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 פסיכואנליזה ואנליזה קבוצתית
מפלצות, רוחות וחסרי ודאויות - דיון במרחב משותף

גילה עפר

ביולי השנה נערך בתל־אביב כנס בנושא “פגיעויות במרחב המשותף“. את הכנס ארגנו שלושה 

ופסיכותרפיה  לפסיכואנליזה  הישראלי  הפורום  קבוצתית,  לאנליזה  הישראלי  המכון  גופים: 

התייחסותית, ובית הספר החדש לפסיכותרפיה. אני המלצתי להזמין את לו ארון להיות המרצה 

לעם:  פסיכותרפיה  בשם  ספר  לאחרונה  ארון  הוציא  סטאר  קארן  עם  ביחד  הכנס.  של  המרכזי 

 (A Psychotherapy for the People: Toward a Progressive לקראת פסיכואנליזה פרוגרסיבית

רב, תוך הזמנה  זמן  זה הוא ממשיך את הדרך שבה החל לצעוד לפני  (Psychoanalysis. בספר 

לחבור אליו והפניית תשומת ליבנו לצורך במעורבות חברתית והפגנת אכפתיות כלפי אוכלוסיה 

רחבה יותר.

ונציג  ההתייחסותי  הפורום  של  נציגה  לצד  ארון,  של  הראשונה  בהרצאתו  לדון  הוזמנתי 

ארון,  של  בספרו  הראשון  הפרק  של  נוסח  מעין  הציגה  ההרצאה  החדש.  הספר  בית  של 

טוען  זה  דיון במרחב המשותף“. במאמר  ודאויות:  וחסרי  רוחות  “מפלצות,  היתה:  וכותרתה 

ארון שהחשיבה והמושגים הבינאריים שולטים בחברה שלנו, ובמיוחד בפסיכואנליזה, ומונה 

רומנטיות,  לעומת  ריאליזם  רגש,  לעומת  הגיון  כמו  בינאריים,  ארוכה של מבנים  עוד שורה 

פרימיטיביות לעומת תרבותיות, וכיוצא באלה. בפסיכואנליזה הוא מצביע על הדיכוטומיות 

בין  לאנאקטמנט,  חופשיות  אסוציאציות  בין  לחוויה,  תובנה  בין  להתייחסותיות,  דחף  בין 

בטענה  בינאריים  במבנים  את החשיבה  לפרק  מנסה  הוא  הלאה. בהמשך  וכן  לקליין,  קוהוט 

הצודקת שכל בינאריות מסווה היררכיה, כלומר שצד אחד של המשוואה נתפש תמיד כנעלה 

על הצד האחר.

ב־1995, במאמרו  זכר≠נקבה. כבר  הניגודים מתייחסים לדיכוטומיה של  ארון טוען שמרבית 

על הסצינה הראשונית (“primal scene“) המופנמת, הוא קרא תגר על החשיבה המסורתית בנושא 

ואנליטיקאית  PhD, היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית, מנחה  ד“ר גילה עפר, 

קבוצתית. חברה מייסדת ויו“ר לשעבר של מכון תל־אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, יו“ר 

ומדריכה  מרצה  קבוצתית,  לאנליזה  במכון  ומלמדת  חברה  המכון,  של  המדעית  הוועדה 

הפסיכואנליטי  המרכז  של  המייעצת  והמועצה  הסגל  חברת  תל־אביב.  באוניברסיטת 

לפסיכותרפיה  האירופית  הפדרציה  של  הבינלאומי  הוועד  חברת   ,(CCP) שיקגו  של 

פסיכואנליטית (EFPP), ועורכת כתב העת האלקטרוני של הארגון. 
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זהות מגדרית אחידה וזהות גרעינית אחידה, וקבע שאנשים הם בעת ובעונה אחת גם סובייקטים 

אחידים, קבועים ולכידים, אך גם נזילים, מרובי זהות, פרגמנטריים, ונתונים לשינוי מתמיד. בנוסף, 

הוא הדגיש את החשיבות של הנזילות והריבוי:

עובדות  את  לקבל  הצורך  על  רב  דגש  הפסיכואנליטיקאים שמנו  אנחנו 

החיים, את ההבדלים בין המינים והדורות, אבל ייתכן שאנחנו צריכים גם 

להכיר בחשיבות הגדולה של שימור ההבחנות החדות הללו כל הזמן. אל 

לנו לסלק את המיגדר כקטגוריה ]...[ אך עלינו להכיר גם בצורך בזהות 

מגדרית וגם בצורך בריבוי מגדרי )Aron, 1995, עמ' 196(.

ציטוט זה מדגים את הדרך שבה מתמודד ארון עם נושא הקטגוריות הבינאריות דרך הצגת קשת 

האפשרויות הרחבה הטמונה בנפשו של כל אדם. לטענתו, בין השחור ללבן קיים טווח שלם של 

ודאות( הממוקם בין שני הקטבים  )חסרי   "undecidables" אפשרויות אפורות שהוא מכנה בשם 

זכר≠נקבה או גבריות≠נשיות.

בספרו החדש מדגיש ארון את הצורך בשלישי שיעזור להתמודד עם המתח שיוצרים מבנים 

בינאריים, ומוסיף כי התיאוריה ההתייחסותית מציגה ניסיון לנוע אל מעבר למבנים הבינאריים דרך 

הצבת עצמה כשלישי היכול לתווך בין קטבים. דומה כי ארון מנסה לשלול את החשיבה הבינארית, 

או הדיכוטומית, אולם מודע לכך שגם ניסיונו לשלול בינאריות מציב בעצמו בינאריות חדשה - בין 

המבנים הבינאריים לאלה שאינם בינאריים.

ייתכן  והאזנתי להרצאתו, חשבתי שבדרך כלשהי  ארון,  הזה בספרו של  כשקראתי את הפרק 

את  המאפיינת  הבינארית  המסורת  על  מדבר  הפרק  בינארית.  או  מפוצלת  אישיות  נושאת  שאני 

המקצוע שלנו בדיכוטומיה שהוא מציב בין האינדיבידואל לחברה, לקבוצה ולתרבות, והרי אני 

במקצועי גם פסיכואנליטיקאית וגם אנליטיקאית קבוצתית, השואפת במשך שנים לגשר בין שתי 

אופנויות הטיפול הללו.

כיצד אני מתמודדת עם המבנה הבינארי של הפסיכואנליזה והאנליזה הקבוצתית? כיצד אני 

יוצרת בתוכי את אותו שלישי המסכל את החשיבה ההיררכית?

לפני שנים רבות, בתחילת קבוצה, סיפר לי אחד הסטודנטים שלי שיש לו פנטזיה על אנליזה 

קבוצתית שבה שוכבים המטופלים על ספות, במעגל, והאנליטיקאי נע ביניהם ומטפל בכל אחד 

יכול לפנטז את הקבוצה האנליטית. אולם  זו היתה כמובן הדרך שבה רק מטפל פרטני  מהם. 

צורה  אלא  בקבוצות,  מטופלים  על  הפסיכואנליזה  של  מכני  יישום  אינה  הקבוצתית  האנליזה 

נכון  קבוצות.  של  הדינמיקה  על  המתבססות  וטכניקה  שיטה  מתודה,  פסיכותרפיה:  של  שונה 
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יותר יהיה לראותה כהרחבה של תחום מחקר הנפש האנליטי שבו החל פרויד, שאליו התייחס 

בין השאר במילים הבאות:

חברתית,  או  קבוצתית  לפסיכולוגיה  הפרט  של  פסיכולוגיה  בין  הניגוד 

שבמבט ראשון עשוי להיראות רב חשיבות, מאבד במידה רבה את עוקצו 

כאשר בוחנים אותו ביתר קפידה. אמנם נכון שפסיכולוגיה פרטנית עוסקת 

סיפוק  אחר  תר  הוא  שבהם  הנתיבים  את  וחוקרת  האינדיבידואלי  בפרט 

מסוימים  דופן  יוצאי  ובתנאים  נדירות  לעתים  רק  אך  היצריים;  לדחפיו 

נמצאת הפסיכולוגיה האינדיבידואלית בעמדה שממנה היא יכולה להתעלם 

מן היחסים של פרט זה עם אחרים. בחיי הנפש של הפרט מעורב תמיד מישהו 

אחר, כדגם, כמושא, כסייע או כיריב; וכך, ממש מראשיתה, הפסיכולוגיה 

היא בה  של הפרט, במשמעות מורחבת אך לגמרי מוצדקת של המילים, 

בעת גם פסיכולוגיה חברתית )Freud, 1912, תרגום הכותבת(

חברתית,  פסיכולוגיה  גם  במקביל  היא  היחיד  שפסיכולוגיית  האמין  שפרויד  פי  על  אף 

מאוד  המוגבל  ערך,  פחּות  משני,  תחום  הקבוצתית  באנליזה  רואים  רבים  פסיכואנליטיקאים 

במטרותיו. לעומתם אני רואה את האנליזה הקבוצתית ואת הפסיכואנליזה כשתי אופנויות שונות 

של טיפול, המתבססות על הנחות שונות, ואילו הצבתן כאופנויות דיכוטומיות היא טעות המובילה 

אלה  ועל  להן  המשותפים  הקווים  על  להצביע  מציעה  אני  זה  במקום  היררכי.  באופן  לדירוגן 

המבדילים ביניהן, במטרה להבין ולכבד, הן את הדומה והן את השונה.

האנליזה הקבוצתית ממוקמת על הרצף שבין הפסיכואנליזה לדינמיקה קבוצתית. מובן שאין 

גם  היא  אולם  מהם,  להתעלם  או  הפסיכואנליטיים  והתיאוריות  הגילויים  את  לדחות  יכולה  היא 

האנליזה  של  והחוויה  ההתנסות  מתוך  הנובעות  טיפוליות  וטכניקות  תיאוריות  בעצמה  מפתחת 

היא ההתנסות  נקודת המוצא לתיאוריה  וגם באנליזה הקבוצתית,  גם בפסיכואנליזה  הקבוצתית. 

האנליטית, בין אם זו אינדיבידואלית או קבוצתית. פוקס, אבי האנליזה הקבוצתית, ביקש לאפיין 

את האנליזה הקבוצתית כך: 

מה שנחשב לביולוגי, לעתים קרובות אינו אלא מורשת תרבותית. המשימה 

היא ]...[ להיפטר מאותן בעיות-לכאורה, כמו הבעיה של ביולוגי לעומת 

לעומת  מציאות  קבוצה,  לעומת  פרט  פסיכוגני,  לעומת  סומטי  תרבותי, 

פנטזיה )Foulkes, 1964, עמ' 77(
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אם כן, כבר מראשיתה שואפת האנליזה הקבוצתית לחמוק מהמשגות בינאריות. מחשבה זו של 

ואכן  ולהיררכיות,  לבינאריות  פתרון  למצוא  המנסה  ארון  של  החשיבה  צורת  את  מזכירה  פוקס 

אפשר לאתר קווי דמיון רבים בין הפסיכואנליזה ההתייחסותית לאנליזה הקבוצתית. דמיון זה בא 

לידי ביטוי באופן שבו אנחנו ממשיגים את טבע האדם והתפתחותו, ואת אופיו של הלא מודע. 

בפסיכואנליזה ההתייחסותית נהוג לחשוב כי יחידת ההתבוננות הקטנה ביותר כוללת שני אנשים, 

ולא אחד. הנחה זו מדגישה את האופי הבין־אישי וההתייחסותי של הפסיכואנליזה, ושל הלא מודע 

ההתייחסותי, שנוצר או מובנה על־ידי שניים. בתחום האנליזה הקבוצתית אנחנו חושבים באופן 

דומה, אולם שמים דגש רב יותר על הלא מודע הקבוצתי ועל הלא מודע החברתי, המשותף לקבוצה 

גדולה של אנשים החולקים זהות משותפת. המונח “לא מודע חברתי“ מציין את העובדה שלהקשר 

ולתהליכים החברתיים יש השפעה וייצוג בלא מודע של הפרט, והם מהווים כוח מניע שעוצמתו 

גדולה לפחות כמו זו של הדחפים. משמעות הדבר היא שהם נושא הכרחי לאנליזה, הן בטיפול 

הבין־אישי והן בטיפול הקבוצתי. וכך, באנליזה הקבוצתית, לעתים היחיד מוצב במרכז ולעתים 

הקבוצה, אולם העבודה מתרחשת תמיד בו־זמנית על כל רבדיו של הלא מודע.

אביא בפניכם עתה וינייטה קצרה מקבוצה מתמשכת שאיתה אני עובדת בבלוקים מרוכזים 

בתורכיה. וינייטה זו מדגימה את הרבדים השונים של הלא מודע העולים באנליזה הקבוצתית: 

הרובד האישי, הרובד הקבוצתי והרובד החברתי.

הפגישה המתוארת מתרחשת בזמן ההפגנות הגדולות באיסטנבול, בכיכר טקסים. בקבוצה 

שורר שקט רב, ונשמעות מספר התייחסויות להפגנות. כל המשתתפות נשמעות נרגשות ומביעות 

תמיכה בדרישות המפגינים. כלפי הן מפגינות מידה של חשדנות, מתוך ספק אם יש ביכולתי 

להבין את מה שעובר עליהן. זהו היום השני מתוך שלושה ימי עבודה מרוכזים בקבוצה.

אחת המטופלות בת 36, נשואה ואם לילד, היא בת למשפחה דתית מאוד. לאמה קשה לקבל את 

העובדה שלאחר לימודי הרפואה היא החלה להתרחק מן המסורת המוסלמית. אף על פי שבדרך 

כלל היא מפגינה ערנות במפגשים, היום היא שותקת. לבסוף היא מספרת שחלמה הלילה שהיא 

נוסעת לבית ילדותה, למקום שבו מתגוררים עדיין הוריה ושתי אחיותיה. בחלום היא נכנסת לחדר 

היא  בילדותה.  להתכסות  נהגה  שבה   )quilt( פוך  שמיכת  למיטתה  מתחת  ומוציאה  גדלה,  שבו 

מחבקת את השמיכה אבל המוני זבובים נדבקים אל השמיכה ונצמדים לראשה. היא מנסה לגרש 

אותם אבל לשווא. אז היא נותנת לאחותה את השמיכה כדי להיפטר מהזבובים, אבל הם ממשיכים 

לחדרה  חוזרת  היא  דבר.  לעשות  ביכולתה  אין  אבל  מאוד,  אותה  מטריד  זה  לראשה.  להיצמד 

ושואלת את אחותה איפה השמיכה. האחות עונה לה שהיא החזירה אותה למקומה שמתחת למיטה.

המטופלת נראית כנתונה בחרדה גדולה בעת שהיא מספרת את החלום, וכאשר היא מסיימת 

לספר היא משתתקת. שאר המשתתפות מתחילות להעלות אסוציאציות לחלום. אחת מהן אומרת 
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guilt. אחרת אומרת שהיא מרגישה כמו האחות שאינה  quilt מזכירה לה את המילה  שהמילה 

יכולה לעזור למטופלת, ושלישית אומרת שהשמיכה נראית לה כמו זיכרונות ילדות שאי אפשר 

להיפטר מהם. בעקבות האסוציאציות אומרת החולמת שהיא אכן מרגישה אשמה גדולה מאוד 

כלפי אמה המוסלמית, שהיתה רוצה שהיא תלבש את החיג'אב. היא אמנם מסרבת ללבוש אותו, 

אבל הסירוב מעורר בה תחושות אמביוולנטיות. היא מוסיפה ומספרת על המהלך שעברה עד 

חסרת  אחותה  היתה  כאילו  מרגישה  לזו שאמרה שהיא  מתייחסת  מכן  ולאחר  החיג'אב,  הסרת 

האונים, ומוסיפה שאמנם אתמול היא הרגישה שה“אחיות“ בקבוצה לא תמכו בה כאשר הציגה 

בעיה מסוימת. לבסוף, בהקשר של ההפגנות בכיכר טקסים, כאשר חברות הקבוצה מדברות על 

כך שקבוצות מסוימות של מוסלמים לא תומכות במפגינים, היא נזכרת שחמש־עשרה שנה קודם 

במפגינות.  תמכו  לא  דתיות  הלא  וה“אחיות“  מוסלמיות,  נשים  למען  בהפגנות  השתתפה  לכן 

משתתפת אחרת בקבוצה מודה לה ואומרת שזה מבחינתה גילוי, להבין שאותן נשים מוסלמיות 

שהפגינו אז היו אמנם אחיות שנלחמו למען אותם אידיאלים שבשמם נאבקים היום.

לעבד  שאפשר  חלום  של  הרבדים  כל  את  מדגימים  סביבו,  בקבוצה  והעבודה  הזה,  החלום 

החלום  על  העבודה  החברתי.  והרובד  והקבוצתי,  הבין־אישי  הרובד  האישי,  הרובד  בקבוצה: 

חברות  כלפי  וגם  הוריהן  כלפי  שלהן  האשמה  לתחושות  להתייחס  הקבוצה  לחברות  איפשרה 

שבו  החברתי  לרובד  וגם  ביניהן  הבין־אישיים  ליחסים  גם  להתייחס  מקום  מצאו  הן  הקבוצה. 

מדינה שלמה נקרעת בין דת לבין חילוניות, קרע המקבל שיקוף בלא מודע ובמודע של כל פרט 

בחברה. אופן עבודה זה הוא ייחודי לעבודה הקבוצתית.

אם כן, אני יכולה להיות מטפלת “בינארית“: אני נמצאת בין הפסיכותרפיה לפסיכואנליזה, 

הפרטנית  הפסיכואנליזה  בין  אובייקט,  יחסי  של  לתיאוריה  ההתייחסותית  הפסיכואנליזה  בין 

לאנליזה הקבוצתית. אולם אינני מאמינה שצריך להתייחס אל תיאוריה או גישה כלשהי כאל 

האפשרות האחת והיחידה, האור המוביל, התשובה הבלעדית. אינני מאמינה בבחינה בינארית 

של התיאוריות ואופנויות הטיפול. משום כך, גם בפרקטיקה שלי אני נעה בין כל התיאוריות 

הבינאריות כביכול. אני מכבדת את ההבדלים ביניהן, אולם מוקירה גם את הדומה.
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