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העלאת גובה התשלום והשפעתה על החסר ועל האיווי האנליטי בקבוצה 
טיפולית לגברים הומואים

אילן רוב־שאנן וברק תור

הממשי  בתשלום  הדיון  בתחום  המקצועית  בספרות  ניכר  חסר  למלא  מבקש  המאמר 

בטיפול שהינו חלק מהֶסטינג הטיפולי, כאקט הנושא משמעויות אנליטיות. המאמר 

נוגע בנושא דרך בחינת השאלה אם העלאת גובה התשלום הכספי בקבוצה טיפולית 

לגברים הומואים השפיעה על החסר הסמלי ודחפה לתנועה בכיוון האיווי האנליטי.

מודע  הלא  שהאיווי  חסר  משאיר  הפרוידיאני,  האבוד,  האידיאלי  האובייקט 

מנסה למלא. לאקאן רואה בחסר זה תנאי לתנועה בכיוון האיווי. בתנאים מסוימים, 

מהסיפוק  מחסיר  והדיבור  סמלי,  סירוס  או  חסר  מייצר  בטיפול  הכספי  התשלום 

שמופק מהסימפטומים.

המאמר עוקב אחר משתתפים בקבוצה שקיבלו בזעזוע ובביטויים של העברה שלילית 

כלפי המנחים את ההודעה על התייקרות המפגשים, ונאלצו להתמודד עם השאלה אם 

להישאר בקבוצה ולשלם יותר, בכסף ובדיבור, או לעזוב אותה ולהפסיק לשלם. 

הראשון  מנוגדים.  קבוצתיים  קולות  המייצגים  משתתפים,  בשני  מתמקד  הדיון 

מייצג את אלה שהעלאת גובה התשלום דחפה אותם להסכים לדבר, כלומר להסכים 

פחות  עם  הפסיכואנליטית  החקירה  המשך  את  שִאפשר  מה  בשפה,  הכרוך  לחסר 

הסכימו  אלה שלא  את  מייצג  השני  בין־אישית.  ליבידינלית  ויותר השקעה  צנזורה 

לדבר או לרופף את התלות החזקה בסימפטומים, ונדחפו לעמדה אמביוולנטית יותר 

כלפי הקבוצה, או לעזיבה ממש.

האמביוולנטיות  את  שאת  ביתר  מעוררת  התעריף  שעליית  היא  הדיון  מסקנת 

ביחס לטיפול הקבוצתי, ודוחפת את המשתתפים להכריע בין הסכמה לחסר וחתירה 

אחר האיווי, ובין עזיבה. 

מילות מפתח: תשלום, ֶחֶסר, איווי אנליטי, התענגות, סירוס, מועקה, אמביוולנטיות

רבות  שנים  עבד  קבוצות.  ומנחה  קליני  סוציאלי  עובד  פסיכותרפיסט,  הוא  רוב־שאנן  אילן 
משתתף  אביב.  בתל  ״איכילוב״  הרפואי  במרכז  הנפש  לבריאות  במרפאה  וכמדריך  כמטפל 

בפרויקט דורa - לימודי פרויד־לאקאן. עובד בקליניקה פרטית.

ברק תור הוא פסיכותרפיסט, בוגר הכשרה באוריינטציה פסיכואנליטית בבית הספר לרפואה 
הנפש  לבריאות  במרפאה  אחראי  עו״ס  קליני.  סוציאלי  ועובד  אביב,  תל  באוניברסיטת 
ב״איכילוב״, ועובד במרפאה כמטפל פרטני וקבוצתי וכמדריך סטודנטים לעבודה סוציאלית. 

מטפל בקליניקה פרטית.
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מבוא

את  ִטלטלה  הצפויה  התעריף  העלאת  על  בקבוצה  המנחים  של  הודעה  כיצד  מדגים  המאמר 

הקבוצה ודחפה את המשתתפים למאבקים ולהכרעות סביב המשך העבודה האנליטית. התשלום 

הכספי בטיפול מייצר בתנאים מסוימים חסר או סירוס סמלי של הפאלוס הדמיוני. גם המילים 

הנאמרות על ידי המשתתפים בקבוצה כרוכות בֶחֶסר סמלי. בן זקן )2010( מצטטת את לאקאן 

ובין  הסובייקט  בין  תמיד  חוצצת  שהשפה  ומסבירה  הדבר״,  את  הורגת  “המילה  כי  שאומר 

הווייתו מעצם העובדה שאינה יכולה לייצג אותה במלואה באמצעות מילים. לפיכך, ַלשפה - 

כמבנה שאין בו אפשרות לומר “הכול״ - קרא לאקאן “ֶחֶסר סמלי״. בנוסף ניתן לומר שכניסתו 

של הסובייקט למבנה הסמלי של השפה מותנית בוויתור מסוים על ההתענגות - מונח שלאקאן 

.)Lacan, 1992( טבע ב-1960 לתיאור הסיפוק הפרדוקסלי שהסובייקט מפיק מהסימפטום שלו

תוספת התשלום העלתה שאלות סביב מניעי המנחים, וסביב הערך שמייחסים המשתתפים 

לקבוצה. האם יהיו מוכנים לשלם עוד כסף? האם ישלמו יותר בדיבור? האם “שווה״ להישאר 

בקבוצה, גם כשהמחיר עולה? מי יישאר ומי יעזוב גם כשהדיבור בנוכחות האחר כרוך בסירוס 

- אותו דיבור שעל פי לאקאן )אצל אוונס, 2005( נדרש למען חתירה אחר האיוּוי האנליטי?

המאמר יתחקה אחר התכנים והמופעים שעלו בקבוצה לאחר ההודעה על העלאת התעריף, 

ויעקוב אחר המסלולים שעשו שני משתתפים - משתתף אחד שנשאר ומשתתף אחד שעזב. 

דחפה  התעריף  שהעלאת  בקבוצה  המשתתפים  את  מייצגים  המשתתפים  שני  של  קולותיהם 

יותר  אותם לעומק החקירה הפסיכואנליטית, ומנגד את אלה שנדחפו לעמדה אמביוולנטית 

כלפי הקבוצה, או לעזיבה ממש.

מהלך החשיבה האנליטית בדרך להעלאת גובה התשלום
במשנתו של לאקאן, המונח “ֶחֶסר״ מקושר תמיד לאיוּוי )Lacan, 1988(. החסר הוא האובייקט 

לגמרי,  ומלאה  מושלמת  ועונג  שובע  תחושת  רחמית,  אוקיאנית,  ראשונית,  חוויה  האבוד: 

שהסובייקט לא מפסיק להשתוקק אליה כל חייו. את האובייקט המופלא הזה, האבוד, מנסה 

בקשרי   - באובייקטים  ליבידינליות  השקעות  באמצעות  סביבו  סובב  או  למצוא,  הסובייקט 

אהבה ובקשרי חברות, בעבודה נחשקת, בספורט, באמנות וכדומה - אבל לעתים קורה דבר 

הפוך: הסובייקט נמנע מהשקעה ליבידינלית באֵחר, וכך נמנע מהחסר כמו גם מהאיווי.

גם  לומר  ואפשר   ,desire-ה )או  מודע  הלא  האיווי  כי  לאקאן  קובע  שפינוזה  בעקבות 

התשוקה( הוא מהות האדם. מטרת הטיפול הפסיכואנליטי היא להוביל את האנליזנט להכיר 

ָּבאמת על אודות האיווי שלו. אלא שאדם יכול להכיר באיווי שלו רק כאשר זה בא לידי ביטוי 

בדיבור. לאקאן אומר בסמינר 1: “רק משנּוסח, משניתן לו שם בנוכחות האחר, זוכה האיווי, 
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העולות  אסוציאציות  כאשר   .)Lacan, 1987( המילה״  מובן  במלוא  להכרה  יהא,  אשר  יהא 

תשלום.  מהוות  עצמן  המילים  האחר,  בנוכחות  בקול  הנאמרות  למילים  הופכות  במחשבה 

ההוויה המדברת )מילר, 2002(, שאותה ניסח לאקאן, היא הסובייקט של הלא מודע. כשהלא 

עם  אותו  מפגיש  הנאמר,  על  אחריות  לקחת  הסובייקט  את  מחייב  הוא  בדיבור,  מגיח  מודע 

חוויית הסירוס, עם מה שאמר יתר על המידה, מה שאמר ולא התכוון לומר, מה שאמר והסתבך 

עם עצמו, ועכשיו אין לו ברירה אלא לעמוד מאחורי דבריו.

2017 פתחנו קבוצה טיפולית ייעודית לגברים הומואים בתקופת “אמצע החיים״.  במרץ 

הזמנו לקליניקה הפרטית גברים בני 45 ומעלה שחשו הזדהות עם צמד המילים “אמצע החיים״, 

החיים:  זה של  בשלב  מתמודדים  הם  היבטים שאיתם  על  ולדבר  יחד  לשבת  מעוניינים  והיו 

תהליכים של “חישוב מסלול מחדש״ בכל הקשור ליחסים אינטימיים, לתשוקות, להחמצות, 

בטווח  הגיעו שמונה משתתפים,  לקבוצה  ולאכזבות.  למימוש  ודחייה,  לנושאים של משיכה 

הגילים 48 עד 62. לאורך הזמן חלקם עזבו וכמה משתתפים חדשים הצטרפו.

כללה  זמן  באותו  במפגשים.  ההשתתפות  תעריף  את  להעלות  החלטנו  שנתיים  כעבור 

העיתוי  מהו  שקלנו  ארוכה  תקופה  במשך   .50 גיל  סביב  כולם  משתתפים,  שבעה  הקבוצה 

המתאים להעלאת התעריף. חששנו מזעזוע ומפירוק העלולים להתרחש, ויחד עם זאת האמנו 

שהגיע הזמן לכך, לא רק מטעמים כלכליים, אלא גם כאקט אנליטי בעל ערך בעבור הקבוצה.

לדבר  שמתקשים  משתתפים  בקבוצה  שיש  הבחנו  התעריף,  העלאת  לפני  זמן,  לאורך 

בחופשיות ולהיות מושקעים ליבידינלית זה בזה. לצד העכבות בדיבור ובהתקרבות ההדדית, 

התנסח מפעם לפעם הרצון של משתתפי הקבוצה להיפגש מחוץ למסגרת הטיפולית, ולהיות 

חופשיים לעשות זה עם זה כרצונם. ראינו ברצון זה ביטוי לתסכול כפול: לקושי בהיווצרות 

ייווצר קשר חבִרי קרוב, ואולי אפילו  אינטימיות בתוך הקבוצה, ולמשאלה שמתוך הקבוצה 

זיכרונות אישיים  זוגי. לצד הצנזורה העצמית החזקה בדיבור, העלו המשתתפים  רומנטי או 

טעונים הקשורים לפגיעות ולאכזבות קשות מיחסים בוגרים ומיחסים מוקדמים בבית ההורים. 

המשתתפים  של  העכבות  ובין  אלה  ואכזבות  פגיעות  בין  קשר  יש  כי  היתה  שלנו  ההשערה 

ביצירת קשר רגשי עמוק, הן בחייהם האישיים והן בקבוצה.

שאלנו את עצמנו אם העלאת תעריף ההשתתפות בקבוצה תייצר חסר סמלי ותדחוף את 

הדיבור  והאם  במילים,  לשלם  המשתתפים  יסכימו  האם  כלומר  האיווי,  של  בכיוון  הקבוצה 

ירופף את אחיזתם של סימפטומים וקיבעונות ביחסים הבין אישיים.

אוהד, משתתף ותיק בקבוצה, התקשה לחשוף את עולמו הפנימי ונשאר לא פעם מבוצר 

בשתיקתו. כמה חודשים לפני ההודעה על העלאת גובה התשלום הפתיע אוהד בשיתוף: הוא 

סיפר על גבר חדש שהכיר למטרת זוגיות. עם זאת, תוך זמן קצר סיפר שנפרד מאותו גבר, ואז 
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גם נסוג מרצונו לשתף את הקבוצה במה שקרה. במפגשים הבאים נטה לשתוק וחזר לעמדתו 

המתבצרת. לעתים אמר, ספק לעצמו ספק למשתתפי הקבוצה: “אני לא מבין מה קורה פה.״

במפגש האחרון שנערך לפני הודעתנו על העלאת התעריף, אוהד דיבר יותר מאשר כרגיל. 

בדיון הקבוצתי שהתנהל בנושא זוגיות הוא אמר שהוא לא רואה את עצמו משלם את מחיר 

החופש והפרטיות שלו למען מישהו אחר. הוא סיפר שהוא מגיע הביתה מהעבודה עייף, ואין לו 

כוח לכלום, כך שגם לבן זוג לא יהיה לו כוח. עוד הוא שיתף בזיכרון מגבר ש״זרק אותו״ לפני 

הרבה שנים. המשתתפים היו עדים לכך שאוהד לא מוכן לשלם את מחיר ההתנסויות שיאפשרו 

לו להיפתח ולהכיר מישהו, ולעבור משוכות של אכזבה בדרך לקשר. לאור האמביוולנטיּות 

שביטא אוהד, עלתה בקבוצה התהייה איך ירשה לעצמו להאמין שוב באהבה ולהיות מושקע 

ליבידינלית בגבר שיהפוך למושא תשוקתו.

בעבר,  לו  שהיו  קשרים  על  אינפורמטיביות  שאלות  אוהד  את  שאלו  הקבוצה  משתתפי 

ואוהד ענה תשובות קצרות וחתומות, נטולות אסוציאציות חופשיות. האופן שבו תיאר אוהד 

שאלה  אצלו  התעוררה  לא  ספקות.  ונטול  ודאי  היה  אותו  שנטש  מהגבר  שספג  הפגיעה  את 

שנוצרה  בדינמיקה  חלקו  היה  מה  לבדוק  לו  ותאפשר  הוודאות,  את  שתחורר  סובייקטיבית 

שנמשכה  בדידות  היתה  והתוצאה  הגברים,  כל  על  הכללה  ביצע  הוא  נטישה  מאותה  שם. 

אחת  פנטזיה  היא   ,)2005( אוונס  עליה  שכותב  כפי  לאקאן,  לפי  הפנטזמה  ארוכות.  שנים 

הסימבולי״.  המעשייה  “סיפור  אותה  מכנה  בהרצאתו   )2009( מילר  מודעת.  שאינה  בסיסית 

הסיפור שאוהד סיפר לעצמו היה שהוא בודד ללא זוגיות, וגברים פוגעניים שפגש הם האשמים 

סיפקה  לסימפטום  העיקשת  והיצמדותו  בקבוצה,  ניסח  הסימפטום שהוא  היה  זה  בבדידותו. 

עדות לסיפוק שהוא הפיק ממנו.

ב-1920, במאמר “מעבר לעקרון העונג״ )פרויד, 1999(, ניסח פרויד את דחף החיים ודחף 

המוות.  מדחף  שנגזר  ההתענגות,  מושג  את  לאקאן  טבע  יותר  מאוחר  שנה  ארבעים  המוות. 

ההתענגות, כותב אוונס )2005(, היא הסיפוק הפרדוקסלי שהסובייקט מפיק מהסימפטום שלו, 

לא  שאוהד  נחוץ  היה  בסבלו,  להפחית  כדי  מעורר.  עצמו  שהסימפטום  מהסבל  דיוק  וליתר 

היה  שחווה,  הנפשי  האירוע  על  הקבוצה  במסגרת  לדבר  ממשיך  היה  אילו  מהדיבור.  ייסוג 

נוצר חתך או שיסוע בסיפוק שהפיק, הן מהשתיקה האוטו־ארוטית והן מהמחשבה המקובעת 

והאוטומטית  הוודאית  במחשבה  ספקות  לעורר  עשוי  היה  הדיבור  הנוספים.  והסימפטומים 

השלילית שלו על גברים. התעוררותו של ספק היתה עשויה לעורר תשוקה לקשר, שתוביל 

לבחינה מחדש של הבדידות, שעד לשלב זה היתה כרוכה בסיפוק דחפי רב. אם כן, הדיבור היה 

יכול לאפשר תהליך של הסמלה, שיישא מחיר של היחלשות בעוצמת הסימפטומים ואובדן 

הסיפוק. זה היה יכול להיות המחיר )הנפשי(, אך גם הרווח.
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נושא נוסף שהעסיק את אוהד היה המוות, ובמיוחד היה עסוק בשאלות מי יטפל בו אם 

יחלה, מי יספיד אותו כשימות, ומה ישאיר אחריו. אוהד כעס על המשתתפים האחרים בקבוצה, 

שלטענתו לא היו מוכנים לדון בזִקנה, באפשרות שיהפכו לסיעודיים, ובמוות. כמנחי הקבוצה 

הבחנו בכך שאוהד נע בין פאסיביות לאמביוולנטיות בכל הקשור לדיבור על המוות, שכן הוא 

לא סחף את משתתפי הקבוצה לדיון, אך מצד שני ביקר אותם על הדיון שלא התפתח. לצד 

העיסוק באפשרות מותו־שלו, הוא סעד את אביו שמצבו הרפואי היה ירוד. גם לאחר עזיבה 

של אחד המשתתפים הגיב אוהד בחרדת מוות. כל עזיבה עוררה אצלו כעס סביב המחשבה 

מי.  ובעבור  להשקיע,  שווה  אם  היא  שהעלה  השאלה  וייאוש.  מועקה  חש  ובנוסף  שננטש, 

בהמשך המאמר נבקש לברר כיצד העלאת התעריף השפיעה על אופני ההשקעות שלו בקבוצה.

לעומת אוהד, שהיה משתתף ותיק בקבוצה, דותן היה משתתף חדש יחסית, שהגיע לקבוצה 

זמן קצר בלבד לאחר הצטרפותו לקבוצה הוא  חצי שנה לפני ההודעה על העלאת התעריף. 

הפגין אמביוולנטיות בולטת, שבאה לידי ביטוי בהיעדרויות ממפגשים. כשניסינו לברר איתו 

את העניין, התעורר בו אנטגוניזם והדיון הסתבך. דותן חש עצמו מותקף.

ניסיונות  עשה  ושכאשר  זוגי,  בקשר  היה  לא  רבות  ששנים  דותן  סיפר  הקבוצה  במפגשי 

להכיר גברים, אלה הסתיימו ב״התקררות״, בהיעלמות התשוקה, ובהיעלמותו־שלו מהקשר. 

דותן לא האמין שמשהו עתיד להשתנות. הוא קישר את חוסר יכולתו לאהוב לאירוע מעברו: 

בנערותו עקבו אחריו הוריו ו״תפסו״ אותו עם מאהב בוגר ממנו. הוא חש שהם עשו מעשה 

אלים של פלישה, אשר פצע את נפשו אנושות. באחת הפגישות חשו משתתפי הקבוצה מועקה 

בעקבות הדיבור של דותן על ה״לבד״ שלו. בדבריו הדגיש דותן שאינו חש מועקה כשהוא 

מדבר על ה״לבד״ שלו, ואף התגאה בכך שאינו זקוק לסקס עם אף אחד. הוא סיפר איך כל 

ערב הוא מאונן ובא על סיפוקו. בזמן שדיבר על היעדר המועקה שלו, התעוררה במשתתפי 

הקבוצה תחושה של מועקה.

 .)Lacan, 2014( ממומש  לא  איווי  ועל  החסר,  חסר של  על  מעידה  לאקאן,  פי  על  המועקה, 

היא יקרת ערך בשל כוחה לכַוון את העבודה האנליטית. אחרי שדותן שמע שאצל המשתתפים 

העלה  לראשונה  לקבוצה.  הרסני  שהוא  הרגיש  הוא  דבריו,  בעקבות  מועקה  התעוררה  האחרים 

את האפשרות שאין לו מה לתרום ואין לאחרים מה לתרום לו, ואולי מוטב שיעזוב. המשתתפים 

אמרו לו שכנראה בכל זאת הגיע לקבוצה כדי למצוא ולשנות משהו, ולזוז ממצב הבדידות שהוא 

כמה  בקבוצה  וסיפר  לחו״ל,  נסיעה  בפני  דותן  עמד  בהמשך  אותו.  קוממה  זו  אמירה  בו.  נתון 

הוא אוהב להסתובב בחו״ל כשהוא מסומם ומרגיש “מחוק״. עוד הוסיף שבדרך זו הוא מצליח 

להשתחרר מכל המחשבות הרודפות שמתישות אותו. על אותן מחשבות סיפר כי מדי ערב הוא 

חוזר מהעבודה ומשחזר, בליווי תחושות אשמה והאשמה קשות, את השיחות שקיים במהלך היום.
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להתקיים  דותן,  בחר  שבו  שהפתרון  היו  בקבוצה  נוכחותו  של  מהאופי  שנגזרו  ההבנות 

בבדידות ובסיפוק מיני עצמי, מעיד על קיומו של משק אוטרקי. הוא העיד על סיפוק צרכיו 

בעצמו, ועל העדר רצון בסיפוק מבחוץ, אם כי הצטרפותו לקבוצה והניסיון להשתלב בה העידו 

על אמביוולנטיות מסוימת בשאלות של יחסים. יתרה מכך, המועקה שהוא עורר במשתתפים 

האחרים הזמינה אשמה, שהיתה מוּכרת לו מאוד. היה זה בלתי נסבל עבורו להיות במגע נפשי 

עם עצמו או עם אחרים. מגע כזה הגדיל את הסיכוי והסיכון הכרוכים באהבה ובקשר, שהיו 

מּועדים להפוך עד מהרה לרודפניים בעבורו, ולכן היה לו נחוץ להישמר מפניהם. דותן הגן 

על עצמו מפני קשר על ידי בידוד רגשי ושכנוע עצמי שלא חסר לו דבר. בהמשך יתגלה כיצד 

השפיעה על דותן העלאת התעריף, לאור ההבנה שהחסר מעורר אצלו סבל רב.

ההודעה על העלאת התעריף ותגובות ראשונות בקבוצה
בחלקה הראשון של הפגישה, שבה תכננו להודיע על העלאת התעריף, שררה אווירה מתוחה 

זיכרון עצוב, סיפור על  סביב תוכן שעורר אצל אחד המשתתפים מועקה כבדה. הוא העלה 

ומדיטטיבית:  עמוקה  הקשבה  הופיעה  בקבוצה  לכן.  קודם  רבות  שנים  שאיבד  גדולה  אהבה 

רגע נדיר של “תשלום בדיבור״ שנותן סיכוי לסימבוליזציה של האירוע הנפשי. כשהפגישה 

להשתתפות  התעריף  יעלה  שבועות  כמה  שתוך  התוכנית,  פי  על  הודענו,  לסיומה,  התקרבה 

מבטים,  חילופי  נצפו  מבוכה,  תחושת  השתררה  בחדר  החדש.  התעריף  את  ונקבנו  בקבוצה, 

ונשמעו צחקוקים. רני, משתתף ותיק בקבוצה, שאל אם “יש מקום לדבר על זה״, ולפגישה 

הבאה לא הגיע.

בפגישה הבאה הביע אחד המשתתפים זעזוע: “העליתם את התעריף בעשרים אחוז! למה?״ 

אמר  אחד  משתתף  מהמשתתפים.  אסוציאציות  והזמנו  ישירות,  כך  על  להשיב  לא  בחרנו 

דיבר על המנחים, שבמקום להגיב באופן אמפתי  ומשתתף אחר  שהעלאת התעריף מוגזמת, 

לסיפור העצוב שסוּפר בקבוצה, הודיעו באופן “קר״ שהתעריף צפוי לעלות. אוהד אמר שהוא 

מרגיש עצמו “ארנק״, ודיבר על “תשלום כמו בזנּות״, ועל “הגחמות של המנחים״. אחר כך 

וממקום שאינו סימטרי ביחס למשתתפים,  התלונן שהמנחים מגיבים, ככלל, בצורה טכנית, 

א־סימטריות  על  זו  תלונה  המשתתפים.  כשאר  חייהם  ניסיון  את  חולקים  אינם  שהם  משום 

ביחסים החלה לאותת על כך שאוהד ממקם אותנו כאבות דמיוניים. אוונס )2005( כותב על 

שהסובייקט  המדומות  ההבניות  כל  של  כהרכב  לאקאן,  של  בלשונו  “איָמגֹו״  הדמיוני,  האב 

או  כאידיאלי,  ובדרך כלל  זהו אב שנתפס ככל־יכול,  סביב דמותו של האב.  עורם בפנטזיה 

בקוטב השני כפוגעני ומסרס. הדרישה להעלאת גובה התשלום נרשמה אצל אוהד באופן סמלי 

כסירוס, והחייתה אצלו משאלה אדיפלית “להיכנס לחדר המיטות״ שלנו, המנחים. בהמשך 
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הפגישה אמר אוהד: “אולי טיפול פרטני עדיף על קבוצתי, אם התשלום כבר נהיה דומה?״ כך 

הוא השאיר פתח, שהיה הכרחי מבחינתו, למשא ומתן פנימי בין תשלום לאי־תשלום, ומרחב 

לבדיקה אם יסכים לסירוס שהטילו עליו ה״אבות״. אם כן, התגובות הראשוניות של משתתפי 

הקבוצה הבהירו לנו כי הדרישה הלא מוסברת להעלאת התעריף עוררה אצלם תחושות של 

מבוכה, השפלה ומועקה.

ההודעה על העלאת התעריף חוררה את ההדחקה בדבר התשלום שניתן לנו מהמשתתפים. 

נוצרת פגיעה מסוימת בפנטזיה על  payday כדברי המשתתפים,  מדי חודש, בזמן התשלום, 

למשתתפיה  ולספק  לערסל  כדי  שמתכנסת  משפחה  מֵעין  אידיאלי,  אובייקט  כעל  הקבוצה 

תמיכה, אהבה, הקשבה ונחמה. ההודעה על העלאת המחיר פלשה לאידיאל הזה ביתר שאת 

חזקה. המשתתפים חשפו בדבריהם את מה שחשבו עלינו: שאנחנו  ועוררה העברה שלילית 

רוצים מהם עוד כסף - מה שהופך אותנו )בפנטזיה( למשפילים, לנצלנים, ל״קרים״, לאטומים 

רגשית, למתענגים, לכוחניים, למתנשאים עליהם; אי לכך התעוררה אצל המשתתפים המשאלה 

לרוקן את כיסינו ולעזוב למקום אחר.

נטיות,  של  בו־זמנית  כנוכחות  “אמביוולנטיות״  מגדירים   )2010( ופונטאליס  לפלאנש 

עמדות ורגשות מנוגדים ביחס לאותו אובייקט - במיוחד של אהבה ושל שנאה. מונח זה מופיע 

לראשונה אצל פרויד במאמרו משנת 1912, “על הדינמיקה של ההעברה״ )פרויד, 2002(, שבו 

הוא מסביר כי לצד ההעברה של חיבה כלפי האנליטיקאי נמצאת ההעברה השלילית כלפיו, 

וזו מגויסת על ידי המטופל הנוירוטי בשירות ההתנגדות לטיפול.

האמביוולנטיות היתה נוכחת בטיפול הקבוצתי כפי שהיא נוכחת בחיים. העלאת התעריף 

"הוסיפה שמן למדורה", והגבירה את אש האמביוולנטיות: היא סיפקה הזדמנות )פז( לחמוק 

העלאת  זו.  בעבודה  להעמיק  הזדמנות  סיפקה  גם  בזמן  בו  אך  הכואבת,  הנפשית  מהעבודה 

התעריף היתה כמו דחיפה להכרעה בין יציאה החוצה ובין העמקה פנימה. באופן מודע ולא 

מודע שאלו המשתתפים את עצמם אם לשלם וכמה לשלם - באופן קונקרטי )בכסף( ובאופן 

סמלי )בנוכחות ובדיבור כצורות של השקעה ליבידינלית(. 

הפגישות הבאות לאחר ההודעה על העלאת התעריף
הפגישות הבאות היו קריטיות. בדיעבד שמנו לב שנכנסנו יחד עם המשתתפים לביטוי בפעולה 

את  ההעברה.  ביחסי  והסתבכות  מועקה  על  העיד  אשר  ההתנגדות,  בשירות   )acting out(

הפגישה הבאה החלטנו לא לקיים, משום שבאותו יום נערכו הבחירות הארציות לכנסת, אף 

על פי שבפועל לא היתה מניעה לקיים אותה, שכן הפגישות הקבוצתיות נערכו תמיד בשעת 

לא  שוב  מכן  לאחר  שבוע  שגרתי.  באופן  יחד  הנחינו  שאחריה  הפגישה  את  מאוחרת.  ערב 
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התקיימה פגישה, כי המועד שלה נפל על חול המועד פסח. לפגישה שאחרי חג הפסח הגיע רק 

אחד מאיתנו, והמנחה השני אף שכח להודיע לקבוצה מראש על היעדרותו. בשבוע שלאחר 

מכן שוב לא התקיימה פגישה, כי היה זה ערב יום הזיכרון. לאחר מכן חזרה הקבוצה לרצף 

של קיום פגישות.

העלאת  על  לדבר  יוכל  אם  רני  שאל  לכנסת,  הבחירות  לאחר  שבוע  שנערכה  בפגישה 

לא  מכן  לאחר  שהתקיימה  ובפגישה  ההודעה,  על  שהגיב  הראשון  היה  רני  כזכור,  התעריף. 

לרני  אמר  אוהד  ועוקצניות:  הומוריסטיות  הערות  בשלל  הגיבו  הקבוצה  משתתפי  הופיע. 

שכבר התקיים דיון בנושא בהיעדרו, ושהוחלט לוותר על העלאת התעריף; משתתף אחר אמר: 

“החלטנו שהתשלום עולה, ואין מה לעשות״; משתתף נוסף אמר לו ש״לא מחסירים״, ובכך 

העביר לו את המסר שמי שלא בא הפסיד, ואין לו מה להתלונן. תגובות אלה השאירו את רני 

נבוך ומתוסכל, וגרמו לנו להבין שבעיני האחרים רני, שהיה הראשון שהעז לברר את עניין 

התשלום, נטש אותם בהתמודדות זו כשנעדר מן המפגש העוקב.

מֵעבר לתגובות הלא־אמפתיות כלפיו, שהגיעו דרך היפּוך תגובה, משתתפי הקבוצה עברו 

לעמדת הזדהות עמנו, שכן לאחר שהתקיפו את ההנחיה, וכך גם את המרחב הפסיכואנליטי, 

התעוררו בהם תחושות בהלה וצורך לתקן, אם כי עדיין לא מעמדה דפרסיבית, אלא מעמדה 

הגנתית.

לאחר מכן עלו בקבוצה זיכרונות הקשורים לדינמיקה של המשתתפים עם אבותיהם סביב 

היה  זה  וכמה  כסף,  לו  לתת  אביו  את  לשכנע  תמיד  צריך  שהיה  סיפר  אחד  משתתף  כסף. 

לו לחוש  וגרם  לו בילדותו בגדים לא תואמים,  משפיל. משתתף אחר סיפר איך אביו סיפק 

כי אין כסף. אוהד סיפר שבניגוד לאחיו לא קיבל מאביו דמי  שעליו להצטמצם ברצונותיו, 

כיס. לאחר מכן שאל את אחד המשתתפים אם לדעתו הוריו חסכו ממנו כסף כי הוא הומו. 

שאלה זו החלה לגעת במורכבות של יחסי אבות עם בניהם ההומואים.

כולל  רבים,  הומואים  נפרד:  במאמר  להרחבה  הראויה  קצרה  הערה  כאן  נציג  זו  בסוגיה 

כוללים  אלה  יחסים  אבותיהם.  עם  מסובכים  יחסים  על  להעיד  יודעים  הקבוצה,  משתתפי 

באופן  אביו  עם  מזדהה  אינו  שכהומו  בבן,  הקשורים  אפקטים  הצדדים:  משני  ועצב  מועקה 

המצופה ממנו, ובאב שמתקשה להכיל את בנו ולקבל אותו.

העדויות שעלו עד לשלב זה לימדו שמרגע ההודעה על העלאת התעריף נתפסנו כאבות 

דמיוניים נצלניים ופוגעניים, וכי בשלב השני עלו אצל המשתתפים אסוציאציות סביב האבות 

הדמיוניים הפוגעניים שהמשתתפים ראו באבותיהם הממשיים. תכנים נוספים בהקשר זה נגעו 

לפגיעות מיניות שעברו חלק מהמשתתפים בילדותם מצד נער או גבר, תוך הדגשה שהאב לא 

הגן עליהם מפני פגיעות אלה, מכמה סיבות: כי לא ראה או לא התעניין או לא האמין, ולעתים 
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כיוון שהפגיעות הוסתרו. ההסתרה נבעה מסיבות שונות: בושה, חשש שההורה לא יאמין ולא 

יתייצב לצד בנו, הלם או חוסר הבנה של עצם הפגיעה. 

מועקה  יחסים מעוררי  גם  על העבר, אצל חלק מהמשתתפים שררו  הדיבור  עם  בבד  בד 

עם האבות בהווה: אביו של אחד המשתתפים הלך לעולמו באותה תקופה, וכאמור אביו של 

אוהד היה מטופל במצב סיעודי קשה. הקבוצה כולה הוצפה בחרדת מוות, שחלק מהשפעותיה 

ניכרו לעין.

העזיבה של דותן
שלושה  מתקפה:  תחת  נתונים  והקבוצה  השני  המנחה  היו  חסר,  מאיתנו  אחד  שבה  בפגישה 

לעמוד  יוכל  הצטרף אמר שלא  לעזוב, משתתף חדש שרק  הודיעו שהם שוקלים  משתתפים 

בתשלום, ורני, שכזכור היה מושא למתקפות המשתתפים, אמר שאינו יודע אם ימשיך בקבוצה. 

הוא התייחס להעלאת התעריף כאל טריגר שגרם לו לשאול את עצמו מה הוא מקבל מהקבוצה 

ומה לא, ומסקנתו היתה שכבר קיבל מהקבוצה כל מה שהיה צריך.

ידע לספר על האמביוולנטיות  דותן, שבמהלך ששת החודשים שבהם היה חבר בקבוצה 

ערך,  בעלות  לתובנות  הגיע  דבר, שלא  לא מקבל מהקבוצה  הבין שהוא  הודיע שכעת  שלו, 

אין  אלה  שלמסקנות  טען  עוד  אסימונים״.  “להפיל  לו  שיעזור  פרטני  לטיפול  זקוק  ושהוא 

1925, “על השלילה״ )פרויד,  שום קשר לגובה התשלום. על בסיס מאמרו של פרויד משנת 

1999(, נציע שאמירה זו אישרה את ההדחקה בדבר העלאת התעריף כסיבה המכרעת לעזיבתו. 

משתתפי הקבוצה, כולל אלה שסיפרו על רצונם לעזוב, ניסו לשכנע את דותן לחכות לשובו 

של המנחה החסר, כדי לבדוק את מה שעובר עליו, אבל הוא התעקש שזהו המפגש האחרון 

שאליו יגיע.

דותן היה היחיד מבין השלושה שדיברו על רצונם לעזוב שאכן הפסיק להגיע למפגשים, 

ועזב את הקבוצה. העלאת גובה התשלום עוררה אצלו, כצפוי, תחושה של חסר או סירוס, וכך 

פגעה בפנטזיה שלו שהוא אינו חסר דבר. העלאת התעריף הפכה מאתגרת מדי בשביל דותן 

כמשתתף שנמצא כל העת “על הגדר״, והתלבט לגבי ההשקעה הליבידינלית בקבוצה. העלאת 

התעריף של ההשתתפות בקבוצה אפשרה לו לעשות את הצעד הזה - לעזוב ולהפסיק לשלם: 

בכסף כמו גם בדיבור.

הכניסה של אוהד למסלול העמדה הדפרסיבית והאיווי
עזיבתו של דותן ומחשבות העזיבה של רני השפיעו במיוחד על אוהד. במשך כמה שבועות 

רצופים התערערו תחושותיו כלפי הקבוצה, וגם הוא שקל לעזוב. אוהד הגיב בביטוי בפעולה, 
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כשנעדר מאחד המפגשים. בהמשך, במפגש שאליו כן הגיע, הוא נענה לעבודת הפירוש סביב 

היעדרותו ואמר לרני שחווה את איום הנטישה מצדו כהתקפה. הוא פנה לרני ואמר לו שעצם 

האמירה שיעזוב מעלה אצלו אסוציאציה של נידון למוות. אוהד נזכר בחבר מהעבודה שנפטר 

ממחלה קשה כמה שנים קודם לכן, שישה חודשים לאחר גילוי מחלתו. שישה חודשים היו גם 

משך ההשתתפות בקבוצה של דותן, שזה עתה עזב.

לאחר שאוהד חזר למפגשים ונפתח בקבוצה, הוא שב ונסוג. הוא כעס על אחד המנחים, 

שדרש ממנו לחקור מניעים נפשיים להיעדרות החריגה שהיתה לו, והתלונן שהדיון שיזם 

מגיע  שהוא  הודיע  הוא  בקבוצה.  עליו  לדבר  שרצה  אחר  תוכן  להביא  ממנו  מנע  המנחה 

לקבוצה מתוך כפייה של המנחה. התרשמנו שאוהד רואה במנחה השתקפות של הסופר־אגו 

הרצון  בין  מעיק  מאבק  של  אמביוולנטיות,  של  בשעה  לקבוצה  להגיע  עליו  הכופה  שלו, 

לאי־רצון להגיע. 

בהמשך המפגש החל אוהד לדבר על אביו כשדמעות בעיניו. באותה תקופה טיפל באביו, 

ולמעשה הפך להיות המטפל העיקרי שלו מטעם המשפחה. הוא סיפר על היום הקשה שעבר, 

ועל הליך כירורגי שאביו צפוי לעבור תוך שבוע. בניגוד לאחיו, שהיו פאסיביים ביחס לאב, 

הוא התמקם ביחסו אליו בתפקיד המבוגר האחראי. זו היתה התמקמות מעניינת נוכח הצגתו 

את עצמו כילד מקופח בהשוואה לאחיו. עמדתו החדשה נראתה כמו תיקון ליחסים ששררו 

בעבר. כמטפל באביו, אוהד הוביל קבלת החלטות ויישומן סביב הטיפול הרפואי והסיעודי. 

אוהד החל, אפוא, להתמקם בעמדה אקטיבית ביחסיו עם אביו ובטיפול בו, וזו החליפה את 

העמדה הפאסיבית, הקורבנית, שהיתה מוּכרת לו ביחסיו עם הוריו.

אבל התהליך הזה לא נעצר כאן. כמה שבועות לאחר מכן סיפר אוהד בקבוצה שלאחר 

אותו  אוהד החזיר  נוספת.  רפואית  בעיה  הכירורגי, התגלתה אצלו  שאביו עבר את ההליך 

ולכן  וימות,  בניתוח  יעמוד  מיד. אוהד חשש שאביו לא  ושם הציעו לנתחו  לבית החולים, 

שלח את תוצאות הבדיקות לחבר שלו שעוסק בתחום הרפואה. זה אמר לו שהבעיה יכולה 

אוהד  תרופתי.  טיפול  אלא  ניתוח,  דורש  אינו  מהם  שאחד  מקורות,  משני  מאחד  לנבוע 

עמד עיקש מול הרופא המטפל ושכנע אותו לדחות את הניתוח ולהתחיל בטיפול תרופתי. 

הטיפול התרופתי עבד, והבעיה הרפואית החדשה נפתרה. מבחינת אוהד זו היתה התמודדות 

עם “זכר אלפא״, עם מקור של סמכות. אוהד סיפר שעמידתו האיתנה מול הרופא בשאלת 

תפס  בחייו  לראשונה  שעה״.  תוך  “גם  למות  עלול  שאביו  במחשבה  מלווה  היתה  הניתוח 

אוהד שאביו ימות יום אחד, והסכים לאובדן הצפוי. הפירוש שאנחנו הצענו היה שהמוכנּות 

של אוהד לאבד את אביו אפשרה לו לבצע מהלך אקטיבי מרשים, שבזכותו קיבל אביו את 

הטיפול הנכון ונשאר בחיים.
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על  מעניינת  תנועה  הזמן  במהלך  עשה  אוהד  התעריף,  העלאת  על  ההודעה  לאחר 

מסלול שתחילתו באכזבה מגברים פוגעניים והאשמתם במצבו, וסופו בהיחלצות מהעמדה 

הפאסיבית. הוא בחר להישאר בקבוצה, ולשלם בכסף ובדיבור על מה שהעיק עליו, לצד 

או  מההתענגות  החסירו  שנקט  אלה  אקטים  זו.  את  זו  הזינו  ובחירותיו  באביו,  הטיפול 

מהסיפוק שהוא הפיק מהשתיקות, מהאכזבה מהאחר ומהבדידות ההגנתית. מוכנּותו לקבל 

בהדרגה  הסכים  שבמהלכו  תהליך  של  שיאו  היתה  אביו  של  העתידי  מותו  עובדת  את 

אפשר  מכול,  הגדול  החסר  שזהו  למות,  עלול  שאביו  חשב  שבו  הרגע  החסר.  את  לקבל 

רופא  מול  שלו  על  לעמוד  האנליטי:  האיווי  מסלול  על  רגליו  שתי  את  באחת  לנטוע  לו 

סמכותי, ולקבוע שאביו לא ינותח. אך האיווי הלאקאניאני רחב מזה, ומתלכד עם העמדה 

אוהב,  בקשר  העמקה  של  התפתחותי  כשלב  ב-1940  תיארה  קליין  שמלאני  הדפרסיבית 

2003(. אוהד, שאכזב את אביו בהיותו הומו,  )קליין,  וכביטוי של דאגה למושא האהבה 

וחש לאורך השנים פגוע ודחוי על ידו, ִאפשר לעצמו לבצע תיקון, ולשוב לאהוב את אביו. 

המכוער  הברווזון  על  במעשייה  כמו  אביו.  של  בלבו  המיוחד  מקומו  את  ותפס  שב  הוא 

שהפך לברבור, הוא לקח על עצמו את המשימה לבצע את המעבר מהבן הדחוי לבן הבוגר: 

להפוך לגבר אקטיבי, מטפל, אוהב ומציל חיים. הטיפול באביו, שהפך בתקופה זו למרכז 

חייו, אפשר לו הפוגה זמנית משאלת הזוגיּות, ותנועה על מסלול האיווי ביחסים עם אביו. 

באהבה  לאביו  אהבתו  את  להמיר  הדרך  את  למצוא  יצליח  שבהמשך  ייתכן  זאת,  לאור 

עמוקה לבן זוג.

העברה נגדית ביחס להעלאת גובה התשלום
המשתתפים,  תביעת  מול  להתמקם  כמנחים  אותנו  ִאתגרו  הקבוצה  משתתפי  של  התגובות 

מבלי להסביר באופן קונקרטי את הסיבות להעלאת התעריף. עמדה אנליטית זו אפשרה להם 

להעלות תכנים יקרי ערך של העברה. המחיר ששילמנו היה עמידה איתנה בפני גלי ההעברה 

השלילית שהופנתה כלפינו.

בדיעבד שמנו לב כי סוגיית התשלום עוררה תחושות אמביוולנטיות לא רק במשתתפים, 

אלא גם בנו המנחים. חששנו כי העלאת תעריף הטיפול תפרק את הקבוצה, ובכל זאת בחרנו 

להסתכן. נראה שגם אנחנו, יחד עם משתתפי הקבוצה, נמצאנו בצומת של הכרעה בין פירוק 

הקבוצה ובין חיזוק יסודותיה באמצעות העמקה של העבודה הפסיכואנליטית.

מעבר לעבודה במסגרת המפגשים בקבוצה, החלטנו לחבר הרצאה על הנושא לכנס המדעי 

החלפנו  במקביל  שלפניכם.  המאמר  את  לכתוב  גם  ובהמשך  קבוצתי,  לטיפול  העמותה  של 

לחשוב  אותנו  שדחפו  אקטים  היוו  אלה  כל  שנתיים.  כבר  שקיימנו  ההדרכה  מסגרת  את  גם 
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ועל שייכותם למטריצה הקבוצתית במובנה  והשותפות של משתתפי הקבוצה,  על הלכידות 

הפוקסיאני )Foulkes, 1964(. עיון נוסף הקדשנו לחשיבה כפונקציית הכלה במונחיו של ביון 

תומך  כמכל  רתמנו  ההדרכה  מבנה  של  והשינוי  הכתיבה  ההרצאה,  את   .)2000 )סימינגטון, 

בעבורנו.

סיכום

לאחר שנתיים של טיפול בקבוצה לגברים הומואים בתקופת “אמצע החיים״ החלטנו להעלות 

את גובה התשלום. עד אותה עת מצאנו שהדיבור של משתתפי הקבוצה נבלם תחת צנזורה, 

ושהמשתתפים מעוכבים בהשקעות הליבידינליות שלהם. תהינו אם העלאת התעריף תעורר 

חופשי  לדיבור אסוציאטיבי  כלומר אם תהיה דחיפה  האיווי,  בכיוון  חסר שידחוף לתנועה 

שיאפשר את הגחת הלא מודע, יחסיר מההתענגות וירופף קיבעונות, במיוחד ביחסים הבין־

אישיים.

זעם  כללו  התעריף  העלאת  על  להודעה  הקבוצה  משתתפי  של  הראשונות  התגובות 

לרעה  כוחו  את  המנצל  הכל־יכול,  הדמיוני  כאב  כאמור,  נתפסנו,  הקבוצה  כמנחי  וחרדה. 

בדרישת תשלום נוסף. ההתלבטות הקבוצתית שהתעוררה ביתר שאת התנודדה בין תשלום 

לאי־תשלום בכסף ובדיבור, ובין הסכמה לאי הסכמה ל״סירוס״ שנגזר על חבריה.

דותן, שהצטרף לקבוצה כמה חודשים לפני ההעלאה בתשלום, ביטא את קולם הקבוצתי 

של המשתתפים שהאמביוולנטיות שלהם ביחס לקבוצה היתה גבוהה יותר. הסבל שלו היה 

להיות  ההעדפה  ידי  על  הן  ממנו,  להימנע  כוחו  בכל  ניסה  שהוא  כך  כדי  עד  בחסר  נעוץ 

לבד ולמלא את צרכיו בעצמו, והן ביחס הבוז שגילה כלפי החקירה הפסיכולוגית בקבוצה, 

מציאת  שהצריך  רודפני  אקט  היה  האחר  עם  הדיבור  עצם  מבחינתו,  לפירוש.  ובסירובו 

פתרונות והימלטות. 

לעומתו, אוהד, שהיה משתתף ותיק, ביטא את הקול הקבוצתי של המשתתפים שנעו 

ולעלות בעקבותיו על  כלומר אלה שנטו להסכים לחסר,  יותר,  לכיוון ההסכמה לשלם 

מסלול האיווי האנליטי. אוהד הגיע לקבוצה מתוך עמדה של סירוב לשלם מחיר הכרוך 

בקבוצה  התשלום  העלאת  לאחר  והאכזבה.  הכאב  החסר,  עם  אותו  שיפגיש  זוגי  בקשר 

או להכיר  נכונותו לשהות עם החסר  נע לעבר העמדה הדפרסיבית.  ניכר באוהד שהוא 

באופן עמוק במוות הצפוי של אביו, אפשרה לו להתמקם אחרת ביחסים עם אביו ובתוך 

לשתף  )ובכסף(:  במילים  לשלם  שהסכים  בכך  ביטוי  לידי  באה  זו  נכונות  הקבוצה. 

וביחס למשתתפי  ובכאב שחש ביחס לקשר עם אביו  באמביוולנטיות, במועקה, בקושי 

הקבוצה ולמנחיה. אמנם הליבידו של אוהד הושקע בשלב זה בטיפול באביו, אך ייתכן 
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כי מהלך זה סלל לו דרך להסכמה עתידית לשלם את המחירים שבקשר זוגי. כמו אוהד, 

העלאת התעריף הביאה גם משתתפים נוספים להסכים לשלם בדיבור ולנוע על מסלול 

ולקיים  לאהוב  היכולת  להעמקת  החותרת  כתנועה  בקבוצה  הסתמן  זה  מסלול  האיווי. 

קשר קרוב ואינטימי. 

שהתעוררו  מנוגדים  קבוצתיים  קולות  הציגו  לעיל  שהוצגו  המשתתפים  שני  כאמור, 

הקבוצתי  הטיפול  כלפי  אלה שהאמביוולנטיות שלהם  את  הטיפול:  תעריף  העלאת  בעקבות 

ואת אלה שהעלאת התעריף דחפה אותם להתבוננות  גובה התשלום,  גברה בעקבות העלאת 

עצמית עמוקה, להסכמה לחסר, ולחתירה לגילוי האיווי.
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