
בבקשהלקרסיהאמיתיהעצמיהיואיל
פסיכואנליטיתכפסיכותרפיההעצמי''גילויכסוגייתויון

 2 • 1 •.אמטריאסט'יוסי

בדעתו"שעולהמהכל"להגידהמוזמןמטופלזומולזומציבותהפסיכואנליטיתוהפסיכותרפיההפסיכואנליזה

האמיתי'ה'עצמימושגאתבקצרהסוקרהמאמרעצמו".והשעיתנייטרליותאנונימיות,על"לשמורהמוזהרומטפל
אותנטילביטוילבואמאידך.המטפל,ושלמחד,המטופל,שלהאמיתיהעצמייוכלכיצדבשאלהומתמקדו'הכוזב'

הפולמוסלאורנדוןכולוהנושאבתפקיד'.'אנשיםביןמפגשמהותהמעצםהמהווהזו,אסימטריתבסיטואציה

שליזום'עצמי'גילויבדברהאינטר-סובייקטיביתוהגישה ) relational (ההתייחסותיתהתיאוריהשעוררוהמחודש

נפגששבוהגבול,מרחבשלמשותפתחקירהכימעלה ) role analysis (תפקידיםניתוחשלכליםיישוםהמטפל.

הטיפולית.לעשייהביותרולנבטיחומרלספקעשויהכאחד),ומטופל(מטפלה'תפקיד'עםה'עצמי'

ערומהאשהמתארגרוסג'ורג'שלציור

חליפהולבושמעונבוגברכסאעלישובה

מישיריםשניהםמאחוריה.עומדמהודרת

להציעהתעקשזהציורנינחם.מנוכרמבט

גילויבשאלתלדיוןכאילוסטרציהעצמואת

הפסי-הטיפוליבמפגשהאמיתי'ה'עצמי

כואנליטי.

גםכמרהקלאסית,הפסיכואנליזההציבוימיהןשחרמ
בהשפעתה,שהתפתחההפסיכואנליטיתהפסיכותרפיה

שערלהמה"כללהגידהמוזמןמטופל-זהמולזה
מגוחך"להישמעחששר"ללאצנזורה""ללא-בדעתו"

לשמורהמוזהרמאחוריו),-(בפסיכואנליזהומטפל ,) 1 (

 ") abstinence (והימנעות ) 2 (נייטראלירת"אנונימיות,על
) 3 (. 

'אנשיםביןמפגשהטיפולהיותעובדתמשפיעהכיצד

חוויתעל-מכךהנגזרתהאסימטריהעם-בתפקיד'

מיהר)(ארמהר ?כאחדוהמטופלהמטפלשלהעצמי''גילוי

כמהרעדאדם-בתפקיד-מטפל'שלמיתי'הא'עצמיהלמעשה
מספקכולוהנושא ?לטיפולתרומהמהורההיזומהחשיפתו

סוציאליתלעבודהוביה"סלפסיכותרפיההחוגלפסיכולוגיה,החוג !
ת"א.אוניברסיטת

ירושלים. .הפסיכואנליטיהמכון 2
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האמיתי'העצמישללמהותובאשרשני''הרהורלעילה
בטיפול.וצמיחתוגילויו

שלמודעהלאאתלחקורהשאיפהתבעהמלכתחילהאם

שלהעצמיהשעיתאת-אובייקטיביתכאמתהפציינט

השלכהמסךלהורתשירכלכךהטיפולי'המרחבמןהמטפל
שלהמקיפההררריזיההחזירההנה-ראסה''טאברלהריק,

אתההתייחסרתיתוהגישה ) 4 (האינטר-סובייקטיביתהגישה

מעוררתשהיאתוךהעיונית,הלבתשומתלמרכזהנושא

'כללישלהמותאמותלמידתבאשרחדשות-ישנותתהיות

פסיכולוגיתשלמבטמנקודתשנוסחופרויד'שלהיסוד'
הפסיכולוגיהלתפיסות ,) one person psychology (היחיד

 .) 5 (אנשיםשנישל

המרחבבמסגרתנולדופרוידשלהמלצותיוכילזכוריש

הטיפולשלהעיקרייעדוכאשרהדחף,מודלשלהתיאררטי

מודחקים,פאתרגנייםתכניםשללמודעותכהעלאההוגדר

ההשלכותאתלזהותההתנגדות,עללהתגברמאמץתוך

שלהאנונימיותהמציאות.בתפיסתהעברהעיוותיר'לתקן'

ונטרלתאובייקטיביתחקירהלאפשרכדינדרשההמטפל

 false (המסולפיםהקשריםשלהאפשרכמידתרעשים,
6) (connections (, ביןההעברה,שלבעטייהשנוצרו

המטפלשלה'אמיתית'דמותולביןמופנמותעברדמויות
ולארהמודל'פיעלאידיאלית'כ'דמרתלמעשה(שתוארה
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אובייקטיבית,נאמתהיאכאילוקרי,-מציאותיתדווקא

פניות).ונטולת ) abstinent (נמנעתנייטרלית,

הפנטזיהשלהגדולה'אויינ'היאשהידיעהחיתהההנחה

להתמלאהיהיכולמטפלועלידעלאשהמטופלמהכל-

הלאלחקירתהעיקריהחומראתהיווואלועליוכפנטזיות

לעמדתויותרנוגעותוההימנעותהנייטרליותשלו.מודע

שלמצבמתארת-הנייטרליות .המטפלשלהפנימית

והתנהגותודעותיולעמדותיו'כיחסורצייהביקורתהשעית
המרחבאתלפנותנאה-ההימנעותהמטופל.של

ליצורונו-זמניתהמטופלצרכילטונתכולוכלהטיפולי

ככל .לשינויהנעהליצירתכחיונישנחשבמתון'תיסכול
מקוםלתתוההימנעותהאנונימיותהנייטרליות,נועדומקרה,

כמייצגהמטפלאלקונקרטיתולאסימבוליתלהתייחסות

 .שלוהאובייקטיםעולםאתהמטופלעכור
תיאורטיקניםעל-ידיגםכהמשךנתמכואלהעקרונות

מהתיאורטיקניםוחלק ) 7 (הוטמןכמוהאני'פסיכולוגיתשל

אתשראו ,) 8 (קלייןמלניכמוהאובייקט,יחסימודלשל

רקלאהמטפל,של(יחסית)נעניתוהכלתיהמתנזרתעמדתו

ההגנהמערכיההעכרהעיוותישלנאותהלחקירהכהכרחית

המישתחזריםהאובייקטיחסיודפוסיהאנישלמודעיםהלא

האוטונומיהלחיזוקכתרומהגםאםכיהטיפול'שלנמהלנו

להשתחררותווסיועהמטופלשל ) 9 ' 7 (והאינדינידואציה

 .) 10 (אינפנטיליתתלותמיחסי

האינטר-סובייקטיביתוהגישהההתייחסותיתהגישה

שונהנצורהמגדירותהעצמי)פסיכולוגיתמתוך(שצמחה

מושםהדגשיעדיו.אתוהןהטיפוליהמפגשמהותאתהן

יתאפשרשכתוכואינטר-סובייקטיבימרחביצירתעלכהן

מרכז .) 5 , 4 (האמיתיהעצמישלוהגילויהצמיחהחידוש

לחקירתמודעהלאתכנימחקירתעוכרהטיפולשלהכובד

נדנדיהמתקיימת,- ) experiencing (ההתנסותהחוויה,

הסונ- . potential spaceנ-מענו,כמרחב ,) 11 (וויניקוט

נתפסתשאינהרקלאאלו,נגישותהמטפלשלייקטיניות

אםכישלו'מדעית)(הכמולאובייקטיביותכהפרעהעוד

שדהכיצירתוהכרחימשמעותימרכיבלהיותהופכת

שלהמפגשמרחבכתוךהאינטר-סובייקטיבית.הקומוניקציה

ההיסטוריהומתגלהמשתחזרתרקלאהסובייקטיםשני

גםרנהכמידהאםכי-המטופלשלהסובייקטיבית

כאמתחקירתהומעצםכדיתוךמחדש,פעם)(כל'נבראת'

וחד-פעמית.ייחודיתיחסית,

תיאורטיתמוצאנקודתאםכינלכד'דגששינויזהאין

אתהרואהכתכלית,שונהופילוסופיתמטה-פסיכולוגית

קונסטרוקטיניסטיתכרוחותלוית-הקשרכיחסיתה'אמת'

האידיאליהמטפלמקוםאתרנות:השלכותלכךיש .) 5 (

כסמכותמושםהואאיןשובכך'מתוך jריאלימטפלתופס

עםשיחסיו(פרטנר),כשותףאםכיעוררין'עליהשאין

 j ) 5 (כסימטריהלאגםאםכהדדיות,מאופייניםהמטופל

עודנחשבותאינןוההימנעותהאנונימיותהנייטרליות,
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תקשורתשלכסוגאםכימ'רעשים',וכניקיוןמידע'כ'היעדר
אתלעכבעלולהמסויימיםשכתנאיםמשמעות,נעלת

המטופלשלהןאמצעי'הכלתיהספונטאניהביטויאפשרות
המטפל.שלוהן

מנעליחלקלדעתעקר,-מאמץכמקוםזאת,לאור

 ,) 4 (ואטרודנרנדשפטסטולרו, ,) 5 (ארוןכמוזו,אסכולה

אנונימיותשלטיפוליתעמדהלקיים- ) 12 (ומיטשל

שתאפשר'שקיפות',שלעמדהמוצעתואובייקטיביות,
כאמצעותהפציינט,לעיןלחשוףמסויימיםכתנאיםלמטפל

חשיפהורגשותיו.עמדותיומניעיו,אתיזום,עצמיגילוי

שתאפשרנלכדזולאהמטפלשלעצמיותושלמרצון

והתער-הכנותיואתהמטפלשואבמהיכןלדעתלמטופל

שלכביטויכנתינה,להיחוותגםעשויהאםכיכריותיו,

(כפרפרזה'להשתמש'למטופלכהזמנהוקירבה,אינטימיות

כסובייקטיביותוויניקוט)של ) 13 (כאובייקט"ה"שימושעל

עצמיותואתולחשוףלגלותעליולהקלונכךהמטפלשל

שלו.

בעיותמעוררתשתהיה,ככלאטרקטיביתזו,מחשכה

אתלטשטשכסכנהקשורותחלקןמשקל.כנדותחדשות,

משימתם.אתולערפללמטופלהמטפלניןהתפקידגבולות

'לעולם(ואלועצמושלהיבטיםאילולשאלהנוגעותאחרות

מגילויכחלקמטופלולרשותלהעמידהמטפלאמורלא')

שלחאמיתי'ח'עצמילמעשהמחו :מזהויותר-יזוםעצמי
ומטופלמטפלשלהואהתפקידזה(כמקרה ?בתפקידארם

כאחד).

המטפלשלהיזוםהעצמי'ח'גילויסוגיית

דלההאנליטיתהספרותחיתההאחרונותלשניםעד

כללונדרךהמטפל,שליזוםעצמילגילויכהתייחסויות

נושאיםלגיטימית.טכניקהנכךראתהולאנגדרהצניעה

מעידותשלבהקשריםלרובנידונועצמילגילויהקשורים
הוכראלושלהתרפריטישהפוטנציאלאףהנגדית,כהעכרה
כביטוילרובנתפסהעצמואתהמטפלחשיפתבהחלט.

משאלותשלמודעלאכסיפוק(שלו),לאקסחיניצירניזם

כהכבדה , primal sceneנ-שמקרון(מציצנות),אינפנטיליות

'מרדההמטפלכאשרלמשל,(כמו,המטופלעלמיותרת

לכעוס),האפשרותאתהמטופלמןנכךומונענאשמה',

עצמו ) 14 ((פרוידשלומודעהלאחקירתבתהליךכחבלה
אל .זרכרוחוראויותמשקלכבדרתטענותוערד-כך)סבר
עצמיגילויהמרכזי:טיעונואתארוןמעמידהביקורתמול
לאכלרםממילא.מתרחשהואאופציה.אינוהמטפלשל

 ? ) 5 (הפירושנשירותיזוםשימושברלעשרתכן'אםייטנ,

 , 5 , 4 (דיווחיםמצטטיםהאינטר-סובייקטיביתהגישהמייצגי

שימושעלנספרות,לאחרונהורביםההולכים ,) 15 , 12
אלהדיווחיםמתוך .המטפלשליזוםעצמיכגילויאפקטיבי

נעשההואכאשר-היזוםהעצמיהגילוימצטייראכן

החשיפהליכולתכתרומהדווקא-ומנוקרמושכלכאופן
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אתשהופךמתנשאלאפירוששלכסוגהמטופל,של

בכךומקלאמיתית,ובעיקראנושיתהזדהותלדמותהמטפל

אותםשלו.האמיתיהעצמיאתולקבללגלותהמטופלעל
שלהנחרצתהמוצהרתעמדתואתתוקפיםתיאררטיקנים

ארתהומייחסים-המטפלשליזוםעצמיגילוינגדפרויד

הםההדדית.באנליזה ) 16 (פרנצישלניסוייועללביקורתו

שהטיף,ממהבשרנהפעםלאנהגשבפועלאףכימדגישים

בסרגייהפתוחלדירןאפשרותכלפרוידשלהתנגדותוחסמה

דור.שנותלמשךזרחשובה

המטפלשלהן-עצמישגילויהעובדהגםלכךתרמה

זה(במרבןמטבעוקרנפליקטראליהוא-המטופלשלוהן

עצמיגילויכנגדהפסיכואנליזהשלהנחרצתעמדתהיכולה

ולאכרציונליזציהבחלקה,לפחותלהיחשב,המטפלשל

ביטוילידילהביאחזקדחףקייםאחד'מצדכרציונלית).
איורי,מחשבה,עמדה,זרתהא-הפנימיתהאמתאתגלוי

לאחזקהנטייה,קיימתשני,מצדרגש.ארצררךמשאלה,

אתלשמורואוטונומיהבאינדיבידראציהמצררךכחלקפחות,
מפנימוגןחסרי'- ) 17 (פרטיכעצמימיתיהאהעצמי

להיותהמסתיר'ה'צדהופךאלו(בנסיבותוברשהביקורת
העצמיחשיפתלגביהןמתקייםהקונפליקטהחזק').ה'צד

שלתוך-אישיכתהליך(קרי,גילויולגביוהןלזולתהאמיתי

העצמישלמודעיםולאידועיםלאלהיבטיםהתוודעות

קבילים').רכ'בלתיכמאיימיםלהיחוותשעלולים

שלעצמיגילוישלחוריההממחישהדוגמהאביא

מטופל:

אתבנימיןחלםרבדמןלהשחיכהאנליזהשלהראשונהבשעה

הבא:החלום

באווירמועקהחיתהמאדם.ריקברחובהולךשאני"חלמתי

אמריקאית,דרוםדיקטטורהאידוחיתהדומובהקת.סכנהותחושת

מוגפים.התריסיםוכלנעולותהיוהבתיםדלתותכלחושב.אני

בקולקראומישהוהתריסים,הדלתות,כלנפתחובבת-אחת,פתאום,

בני-אדםהמוניפרצוהרחובואל , !מתהדיקטטור !מת'הדיקטטור

בגדיםוחלקיצבעוניות,קשחצאיותלבושיםושמחים,צוהלים

וחיתהמוסיקהוהתחילהדיו.שלבקרנבלכמוממשססגוניים,

ואניוצהלה.וריקודיםושמחהחופשתחושתשלעצומההתפרצות

-בחלום-לעצמיואומרברוקדיםמביטונרגשנפעםעומד-
לחופשי."האסוציאציותיצאוסוף-סוףתראה,נו

כמרכללמשחררתאינההפרטיהעצמיחשיפתלעתים,
התפרקות.חרדתהמעוררכאיוםנחוויתאלאבדוגמה,

כי-כללבדרךמסוגרמטופל-גביהרגישהקודמתבפגישה

 .כלפיהרגשתואתלתארוהיטיבהלאמתמאודקלעהשליהתערבות
 :בטיפולראשוןחלוםעלמדווחהואהנוכחיתבפגישה
חיתהבחוץשלי.באוטויושבשאניזהזוכרשאנימה"כל
משורייןהיהשליהאוטוכיובטוחמוגןהרגשתיאבלכבדה,הפצצה

מביןאניפתאוםאבל .החלוןמןנשבהנעימהורוחטנקכמוכמעט
הרוחאתמרגישאניואםכימיתהיאשההפצצהעצומהבבהלה

חדירות.הפכוהחלוןאתהאוטמותשהגומיותסימןזההנעימה

והתעוררתי".מוותאימתנתקפתי
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ונקלטרנחשפוהכמוסיםשרגשותיוהעובדהגבי'עבור
כגזגםבר-זמניתאךרענן,רוחכמשבאומנם,נחוותהאצלי,

שהאיוםנראהלמעשההבטוח.מקלטראתהמסכןרעיל

כאילו-אותרהבנתיכאשרשחשבנעימותדווקאטמון

ביטחוןלושסיפקוההגנותאתלשמורירכללאששרבחשש

כה.עד

עצמואתהמטפלחשיפתעלמטופליםתגובת

לבר''גילויאתחשיםחלקם jפחותלאקרנפליקטראלית
כפגיעהלתחומם,לגיטימיתלאכפלישההמטפלשל

חשבוןעלליבםלתשומתמצדוכתביעהנרקיסיסטית,
בדיוקחשיםאחריםהטיפולי.החוזהשלכהפרהמרכזיותם,

ולערמתהמטפל,שלעצמילגילויבחרםנעניםההיפך,את

הנייטרלירת,אתלשמרמאמציוכנגדבתוקףטועניםזאת
להשתנותנוטהגםזרהתייחסותוההימנעות.האנונימיות

המטפלשלתפקידואתחוריםאלהגםאלההטיפול.במהלך

-לשלהםשלוהאמיתיהעצמיביןכחייץזר','גרףכמעין
שהוא(מההחוץלביןבתרנו),שקורה(מהשלוהפניםבין

 jהזהלחייץבגישתםכאמור,נבדלים,הםלחשוף.)מסכים

אותרהחוריםמהםישעל-ידו'מוגניםהחשיםמהםיש

 :נגדיחייץלהקמתוכעילהרתיסכרלניכורשלכמקרר

עלדברלימספראינךאתהאםאיתןלבגלוילהיותאוכל"איך
להתקשראוכלאיךאומרים."הםלשאלותיי'.'עונהאינךואףעצמך

פהלתתאוכלאיךכסף,לוקחאתהאםממני,אכפתלאלךאםאליך
דואםבדמן'השעהאתולסייםלפתוחמקפידאתהאם"כולי"את

 "! ?שלךהעבודההכולבסך

האוהדותהןהשונות,שהתגובותלטעוןאומנם,ניתן'

בחלקכךשאכןמה-בעיקרןהגנתיותהןהמתנגדות,והן
אךכאינדיקציה,אליהןלהתייחסאיןולכן-המקריםמן

עמוקצררךמבטאותהןפעםשלאמלמדהקליניהניסיון

אםנדרשים,כהתנגדות.רקלאאותרלהביןשחשובוחיוני

יזוםעצמיגילוימתידעתלשיקולמהותייםקריטריוניםכן'
הוארמתיולנבטיהואהמטפלשלהסובייקטיביותשל

 ?לטיפולהפרעהמהורה

.וכ'סובייקט'כ'אובייקט'במטפלהשימוש

העמדותשתיאתנראהאםלהסתמןעשויאפשריכירון

החפת-בפרספקטיבהכאןהמוצגותוהקליניותהתיאררטירת

'שימוש'שלאופניםלשניבהתאמהכמתייחסותחוחית,
שוניםמטופליםשעושים ,) 13-ריניקרטיאני(במרבן

כאובייקטפעמים-הטיפולשלשרנותבפאזרתבמטפלם

 .כסובייקטופעמים

התפתחותי)צררך(מתוךמסריימיםבתנאים :לדוגמה

זה(במקרהכאובייקטלמטפלולהזדקקהמטופלעשוי

כדברי-אותרשישמשראי'בתפקידכעצמי-אובייקט)

התינוקמלבדדברבהמשתקףשלאאםכ"פני- ) 18 (רריניקרט

פולשניתתחווההמטפלשלהעצמיחשיפתזהבמצבעצמו".
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דמותלמטופלתשתקףשבראילכךתגרוםהיאומפריעה.

עצמו.הואולאהנרקיסיסטייםוצרכיההאם

עשויהתפתחותי)צורךמתוךכאן(גםאחרותבנסיבות

שלבפונקציהלמשל,כסובייקט,למטפלולהזדקקהמטופל

הפנימיעולמואתולעצבלקרואתינוקהאתהמלמדתאם

עשויאלהבמצבים .) 19 (כלפיורגשותיהגילויבאמצעות

ובמידההמטפל-אםשללסובייקטיביותלהזדקקהפציינט
מכלריקכ'ראי'המטפלאתיראההואממנותמנעשדו

מבפנים'.'ריקעצמוויחושפניםללאכאםהשתקפות,

גםאםכינפרד'כאובייקטרקלאבדולתלהכירהיכולת
(במובןבוו'להשתמש'-עצמומשלסובייקטיביותכבעל

מתקדםהתפתחותיהישגמהווהכסובייקט,וויניקוטיאני)

השלם).האובייקטתפיסתלהתפתחותדההלאאך(מקביל

שלובאוטונומיהבנפרדותמהכרהלבדהבשלה,בצורתו

 .) 15 ' 13 (שלובאינדיבידואציההכרהמחייבהואהאובייקט,

והןכאובייקטהןבמטפלוהמטופלשמגלההענייןאולם
ההתעסקותשכדו.בשלותבהכרחמחייבאינוכסובייקט

מאווייו,ברגשותיו,(כלומרהמטפלשלבסובייקטיביות

עולםנטולת(כישותשלובאובייקטיביותגםכמוצרכיו),

ולפעולעליהלפעולוניתןלפציינטמחוץהקיימתפנימי'
(כתוצאהיכולתחוסרמתוךגםלנבועעשויהבאמצעותה),

שלבאינדיבידואליותלהכירהתפתחותי)חסראומכשל

תביעהלעתיםשלו.באוטונומיהאובנפרדותו,המטפל,

אוהגנתיצורךמבטאתהמטפלשלהפנימיעולמולחשיפת

אחריםבמקרים .נפרדכאובייקטקיומואתלבטלהתפתחותי

צורךלבטאהמטפלשללאובייקטיביותהתביעהיכולה
שלוהסובייקטיביותאתלהכחישהתפתחותיאוהגנתי

צרכים,בעלאוטונומיאינדיבידואלהיותו-קרידווקא,

עצמו.משלומחשבותמאוויים,

אםמחייבת,הנחוצהההתערבותסוגעלהמטפלהחלטת
אופןהמטופל,מצוישבוההתפתחותיהשלבזיהויכן,

כסובייקטאוכאובייקט-במטפלועושהשהואהשימוש
שר,השלכה,מסךמיכל,(ראי,הספציפיתוהפונקציה-

 .נתוןרגעבכל-עבורולמלאאמודשהואובו')סובייקט
מטעמיםזקוקשהמטופלהיאהמטפלהערכתכאשר

לגילוימקוםיש-שלולסובייקטיביותהתפתחותיים
פילוסופיתשהיאהסוגיהבעינהנותרהאךיזום,עצמי

שלהאמיתי'ה'עצמימיהואומהו :יחדגםוקלינית
לה-עשויהשחשיפתוהאינדיבידואל-הנתון-בתפקיד-מטפל

תבקש?

בבקשהלקרםהמטפלשלהאמיiרי'ה'עצמיהיראיל

עצמומשקיעאדםכאשדכימרמזותפרוידשלהנחיותיו

שלוהאמיתיהעצמיעשוימטפל,בתפקידשלו)העצמי(את

 ;נייטרלי'באמת'הופךשהואכךכדיעדלהשתנות
האומנםלהשעיה.ניתניםאכןומשאלותיויצריושרגשותיו,

 2000מרץ , 2מס'חוב'י",דכדך "תוחיש "

ולועצמו'לרוקןבאמתמטפלבתפקידאדםיכולהאם ?כך
"ללאולהיותשלוהעצמיותמןתפקידו,מכוחזמניתגם

כהמלצת ) without memory and desire (ומאווה"זיכרון

נייטדליאו ,) 21 (קוהוטכהמלצתעצמי-אובייקט ,) 20 (ביון

כדותביעהשמאאו ?פרוידכהמלצת ) abstinent (ונמנע

למעשה,משמעותה,'השעיה'ובאמתמטבעהאידיאליתהיא

ומתאווה)שופטמבקר,(המרגיש,האמיתיהעצמיהסתרת

(באמצעותהמטפלמעיניאףהגרועובמקדההמטופל,מעיני

אותוהופכתשהיאכךונו'),פיצולהכחשה,הדחקה,

 ?לעצמי-כוזבבהכרח
מןזדה,אינההעצמיצרכיאתלהשעותהיכולתחווית

מוגבללזמןאפשריתבוודאיונראיתמטפללכלהסתם,

הורות,שלבמצביםגם ;בטיפולרק(ולאספציפייםובתנאים

בהשעיהמדוברמקרה,בכלונו').בהתאהבותאחדובאופן

עצמיחלקיבתפקיד.המושקעיםעצמיחלקישלזמנית
הםשוניםהעברהבמצביבמקביל.העתכלפעיליםאחדים
הסיטואציהתוךאלולחלחלמגוייסיםלהיותעשויים

העצמי''חלקשלהנייטדליותהפרתתוךהטיפולית,

דולתופעההתייחססאנדלרהמטפל.בתפקידהמושקע

 role (לתפקידההיענותאודותבמאמרוהקליניולעדנה
22) (responsiveness (. בספרוארוןגםMeeting of minds 

 :וכותביזוםעצמיגילוישלמזוויתלענייןנדרש ) 5 (
Intersubjectivity inevitably refers to the interplay of ... " 

-multiple selves and multiple others. When an analyst self 

discloses, the question becomes which of the analyst's many 
selves is disclosing and to whom of the patients multiple selves it 

.) 236 is being disclosed?" (5, pp 

-מוכרתחוויהמתארכיאף ,) selves (עצמיריבויי
בסקירתונוי'פנימית.סתירהבעלכביטויפניועלנשמע

מכךנובעתלכאורה,הסתירה,כימציע ,) 23 (העצמיאודות
מבנההואכאילולעתיםמתוארהשוניםבמודליםשהעצמי

בינהשאיןהנפשיבמנגנוןהיפותטית(סטרוקטורהנפשי

שלמיגורןהואכאילוולעתיםדבר)החוויהעולםלבין
אותוהמארגנתהאנימערכתבתוךייצוג-עצמיחוויות

אלאשאינועצמי'דימוילכדיהתפיסהמנגנוןבאמצעות

רציפותקוהסיביותקוהרנטיות,הרגשתשלאילודיה

ועקביוrך.

מערכת,הואכאילוהעצמיעלמדברלדוגמה,קוהוט,

גרעיני""עצמימכנההואשאותומבנהשלקיומוומניח

 :חוויהשלבמישוראותומתארלמעשהאך ,)?('אמיתי'
תלויבלתימרכזמהוויםשאנולתחושההבסיסהואזה"מבנה

המרכזייםוהאידיאליםהאמביציותעםמשולבותפיסה,יוזמהשל

בחללמלוכדיםשלנרוהנפששהגוףחוויהועםשלנוביותר
 .) 178-177עמ' , 21 (בזמן"והמשכיים

עלבדברומסויימתשניותמופיעהוויניקוטאצלגם
הכוזב.והעצמיהאמיתיהעצמימושג

היפותטי,מבנהכמעיןלעתיםמצטיירהאמיתיהעצמי

שלהאמיתית'ל'מהותוהמתייחס-רומנטיאידיאלי'
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הסביבההתערבותללאלכשעצמוכשהואהתינוק

) caretaker ( -הבאהעצמי','חווייתמתארלרובאך
שלהאינדיבידואלשלהסובייקטיביתהרגשתואתלבטא

'אני'ביןלהבחיןהיכולתאת ; ) being real (ממשיהיות

כדי .וספונטנייצירתיאותנטילהיותהחופשואת'לא-אני'ל
קלכמהרעדהאמיתיהעצמישלהסובטיליותאתלתאר
הכלהשלבתנאיםחיצוניים,סביבתייםבלחציםאותר'לזהם'
אחדשלדימוירריניקרטשואל-מספקיםבלתיוהחזקה

 : 11ברעה 11להאמיתי'ה'עצמיאתהממשילממטופליו

היאהבועהאזימבפניםללחץמשתווהמבחוץהלחץ"אם

מבחוץהלחץאםהתינוק.שלה'עצמי'כלומר:-החשובהדבר
החשובההיאהבועהלאאזיבפניםמהלחץיותרחלשאויותרחזק

 .) 24 (לסביבה"עצמהלהתאיםאזצריכההבועההסביבה.אםכי

הרי-ספונטניקירםחוויתמייצגהאמיתיהעצמיבערד

עלשעוצב'החוצה',המכווןנפשימבנההואהכוזבהעצמי

מותאמתשאינההסביבהלדרישותהעצמיאתלהתאיםמנת

שלהאמיתיהעצמיאתלקבלהבועה)משל(ראהדיה

עםעצמיחלקישל'אמלגמה'מעיןזוהישהוא.כפיהתינוק

האמיתיהעצמיאתכביכולהעוטפתאובייקטחלקי

שלדיה''טובהוהכלההחזקהבהיעדרעליו,ומסוככת

פאתרלרגיאראדפטיבילהיותיכולהכוזבהעצמיהסביבה.

יותררבהבהתנכרותכרוךשהואככלשרנות,בדרגות

 .) 25 (התינוקשלהאמיתיתלמהותו

מהכלעםהאמיתיהעצמיאתלזהותניתןהאומנם •אך
'עצמיבכללקייםהאם ?האובייקטבאיכויות'נגרע'שאינו

הפנמהשלבתהליךתוכראלספגשלאלכשעצמו',

שאינולכשעצמו'ר'ארבייקט ?האובייקטשלמאיכויותיו

שהרי ?תוכרואלעליועצמיחלקישלבהשלכות'מעורבב'

יחסישלאחריםתיאררטיקניםעבור(כמררריניקרטעבור

האובייקט,עםמגעיומתוךומתעצבהעצמינולדאובייקט),

והחצנה.הפנמהשלמתמשךבתהליךהראשונית,האםקרי

גםכךמלכתחילה,קייםאינושהעצמיכשםמזר,יתירה

מלכתחילה.קיימיםאינםהמציאותוידיעתהאובייקט

ואתשבפנטזיה)(הזpדהאובייקטאת'ממציא'התינוק

האםשלבסיועהבר-זמניתארתהומגלההאובייקטיביות,

) 13 (. 

אלאבאינדיבידואל,מתחילאינוההתהוותשלהכובד"מרכז

תהפוךדיהטובהבסביבה"רקויניקוט,אומר"אם-תינוק",ביחידה

עכשיורקלאינדיבידואל.להיותכתינוקלנושנראתהה"קליפה"

החיצוניתהמציאותאתבו-זמניתהבורא-בתינוקה"עצמי"ימוקם

 .) 26 (והפנימית"

'אינדיבידואלההואהאמיתיהעצמי •אחדמצד •כלומר

 •שנימצד-החיצוניתהסביבהשלהפרעהללאלכשעצמו'
אם),ללאתינוק(שאיןעצמורריניקרטדבריעלבפרפרזה

אובייקט.ללא'עצמי'כזהרבואין :לומרהיהניתן

ומוצאממציאהתינוקלפיה •הזרהפרדרכסליתהתפיסה

ערדכמרבןמכבידהבר-זמנית,העצמיואתהאובייקטאת
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לעצמיהאמיתיהעצמיביןהתיאררטיתההבחנהעליותר

הכוזב.

-מטבעופרדרכסליהואהאמיתיהעצמימושגבערד
שלה'כזב'ארה'אמיתירת'ל-חוויתבאשרבהכרחכןאיןהרי

הנחוויםעמדהאררגש,בבירורלזהותבהחלטניתןהעצמי.

כמייצגיםהנחוויםעמדהאררגשמולאלהאניאתכמייצגים

חווייתיתמבחינה . ego alienכ-אני'כ'לאומורגשיםזולת

האמיתילאניאותנטיביטוינותניםשאנופעם,לאלנר,ברור

אותר.ומכחישיםמסתיריםלחילופיךארשלנר,

האניאתלהעליםנוטיםאנושלפעמיםהיאהבעיה

הואכאמיתישנחווהשמהלטעוןמעצמנו.אףהאמיתי

ש'לאמהכלאתהאמיתי''העצמימטרוחמוציאהיהאמיתי

עצמיחלקיהגדרתומעצםמכילהלא-מודעוהרילנר,מודע'

(ארשהודחקועד'לא-אני'כונחרוקביליםהיושלא •אמיתי

ושרבהאני),שלהאחרותההגנותמערכתעל-ידיטופלו

באופןלבטאאיפרא, •עשויאדםישירה.לחוריהנגישיםאינם

אתמייצגבעצםאךכ'אני',מזההשהואמהאתאותנטי

העצמישהואלמהלהתכחשבעתרבו •שלוהכוזבהעצמי

שלו.האמיתי

יואיל-למשלאלו.מעיןלמורכבויותרגישההשפה

 :בבקשה''לקרםהבאבמשפטהאמיתי''עצמיה
לעשןלהפסיקשהחלטתילמרותסיגריהלוקחעצמי"מצאתי

לעצמי".אמרתיאופי'חלש'אתהנורא.עצמיעלוכעסתי

(ה'אנילעשןהדחףעםהאמיתי'ה'עצמיאתלזהותניתןהאם

לפיכךומזוההבתרבותנחת''לאבהכלואזהמיתי?'),('האהיצרי'

ה'עצמיאתשתפסהמתבונן:ה'אניעםאו ? ) id- 1סתמי 1העם

 ?היצרי)לאניזרותהפנמותהמייצג 1(האני-העליוןבקלקלתוהמעשן'
את'שונא'ועכשיומעישוןלחדול(האני?)שהחליט'ה'עצמיעםאו

ומי ?מיתי'הא'עצמיה ?(מי ?אופיחלשהיותועלהמעשן''עצמיה

מןאינטגרלילחלקהפךלאאךשהופנם,אובייקטאולי ?ה'שונא'פה
התפוחגלעיניכמומעוכל','לאכאינטרוייקטונשארה'אני'

מזוהההאמיתי'ה'עצמישמאאו ,)) 27 ( ?פרברןשלבמטאפורה

אףסיגריה,שבמשפטהאדםנוטלשבעטיהמודעתהלאההנעהעם

לעשןשהרצוןבהחלטייתכןהרי ?מלעשןלחדול(במודע)שהחליט

רצוןעלהמחפהכוזב;'עצמישלהיבטהואכאמיתיהמורגש

כיאףלמשל,האם,משדולינוקלחזורהאמיתי'ה'עצמישלמודחק

 .במישריןנחוויתאינהכללזותשוקה
העצמיהגדרתביןלהבחיןטעםשישערלה •האמורמכל
שלכאוסףכחוריה,תיאורולביןמבניתמושגיתכהשערה

בכל .) 23 (עצמי''דימוילכדיהמתלכדיםעצמי','מצבי

מיתוסארפנטזיהאלאאינוהאמיתיהעצמיאםגםמקרה,

לאהנפשי,לקירםגםכמרלתיאוריה,שערכוהריאישי,

בפז.יסולא

לאותוהדברים,מטבעיתייחס,היזוםהעצמיהגילוי

אלא-כאותנטיותהמורגשותעצמיחוויותשלעולם

חוויתוהןהמטופלשלהעצמיחוויתהןהטיפול,שבמרחב

לתפקידאינהרנטיבאופןקשורותהמטפל,שלהעצמי

ממלאים.ששניהם
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הדיוןלצורךבהתחלה,נרמזשכברכפיזאת,לאור

מסגרתלהציעברצוני •בטיפולהאמיתיהעצמיגילויבשאלת
מבטמנקודתהתפקיד.ניתוחמתחוםהלקוחהמושגית

כישות ) role (התפקידאתלזהותניתןויניקוטיאנית,

עבורמייצגתהיאהמעבר'.ב'מרחבהממוקמתפסיכולוגית
העצמיאתה'מציאות'ועבורהחיצוניתהמציאותאתהעצמי

קם •אזורקאז(שכןב'תפקיד'מושקעשהואמרגע-

אותה).שלובשיםמרגעמדיםחליפתכמולתחייה,התפקיד

מתא-אותנטית)(כשהיאוההימנעותהנייטרליותחווית

בתפקידווהמושקעהמרוכזהעצמיחוויתאת •זומזוויתדת,

מופעליםלאכאשרבפעולה',ה'אניחוויתזוהיהפרעה.ללא

ממשימתואותוהמסיחים •מבחוץאומבפניםלחציםעליו

ומתפקידו.

תפקיר''ניתוחשלמבטמנקורתהטיפוליהמפגש

 ) role analysis) (28, 29 (תפקידניתוחשלהתיאוריה

השקעתשלדינמיתהליךכאלתפקידנטילתלכלמתייחסת

השקעת ,) 30 (חברתיתמבט(מנקודתבתפקיד.העצמי

 •התפקידזהות).רכישתשלאקטמהווהבזiפקידהעצמי
הספציפילאדםקשרללא •אפריורימוגדר •הענייןלצורך

מערכתקשורהתפקידלכלכילזכורישאותו.למלאהאמור

התפקיד,מבעלהמצופהההתנהגות,מןחריגהכלציפיות.

אחר.אוזהמסוגוסנקציותקונפליקטיםמעוררת

שעללפונקציהמתייחסהתפקידשלהפורמאליההיבט
(מטרתהראשוניתמשימתובמסגרתלמלאהתפקידבעל

התנהגויותקודבתוכווכוללהתפקיד),שלהפורמליתקיומו

חברותאו(באירגוניםעליו.המוטלותהמשימותמןהנגזרות

הירארכיה,סטטוס,שלהגדרותגםהתפקידלהגדרתמתלוות

הפורמאלילרובדבמקבילונו').עבודהשעותשכר,תנאי

המתייחספורמאלי,לארובדלגביומתקייםתפקידכלשל

הראשן-למשימהבהכרחקשורותשאינןנלוות,לפונקציות

התפקיד.בעלשלבית

המטפלשלהפורמאליתהתפקידשהגדרתבעודלמשל,

שונותטכניקותהפעלתתוך •הטיפולביצועאתלאפשרהיא

הלארבדיועלהפנימיהעולםחקירתאתלאפשרשנועדו

השעייתהימנעות,אנונימיות,עלשמירה(למשל,מודעים,

אליולהתלוותעשוישבמקביל,הריונו'),אישייםצרכים

לעתים(המשותפתהכמיההכמו •פורמאלילאמרכיב

'אב'שלתפקידגםימלאשהמטפלכאחד)ולמטופללמטפל

בתפקידבן-זמנית •כןאםמושקע,העצמי .'םא'או

 .)בא(כאחדפורמאליוהבלתי(מטפל)הפורמאלי

הלאלביןהפורמאליהתפקידשביןההלימהמידת

בהם.המושקעהעצמיחוויתאתבמעטלאתיקבעפורמאלי

זהמתיישביםאינםפורמאליוחבלתיהפורמאליהפןכאשר

מופעלים'מטפל'-'מאהב'),שלבמצבלמשל(כמוזהעם
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הדחקההכחשה,הזדהותית,השלכה •(פיצולהגנהמנגנוני

לעתים.מדומה •פנימיאיזוןליצורמנתעלונו')

התפקידבעלשלבמפגשמטבעהכרוכההתפקידנטילת

אלאחרתאוזובדרךהמתקשרותמופנמות,עברדמויותעם

התפקידתפיסתאתמעצביםאלהאינטרוייקטיםהתפקיד.

עלכאחדמודעתובלתימודעתבצורהומשפיעיםוהמשימה,

יחסימתקיימיםלעצמיהתפקידבין .) 31 (יישומםדרכי

היבטיםביטויחוסמיםאומעצימיםשוניםתפקידים ;גומלין

בצבעיותפקידכל'צובע'מצדו,העצמי,העצמי.שלשונים
הייחודיים.

מרכזאתמעבירהזהבאורהטיפוליהמפגשראיית

העצמי''חוויתשלהעשירהעולםלבחינתהדיוןשלהכובד
גםשאלהלינראההמטופל.אוהמטפלבתפקידהמושקע

לקדםעשויהמתאימיםבתנאיםהיזוםשגילוייםהחומרים

הטיפול.את

ושתיהןלמדיקיצוניתמהן(אחתדוגמאותשתיעתהאביא

הועצםבהןועקרוניות),טכניותאתיות,שאלותמעוררות

נמנעבראשונהלתפקיד.העצמישביןהקונפליקטמאוד

ביטויהמטפלתנתנהנשביחישיר,עצמימגילויהמטפל

כולה.ההתרחשותאתהמטופלעםבהמשךועיבדהלרגשותיה

פנתהשלה,למיניותבקשרביטחוןוחסרתצעירהאשהנעמי,
שרטון.עלושרבשרבעלוגבריםעםיחסיהשמערכותלאחרלטיפול

הואאביה.עםהמורכביחסהבירורעלעובדתשהיאמהזמןמזה

ומקפידאנשיםעםבמגעיומסרייגמסוגר,אישבמקצועו.שופטהיה

"תמידאמהחיתהלזכורשיכלהככלנאותה'.'התנהגותעלמארד

האם,שלמרתהלאחרשש.בתנעמיכשחיתהשנפטרהעדחולה"

מבית-חוזרתעצמהזוכרתהיאיותר.אפילומתרחקאביהאתחשה

בת(נעמיאחראיתילדהומתמידמאזחיתההיאריק".ל"ביתספר
מעבודתושיחזורלאבאוממתינהמבית-הספרשבהוחיתהיחידה),

נעמיאתחוויתישפגשתיה,הראשוןהרגעמןבדיוק.ארבעבשעה

מאר.דכבודדה

פונההיאהמתוארתבפגישהאליה.ביחסיעסוקההיאלאחרונה

לאשאתהיודעת"אניוארמדת:להאופייניתלאבצררהישירותאלי
ממשאבלכמטפל,תפקידךבמסגרתכאלושאלותעללענותאמרר
לא,עלי.חושבאתהמהלדעתרוצהאניעכשיו:שתענהליחשוב

לאכשאניעליחושבאתהאםלדעתרוצהאני .איתןישרהאהיהאני

 " 1השבועעליחשבתהאםפה.

היאאםלבררמנסההיאכאילולינשמעתהסמויההשאלה

הכנההתשובהבעצםמהילביניביניתוההאנילי.משמעותית

ליזכורלאהאמתשלמעןאףמארד,עליחביבההיאלשאלתה.

להלומרמרעילזהיהיההאםמתלבטאניהשבוע.עליהשחשבתי

למעןכרגע.לטיפולממשיתתרומהבכךלראותמצליחאיניאךזאת,
האנונימיות'ב'חרבתלהשתמשלשתוק.עזרצוןמרגישאניהאמת,

שאיןחשאניזאת,עםיחדלענות.הצורךמןלחמוקכדיהמטפלשל

זרבנקודהטעותזרשתהאספקגםליאין .לעשרתוהנברןהדברזה

בעלילמעוניינתהיאשכןלכך'בהקשרשלהלפנטזיותארתהלשאול

מצדי.התחמקותניסיוןבכךותראהלה,אענהשאני

לומרכמטפל,תפקידיאתלהלהזכירסתמיתמחשבהביערלה

משהרלהביןאםכיבאהבתי'לזברתכדיהנהבאהלאשלמעשהלה
סטריארטיפייםתפלים,נשמעיםהדבריםזרבנקודהאךעצמה.על
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הדריכותהבעתאתלדמייןיכולאניה'פנימית'.באוזניולגנטייםולא
אםושיעמוםעייפותבייאוש,מתחלפת-כעתפניהשעלוהריכוז

להבנתמפתחטמוןאולי,שכאן'לינדאהפתאוםזאת.להאומד
נעמי.שלשאלתהשמאחודיהמשאלה

שהבנתילינדמההיה"פתאוםלה,אומדאנייודעת","את

אוהשבועעליךחשבתיאםלדעתרוצהמשאתיותרשאולי .משהו

ואחרוגגבולותשאחצה .למענךתפקידיאתשאעזוברוצהאתלא,

האהבה''מבחן :אומדתאתכאלו .איתןלהיותכדיהקבועיםממנהגי

שהדגשתכמולאבשבילי.גבולותלחצותמוכןמישהואםהואשלי

הילדהמןיותר''חשוביםהםשלווהעבודהשלושהתפקידאבא.עם
ריק".לביתמבית-הספדשבאה

שלקשייהלהבנתמאודכמשמעותינתגלהזותובנהשלהעיבוד

התהדקותשלבשלבפעםשלאמסתברגברים.עםבקשרנעמי

לחייםחבריהבפנילהעמידוגוברהולךצודךחשההיאהקשר,

בשבילהלחצותלנכונותםקשוריםהיושכולםלאהבתם,מבחנים

עבורם.אפשריים''בלתיגבולות

מטפללהוציאניסיוןמתוארבהגםשכיח.ודוגמה

ולאהתפקידמתוךלצאתהיאמשאלתרכאןאך •מתפקידו
 .מאחוריו'להתחבא'

ההתלבטותאתלהדרכההביאהמאודומיומנתמנוסהמטפלת
 :הבאבמקדהלהגיבביותרהיעילהלדדךבאשדשחשההקשה,

בטיפול.דנהתוקפנותמבטאוותיק)(מטופלדונידבזמןמזה

בודד,בעבודה,אהודלאאךבמקצועו,מצליחמבריק,בחודהוא

אופיינישאינובאופןשותקהואלאחרונה .מאודועדייןחדדחשדן'
נאותהואוהפעםכך,עלתהתההמטפלתהמתוארת,בפגישהלו.

אחדיר,עקבהואהחייל.בנהאתמסוייםבמקוםשדאהלהלגלות

בצודהבומשתלחהחלזהמרגעקנקנו.עללתהותוניסהסיפר,
היא"למעשה",המטפלת.עבודנסבלתבלתיונעשתהשהלכה

אכןפגששהואשהנחרדכללבטוחההייתי"לאבהדרכה,ליאומדת

לבדדנואלרצוןמןחשתיאבלבמשהו,משנהשזהכאלובני,היה

כאילוונוראים.איומיםפשוטהיועליושאמדהדבריםכיזאת,

שלי".הבןלאזהלו:להגידצודךהדגשתי

שאתדואה"אניואמד:המטפלתשלהנוחותבאיחשהמטופל

אנילמהשאלתהסוף.עדותקשיבישביבכיסאך.באי-שקטזעה

אבלבנך,אתאוהבתמאודשאתמניחאניתשמעי.עכשיושותק,

טובמחברליידוע .כןכן' .ממנוגדולנרקיסיסטדאיתישלאלךדעי
הואהמחלקתית'.ה'זונהאתבודואיםשכולםאיתר,שמשדתשלי,

עצמו".אתמלבדאישדואהלאפשוט

באותהשידתבנה .וגוברהולךזעםלהדגישהחלההמטפלת

שאינהקלטההיאמעיניה.שינההדידהשםושהותו •בלבנוןתקופה

 :לסדרלעצמהוקראההטיפוליתבעשייהלהתרכזמצליחה

איתיגםמדגישאתה"שכךכאן'אומדתהיאמבינה","אני

אותך.)דואה(שאיניהיום"

מןנרקיסיסטיתאתכיממני,מתעלמתלא"אתאומד,הוא ,"אל"

אבל .אליךלבשישימובלילחיותמסוגלתלאאת .ההפוךהסוג

ותקשיבי".תשתקיאותי.תפסיקילאאתעכשיו

המטפלתממשיכהבילדיי",קנאתואתפעם,לאשביטא,"כיוון

בניאתפגששכאשדמבינהשאנימהזמןמקץאומדת"אניומספרת,

ומקנא".פגועחשממנו,כמתעלםאותווחווה

רוצהדווקאאתאםמזה,וחוץ"בהחלט.אומד,הוא ,"ןכ"

שיסבולרוצהאנימדוייק.לאזהלאימות.שהואמקווהאנילדעת,
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זהלאט.לאט,ייגדשדמולעיניך.אותושישחטורוצהאניכן.לפני
נשמתו".שתצאעדנפשועלשיתחנןשיסבול.רוצה.שאנימה

האכזריתההתקפהאתיותרלשאתיכולהשאינהחשההמטפלת

סטירה.לולהעיףופשוטמהכיסאלקוםלישבא"הדגשתיבנה.על

אומדת,היאתצחק",אללעולם.יותרלראותורוצהשאינילולהגיד

שליבבןלפגועעלולשלישהמטופלפאניקה,פתאוםנתקפתי"אבל

כךעללדווחעליאםלהתלבטממשהתחלתילרגע ...באמת

ושובלטיפולביותרקריטימשהופהשקודהלהביןיכולתילמשטרה.

פה,לאאםהיכן,לעצמי:לומדניסיתילסדר.לעצמילקרואניסיתי

הנוראיולזעםהסאדיסטייםליצריופורקןלתתשלךהמטופלדשאי

 actingשלסוגשזהוהדגשהליחיתהזאת,לעומת .בוהחבוי

אינהפסיביתשהקשבהתגובה.בלילעבודלזהלתתליושאסור

כדיגבולות,פהלשיםצריכהשאניחשבתיפה.הכלהמהווה
שהןהכבדההמשמעותמשקלאתיקבלושאמדהנוראותשהמילים

 :לוואמדתילהתערבהחלטתי .לוראויות
שבוהמקוםאלאותילדחוףמנסהשאתהחשהאני ! ! !כאן"עד

בימעודדשאתהכמטפלת,תפקידיעלולשמורלהמשיךאוכללא
לך'.ו'להחזידבךלפגועשארצהכזהזעם

מטפלתאת"כיניצחון,בחדוותאומדהואיכולה",אינך"אבל

שלי".

גםאניאבללספר)המודרכת(ממשיכהלואומדתאני ,"ןכ"

המטופללחלוטין.השתנתההאווירהמוזר.דברקדהוכאןאמא".
עלואותולדובבמאמציכלחרישית.לבכותוהחלנוראעצובנעשה

בתוהו".

שחיתהדיכאונית,אםעםגדללשנינו'ידועשהיהכפידוני'
נכנסתחיתהלפעמיםארוכות.לתקופותמזומנותלעתיםמתאשפזת

וגודל,ארבעבןכשהיהמאביוהתייתםהואפסיכוטיים.למצבים
הזנחה.שלבתנאיםדודתובביתלמעשה,

שלוהמטפלתאתלהוציאביקששדוניעמוקהתחושהליחיתה
אם,להיותאותהלדחוףניסה-מזהויותרכמטפלתמתפקידה

שאוליההשערה,אתהעליתירצחנית.התקפהמפניילדהעלהמגינה

זעמומפניכאם,עליו,גםשתגןלבקשהמעוותתדדנוזוחיתה
אםשהיאתחושתו)אתבכך(ותאשרתדגישבזמןובו-הנורא

 .לשאתושאיןבאופן'דע'הואכיאותומפקידהשהיאנוטשת,
ושיתפההבאהלפגישההמטפלתחזרהזו'בהשערהמצויידת

גםאמאלהיותאותהלדחוףדווקאניסהשאוליבתחושתהדוניאת

בדדךהגנהממנהלקבלאפשרותשוםדאהשלאאלאבשבילו'

אחרת.

כמעטוחזרבדנותאמדממך",הגנהלקבליכולשאיני"בוודאי

חילחלשהפעםאלאהקודמת,בפגישהשאמדמהעלבמילהמילה

תמידאתשלי.אמאתהיילאלעולם"אתלדבריו.מנשואקשהעצב

אמיתית".אמאלישתהיהצדיךכךכלואנישלי.מטפלתדקתהיי

אותישולחיםהיואומד,הואבבית-הספד,ימי"כלנרגש.היההוא

ברחוב.בכיתה,הילדיםאתמכההייתיכיולפסיכולוגיות,ליועצות

ליזכורבחייםפעמייםשלהם.ההודיםעםמסתבךהייתיתמידתמי,ד

כךשאחדזוכרואנינמרצות.מכותאותיחיכהמהםאחדשלשאבא

בגללאלאלא.המכות.בגלללאובוכה.בגינהלבדיושבהייתי
עליהם".ששומראבאיששלהםבהם,שקינאתי

רירן

העצמיבחווייתשימושנעשההמצוטטיםהמקריםבשני

ההרגשההתפקיד.אלהתייחסותתוךהמטפל,שלהאמיתי
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 :הדוגמאותבשתיזההאינההתפקידבתוךהמטפלשל
להסתתוכמגןעצמואתהתפקידמציע(נעמי)בראשונה

(רוני)השביחבדוגמה .מביךלבמגילויולהימנעמאחוויו

שלהעצמיאתבתוכוככולאהפוומאליהתפקידנחווה
סטירהו"לתתהחוצהמתוכולפרוץהמבקשתהמטפלת,

בתפקידשלההעצמיאתלהשקיעחיתהרוצהלפציינט".
המקויםבשניכ'מטפלת'.תפקידהחשבוןעל'אם'

העצמיביןשנוצרהקונפליקט,אלהמטפלשלהתייחסותו

ראהנעמי,במקרהיותר.עמוקהלתובנהמוליכהלתפקיד,

אתאלאישירות,רגשותיואתלחשוףשלאלנכוןהמטפל

בירורכינראהפניו,עלמתפקידו.לחרוגנתבעשהואחוויתו

למענהיחרוגשהמטפלהמטופלתשלכמיהתהמשמעות

מאשויותר,עמוקהלתובנהזהבמקרההובילמתפקידו

שימתהשני,במקרהכפשוטה.בהרגשתואותהשיתףאילו

בואשהכרחיתחיתה )" ! ! !כאן("עדהמטפלתשלהגבולות

כמוסאדיסטית,התעללותלעצורכרוךעבורה,ובראשונה

בכךהיההמטופלעבורבתפקידה.עצמהלשמורכרוךגם

המטופלאתלשתףנכונותה .) holding (החזקהשלאקט

תפקידהעלהאםתפקידאתלהעדיףלהשגרמוברגשותיה,

כךאיפשוה, ,) role responsiveness (נתוןברגעכמטפלת

ולאעמוקצווךאותוברבוללבהנוגעתהתובנהאתנראה,
ה'וע'הילדמפניעליושתגןבאם,המטופלשלמודע

לסובייק-זקוקהמטופלהיהזהבמקרהשבתוכו.והזועם

שלההמכאיבהלהכרה-שלוהמטפלתשלטיביות
וכיפניו,עלילדהאתמעדיפהאכןשהיאטענתו,בצדקת
לולהשיבתוכלולאאמיתיתלאםלולהיותתוכללאלעולם

ממנו.שנשללמהאת

כלברזולאהמקוים,בשניהמפגששלהאותנטיות

נוצותאםכי •הפורמאליהתפקידעל-ירימופרעתשאינה
שלקיומוטשטושרק .בחשבוןמלקיחתוכתוצאהדווקא

ליצירתלהובילהיהיכולהנדונהבסיטואציההתפקיד

העצמילב'.כ'גילוינראיתזואפילוכוזבת,קומוניקציה

הזעםעםלזיהוי •לפיכךניתן'אינוהמטפלשלמיתיהא
אףהשביח),(בדוגמהשלההמטופלכלפיהמטפלתשחשה

שלדרישתהעקבהמטפל,שחשהבושה-אשמהעםלא
(בדוגמהרגשותיואתוסרקכחלללאלהלגלותהפציינטית

למכלולזהבמקרהמתייחסהאמיתיהעצמיהראשונה).

המטפליםשלהתלבטויותיהםאתגםבתוכוהמכילהשלם,
לברית-הטיפולית,מחוייבותםתחושתאתלתפקידם,ביחס

עולמםאתהמאכלסותהמופנמות,הדמויותכלאתוכן
מקיימיםשהםהקונפליקטואליבדיאלוגומשתתפותהפנימי

הסבוכהבסיטואציהדונםאתלמצואבניסיון-עצמםעם

ביכולתנראה,כך •טמוןהתופויטיההיבטלתוכה.שנקלעו

לתפקידהעצמישכיןהמפגשאתלהפוךהטיפוליהזוגשל
חקירתםלנושא-משימתםשלהגבול''מרחבכתוך

כאמורעשויאלהחומריםשליזוםעצמיגילויהמשותפת.
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("העמותה")

הבריאותמשוד

לפסיכולוגיםההשתלמויותוועדת
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