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מיכל ומוכל לפי ביון.

הפסיכואנליטית.החשיבהלהתפתחותרבותתרםזהמושג)1(.ביוןידיעלהוטבעמיכלהמושג

יש לציין כי  בקרב הקהילה המקצועית רווחים שימושים מוטעים ונעשית רדוקציה מצערת לפעולה

המורכבת של ההכלה. במאמר זה  אנסה לעמוד על משמעות המושג. אסתמך על שני פרקים

עלאסתמךבנוסף,)2(והמוכל.במכילביוןעוסקאלהבפרקים.ופירוש"קשב"ביוןשלמספרו

למכילומתייחסותעבודתולאורךהשזורותשונותהערותועל)3(ביוןשלהחשיבהתיאוריית

והמוכל.

אני ערה לכתיבתם של תיאורטיקנים כגון אוגדן, אייגן, סימינגטון ועוד המסתמכים על המושגים

שטבע ביון ומפתחים אותם. יחד עם זאת, בעבודה זו ניסיתי לחזור אל המקור הביוניאני ולהציגו

מתוך עולם ההתנסויות שלי  ומתוך חוויותיי  בפרקטיקה הקלינית. מאחר שיש קריאות שונות

בכיתבי ביון, חשוב לי להתייחס למושגים  מתוך הקריאה האישית שלי הנמשכת שנים רבות.

תחילה, אתייחס למספר היבטים שונים של המיכל,  כפי שאני חווה אותם. :

קשובההיאמילים.ללאריגשיתנוכחותלתינוקהמעניקהזוהיא.האםהואהראשון.המיכל1

לתינוק שעדיין אין לו חשיבה מילולית ועדיין אינו יודע להביע עצמו במילים. היא קולטת את

)3(:עיקריותפונקציותשתידרךמתרחשזהתהליךמצוקתו.הייחודית,נוכחותומיזגו,הוויתו,

א. פונקציית התרגום. האם  קולטת מהתינוק אלמנטים ביטא. אלה אלמנטים שהתינוק עוד לא

יודע לחשוב אותם אך הוא מתנהג אותם. ביון  נותן לאלמנטים אלה את המונח הפרדוקסלי –

"מחשבות שאינן ניתנות לחשיבה ". התינוק  בעצם היותו תינוק הוא חסר אונים והוא מאותת

לאמו אותות מצוקה. יש בכי של רעב. בכי של קור. יש הבעות שונות של מתח בגוף, של כאבי

מעיים וכדו'. לפי התמונה שביון מציג, לא קל להיות תינוק. לתינוק עדיין אין שפה והוא נאלץ

לשלוח שדרים בלתי מפוענחים  לאמו . כל אלה הם אלמנטים ביטא  . האם קולטת אותם וחושבת

אותם. בתוכה היא עושה התמרה ונותנת להם שמות. פונקציית התרגום היא פונקציית ההכלה

החשובה ביותר. ביון קורא לה בשם " פונקצית אלפא" . האם בתוכה נותנת מילים למצוקות

התינוק . המסרים שלו עוברים בתוכה התמרה לחשיבה מילולית.  היא חושבת עבור התינוק

שלה. היא מתמירה את המסרים שהעביר אליה לאלמנטים מסוג אלפא שהם  "מחשבות

שניתנות לחשיבה " . ככל שהיא עושה את התרגום נכון, כך גדל הסיכוי של התינוק לפתח

בריאות נפשית. כאשר היא לא פנויה רגשית או  חרדה ומבולבלת היא עלולה להותירו ללא תרגום
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או לתרגמו בבלבול. למשל, הוא מאותת שהטמפרטורה בחדר נמוכה מידי אך האם החרדה

שאינה קשובה,  דוחפת בקבוק לפיו. זה תרגום מבלבל המגדיל את מצוקת התינוק ויוצר מצע

להפרעות חשיבה בעתיד ולבריאות נפשית לקויה. כאשר האם מתרגמת נכון היא חושבת עבור

התינוק. מאוחר יותר הוא לומד ממנה לחשוב חשיבה מילולית בכוחות עצמו. הוא רוכש בעזרתה

את הפונקציה החשובה הזו. הוא לומד להעביר לעולם את מסריו בצורה ברורה המוליכה לסיפוק

ושמחת חיים. פונקצית אלפא של האם חיונית להתפתחות חיים רגשיים ולהתפתחות היכולת

לחשוב. פונקציה זו מלמדת אותנו עד כמה רואה ביון את  המיכל  כמיכל חושב. לא רק סופג אלא

חושב ומתמיר ונותן לחומרים שהופקדו בו, משמעות מילולית. ביון סבור שהחשיבה הזו היא

פעולה. המיכל הוא אקטיבי ולא כמו שנוטים לתארו בטעות כסופג פסיבי. מיכל עם יכולת הכלה

הוא פעיל, אקטיבי, מחפש, שואל , בוחן, מתלבט. כלומר הכלה היא אקט. היא פעולה. חשיבה

המתרחשת לאורך תהליך עד למציאת מילה מתאימה ,  היא פעולה , מורכבת, עדינה, מושקעת  .

פונקצית אלפא כרוכה ביצירתיות.  היצירתיות של האם החושבת את תינוקה. יצירתיות זו

מתגברת כאשר האם פנויה להרהר בתוכה על אימהותה. כשהיא בונה חוויה אימהית היא יוצרת

סביבה מיטיבה לתינוקה. אסכם נקודה זו ואומר שהמיכל הוא איזור של יצירה של האם ובהדרגה

הוא הופך לאיזור יצירה משותף של האם והילד ועל ידי כך מאוחר יותר יהיה לילד מיכל  בתוכו.

מיכל מיטיב היוצר מחשבות ומרגיש חופש אמוציונאלי וסקרנות פעילה. מיכל שהוא  בצמיחה

ובהתהוות לכל אורך החיים. . מיכל אשר בתוכו מתקיימת האמהות ללא צורך בנוכחות

הקונקרטית של האם.

חשוב להוסיף שאלמנטים ביטא הם חומרי הגלם הקדומים ביותר אשר טרם עברו התמרה

Thing"עצמו"הדברבשםגםלהםקוראוביוןהתמרהללאנותריםולעיתיםלחשיבה in itself

לחשוב.היכולתשלוהתפתחותצמיחהתהליךביוןמראהחשיבה,שלתיאוריהבפרק).9)

כאשר מופיעה פרקונספציה היא מהווה התחלה של חשיבה . הפרקונספציה הראשונה והחשובה

ביותר היא הפרקונספציה של התינוק לפגוש שד אם מזין ונוכח רגשית. אם מפגש זה מתרחש,

שהיא מרכיב יסודי של היכולת לחשוב.המפגש יוביל להתפתחות קונספציהמימוש .ביון קורא לו

אלמנטים ביטא נותרים מחוץ ליכולת לחשוב והם יופיעו כפי שהם. (כמו למשל מחלות

פסיכוסומאטיות )

שלמושגזה)4לרברי.(היכולתהיאהחושבהמיכלשלהשנייההפונקציההרברי.ב.פונקציית

ביון שרבות נכתב עליו. הפירוש האישי שלי למונח הזה הוא יכולתה של האם להזות קדימה. אני

חושבת שהרברי היא היכולת של האם בזמן קושי, בזמן מצוקה ופירוק,  להזות בתוכה , לחלום
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בעיני רוחה  תמונה שלמה. היא זו השומרת את המבט קדימה.  היא מדמיינת שהרע, הקשה,

המבולבל, המפורק המציף אותה עכשיו, יתפתח לישות מיטיבה. היא הוזה אל האופק אשר ממנו

יוולד דבר טוב. בוא תבוא הצמיחה. מה שנראה כרגע כקטסטרופה יתברר ויתהווה כשינוי

קטסטרופי המוליד מתוכו צמיחה מחודשת.   הרברי מעניק  יכולת לא להתפרק ולא לאבד דרך. זו

נוכחות ריגשית שאינה מובעת במילים. אך, גם היא אינה פאסיבית, גם היא סוג של פעולה.

נראה לי שהיכולת לרברי שוכנת בתוך עולם בו  האם או המטפל מסוגלים לבצע את מה שביון

)5.("אמונהשל"אקטמכנה

אספקט זה של ההזיה קדימה, מצב בו האם או המטפל הוזים תמונה עתידית מיטיבה, לא נאמר

בניסוח כזה על ידי ביון אך להבנתי, משתמע מדבריו. רוב הפרשנים רואים ברברי סוג של

מדיטציה המלווה בויתור על חשיבה לוגית. הרברי המקובל בספרות הוא  היכולת לחבור

לאינטואיציה ולקלוט הוויה נסתרת, כאן ועכשיו,  שאין לה ביטוי מילולי. לפי פרשנות זו, המטפל

החולם עבור המטופל מבצע פעולת הכלה. בעיני אספקט זה חשוב ביותר אך נראה לי כי בנוסף

לו,  נמצאת גם היכולת להזות קדימה עתיד טוב יותר עבור המטופל המצוי כרגע במצוקה גדולה.

עם התפתחות עבודתו הקלינית, מסבך ביון, את התמונה. בחקירתו המעמיקה  ותוך שאלות

שהוא שואל את עצמו, הוא הולך ומגדיל גם את מקומו של המוכל . ככל שכתביו מאוחרים יותר כך

נראית האם חלק ממשוואת מכיל מוכל. כלומר, לתינוק תפקיד מרכזי בהתרחשות פונקציית

ההכלה. המוכל והמכיל הולכים ומפתחים סוג של יחסי גומלין. התינוק משפיע מאוד על יכולת

האם להכלה. תינוק עלול להיוולד עם טמפרמנט חסר מנוחה, עם תובענות קשה וכדו'. ככל

שהתינוק בלתי  מסופק, עצבני ובלתי מובן, כך יכולת ההכלה של האם מצטמצמת. ככל שהתינוק

מגיב, נרגע, מחייך, מרוצה כך שמחת הנתינה והיצירה מתפתחת. על כן, לפי תיאוריה זו, המוכל

גם יוצר את המיכל. כשהתינוק סוחט את המיכל ולא מתגמל אותו ,המיכל מצטמק. כשהמוכל

מתמלא בעזרת המיכל, יווצר מצב שתפקידים יתחלפו. המוכל יכיל את המיכל וחוזר חלילה. זו

תנועה עדינה וחשובה. תינוק מאוד לא מובן או מאוד פסיבי מפחית את יכולתה של האם

ליצירתיות. תינוק מגיב ושמח מעצים את יכולת האם ליצירתיות ולנתינה. המרחב הדרמטי של

תינוק.-אםהחיבור)6הלינק.(כןאםהואהצמיחה

אביא דוגמה קצרה בנושא זה : מטופלת מספרת שאמה  סיפרה לה שהיא הייתה תינוקת שינקה

מאוד לאט. כל הנקה לקחה זמן רב. האם סיפרה לבתה הבוגרת "את ינקת כל כך לאט  עד

שהספקתי בזמן ההנקה לקרוא את כל כיתבי אגתה קריסטי " סיטואציה ינקותית זו, אותה

דמיינתי לעצמי,  שפכה אור על עבודתה של המטופלת בקבוצה הטיפולית. על קשייה ביצירת
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קירבה אינטימית עם חברי הקבוצה. הנטייה הראשונה שלנו היא אולי לכעוס על האם. להאשים

אותה על שלא הייתה נוכחת ריגשית. להאשים אותה על שחיפשה עניין ומתח בגילוי הרוצח

שבסיפור, בעוד ביתה יונקת בחיקה. אבל, במחשבה שנייה אין זה נכון להתבונן רק באם אלא

להתבונן מה תרומתו של המוכל למצב זה ולהגיד:  הייתה תקלה בתקשורת אם ילד ולתקלה זו

השלכות שונות על הנפש הבוגרת. אירוע זה בלי ספק נרשם בנפש המתהווה אך אין בו אשמים.

הוא התרחש במרחב שבין המכיל למוכל. ככל שהאם התנתקה ונבלעה בספר, כך הגבירה

התינוקת את איטיות היניקה. וביון היה אומר. רגע , גם להפך. זו הראייה הביוניאנית. "הגם

נמלטהכךלאטינקהשהתינוקתככל:נכוןהואגםההיפך).7(ביוןאצלנמצאתמידהזהלהפך"

האם לתוך הספר. אולי האם לא ידעה איך לטפל במצב בדרך אחרת. אירוע כזה יש לבחון

בזהירות, לבחון את השפעתו על מערכות היחסים של המטופלת והעיקר הוא לחשוב מחדש

ולהימנע מקלישאות. להימנע מהאשמה אוטומטית של האם הנעדרת ריגשית. להתבונן במרחב

של החיבור אם-תינוק.

מערכתוהואעוסקביוןבוהמיכל,שלהשנילהיבטאעבורעתהילד,לאםהתייחסתיכהעד.2

היחסים המורכבת בין המטפל למטופל. המטפל במקביל לאם הוא המיכל והמטופל הוא המוכל.

גם כאן מתקיימות פונקציות התרגום, הרברי, היצירתיות, החדשנות והגילוי. גם כאן חשוב מאוד

מה קורה במרחב שבין השניים. גם כאן נמצא מטופלים המצמצמים את יכולתנו לתת מול

מטופלים המרחיבים ומעשירים את חדוות היצירה והגילוי שלנו. גם כאן מביא המטופל שברי

דברים או חלקיקים  שאינם ברורים. גם  אלמנטים ביטא מופיעים בטיפול. אלה אלמנטים

שהמטופל לא מצליח לחשוב אותם בחשיבה מילולית כי הם עוד לא הגיעו לכלל חשיבה. בדרך

כלל אלה אלמנטים שקשה ומפחיד לחשוב אותם. שאריות שלא תורגמו בינקות וחזרו ותקפו את

העולם הפנימי. המטופל מתנהג אותם והמטפל מתרגם אותם בתוכו לחשיבה מילולית.  אלמנטים

actingכגוןשונות.בצורותמופיעיםביטא out,הפרעותשינה,הפרעותפסיכוסומטים,כאבים

קשב וריכוז וכדו'. המטפל בנוכחותו הרגשית משחזר תפקיד אימהי ובחשיבתו מייצר תרגום של

אלמנטים בלתי ניתנים לחשיבה לאלמנטים הניתנים לחשיבה. זוהי עיקרה של פונקצית ההכלה.

כאן אולי כמנוסים בעבודה הקלינית, אנו יודעים היטב שמטופלים שונים מוכלים על ידינו בצורות

שונות ומגוונות. ישנם הקלים להכלה אשר הם גם מכילים אותנו ומצמיחים אותנו ואת יכולותינו

וישנם הזועפים, הבלתי מרוצים, התובעניים, הפסיבים, הנותנים מעט ורוצים הרבה , אשר

מפחיתים את יכולת ההכלה שלנו. דוגמה טובה היא שיעמום בטיפול. כשמשעמם  גם אנחנו

עלולים ללכת במחשבותינו  למקומות אחרים. לשוט  למחשבות הרצות אל מחוץ לחדר. לענייני

היומיום, לטרדות שלנו.  זה שכיח. זה קורה לרבים מאיתנו. לא תמיד קל להודות בזה. אבל ברור
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שכאן נדלק  אור אדום. עלי לבדוק מדוע אני לא כאן. למה המטופל מרדים אותי.  מה עלי לעשות

כדי שאיכות הקשר בינינו תשתנה וכו'. עלינו לשאול שאלות שעשויות להעיר אותנו ולעזור לנו

להיות מכווננים למטופל. הנחת העבודה של ביון היא שהחיבור מטפל- מטופל מותקף. להתקפה

זו, חוברים שני שותפים.

מלאכת ההכלה הטיפולית היא מלאכת מחשבת, סוג של אמנות. ביון מקדיש לנושא זה רבים

מכתביו. הוא טוען שעל מנת שתתקיים ההכלה המאפשרת צמיחה, צריך המטפל להכניס עצמו

למצב של מעין חלימה והזיה. זאת, על מנת להתכוונן לרגע הזה, לקלוט את המטופל כישות

מקורית חד פעמית, לקלוט את המסרים של המטופל. לשם כך צריך המיכל של המטפל להיות

פנוי. זה דומה במידה רבה לפניות של האם לאימהותה. המטפל אמור ליצור את עצמו כמטפל

עבור המטופל.

מה פירושו של מיכל פנוי ? קודם כל פנוי מכל עשרות ומאות התיאוריות והכתבים

הפסיכואנליטים. לשכוח לרגע  את הידע כדי לא להגיע לשעה הטיפולית עם מיכל רווי וצפוף

בתיאוריות. זה עלול ליצור ז'ארגון אנליטי בלי כיסוי, בלי לראות את המטופל הייחודי הזה ואת

סיפורו החד פעמי. מיכל פנוי הוא מיכל שלא יודע מיד, לא מבין מהר, לא מקטלג, לא שם תוויות.

מיכל שאינו רווי בידע מוקדם. זוהי גם פעולה אקטיבית, לפנות את המיכל מאלמנטים המסתירים

את נוכחותו הייחודית של המטופל. המיכל הפנוי מאפשר למטפל להזמין תמונות ודימויים

ויזואלים המתעוררים בו נוכח המטופל.

שאלה המתעוררת ביחס ליישום הקליני של התיאוריה, היא השאלה אם חווית הרברי היא

ספונטנית או שאנו מזמינים תמונה. ביון לא מפרט את הטכניקה ועל כן זה מרחב פתוח לתובנות

קליניות. נראה לי שהמצב הקולע יותר לצורכי המטופל, הוא הרברי המופיע באופן ספונטני. אבל,

במצבים חמורים של חוסר אונים, או פסימיות או כשלים בקשר מטפל מטופל, כדאי ורצוי להזמין

תמונה. החשיבה בתמונות היא חשיבה קרובה לחוויה הרבה יותר מפירוש אינטלקטואלי ועל כן

עשויה לעזור למטפל למצוא ערוץ קומוניקציה חבוי אל עולמו הפנימי של המטופל.

האספקט השני של המיכל הטיפולי הפנוי קשור באימרה המפורסמת של ביון האומר שעל

המטפל להגיע לשעה הטיפולית ללא משאלות וללא זיכרונות. נושא זה העסיק את ביון רבות והוא

עוסק בו שוב ושוב לאורך כתביו. כשהמטפל עסוק במשאלות, הוא לא כאן. הוא רוצה לרפא את

המטופל, לראות תוצאות, שהמטופל יתחתן, שיסיים לימודיו וכדו'. הוא מחזיק איזו ציפייה

שעלולה להפריע להקשבה לה זקוק המטופל. הזיכרונות גם הם מתעתעים ומפריעים. הזיכרונות
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עסוקים בעבר ולוקחים את המטפל למקומות לא רלבנטים. המטפל מוצא את עצמו מתאמץ

להיזכר מה היה בשעה הקודמת, מה סיפר המטופל בתחילת הטיפול וכדו'. זה אומר שהוא

מתאמץ לא להיות כאן. משהו חשוב קורה כאן, אולי משהו קשה. אולי משהו מעורר חרדה

והמטפל בורח, נאחז בחומר מוכר, מנסה לסתום את המרחב שנוצר. הפעולה של הימנעות

משימוש בזיכרונות גם היא אקטיבית. זו פעולה שאינה מתרחשת מאליה. יש לפנות את המיכל .

התרחשותזורצוי,הואהראשון.memoryלביןrememberingביןמבחיןשביוןלצייןחשוב

ספונטנית , פתאום נזכרתי במשהו שמתחבר לקורה עכשיו. היזכרות תורמת לטיפול. אבל, זיכרון

לא. זיכרון ממלא את המיכל בחומר מתעתע. ביון מדגים זאת יפה כשהוא אומר שאדם לא יכול

לתת טיפול אנליטי לבני משפחתו כי המיכל שלו מלא בזיכרונות המונעים ממנו לגלות את אישיותו

של המטופל.

בהקשר להכלה, חשוב לציין שביון חשב שהפסיכואנליזה אינה מודל רפואי. הוא חשב

שהפסיכואנליזה עוסקת באבולוציה, בהתפתחות , בצמיחה, . המטפל נמצא שם עבור המטופל

כדי לקלוט ולעודד את תהליכי הצמיחה. המטפל הוא מיכל שאינו יכול לבצע  את עבודתו לבד.

הוא זקוק למוכל הגדל וצומח. מוכל , אשר לעיתים מחליף תפקידים ומספק הכלה למיכל על ידי

דיאלוג פורה, על ידי חלום מעניין, על ידי יצירתיות שמפרה את המיכל. המטפל מקביל הרבה

יותר לפונקציה האימהית מאשר לפונקציה הרפואית. צמיחה זו אינה יכולה להתרחש בלי

משברים ונסיגות ולעיתים, אפילו קטסטרופות . מתוך החוויות הקשות הללו צומח אט אט השינוי

)8(ההתפתחותי.

המיכלמופיעכאןהשלישי.להיבטאעבורעכשיומטופל.מטפלתינוק,אםהיבטים.שניסקרתי.3

כפונקציה פנימית. הילד דרך האם והמטופל בעזרת המטפל, אמור בסופו של תהליך, להיות בעל

מיכל פנימי. המיכל הפנימי, מסדר לנו את העולם. מבחין בין פנים לחוץ. בין אפשרי ללא אפשרי.

המיכל קשור בהכרה במגבלות. כשיש הכרה במגבלות, יש חופש יצירתי רב בתוך המיכל.

הפרעות קשב וריכוז מעידות על חסר במיכל המאפשר להתמקד ולהתרכז. לפני כשנתיים,

הופיעה  כתבה בעיתון הארץ , ראיון עם גל דור שזכה במדליית זהב באולימפיאדה לפיסיקה. גל

שנהבגילתינוקגםשלב.באיזשהופיסיקהללמודמתחיללא"אתה:בריאיוןאמר,16.5בן

רואה שהדברים שהוא מחזיק נופלים למטה. גם לזה אפשר לקרוא שיעור בפיסיקה. לימוד הוא

תהליך הדרגתי. אני לא למדתי פיזיקה דרך משרד החינוך " לפנינו נער עם מיכל פנימי חזק. נער

סקרן שמגיל מאוד צעיר היה פנוי להתבונן בחוקי הטבע. הוא זכה למיכל פנוי ולחדוות הגילוי כילד

רך בשנים. הוא לימד את עצמו ללמוד.
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חשוב להדגיש כי המיכל הפנימי הוא ביטוי לסוג של יכולת השונה מאדם לאדם. זו יכולת הקשורה

בסקרנות ובלמידה מן הניסיון. היא לא קשורה למימד הבין אישי אלא מבטאה יכולת להתבונן

בעולם כמקור ידע , משחק והנאה.

המילהכמיכל.המילהאתחוקרהואכאשרביוןאצלמופיעההכלהפונקצייתשלרביעי.היבט4

נותנת משמעות אך בו זמנית היא מוגבלת. יש דברים שאי אפשר להביעם במילים והם נשארים

מחוץ למיכל . המילה נותנת צורה לדברים חסרי צורה. יש לה פונקציה מסדרת, מרגיעה,

מבהירה. אך ביון טוען שעלינו לזכור שיש דברים שנשארים בלתי מילוליים וחשיבותם רבה.

כשאנו מתארים חוויה ולפעמים אומרים "אין מילים " אנו מתכוונים להתרחשות ריגשית או

רוחנית שלא ניתן לתארה במילים. חוויות ללא מילים קיימות גם בצד השלילי וגם בצד החיובי של

הרצף. בצד השלילי נמצא את הפירוק הפסיכוטי שלא מוצא מילה מכילה. הפסיכוטי לעיתים חותך

את עצמו , לעיתים קופץ אל מותו. משהו בלתי ניסבל עובר עליו, זו אימה ללא שם. את הצד

השלילי של חומרים לא מוכלים נמצא גם במישור החברתי. לדוגמה, אין מילה שתתאר זוועה כמו

רצח עם. האם המילה שואה מתמצתת את השואה ? נראה שלא. קלוד לנצמן בסיפרו הביוגרפי

"הארנב מפטגוניה " כותב שלא נמצא תרגום לכותרת של סרטו הנקרא "שואה" ליפנית או

לסינית, כאשר הסרט הוצג שם.

בצד החיובי של החומר שאינו מוכל במילה, נמצא חוויות רגשיות חזקות, חוויות רוחניות , בהן

אדם מרגיש שנפגש עם איזו איכות אלוהית נסתרת. גרשום שולם כתב שיצחק לוריא , הארי

הקדוש, מייסד תנועת הקבלה, אמר שאינו כותב ספר כי אי אפשר להכיל בספר את התבונה

שהציפה אותו.

ביוןהחברה.האירגון,הקבוצה,שלההיבטהואההכלהפונקצייתשלוהאחרוןהחמישי.ההיבט5

ומוכל""מיכלשמואשרהזהבפרק).1(זה.לרעיוןופרוש,קשב,בספרושלםפרקמקדיש

מסביר ביון בפירוט רב את הרעיון שלו על הדינמיקה בין הגניוס אשר לו הוא קורא גם בשם

"מיסטי" והוא המוכל לבין החברה המייצגת את הממסד שהוא המיכל. פרק חשוב זה הוסט

הצידה בחשיבה הפוסט ביוניאנית אשר חקרה בעיקר את העולם הפנימי ואת יחסי מטפל מטופל.

בפרק זה,  ביון משתמש במונח מימסד כדי לתאר את המיכל החברתי לו זקוקים בני האדם.

האדם ביסודו יצור חברתי והוא זקוק להשתייכות. אנשים משתייכים לממסדים שונים ומקבלים

את חוקיהם. כגון מדינה, מקום עבודה, איגוד מקצועי וכדו'. אלה מקיימים את פונקציית ההכלה

בנותנם מסגרות וכללים. אבל הממסד אמור להצמיח מוכל שהוא אדם שיש לו יכולות שאין

לאנשים רגילים.  פרויד, לדברי ביון  בפרק זה, היה גניוס. אבל, הוא לא היה מצליח ללא חבורת
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אנשים נכבדת שהלכה בעקבותיו. הממסד תמיד נמצא ביחסים קונפליקטואלים עם הגניוס. בדרך

כלל בתחילה, הגניוס שמחדש באופן יצירתי, מפחיד את הממסד ונדחה על ידו. אחר כך נוצר

ממסד סביב הרעיון החדש. תמיד יש סכנה שקבוצה מפסיקה לחדש ולא נותנת לגניוס חדש

לצמוח. ממסד ללא גניוס יתנוון. גניוס ללא ממסד עלול להיות פסיכוטי. כלומר, גם כאן אנו רואים

יחסי גומלין בין מיכל למוכל כדי שתיווצר צמיחה. המיכל החברתי הטוב הוא זה המכיל חומר קשה

בלי להתפרק. מיכל חברתי שלם קשור גם ביכולת של המנהיגות ושל החברה להכיל ניגודים

ולאפשר לניגודים להגיע לדו קיום.

בעקבות פרק זה ניתן להתבונן במצבנו המורכב מול העם הפלשתיני. נדרשת יכולת רבה להכיר

ולהכיל את הכאב של האחר ולהגיע לפיוס. ביון משווה זאת לפאזות של מלני קליין. חברה

מפוצלת ומקוטבת מול חברה שלמה המחזיקה בתוכה ניגודים.

זיכרוןבטקסהשתתפתי.2011הזיכרוןיוםבערבראיתיניגודים,לשאתהזוהיכולתשלשיאה

אלטרנטיבי של לוחמים לשלום הכואבים את הנופלים משני העמים. נדהמתי כשעלה לבמה גבר

מרשים עם כיפה סרוגה אשר קודם ,ראיתי אותו עומד בחברת ילדיו, חובשי כיפות ואשתו  אשר

שביס לראשה.  הוא הציג עצמו כבן למשפחת פוגל. הוא איבד את אחיו, גיסתו ואחייניו ברצח

הנורא של משפחת פוגל באיתמר. הוא דיבר בכאב רב על רצח אחיו ובני משפחתו תוך נכונות

אמיצה ולא מתפשרת , להכיר גם  במצוקתו של העם האחר. הוא דיבר על כך שאינו שופט את

אחיו שבחר להיות מתנחל כי זו הייתה אמונתו ותמצית הוויתו אבל גם אינו שופט את העם

הפלשתיני  הסובל. הוא הדגיש שאינו בא מעמדה פוליטית ואינו רוצה לערב פוליטיקה עם סבל

אנושי.   היה זה  רגע של גדלות נפש האדם. לפעמים, אנחנו שוכחים או אולי גם קשה לנו להאמין

שהאדם הוא אדם בכל מקום. מפתיע לגלות כמה המיכל האנושי הוא אותו מיכל בכל חברה

ותרבות. עמוס עוז הביע פליאה על שסיפרו, סיפור על אהבה וחושך, היה רב מכר בסין. הוא היה

בטוח שהספר יעניין רק ירושלמים שגדלו בשכונות שהוא מתאר. כך מתברר שגם מה שהוא חווה

כפרובינציה נמצא במרכז ובלב החוויה האנושית. כל זאת הודות לאוטוביוגרפיה רגשית המדברת

אל האדם באשר הוא.

לסיום חלק זה חשוב לציין שפונקציית ההכלה היא חיונית להתפתחות והיא לעיתים מופרעת ולא

מתאפשרת בגלל חרדה או תובענות או צרות עין. צרות עין  היא אחד היסודות המרכזיים

המפריעים לפונקציית ההכלה. קינאה חזקה של המוכל במיכל או של המיכל במוכל מונעת

מפונקציית ההכלה להתפתח. כדי שתתפתח ההכלה , יש קודם לכן, לטפל בקנאה.
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אעבור לדוגמה קלינית.  אציג ויניאטה טיפולית מאנליזה.

המטופל חזק בצד המילולי. מדבר בקצב מהיר. רץ מנושא לנושא. אני קצת מסוחררת. פתאום

שמעתי את עצמי בדקה לפני סיום השעה, אומרת "אתה ממלא את החלל במלל. אתה מציף אותי

.אני לא מצליחה לחשוב "

לאחר יומיים , בשעה הבאה שלנו, הופיעו פאוזות בין המשפטים וגם כמה חצאי דקות של

שתיקות. הרגשתי טוב ומרוצה על שהתייחסתי בשעה הקודמת,  להצפה. מתוך שביעות רצון

אמרתי לו כמה יפה הוא מתקדם ו"כמה טוב שיש שתיקות "

התערבות זו שלי עוררה כעס אצלו והוא אמר : "אלה שתיקות יזומות. מלאכותיות. אני עושה

בכוונה פאוזות כדי לא להציף אותך. לא רוצה להציף אותך. אלה לא השתיקות שלי. אני יוזם אותן

בכוח בשבילך "

נבהלתי . שתקתי. לא ידעתי מה להגיד.  הבנתי שמשהו לא טוב קרה בהכלה שלי. לא מצאתי

מילים. השתררה שתיקה מעיקה. הרגשתי ריק מוחלט. ניסיתי להזמין תמונה. התמונה שעלתה

הייתה קשה. ראיתי את עצמי כמו מין מאלפת חיות ולא פסיכואנליטיקאית. שאלתי את עצמי, מה

אני עושה כאן, אנליזה או אילוף ?

אמרתי : "אתה כועס עלי על שנעשית גם פה מרצה, כמו שאתה מרצה בחוץ "

שתיקה ואז הוא אמר :

" מאוד נעלבתי שאמרת שאני מציף אותך. אמרת שאני ממלא את החלל בדיבור. אני מאוכזב

ממך. אולי את לא יכולה להיות עם ההצפה שלי. מעכשיו, אל תטעי בי. אני מניפולטור. אני יודע

לרצות וזה מה שאני אעשה כאן מעכשיו. אשתדל להתאים את עצמי אלייך. "

שתיקה ארוכה בה אני ממש לא יודעת מה להגיד. אני מרגישה כאב.

לשמחתי, הוא המשיך לדבר.

" אני מרגיש איתך כמו שהרגשתי עם אמא כשהייתי קטן. אני גרתי אצל סבתא וכל יום חמישי היא

באה וישבה במכונית שלה ונתנה לי משחק דרך החלון (האם הייתה נכה ). מה שרציתי זה לזרוק

לה את המשחק בחזרה לתוך האוטו ושהיא תסתלק עם המשחק שלה. אבל אף פעם לא עשיתי

את זה. התנהגתי יפה. הייתי ילד טוב. עשיתי מה שטוב לה. עכשיו גם את רוצה שאני אעשה מה

שטוב לך. מה את חושבת, שאני לא יודע שאני מציף ?ואת באה ואומרת "אני לא יכולה עם
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ההצפה שלך ". אני באתי אלייך עם פנטסיה. שכאן אוכל להביא כל דבר איך שאני רוצה. באתי

לקבל ממך ללא תנאים. את לא יכולה להיות מוצפת למעני. עכשיו אני כאן מנסה שוב לסגל

בליעה. מנסה להיות ילד טוב. אני נעשה מזויף למענך "

הרגשתי שאני לא יודעת מה להגיד וכל מה שאגיד יהיה שטות. השעה נגמרה עם הכעס והכאב

שלו. לאחר שעה זו, הייתי מאוד מוטרדת. איך אני מגיעה אליו ?. פתאום הגיחה מחשבה שבעצם

הוא מספר לי דברים חשובים. חשתי שהוא מנסה להכיל את חוסר ההכלה שלי. הוא מצביע

בצורה מופלאה על הסכנות בקשר שלנו. שוב, ניסיתי להזמין תמונה. ראיתי אותו תינוק בוכה

ואותי אמא ששומטת אותו מאחיזתה.

בשעה הבאה אמרתי : "עזרת לי לראות משהו שלא ראיתי. זו הייתה טעות מצידי להגיד לך

שאתה מציף. בכך, כאילו הפלתי אותך מזרועותיי . אני לוקחת אחריות על הטעות שלי . "

לאחר שתיקה, הוא בכה, בפעם הראשונה באנליזה. "זה מאוד מרגש אותי. אף פעם לא דיברו

אלי כך. פתאום קלטת. אני רוצה להודות לך על מה שאמרת "

קרו פה שני דברים ביחסי מכיל מוכל. היה רגע של שבר, בו המיכל שלי נסדק. אבל היה כתוצאה

מזה רגע של צמיחה . הוא תיקן אותי ובכך הכיל אותי. לאחר שעשה זאת יכולתי להכיר בטעות

שלי. ההכרה בטעות , הביאה לצמיחה אצלו. היכולת שלו לאפשר לי לטעות , הצמיחה אצלי מיכל

גדול יותר עבורו. הערכתי מאוד את יכולתו לעזור לי להיות מטפלת יותר טובה עבורו. כשהוא

הרגיש בטוח בהתכווננות שלי אליו, ההצפה החלה לרדת לאט  ובאופן טבעי.

בדוגמה זו עולה המורכבות של פונקצית הרברי. נראה לי שמתרחשת כאן תנועה בין החוויה כאן

ועכשיו לבין סיפור הסטורי ביוגרפי המצייר תמונת ילדות משמעותית . התמונה עולה וצפה כחומר

חי בזכות התסכול המתרחש בשעה. תסכול לו שותפים המטופל והמטפלת.

אירוע זה קרה לפני כשנתיים. לאחר שהוא עובד ונסגר, הוא הביא להקלה אצלו ולדיאלוג פחות

עמוס ופחות מציף.  לאחריו, הופיעה  באנליזה תופעה חדשה. הוא אמר שהוא בעמדה

מתבכיינת. שהוא משחק ב "אכלו לי. שתו לי " הרי המצב בילדות לא היה כזה נורא. הוא אמר לי

שאני צריכה להיזהר ממנו כי הוא אשף במילים. "את מתמלאת חמלה כלפי אבל מה בסך הכל

לאאניאבללסבתא.חזרתיפעםמידיכךואחרלאמאחזרתי4שבגיללךמספראני.?קרה

מספר את זה כך אלא משתמש במילים שמעוררות אצלך אמפתיה. אני אומר "העבירו אותי מבית
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לבית כמו חבילה או לפעמים אני אומר ששיחקו בי כמו כדור . מה כבר קרה ? למה אני בוחר

במילים שיעוררו בך רגשות חזקים ?"

דברים מהסוג הזה חזרו ולעיתים חוזרים עד היום.  זה לא בסדר שהוא מתבכיין. זה לא בסדר

שאני מתרשמת מאוצר מילים סוחט דמעות. חשבתי רבות על כך. הבנתי מהלך זה כסוג של

בושה שהתעורר בו. הוא מתבייש בילד הקטן שהוא היה והוא מכנה אותו בשמות . הפעם,

סירבתי להצטרף לראייה הזו. סירבתי להצטרף לחלק הזה שהוא קורא לו מתבכיין. סירבתי לקבל

את כאבו כדרמטי ומזויף. הבנתי שאספקט שלו , יצא אל מחוץ למיכל, עושה תצפיות לאנליזה

מבחוץ ולועג לו כשהוא בוכה ולועג לי שאני פתיה ומאמינה לכאב שלו.   הצלחתי בסופו של דבר

לזהות את הדמות הלועגת בתוך רפרטואר המילים. רפרטואר  של הבעל החדש של אמא

שהחזיר אותו מסבתא אל בית אמו אך לעג לו שהוא בכיין ולמעשה הייתה שם מסכת התעללות.

בעקבותיה, סבתא החזירה אותו אליה אבל שם היה גיהנום מסוג אחר כי כל הזיכרונות מבית

סבתא הם ריבים קולניים ומפחידים בין סבתא לסבא. ריבים שהיו קשורים למחלת האם שלא

יכלה פיזית לטפל בילד וריבים הקשורים לשאלות לא פתורות איפה הילד הזה צריך לגור. אביו

הביולוגי נטש את האם החולה ואת הבן היחיד, נישא בשנית והקים משפחה חדשה, במנותק

לחלוטין מהמטופל. סירבתי לראות במציאות זו של הילדות דבר של מה בכך. הבנתי שהוא

מרגיש מושפל. מושפל שזה עדיין כואב לו. החלטתי שאגיד לו זאת ואכן אמרתי. ניסיתי להראות

לו גם שהוא לא כזה כל יכול הקובע מה אני מרגישה ומתמרן את האנליזה בכל רגע. היה עלי

לעשות עבודה קשה כדי להפריד אמת משקר. הוא משקר לעצמו ולי.  הוא רוצה ששנינו נאמין ש

"זה היה כלום ".  סירבתי בתוקף לקבל את המילים "כלום" ו "התבכיינות" . העוול וההתעללות

התרחשו בגלל נסיבות חיים קשות ובגלל היעדר דמות מכילה. היו אנשים, במיוחד בעלה של

האם,  שרצו שהוא יחשוב שזה כלום ושיפסיק להתבכיין. עכשיו תפקידנו להכיל את הילד הקטן

שבתוכו , להבין מה הוא רצה למסור אז למבוגרים והם לא שמעו. להפסיק להתבייש בילד הזה ,

במקום ללעוג לו, להרגיע את כאבו.

ביון מבחין בין שקר הנובע ממצוקה נפשית ומתרחש כסוג של הגנה הבאה מהלא מודע לבין

בדיה הבאה מהמודע. שקר הוא תוצאה של אי יכולת לשאת את האמת ואילו בדיה היא המצאה

הנובעשקרהראשון.לסוגשייךכאן,המוצגהמטופלשלהשקר).10האמת.(אתשיודעמישל

מכאב נפשי הכרוך בידיעת האמת.

לסיכום : סקרתי חמישה מימדים של מיכל מוכל אשר ביון מוסר לנו אותם במפוזר לאורך עבודתו.

הדוגמה הקלינית שהצגתי  מציבה אותי כל הזמן מול שאלות של הכלה שעלי להתבונן בהן בכל
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לנואין.1:שציינתיהמימדיםבחמשתלהבחיןהקליניתהדוגמהדרךאפשרותישמחדש.שעה

חומרים נגישים על תקופת התינוקות הקדם מילולית של המטופל, אך לאור ההיסטוריה שלו, ניתן

לבנות השערת עבודה על שיבושים רציניים שחלו בראשית החיים סביב הנכות של האם ונטישת

האב בתקופה זו.

לביני.המטופלביןשהתהווביחסיםמוכלמיכלביחסישוחזרוילדותסצנות.2

לפתחגדל,בההקשהבמציאותהצליחהואשכן,מפותחפנימימיכלעםילדהיההמטופל.3

סקרנות, משחקיות והנאה מידע.

אוצרפיתחהואושברירי.יציבלאעולםבתוךשפיותבבנייתמאודאותושרתהכמיכלהמילה.4

מילים משוכלל , מקצועו קשור בכתיבה ולפעמים הוא ממציא צירופי מילים מעניינים ובלתי

צפויים.

אנובההתרבותואתהחברתיהעולםאתגםלנומזכירביוןהפנימי,בעולםעוסקיםאנו.בעוד5

חיים. לפיכך, המיכל המשפחתי השבור, נכותה של האם ההופכת אותה לחריגה בחברה, גם הם

בעלי השפעה עצומה על יכולתו של המטופל להרגיש עצמו חלק מממסד. קושי זה מתבטא

בהיותו גרוש שנים רבות וכן בעבודתו כעצמאי מול ממסדים השוכרים את שירותיו לזמן מוגבל

ויוצרים אצלו אי ביטחון כלכלי תמידי.
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תמצית :

במאמר זה סקרתי חמישה היבטים של המושג מיכל- מוכל על פי ביון. הראשון מתייחס לאם

הראשונית המשמשת מיכל עבור תינוקה. ההיבט השני מתייחס ליחסי מיכל מכיל המתקיימים

בטיפול, בין המטפל למטופל. ההיבט השלישי עוסק במיכל הפנימי השומר על בריאות הנפש,

הסקרנות והיכולת ללמוד תוך התנסות. ההיבט הרביעי מצביע על המילה כמיכל. המילה

המארגנת, נותנת צורה, סדר ומשמעות , אך המילה גם מוגבלת. חומרים פסיכוטיים בצד השלילי

וחוויות רוחניות חזקות בצד החיובי, לא נכנסות לתוך המילה כמיכל. ההיבט החמישי והאחרון

הוא ההיבט החברתי. ביון סבור שהממסד מספק מיכל לחברה. מיכל השומר על סדר וחוק.

המיכל החברתי אמור לאפשר לגניוס לצמוח ולחדש. ממסד ללא גניוס, יתנוון. גניוס ללא ממסד,

עלול להיות פסיכוטי.

Container and Contained According to Bion

Container and Contained, abstract:
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In my paper I review five aspects of Bion’s concept : " Container and Contained. "

The first relates to the Primal Mother who is acting as a container for her baby. The

second aspect deals with the Container and Contained relationships, in psychotherapy

and in analysis between the therapist or the analyst and the patient. The third deals

with the Inner Container, one that protects mental health and encourages curiosity and

the ability of learning from experience. The fourth aspect indicates The Word as a

Container; the organizing word shapes and gives order and meaning. But The Word is

also limited. Psychotic materials on the negative side and spiritual experiences on the

positive side do not make their way into the word-as-a-container. The fifth, and last, is

the Social aspect. Bion assumes that establishment supplies a container to society, one

that keeps law and order. The Social Container is supposed to enable Genius to grow

and innovate. An establishment without genius qualities will degenerate. Genius

without establishment may turn psychotic.
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