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ספרות ב "עצמי מצביריבוי " נוכחות כלבית חיה ועלמחשבות על 

 מפגש הטיפוליוב

 

 תמר אנג'ל

 

 תקציר

ת ואינטרסובייקטיבית יוהתרחשובכביבליותרפיסטית דון במאמר זה אבקש ל

של ספרה  יאת המוצא של המאמר הנקודבו משתתפים מטפל, מטופל וכלב. שבטיפול 

בין הכלב משוררת ומתפתחת בין היחסים ההמספר על מערכת  "פלאש"יניה וולף 'רגיו

דרך בחינת יחסי אדם רז. אאלוואן שפיתחה  "נוכחות חיה"כאן משתלב המונח  .שלה

אליו ש "עצמי מצביריבוי " במונח תבונןא – יחסים דינמיים בפעולה –וכלבו בספרות 

 לבחון כדי כלבבה נוכח שדוגמה קלינית  אתאר. ברומברגפיליפ  בהרחבה התייחס

 ןדרכש ,חבויותחוויות עצמי  מתהוותכלבים לם כיצד מתוך המגע ההדדי בין בני אד

 התפתח.ל אפשר

 

כלב, אינטרסובייקטיביות, נוכחות חיה, טיפול בעזרת כלב, ריבוי מצבי  :מילות מפתח

 עצמי
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 הנה הכלב שלעיניכם. אך אתמול אירע

 כי בשרעפי שכחתי כליל את קיומו

 ומחשבות דחקו מטה דמעה אחר דמעה,

 שאז מן הכרית הספוגה יגון,

 ראש ַפאּונּוס שעיר פילס דרכו,

 נדחק מול פני לפתע פתאום; עין זהובה

 הפתיעה את שלי, אוזן שמוטה

 טפחה על לחיי למחות מה שָרטֹוב!

 נבעתתי תחילה כנימפה בגן

 תיש עם ערב בחורשה;-הפוגשת אל

 אך אז קרב אלי בעל הזקן

 ובעין יבשה הכרתי את פלאש; נפשי התעלתה

 והודיתי לאל פאן, –על עצב ותימהון 

המובילנו בעזרת יצורים נקלים עד מרומי 

 האהבה.

 (126–125עמ' , 2010וולף, )

 

 

את תחושותיי  וחידד ים מגוונים העוסקים בקשר בין אדם לכלבוספרותיחומרים 

אותי למחשבות על חשיבותו גם  ווהוביל ,םיהכלבלהחזק שבין בני אדם חיבור ל בנוגע

יה עם מתבסס על ההבנה שאינטראקצ חיים בעזרת בעליטיפול תחום הבתוך טיפול. 

איש מקצוע יכולה לסייע למטופל בעיבוד תכנים רגשיים,  בהנחייתבעל חיים 

כתב העת הישראלי לקשר בין אנשים  :וחברה חיות" חברתיים והתנהגותיים )ראו

בדרך נבנה בראשי בבעלי חיים כביבליותרפיסטית שאינה מטפלת . ("לבעלי חיים

 םיפסיכולוגי יםתאורטי יםבין ספרות, מונחרי שעקלקלה משהו החיבור האפש

  ועבודה קלינית.

 

 בספרות"חיה"  כלבית נוכחות

את מערכת וולף  רג'יניהימתארת ו( 1927-שפורסם לראשונה ב) "פלאש"בספר 

 שלה. קוקר ספניילהכלב ובין  בראונינג בארטהמשוררת אליזבת היחסים בין 

בדירתו של  תקת למיטתה במשך רוב שנות נעוריהתה מרויהי החולנית המשוררת

הפך ששמו, פלאש  ,לחה לה במתנה גור כלביםחברתה ש וימפול בלונדון.אביה ברחוב 

את הווילונות, בארט הסיטה לבן לווייתה הקרוב ביותר ולמקור נחמתה. למען פלאש 

החזק בין הקשר למענו עברה משכיבה לישיבה ולמענו התאמצה לצאת מן הבית. 
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 חוויית חיים משותפת ומתפתחתמוקדשים לו. רים השיהניב  המשוררת לכלבּה

הראשונים  כבר ברגעיםאנושית לאורכו של הספר. -מתוארת מנקודת מבט כלבית

 עוצמתאת  לחוש אפשר, ובפליאה בהם השניים נפגשים ומסתכלים זה בזו בסקרנותש

 ונושמת.  המפגש עם נוכחות חיה

 

"אוי, פלאש!" אמרה העלמה בארט. לראשונה הביטה בפניו. לראשונה הביט 

 פלאש בגברת ששכבה על הספה.

שניהם הופתעו. תלתלים כבדים השתלשלו מזה ומזה לאורך פניה של העלמה 

חייך. אוזניים כבדות בארט; עיניים נוצצות גדולות הבריקו; פה גדול 

השתלשלו מזה ומזה לאורך פניו של פלאש; עיניו, גם הן, היו גדולות ונוצצות; 

פיו היה רחב. היה ביניהם דמיון. בעודם מביטים זה בזו הרגיש כל אחד מהם: 

הנה אני; ואז הרגיש כל אחד מהם; אך מה שונה! פניה היו פניה היגעות 

וויר, האור, החופש. שלו היו פניו והחיוורות של חולה שניטלו ממנה הא

הסמוקות והחמימות של בעל חיים צעיר; אינסטינקט מלווה בבריאות ובמרץ. 

הייתכן שכל אחד  –גם אם הופרדו זה מזו  –ומכיוון שנוצקו באותה התבנית 

אבל  –כל זה; והוא  –מהם משלים מה שרדום אצל האחר? היא יכלה להיות 

ה ביותר שיכולה להפריד ברייה מברייה. היא לא. ביניהם נפערה התהום הרחב

דיברה. הוא היה אילם. היא הייתה אישה; הוא היה כלב. כך, בקרבה כה רבה, 

כך, חלוקים לבלי שיעור, הביטו זה בזו. ואז, בקפיצה אחת, ניתר פלאש אל 

על השמיכה לרגליה  –הספה ונשכב במקום שעתיד היה לשכב בו מאז ולעולם 

 (. 34עמ'  ,2010, ולףו) של העלמה בארט

 

 

של תודעות ושימוש  – רג'יניה וולףיוול יאופיינמיזוג אנו מוצאים  ור מרגש זהיאתב

תים בלי יכולת ילע ,מבע המשלב את קול המספר עם קול הדמויות – במבע משולב

אין לדעת של מי (. 2016 ,1984 ,קינן-רמון ראו המשולב על המבע) להבחין ביניהם

מה שרדום אצל  הייתכן שכל אחד משלים""; !אך מה שונה ]...[ אני"הנה המחשבות: 

מחשבותיה או של הכלב? מחשבותיו של המשוררת?  יהמחשבותאלה האם  "?האחר

מלאכת המחשבת הספרותית המעצבת את הרגע  הרגע?של המספרת הממשיגה את 

, מתמסרים להתבוננות בו השנייםשופן העדין אה, פעמי של המפגש הראשוני-החד

 שניהם לומדים להרגישוכיצד  ,כיצד מתקיים צורך בריא לדעת את האחר מיםמדגי

הסבל את  בארט חווה מבטו ללא מילים של פלאש. מתוך את עצמם דרך עיני האחר

פה "ו "עיניים נוצצות" :דמיון ביניהםמכירים ב ושניהם ,ואת חוסר האונים שלה

  ."רחב
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הפסיכולוגיה המסייעים בהבהרת אדון בשני מונחים מתחום להלן 

 האינטראקציה בין בני אדם לכלביהם.

 

 " "נוכחות חיה

בו שממחיש את האופן העדין  רזאשל אלוו( (live company"נוכחות חיה" המונח 

גלית גמפל זולתו ומתוך כך מאפשר לו לברוא את עצמו. בשביל אדם אחד נוכח רגשית 

"זוהי נוכחות חיה וחיונית, ליווי חי ונושם,  :"נוכחות חיה" בביאורה למונח כותבת

המבט ההדדי  נראה כי .(2005, גמפל) חושב ומרגיש, שמטרתו לאפשר לאחר להיות"

 בארט ופלאש שואבים כוח מהאינטראקציה מאפשר לבארט לחוות את עצמה.

את מפגש בין שתי ישויות המתקפות כאן  ישומי הוא.  – המאפשרת הכרה של מי היא

ותו בחדר שהתרח, השניים המפגש בין, "חיהנוכחות "המונח זו לזו. עצמן 

אינטראקציה הטיב את  לבחוןבי רצון העלו  האסוציאציות הטיפוליות שהוא מזמןו

ה תתרומואת  ,ההולכים על ארבע בעלי הזנבבין ו תייםשבין ההולכים על ש

  להתפתחות רגשית.

 

 "עצמימצבי "ריבוי 

קת בחקר מערכות היחסים בנפש העוסתאורטיקנים ידועים בספרות הטיפולית 

התמקדות בין ואישית -תוךתנועה הדיאלקטית בטיפול בין עבודה מתייחסים ל האדם

; 2013בנג'מין, ; 2013ארון,  ;2011אוגדן, למשל, )קשר הטיפולי אישית ב-ןבחוויה בי

, 2003פרנצי,  ;2013, וארון מיטשל; 2009 ,2003מיטשל, ; 2013, גנט

2013;Bromberg, 1998; Davies, 1994; Hoffman, 1994, 1998; Renik, 1996; 

Sullivan, 1953, 1954)כבר בשנות הצביע אישית, -ןאבי הפסיכולוגיה הבי ,. סאליבן

-החמישים על כך שאנחנו מבינים את עצמנו בצורה משתנה בהתאם להקשר הבין

( מתעצבת me-nessתחושת עצמיות איתנה ), סאליבןלדברי אישי שבו אנו מצויים. 

ם תאורטיקניתחו יפ במהלך הזמןכאשר מצבי עצמי משתקפים דרך תודעת האחר. 

גר על הכחשת יקוראת ת בנג'מיןמשלהם. רעיון זה בניסוחים  אחרים ידועים

 ילדים מתפתחיםדגישה כי מו ,הסובייקטיביות של האם בתאוריה ובפרקטיקה

 מנכיח את עצמוההורה האימפקט של התנהגותם על האחר. כלומר  בעזרת

 בספרומצביע  ארון(. 2013)בנג'מין,  הילד.להתפתחות  , משמעותיכסובייקט

המגע עם הסובייקטיביות של האחר מאפשר לנו להיות במגע בה שעל הדרך  "המפגש"

 .(293–260, עמ' 2013)ארון,  ם עצמנוע

 ,(Bromberg, 1998, 2006 ;2013, ברומברגברומברג )ת להתמקד באני בוחר

עומדת נוסף ומתווך  "אחר"התקשורת עם שגם הוא  הסבור ,אישי-אנליטיקאי בין
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 Standing in theבספרו מצביע  בדומה לסאליבן, ,ברומברג. בלב צמיחת האישיות

Spaces  על המפגש הטיפולי כתהליך המכוון להשגת תנועה גמישה יותר בין היבטי

היא  ,לפיו ,. אותנטיותתי"יאינו רואה את הנפש כבעלת "עצמי אמ הואעצמי שונים. 

על פי וככזו היא תמיד יחסית להבניות עצמי אחרות בכל רגע נתון.  ,יהתמיד הבנ

פרנצי, ; 2017; הרמן, 2003באלינט,  ;2013ארון,  ,למשלרבים אחרים ) וגם ,ברומברג

2003 ,2013; Davies, & Frawley, 1994; Stern, 1997; Sullivan, 1953, 1954), 

העצמי נותר לא  בהןשאישיות -מתרחשת בסיטואציות ביןטראומה פסיכולוגית 

ות מגבילים את תפיסת העצמי לחוויות הבטוחות ההכרחיה מתוקף. מצבים אל

טראומה בלתי  בעקבות. ומנטרלים חלקי עצמי אחרים ,לשמירה על העצמיות

לקראת אסון מתקרב. המחיר של  ,"בהיכון" ,האדם נמצא בדריכות מתמדת מתוקפת

מיוצגים  בלו תיקוףיבדן היכולת לחוש ביטחון. חלקי עצמי שלא קוזה הוא אמצב 

בין המציאות הפנימית של במפגש הטיפולי דרך המטפל. מתקיימת תנועה דיאלקטית 

 עוד ועוד מגלה המטופל. כך ייצוג המציאות החיצונית על ידי המטפלבין והמטופל 

לפי  חווה כמייצגים את עצמיותו ומקיימים מגע זה עם זה.הוא שהיבטי עצמי 

. בניסוחם רק באמצעות השפהיה זו של העצמי המרובה אינה מתווכת ירא ,ברומברג

 : כתיבתושל מיטשל וארון על 

 

ברומברג מלמד את קוראיו להאזין לא רק למילותיהם של מטופלים, או 

לדיאלוג הפנימי שלהם, אלא גם לאופן שבו הנרטיב האנליטי ממומש באופן 

לא מילולי כישות חיה בין המטופל לאנליטיקאי. "למעשה מטופלים אינם 

הפנטזיות מגלים את הפנטזיות הלא מודעות שלהם לאנליטיקאי: הם הם 

עם האנליטיקאי באמצעות פעולת  הלא מודעות שלהם, והם חיים אותם

הפסיכואנליזה, הכוללת את הסובייקטיביות של האנליטיקאי כמו גם את זו 

 (.448, עמ' 2013, וארון מיטשל) ", הוא כותבשל המטופל

 

 

חלקי ולהכיר  ללא מילים לבוא במגע מזמינה אותה פלאשגם ההסתכלות של בארט ב

הטכניקה מהות . המסתכל בה חלקי עצמי שהיא רואה בפלאש ,עצמי הקיימים בה

שונים במבע אחד. ריבוי זה  קולות היא הריבוי, ערבובהמבע המשולב הספרותית של 

 על פי ברומברג, מפגש שיש בו פוטנציאללמטופל אופייני למפגש הייחודי בין המטפל 

דרך  חלקי עצמי מושתקים.של קולות ושל  (enactment)החייאה מחדש ל

גם לנסח  תיםילעוהכיר, ל ומתאפשר ,תחושות ומחשבות אינטראקציות מופעלות

 תעורר דרך עיני הזולת. משהו שהוא נסתר מהעין ומ
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 כתיבה ספרותית על אדם וכלבו

כתיבה ספרותית רחבה א אולי הסיבה להישל הקשר בין בני אדם לכלבים  עוצמתו

(. שפע העדויות בסוף המאמר)ראו רשימת ספרים וענפה העוסקת במערכת יחסים זו 

 חומריםאחד עם טענות מחקריות על  עולה בקנה על עוצמת הקשר בספרות

 ובכלל זהנוירוכימיים המופרשים אצל בני אדם וכלביהם בעת שהם יוצרים קשר, 

  (.2010 גרנדין וג'ונסון,ורמון האוקסיטוצין ), הדופמין וההאנדורפיניםיה ברמת יעל

ל תפיסתו ש. בתקופות קדומות בעיקר ,הכלבים זכו גם לייצוג שליליעם זאת, 

 מיתולוגיה היווניתה לביותו ולאילופו. שקדמה התקופב רווחההכלב כחיה מאיימת 

 דס אל השאולאשומרו הנאמן של ה ,בעל שלושת הראשיםרברוס ק הכלב מספרת על

השומר הכלב פלאפי בספרי הארי פוטר דרך דמותו של  דימוי זה מתכתבת רולינגעם )

גם בדמותו של  גלםהכלב לממלכת השדים והמוות מת חיבור ביןה .(אבן החכמיםעל 

הקברים והחנוטים  על שומרהתן ה-כלבה ,תולוגיה המצריתהאל אנוביס במי

הן מתפיסתו כיצור פרא והן  ואכלפי הכלב נובע אפ אמביוולנטיהיחס הבפירמידות. 

  .(2004; שורק 2002שוורץ, מהקשר שלו לשאול )

בעיקר  ,בעידן המודרני. בות לכלב משתקף בייצוגו הספרותיהשינוי ביחס התר

 "קטכלב כושי " 1928-כבר ב .נאמנותההגנה והלכלב נוספות תכונות  ,בספרות הילדים

גמה מובהקת לתכונת ההגנה דו על הבית ועל החצר. מרוש בשירה של אנדה עמיר

 שכתבה פניה ברגשטיין "אלי פרפר נחמדבוא "מופיעה בספר הילדים  והשמירה

 :"כלבי הנאמן" הקצר בשיר (1945)

 

 

 

ַמן?  ִמי נֹוֵבַח ָכל ַהזְּ

ִבי ֶזה   ַהֶנֱאָמןַכלְּ

ֵבנּו ַהּׁשֹוֵמר  ֶזה ַכלְּ

ָלה טֹוב אֹוֵמר.  ָלנּו ַליְּ

 

 

 

, ברגשטיין פניה מאת" נחמד פרפר אליי בוא" הספר מתוך הילדים בית בחלון השומר הכלב :1 איור

 .המאוחד הקיבוץ ולהוצאת קנטור אילזה מאיירת
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. מובלטת נוכחותו השומרת של הכלב – 1945שנת  – בהתאם לתקופה שבה נכתב השיר

 במוזיקליות התמימה של השיר. סתתרותות חרדה פנימיות וחברתיות מתחוש

. (2008וארד,  נץ ;2004בורשטיין, ) הנביחות הבלתי פוסקות מעידות על האיום שבחוץ

אנו רואים אולי כלב זאב או רועה  "בוא אלי פרפר נחמד" בספר שהתפרסםבאיור 

גם  משמשיםכלבים מסוג זה . ונת ההגנה של הכלבלתכ ייתכן שכחיזוקגרמני, 

 .מה ותקיפהבתפקידי לחי

חזק הנאמנות כוללת קשר תכונת ההגנה כרוכה בתפיסת הכלב כנאמן ומסור. 

 צער עמוק ובלתי נמנעגם ו ,קרבה מיוחדת בחובוטומן קשר ה הבדידות, אתהמקל 

"אבל למעשה : "סיפורי כלבים"מיטיב לתאר חוויה זו בספרו ג'יימס הריוט . מותו עם

הוא נועד להיות ]...[ לא הייתי לבדי. סאם היה איתי. וזה היה הבדל משמעותי ביותר 

לוויתי הנאמן, כלב המכונית שלי, הידיד שישב לצדי בשעות ארוכות ובודדות של -בן

"אומרים  :(. ובהמשך7, עמ' 1995, הריוטעשרה" )-נהיגה, עד שחייו תמו בגיל ארבע

ים טובות ונפלאות כלב חי, תמיד יודעים שיום אחד הוא תמיד שלא משנה כמה שנ

 (. 11, עמ' שםביום מותו" ) –ישבור את לבבכם 

 נאמן: לוויה כבןתפקיד הכלב לבספרות הילדים והנוער ישנן דוגמאות רבות 

של פרנק  "הקוסם מארץ עוץ"בספר השותף להרפתקאותיה של דורותי הכלב טוטו 

בספר האומנת המשפחתית  ,; הכלבה ננה1900בשנת , שפורסם במקור (1989באום )

; הכלב פנג בספרו של ג'ק 1904-, שפורסם ב(1989של ג'יימס מתיו ברי ) "פיטר פן"

שם נרדף ל יהששמה ה ,לאסיהכלבה ; 1906-, שפורסם ב"פנג הלבן" (1958) לונדון

. 1940(, שפורסם בשנת 2015)אריק נייט של  "לאסי חוזרת הביתה" בספר ,לנאמנות

חברו  שחוזר הביתה לגדי( 1957) הכלב פלוטו של לאה גולדברג :ובספרות הישראלית

מישהו "בספר  ,כלבתה של תמר העוזרת לה להציל את אחיה, הכלבה דינקה; הטוב

  .(2000)גרוסמן  דויד של "לרוץ אתו

בחוויה החמקמקה של קשר עם נוכחות ראוי לציון טיפולה של נורית זרחי 

חשובה, נפלאה, שאינה דוברת שפת בני אדם. חוויה זו באה לידי ביטוי בספריה "לא 

(; "מחלת הגעגועים של סולי" 1986(; "וולפינאה מומי בלום" )1979לגרש את נני" )

חידת "(. בספרה 2017( ו"חידת הכפולים" )2005(; "מי יחנך את רודי" )2004)

"הגוף  :אנוש מתייחסת זרחי ליתרונות הקשר עם כלב על פני קשר עם בני "הכפולים

האינסטינקטיבי הראשוני שמפוגג את תעלת הבדידות, כמו תינוק, אבל ללא התביעות 

"שיר אהבה לכלבה (. 97עמ'  2017, זרחיוהחרדה שמציג היילוד האנושי" )

 /וצרים ארוכים שפנייך"את ) הספר בסוף לכלבתה זרחי של האהבה שיר פרנצ'סקה",

 קבוצת מייסדת, וולףיניה 'רגיו של שירה עם במודע מתכתב ,"(בלומסברי מלכת כפני

 .פלאש לכלב, שבלונדון בלומסברי
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( בספרו 2009מציג אדמונדסון )ובעליהם  כלביםספרות, מפתיע בין  חיבור

בתקופה שפרויד היה חולה במחלת  ,1938. לדבריו, בשנת "פרוידמותו של זיגמונד "

מארי ידידתו הפסיכולוגית של פרויד ספר שכתבה  אנה רויד ובתופהסרטן, תרגמו 

עוסק בכלבה  ("הזהבהצ'או בעלת פרוות טופסי הספר )" .מצרפתית לגרמנית בונפרטה

, לדברי אנהושל פרויד  טופסי החולה בסרטן ובתהליך החלמתה. מעשה התרגום

ביבליותרפיה  סדק של תקווה באשר להחלמתו שלו. לפרוידאדמונדסון, אפשר 

את כלבי הצ'או שלו.  ידידתו בונפרטהמקיבל  ידפרוש אדמונסון פרמס עוד במיטבה.

נשימותיה ום בזמן האנליזה הייתה יושבת למרגלות ספת המטופלי כלבתופי -יו

 הקצובות מלוות את הטיפול.

לו יאבטיפול של מילים? פי -של יובאה לידי ביטוי נוכחותה  אופניםבאילו 

 החומרים הרביםלאור במטופלים ובפרויד?  המצבי עצמי חדשים עוררה נוכחות

 פי-של יו שהימצאותה הדעת נותנת בין אדם לכלבו הקרבה הנארגתבספרות על 

 תגם רגשיו – חרוח, ליטוף, ליקוקר – תקונקרטי השפעהגם במפגש השפיעה 

מתחדדות  האלשאלות ? בעצמם דרכה והמטפל המטופלים. מה פגשו תחווייתי

 .ת כלבית הייתה מרכזיתבו נוכחושסיפור טיפול ב

 

 

 ְוֶכֶתם, ּפּוְנץ' נית: יונתןידוגמה קל

חווה את ה וסקרן ילד חכם מאודכשלוש שנים. יונתן  יונתן )שם בדוי( ואני עבדנו יחד

אהוב ארו ילד יההורים ת. בן שש יונתן היה יכשהוריו פנו אלי. העולם בצורה עוצמתית

ת דורשמחלה כרונית ה עם יונתן מתמודד ומקסים ש"לוקח את הדברים נורא קשה".

תים מעבר לתרופות חזקות יותר( ישינוי במינונים ולע די יום )כוללתרופות מ נטילת

ד דומיננטית אומטיפולים. המחלה וואשפוזים קצרים בבית חולים לצורך בדיקות 

חש  הקריאה והכתיבה. יונתן יונתן לרכוש אתהתרופות מקשות על  .בחיי המשפחה

ואילו הוא,  ,תסכול רב כשחבריו לכיתה החלו לקרוא ולכתוב בקלות ובמהירות

, חווה ייסורים וייאוש בניסיונו דו והשקעה גדולה של הוריוילמרות מאמץ רב מצ

חיובי בין ההורים לצוות  למרות שיתוף פעולהבבית הספר, . להשתוות אליהם

תים מסתבך ילעהוא בזמן השיעורים. בהפסקות  "נפקדנוכח "יונתן מוגדר , המורים

פרו יההורים ס. שסמוך ללידתו התגלתה מחלתו של יונתן ליונתן אח צעירבאלימות. 

מלווה  . חוסר הוויסות שלושל יונתן ואיבוד שליטה , אימפולסיביותמתחמצבי על 

למשפחתו. הטיפול כלל הדרכת הורים שלא  מסבעל הסבל שהוא  כניםברגשות אשם 

  אתייחס אליה במסגרת זו של דיון בנוכחות הכלבית ואיכויותיה בהקשר הטיפולי.

כביבליותרפיסטית שעובדת שנים רבות עם שמחתי לבואו של יונתן למפגשים. 

ת תחושבינינו  ויצר האינדיאניתיוונית וה מיתולוגיההסיפורי תשוקתו ל ,ילדים
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ב בהקשבה לסיפורים את יונתן פתוח ומתלהחוויתי ת. לבבורוב קיהערכה הדדית ו

תים תזזיתי ילע ;ישירהזהיר בדיבור משחקים ובעבודה עם חומרי אמנות, אך וגם ב

ומבקש שאקריא עוד ועוד.  תים נינוח, שקוע בהקשבהיעול ,וקופץ ממשחק למשחק

תים ימשותפת. לעשהתרחש לאורך שנות עבודתנו המובן שיש הרבה מה לספר על מה 

הצלחתי  פעמים אחרות הרגשתי שלאבתחושה שהיינו צוות טוב. ממפגש  יצאתי

מול  תחושת דריכותאצלי או שזיהיתי  ,עצמי אליואת ולהתאים אותו להבין 

ה אתאר אירועים מסוימים המאפשרים לצורך מאמר ז"הקפיציות" של יונתן. 

 כלבית.הנוכחות התבוננות ב

 

 

 טיפולינוכחות כלבית במפגש  – פה ראשונה: טיולים עם ּפּוְנץ'תקו

תים קרובות ילדים שהגיעו לטיפול ילעשנים רבות. וותה את משפחתנו יץ' כלבתי לפונ

בלה ילדים יק נוחת המזגפונץ'  הבחינו בנוכחותה וביקשו לצרף אותה למפגשים.

בהם הרגשתי שלי ברגעים  ה עזרמבט .וש זנבשונים בפנים קורנות ובכשכבגילאים 

 קושי.

סוגיית  ?"שנצא לטיול עם פונץ'באחת מפגישותינו שאל יונתן: "אפשר 

 בספרות המקצועית נידונה רבות ישבירת הסטינג הטיפולהיציאה מחדר הטיפול ו

; 2009שדה, -בר ;2002, ברקן; 2010; ברמן, 2013; ארון, 2012אברוני וקרני, )

 '"חיק'ל 'חוק"בין 'במאמרו  (.2011, פרלוב; 2014מן, ; 2009, מיטשל; 2011טריאסט, 

המרחב הלגיטימי היחיד האם עדיין חדר הטיפול הוא "בשאלה טריאסט  עוסק

 מדגיש בעידן של קריסת אמתות נצחיות"]...[  ?להתקיימותו של המעשה הטיפולי

בד בבד עם הקשבה לשינויים במערכת החוקים. בערנות וב את הצורך טריאסט

מה יונתן מבטא התהייה על הלגיטימיות של שבירת הסטינג, שאלתי את עצמי 

עם במצבי מתח מדובר בניסיון לפריצת גבולות כחלק משחזור יחסיו בבקשתו. האם 

לימודים  לרצונו של ילד תוסס להיות בתנועה לאחר יוםטבעי ביטוי האם זהו  הוריו?

סא? האם צעידה ברחוב ואחיזה ברצועת יכישיבה על בו נדרשת ממנו ש בבית הספר

 או שמא ?ולבעלות שיש בה כוח משאלה להתחזקות ותמבטאהכלב )ליונתן אין כלב( 

 כמיהה לריגושים ולסיכונים? מדובר בביטוי של 

 ,Freud, 1912, 1915; Green למשל) הגישות הפסיכואנליטיות הקלאסיות

1975; Winnicott, 1954)  תנאיםמתהווים  הסטינגשמירה על בטוענות כי 

בקביעות  ישנה חשיבותלפי גישות אלו, כן, . כמו העברהיחסי האופטימליים לפיתוח 

בשביל  בהתאם לכך, המסגרת להבטחת תחושת הביטחון של המטופל. של אחידותבו

לעומת . ישנה חשיבות בשמירה על גבולות בהיריםיונתן הידוע בהיותו "בודק גבולות" 
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את במרכז  שמות תוההתייחסותי גישותה, הפסיכואנליטיות הקלאסיותהגישות 

במתח המתקיים במפגש הטיפולי בין  פוטנציאל תרפויטי רב , ורואותההכרה ההדדית

. (Hoffman, 1998) הספונטניים היסודות ןובי הטיפולהיסודות הריטואליים של 

ויתור היא ודיאלוגי. אולי היציאה מהחדר  באופן מכבד ספונטנית בקשה הביע יונתן

נות להתפתחות הזדמלהיות בזמן עשויה  בועל המקום המוגן והנוח של המטפלת אך 

 המגוונים הןושקילת היתרונות והחסרונות  לאחר הרהורים והתלבטות ?יונתןל

 ביני לבין יונתן, יצאנו לטיול עם פונץ'.הן בהדרכה ו

לאחר מעשה על היציאה מחדר הטיפול ועל הקומוניקציה שליוותה  בחשיבה

, חירות תחושתב ות לוומשותפההליכות האני יכולה לומר בוודאות כי , את יציאתנו

בקפיצות הודתה לנו אולי תרמו לכך ביטויי השמחה של פונץ' שהרפתקה והנאה. 

רפו אותה יהבוגרים צאחיה של פונץ' כעל אחות קטנה נרגשת ושי זנב. חשבתי עובכשכ

ל שחרור לטיול ברחוב! תחושה שיש בה אלמנטים ש יצאנו מחדר הטיפול למשחקם.

הגוף  תנועת כדי מלהיות "כלואים" בחדר קטן לטובת הליכה באוויר הפתוח תוך

 במרחב גדול. 

: מרואשקט של יונתן. הוא היה מביט בי ו-באי גםלוו הנינוחות והרעננות 

"כלבה רעה". לפעמים:  מגעיל היא עושה!" "עוד פעם פיפי?!""איכס! איזה קקי 

הנחיה בהירה להגנה על פונץ'  באותו רגע נתתי. ניסה למשוך לה בזנב באחת הפעמים

על מה  בהמשך חשבתי עודדתי שימוש במילים כלפיה. גםו ,מתוקפנות פיזית

החזקות תרופות של הלוואי התופעת אחת משקט של יונתן הוא -איהשהתרחש. האם 

אל  וליחס פונץ' כאנלוגיתכלפי ראות את תוקפנותו ל אפשר, בזמן בו? מקבל הואש

הצעתי . (נולד האחשכתו של יונתן התגלתה מחלכאמור, ) חיו הקטן, היפה והבריאא

בלי פונץ'. "נשאיר אותה בבית. נהיה שנינו בלעדיה, בלי הקקי והפיפי". ליונתן שנטייל 

 וחלש ממנו, בעל חיים, מוחזק ברצועה שהות עםניכר כי יונתן בחר לטייל עם פונץ'. 

 כוח. בעלה על הצורך שלו להיות תענ

' עם כלבים את מפגשיה של פונץבשעות ההליכה לחקור חלנו תהבהמשך 

, היינו עדים חוקרי אינטראקציות כלביותכשני מתצפתים . נתקלנו בהםאחרים ש

 הנראים, נביחותמפגשי ל םלעומתו מפגשי כניעה,ל, זנב ורחרוח הדדי כשכושמפגשי ל

"פונץ' ברתי על רגשותיה של פונץ', כגון: ידכש כדיאלוג עצבני בין שני אויבים.

תים ייונתן לע חוויתי את ,"פונץ' מפחדת ולכן היא נובחת", "פונץ' מקנאהשמחה", "

ה לצפות ולהיות חלק רוצתים פחות מעוניין במילים ויותר יולעקשוב ומהרהר 

ה אינטראקציבהליכות  לראות אפשר .החלק של המטפלת הדברניתללא  ,מהחוויה

מנסים סיפור של בלשים ה , ייחודית לנו;יצירה משותפתסיפור משותף, כמו  שהייתה

מגוון ו עולמה הרגשי של כלבהאת ו דפוסי התגובהאת , להבין את האינסטינקטים
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ליטה של יונתן עשה התצפית חיזוק לתחושת השבמכמובן לראות  אפשר. חבריה

 דפוסי התגובהבבהם יונתן פועל שלהבדיל ממצבים  ,מעצם הצבתו בעמדת המתבונן

 נחת. -שלו וחש אי האוטומטיים

 חיים בעלי חקרספרים העוסקים בלהאסוציאציה שלי לתצפיות שלנו הייתה 

, וחשיבה. המוכרים הם ספריו של קונרד לורנץ על דפוסי התנהגות ולמידה דרכם

גודול -לואיק של ג'יין "אני והשימפנזים", (1973, לורנץ)וכלבו" איש איש " לדוגמה

 חוויה הייתה הלמידה דרך תצפיתלנו , גם סופרים החוקריםבדומה ל. (1970)

  מלהיבה.

שימשה חקירה שיש בו חיזוק לתחושת השליטה, ר לתפקידה כמושא מעב

עורר  הקיץ של מלחמת צוק איתןמשמעותי נוסף.  בתפקיד חיוניאותה תקופה בפונץ' 

התמקדנו בצורך  ולנו טלטלה ובהלה. באותם ימיםהמלחמה גרמה לכחרדה רבה. 

תוך הבנה מ. מהטילים ומרעש האזעקות של פונץ'ברנו על הדאגות יעזור לפונץ'. דל

ואף  ,עתידיים למצבים מבהיליםהצעות רשימת בשבילה  חיברנולמצוקתה,  אמפתיהו

ה בחרדה מי ששבוישל תפקיד הפונץ' גילמה את ציידנו אותה בחרב שתשמש לה כמגן. 

היה  אפשרדרך פונץ' . העם קולות אללבדה להתמודד  ואינה רואה תקווה או דרך

  דיבור חשוף.יונתן והתאפשר וציא לאור ולתקף את הלחץ של לה

 – נוכחות חיה ולא אנושית –רג'יניה וולף ייצוג הנוכחות הכלבית יגם אצל ו

טירה על החברה המעמדית אכמו למשל בס ,בצד הצורך להאניש את החיה עומד

 הבריטית דרך קהילת הכלבים:

 

כלביה של לונדון, גילה פלאש עד מהרה, מחולקים בקפידה למעמדות שונים. 

רצים פרא. אחדים יוצאים אחדים אחדים הם כלבים המובלים בשרשרת; 

בכרכרות ושותים מתוך כלים סגולים; אחדים מתקיימים בדוחק  וחלש

אם כך, החל פלאש לחשוד, הכלבים שונים  בביבים, בלי יד מטפחת ובלי קולר.

זה מזה; אחדים נישאים, אחדים שפלים; ואת חשדותיו איששו שברי שיחות 

נוכל הזה? סתם בן כלאיים! "רואה את ה שניהל בחטף עם כלבי רחוב וימפול.

חבל שחסר ]...[ שכה אחיה, הנה ספנייל נאה. אחד המיוחסים בבריטניה! ]...[ 

 (39עמ' , 2010, וולף) הרי לך כרבולת!" ]...[ עוד שמץ סלסול באוזניו

 

 

 "אנושית חווית"מסירת א הי , מהותובבעלי חיים גם כשהוא עוסק ,הנרטיב

(Pludernik, 2009, p. 59). 'קור מ – ופעילה חיהמואנשת דמות  לנומימשה  פונץ

  .ומסורה תרפיסטית רגישה-קוכאיכויותיה על נוסף  זאת כל – לנרטיבים אפשריים
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 חדש "מצב עצמי" – עם ֶכֶתםטיולים שנייה:  תקופת

בשונה מפונץ', כתם . כתם הצטרף לביתנו כלב נוסף, של פונץ'בשנותיה האחרונות 

הכלבים המומלצים לעבודה טיפולית. הוא  רגוע. כתם אינו נמנה עםלב טיפולי אינו כ

חשש  עתב הב את כתם, קרא לו "גבר גבר" ובהיונתן אקפצן, נבחן ובלתי צפוי. גדול, 

את יונתן. כאן המקום כשראה  ש בזנב בהתלהבותנהג לכשכם כתמגודלו ומכוחו. 

רגע קבלת הפנים, , רגע הראשוןבו בשמפגש טיפולי פתיח בהעל  לתת את הדעת

מתנועע מצד לצד בחוזקה כתגובה לא זנב  המטופל חווה ביטוי גופני עוצמתי של

מתרחשת  –דחף מולד, אינסטינקט כלבי  –וש הזנב כשכך מילולית לבואו. דר

הזדמנות  יונתן הייתה זול .יה ושמיעה(י)ריח, רא חושית-חיה רבאינטראקציה 

ברגע  אומריםבני האדם אנחנו  התפעלות.שמחה, התלהבות ומעורר להרגיש נחוץ, 

יותר מזה, . אלא אינסטינקט אצל כלב אין חשיבה ותיווך במילים". שלוםהמפגש "

  .הוא תמיד שמח לראות אותנו

 מצאתי את עצמי מפזמתש בזנבו לכבוד בואו של יונתן כתם המכשכבגלל 

 בתחילת אחד המפגשים: "כתם כתם מתרגש!" )במנגינה של "גשם גשם מטפטף"(. 

  "יש יש יש! ,: "יונתן באמנגינהגם ביונתן ענה 

ושניהם  ,וש הזנבהמטפלת והמטופל מושפעים מאווירת כשככי  לראות אפשר

  כמו נדבקים במשחקיות ונעשים יצירתיים.

מה בהמשך אותו מפגש.  ביקש יונתן ,"בואי ניקח את כתם לבית ספר שלי"

אולי לראות  צהכי יונתן ר חשבתי עוד. אווהוג? כתם מקנה תחושת חוזק יונתן ביטא

בדרכנו . כללי התנהגות בו נדרשיםש מקוםבין ו הקופצני כתם מה יקרה במפגש בין

מה עשוי לקרות. יונתן היה  כיר. תהיתי במעט חששפגשנו ילדים שיונתן הלבית הספר 

. כאילו האחיזה ברצועה, מתנייהוא אוחז ברצועה של כלב אלפגוש חבר'ה כש הגאכה 

של חבריו, כך קיוויתי,  מבטם המשתאהדרך קרנו בפני חבריו. להעלות את  כדי יש בה

 . את היותו בעל כוח בעיני עצמועשוי יונתן לחוות 

( מתייחסת להתמודדותם של ילדים עם מחלות כרוניות 2009עדנה כצנלסון )

תחושת העצמאות והשליטה. כצנלסון מחברת בין חיזוק בומחדדת את הצורך 

דרישות המחלה לבדיקות תכופות, נטילת תרופות, פיקוח על סוג המזון ומניעת 

 בגללורים להגן ולשמור. הנטייה הטבעית של ההבין והסתכנות בפעילות ספורטיבית 

 . ויתורים והימנעות מדרישותקקותהזדוההתלות  ותרגשאצל הילדים עולים  האלכל 

 מופעבלראות  אפשר עשויים להחליש ולפגום בהתפתחות התקינה ובהכנה לחיים.

של הכלב עשוי להיתפס כשלוחה  בהשחזקת רצועת הכלב לעיני החברים חוויה ה
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ת של חיבור לדמותו העוצמתי, יש בה עצמהבפני  ,ההליכה. התנסות זומוביל ומנהיג 

 לדימוי העצמי.הכלב וחיזוק 

באחד מטיולינו קרתה  הקשורה להתמודדות עם המחלה נוספת התרחשות

יונתן אמר: "אם כלב אוכל יונתן הביט בכתם מרחרח עשבים ואוכל מהם. . הבאים

של יונתן. דרך ביטוי שוקולד הוא ימות". הבחנתי בדאגה אם כלב אוכל רפד וגם ס

ברנו על מה מותר ידבנושא הפחד ממוות. עקיפה אפשרה נגיעה הת לכתם החשש

מפגש עם חלקי  ואאפתהווה דרך נוכחות הכלב ה לכלבים לאכול וממה כדאי שיימנעו.

 סיפור מניסיוני, הצעה לקרואתם במגע. ימלבוא א עצמי שבדרך כלל יונתן נמנע

כאן הכלב היה זרז . אינה מתקבלת באהדה התמודדות עם מחלה בפגישה טיפולית על

מעוררת חרדה  התרחשות תןיונזימנה ל של כתם לחומרי נפש חבויים. אכילת העשבים

 . לדבר עליהשאפשר 

מאתגרת  התיהמציאות שמחוץ לחדר הטיפול הי םבחודשי הטיפול האחרוני

: בטון כעוס אמרהי וישכנה, פנתה אלצעדה מולנו  עודנו פוסעיםבעבורי. בבמיוחד 

שור! זה מאוד לא בסדר!" התנצלתי מיד. השכנה "הכלב שלך הסתובב ברחוב לא ק

מובן שהשכנה צדקה. בעלי כלבים אמורים לטייל . ולהטיח בי האשמה המשיכה לרגוז

הסתכלתי ביונתן  בעיקר כשמדובר בכלבים נבחנים ונשכנים. ,עם כלביהם קשורים

בה שבסוט עד הגג". יונתן צפה באינטראקציה וראיתי אותו מחייך מאוזן לאוזן, "מ

ה הרבה ניואנסים האינטראקציה הזמינאשמתי בהתנהגות "רעה". אני המבוגרת הו

י נחשפת. ובושה בשיח הפנימי שלי רגשות מבוכהזיהיתי באותם רגעים  משמעותיים.

כי התנצלותי לא  כעס ועלבוןרגשות הקרובה. היו גם סביבתי כלפי בחוסר התחשבות 

חלק היה ראיתי כאנדרדוג(. ת עצמיוא [bitch]ככלבה  בעיניי )השכנה נתפסה התקבלה

לשחרר לחלק הילדי שלו ושלי,  יונתן, להצטרףעליזות של של רצון לחבור ל ,נוסף

, לצחוק על כל ץ"קס ומורימ"תו יחד צמד י. להיות אצחוק נגד השכנה הכועסת

של רצון להחזיר , חלק שיש בו היבטים של חתרנות ;בעלי הכוח והדרישות המבוגרים

כיצד ראוי להתמודד עם רגעים שאלות: התלבטתי בבוגר  בחלק היותרגדולים". ל "

המסגרת טישת נאם הבהם נוצר טשטוש גבולות בין המקצועי לאישי? שרגעים  – האל

להשתמש בהתרחשות כ  אפשרהאם והטיפולית הובילה לאיבוד יכולת השליטה שלי? 

  "חומר" להתבוננות?

 ,י המואשמים והנזופיםיכאמור, "חגג". לא נבהל. חשבתי על כתם ועל ,יונתן

לדבר ואותם לילדים לחשוף חלקים שקשה  ,חלקי עצמי מוכרים בשבילוהמהווים 

אחריות  נטילתבבמבוכה שלי,  ויוו"-ןאי"לצפות היה ל ויכליהם באופן ישיר. יונתן ע

 . חשבתי על מיליםואולי גם בחלק שלי שנמשך לחבור לצחוקים שלו ,שלא הועילה

 . מתאימות למצב
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 דה הרואה בחוויה האישית של המטפלאת העמ ,רביםול לי,ניסח ברומברג 

"על מנת  :של חוויות עצמי של המטופל טווחנגיש מילולית אפשר להדרכו שערוץ 

הבחנה, ועל מנת שישתמש באופן יצירתי -שמטופל באנליזה יתבונן בטבעו שלו בדקות

במה שמבוטא בפעולה, חייבת להתקיים בה בעת הזדמנות למטופל להתבונן בטבעו 

 .(462–461עמ'  ,2013, ברומברג) "ות וביטחוןשל האנליטיקאי באותה מידה של חיר

הפנימי של המטופל משהו חדש, מתאפשרת ברגע שנכנס לתסריט אחרות,  במילים

הבנה שמובאים חלקים עם ה, מתאפשר למטופל להכיר את עצמו דרך האחר ,העשרה

, להתרחשות בלתי צפויה aliveדווקא בתגובת . לבד קשה להיות איתםשל עצמו ש

 . של המטופל הקיימים בעולם הפנימים ימתעשרים הייצוגים הפנימי ,טוען ברומברג

. התממשו בפעולהמגוון רגשות שדרך ההתרחשות  חווה זו, יונתןלפי עמדה 

יונתן האם אחריות.  ימקבלת עליוגם תנת ביטוי לתחושת המבוכה מצאתי את עצמי נו

לקוות כי דרך הצפייה ודרך  הייתי רוצה? תמשמעותיכ הזאת פנים את ההתרחשותה

בו הנאשמת שמורכב  התמודדות עם מצבהדיבור הרגשי והחשיבתי יונתן נחשף ל

חוויה. הצליחה לתת ביטוי מילולי ולשוחח על ה , לא התפרקה ואףבחייםנשארה 

ועכשיו, מעצם ההתבוננות בתבנית חדשה של  מעצם העובדה שקרה משהו בכאן

הסיטואציה  תמחולל סיכוי לתנועה בדפוסי התגובה המוכרים. ישההתמודדות, 

שהוציאה אותנו מחדר הטיפול ויצרה  ,נוכחותו החיה והפעילה של כתם הייתה

 סיטואציות לא צפויות ומאתגרות התובעות אותנטיות.

נכנסנו לשביל מוקף כש ,נויבאחד מטיול רגע מרגש במיוחד קרה, סיוםלפני 

הבהלה  ,הפחד רך והחל לנבוח. יונתן זיהה את רגשותכתם נדעצים ושמענו נביחות. ב

שנפל וחבר שלי ואני פחדנו והתחלנו של כתם ואמר: "פעם היה זיקוק והאיום 

 תקיפהודיבר על רצון ליצור נוכחות חזקה  הוא לד חכם בן תשעלצעוק". בשפה של י

"כתם נובח  ,המשותף והמוכר בינינוהדיבור החזרה על כשמרגישים פחד מהלא נודע. 

תחושת הקלה. ל ההביא "פונץ' נובחת כשהיא מפחדת"(, וריאציה על" )כשהוא מפחד

י, הייתה פה התמרה ממצב עצמי של פחד בלתי מבוקר מסכנה להתבוננות שיש יבעינ

 בה יותר בהירות.

 

 סיכום

מתהווה מרחב פרות והן בחדר הטיפול, כלבית, הן בס-בלב התקשורת האנושית

מתעוררת פתיחות  בזמן ובוחלקי נפש מוכרים  בו באים לידי ביטויש דיאלקטי

באמצעים ספרותיים  רג'יניה וולףיו תיארהמאה הקודמת הכבר בתחילת לחדשים. 

בין אדם במהלך מפגש  המדלגת בין כמה נקודות מבט של הנפשאקרובטיות את ה

ויצקה  המשיגה . בד בבד עם הכתיבה הספרותית, הגישה ההתייחסותיתלכלב



15 
 

דרך השדה האינטרסובייקטיבי,  .צורך הבסיסי של אנשים באינטראקציותמשמעות ל

  .עצמי כרות עם טווח רחב של תחושותיהנוצרת  האחר,נוכחותו של בזכות 

את המשתתפים להיות  מזמינה היא .טיפולעשויה להיות לב הנוכחות הכלב 

 ,ויוו"-"איןתגובות ספונטניות  יוצרת אותה נוכחות "חיה"שהם. מות כנוכחים 

זו  לבנות גשרים לחוויות עצמי שנותרו חבויות.מאפשרת באופן יצירתי ומשחקי ו

 – (stand in the spaces)בין החללים  עליה מדבר ברומברג של עמידהשיכולת ה

 ,אצל המטופלו בתוכנו המודעות לתנועה זו. רגישות לתנועה בין מצבי עצמי שונים

את הקשב למצב עצמי  המרחיב ,שנוכחות הכלב מייצרת מגוון חוויות חדשות דרך

  .של מצבי עצמי בנו עושריש  יש בנו יותר מעצמי אחד,ש קיים ומחזקת את ההכרה
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