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תיאור מקרה

היעדרות מטיפול כתקשורת באמצעות ה'אין'

שרון שטרסבורג, מ.א.1

המאמר עוסק בהיעדרות מטיפול, תוך התבוננות במושג ההיעדרות ובהשלכותיו על יחסי מטפל־מטופל. אסקור תחילה את 
הספרות האנליטית )המועטה באופן מפתיע( העוסקת בהיעדרות מטיפול. אתייחס לשעה החסרה כזמן ומרחב בהם ממשיך 
הטיפול להתקיים, אגע בתגובות הרגשיות המתעוררות ובהתייחסויות אפשריות שונות להיעדרות, כמו גם בנושא התשלום עבור 
הפגישה החסרה. ההתייחסות לדיאלקטיקה שבין נוכחות להיעדר וכיצד מתקיימת ההוויה הטיפולית במתח שבין שניהם היא 
מרכזית. אביא תיאור טיפול במטופל שהרבה להיעדר מהפגישות. אתאר את השפעת ההיעדרות על מרקם ההעברה – העברה 
נגדית, והדילמות הטיפוליות הנלוות. אבקש לטעון שניתן לראות בהיעדרות דרך לתקשר את מה שלא יכול להיאמר אחרת, 

או – במילים אחרות – תקשורת באמצעות ה'אין'. 

היעדרות א של  החוויה  את  מכיר  שאינו  מטפל  בוודאי  ין 
בו  שאין  טיפול  שאין  לומר  כמעט  ניתן  מטיפול.  מטופל 
כזו – שבה  היעדרות  יש – כמה חבל...(  )ואם  פגישות חסרות 
המטופל איננו נוכח בפגישה – היא רבת פנים ומשמעויות יותר 
לעורר  יכולת  יש  להיעדרות  ראשון.  ממבט  אולי  שנראה  מכפי 
בנו את החזקות שבעוצמות הרגשיות ולהכיל את תמציתם של 
יחסי העברה/העברה־נגדית בטיפולים רבים. עם זאת, נדמה לי 
כלל, לראות את ההיעדרות על רקע המתרחש  בדרך  נוטים,  כי 
עצמאית  כיישות  מקום  לה  לתת  ופחות  מסוים,  טיפולי  בקשר 

בעלת מאפיינים ועוצמות משלה. 
בטיפול שאותו אתאר, נתקלתי לראשונה בהיעדרות שמהווה 
את  מציגה  שהיא  חשתי  שבהדרגה  כזו  בטיפול.  מרכזי  ציר 
עצמה כנושא: משמעות ההיעדר בתקשורת הטיפולית. נוכחתי 
בהיעדר,  שיש  בנוכחות  ה'אין';  של  הייחודי  בכוח  באמצעותו 
על־ידי  נשללת  "הנוכחות תמיד  כותב:   )1( אוגדן  לה…  דומה  שאין 
זה שאינו, בעוד שהיא כל הזמן רומזת למה שחסר בה. זה אשר נעדר הוא 

21, תרגום שלי(.  )1, עמ'  נוכח בהיעדר שהוא מייצג..."  תמיד 
במהלך כתיבת הדברים הבחנתי בשתי משמעויות של המילה 
"חלל" בעברית, ששתיהן שזורות בחוויות המתעוררות בהיעדרות 
מטיפול – הראשונה )לפי מילון אבן־שושן(: "מקום ריק, נפח חלול 
שאתאר  הריקנות  לחוויית  להתקשר  יכולה   – וכד',"  בגוף  בבניין, 
והיא  "הרּוג",  השנייה:  המטופל.  בחוויות  או  בהעברה־נגדית, 
מתקשרת לחוויות של מוות – חרדות המוות המתעוררות במטפל 

והיעדרות  שלו(,  המוות  משאלות  גם  )ואולי  נעדר  כשמטופל 
המטופל כדרכו לבטא את חווית המוות שבחייו. בהקשר זה ראוי 
לשים לב להבדל בעברית בין חלל לבין נעדר )במובנם במלחמה(, 
ולחשוב על היעדרות מטיפול שעלולה לעורר במטפל ובמטופל 
חרדות באשר ליכולתו של הטיפול להמשיך לחיות, וחוויות של 

וודאות לצד חוויות של חלל ומוות. חוסר 
בבואי לבדוק בספרות את נושא ההיעדרות מטיפול, הופתעתי 
לגלות כמה מעט נכתב בנושא זה, אשר מעסיק, בוודאי, מטפלים 
לאורך כל השנים. מצאתי שמרבית הספרות עוסקת בהיבטים של 
 ,)2( תשלום על פגישות חסרות וקביעת החוזה הטיפולי. פרויד 
במאמרו הטכני על התחלת טיפול, מתייחס להסדרים באשר לזמן 
קבועה,  שעה'  'השכרת  של  לעקרון  להיצמד  ממליץ  הוא  וכסף. 
כך, הוא טוען, כמעט שאין  שעליה משלם המטופל בכל מקרה. 
והן  הכלכלי  הסיכון  הן  מהמטפל,  ונחסך  מטיפול,  היעדרויות 
חשוב.  חומר  כשעולה  דווקא  תהליך  עצירת  של  הקשה  החוויה 
בהמשך, מופיעים מאמרים רבים נוספים המתייחסים לאפשרויות 
היעדרות  על  תשלום  בעניין  הטיפולי  החוזה  לקביעת  השונות 
והשלכותיהן, ביניהם גם מאמריהם ב"שיחות" של עמנואל ברמן 
נושא התשלום הוא רק  כי  )4(. אולם, אין ספק  ונעמי קלנר   )3(
היבט אחד בהיעדרות מטופל, הארוג בריקמה מורכבת הרבה יותר. 
כותרת המאמר של גנס וקונסלמן, "הפגישה החסרה: היבט מוזנח 
של פסיכותרפיה פסיכודינמית" )5(, מחזק את התחושה שקיימים 

היבטים נוספים שלא זכו להתייחסות הראויה בספרות. 
לנושא  עליונה  חשיבות  אומנם,  מייחסים,  אלה  כותבים  גם 
מטפלים  )לטענתם  הנושא  הזנחת  את  בו  ותולים  התשלום 
פרטיים חשים אשמה על גישתם לתשלום ולכן נמנעים מטיפול 
בנושא, בעוד שבמרפאות ציבוריות מתעורר רגש אשמה כאשר 

התכנית לפסיכותרפיה, אונ' ת"א; השירות הפסיכולוגי, אונ' ת"א; מכון תאה,   1
צורן. 
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המטפלים חשים הקלה כשמטופל אינו מגיע...(. אולם, יחד עם 
זאת, הם סוקרים היבטים חשובים נוספים להיעדרות. 

הזדמנות חשובה  להחמיץ  לנטייה  מתייחסים  וקונסלמן  גנס 
חסרות  מפגישות  מתעלמים  כאשר  טיפוליים  בנושאים  לדון 
בטיפול. פגישות חסרות, כך הם מדגישים, אינן אירוע טריוויאלי, 
וזוהי טעות להתייחס לשעה החסרה כזמן ומרחב שבו לא התקיים 
המטופל,  את  והן  המטפל  את  הן  מערבת,  ההיעדרות  טיפול. 
באופן עמוק בשאלות של מחויבות, כסף, אחריות, עיסוק־עצמי, 
כוח ומציאות. בנוסף, היא ממקדת היבטים מרכזיים של העברה, 
לפגישה  ההתייחסות  למעשה,  טיפולית.  וברית  העברה־נגדית 
חסרה יכולה לעורר רגשות שיהפכו למוקד במשך תקופה שלמה 
בטיפול, שתוביל או לעבודה אינטנסיבית או לתקיעות, אשר אם 

לא תיפתר עלולה להוביל לסיום הטיפול כולו. 
עפרה אשל במאמרה "acting out ו'הינכחות' המטפל" )6(, 
)שניתן לראות בהיעדרות את   acting outל־ היא  גם  מתייחסת 
אחד הביטויים שלו( כאל אקט משמעותי שיש לתת לו מקום. 
התנגדות   acting outב־ וראתה  בעבר  שרווחה  לדעה  בניגוד 
לזכירה ומכשול לטיפול, היא מציעה לראות בכך דרך של המטופל 
 ,enactmentה־ מושג  את  גם  מציינת  אשל  ולהתבטא.  לזכור 
גם  שכולל  ובכך  יותר,  בין־אישי  בהיותו   acting outמ־ הנבדל 
אינטראקציות עדינות, מילוליות ולא־מילוליות בתהליך הטיפולי 
אינה  המושגים  בין  ההפרדה  וחריגות.  בולטות  פעולות  רק  ולא 

 .enactmentחדה ויש המשייכים היעדרות מטיפול גם ל־
שונות  תגובות  שלמטופלים  מתארים   )5( וקונסלמן  גנס 
להיעדרות, החל מתחושת אובדן שמתעוררת, דרך חרדה עצומה 
ועד הקלה ואדישות. חלק מהמטופלים אינם מעלים בדעתם שהם 
יחסרו למטפל, אחרים רואים בהיעדרות אירוע בעל עוצמה. אורך 
הטיפול, השלב בטיפול, מצב הברית הטיפולית, רמת ההתנגדות, 
המטופל  של  אישיותו  סגנון  וההעברה־הנגדית,  ההעברה  אופי 
ומדיניות הביטולים – כולם יכולים להשפיע על תגובת המטופל 
יכולים  להודיע  מבלי  פגישות  שמחסירים  מטופלים  להיעדרות. 
לבטא בכך, מחד, רגשות מודעים )כגון פגיעה, כעס, אכזבה, בושה, 
נקמה או חוסר אמון(, ומאידך, לשכוח פגישות כביטוי לרגשות לא־
מודעים. פגישה חסרה יכולה גם לבטא דינמיקה חיובית. למשל, 
אצל מטופל שחי לפי צווים של 'מה צריך' ונעדר ספונטניות, זה 
יכול להוות רגע חשוב בטיפול. זו יכולה להיות הזדמנות ראשונה 
לדמות  סביל  מקורבן  להפוך  או  משמעותי,  אחר  לנטוש  בחייו 
פעילה. הפגישה החסרה יכולה לייצג את משחק המחבואים, אולי 
כדרך לבדיקת קביעות אובייקט. הם מדגישים שהקביעות תימדד 
גם במידת  היציבה של המטפל בפגישה הבאה, אך  בנוכחותו  גם 

יכולתו לשחק עם נושא הפגישה החסרה. 
פורמן )7(, במאמרה "אמהות צריכות להיות שם כדי להיעזב", 
את  ולאפשר  שם  להיות  צריכה  )המטפל(  האם  כיצד  מתארת 
העזיבה, אחרת הפרידה של הילד )המטופל( הופכת עבור האם 
שגם  כך  אשם,  רגשות  עם  נותר  הילד  בעוד  נטישה,  לחווית 
במובן זה פגישה חסרה יכלה לייצג שלב התפתחותי חשוב עבור 

המטופל. 

גם למטפלים תגובות רגשיות מגוונות למטופלים המחסירים 
לאובדן  לדאוג  חופשית,  שעה  על  לברך  יכולים  הם  פגישות. 
ההעברה/העברה־ ממארג  הנובעים  רגשות  לחוש  או  הכנסה 

נגדית. 
האפשריות  לחוויות  היא  גם  מתייחסת   )8( דה־אורטוביי 
בהן פנטזיות מוות,  נעדר,  המתעוררות במטפל שהפציינט שלו 
תחושת אשם וחרדות נטישה ואובדן אהבה. מעניינת התייחסותה 
למשאלה הסותרת הקיימת אצל המטפל והמטופל כאחד, לטפל 
)to analyze( בנושאים העולים, אך בו־זמנית גם לא לטפל בהם, 

ולהימנע מאזורים מעוררי חרדה. 
קולטרט )9(, במאמר על הפציינט השותק, מתארת את חווית 
המטפל מול השתיקה, ומציינת שהיעדרות היא ביטוי קיצוני של 
נוכל  בו  בחומר הטיפולי  "במקום שנוכל, כתמיד, לחפש פתח  שתיקה. 
זהיר, המתכוון למקד כיוון לא־מודע מסוים, אנו עומדים  לשתול פירוש 
לפתע בפני אין־סוף פתחים, בלי שום דבר ביניהם" )9, עמ' 445, תרגום 
שלי(. היא מתארת מקרה של מטופל, שאביו עבר את המלחמה במחבוא 
בארץ האויב, בעוד הוא ואמו בטוחים בארצם. במהלך האנליזה שלו, נעדר 
המטופל ללא הודעה למשך שלושה חודשים. המטפלת בחרה לא ליצור 
איתו קשר, אך שלחה לו חשבון כל חודש, אותו שילם. כשחזר, יכלו לעבד 
את תחושות האשמה שלו על היותו מוגן עם אמו במלחמה ואת הזדהותו 
עם אביו ה'אבוד' )זמנית(. לדברי קולטרט, משימתו הראשונה של 
ברוב קשב  להאזין  היא  חזרת מטופל מהיעדרות  לאחר  המטפל 
למשמעות ההיעדרות ולטפל בה לפני כל דבר אחר. היא מזהירה 
כזו, שכן המטופל   acting out יתעלם מפיסת  את המטפל לבל 
מחכה, גם אם בחשש, לניתוח שלה, עם פנטזיה של עונש או של 
פגיעה ברגשות המטפל. התעלמות עלולה לאכזב את המטופל 

או אפילו לאמת את חרדותיו. 
)10(, במאמר סקירה על הפגישה החסרה, מחזירה  פורלונג 
מושג  את  באמצעותו  מרחיבה  אך  התשלום,  לנושא  אותנו 
על  היא ממליצה  למחוזות מרתקים.  אותו  ומקשרת  ההיעדרות 
פרויד.  המליץ  שעליה  תשלום,  לגבי  הקלאסית  בגישה  דבקות 
החסרה  הפגישה  נשארת  בהיעדרו,  גם  משלם  המטופל  כאשר 
כמרחב שמזמין אסוציאציות בין המטפל למטופל. האפשרויות 
לפירוש נשארות רחבות, כולל האפשרות של היעדרות שלה ערך 
חיובי ביחסים הטיפוליים – כזאת המבטאת צורך לחוש עצמאות 
מהמטפל. התשלום, טוענת פורלונג, מסמל את המטופל במרחב 
האנליטי ומייצג את ההעברה שלו, כך שהעבודה הנפשית נמשכת 
מכנה  היא  שאותן  התייחסויות  מפני  מזהירה  היא  בהיעדרו.  גם 
החיצוניות  לסיבות  )המתייחסות  מציאותיות'  או  'רציונליות 
בגללן נעדר המטופל(, ומפני פירוש מהיר בכיוון של התנגדות. 
מבלי  הקונפליקטים  את  לנטרל  עלולים  אנו  אומרת,  היא  בכך, 
שנשאר  ה'ריק'  שהטלאת  טוענת  היא  חסר.  יישאר  דבר  ששום 
ומשָווה  לעלות,  לא־מודעות  מנגזרות  מוֵנַע  החסרה  מהפגישה 
זאת להתייחסות לפליטות פה. אפילו הסימפטום, היא אומרת, 

'ריק', מסתורי לאדם.  הוא 
המציינת  אולאנייה,  של  גישתה  את  מביאה  היא  במאמרה 
אליה,  כמסר  תינוקה  של  התנהגותו  את  מפרשת  הֵאם  כיצד 
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שטען  כפי  כך,  לה.  יזדקק  שהתינוק  משתוקקת  היא  כלומר, 
וכך  התינוק,  של  לדרישה  קודמת  האם  של  הנתינה  לאקאן, 
התינוק מפרש כל אירוע שקורה לו, פנימי או חיצוני, כאילו נגרם 
על־ידי משאלת הֵאם. כל כאביו, הנאותיו וחוויותיו נחווים כולם 
של  תשוקותיה  על־ידי  הנגרמת  כוונה  כמלֵאי  לא־מודע  באופן 
ִאם נקח בחשבון את הצורך הלא־מודע של האדם למקם  הֵאם. 
ההוריות  הדמויות  של  המדומיינת  למשאלה  ביחס  עצמו  את 
המוקדמות, הרי שנפתח מרחב חדש של חקירה אנליטית לגבי 
ה'מציאותית'  הסיבה  פורלונג,  טוענת  כך,  החסרה.  הפגישה 
להחסרת פגישה )מחלה, עבודה וכו'( מזמינה התייחסות לאירוע 
כנובע מהשלכה לא־מודעת מוקדמת של המשאלה של האחר. 
המטופל יכול לחוות את היעדרותו כבעלת משמעות העברתית 
עמוקה, כמשהו שהמטפל השתוקק אליו או חשש ממנו. כאשר 
האחר  את  לדמיין  ממשיך  הוא  בהיעדרו,  גם  משלם  המטופל 
וכך משליך ביתר קלות מהי משאלתו  )מטפל/הורה( מחכה לו, 
מסיבות  נעדר  מטופל  שכאשר  מוסיפה  היא  כלפיו.  האחר  של 
של  מקומה  את  לבדוק  הזדמנות  אז  קיימת  בשליטתו,  שאינן 
לכת  מרחיקה  אף  פורלונג  אליה.  והתייחסותו  בחייו,  הגורליות 
באמרה שטיפול שבו לא קיבלו הפגישות החסרות את משמעותן 
בהכרח  ה'שלם'  הטיפול  פרדוקסלי,  ובאופן  שלם,  טיפול  איננו 

'חורים' בעלי משמעות רבה.  כולל 
שמרבה  גרין,  לאנדרה  טבעי  באופן  מובילה  זו  ברוח  חשיבה 
בין  ובמורכבות היחסים  לעסוק בכתיבתו בהיעדר ומשמעויותיו, 
הכרחי  ההיעדר  עבורו  תשליל(.  )לבן,  שאיננו  למה  שקיים  מה 
להבנת הנוכח, בדיוק כפי שלא ניתן לקרוא אותיות דפוס שחורות 
ביחסי  כשלישי  האב  לדמות  בהתייחסו  שביניהן.  לבן  רקע  ללא 
"לומר  כותב:  הוא  אלה,  מיחסים  לכאורה  נעדר  אשר  אם־תינוק, 
נוכחות  לו  שיש  אלא  לא־קיים,  ואיננו  נוכח  שאיננו  פירושו  נעדר  שהוא 
פוטנציאלית. היעדרות היא מצב ביניים בין נוכחות )עד כדי פולשנות( לבין 

annihilation(" )11, עמ' 50, תרגום שלי(. אובדן )עד כדי איון 
התחום המרתק הזה, של הדיאלקטיקה שבין נוכחות והיעדר, 
רק  לא  מפגישה  בהיעדרות  להתבונן  האפשרויות  את  מרחיב 
ברמה הקונקרטית, אלא במשמעות הסימבולית של היעדר בכלל. 
כפי שמציין הופמן )12(, איננו מורגלים בחשיבה דיאלקטית, שכן 
מול  )פנטזיה  דיכוטומיים  הם  בפסיכואנליזה  המושגים  מרבית 
מציאות, פירוש לעומת enactment, ביטוי עצמי מול תגובתיות 
את  למצוא  הוא  דיאלקטית  שבחשיבה  האתגר  וכו'(.  לאחר, 
ההשפעות של כל אחד מהקטבים על האחר, ואת ההיבטים של 
כל אחד המיוצגים בתוך האחר, כמו מראה מול מראה המייצרות 

אין־סוף השתקפויות. 
אוגדן )1( טוען ברוח זו שכל אמירה על חוויה של המטופל 
צריכה להיות מובנת באופן דיאלקטי, כך שתהיה הכרה בהקשר 
בנוכחות.  והיעדרות  בהיעדרות  נוכחות  של  והמשמר  השולל 
הווה  שהוא  עבר  של  דיאלקטיקה  מייצג  עצמו  ההעברה  מושג 

והווה שהוא עבר. 
מרחב  קיים  להיעדרות  הנוכחות  שבין  מציעה   )13( פלץ 
יכולה לצמוח משמעות. כאשר  המספק את השדה הפורה שבו 

רק אחד המושגים קיים, מתמוטטת האפשרות ליצירת משמעות. 
השניים,  בין  מתח  קשת  על  לשמור  לצורך  טוענת  היא  בטיפול 
שכן אחרת עלול המטפל להיחוות או כנוכח לגמרי ו'יודע כול', 
ל'שד  הנוכחות  את  משווה  היא  כך,  ונוטש.  לגמרי  כנעדר  או 
ההיעדרות  בעוד  ונצחי,  מוכר  שמספק,  מה  כל  המייצג  הטוב', 
למוות.  ומקושר  מוכר  אינו  מתסכל,  שמפחיד,  מה  כל  מייצגת 
רגשית(,  או  )פיסית  מדי  רב  לזמן  ננטש  אשר  ילד  אצל  כך, 
אידיאליזציה   – לקוטביים  לנוכחות  היעדר  בין  היחסים  הופכים 
יכול  אינו  הילד  ואז  מלא,  מהיעדר  אימה  או  מלאה  נוכחות  של 

לשחק בהיעדרה של האם. 
ואחרים(  היידגר  )סרטר,  בפילוסופיה  כיצד  מרחיבה  פלץ 
לחשוב  המובהקת  האנושית  היכולת  שמודעות,  הטענה  קיימת 
וליצור משמעות, נולדת מתוך ההיעדר, ההיפרדות או חוויה של 
חסר. גם בתיאוריות הפסיכואנליטיות, היא מראה, קיימים שני 
היעדר(,  של  מחוויה  )הנובע  סימבולי  אחד   – מנטליים  מצבים 
והשני לא־סימבולי )נוכחות טהורה(. כך אצל פרויד בהבחנה בין 
טרום־ מילה  לייצוגי  ראשוני(  )תהליך  לא־מודעים  ייצוגי־דבר 

מודעים )תהליך משני(. כך אצל מלאני קליין העמדה )פוזיציה( 
הסכיזו־פרנואידית הנשלטת על־ידי המוחלטות, לעומת העמדה 
הדיכאונית בה הפוטנציאל לאובדן עקב המודעות לנפרדות יוצר 
דרך התיאוריות של  גם  זאת  היא מדגימה  צורך בסימבוליזציה. 
)אלמנטים  וביון  וה'סימבולי'(  ה'דמיוני'  של  )הסדרים  לאקאן 
בטא ואלפא(, ומדגישה את הדיאלקטיקה בין 'הוויה' )מצב לא־

רפלקטיבי, תחושתי – תמצית הנוכחות( לבין 'חשיבה' )הצומחת 
מתוך היעדר(.

ויניקוט תואמים, גם הם, לרוח הדיאלקטיקה  רעיונותיו של 
בין נוכחות להיעדר, כפי שמדגימה פלץ. התייחסויותיו לתופעות 
קשורות  כולן  באובייקט,  השימוש  פוטנציאלי,  מרחב  המעבר, 
ליכולת למקם נוכחות בהיעדר והיעדרות בנוכחות. יכולת זו היא 
שיוצרת לדברי ויניקוט את 'האזור השלישי של החוויה'. במרחב 
ועמו  היצירתי  המשחק  מופיע  לתינוקה  ֵאם  בין  זה  פוטנציאלי 

היכולת להשתמש בסימבולים וליצור משמעות. 
אסיים סקירה זו בציטוט של פלץ )13( מפונטליס* שאמר: "דרך 

היעדר הקיום, יכול הקיום להתחיל" )13, עמ' 393, תרגום שלי(.

תיאור מקרה
שבו  מקרה  אציג  להיעדרות,  אלו  מורכבות  התייחסויות  רקע  על 
תפסה ההיעדרות מקום נוכח מאוד, ואציע שהיעדרות יכולה להוות סוג 
בתוך  אפשרית  איננה  מתרחשת  היא  שבה  בתקופה  אשר  תקשורת,  של 

הנוכחות הטיפולית.
בפגישתי הראשונה עם שאול, רווק בשנות השלושים לחייו, שאלתי 
"אני  מכך.  חושש  שדווקא  ענה  שאול  אשה.  מטפלת  העדיף  האם  אותו 
יוכל  גבר  מדי.  אמהית  תהיה  אם  אשה,  עם  קשר  לתוך  להישאב  עלול 
מחשש  הפגישות,  משך  את  להאריך  ביקש  גם  הוא  קונטרה".  לי  לתת 
האמירה  של  הפנים  שתי  את  בעוצמה  חשתי  הזמן.  לו  יספיק  שלא 
גם את  שלו – את הכמיהה לדמות אמהית, לתוכה אפשר להישאב, אך 

 Pontalis J.B., Frontiers in psychoanalysis: Between the dream and  *
psychic pain. p 152, New York, Int. Univ. Press, 1977.
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החרדה להיבלע ואת הבקשה ש"אתן לו קונטרה", שעדיין לא הבנתי את 
בגילוי  גם  כמו  מיני,  בתפקוד  קשיים  תיאר  בפנייתו  עבורו.  משמעותה 
שנתפס  אביו,  עבור  גבר"  "מספיק  היה  לא  שמעולם  חש  אסרטיביות. 
לשתות  שמרבה  תיאר  יותר.  דומיננטית  אם  של  לצידה  כחלש,  על־ידו 

אלכוהול, וחש שרק כך משתחרר. 
המרכזי  הציר  את  שאול  לי  סימן  זו  בפגישה  שכבר  הבנתי  בדיעבד 
להיבלע  החרדה  בין  נע  הוא  גבריותו.  את  לממש  החרדה   – הטיפול  של 
שמקושרת לקוטב הנשי, האמהי, לבין החרדה מגבריות שפירושה עבורו 

היה הרסנות, תוקפנות. 
אותנו  שילווה  דפוס  מתחיל  בטיפול  שהתחלנו  לאחר  קצרה  תקופה 
מתקשר  הוא  לעתים  מפגישות.  להיעדר  מתחיל  שאול  רב.  זמן  במשך 
על  כלל.  מודיע  אינו  אחרות  פעמים  שונות,  סיבות  עם  האחרון  ברגע 
שאני  בעת  הטיפולי.  החוזה  לפי  בתשלום  מחויב  הוא  הללו  הפגישות 
מחכה לו אני נעה בין תחושות שונות. לעתים אני כועסת, פגועה וחשה 
ננטשת, פעמים אחרות אני נשארת מהורהרת, מחפשת פשר. במיוחד אני 
לכל  טיפולית.  לעבודה  למוקד  הזה  הדפוס  להפוך את  מוטרדת מהקושי 
כאילו קרתה בפעם  היעדרות  לכל  אין הד. שאול מתייחס  התייחסויותיי 
הראשונה, נאחז בסיבות החיצוניות ומעט חסר סבלנות לאמירותיי, ממהר 

תמיד לעבור ל"דרמות" הממלאות את חייו.
ופוטנטית.  טובה  מאוד  תחושה  לי  נותן  הוא  מחד,  מבולבלת.  אני 
ואף מציין  ר חלומות  הפגישות מלאות בתוכן, הוא מגיע להבנות, מסּפֵ
בהתרגשות שינויים בחייו. כך, לדוגמה, פסקו חרדות איתן הגיע, והוא 
מהקרובים  צרכיו  את  ולתבוע  שלו  על  לעמוד  מסוגל  ויותר  יותר  חש 
'מסורסת'  נושא ההיעדרויות אני מרגישה  אליו. לעומת זאת, בעקיפת 
מנוטרלת  מדחיותיו,  מושפלת  כמעט  לעתים  כמטפלת,  מיכולותיי 
ויותר  יותר  לי  להיראות  שמתחיל  לדפוס  להתייחס  מהאפשרות 

משמעותי. 
ועולה אצלי השאלה מדוע הוא זקוק להיעדרויות הללו. האם  חוזרת 
מדובר בהתנגדות? האם הוא חרד מהקירבה שנוצרה בינינו? אולם, נדמה לי 
שיש פה משהו נוסף. אני מתחילה לתהות שמא הציר פוטנציה/אימפוטנציה 
אני  שאול.  של  בחייו  מרכזי  ציר  הוא  קצותיו,  בשני  בתוכי  חשה  שאני 
חושבת על מקומו כבן מיוחד עבור הוריו, מחד, ומאידך, על תחושתו שכל 
חייו איכזב ולא עמד בציפיותיהם. אני תוהה שמא בהיעדרויותיו הוא אומר 
לי אמירה על עצמו, שעדיין איננו יכול לומר בהיותו נוכח. בשלב מסוים, 
במקביל להיעדרויות שנמשכות, שאול מתקשה לעמוד בתשלום לפגישות. 
הוא דוחה תשלומים, ואני מוצאת עצמי נסחפת איתו לתוך דפוס שבו בכל 
פגישה הוא מבטיח לי/'מפתה' אותי שבפגישה הבאה יוכל בוודאי לשלם 
את חובו, ושוב דוחה. ושוב – אני חשה שניסיונותיי לתת לכך משמעות 

אינם מגיעים אליו ממש, והדפוס נמשך. 
לכסף  להתייחס  נוטים  שאנשים   )2( פרויד  של  באמירתו  נזכרת  אני 
מזהיר  הוא  והתחסדות.  צביעות  עקביות,  חוסר  באותה   – למין  כמו 
באותה  לכסף  להתייחס  המטפל  שעל  ואומר  זו  גישה  מפני  מטפלים 
מוצאת עצמי  אני  למין.  להתייחס  הוא מחנך את מטופליו  ישירות שבה 
מסכימה תיאורטית, אך נבוכה מאוד ביישום גישה ישירה זו. אני מתלבטת 
כיצד להגיב, מוטרדת מהחוב והשבירות המרובות של ה־setting. הופמן 
'עבודה  מכנה  שהוא  מה  בין  הדיאלקטיקה  של  חשיבותה  על  כותב   )12(
לפי הספר' לבין דרך הביטוי העצמית של המטפל. דווקא חוסר הידיעה 
כיצד לתמרן בין הסמכותיות לאותנטיות, הוא כותב, היא שנותנת חוויה 
אותנטית של מאבק עם הלא־ידוע. באופן דומה, אני מתלבטת האם וכיצד 
לי  נדמה  ולהיעדרויות.  לתשלום  באשר  ברורים  וכללים  גבולות  להציב 
שעלי למצוא דרך ביניים. ששאול איננו יכול עדיין לשאת אותי כ'חזקה' 

יכול לחיות עם ההרגשה שהכניע אותי.  מדי, אך גם אינו 

על  פועל  "כשאני  לוויניקוט:  בהמשך  אומרת   )14( בנג'מין  ג'סיקה 
יושמד  כדי שאדע שאני קיים – אולם שלא  יושפע,  חיוני שהוא  האחר, 
ואני  זו שאול  ברוח   .)48 )14, עמ'  קיים"  כדי שאדע שגם הוא  לחלוטין, 
מסכמים על ֶהְסדר חדש לפיו ישלם מעתה על כל פגישה, ואת חובו אלי 
זה  סידור  מה  זמן  מצפה.  הוא  לה  ההקלה  כשתגיע  מה  זמן  בעוד  ישלם 
בחייו.  המתרחשים  משמעותיים  שינויים  מתאר  שאול  במקביל,  נמשך. 
יותר  חי  כבעבר,  והתנתקות  אלכוהול  של  ללילות  נשאב  אינו  כבר  הוא 
מאוד  ומצליח  מוחלט  בכאוס  שהיו  הכלכליים  ענייניו  את  ארגן  בימים. 
בעבודתו. במקביל, יש לו מידי פעם קשרים עם נשים בהם מצליח לתפקד 
לפיו  דפוס  ונוצר  נמשכות,  ההיעדרויות  אולם,  חרדותיו.  למרות  מינית, 
הפגישות  עבור  חוב  צובר  אך  מגיע,  שאליה  פגישה  כל  על  משלם  הוא 
הוא  בפגישות  ה'אין'.  דרך  תקשורת  על  מתעקש  שהוא  נדמה  החסרות. 
מד  לי  )"יש  קשריו  את  המניע  נאהב,  להיות  שלו  העז  הצורך  על  מדבר 

אהבה כזה, אני כל הזמן בודק"(. 
אני  האם  בדרכו  שואל  הרף,  ללא  בודק  הוא  אותי  גם  איך  חשה  אני 
אוהבת אותו. בודק את ההישארות שלי עם ה'אין'. ההמתנה האין־סופית 
ישלם  האם  )או  יופיע  האם  חוסר־וודאות  של  בחוויה  תמיד  בחדר,  לבדי 
נמצא אני חשה  גם כשהוא  בו למתיש. לעתים  הפעם( הפכו את הטיפול 
אני  השטח.  פני  על  ונשאר  אותי,  לרצות  כדי  מדבר  והוא  נוכח,  שאיננו 
הכעס  למרות  זאת,  עם  יחד  ומצטמצם.  הולך  בינינו  שהמרחב  מרגישה 
שישלם  עליו  וסומכת  מאוד,  אותו  מחבבת  אני  אצלי,  להצטבר  שמתחיל 
כשיוכל. אני יודעת שהוא מרגיש בכך ושלתחושה זו יש ערך טיפולי רב. 
בשיחות מתברר שאחת הסיבות לקשייו הכלכליים היא הקושי שלו 
לדרוש את המגיע לו בעבודה. בכל פעם שהוא דורש )כסף, חדירה( – הוא 
מרגיש מלוכלך, מתקשה לראות בעצמו גבר תוקפני, כוחני. במקביל, גם 
אני כאמור מתקשה לדרוש ממנו את התשלום ולקחת בעצמי את התפקיד 

ה'גברי' והתקיף הזה. 
ה'אמהית',  בהתנהגותי  כלשהו  חלק  שיש  לחשוב  מתחילה  אני 
המקבלת, שלא איפשרתי לו להתבטא בתוך הטיפול, והוא מבטאו מחוצה 
בהיותי  הצורך  בדבר  הראשונה  מהפגישה  אמירתו  את  שכחתי  האם  לו. 
מעוררת  הזו  הרכות  דווקא  ואולי  )"קונטרה"(?  עבורו  'גברית'  דמות  גם 

בו רגשות כאלה שבגללם הוא נעדר? 
לצערי, אינני מספיקה לבדוק זאת איתו, שכן שאול שוב נעדר. הוא 

שב לאחר חודשים ארוכים לשלם את חובו, ואחר שוב נעלם.
הדפוס  חוזר  קצר  זמן  ולאחר  לטיפול  שב  שאול  משנה  יותר  לאחר 
המוכר. אני חשה שהוא זקוק לי עכשיו באופן אחר מבעבר. אני רואה בכך 
קריאה בלתי־מודעת שלו האומרת: "אני נעדר )ואינני משלם( כי זו דרכי 
לומר לך משהו על עצמי, שאינני יכול לומר אחרת. אנא, עזרי לי לגלות 
אחר־ ורק  המסגרת  את  מחדש  לארגן  עלי  שתחילה  מבינה  אני  מהו". 
יכולה  אינני  שאני  לו  אומרת  אני  משמעות.  לדברים  לתת  יחד  נוכל  כך 
להמשיך כך ומציבה לו הפעם גבול מאוד ברור. אנו קובעים תאריך קרוב 
בו ישלם, אחרת לא נוכל להמשיך. הפעם אני בתפקיד האב )החוק(. ויחד 
נרגע  שאול  בתגובה  מתמוטט.  אינו  והקשר  אותו,  נוטשת  אינני  זה  עם 

כבאחת. מאז לא נעדר, לא איחר )כדרכו( ולא החסיר אף תשלום. 
לבדוק  והצורך  אהוב,  יהיה  שלא  החרדה  היתה  שנרגע  מה  כי  ייתכן 
זאת מולי שוב ושוב, כפי שכל חייו בדק מול אביו כאשר לא הלך בדרך 
היתה  בצעד תקיף  הנקיטה שלי  לעצם  להערכתי,  אולם,  ממנו.  המצופה 

משמעות טיפולית רבה. 
בתקופה הבאה הרבינו לשוחח על ההיעדרויות ועל הדרך שבה הגבתי 
שאול  בין  הזו  הנפרדות  נוצרה  כאשר  התשלום.  ולהיעדר  להיעדרויותיו 
על  עמדתי  כאשר  בגבריותו.  שלו  בעיסוק  להתבוננות  פתח  נפתח  לביני 
מסרסת.  לא  אך   – אמו  כמו   – 'גברית'  כדמות  אותי  חווה  שאול  שלי, 
דרך ההזדהות עם החלקים הללו אצלי, הצליח להתחבר לחלקים בגבריותו 



ת – כרך כ״ד, חוב׳ מס׳ 2, מרץ 2010 חו שי

היעדרות מטיפול כתקשורת באמצעות ה'אין'

169

בהמשך  לי  אמר  כך  להרסנות.  לא  אך  ולחוזק,  לאסרטיביות  הקשורים 
הטיפול: "אני קולט שאני יכול להיות גבר )שפירושו גם לתפקד מינית( 

גם בלי להיות רמבו". 
בתקופה זו שאול מחליט להפסיק לשתות, לאחר שנעשה ער לצורך 
לבטא  מצליח  הוא  בהדרגה  ותוקפנות.  כעס  לבטא  כדי  באלכוהול  שלו 
שבה  בגבריותו  העיסוק  עם  במקביל  השתייה.  סיוע  ללא  גם  צרכיו  את 
ועולה בטיפול דמותו של אביו של שאול והוא מתבונן בה כעת לראשונה 
לגדל  שניסה  נשיים"  "חלקים  עם  כאיש  אביו  על  מדבר  הוא  רב.  בכאב 
ולהפוך  אביו  ליד  לגדול  בקושי  מכיר  הוא  הצלחה.  ללא  כגבר,  בנו  את 
לגבר, בשעה שיחסו של האב לגבריותו שלו היתה כה מורכבת. במונחים 
אותו  לנצח  הסכנה  אך  אותו,  לחקות  אפשרי  בלתי  זה  היה  אדיפליים 

מאיימת לא פחות. 
גבר  הוא  שאול  כי  רואה  אני  זו  בתקופה  שלראשונה  מבחינה  אני 
צעיר ונאה, דברים שלא יכולתי לראות בעבר. נדמה לי שמתן המשמעות 
היכולת לפעול  להיעדרות, על רקע היעדר־הגבריות, שיחררה אצלי את 
מתוך החלקים ה'גבריים', ובמקביל לראות בו גבר, וכך יכול היה גם הוא 

לחוש בחלקים האלה שבתוכו.
היום  ומסוגל  בחורה,  עם  יפה  קשר  יוצר  שאול  הטיפול  בהמשך 
יכול להיות גבר מבלי לחוש בכך  זוגית שבה הוא  להיות שותף במערכת 

תוקפני. 

דיון

במקרה שתיארתי ניסיתי להדגיש כיצד היעדרות מטיפול מהווה סוג 
שני  את  שאול  לי  סימן  הראשונה  בפגישה  כבר  כאמור,  תקשורת.  של 
קצות הציר שיופיע לאורך פגישותינו – החרדה להיבלע, ולמולה החרדה 
מהגבריות )החדירה( שפירושה הרסנות, תוקפנות. כך, מרגע לידתם היו 
היחסים בינינו צבועים בגוונים אלה, ועל רקע זה ברצוני לבדוק את נושא 
כך  ה'אין'.  את  הטיפול  לתוך  להכניס  חייב  שהוא  חש  שאול  ההיעדרות. 
באקט  ולא  בהיעדרות  דווקא  שלו  הלא־מודעת  הבחירה  את  מבינה  אני 
אחר של acting out. משחק זה שבין היש לאין, הנוכח לנעדר, הוא רב־
פנים. אצל שאול הוא שימש בעיקר כאפיק לביטוי קושי מהתחום המיני, 

חוויה של היעדר־גבריות. 
האתגר לשרוד את ההיעדרויות איננו קל עבור המטפל. לשרוד 
פירושו לא רק 'להיות שם' אחרי שהמטופל שב מהיעדרויותיו, 
אלא גם להראות לו שלא הרס את הקשר ולא הרס את המטפל, 
 )15( בנג'מין  ממנו.  נפרד  כאדם  להתקיים  להמשיך  יכול  אשר 
כפי  זה,  בתהליך  שכרוכה  האחר  בנפרדות  ההכרה  את  הדגישה 
שקיים מתח בסיסי אצל הילד בין הרצון לעמוד על שלו באופן 
לבין  שלו,  לאומניפוטנציה  שמחוץ  מה  כל  ולהכחיש  מוחלט 

מציאות קיומו של האחר.
בהיעדרויות  שאנו  המטופל  חש  ההיעדרות,  את  פירשתי  לא  כאשר 
האלו 'ביחד', כאילו איננו אנשים נפרדים, אשר חשים דברים שונים לגבי 
מתוסכלת  פשרן,  את  להבין  מנסה  אני  בעוד  בטיפול.  הללו  ה'חורים' 
ובהדרגה מיואשת, הרי שאול נשאר מנותק, כמעט אדיש. אולם, למרות 
)על  הללו  ההתקפות  את  ויניקוט,  כדברי  שרדתי,  הקשות  תחושותיי 

הטיפול ולמעשה עלי(, ולא נקמתי. 
בנג'מין כותבת כמה חשובה תגובתה של האם לתהליך ההכרה 
בנפרדות העובר על תנוקה: "על האם להיות מסוגלת להציב גבולות 
ברורים לילד וגם להכיר ברצונותיו, גם להתעקש על עצמאותה וגם לכבד 
את זו שלו. אם לא תעשה זאת, תמשך האומניפוטנציה המיוחסת לאם או 

38, תרגום שלי( )15, עמ'  לעצמי ולא תתפתח יכולת להכרה הדדית" 

נראה שהדינמיקה הזוגית בין הוריו של שאול, שבה גבריות האב לא 
קיבלה במלואה את אישור האם, הקשתה על יצירת הזדהויות ברורות אצל 
ועצמאי,  לו אישור כנפרד  יכלה לתת  שאול. בעוד האם הדומיננטית לא 
הרי האב לא יכול היה לתת תיקוף לגבריותו. כך נוצר המוקד הנפשי שלו 
– החרדה להישאב )לקשר עם האם(, ותחושה שכל אקט של נפרדות או 
תקיפות הוא הרסני. לא פלא על כן שהוא לא יכול היה להרשות לעצמו 
האנשים  כלפי  או  כלפי,  חודרנות  או  נפרדות  כעס,  של  תחושות  לבטא 

המשמעותיים לו. הוא פשוט היה נעלם... 
מהלך  על  שבדיעבד  התבוננויות  הדברים,  מטבע  הן,  אלו 
עם  שההישארות  חשתי  ההתרחשויות  כדי  תוך  הטיפול. 
ייאוש, חוסר אונים וחווית  ה'אין' לוקחת למחוזות קשים של 
לביטויי  שיש  החזקה  ההשפעה  על  כותב   )16( קרפי  ריקנות. 
המילים,  הפירוש,  בחירת  )דרך  המטפל  של  הנגדית  ההעברה 
הטון וכו'(, והערך הטיפולי שלהם. כך חש המטופל – במודע 
לראות  ויכול  במטפל,  עזים  רגשות  יוצר  שהוא   – שלא  או 
הוא  בו  זה  מילולי  לא  בתהליך  איתם.  מתמודד  המטפל  כיצד 
עמדה  על  ושומר  עליו  שהושלך  מה  עם  נאבק  שהמטפל  חש 
משיכולות  משמעותי  יותר  שינוי  לדעתו,  מתרחש,  טיפולית, 
עם  שלי  למאבק  עד  היה  ששאול  ספק  לי  אין  מילים.  לחולל 
גורם  בזה  והיה  בטיפול,  מילים  לכך  שנתתי  בלי  גם  ה'אין', 

בינינו.  מחבר בעל עוצמה 
כמי  רק  לא  המטפל  נוכחות  על  מדברת   )6( אשל  עפרה 
והופכו   acting outב־ הקיים  הידע  את  ומפרש  מבין  שקולט, 
)הינתנות  כ'הינכחות'  שם  בהיותו  במיוחד  אלא  לתקשורת, 
של  "חוויה  נוצרת  כותבת,  היא  כך,  ומגינה.  מכילה  ונוכחות( 
יחס־אובייקט  מאשר   settingכ־ יותר  שהיא  מחזיקה,  כסביבה  המטפל 
וכפונקציה מכילה, באשר האנליטיקאי סופג, מתמודד ונאבק לעבד בתוכו 
 actingה־ פעמים  הרבה  שמעורר  הקשות  והחרדות  הפרוייקציות  את 
out, וכך הופך אותן עם הזמן למשהו שאפשר להכיל אותו, לחשוב אותו, 

)12 )6, עמ'  להבין את משמעותו ולשנות אותו" 
מילוליים  לא  לפירושים  מתייחס   )1 ( אוגדן  גם 
המונח  את  וטובע  זה(  בטיפול  גם  שהתרחשו  )כפי 
’interpretative action‘, ובו הוא מתייחס למטפל המבין היבט 
למטופל  אותו  ומתקשר  העברה/העברה־נגדית  של  מסוים 
להיות  יכול  זה  מילולית.  סימבוליזציה  שאיננו  אקט  על־ידי 
)כגון  מילולי  או  צחוק(  פנים,  הבעת  )כגון  מילולי  לא  אקט 
הכרזה על סיום שעה(, שמשמעותו ביכולת להעביר למטופל 
משהו מהבנת המטפל לגבי היחסים אשר איננו יכול להיאמר 
כמובן  מילולית.  סימבוליזציה  של  פירוש  בצורת  זמן  באותו 
שבהמשך, התייחסות במילים להבנה שהוצגה במעשה וחקירה 
של משמעות המעשה עבור המטופל, הן חלקים בלתי נפרדים 

כזה של התערבות.  מסוג 
כאשר אני אומרת לשאול שלא אוכל להמשיך לטפל בו כך, וברצוני 
לקבוע תאריך שבו הוא מתחייב שישלם, אני מבצעת אקט מסוג פירושי 
זה, שכן אני מבטאת משהו המתרחש ביחסים בינינו. מעין אמירה כדברי 
כישות  קיימת  האומניפוטנטית,  שליטתו  לטווח  מחוץ  שאני  ויניקוט, 
היה לתת לתהליך את משמעותו  ניתן  הגבולות,  נפרדת. אחרי שנקבעו 

המילולית, ולהתייחס להיבטים ה'גבריים' אצלי – ואצלו. 
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אלא  שורדת,  רק  לא  האם  זה  בתהליך  כיצד  כותב  אוגדן 
"נמצאת שם כדי לתפוס את התינוק הלוקח סיכון של ליפול מתוך זרועות 
האם האומניפוטנטית הפנימית לזרועות האם־שבעולם, שהוא בקושי יכול 

58, תרגום שלי(.  )1, עמ'  לקלוט את קיומה" 
ערך  בכדי  לי שלא  ונדמה  רב,  סיכון  בהחלט משום  זה  יש בתהליך 
שאול את הבדיקות האין־סופיות שלו האם אוכל לשרוד. מבעיתה היתה 
פחות  לא  הנראה  וככל  אומניפוטנטית,  אינני  שאני  המחשבה  עבורו 
מבעיתה עבורי... רק כאשר אני יכולתי לוותר על העמדה של 'המטפלת 
יכולתי להציב את  הכול מהמטופל שלה',  הכול־יכולה, שיכולה לשאת 
הדרישה לתשלום ולהוות עבורו את האם־שבעולם. בהתייחסותו לשינוי 
נפגעתי שאת לא  לי שאול: "בתחילה קצת  בתגובתי להיעדרויות אמר 
שמתי  אחר־כך  אבל  פעם.  כמו  שלי  ההיעדרויות  את  מבינה  לא  איתי, 
לב שפתאום ראיתי אותך באמת בפעם הראשונה. ראיתי שיושב מולי 

בן־אדם אחר".
את  לדרוש  שמשמעותה  שהעמדה  יתברר  הבאות  הטיפול  בשנות 
עבורו  היוותה  לאחר,  ההתייחסות  יכולת  את  בכך  לאבד  מבלי  צרכיך 
הן במובן של התמקדות בצרכיו שלו  מודל חשוב לקשריו עם העולם – 
אל  רצונות  ובעל  נפרד  כאדם  עצמו  בהצבת  והן  המינית  החדירה  ברגעי 

מול אחרים, בלי חרדה לאבד את אהבתם או להרוס אותם. 
והמוזנח  החשוב,  בנושא  זה  במאמר  לגעת  ביקשתי  לסיום, 
שנסקר  התיאורטי  החומר  היבטיה.  כל  על  היעדרות  של  למדי, 
חשוב  מימד  המהווה  ההיעדרות  של  הרבות  פניה  את  ממחיש 
שתיארתי,  הסוג  מן  בטיפול  ובוודאי  טיפול,  בכל  להתייחסות 
סכנה  כי  אני מאמינה  בו ההיעדרות תופסת מקום מרכזי.  אשר 
טמונה בהתייחסות להיעדרות רק כהתנגדות והצעתי לראות בה 
ערוץ לתקשורת, דרכו של מטופל לומר למטפל משהו על עצמו 
עובר  הזו  התקשורת  פיענוח  מסע  אחרת.  לומר  מצליח  שאיננו 
של  עוצמתו  עם  אותנו  ומפגיש  ההעברה־הנגדית  במחוזות  גם 
לו,  ולהקשיב  ההיעדר  את  לשאת  המטפל  של  יכולתו   . ה'אין' 
היא שמאפשרת בבוא הזמן את ההבנה המשותפת של התקשורת 

באמצעות ה'אין'. 
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