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 שלנו תרצה שלי  תרצה 

 

בחיוב  אמרתי שאני מקווה שאענה , כשרותם פנתה אלי בהצעה לדבר על תרצה בערב הזה

 ..שאני רוצה..

   .מחסום -שדבר לא עולה במחשבות שבתי לנסות לכתוב והרגשתי למחרת י

  .The never-ending story:  במקריות לא מקרית, צפיתי בסרט ישן שאהבתי, כבריחה אולי

התגייס עם יצורים רבים להציל את עולם הפנטזיה מהרס.   ,, שאמו נפטרההילד בסטיאן 

 השתלט על עולם הפנטזיה. , ריקנות, כלומיותשמתארת  ,מילה מופלאה   nothingnessה

של  מותה/לכתהעם ש nothingness  שחוויתי היה ום סה בסרט הבנתי שהמחיפימתוך הצ

עולם שהקשר ארוך השנים עם תרצה  העמיק והעשיר   ,  מייעולמי הפנ לט עלתשהתרצה 

 אותו מאוד. 

אפשר לי להתחבר למי שהיית ולמי שהיית  הפנטזיה  עלמות הזו של עולם יההמפגש  עם ה

להעלות ולחוש דרך   ,לפנטז ,מרחב לחשיבה פתוחה, חופש לדמיין היה זה עבורי.

 . סוציאציות רחבות היקףא

שלכל אחד ואחת בטוחה אני  פנימי בהבנה ובראיה. שפומשהו עמוק של ח ,ך בתוכ בך, היה 

 ייחודית עבורו. ה רגישה וה ,היתה התרצה שלה ושלו, העמוקה ,עם תרצה   קרוב  ר ששהיו בק 

העבודות היו   משפחתך האהובים.פעמים רבות שיתפת אותי בעבודות יד שיצרת עבור בני 

גם בזוויות הצילום ונקודות   מאד. היצירתיות רב בו  , באסתטיקהעשירות , עשויות בקפידה

 .  והדיוק   היו העדינות המיקוד כשצלמת

. העבודות היו חד  על המיוחד בך אחרת  מבט  נקודת אני מסתכלת מדרך עבודות אלה 

מאוד מצד  עם מיומנות גבוהה   ורגישות אוהבת.  בעדינותואדם פעמיות, מכווננות לכל ארוע  

 באופן אסתטי ומתואם.חופש לדמיין וליצור אחד יחד עם 

חב ם ר ומשם האסוציאציות באו ממקו היה לך ידע רב, רב תחומי :בעבודה האנליטיתכך גם 

 אישי בכל רגע נתון. ר וועשי
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ו ולהדהד   נימי והחופש שלפאת העושר הלחוות איתך היה מרחב פנימי זה גם איפשר למי ש

 בהדדיות את מרקם ההבנה. ואותו ולהעשיר ביחד 

על   ,כקולגותהדרכה או במפגשים  תקריאת מאמר ונסיון להבין אותו, בשיח  בעתיכולת את 

  לשלוף מאמר או פסקה לקום לעבר מדפי הספרים הרבים שעטפו את החדר,,ול פקטע מטי 

ובו זמנית הדברים אף פעם לא  אפשר היה לעיין ולראות את הרלוונטי  שנגעה בדברים שעלו.

  ,שהצעת בנדיבות היו חלק מלקט של אסוציאציות. הם "ראה וקדשבבחינת : "כך היו 

.  ומה לא היה מספיק קרובאפשר היה לחשוב ולהרגיש מה התאים ונגע באותו רגע ש

 התקרבות להבנה.נסיון ו אפשר אלה  מחשבות והרהורים

 International Journal of Psychoanalysis   ב 1993כתבה ופורסם בתרצה המאמר ש

       Psychoanalysis and maternal work. Some parallels  

 ת היא כותבת ואני מצטט 

Such dilemmas are similar to dilemmas parents have as they try day to day ' minute 

to minute' what would be most useful in facilitating the development of their 

children. 

 

אלא אוסף, אוצר   את הריגעיות. לא משהו שיודעים מראש "מרגע לרגע,"הני מדגישה את א

  מתוך הקשבה עמוקה ופתוחה.והכל , של הבנות, תחושות

במאמר זה היא נותנת משמעות לדיאלקטיקה כשמצד אחד יש קרבה ,אמפטיה ותמיכה ומצד  

 יותר בשאלה מה יעזור באינדבידואציה.  שני הבנה אוביקטיבית

אני גם מתארת את מי שהיא היתה,  ,שאני לוקחת בהשאלה מדבריה של תרצה המילים אלב

 . , וכחברהקולגה, כה כמדריכעבורי וגם איך היא  היתה , באישיותה 

צריך להגיב, אלא שהדילמה עצמה מערבת  איך במאמר היא מציעה שאין תשובה אידאלית 

 סוג חשיבה על גדילה והתפתחות שהם ביסודם דיאלקטים. 

והמעברים    אלא שעצם החשיבהנכונה, אחת שאין תשובה או דרך לכך הסכמה הההבנה ו

  הבסיס להתפתחות,הם  הלוך וחזור  בדיאלקטיקה הזו דרך חשיבה פתוחה ואסוציאציות הם
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  אותה הכרתי , חוויתיש מבט על תרצההם עבורי שוב בכל רגע מחדש, ושוב וההתלבטות 

 ואהבתי מאד. 

 מאמרים רבים ומגוונים  במהלך השנים.יחד קראנו 

 ם הוא המאמר של ונגע במקומות משמעותייוהזכרנו שקראנו  ים מאמראחד ה

Ronald Britton 

"Subjectivity objectivity and the triangular space 

 psychanalytic quarterly 2004מתוך ה

כותב : אם  ן בריטו יחסי אובייקט. ודאי מוכר ומתיחס לטריאנגולר ספייס מתוך גישת המאמר 

מתקיימת אפשרות   ,נסבל במוחו של הילד,הנתפס באהבה ובשנאה , הלינק בין ההורים 

עצמנו באינטראקציה עם  את לראות  מתייחס ליכולת. בריטון ליחסי אובייקט מסוג שלישי

נו תוך עצמלאחרים, להכיר נקודות מבט אחרות ובו בזמן להחזיק בדעה משלנו. להתבונן 

 ולהיות עצמנו. 

תמיד  גישות והבנות משלה ועם זאתהיא החזיקה בתפיסה זו מתארת את מי שתרצה היתה. 

להביט פנימה ולעצב מחדש את התפיסה מתוך הקשבה   ,כל פעם מחדש, חפשה וחתרה 

אפשרות  לי היתה  ,כקולגהבהתחלה ושנים רבות והתבוננות עמוקה. וכך גם כמודרכת 

וגם אפשרות להשאר עם  , ופתיחות עם מרחב לשיתוף מקום  .לחשוב יחד ,לעבוד, לשתף

  השונות.

 תרצה הכילה בתוכה מגוון גישות של יחסי אוביקט. 

, היו דגשים של קוהוט , ויניקוט , ביון ורבים   לעתים החשיבה התבססה על מלני קליין

ישבו באופן   ות, ות נוספהללו ואחרכל התאוריות   גישות אלו דברו אליה מאד. .אחרים.

בשאיפה לחלץ מתוך    פשר חיפוש אחר הבנהיוהיוו מצע רחב שאאצלה מבוסס 

  ר פשתאוריות אההגישות ושל  רחב ה בסיסהאת רסיסי ההבנה ברגע נתון.  unknowingה

רוחב   את הם אפשרו   .מחשבה פתוחה ייחודית וחד פעמיתב , חופשלתרצה לנוע עם 

להבין  ולצלם  לתפור להקשיב  , ושאיתם יכולת של פלטת הצבעים שנכחו בך  הראיה והיריעה

 חכמה. בבעדינות ו
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עם המשפחה עם חברים ועם שמעון. היא התעניינה באומנות   תרצה אהבה לטייל בעולם

זה. הם טיילו ביערות צרפת אהבו    מרחב והיתה לה נגיעה ליופי ולעושר גם ב יותבאומנוו

 ובבית.  במסעותיהם בעולם  אוכל טוב 

את   כשנפגשנו באירועים אלה ראיתי.   בפסטיבלי המוזיקה והקולנוע  להם ולה עניין וריגוש והי

 הברק בעיניה הכחולות ויפהפיות.. 

, והדריכה את קבוצת  דרכה כפסיכולוגית קליניתהכרתי את תרצה כשהיתה בראשית 

כאן הערב יש חברים שהיו שם בתקופה   ה"ח איתנים.ישל בהמתבגרים ים במחלקת המדריכ 

להתמודד עם סיטואציות  ו  תה עבודה עם נוכחות אמפטית ובו בזמן נסיון להביןיבקבוצה הי זו.

ומאפשרת נגיעה והשתהות   היא היתה תמיד קשובה, חושבת ברגעים מאד קשים ומורכבים.

במפגש נו תהחלק של כל אחד מאי ין את ה להב תשם שאיפנוכחה במקום הקשה ועם זאת 

 ובארוע. 

קורסים או להדריך   למדומרכזי הלימוד, ל  המכון לפניות שלברצון תרצה נענתה תמיד 

 יכתרפיה. סקבוצות בעבודה אנליטית ובפ

ת להיות נוכחת בהכשרת הדורות  שליחו תחושת תה להיהיא אהבה ללמד ולהדריך . הי

 המתהווים. 

דגש  בקורס זה שמה  ". היה "הסיטואציה האנליטיתשלימדה במסגרות אלו,  קורס משמעותי

אמון ויציבות ועל בסיס מבנה  , על הבנת המשמעות והערך ליצירת סיטואציה של הולדינג

 . ןמשמעותלת ויואפשר היה להתייחס לשונו זה ברור 

היא יזמה קבוצת עבודה לאנליטיקאיות ירושלמיות שעסקו בכתיבת  באופן היצירתי שלה 

תרצה ידעה  " רגישים שהן כתבוה נוגעים ו הואני מצטטת מהדברים . ההרצאה המדעית

כאשר בו בזמן   מדריכה מובילה וגם חברה וקולגה. היתה נטולת פוזות ומניירות להיות לנו גם

 שיש לה אמירה מקצועית מאד." היה ברור 

  נגעו בכל אחד מאיתנו. והחכמה, נדיבות ה ,הנתינה, היוזמה 

 יבה אני כותבת אל תרצה ועל תרצה. קשה לחשוב עליה עלייך כמי שלא כאן. תבכ
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הקיסרית  ה  childlike empress   ה סרט " הסיפור שאינו נגמר" בסטיאן פוגש את הבסיום  

 מכל האימפריה הגדולה שהיתה לה. רק גרגר חול אחד  שנותר   היא אומרת לו .  יתהילד

היא עונה שכן. בייאוש בסטיאן אומר שהכל ? בסטיאן שואל : האם פנטזיה לגמרי נעלמה  

 היה לשוא.  

 אומרת : לא! פנטזיה יכולה לקום בתוכך, מתוך החלומות שלך. ית רית הילד הקיס

 

 מי שהיית,  

 מי שאת 

 ממשיכה להתקיים בתוכי ובליבי 

 במקום עמוק וקרוב. 

 אני מאמינה שזה כך עבור רבים מאיתנו,  

 שהכרנו אותך  

 אחד בדרכו וממקומו הייחודי.  כל

 תרצה 

 בתוכנו. את ממשיכה להתקיים בתוכי ו

 


