
 תרצה זנדבנקשל   הדברים לזכר

 

שלושה שבועות לאחר פטירתה, נפגשנו.  ישבנו במכון בירושלים, סביב השולחן, היכן 

סא של תרצה ריק. קשה וכואב י שישבנו במשך שנים בכל יום ראשון הראשון בחודש, והכ

 לתפוס ולקבל שהיא איננה.

 'קבוצת תרצה'. ב'אנחנו', הכוונה לשבע חברות  אשר מרכיבות  את 

, ביזמתה של תרצה ,אשר אספה אותנו  2006פגש בשלהי י'קבוצת תרצה' התחילה לה 

 כקבוצה  בכוונה לעודד אותנו ולעזור לנו לכתוב את ההרצאה המדעית. 

ואכן, בשנים הראשונות התרכזנו בכך, ולא מעט אנליטיקאיות )היו רק נשים..( נעזרו 

 אתם. חלק פרשו לאחר שסיימו. תרצה ובקבוצה והציגו בחברה את הרצב

כשהסתיימה משימתנו כקבוצת כתיבה, היה ברור לנו שאנחנו ממשיכות כקבוצה. 

כקבוצת שייכות, כקבוצת תמיכה, כקבוצת קריאה והדרכה, כקבוצת חברות ובעיקר  

"כקבוצת תרצה". תרצה ידעה להיות לנו גם מדריכה ומובילה וגם חברה וקולגה.  הייתה 

 ניארות כאשר בו בזמן היה ברור שיש לה אמירה מקצועית מאוד. נטולת פוזות ומ 

לאחר קריאת טיוטות להרצאות תרצה הייתה אומרת הרבה פעמים: 'זה הכל שם. צריך  

הכל בלב וקשה עוד   רק עוד קצת עיבוד.' אמירה מאוד מחזקת ומאפשרת. וגם עכשיו;

 קצת לעבד ולכתוב. 

שנה ויותר.   ואנחנו מדברות על שלושים  כל אחת מאיתנו הכירה את תרצה שנים רבות,

בוריות; במחלקת יהכרויות שחלקן עוד מהימים  בהם עבדה כפסיכולוגית במסגרות צ

מתבגרים באיתנים, ובתחנה ע"ש אליעזר אילן; חלקן כאשר לימדה במכון. עשרות שנים 

 כרונות, של קשר.  יש מאיתנו שהיו מטופלות שלה, מודרכות, תלמידות.  י של ז

יכולתה לאחד אותנו לקבוצת עבודה, המקיימת שיח קבוצתי חברי וקרוב, בהנחייתה; לצד 

קיום ושמירת המשמעות האישית העמוקה אינה מובנת מאליה, ומהווה חלק מאיכויותיה 

 המיוחדות. מגמישותה ואמינותה. 

באופן   ת האפשרות והצורך לחשוב מחדש את המוכר, לקרוא מאמרים למדנו ממנה א

'קרוב קליניקה'; להיות כל הזמן עם שאלות, לתהות ולחפש את המפגש בין הקריאה 

 סיון. ילנ

בהנחייתה של תרצה, שהייתה פלורליסטית בגישתה, פגשנו את השונות שבעבודתנו, כמו  

 ר ופורה. גם בחיבורים התיאורטיים, כאפשרות  לשיח מעשי

 הלמידה המשותפת התקיימה עם הרבה חופש, והרגשת בטחון. 

 במפגש שלנו , הנזכר ומתגעגע, ללא תרצה , דברנו גם על הפסיכואנליזה כפי 

שהתקיימה לפני עשרות שנים, ובשנויים שחלו; וחשבנו על ההשתנות וההתגמשות שחלה  

והמתפתחת. נזכרנו  בה ובעבודתה במהלך השנים. על אישיותה הפתוחה הסקרנית

באהבת הפסיכואנליזה ובאהבת החיים שלה, ובאופטימיות הבסיסית שהייתה בה. וכיצד  

היה המפגש איתה מגדל ומפרה ומעורר השראה. כיצד דחפה אותנו להיות יצירתיות,  

 ולהעז. 

ההשתייכות   נוסיף ונדגיש, את מה שבוודאי משתמע מכל שנאמר , עד כמה הייתה 

 יקרה לנו, ברבדים רבים. לקבוצה,  חשובה ו

את אשר אולי גם ידענו, על כך שהקבוצה הייתה  בביקורים שעשינו בזמן השבעה שמענו,

 משמעותית לה. הרגשנו שאנו חשובות לה. וגם זה נשאר איתנו. 

 

 זוכרות ,מתגעגעות ומוקירות 

 

 מוזסאהובה שול, דפנה איתן, יעל ברוך, יעל דשא, ליאורה לוריא, נועה הס, שרה 

 



 * * * 

אני כותבת לזכרה של תרצה למרות שלא הכרתי אותה כמעט. הזמנתי אותה לדון  

בעבודתי בערב הסיום שלי לפני כשלש שנים, והיא עשתה זאת בשפע צניעות ונדיבות. זה  

היה  מעט אחרי מעבר החברה לתל אביב,  ומעבר לסקרנות להכירה יותר, רציתי  לתת  

 . מקום לחברה ירושלמית ותיקה 

תרצה  נתנה לי מתנה בקריאה המעמיקה והייחודית שלה,  בחופש שנטלה לשוטט בתוך 

 העבודה ולשאול שאלות, להתבונן בזויות שונות ולעיתים גם להשתעשע  עם הטקסט.   

אני שומעת  עכשיו את השקט, את הדממה הדקה שיש סביב לכתה של תרצה.  קראתי 

 זה, שכתבה ליאורה לוריא.   את דבריה הנוגעים ללב, המתייחסים לשקט

תרצה  עשתה עלי רושם עז בזמן הקצר בו  פגשתי אותה. איני יכולה לתאר  את האובדן  

לחברים  ולמתמחים שהייתה עבורם אנליטיקאית, מדריכה, מורה וקולגה, וככל הנראה  

 עוד הרבה יותר מכל אלו.  

תרצה סיימה את הדיון  בעבודתי בציטוט מנינה קולטרט.  בתקופה זו, שאנו חווים אבדנים 

 רבים של חברים בזמן קצר, אפשר  אולי גם לחזור ולקרוא את "סופים" היפה שלה.  

 )אני מניחה שהתרגום הוא שלה(:   כך כתבה  תרצה  

שמע אותו מפי.  הוא  "אני רוצה לסיים בציטטה שאני מאד אוהבת, ומי שלמד אצלי ודאי

האנגלי, מתוך    -Independentמהמסה הנפלאה של נינה קולטרט, אנליטיקאית מהזרם ה 

 : היא כותבת:  Slouching towards Bethlehemמסה בשם 

מטבע המקצוע הבלתי אפשרי שלנו הוא שבאורח מוזר ביותר איננו יודעים מה 

נסה לחתור תחת יסודות אנחנו עושים. אל תבינו אותי שלא כהלכה. אני לא מ

ההכשרה המעמיקה והתובענית שלנו, או לבטל את הדרכים שבהן מוטל עלינו  

לתת את דעתנו על עצמינו, על הספרות שלנו, ועל חילוקי הדעות הקליניים עם  

עמיתינו. בעזרת כל הכלים האלה אנחנו ניגשים ללב ליבה של העבודה שלנו 

 שהיא בגדר תעלומה.  

 ובמקום אחר:  

הלך לימודינו כאנליטיקאים יש שלב קשה שבו הנוסחות המוכנות מראש במ

שלנו, התיאוריות והמורים שלנו מהווים סכנה.  אותה שעה אנחנו מבחינים 

בדשדוש הרפה של החיה המזדחלת ובאה, ומתפתים לזרוק לתוך האפלה 

שלשלאות ברזל, ללכוד אותה, לשים עליה תווית, לתלות עליה מלים ולהוציא  

ה לאוויר העולם בטרם עת. אז אנחנו עלולים למצוא את עצמינו תקועים עם  אות

מפלצת מעוותת שבראנו במידה גדולה בכוח הדברנות שלנו: אנחנו עלולים  

להתנהל אז בכבדות קדימה עם מין טעות אנליטית, בעוד שהיצור האמיתי,  

 שאינו בשל עדין לאור היום, שב ונסוג את תוך החשיכה". 

 יץ'ידידה טורקנ

 

 * * * 

 



 תרצה הדריכה אותי בחמש השנים האחרונות. תקופת ההדרכה בשנה האחרונה היתה 

קשה, צירוף של קורונה וצרות כבדות שנחתו עליה והיא נאבקה להמשיך לעשות  

 פסיכואנליזה כמו שעשתה תמיד עד שלא יכלה יותר.

 - אני חוזרת במחשבותי לזמנים היותר טובים ומתמלאת בעצב ובגעגועים 

לתרצה עם העיניים הכחולות היפות, נוצצות מתחת לשיער הלבן. תרצה עם הסטייל  

בכלל, עם אהבת החיים ואהבת המודרכים והמטופלים והמטופלים של  בבגדים ו

 המודרכים. והאהבה הגדולה לבני משפחתה אותם הזכירה מידי פעם.

בביקורי הקצר בשבעה גיליתי שהיתה גם צלמת והשקיעה בצילום ברצינות רבה.  

 הצילומים שראיתי היו של המשפחה בטיולים בטבע, צילומים מרהיבים ואוהבים. אני

חושבת שגם כמדריכה תרצה היתה צלמת. עם טביעת עין מדהימה ויכולת לתפוס את 

 המהות שלי, של המטופל ושל המתרחש בשעה הטיפולית והכל בחיבה ובאהדה. 

אזכור אותה מקשיבה בשקט, בריכוז ובסקרנות, לפעמים שואלת שאלות. לפעמים פורצת  

ים משהו שנשמע פשוט, כמעט בצחוק מלא חיים והומור ולבסוף אומרת משהו, לפעמ 

ידוע, אבל בו בזמן לא צפוי, לפעמים בפליאה עם סימן שאלה, אבל השאלה או  

המחשבה מנוסחות בנוסחת קסמים שמסדרת את הבלבול, נותנת חומר למחשבה ועוגן  

להיאחז בו עוד ימים רבים אחרי פגישת ההדרכה. עומק בלתי נדלה של ידע ונסיון  

 ונוגעות.  שתורגמו למילים פשוטות

מהרגע שנפגשנו הרגשתי שהיא סומכת עלי כמטפלת והאמונה שלה נתנה לי כוח 

וביטחון. אני מלאת תודה לה על נדיבותה, על היכולת שלה להיות טבעית ולחלוק ברצון 

 את ניסיונה המקצועי ונסיון חייה. 

ית  אני מרגישה שנפלה בחלקי זכות לצעוד בין הפרחים והעציצים אל הקליניקה הבית

והחמימה בעין כרם, כמו רבים רבים לפני, להכיר את תרצה, ללמוד ממנה ולספוג את  

 האישיות הפסיכואנליטית המיוחדת שלה. 

 אירית דוידוביץ׳, שנה ד׳

 

 * * * 

 

עברו רק עשרה ימים מאז שתרצה נפטרה וקשה מאד למצוא מילים כדי לתאר את 

מתנגנת לי שורה משיר של יוסי בנאי " האובדן שלה ואת האישיות המיוחדת שלה. בראש  

ורק אני מרב אהבה שותק". להרבה מאיתנו שזכינו להיות תלמידים, מודרכים, מטופלים 

וקולגות של תרצה קשה עכשיו לדבר לזכרה מרב אהבה . המילים יגיעו בהמשך. בינתיים  

ל גלגוליו יש געגוע והבזקים של זיכרונות . עבורי מדובר בקשר של שלושים שנה לפחות ע 

השונים אז יש לי הרבה רגעים שבהם תרצה מופיעה לנגד עיני עם דברי החכמה שלה, 

 ההומור והחום האנושי והטבעי שלה. עדיין לא בלשון עבר. 

 ליאורה לוריא 

 * * * 


