לש השאפשרה ל
על מנת להכיר באהבתו של מטופל פסיכוטי אולם . פסיכוטית

ולית  בגרות טיפהנדרש, מבלי לדחות אותה באופן טראומטי
  ).Springmann, 1986 (.לי באותו זמןיותר משהייתה 

  
דוגמה מקרה זה הוא סבור שאני , מאכזב   למרות הסוף ה

, מחד, למתאם בין התפתחותן של מחשבות שווא ופתרונן
 האובייקטים במסגרת לבין התפתחותם ונסיגתם של יחסי

 שםכש במטאפורהניתן אולי לסכם . ההעברה מאידך
 מיקה היא הכלי המתמטי העוזר אדינאורית התרמוישת
למאסה , למרחק, ם יחידות החום ממעלות לזמןותרגב

ובפרט זו של יחסי , מיקהאכך שפת הפסיכודינ, ולמהירות
ם  ותרגהיא הכלי המתמטי המאפשר לנו את , יםהאובייקט

היגיון ההחסינות בפני , שפתן המוזרה של מחשבות השווא
   ".ליתאנורמ"מובנת ו, וניתלחשיבה הגי, מציאותה ןחפני בווב
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  מילות סיכום

  
: תיארתי בספרי טיפולים נפשיים במטופלים מסוגים שונים
. החל מנוירוזות פשוטות וכלה בפרנויה ומחשבות שווא

כללתי גם את האנליזה הקבוצתית במגמה לתאר את הדמיון 
, בין מבנה הקבוצה הגדולה לבין המבנה הפסיכוטי של הפרט

מגמת . עתי להתייחסות מספקת בספרותנושא שלא זכה לד
להתוות דרך למטפל באורחות החשיבה הנפתלות של : הספר

להמיר  חשיבה , המטופלים הפסיכוטיים כפרטים או בקבוצות
זו לפירושים ולתרגם את מחשבות השווא לשפה 

  . להביא מזור לנפש פגועה, "נורמאלית"
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