
  קונפליקט האינטרס העצמי בי� מטפל למטופל �טראנספרנס� ות בקאונטרנועת

  האנליטיקאי ארווי� הירשסיכו� הפרק הראשו� מספרו של  

Coasting in the Countertransference-  Conflict of Self Interest between Analyst & Patient  

  

העונג הנגר� לנו ; אטרקטיבי מתוודה על תשוקתו המינית אלינוההנאה הנגרמת לנו כאשר מטופל 

תחושת ; בעל ער� טיפולי ככל שיהיה, מהערצת המטופל אל מול אי הנעימות שגור� לנו כעסו

  ...הסיפוק הנגרמת לנו מקבלת הפניות חדשות ולוח פגישות מלא

 חיפוש המטפל אחר פעתהשעוסק ארווי� הירש ב' Coasting in the Countertransference'בספרו 

חיפוש אשר עשוי להיות בעל ער� : במסגרת הטיפולית) Self Interest(סיפוק אינטרסי� עצמיי� 

רצונו של המטפל לתרו� , למשל, כ�.  גור� פוגע והרסני! א� לא פחות מכ�, ותרומה למטופל

ב שר הוא מערלמטופל ולהיות משמעותי עבורו הוא רצו� אנושי בסיסי א� עשוי להזיק למטופל כא

  ). Maroda ,2005(צרכי� נרקסיסטיי� יתר על המידה 

בעוד שאספקטי� , הנושא הכספי זכה לתשומת לב רבה בספרות האנליטית, לטענתו של הירש

מציע הירש התבוננות , בספרו. רבי� אחרי� של סיפוק האינטרסי� האישיי� של המטופל הוזנחו

, י של אישיותו של המטפל ורצונו להצליח בעבודתובחיפוש אחר אינטרסי� אישיי� לא רק כביטו

, לא תמיד נעשה שימוש במידע זה. העברה נגדית!כמידע בעל ער� הנובע ממטריקס ההעברהאלא 

של המטפל על פני האפשרות או נוחותו מאחר ולעיתי� קרובות מועדפי� האינטרסי� האישיי� 

א� ,  להיעשות מתו� חוסר מודעותהכניסה למצבי� אלו עשויה. להעמיק את החקירה האנליטית

במרבית המקרי� יגיע הרגע בו יזהה המטפל את דפוס היחסי� ויצטר� לבחור בי� השתהות ביחסי 

. לבי� טובתו של המטופל, המשרתי� את האינטרס האישי שלו, העברה נגדית הנינוחי�! ההעברה

,  מהרווח הכלכלידוגמא קלאסית למצב זה היא אפשרותו של המטפל לבחור בי� המש� ההנאה

לבי� שבירת , או תחושת החשיבות הנובעת מהטיפול במטופל בעל נטייה תלותית/הפגת הבדידות ו

  . הסטטוס קוו ועידוד המטופל לספרציה ועצמאות

דוגמאות נפוצות נוספות לקונפליקט בי� נוחות ואינטרס אישי לבי� צרכי המטופל מוצא הירש 

חוסר תשומת לב ב, אורטית עליה מתבסס המטופלבנטייה להתאי� מטופלי� למסגרת התי

 מספר !אופ� בו מארג� המטפל את יו� עבודתו בהקי' במהל� המפגש הטיפולי ובוחלימה

מידת , המרווחי� בי� השעות הטיפוליות, המפגשי� הטיפוליי� אות� הוא מקיי� בכל יו�

  .  בפעילויות מקצועיות וכ� הלאהוהשתתפות

Slochower) 2003,2006 (בהתייחסה לקונפליקט האינהרנטי ' אנליטיי�פשעי� ועבירות 'בה על כת

 קונפליקט בי� מיקוד תשומת הלב במטופל לבי� מיקוד במשאלות ובאינטרסי� !בו מצוי המטפל

לקושי הבסיסי שבהשהיית הקשב  הפנתה את תשומת הלב Slochower,  למעשה. שלו עצמו

נליטיקאי אינו מכיר בנטייה לסיפוק האינטרס כאשר הא, לטענתה. לצרכינו ומיקודו באד� אחר

לעומת המטפל אשר יהיה , זאת.  על חשבו� צרכי המטופלי גדל הסיכוי שיבחר בה לאור� זמ�העצמ

ככלי אינפורמטיבי באינטראקציה , לפחות בחלק מ� המקרי�, מודע לקונפליקט וידע להשתמש בו

המשאירי� אותו באיזורי הנוחות מודעות המטפל לדפוסי� . הספיציפית הנוצרת ע� המטופל

תאפשר לו , )המטפל הנהנה מפתיינות המטופלת או תלותה בו, למשל(ושימור האינטרס העצמי 

  .   לשבור את האיזו� המתגמל ולהניע אותו לעבר תהלי� צמיחה וגילוי של המטופל

   



  

  האנליטיקאימעידות 

היא , מספר פעמי� ביו�, ת דקו50השהיית המיקוד בעצמי למש� , Slochowerכפי שציינה 

סביר להניח כי תשומת ליבו של כל אנליטיקאי מוסחת . משימה קשה ואפילו בלתי אפשרית

שעמומו או המנעותו הרגשית של . במהל� הפגישות והסחות אלו ה� מקור מידע משמעותי

ג� תוכ� ו, של המטופל ולאינטראקציה הטיפוליתהאנליטיקאי מקושרת בדר� כלל למצבו 

. תיו של האנליטיקאי במהל� הסחות הדעת עשויות להיות בעלות ער� אינפורמטיבי גבוהמחשבו

Ogden) 1994 (ו! Wilner) 2000 ( כי כל פנטזיה והציעו! Reverie קשורה בצורתה ובתכניה

, לטענתו של הירש. כ� שבפועל המטפל תמיד נמצא במגע ע� מטופליו, לאינטראקציה הטיפולית

 האנליטיקאי� ואת מ� של פגמי� ג� בנוקיוצת מאחר והיא מכחישה את טענה זו אידילית במק

לכל אקט שאנו עושי� בחברת אד� , אמנ�. אגוצנטריי� ונרקסיסטיי�, לעיתי�, נטייתנו להיות

א� אי� להמעיט בחשיבות� של גורמי� הקשורי� באנליטיקאי , אחר יש קשר לאינטראקציה

  . ות ודאגות אישיות המטרידות אותוהצור� שלו בהפוגה ופרטי, עצמו כעייפותו

אנליטיקאי� מסוימי� מצליחי� להשהות את מיקוד� העצמי טוב יותר מאחרי� ומרבית� 

, ע� זאת. מסוגלי� לעשות זאת טוב יותר כאשר אינ� עייפי� או מוטרדי� יתר על המידה

אנליטיקאי ה: לנסיגה לפרטיותו, במוב� מסוי�, הסיטואציה האנליטית מזמינה את האנליטיקאי

מצופה להיות שקט ורפלקטיבי ומטופלי� לומדי� במהרה שלא לצפות לאינטראקציה מילולית 

הרמזי� , כאשר המטופל שוכב על הספה ופניו פונות מ� האנליטיקאי הממעט לדבר. מרובה

הויזואליי� והאודיטוריי� על חווית המטפל נגישי� הרבה פחות מאשר בטיפול בו הוא יושב מול 

ה� . סביר כי מטופלי� יודעי� על חוויתנו הרבה יותר ממה שאנו נוטי� להאמי�, ע� זאת. המטפל

גישתנו ורמת מעורבותנו למרות שתיקתנו הממושכת והעובדה שאינ� , מזהי� את רגשותינו

טוח בתפיסותיה� לגבי היעדר מעורבותנו בהמסגרת האנליטית מקשה עליה� ל. רואי� אותנו

אות� לגבי אנליטיקאי� רבי� אינ� מעודדי� מטופלי� לאתגר , ואכ�. הרגעית או המתמשכת

חוסר מעורבות� ומעדיפי� להישאר מוגני� על ידי חשש� של המטופלי� להיות ביקורתיי� מדי 

קל , מאחר ועבודת האנליטיקאי מאופיינת בהקשבה יותר מבדיבור. או לאבד את אהדת המטפל

קל יותר לגלוש למצבי� אלו , באופ� ברור. פללנו לגלוש להקשבה לעצמנו במקו� להקשבה למטו

מעבר לדינמיקות . ע� מטופלי� אשר אינ� מצפי� או דורשי� הרבה מיחסי� בכלל ומאיתנו בפרט

השכיבה על הספה מזמינה להתרחקות אגוצנטרית של , העברה נגדית הספציפיות! ההעברה

צו� השפעת האנליטיקאי מהמסגרת האנליטית מעוצבת באופ� המכוו� לצ. האנליטיקאי מהמטופל

מבנה זה , ע� זאת. Reverie ! על המטופל ולהרחבת אפשרותו של המטפל לשימוש יצירתי ב

מתארת מגוו� דרכי ) Slochower) 2003,2006. מרחיב את האפשרות להיעדרות ולעיסוק בעצמי

 !היעדרות בה� נקטו היא ומטפלי� אחרי� בהסתמ� על היעדר קשר העי� ובסשני� טלפוניי�

במפגשי� פני� . התבוננות בתצלומי� פרטיי� וכ� הלאה, גלישה באינטרנט, הכנת רשימת קניות

א� כמעט כל מטפל גולש מדי פע� לאות�  , אל פני� ננקטות כמוב� דרכי היעדרות מעודנות יותר

א- אחד מאיתנו לא יכול למנוע באופ� מוחלט את הפניית הקשב . 'פשעי� ועבירות אנליטיי�'

 נית� לשלוט בנטייה זו רק באמצעות מודעות אליה והזמנת המטופל !קו� למטופללעצמנו במ

  . של תפיסותיה� הנובעות מהטראנספרנס, לא הכלהו, לגרו� לנו לאי נוחות באמצעות הבעה



השעמו� והבריחה לפרטיות במקו� להשתמש , מוכנותו של האנליטיקאי להשאר באיזורי הנוחות

ההדדי היא הבסיס לדפוס ההעברה הנגדית המוזנח ביותר בה� כבסיס לחשיפת האנאקטמנט 

  :להל� דוגמא. בספרות האנליטית

  

הילארי היתה זמן מה באנליזה אך חשה שיפור מתון בלבד בתפיסתה העצמית כמדוכאת 

וטים  דיווחה על נושאים פעהיא. וחסרת תשוקה בנישואיה ובחייה מקצועיים" באופן מתון"

חסרי חיות ודחיפות למרות הנושא המשמעותי אשר הביא ו םודבריה אכן נשמעו לי שטוחי

על גילוי בגידותיו של בעלה ועל התמוטטותה באופן זה היא סיפרה לי גם . אותה לטיפול

אני נהגתי לשקף כי היא . האינטראקציה שלנו לבשה דפוס קבוע. הנפשית של אמה הזקנה

היא לקחה .  רגשות עוצמתייםמדבר בטון שטוח ואדיש על נושאים שידוע לי שמעוררים בה

התחלתי לחוש שעמום ולשקוע בעולמי . זאת לתשומת ליבה אך המשיכה לדבר באותו האופן

 היא הסכימה אך המשיכה - הפרטי ואז לשקף להילארי כי היא ממיתה את רגשותיה ושוב

 בשנות,  האובדן-פניתי לשימוש בפרשנויות הנוגעות למקור נסיגתה לדפוס זה. באותו האופן

של הפנטזיות הרומנטיות הנוגעות לאביה ואחיה ותחושתה החזקה כי , העשרה המוקדמות

של האם את האב והתאהבותו של אחיה " הגניבה בחזרה"עקב , זאת. היא מיוחדת עבורם

 הילארי תיארה את תחושת היותה מיוחדת עבור האב ואת .בנערה אשר מילאה את כל עולמו

החלה לבחור , האב והאח' אובדן'החל מ. וו לתחושה זוהחיות וההתרגשות מהחיים אשר נל

דפוס . בביטחון אשר התבטא גם בנישואין לבן זוג שלא אהבה אך תפסה כיציב וכמפרנס טוב

ובמטרה להיחלץ מהשעמום והנסיגה אשר ידעתי , זה של ביטחון ותלות אפיין גם את יחסינו

ובניתוק מרגשותיה לגבי הדרדרותה שילכו ויתעצמו שיקפתי כי גם איתי היא בוחרת בביטחון 

ואני מצאתי את , גם בנקודה זו הילארי הסכימה איתי אך המשיכה באותו הדפוס. של אמה

 החל משיחות טלפון שעלי -הפרטי שתכניו השתנוReverie -עצמי נסוג ושוקע יותר ויותר ב

מה . וגריםדרך תוכניותי לערב ועד לדאגות שהטרידו אותי בנוגע לאחד מילדיי הב, לערוך

שחשוב לי להדגיש הוא שבשלב זה ויתרתי על הניסיונות להתמקד בדפוס ההמנעות הרגשית 

הנחתי לעצמי , כך. והנחתי לעצמי להיסחף עם השפעה זו, של הילארי ובהשפעתו עלי

סיפוק האינטרס האישי שלי והתעלמתי מהמטופלת שלי כפי שחשתי ללמעשה להיסחף 

  . שהיא מתעלמת ממני

השתמשתי בדוגמא זו להזדהות השלכתית ,  נקמניכועס או, לא תמיד חשתי פגועלמרות ש

שיקפתי לה את דפוס , למשל, כך. כדי להיאבק בדפוס הנסיגה שלי במפגשים עם הילארי

והמשגתי את נסיגתי , אגרסיבי שלה כביטוי טרנספרנסיאלי של כעס נקמני-הנסיגה הפאסיבי

בהסכמה אך לא פרשנויות אלו התקבלו . ממניהרגשית ממנה כתגובת כעס על המנעותה 

השטיחות והיעדר ההתרגשות של הילארי ממני עוררו אותי לסגת ולהותיר אותה . השפיעו

חלק ממנה . בביטחון היחסי שאפשר לה הריחוק הרגשי אשר הבטיח לה שלא אנטוש אותה

יחל ליכולת אך חלק אחר בה י, מנותקת מתלותה הרגשית בי, קיווה להישאר עמי כך לתמיד



למרות הציפייה לכך שהילארי תאתגר את איזורי הנסיגה . להסתכן ולהיות פגיעה וחיה יותר

היחלצות משקיעה בנוחות האחריות למאמץ הכך ש, היא כמעט ואינה עושה זאת, שלי

  .  בלבדק בעצמי במהלך הפגישות נותרת שליובעיסו

  

כרונו של האנליטיקאי את היסטוריית לסוגיית זג� המאמ' של האנליטיקאי קשור השקעת נושא 

המלי' ) 1967(ביו� .  העכשוויי� וחלומותיופרטי� משמעותיי� מחייו, של המטופלחייו 

לאנליטיקאי� להשתחרר מזיכרו� ותשוקה במטרה למנוע את השפעת משאלותיו של האנליטיקאי 

כמו . רגע הנתו�על המטופל ולאפשר לו להעלות לדיו� רק את החומרי� הנפשיי� העולי� בה� ב

�היעדר הזיכרו� והתשוקה מונעי� הטיות בפרשנותו של האנליטיקאי הנובעות מהתקבעות על , כ

הקשב של האנליטיקאי לחוויה הרגעית הוא לב התהלי� , עבור ביו�. איזורי� ופרשנויות קודמי�

 של ביו� מרבית מקרי השכחה בטיפול אינ� נובעי� מהיצמדות לגישתו, לדעתי, ע� זאת. הטיפולי

  . רואיי� פחות ככמות המטופלי� ומידת ההשקעה ברישו� וזיכרו� הפרטי�יאלא מגורמי� ה

חלק מהאנליטיקאי� ,  טבעי�באופ. הרבות של אנליטיקאי�' מעידות הזיכרו�'קשה להצדיק את 

וחלק מהמטופלי� מביאי� את סיפור� באופ� המקל על , ה� מקשיבי� עירניי� ומעורבי� יותר

או לאור� /כאשר מטופל מגיע למספר פגישות שבועיות ו, כמו כ�. ותר ממטופלי� אחרי�זכירתו י

על א- שהיבטי� אלו מכילי� מידע משמעותי . גדלה הנטייה לזכור פרטי� מחייו, תקופה ממושכת

יש לקחת בחשבו� ג� כי אני ומרבית עמיתיי האנליטיקאי� איננו , העברה נגדית!וס ההעברהעל דפ

בפרטי� ההיסטוריי� שמספרי� לנו , למשל, מאמ' המקסימלי לזכור ולהשתמשמשקיעי� את ה

  .מטופלינו

  

מוריי הוא בעל חיי� אישיי� דלי� ומבלה הרבה מזמנו בשקיעה בפנטזיה ובהרהורי� 

, קולו קרוב מאוד ללחישה, הוא מדבר איתי באופ� פורמלי ובלתי אישי. אינטלקטואליי�

ומוריי , זוהי תימה טרנספרנסיאלית משמעותית,  כמוב�. מאמ� רבת בדבריו דורשוהתמקדות

מוריי פיתח , בתגובה להתעלמות. הוא בעל היסטוריית חיי� ממושכת של התעלמות ממנו

למרות המעט . אגרסיביי� והוא נוטה להתעל� ולהדו� ממנו אחרי���אפיוני� פאסיביי

הוא נפתח אלי כפי שלא ; כי הוא קשור אלי ותלוי ביאני חש , שמוריי נות� לי ברמה הגלויה

 ע�  שלו נפתח לאיש בעבר והקשר איתי הוא הקשר הקרוב ביותר שיש לו מלבד לקשר

א� שוקע שוב , אגרסיבי שלו� אני מנסה להישאר דרו� ולאתגר את הדפוס הפאסיבי. כלבו

כולתי להעביר מוריי לעול� אינו מאתגר אותי ואני חש שבי. ושוב בהרהורי� אישיי�

  .הוא אינו דורש ממני דבר. או אפילו לשמוע אותו, פגישות שלמות מבלי להקשיב

שכני� וכ� הלאה , דודי�, סבתות, כאשר סבי�, גדולה מעיר קטנהמוריי הגיע ממשפחה 

למרות שעניינו העצו� של מוריי . ממלאי� תפקיד משמעותי בגידולו ובגידול� של אחיו

ני מתקשה לזכור א, הוא אחד הדברי� המענייני� שבו) ב"השלו ושל אר(בהיסטוריה 

למרות שאני בקיא , זאת.  וכ� הלאה� מי החמה ומי הנוקשה�בי� הסבתותו ולהבחי� בי� אחיו

זהו נתו� משמעותי ומשמעותית לא פחות העובדה שמעול� . למדי בחייו וקשריו העכשוויי�

� א� לעול� איני עושה זאת,  מורייאני יכול להיעזר ברשימותיי על. לא התעקשתי על כ� 

  .  כפי שהוא מתעל� ממני, אגרסיבי�אני מתעל� מחלקי� שלו באופ� פאסיבי



אני מחליט לקרוא בעיו� את רשימותיי על ההיסטוריה של , תו� כדי כתיבת דברי� אלו

ואפילו א� הדבר יפגע במספר המטופלי� ,  אפילו לפני כל פגישה א� יהיה בכ� צור��מוריי

   . � ממניחומקימאחר ומוריי אינו המטופל היחיד שפרטיו , י יכול לראות בכל יו�שאנ

אלא שהוא מרגיש נינוח , מוריי מנסה לפרו� ממצב הנסיגה וחוסר תשומת הלב בו הוא מצוי

אנחנו יכולי� להישאר במצב זה לאור� . ורגיל מדי לקבלת ומת� תשומת לב חלקית בלבד

 להוציא אותנו ממנו ולהכניס אותנו למצב של פחות נוחות א� זו אחריות שלי כמטפל, זמ�

  .ואיזו�

  

יש לו חברי� קרובי� . מקסי� ומפתה, הוא כריזמטי. אתלטי ומצליח, רורי הוא צעיר יפיפה

רורי חש כי הוא אהוב ומשמעותי . רבי� והוא תמיד היה פופולרי ומוביל בבית הספר

מעול� לא פיקפק באהבת� אותו אשר למרות בעיותיה� הרבות , להוריו הגרושי�

עומדות :  פנה לאנליזה בגלל הקושי שלו להתחייב,לעומת זאת, רורי. ובמחוייבות� כלפיו

הוא , באופ� דומה. בפניו אפשרויות קריירה והצעות רבות אשר הוא מתקשה לבחור מביניה�

רות בחו' נופלות לחיקו'א� שוב ושוב , נמצא בקשר ע� בחורה אשר משתוקקת להנשא לו

למרות . אשר לא היה מסוגל לאהוב איש מלבד בנו, רורי חושש כי הוא זהה לאביו. אחרות

אני זוכר כל דבר שהוא סיפר , שראיתי את רורי לזמ� קצר בהרבה מהזמ� בו ראיתי את מוריי

למרות שאני מאמי� שרורי לא יסבול . אני תמיד קשוב לו ולא מתפתה לשקוע בהרהורי�. לי

הזיכרו� הכמעט מושל� של פגישותנו הקודמות ושל , או שכחה מצידיחוסר תשומת לב 

 הוא �  דבר זה אינו נובע ממעורבותו הרבה בקשר עמי.הביוגרפיה שלו אינו כרו� במאמ�

הנרקסיז� ותחושת זכאות היתר המוחלטת של . תובע את תשומת ליבי המלאה ללא הדדיות

ועדיי� איני מסוגל להעלות , ינינורורי מהווי� את התימה הטרנספרנסיאלית המרכזית ב

  . אותה

  

� נטיית המטפל !שכחת פרטי חייה� של מטופלי� נוגע לנושא המרכזי הבא/התימה של זכרו

היבט זה הוא אמצעי נוס- באמצעותו .  לדיו�להמנע מנושאי� טרנספרנסיאליי� שאינ� נוחי�

א לאי נוחות מקדמת עשויי� אנליטיקאי� לשמר את האיזו� הנוח על חשבו� מאמ' אשר יבי

  . ופרודוקטיבית

  

כאשר איני מצוי במצב של (מזדרז לאתגר ולעמת את מוריי כמעט בכל נושא בעוד שאני 

מתנהג באופ� הטוב 'לא רק שאני . אני נוטה להיות מאוד זהיר ע� רורי, )נסיגה והמנעות

שר הוא ד�  שאני ממשי� להיות קשוב ג� כאאלא,  של דבריו בנוגע לזכירת כל פרט'ביותר

רורי מרבה לאחר לפגישות . באופ� אובססיבי ואי� סופי באחת מהצעות העבודה שקיבל

  .ובתשלו� עליה� ולעיתי� א� שוכח להגיע למפגשי�

קסמו והאינטליגנציה שלו אפשרו לו תמיד מרחב תמרו� מירבי ואני מוצא עצמי , הופעתו

אני מרגיש בר מזל , וד למוריי בניג.טראנספרנסיחסי ה את הנרקסיז� שלו בחשו�מתקשה ל

. 'טיפול ממדרגה ראשונה, 'בדומה לכל מי שבסביבתו, על שמתאפשר לי לטפל בו ומציע לו

כמוב� שרורי מקבל ממני , העברה נגדית שאיני משק� אותו�דפוס העברה מאחר וזיהיתי

נוח ולמרות שאני לא חש ב' מיוחד'רורי מרגיש בנוח כאשר הוא . למעשה טיפול גרוע למדי



אני נמנע מחוסר הנוחות הגדולה יותר אשר תבוא א� אעיר את , בדפוס היחסי� שהתהווה

וכי הוא נוטה לברוח " פיוז קצר"לו רורי מדווח לי כי יש . זעמו או חוסר הערכתו

אני יודע מה עלי לעשות בסיטואציה הנוכחית ומאמי� כי אהיה . 'סיטואציות דביקות'מ

  .ואסתכ� בכ� שאאבד אותו, אמי� יותר בנקודת זמ� קרובה

  

למרות שזו דר� נסיגה שונה למדי . אני רוצה להדגיש כי התנהגות זו אופיינית לאנליטיקאי� רבי�

בולט המנעות מודעת מנושא טרנספרנסיאלי . היא ג� דומה לה�, מחווית השעמו� ומהשכחה

השאר באיזו� ומרכזי משקפת היעדר נוכחות ומשרתת את העדפתו של המטפל להמנע מחרדה ול

וכ� ג� , פרויד עצמו זיהה כי הטראנספרנס הוא לב הטיפול א� ג� החלק הקשה שבו. הנוח

קל להמנע מעבודה באמצעות , כפי שנית� לראות בטיפול שלי ברורי. אנליטיקאי� רבי� אחריו

פרנס שמה במוקד את יחסי העבודה באמצעות טראנס. הטראנספרנס כאשר זה מעורר חרדה

האינטימיות הנובעת מדיו� .  כ� שנוצרת אינטראקציה אינטנסיבית ביותרועכשיו!�כא!אתה!האני

, )ע� מטופלי� מסוימי� יותר ופחות(באינטראקציה ובחוויה העכשווית היא חוויה מורכבת 

אנליטיקאי� שוני� , כמו כ�. ובמיוחד כאשר היא מתרחשת ע� מספר מטופלי� בזה אחר זה

� רגשיי� מסוימי� וטבעי שינסו להמנע מלהגיע למצבי� רגשיי� במידת נוחות� בתנועה בי� מצבי

, למשל, בעבודתי ע� רורי. תלות וכ� הלאה, מיניות, אדישות, במיוחד לאלו המערבי� אכזבה, אלו

שהרי , מצבי כעס פירוש� להסתלק, עבורו. מצאתי כי אני חושש מחוסר הכבוד שלו ומאדישותו

, ר אני נמנע מלעמת אותו ע� הנרקסיז� והשכחנות שלואלא שכאש; יש רבי� אחרי� שרוצי� בו

) ג� א� משעמ�(פעמי� רבות נוח לנו , למעשה. אני מונע ממנו את האפשרות לקבל טיפול טוב

, אהובי�, להאזי� לדיווחי� עמוסי חומרי טראנספרנס הנוגעי� לרגשותיה� של מטופלי� להורי�

עצמנו פוסי טראנספרנס המוציאי� אותנו א� כאשר מדובר בעימותי� ע� ד, קולגות וכ� הלאה

  . לחשיפת תכני� ודפוסי� אלו' עדיי� אינו מוכ�' ניטה לטעו� כי המטופל !מאיזור הנוחות

  

  מבנה הסטינג האנליטי

לא התייחסה למגוו� המשתני� האישיי� , מלבד כמה יוצאי� מ� הכלל, הספרות הפסיכואנליטית

יו� או תקופת , � מטפלי� ע� מטופלי� במהל� שעהוהמקצועיי� המשפיעי� על האופ� בו עובדי

לא נית� להפריד בי� האישי למקצועי ומרבית האנליטיקאי� מודעי� לכ� שמספר . זמ� מסוימת

 משפיעי� על האופ� בו ה� , או אירועי� אישיי� המטרידי� אות�,המטופלי� שה� רואי�

רמי� הראשוניי� המשפיעי� על אני מאמי� כי אינטרסי� עצמיי� ה� הגו, יחד ע� זאת. מטפלי�

, שבועיות/מספר השעות היומיות, מיקומ� לאור� היו�, קביעת מש� הפגישות הטיפוליות

  . המרווחי� ביניה� וכ� הלאה

�, משיקולי� כלכליי�:  דקות45!  הדקות המסורתיות ל50באופ� בו התכווצו , לדוגמא, נתבונ

ת הטיפוליות נקבעו בשעות לא נוחות והשעו,  דקות בי� מטופל למטופל נעלמה10!הפסקת ה

להתעגל למעלה כ� שכל , למשל,  במקו�45! הדקות קוצרו ל50, לכ�). למשל, 14:50(לזכירה 

,  דקות50כיו� אנליטיקאי� מעטי� שאני מכיר רואי� מטופלי� למשל ...  דקות60פגישה תמש� 

 ומסגרת זמני� ברורה השמירה על גבולות. ומעטי� ביותר דואגי� להפסקה בי� מטופל למטופל

 דקות וביטול ההפסקות בי� 5!א� קיצור הפגישה ב, כמוב�, ע� מטופלי� היא משמעותית

 או 50אי� א- הוכחה שדווקא , כמוב�. לי� בלבדמטופלי� פועלי� לטובת האינטרסי� של המטפ

  ...עבור מטופלי�' נכו� והיעיל ביותר' דקות של פגישה ה� הזמ� ה45



השאלה , הנובע משיקולי נוחותו של המטפל,  של המטפל היא משתנה מורכבבחירת שעות העבודה

מרבית המטפלי� נאלצי� לעבוד ג� , בפועל. עד כמה הוא עסוק ושעות הזמינות של מטופלי�

ג� , ע� זאת.  שעות בה� היו מעדיפי� שלא לעבוד ובה� ה� פחות פנויי� לעבודה!בשעות הערב

, למשל: ח הזמני� שלנו עשוי להוות בסיס להעמקת האנליזההאופ� בו אנו משבצי� מטופלי� בלו

  אנו מוותרי�בעוד שעל מטופל אחר' מעניי�' שעה מאוחרת ביו� למטופל זהה כי אנו מפני�הא� נ

עבור ) או לא מתגמשי�( הא� נשתמש באופ� בו אנו מתגמשי� ?עקב קושי בתיאו� הזמני�

 אני נוטה לשער כי בסיטואציות אלו יעדיפו ?נומטופלי� כחומר לדיו� באופ� בו ה� מפעילי� אות

העברה נגדית !בלי לחשו- את דפוסי ההעברה, מרבית האנליטיקאי� להישאר באזור הנוחות

  .כביכול, העומדי� בבסיס בחירותינו הטכניות

הדוגמא הברורה ביותר לביטוי האינטרסי� האישיי� של , בתחו� זה של מבנה הסטינג האנליטי

ת מספר המטופלי� אות� הוא רואה בכל יו� והמרווחי� בי� השעות המטפל הוא בחיר

מרבית המטפלי� יעדיפו לראות מספר מטופלי� גדול ככל , משיקולי� כלכליי�. הטיפוליות

! ומסתיי� ב07:15!מתחיל ב, למשל, היו� אידיאלי מבחינתי. האפשר ובזמ� קצר ככל האפשר

למרות שאני מעדי- שלא לעשות ,  מטופלי� ביו�13 או 12, 11כאשר אני יכול לראות ג� , 18:30

ע� עדיפות לארבעה ( מטופלי� ברצ- ללא הפסקה 6!3!איני רואה יותר מ, כאשר מתאפשר לי. זאת

השיקול הכלכלי ניצב בראש סדר העדיפויות של רובנו למרות שברור לנו שטובת , כלומר). ברצ-

  . ישותהמטופל היא שנראה פחות מטופלי� ע� הפסקות בי� הפג

לוח הזמני� העמוס של האנליטיקאי והשימוש האנוכי שהוא עושה בזמ� משפיע בדרכי� שונות על 

רורי ופרטי חייו יזכו בתשומת ליבי המלאה בלי קשר . האינטראקציות ע� מטופלי� שוני�

יפגע בצורה , לעומת זאת, הקשב שלי למוריי. למיקו� השעה הטיפולית שלו לאור� היו�

כיזואידי שלו ויאפשר לי לסגת  דבר אשר ישרת היטב את הבידוד הס! ר אני עיי-משמעותית כאש

אפילו כאשר מטופל פחות תובעני מגיע אלי אחרי פגישה ע� . בחזרההאישיי� לעצמי ולהרהורי 

 הוא ישמש במוב� מסוי� כמנוחה ולא יקבל את מלוא !מטופל תובעני או מפגש אינטנסיבי רגשית

מיקמתי את הפגישות ע� מוריי מוקד� בבוקר כאשר אני עירני ,  אגב,בהקשר זה. תשומת ליבי

  .והאנליזה שלו הושפעה לטובה מהשינוי, ביותר

  

 שעות הרחוקות �ק אני רואה שלוש פעמי� בשבוע בשעות הצהריי� המוקדמות'את ג

הוא תלוי בי . ית שעות היו�ק הוא מובטל ולכ� פנוי מרב'ג. מלהיות אידיאליות עבורו

אני מהווה את הקשר האנושי . מאחר ואני אחד האנשי� המעטי� הנמצאי� בחייו ביותר

  .כנראה אמשי� לראות אותו לתמיד, המרכזי בחייו וא� אאפשר זאת

לאחר שאיבד עבודה בתחו� , ק אמביוולנטי ביותר לגבי בניית הקריירה שלו מחדש'ג

פרטיי� ולהיכנס הוא מסרב לסכ� את חייו ה, בדומה. ההייטק במהל� תקופת המיתו�

קשריו מוגבלי� לברמני� בבארי� , כ�. למערכת יחסי� אינטימית מבחינה רגשית או מינית

והוא עוסק הרבה בצפייה בסרטי� , בה� הוא יושב ולמוסיקאי� אית� הוא מנג� מדי פע�

ק מזהה את רצונו לעבור את החיי� בביטחה ואת נסיבות החיי� אשר הביאו 'ג. פורנוגרפיי�

  . מזהה כי הוא הוד� כל מי שמתקרב אליו כפי שהוריו הדפו אותואהו. הלרצו� ז

הוא יגיע לפגישות בכל זמ� שאקבע וא� . ק הכניס אותי לחייו ואינו רוצה לאבד אותי' ג

�הוא . הוא מאפשר לי לשקוע במחשבותיי ולהקשיב לו בחצי אוז�, הוא מגיע כאשר אני עיי



� הכעס שלו אינו מאיי� ואי� סכנה שיעזוב א, פרתי כאשר אני שוכח דברי� שסימקניט או

, לפחות אחת מהפגישות שלנו הייתה חייבת להיות בשעה בה אני עירני וקשוב לגמרי. אותי

  .שאינ� פנויי� במהל� יו� העבודהא� שעות אלו שמורות למטופלי� 

  

 מאחר ואנו .אני מוצא עצמי לעיתי� מקווה כי מטופל יאחר או יבטל את הפגישה, ימי� עמוסי�ב

יש משהו מפתה באפשרות לקבל תשלו� על מנוחה באמצע , גובי� תשלו� מלא ג� במקרי� אלו

למרות שאיחור והיעדרות משקפי� פעמי� , קשה להמנע מלקוות לזמ� חופשי. יו� עבודה עמוס

סביר להניח כי מדי פע� , בהתחשב בקיומ� של צרכי� אגוצנטריי�. רבות בעיות בקשר האנליטי

אחת ;  את נטיית� של מטופלי� מסויימי� לאיחורי� והיעדרויותבמידת מהעודדי� אנו מ

. הדרכי� הנפוצות לעשות זאת היא המנעות מחקירה מעמיקה של כל דקת איחור או היעדרות

הוא למעשה , כאשר מטפל מקבל בקלות רבה מדי תירוצי� אשר נשמעי� הגיוניי� על פני השטח

בעוד שעבור : א� מסיבות שונות, וח עבור המטפל והמטופלימור מצב שהוא אכ� נמסייע בש

עשויה , המטופל עשוי האיחור להיות נוח עקב הקושי התמידי שלו להתחייב מבחינה רגשית

  . המטפל לנבוע מגורמי� מצביי� הנוגעי� ללוח הזמני� העמוס נוחותו של

  

 . לגמרי צפויהשעה בה התנועה עמוסה ולא, 9:30� טרנס מגיע אלי מהפרברי� למנהט� ב

הוא אד� .  עמוקה לטיפולהגעה לטיפול בשעה זו מהווה מאמ� משמעותי המבטא מחוייבות

.  ליצור מחוייבות רגשית ונוטה לחיות יותר בתו� ראשו מאשר בעול� האמיתישלא קל לו

5� אני מוצא אותו מעניי� למדי ולמרות זאת חש לעיתי� הקלה כאשר הוא מאחר ב�,  דקות10

טרנס נראה תמיד מוטרד ומתנצל כאשר הוא . המטופל הרביעי שלי לאותו היו�מאחר והוא 

מאתגר , כמוב�, אני. ונראה כי הוא מקשר את האיחור במלואו לעומסי התנועה, מאחר

 יציאה מוקד� יותר �תפיסה זו ורואה את איחורו כנובע מסיבות אישיות ולא פרקטיות בלבד

א� , טוע� טרנס כי הוא יודע זאת, בתגובה. י�מהבית תמנע איחור בשל עומסי� לא צפוי

אני מניח ולא לוח� עליו מאחר ואני מודע .  ק� מאוד מוקד� כדי לראות אותיבאמתבאמתבאמתבאמתהוא 

  . לכ� שהאיחור שומר על האיזו� העדי� והנוח לשנינו

  

, תמיד היה עובד יסודי, לדבריו. הוא בנקאי המרוויח היטב ועובד שעות ארוכותדוריא� 

, הוא מסור מאוד לקריירה שלו א� לא חש בנוח ביחסי� קרובי�. לו אובססיביהישגי ואפי

הוא משת� פעולה ע� האנליזה ומפגי� נכונות , להפתעתי. ופנה לטיפול לבקשתה של אשתו

למרות מספר גדול של פגישות אות� , יותרבר אלי ושהוא ק. ה להתבונ� ולבחו� את נפשורב

מאחר ועבדתי ע� מספר מטופלי� מתחו� . הוא נקראהוא מבטל עקב פגישות עבודה אליה� 

א� איתו אני מתקשה לזהות מתי ההיעדרות , זה אני יודע כי אי� מנוס מהיעדרויות מסוימות

הוא נוטה להיות אובססיבי ומסור יתר על המידה לעבודתו וכאשר . היא אכ� בלתי נמנעת

להתעסק בכל "בודה מאשר הוא מצביע על כ� שאכ� קל לו יותר להיות בע, אנו דני� בכ�

לא פע� אני חש הקלה בתגובה , בדומה למקרה של טרנס, למרות זאת". החומר הרגשי

למרות המידע החיוני , כלומר. לביטולי הרגע האחרו� שלו אשר מזמני� לי הפוגה ומנוחה

אי� ספר שההיענות שלי אליה� משדרת לו מסר , שמספקי� הביטולי� של המטופל שלי

 כי נוח לי למדי �מצד אחד אני משדר לו כי אני מעוניי� בחברתו ומצד שני: קונפליקטואלי



מייצג מסר זה את האופ� בו , ג� כא�. כלומר ע� הנתק הרגשי שלו, ע� ביטולי הפגישות

        . נשמר איזו� הנוחות

  

  סיכו�

השתמשתי בדוגמאות מעבודתי הטיפולית כדי להדגי� מספר דרכי� בסיסיות בה� אינטרסי� 

חלק מדרכי� אלו ייחודיות לי ומשקפות את מבנה . עצמיי� משפיעי� על עבודתי ע� מטופלי�

ייתכ� ודוגמאות קליניות אלו . רלוונטיות למטפלי� רבי�, כמבנה יו� העבודה,  ואחרותאישיותי

ג� א� אומר אני פועל באופ� . על פשעי הטיפוליי� ומטרת חיבור זה היא לכפר, אינ� אלא וידוי

אני נוטה להאמי� כי מידה מסוימת של רדיפה אחר , טי ביחס לאנליטיקאי� אחרי�נרקסיס

, כולנו. מימוש אינטרסי� אישיי� קיימת ברמה מסוימת ובאופ� מסוי� אצל כל אנליטיקאי

טראנספרנס באופ� שמשק- את אישיותנו ונסיבות !נסחפי� לעיתי� בקאונטר, האנליטיקאי�

  .  חיינו הנוכחיות
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