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ניתן לפרק את החוויה המלווה את הנערה החותכת בגופה לארבעה מימדים שונים: הכאב, 

הלבד, העדרן של מילים מתקשרות וזעם. לנערות אלו אין שום יכולת להרגעה עצמית, ואין 

הסכין הופכת לכלי   פנם שירגיע והן נאלצות לחפש דרך אחרת להרגיע את הכאב.אובייקט מו

 רגיעה שהזולת אמור לספק.-אחזקה-ממשי שמספק את הכלה

כל ניסיון לדיאלוג עם עולמן הפגוע לא מביא לשינוי.  הזעם שזור בחוויות הקודמות ואז הוא נחווה 

הטיפול צריך לאפשר לנערה החותכת לגלות  זהו זעם מנותק ולא מכוון לאובייקט.  -כבלתי פריק 

בעצמה את האפשרות לטפל בעצמה אחרת.  השחזור הוא חוויה שהמטפלים עוברים יחד עם 

 המטופלת.  החיתוך מאפשר לשני הצדדים להיות במגע עם הרגש הבלתי נסבל.

 

The experience of the girl who engages in cutting herself can be 

characterized along four aspects:  pain, feeling of aloneness, the absence of 

words and rage.  These girls' capacity for self soothing is often limited and 

they seem to lack an introjected comforting object. As they search for 

alternative ways for relieving the pain, the knife becomes the holding and 

containing object replacing the human object which does not exist. 

Any attempt to get in touch with their inner world usually fails in bringing 

the change.  The rage which derives from past experiences is perceived as 

non dischargeable and is therefore detached from the object and from the 

self.  Psychotherapy allows these girls to discover the possibility to treat 

themselves differently.  The restoration is an experience which the patient 

and the therapist go through together, as the act of cutting enable both of 

them to be in touch with the intolerable feelings.      
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 –ארבעה מימדים שונים:  הכאב לאת החוויה המלווה את הנערה החותכת בגופה  לפרקניתן 

  העדרן של מילים מתקשרות וזעם. –הלבד 

חוויה בלתי נסבלת שמביאה לאקט אפשרי של וצרת נ ארבעת המימדיםכאשר חוברים יחד 

ה הזו מתוך הרצון נסה להתבונן  בתופעניעה עצמית כדי לנסות ולתקן או למחוק חוויה זו.  צפ

הנחת העבודה שלי היא להבין מה היא החוויה של הנערה שאוחזת בסכין וחותכת בגופה.  

 .  מוחלט חוויה בלתי אפשרית המביאה לחוסר אוניםבשמדובר 

 לאחר מכןברצוני להרחיב מעט בתיאור כל אחד ממימדי החוויה שמניתי.   לאחר הצגת הנושא

ת לנסות ולתת מענה לנערה החותכת, שמעבירה מסר כל כך אתאר כיצד ניתן במסגרת טיפולי

  בלתי אפשרי. 

  מהו החיתוך?

אני מבחין בין פגיעות שמטרתן  . פציעה, בֵ מדובר בפגיעה פיזית מכוונת בגוף לא לשם קישוט

 לרוב בחיתוכים עדינים, שאינם משאירים מדוברגרימת נזק לגוף לבין פגיעות שאינן יוצרות נזק.  

, כיוון שגם אכילת יתר או פגיעה עצמית לבין פציעה עצמיתבין  יש להבחיןוח הארוך.  צלקת לטו

 שתיית אלכוהול הן בגדר פגיעה אך לא פציעה.  

נקודה זו חשוב ונת לשינוי מצב רגשי בלתי נסבל. יעה אינה התאבדות והיא מכוצמטרת הפ

דל המרכזי טמון בכך להדגישה תופעת הפציעה העצמית מובדלת מהניסיון לאובדנות. ההב

שהפגיעה הקטלנית על מנת למות אינה משאירה שום פתח לתקווה, לפחות לא בזמן האקט. 

ההתאבדות כאקט לא מנסה להעביר תקשורת אלא להפסיק אותה.  בניסיון ההתאבדות האמיתי, 

  אם יש דבר כזה, אין ניסיון ליצור קשר או להיות במגע אלא קיימת המשאלה להפסיק את המגע.

ישנה עדיין תקווה שיש מי ששומע או אך יעה העצמית ישנו ניסיון להפסיק כאב צגם בפ אמנם

בעצמה לאחר שהיא חשה ייאוש  לחתוךמטרה לגרום לרגש, ליצור רגש.  הנערה מגיעה הרואה.  

מכל ניסיון לעזור לעצמה בדרך אחרת, או כפי שבדרך כלל מצפים, דרך דיבור. ברוב המקרים 

ת לעין או נגלית לאחר זמן מה, והמטרה הינה בברור לייצר קשר ומגע.  הפרדוקס הפציעה נראי

היא רוצה  –היא לא רוצה להרחיק שבביצוע החיתוך לשם יצירת קשר חוזר על עצמו שוב ושוב. 

 לקרב.

אני רוצה להתמקד בתופעה של חיתוך בעור, שיטה אחת מני רבות לפגיעה עצמית מכוונת )כמו 

ל הגוף, יצירת כוויות, דפיקה של הראש בקיר ועוד(.  החיתוך מעניין על רקע כיבוי סיגריות ע
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המחשבה שילדים כל כך נרתעים ממראה הגוף החתוך, מגיבים אליו באימה וצועקים לאימא 

שתרגיע ותחזיר את הגוף לקדמותו.  מראה הגוף המדמם מעורר אימת מוות והתפרקות.  הילד 

על יכולה להצילו.  ילד שנחתך -ה שהיה קודם.  מבחינתו רק דמותאינו יודע שהגוף יחזור להיות מ

ממהרים לשים לו פלסטר כדי שהדם לא ירד, דבר המעורר התפרקות ואבדן.  "העצמי המתפרק" 

הוא חתיכת עור שמאחה את  -מתוך מטפורה של עור מסבירה למה הפלסטר כל כך חשוב  

תפרקים.  אל מול חוויה חזקה זו  בוגרת הקרע.  זו האם שמסוגלת לחבר חזרה את החלקים המ

החותכת עושה את הצעד ההפוך וחותכת בכוונה את גופה.  יש בחיתוך כמעין היפוך של החשיבה 

 והרגש של הילדה שנפגעה בגופה.

 ואין שם אף אחד שמחבר.  

בתנאים ייתכן שאני מניח שהחיתוך הוא דרך לטיפול עצמי בתנאים שהנערה חיה בתוכם.  כלומר, 

  בהן היא חיה אין לה שום ברירה אלא להגיע לפציעה.

 אב.ת  ּכתחושַ  

הוא כאב נפשי, שלא ניתן בשום דרך להפסיקו.  הרבה הכאב הנפשי שמתואר על ידי בנות אלו 

שזהו ניסיון  טועניםורים בספרות ביחס לחיתוכים או שיטות אחרות לפגיעה עצמית יאמאד מהת

מביא  מעין קונקרטיזציה של החוויה הרגשית.  הכאב ,לתרגם את הכאב הנפשי לכאב פיזי

   לשחרור חומרים אנדורפינים שיוצרים הרגעה, כמעין "הרדמה" של הכאב הנפשי.

 Van Der Kolk (1חוקר )  שעסק רבות בתחום הפגיעה העצמית טוען שהתנהגות הפציעה

הוא מביא לכך תמיכה  פקט שניתן להפיק מחומרים אופיאטיים חיצוניים. העצמית מייצרת את האֵ 

-מניסויים עם בעלי חיים )שוקים בלתי נמנעים( וממחקר עם לוחמי ויאטנם שאובחנו כסובלים מ

PTSD   והגיבו בתגובה אנלגסית לאחר שנחשפו למראות מהמלחמה.  נתונים אלו משמעותיים

שרת כיוון שעל רקע הידיעה שרבות מהבנות נחשפו בעברן להתעללויות, הפציעה העצמית מאפ

 לייצר מצב של אנלגסיה או הרגעה.  כך עצם החיתוך מביא לאו דווקא לכאב אלא להפסקתו!

שום אין מתמשכת של חוסר אונים מוחלט.   לנערות אלו  החווית הכאב מביאה באופן טבעי לחווי

הן ושימוש באובייקט מיטיב ,  דרךלא הפנימו מעולם דרכים להרגעה הן יכולת להרגעה עצמית, 

לחפש דרך אחרת להרגיע את הכאב.  הפציעה העצמית היא דרך להחצין את הכאב,  נאלצות

שברוב המקרים נוצר דרך הפנמה של כאב שהגיע מן החוץ פנימה )טראומה, נטישה, התעללות 

 וכדומה(.
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עור ממלא מספר פונקציות -עור".  לדידו, האני-:  "אני EGO-SKIN-פיתח את רעיון ה( 2)אנזייה 

מעין שק מכיל.  הוא משמש להכלה, להפנמת  ,פש, במקביל לתפקיד העור הפיזישל אחזקת הנ

הפונקציה המחזיקה מן החוץ )האובייקט המיטיב(.  הוא גם המעטפת השומרת מפני פגיעה 

מבחוץ.  הוא המבדיל בין החוץ לפנים ועל שטח העור נוצר המגע עם האובייקט )האם(, המגע 

 המלטף והמרגיע. 

על העור היא גם התקפה על ההכלה, על ההגנה, האחזקה והחיבור לעולם.  אם כן, ההתקפה 

הנגיעה בעור איננה   היא איננה. –הנערה שחותכת מסמנת בכך גם אמירה ביחס להכלה מבחוץ 

 חוויה נעימה ומרגיעה אלא הופכת לחווית הרס ופגיעה, לחוויה רעה.

 תחושת  הלבד והריקנות.

 הזהאז תגיד לי מה לעשות עם הסבל 

 הראש פועם הדמעות זולגות

 נמאס לי לבכות כל יום

 ומה יהיה עלי? החלשה, הפגועה

 אין לי כלים לעבור את זה

 אין לי איך

 אין לי עם מי

 זה לא הוגן מה שקורה פה

 יש לי רק את הסכין

  לחתוך את הבדידות.......

 

 (3) שיר מאת "איריס", מתוך אתר "במה חדשה", וברשותה.

 

 ני אדם יביאו להפסקת הכאב לא קיים.האמון בכך שב

הן ברמה הפיזית והן ברמה המטפורית היא תמיד  -הסכין הופכת להיות גם האובייקט המרגיע  

החוויה הינה "הסכין היא החברה הכי טובה שלי".  שם.  בשני מקרים שמעתי את הניסוח : 

 כאב ומפיגה בדידות.היא ממשית, מפסיקה סר הקיים בעולמן.  שהסכין מסוגלת למלא את החֵ 
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החוויה המתוארת על ידי החותכות היא תחושת לצד תחושת אי ההכלה,  ,לחווית הכאבהמשך בֵ 

לבד ונטישה.  רובן מתגעגעות או משתוקקות לקשר אוהב, לקשר אידיאלי של המצאות תמידית, 

  . MATERNAL PREOCCUPATION" (4)" של נוכחות דומה למה שמתאר ויניקוט במאמרו

נערה שנהגה לחתוך .  לצרכים הבסיסיים שלו ומגיבהמכוונת כל כולה לצרכי התינוק, מזהה  האם

, היא הרגישה 12תה בת יאת עצמה סיפרה בראיון קבלה שאחרי שאימה נפטרה כאשר הי

שכולם מטפלים בה אבל לא נמצאים איתה.  לדוגמא, תמיד ניקו וסידרו אחריה ולא ביקשו ממנה 

מה קורה לה.  אחרי מספר שנים כשפגעה בעצמה  חד לא שאל אותהלעשות דבר, אבל אף א

"אבל אני הייתי לגמרי  –והיא אומרת   אמרו לה "מה את רוצה?  כל כך דאגנו לך וטיפלנו בך!"

 לבד, לי אף אחד לא הקשיב".  

 

ויניקוט כותב שיש בני אדם שחוו כשלון כל כך חמור בסביבה התומכת הראשונית שהם מרגישים 

ם של האם הם ניות פירושו לא להתקיים, כי הפַ ַראו לא התחילו אפילו להתקיים.  לא לה  כאיל

 (.5האישור שהוא מרגיש )

נתק ברצף נוצר ו, בהעדרההתינוק לא מסוגל לעכל את העדרה של האם, כשטראומה נוצרת כך, 

ת המשפט סר בחוויה העצמית של האדם.  התינוק אינו מבין אהחיים.  מה שנותר הוא החלל החַ 

יוכל להשאר רגוע  בשלב מאוחר יותרהוא מגיב באימה ובכעס.  רק  לכן"אני כבר באה!" .  

 ידיעה שההבטחה תקוים והדמות המופנמת של האם קיימת גם ללא נוכחותה.ב

נוצר מצב נפשי שבו ההשתוקקות להיות לא לבד הופכת בעצמו למצב נפשי מחריד שמלווה 

ישנה תחושה קבועה של הזדקקות לקשר אך עם אמונה שאין   ב.שוב ושו ולהיפגע להינטשבפחד 

 ..  הממשות היא לא הזולתהדבר כז

הנחת היסוד היא שהתינוק אינו יודע האם אכן קיימת, כי מבחינתו החוויה הפנימית היא של ריק, 

 .  מכאן שהחוויה הפנימית היא של "אין".והיעדרותחסר 

 

שכת של עצמי אהוב.  במקום זה הוא חווה ריקנות וצורך לילד הנטוש אין חוויה קוהרנטית ומתמ

מתמיד להתמלא מבחוץ באהבה, תמיכה ומגע בלתי פוסק.  אך זה לעולם לא מספיק והבדידות 

 והייאוש תופסים מקום מרכזי בהרגשה הקבועה.  כך ישנו צורך לקבל, אך זה לעולם לא יספק.



 7 

הדמות  והיעדרלהחיות את חווית ה"לבד" ייתכן והחוויה דומה אצל הנערות הללו, שממשיכות 

מתעוררת ביתר שאת מול הצורך או האפשרות המחודשת ליצירת קשר, כפי החוויה המיטיבה, 

שהיא מוצעת על ידי המטפל.  הפיתוי של הטיפול נתפס כמסוכן מדי, כמו לחוש מחדש את 

 החרדה הנוראית שבסיסה בהכרה שהדמות אליה מצפים איננה.

ערכי, שנובע -דו-ית ההיקשרות מניח את קיומו של סגנון שהוא קורא לו החרדבולבי, בתאורי

מדפוס התקשרות שמתעצב בהתנסות של התינוק עם אחרים משמעותיים.   דפוס זה יוצר דגם 

ערכי מבוסס על התגובה -דו-עבודה פנימי המוכלל למערכות יחסים בעולם בבגרות.  הסגנון החרד

מהאם והמפגש המחודש איתה.  הדפוס מאופיין בייאוש, כעס  הרגשית של תינוק לאחר פרידה

דחייה וחרדה, ובבגרות בחוסר בטחון בתגובות האחר, תשוקה עזה לקרבה וסימביוזה, פחד מ

 (.6ורגשות מנוגדים כלפי האחר )

 

דרך הפנמה של חוויות מרגיעות מוקדמות.  במהלך ההתפתחות הילד לומד לשאת חוויה של לבד 

ישנם מצבים בהם האובייקט  תיצור חיפוש מתמיד לאובייקט חיצוני שירגיע.תקלה בהפנמה 

הסכין הופכת לכלי ממשי שמספק את מה שהזולת     המרגיע הוא לאו דווקא אובייקט אנושי.

 רגיעה.-אחזקה-אמור לספק וזו תחושת ההכלה

 

ת ביחסים מצב שבו לא מצליחים ליצור קשר עם אחרים, העדרותם של חברים, תחושת אי נוחו

ותחושת ניכור או שונות מאחרים הן תחושות שמדווחות ומוכרות אצל בנות שחותכות.  זהו 

( ומפני חוויה של רוע, ועל Aloneness( )7הניסיון להתגונן מפני החוויה הפנימית של ה"לבדיות" )

 כך אפרט בהמשך.

 

שות".  לא פעם תחושה של "אין ממ, ותהריקנות היא תחושה שמתוארת הרבה מאד ע"י חותכ

הריקנות משמשת באופן פרדוקסאלי גם מקור לחרדה אך מקור להגנה וניחומים. התחלת הנגיעה 

בקשר, במגע  או במפגש מיטיב מביא לא פעם להחרפה של החרדה, שוב, מתוך תחושה 

שמדובר בהבטחה שקרית או באכזבה מתקרבת ובאה.  החוויה תמיד היא חוסר יציבות, של 

 של העלמות.  נתינה ונטישה,
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כים עם סכין, כי לא רציתי חתהייתי חותכת את עצמי בידיים, עושה לעצמי  ..."כותבת נערה:  

רציתי לחיות, רק בשביל להרגיש משהו.  שנים לא הרגשתי כלום:  לא כאב, לא עצב,  –להתאבד 

 שום דבר.  הייתה בי ריקנות עצומה." –לא בכי, לא פחד, כלום 

 

לא מעט שירים מתארים עד כמה הסכין הופכת   אה חזרה את תחושת הקיום.הסכין היא זו המבי

 מחבר.  אובייקט בטוח, מרגיע ולגם בממשות,  פרדוקסאלילאובייקט שבו בפנטזיה אך באופן די 

שיחבר חזרה את ההתפרקות, שיהיה איתן  אדםרוב הבנות שחותכות מחפשות אחרי החיתוך 

 ?ראולי הן כן רוצות פלסטברגע הזה.  

 .  בתקופה זו היא חותכתמתחילת הטיפול, מכתב ורדהאני רוצה להקריא מכתב שקיבלתי מ

כי בהמשך אקריא מכתב שהיא כותבת בתקופה שהיא הפסיקה לחתוך  זאתאני מציין   .בסתר

בגופה.  אני מביא את המכתב במלואו למרות אורכו כי כל ניסיון לקצר יעשה עוול למכתב 

 ערך במסגרת הקהילה הטיפולית למתבגרים במכון סאמיט.הטיפול נ המדהים הזה.

 

 "לצוות, 

 אף אחד לא יכול. –סוג ההחזקה שאני צריכה אתם לא יכולים לתת לי 

אני מרגישה שאני עושה לכם עוול מרגישה שאני לא מסוגלת לכלום אבל ממש לכלום ומכל 

היות לבד.  לב במיטה והרצונות ש"אמורים" להיות לי אני רק רוצה דבר אחד באמת וזה לשכ

 בידים עליי.כאנשים מ

סוג הדרישות המעטות והפשוטות שאתם מציבים לי מבחינתי הן גרנדיוזיות.  חרדות ומצוקות 

זה הדברים היחידים שלמעשה נותנים לי את ההרגשה שאני חיה.  בלעדיהן רוב  ןלמיניהנפשיות 

י היא הדבר הגרוע מכל, זה בלתי הזמן אני פשוט מתה מבפנים והריקנות החלולה הזאת בשביל

 נסבל.

קרי יזאת בעצם הסיבה שאני לא רוצה לקחת תרופות, בעצם לא רוצה טיפול.  המרכיב הע

הגדולות של החיים ופחד מהדברים הכי  הדרישותשממלא את הוויתי הוא הפחד.  פחד מ

בוד לקהילה טרוויאלים וזניחים בחיי היומיום של בני האדם ולכן אני משותקת.  ועם כל הכ

 י מצטערת להגיד שאני לא רואה שום דבר ואף אחד מלבד את עצמי.ולמשמעות שיש לה אנ

"מה עוד את -דני, שאלת אותי לא מזמן "מה חסר לך?" אני בחרתי להתייחס לשאלה הזאת כ

 רוצה מאיתנו שלא נתנו לך? ובכן התשובה היא כלום.
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וי שקיבלתי מכם הן ברמות שלא חשבתי האהבה, התמיכה, הדאגה, האכפתיות, ההקשבה והליו

לחינם.   שהכולשאפילו קיימות והם לא פעם ולא פעמיים ריגשו אותי עד כדי דמעות, אבל עצוב לי 

עצוב לי שפעם אחר פעם אני ממשיכה ואמשיך לירוק לכם בפרצוף כי המלחמה שלכם היא 

 שלי.וזו לא המלחמה  ונורמאלייםלהשמיד את החולי ולחיות חיים בריאים 

המאבק האמיתי שלי הוא בלהשמיד את עצמי ולהרוס עד היסוד.  יש כאן ניגוד אינטרסים ואני 

 יכולה להגיד בוודאות שהמטרות שלנו לעולם לא יהיו חופפות.

אני יודעת שהחיים בכללם הם זיוף אחד גדול אבל החיים בסאמיט של התקדמות, צמיחה ושיקום 

ט לא מאמינה בהם ונמאס לי כל פעם מחדש לשקר ולרמות הם זיוף עוד יותר גדול כי אני פשו

אתכם.  צורם לי להיות במקום ששואף לטוב ועושה את כל המאמצים בעוד שאני פועלת בכוון 

 הפוך.

עד כמה שהייתי רוצה לעולם לא אוכל לשבור את המעגל ההסתרה, הסודיות והשקרים שבו אני 

 יא, אף פעם לא אוכל לתת לכם להכיר אותי באמת.שרויה ועם כל ההקלה והניקיון הפנימי שזה יב

בנוסף לכל זה, התלות שלי בכם מבהילה ומחליאה אותי ואני לא יודעת עוד כמה זמן אוכל 

להמשיך ככה.  אני לא יודעת למה אני כותבת את המכתב הזה, אולי כדי שהדברים יהיו ברורים 

 יותר.

עת שאתם לא יכולים אולי אני בעצם אומרת אני לא מבקשת מכם שתזרקו אותי מכאן כי אני יוד

 שאני לא אוכל להמשיך כך עוד הרבה זמן.

 .ורדה, שלכם

היא   שחשה כאשר מבינה שלא מסוגלת לקבל את מה שמבקשת.הנורא כותבת על העצב  ורדה

רוצה להתרחק, להיות לבד להרוס כי היא מתחילה להרגיש את החיבור.  הפיתוי לקשר מתגמל, 

 פגיעה נוספת בעתיד.ֵמַזֵמן הינו מסוכן מאד כי הוא מייצר מבחינתה אשליה ו אכפתי, ואוהב

 העדרן של מילים.

 שכל ניסיון לדבר על עולמן הפגוע לא הביא לשינוי. החוויה הבסיסית היא

 מספר כותבים התייחסו למצבים בהם נעדרת שפה רגשית שמובנת לזולת.

, ישנו אזורים (8) לפי בלינטאפשרי אף במילים.  במצבים אלו לא נוצר דיאלוג מובן והמגע אינו 

ומי שפועל מתוכם אופן השמוש שלו במילים אינו   Creation-ו  Basic Faultנפשיים המכונים 

זהה לאופן שבו מבוגרים משתמשים בהם ואז המשמעות אינה זהה.  ההבחנה של בלינט בין 
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היכולת להשתמש ב"שפת  היותו של אדם בשלב הראשוני לבין מתקדם יותר היא על פי

זהה.  חסר החיבור שמאפשר  רגשיתהמבוגרים".  מילים אז קיימות כמובן אך אין להן משמעות 

דיאלוג מובן, אין תקשורת )רגשית(.  במצבים אלו המגע אינו אפשרי אף במילים.  דממת אלחוט, 

 במובן החוויתי.

 הנערות האלה מטיילות באזורים אלו.

Mcdougal  (9 מדברת ) על ביטוי בפעולה, כלומר פעולה כתחליף למחשבה בכל פעם שההגנות

הרגילות שלנו כנגד מצוקה נפשית מתמוטטות.  אם היתה אפשרות לבטא את הרגשות ולפרוק 

 אותן במילים, אזי לא היה צורך בחיפוש אחר שפות אחרות.  

אך אין שום הפסדה האדפטיבית שבה לכאורה מתקיים דיאלוג  של  (10,11ישנם תאורים )

ועל העובדה שיש ריקנות מאוביקטים מופנמים   AS-IFאחיזה רגשית.  הלן דויטש מדברת על 

 . מיטיבים ולכן יש קושי ביצירת הקשר

 

מדובר במצב בו אדם אינו מסוגל להיות בקשר עם האחר מתוך חוויה שבה חסרה הפונקציה 

ישנן מילים, ישנו   הפגיעה.שתאפשר את יצירת המגע דרך השפה, כפי שנוהג המבוגר ללא 

 לזולת.הרגש ואין תקשורת.  אין אמון שלמילים יש משמעות 

 

למילים אין ערך בינאישי, כאשר האדם שאיתו מנסים להיות במגע פוחד מקשר אנושי, פוחד 

אחר חוויות מהתלות שהוא עלול לפתח, חווה חוויה תמידית של ריקנות, בדידות ואימה, ומעורר בַ 

 .דומות

ול עוסק בראש וראשונה בשאלת הקשר או המפגש, כשאלה קריטית לקיומו של התהליך.  הטיפ

כיצד ניתן ליצור מפגש עם אדם שמרכז הפגיעה שלו טמון ביכולתו להבחין בקיומם של אחרים 

 וליצור עימם קשר?  האם ניתן בתנאים אלו ליצור סיטואציה שנכנה אותה "טיפול"?  

תמש במושג אלקסיטימיה, כמושג שתאר מטופלים שלא לר( השמתוך מו 12) סיפנאוס 1972-ב

הבינו את אשר הם מרגישים וחסרו את המילים לתאר את הרגשות לאחרים.  מטופלים אלו היו 

במצוקה וחשו כאב רגשי אך התעקשו על כך שאין להם בעיות, שהחיים טובים והם לא מבינים 

אחר שהצמידה לר.נערה שהגיעה למיון יפור שלהם היה שלא היה להם סיפוסמה לא בסדר.  ה
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לזרוע מגהץ חם, נשאלה למה עשתה זאת , השיבה שאינה יודעת, היא חייכה ותארה שהכל 

 בסדר.  אותה נערה חצי שנה קודם קפצה מקומה שנייה, ונהגה לחתוך את עצמה ביד.  

מתחת  לנערה זו לא הייו מילים לרגשותיה, אך שתיקתה רעמה.  היא לא נתנה רמז למתרחש

בלתי נסבל, תחושת אי ההכלה לצד הנטישה, הריקנות וחוסר זו דוגמא לכך שכאב   למסיכה.

 להרגשה שלמילים אין ערך רגשי.   יםהאמון מצטרפ

 מתעוררת השאלה אם כן כיצד להשתמש במילים כך שיתחיל מפגש מובן ואוטנטי?

 תהליך המפגש ישנו אלמנט הזעם.ואם זה לא מספיק כדי להפריע לֵ 

 הזעם

" רוב הנשים הללו לא מסוגלות לגעת בכעס אלא רק להוביל את זה פנימה כמו ציפורן חלודה" 

 (.13) (ריאן ריץ'דמתוך שיר של א)

ישנו קשר הדוק בין המימדים הקודמים לבין הזעם.  אמא לא נוכחת או פוגעת, סביבה משמידה 

.  ועם ת יביאו  באופן טבעי לזעםהלבד ואי היכולת לתקשר או להיות מובנ ולא אמפתית, הנטישה,

 זאת הנושא מורכב יותר.  

 אלוכשאני בא לדבר על הזעם איני מתכוון לעצם תחושה של כעס או רצון לנקום בלבד כיון ש

ת.  מדובר על תחושה שהזעם שזור בחוויות הקודמות ואז הוא נחווה ואוניברסלי ותכמובן חווי

זהו זעם מנותק ולא הכעס וריכוכו.   הפחתתיא לידי כבלתי פריק, דהיינו, ללא שום יכולת להב

  Acting outתוקפנות, או אינו נחווה כזעם על ידי הנערה עצמה.  אף מכוון לאובייקט, לרוב 

בכלל באים לידי ביטוי כאשר אין אפשרות להרגיש, במיוחד רגשות של עצב או דכאון.  במצב כזה 

 שזה לא יהיה(.   ה)מניתן להרגיש  אהתוקפנות באה לבטא את מה של

הרבה מקרים של פגיעה עצמית מלווים בהסבר שזו דרך לשליטה עצמית, כדרך לרסן תחושה 

פנימית של חוסר אונים וכעס.  במפגש עם המציאות מתעורר מחדש רגש שאין שום דרך לעצור 

 ,תזולישנה המחשבה שהכעס יגרום לַ  .אמצעי לביטוי הזעםכשהחיתוך משמש כ או להפסיק אותו,

חזרה לאחר שהוא נחווה  ויחזוריביע חרטה,  ,יבין, יצטערהוא לשינוי ביחסו.   ,אליו מכוון המעשה

 אולי יש כאן אפשרות שהזעם היא דרך לקשר ומגע.    כנוטש.

הכעס לא מבוטא לרוב באופן ישיר וגלוי, הוא חבוי מתחת לניסיון לרצות או להשיג הכלה, לעיתים 

הרבה נערות שחותכות מגיעות מרקע וסביבה שלא   בור על הכעס.יש התקפי זעם, אך אין די

 Linehan (14.)נתנה מקום לרגש של כעס או יצרה חוסר תקפות לרגש זה, בשפתה של 
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לא פעם מתארות עצמן החותכות פנים".  חוויה קרובה לזעם הינה חוויה עצמית של "הרע בִ 

  יד מגיע רגש האשמה, הכעס העצמי.חיתוך כמעט תמהלאחר   כ"רעות".  הרוע נמצא בפנים.

     אלו הן הגנות מפני העדרותו של אובייקט מיטיב ודרך להמנע מלחוש את דכאון הנטישה.

 

חשה לבדה, נטושה וללא מציף ועד כמה ניתן להיות במגע עם נערה שחווה עוצמה כזו של זעם 

 ?אמון באחר

 

כי זה מכתב ארוך.  מכתב זה נכתב , הפעם חלקים ורדהאני רוצה לצטט מתוך מכתב נוסף של 

, הדיבור כפי שמתם לב ישיר, רגשי וברור אך עדיין קיימת בתקופה שהיא כבר אינה חותכת

 התמודדות עם הרבה כאב, פחדים וכעס.

 המכתב בולט ביכולת להביע את הכעס הזה ישירות, דבר שלא התרחש עד אז.

 ור של הכאב.הרצון ליחד ותאצד ל,  זעם, אך תקשורתימבטא המכתב 

 

 לדני,

אני כותבת לך את המכתב הזה בשבת בבוקר וקשה לי לכתוב אותו כי כמה שכעסתי עלייך 

כמו כל הרגשות שאני מרגישה אותם בעוצמה  ,ביומיים האחרונים הכעס הזה הולך ומתפוגג

 בהתחלה ואח"כ יש להם נטייה להעלם.

מאד חשוב לי ומה שהכי בא לי קודם כל הקשר איתך מאד  –כמה דברים שרציתי להגיד לך 

 ,דבר איתך יותר לעולם וזה כי פגעת ביללעשות עכשיו זה "להחרים" אותך להתעלם מקיומך ולא 

שיטה הטיפולית שאתה נוקט איתי היא מוטעית .  ההרגשתי שאתה כל פעם פוגע בי מחדש

 ....לחלוטין ורקובה מן היסוד

ים בשיחה איתך שאלת אותי למה ואמרתי לך יום אחד איחרתי להגיע לשיקום ואחרי זה בצהרי

מוחלט "אז זה העניין, שקשה לך?"  רבאק, כן קשה לי  אמרת לי בזלזול זשהיה לי קשה לקום א

בילך.  ...אתה חוסם כל דיבור שקשה לי מאד ואני מאד מצטערת שזה לא תירוץ מספיק טוב בי

תה חושב שאני צריכה את אמרת שאתה לא מתכוון לרחם עלי, זה באמת מה שא ריגשי איתך

 הרחמים שלך?!!
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כל מה שאני צריכה ממך זה שתראה אותי בתור בן אדם ולא רק בתור המשתקמת הסוררת שכל 

הזמן עושה בעיות ומפשלת.  אני מרגישה ממך כל הזמן דחייה עצומה ושאתה דוחה אותי אני 

קשר עם ההורים שלי מרגישה שכל המקום הזה דוחה אותי ושונא אותי. ואתה יודע שאני לא ב

ואין לי ממש הורים אז יוצא שאתה מהווה מן סוג של הורה בישבילי מה לעשות זה המצב.....ואני 

חושבת  דווקא שאני משתדלת, שכאן בסאמיט זאת הפעם הראשונה בחיים שלי שאני לא עושה 

ו במשך בחינתי הפגיעות האלה הן כלי להתמודדות שנשענתי עליממשהו שכרוך בפגיעה עצמית ו

שנים ועכשיו כאילו אין לי כלום.  אז מה הפלא שאני כל היום במיטה אני לא יודעת אחרת.  אני 

מפחדת מהעולם הזה, מפחדת מאנשים מפחדת מעצמי ועכשיו שכל הכלים להתמודדות נלקחו 

ממני אני מרגישה סופר חשופה ופגיעה  שכל דבר יכול למוטט אותי אז אני מנסה לשמור על 

שבו אני יכולה להרגע ולסדר את המחשבות.  אני  יהמקום היחיד ,חת לשמיכותעצמי מת

ולבלת דני אני מרגישה שאני נמצאת במצב של כאוס טוטלי שבו הכל יכול לקרות אז קל לך במ

בתוך המוח הזה.  אתה לא זה שמסתובב  ,אתה לא צריך לחיות בתוך הגוף הזה 'לשפוט אותי

על עצמו.  אני לא חושבת שיש סיכוי שאי פעם תבין אותי ולא  מהיום עם מחשבות זוועתיות 95%

רק זה אתה בכלל לא מכיר אותי אתה לא יכול כי אין בינינו שום דיאלוג שום דיבור אתה מכיר 

, שלא בטוח ורדהאותי רק ממה שאנשים אחרים כותבים עלי.  יש לך כל מיני תאוריות על מי זאת 

בטובך להשטיח בפני אני בדרך כלל שותקת ולא מגיבה וזה כי בכלל שהן נכונות.  וכשאתה מואיל 

אתה בנאדם קצת מפחיד ומאיים כזה שצריך לברור מילים ולחשוב הרבה לפני שעונים לו  -:  א

שאתה אומר את כאז  ,הזהות שלי קצת מעורפלת ,אני בעצמי לא בטוחה בקשר למי אני -וב

 כי אני לא בטוחה בעצמי. ,יד משהו אחראני לא יכולה לתקן אותך למשל ולהג ,דעתך עליי

ואתה תעלומה בעיניי וחידה עבורי חבל  צבעונידני ממה שהתאפשר לי להכיר אותך אתה בן אדם 

 .לי לפספס קשר איתך

אז בוא ננסה אני ואתה ללמוד יותר אחד על השני ונמצא את הדרך לעבוד בשיתופיות לאותה 

 מטרה.

 

 והיא חותמת,

 

 שתקמת.לא רק עוד מ:  ורדה
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 השלכות לטיפול

לקחת  יםהמסקנה הראשונה היא שהטיפול או המערכת הטיפולית )מהמקום שבו אני פועל( צריכ

בחשבון את כל המימדים הללו.  צריך שהטיפול יהיה מסוגל להכיל את השחזור שמתרחש סביב 

יכולות תוך תחושה ששום קשר לא יכול לספק בטחון ואהבה, ואין גם מילים שמחוויות אלה.  

הטיפול צריך לאפשר לנערה החותכת לגשר על הפער הזה מתעוררים הן זעם והן כאב עצומים.  

.  השחזור של חוסר האונים והפגיעה, הינו לגלות בעצמה את האפשרות לטפל בעצמה אחרת

 הטיפול אמור לספק מחדש את הצרכים המוקדמים שנמנעו בהתפתחות הנדרשת  בלתי נמנע.

פציה של הנערה לתת לנו להבין ולהרגיש את מה שעובר עליה והשחזור הוא השחזור הוא האוו

 עם המטופלת. עוברים יחדחוויה שהמטפלים 

 

 :  של חיתוךמקרה  סביבבקהילה טיפול הבתוך  התרחשותאתאר כעת 

, נמצאת כבר שנה וחצי ביחידה, בעלת הסטוריה ארוכה מאד של הפרת 20נערה בת  סיגל

ידה בתכנית הטיפולית, פגיעה ברכוש ובחברי קהילה אחרים כולל הכאת גבולות המקום, אי עמ

לאחר שנקבע הארוע מתרחש המטפל האישי וכמובן, בעלת הסטוריה של פציעות עצמיות רבות.  

עימה חוזה שהיה אמור להכריע האם תעבור לדירה עצמאית יותר ביחידה או תסיים את הטיפול.  

גיעה עצמית לאור העובדה שבדירות ההמשך אין חלק מההסכם היה המנעות מוחלטת מפ

אפשרות להכיל התנהגות זו עוד.  פגיעה עצמית כמוה כאמירה "איני יכולה לעבור לדירה עצמאית 

מתקשה מאד לעמוד בעוצמות הרגשיות שמלוות כל עלבון, פגיעה או תסכול  סיגלללא צוות". 

בתחילת ישיבת הקהילה, ממנה .  מבקשת משהו שאין אנו מסוגלים לספק לההיא שהיא חשה.  

.  בדחיפותמופיע איש התחזוקה, הפרעה נדירה של הישיבה וקורא לי לצאת  סיגל נעדרת,

יושבת בכניסה  סיגלעוזב ישיבה במהלכה.  אני רואה את אני לראשונה מאז השתתפותי בישיבות 

-ומשתוללת.  לאחר כלבנין וחותכת את ידה עם סכין.  אני חוטף את הסכין ממנה והיא נאבקת בי 

דקות היא מצליחה להרגע ובעזרת מטופלים ששומרים עליה אני מביא מה שנדרש כדי  10

חודשים  3-לנקותה ולחבוש אותה.  ההחלטה שנתקבלה בעקבות הארוע היתה שהיא תורחק ל

 על מנת שהיא ואנחנו נחשוב האם ניתן להמשיך ולעבוד יחד.

  קה, מטרתו קיצור זמן ההמתנה לחזרתה ליחידה.אני מקבל ממנה מכתב כחודש לאחר ההרח

 להלן קטע מהמכתב:
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...התכנית שלי היתה שוב לחתוך, בטלפון אתמול רציתי להגיד לך שאני הולכת לחתוך את עצמי "

שוב ושזה כן מרגיע אותי ולהסביר למה וכו'.  אבל אז התחלפו לי המילים כמו מעצמם...חתכתי 

וזה קצת הרגיע אותי וקצת הוריד מהזעם שלי אולי דרך שזה את עצמי עוד פעם מאז שעזבתי 

השאיר בי סימן מורגש וזה עושה לי קצת "עצמי".  לחתוך, אפילו שזה נשמע קצת משוגע, זה 

ה ושגורם לי להרגיש אותי לאו דווקא פיזית.  זה נותן לי להרגיש את הבעיות שלי מבפנים, ע

למרות הרצון שלהם לגרום לי  ,ים לא מצליחיםקונטרה ל"אני החלש"והלא מורגש אצלי.  אנש

כול שהרגשתי את הדפיקות שלי ככה המשכתי לחתוך.  זה גרם לי כלהיות מורגשת כלפי עצמי.  

להרגיש ולהבין סימולטנית.  גם כשאני כותבת לך עכשיו אני מעיפה מבט לעבר הסימנים שעוד 

עצמי ככה זה כשאתה בלי עצמי תמיד ישנם ואז אני נזכרת בכך ושוב נזכרת "בעצמי".  חשבתי ל

תהיי לבד וכשאת לבד תמיד תשארי נטולת עצמי.  אני חושבת שלא אתרפא לעולם.  חשבתי 

לחתוך בפנים ואז אזכור תמיד את עצמי כי אני תמיד לא בטוחה וזוכרת ממש איך שאני נראית 

הצורה של האף שלי.   וזה משהו שכל הזמן משתנה.  אין לי זכרון מוטבע שככה אני חיצונית וזו

אני כל פעם צריכה להזכר על ידי הסתכלות מחדש....אבל זה עוד כלום כי זה רק ביחס לאני 

החיצוני אבל האני הפנימי קשה ומסובך פי כמה.  האני הפנימי בכלל לא מורגש ואז אני עושה 

הרגיש מקרה מעשים חלקם מופרעים וחלקם מופרעים מדי , כדי להרגיש.  ועוד משהו שגורם לי ל

אבוד כל אחד שקצת מראה בי התענינות אני מצפה ממנו שבאיזשהו מקום יהיה פונקציה לאני 

מסתיים במריבה שעושה לי קצת אני מורגש או במכות או החלש שלי או לחוסר עצמי ותמיד זה 

 בניצול שגם אז אני מרגישה את עצמי אמנם כועסת אך בקשר כלשהו.

והחיים האלו כל הזמן חוזרים על עצמם בווריאציות שונות שאין תסכים איתי שזה כבר מפחיד 

 יש גורם אחד שזה הבעיה שלי רק החוסר ב"עצמי", ממשי ומופנם. רצף בינהם אבל לכולן

   חיה...הפיצוי על זה זה המופרעות שלי שפיתחתי במהלך השנים שכן גורמים לי להרגיש 

איתי זה בלתי אפשרי במיוחד לי, כי אני לא  אי אפשר להתמודד עם הבעיה שלי, אי אפשר להיות

 משהו שמרגיש ממשי לכן אני לבד כל הזמן ואפילו בטיפול אני לא מצליחה......."

 

הדברים הנאמרים כאן כמו נלקחו מטקסט מקצועי מלומד.  אבל לא.  הדברים גם מדברים בעד 

בעיקר על רקע האקט  עצמם.  רציתי להציג דוגמא זו דווקא כדי לגעת בתגובה שלי לחיתוך,

הדרמטי שהיא סחפה אותי לתוכו.  תגובה ראשונה היא הניסיון לעצור ולמנוע ממנה להמשיך 
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ולהפצע.  אחרי כל המעשים הנדרשים, היא מתחילה לדבר איתי בשטף, ערבול של בכי וייאוש, 

ול רחוק חרטה ובקשות לסליחה ואני חש אז עצוב באופן מכאיב מדי עבורי, יודע שהפעם נחצה גב

מדי.   בשלב מסוים הגיע אמבולנס ושוטר, והיא החלה להאבק בהם וניסתה לשכנע אותי לא 

להעבירה לאשפוז.  אני קרוע בין הרצון להעביר אותה למקום בטוח, יחד עם החשק להיפטר 

ממנה ולא לראות אותה יותר לבין הרצון לחבק אותה ולבכות איתה, חש חסר אונים ומבולבל.  

חובש מתחילים לחקור והיא בוכה ואני מנסה להסביר ולחשוב והמצב הופך אט אט השוטר וה

למציף מדי:  השוטר רוצה לבדוק והיא צורחת, החובש רוצה לראיין והיא מסרבת ומקללת והארוע 

 הופך לסיוט.  לבסוף כולם הולכים והיא נשארת ומוכנה ללכת למיון על מנת לטפל בפצעים.  

ארוע הזה את כל מימדי החוויה, החל מהכאב, תחושת הלבד, המילים אני מרגיש לאורך כל ה

שאין להם שום משמעות וכמובן הזעם.   סיגל מעבירה אותי בשחזור דרך כל רבדי החוויה שלה, 

מחייבת את מי שהיא נמצאת איתו במגע להרגיש את חוסר האונים והכאב, את הייאוש וחוסר 

 ין שום ערך.האמון, את הזעם ואת העובדה שלמילים א

גם המכתב מעביר אותי דרך כל החוויות הללו:  הלבד והכאב והזעם עוברים באופן שלא ניתן 

 להמנע מלחוש אותם.

 

זה כמעט בלתי נמנע שהשחזור ייצור מספר תנאים שהופכים את המגע לכמעט בלתי אפשרי.  

ע בטיפול.  יתר שחזור חווית ההורה הנוטש והבלתי מעורב לא מאפשרת בתחילה אופציה של מג

על כן, החוויה של לבד, הזעם והכאב ישתחזרו גם הם בתוך הקשר, ברמה של העברה והעברה 

נגדית.  ניתוח החוויה הלא מילולית הוא תנאי מוקדם בטיפול הכוללני.  הנקודה היא לחתור 

 לתאור החרדה שבאה לידי ביטוי במעשה, דרך מילים.

הכח להגיע ולגעת, כפי שתואר קודם.  צריך שיתרחש עד המעשה יש סכנה שהמילים חסרות את 

השחזור על מנת להבין.  צריך לזהות את הנקודה שהמטופל, שלא יכול לומר "אל תעזבו אותי" 

אומר זאת דרך מעשה החיתוך.  אין ספק שהמפגש העוצמתי עם מעשה החיתוך יוצר מפגש לא 

    נסבל.הרגש הבלתי מילולי הנותן לשני הצדדים להיות במגע עם 

הקהילה מספקת סיכוי להכלה של העוצמה הזו.  ראשית, העומס מתפזר על פני חברי צוות רבים, 

והן מבחינת הרצף של הנוכחות הטיפולית,  acting out-כך שהן מבחינת העומס, כלומר הכלת ה

כך שדמות המטפל אינה נעלמת בין השיחות אלא מתקיימת כל הזמן.   נערות אלה חשות שאין 
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ולם מי שיוכל לשאת את עוצמת הכאב והזעם:  בטיפול שאינו קהילתי ישנה רתיעה להביא בע

  acting outחלקים אלו במלוא עוצמתם לטיפול, כיון שישנו פחד שהמטפל ייהרס.  כמו כן 

במקום שמנותק מידיעתו של המטפל לא בא לידי עיבוד בטיפול.  בקהילה ידוע הקשר בין המטפל 

 ויש צוות שלם שיוכל לשאת את החוויה המלאה של הנערה.לסביבה הטיפולית 

 

שיח הטיפולי -החיתוך מהווה צומת בלתי נמנעת במהלך הטיפול, שבה יש סיכוי שיתחיל הדו

 שיח ייפסקו.-האמיתי, או שטיפול והדו

 

תגובתנו לחיתוך מורכבת משני אופנים:  הדיבור על החוויה וסנקציה הניתנת למי שביצע חיתוך.  

ציה היא בדרך כלל הרחקה מהיחידה למספר ימים.  סנקציה זו ניתנת כמעט תמיד על ידי הסנק

חברי הקהילה.  התגובה הזו מטרתה להעביר מסר ממשי ולא רק מילים:  האכפתיות פוגשת גם 

את הזעם והתוקפנות.  באופן פרדוקסלי ההרחקה היא התגובה המכילה והמחזיקה שהמטופלת 

ייצר אמון והבנה.   עוַלה כאן  זקוקה לה.   המטרה היא לנסות וליצור את המגע הבלתי אפשרי, ל 

נקודה נוספת.  לא פעם נתפסות בנות אלו כקומפטנטיות.  בדרך כלל הן אכן מתפקדות היטב, 

נבונות, רגישות  ובעלות יכולת לתובנה.  לאחרים קשה לקחת אותן ברצינות כשהן קורסות 

היא  התגובהסחפות לזעם על שום דבר, מעוותות את השיפוט.  בייאוש מול התסכול הכי קטן או נ

אמירה שמעשה החיתוך הינו חמור ונתפס ברצינות.  הזעזוע  משדר אכפתיות ולא שתוף פעולה 

 עם הזיוף.  העדר תגובה מול המעשה שלהן כמוהו כנטישה והזנחה.

 

ים להיות שם, אכן יצירת הקשר עוברת דרך בדיקה של עד כמה האובייקטים החדשים, המתימר

נמצאים שם. האם למילים יהיה תוקף ועד כמה יתיחסו ברצינות למילים.  עד כמה הכאב יישמע?  

חרדה עצומה תופיע בתהליך כזה, אך כיוּון המפגשים יהיה העמקת הקשר והמגע הרגשי.  רק 

מולה, התנסות מיטיבה של הכלת הכאב ואי הנטישה, כמו מגע אמיתי עם הזעם ותגובה אמיתית 

 יאפשרו לנערה כזו לוותר על אופציית החיתוך למען קשר אנושי מיטיב.  
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הנערות חוות את המציאות כהתקפה על עולמן, כיון שהן חסרות מנגנון שמסוגל לפענח ולהבחין 

בין מסרים, ובמקביל הן זקוקות למגע תקין עם העולם כדי לאפשר לעצמן דרך ביטוי ולהרגיש 

 מובנות ושייכות.

 

רה על העברה נגדית:  המפגש עם המטופלת החותכת הוא אתגר בלתי רגיל.  סביר להניח הע

שבעבודה הטיפולית, התגובה הראשונית של המטפל תהיה, לא להיקשר או להרגיש ולא להכנס 

אל תוך עולמה הסוער והכאוטי של המטופלת.  ההגנה הטובה ביותר היא זו המבטלת את 

".  המטפל צריך לעמוד מול WISH-FEARפל מצוי בדילמת "המציאות.  במפגש הזה גם המט

הזעם והפגיעה העצמית, מול אשליה של מילים, או מול רגעים של כאב אדיר.  ברגע שמטפל 

חווה על בשרו את הצרכים הראשוניים, מתחילות להווצר כל אותן נקודות עוורות, שמביאות 

 לכשלים ולפגיעות.  

כדי להמשיך ולנסות ליצור מגע וקשר עם מטופל שחש אימה  צריך אורך רוח ויצירתיות רבה,

מהאופציה לקשר ועושה הכול כדי למנוע זאת, למרות הכמיהה לזה.  העבודה היא כיצד לאפשר 

 לנערה הזו להניח את הסכין מידה כדי ללמוד למגר את הבדידות ללא הצורך להחתך.  
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