
 

 

 אביגיל גולומבשל  הדברים לזכר

 

 

 כבר כמה ימים שאני מתקשה לכתוב על אביגיל,  אני רוצה לכתוב אל אביגיל.

בשבת בצהרים נפגשנו, היא לא נראתה כמי שמתכוונת למות למחרת. אמנם הייתה  

שאמרה  בתהליך החלמה מניתוח מסובך, עם הפנים לכימותרפיה 'ליתר ביטחון', או כפי 

בדרכה ההומוריסטית: ''לוודא שלא ישארו מתנחלים''. אך לגמרי חיה, משחקת שבץ נא  

עם נכדתה. ביום ראשון בערב, היא מתה. הגוף קרס בשוונג של ההחלמה. מתאים לה.  

תמיד בשוונג של משהו. יוזמת, מקימה, מנהלת. באמצע עשייה של משהו שקשור כמובן  

 למשהו אחר שעשתה קודם.

חן. באותה עת לא היה מענה לילדים  -כשהייתי מתמחה ביחידה לגיל הרך ברמת  הכרנו 

ואביגיל הקימה יחידה שתפעל אחה"צ פעמיים בשבוע והילדים   3אוטיסטים לפני גיל 

יקבלו פסיכותרפיה, ריפוי בעיסוק וקלינאית תקשורת. אבל לא פחות חשוב היא אמרה,  

זמן תהיה להם ''קבוצת מסדרון'', יהיה   שכיוון שכל ההורים ישהו במרפאה ביחד באותו

 להם אחד גם את השני.  

אינטייקים התקיימו ביחידה כשההורים והילד מרואיינים מאחורי מראה חד כיוונית ומהצד  

כל הצוות. לאחר מכן התקיים דיון של צוות המרפאה. מקבץ של אנשים צעירים,   –השני 

רדת על ההורים'.  אביגיל קטעה את  מבוהלים, חסרי ניסיון והבנה. התחלנו כולנו 'ל

הדיבור באחת ואמרה: "אני מבקשת להפסיק עם זה מייד!, אף אחד מכם לא היה נראה  

טוב יותר לו היה מהצד השני של המראה. הדיבור הזה לא מקדם אותנו לשום מקום" .  

 התביישנו. זה היה שיעור לכל החיים. 

יל להדרכה על אחת האנליזות  לאחר כמה שנים, כשהתקבלתי למכון, פניתי לאביג

שעשיתי במסגרת מסלול הילדים. רציתי להכיר לעומק את הצד הפסיכואנליטי של  

אביגיל. אם אהיה ישרה עם עצמי, רציתי לבדוק, עד כמה הוא קיים. איזו אנליטיקאית 

כך הרבה ארגונים שמטרתם  -האשה הזאת שהיא גם פסיכיאטרית גם מעורבת בכל 

לדאוג לרווחתם של ילדים והורים. גיליתי אנליטיקאית עמוקה,   לעזור, להבין, לקדם 

 רחבת אופקים, חדת אבחנה. 

פסיכואנליטית על עבודה עם ילדים ונוער,  -כשהקמנו את התוכנית לחשיבה התפתחותית

היה זה מובן מאליו לבקש שתצטרף לצוות. היא הצטרפה בשמחה והתלהבות והייתה לנו  

 האחרונים ליוותה את התוכנית ותרמה לה.   שותפה, חונכת וחברה. עד ימיה

היכולת לתרגם הבנות של מצבים מורכבים, הבנות פסיכואנליטיות, ידע רפואי ואנושיות  

היא כישרון. לחלקנו יש אותו, מי יותר מי פחות. אביגיל הנחילה לדורות  -למשהו פרקטי 

טבעי. היא לא  של צעירים את החשיבות של תרגום זה. אני חושבת שזה בא לה באופן 

'לא התבצרה במגדל השן', היא לא ראתה אותו ככזה. היא הסתקרנה וחיברה, הסתקרנה  

ותרגמה מצבים. כיוון שכך, היא הייתה מהאנשים שבאופן עמוק קיבלה את אחרותו  

 ושונותו של האחר. עבורה זו לא הייתה סיסמא או מטרה, כך נשמה עד לרגע מותה. 

ת טבעה את המושג 'זמן מבוגר וזמן ילד'. היא נזקקה  בעבודתה עם חוות דעת משפטיו

למושג סביב שאלות של קשר או חזקה של ילד שההורה שלו אינו מתפקד, אך מבקש  



 

 

להיות בטיפול. היא חשבה שקצב התקדמותו של ההורה לא תמיד תואם את צרכי הילד.  

 ואני חושבת על 'זמן אביגיל' איך היא ממשיכה לאחר מותה.  

כך מובן מאליו ב'זמן אביגיל' שהיא תרמה את גופתה למדע. קבוצת סטודנטים  -כלזה 

לרפואה תלמד )אני יכולה לדמיין אותנו מדברות ואותה צוחקת ואומרת : 'על גופתי  

המתה'(.  גם לאחר מותה קבוצת סטודנטים צעירים תלמד 'איתה' אנטומיה שנה, שנה  

 לאחר מותה. 

 ליטקאית. חברה. בת אדם. כי היא הייתה רופאה. פסיכואנ

 תחסרי לנו מאד. 

 מרגנית עופר 

 

 * * * 

 

חן. אביגיל, מנהלת היחידה  -הכרתי את אביגיל בהיותי מתמחה במרפאה לגיל הרך ברמת

לגיל הרך, השרתה כבר אז בנוכחותה את השילוב שילווה את כל שנות היכרותי איתה,  

סמכותיות מקצועית שאין עליה עוררין לצד אישיות כובשת, מלאת הומור ואנושיות,  

 שווה ומיד עושה מקום בליבה.  באופן   –קטן כגדול  –המקבלת כל אחד 

  –אביגיל בלטה בידע שלה, ביכולת ההבחנה והאבחנה, וביכולת לתת כיוון מקצועי 

שהסתמכו על הכשרה מעמיקה, על ניסיון רב שנים ועל יכולת אינטואיטיבית שקשה  

צריך שאביגיל תראה אותו.   –להשתוות לה. ידענו שאם רוצים לדעת ״מה יש לילד״ 

הייתי מתקשר אל אביגיל   –אם הייתי צריך תשובות לבעיות מורכבות לאורך השנים, 

  –והיכולת שלה לנתח, להסביר, לראות את התמונה הרחבה לצד הפרטים  – להתייעץ 

עשתה לי סדר. ועם כל העומס ומיליון הדברים   –וגם להוריד את השאלות אל הקרקע 

ת או לשיחה חברית ואף  לשיחה מקצועי –איכשהו אביגיל תמיד מצאה זמן  – שהיו לה 

 פעם לא עייפתי לשמוע את הסיפורים שלה על מסעותיה ואירועי חייה.  

לפני מספר חודשים, ערכנו לה יום הולדת שמונים בזום, עם וותיקי היחידה לגיל הרך  

מרמת חן. היה מדהים לראות עד כמה אביגיל משמעותית לכל אחד מהנוכחים וכמה  

שכל אחד ירגיש שהוא יחיד ומיוחד עבורה. לאחר מכן  מקום יש לאשה הזו בליבה, כך  

סיפרה לי שהופתעה עד כמה היא משמעותית ושלא היתה מודעת באמת לכך שהקימה  

כזו יחידה. זו היתה אמירה כנה, ואביגיל באמת היתה אשת מקצוע שידעה לקבל את  

מש לא(  הכבוד שהגיע לה, אבל ללא נרקיסיזם ועם איזה תום )והיא לא היתה תמימה, מ

 וכנות ועשייה מתוך תשוקה, ולא מתוך חיפוש כבוד.  

יותר ממה שיכולה היתה לתאר   –אני חושב שהיא היתה משענת ועוגן עבור אנשים רבים 

 לעצמה.  

לאורך שנים רבות זכיתי ללמוד ממנה כמודרך, ולאחר מכן כשותף למספר פרוייקטים,  

והפך קרוב ומשמעותי יותר. וטיפולים לא פשוטים דרך בתי משפט, והקשר התעצם 

לשמחתי צברתי שעות לא מעטות של הקשבה ושיחה והתוודעתי לאופן עבודתה 

וחשיבתה. האופן בו שילבה את היותה רופאה, מקצוע אותו ראתה כבסיס האיתן של  

העולם הפנימי בשילוב ולצד  –אישיותה המקצועית, עם החשיבה הפסיכואנליטית 



 

 

  – דתי לאורך השנים. בשעות קשות הייתי חושב לעצמי המציאות, השפיע רבות על עבו

 מה אביגיל היתה אומרת, כיצד היא היתה נוהגת כאן?  

לפני מספר חודשים הספקתי לערוך עם אביגיל ראיון במסגרת החוברת השניה בסדרת  

׳פסיכואנליזה של הילד והמתבגר׳ שיזמה ועורכת טל. לאחר עריכת הראיון ישבתי עם  

י, וערכנו תיקונים והגהות. קיבלתי עוד הזדמנות לחוות את הקשר  אביגיל ובעלה הר

הקרוב והמיוחד ביניהם, את האהבה וההומור ששררו בביתם ואת האופטימיות של  

 והיו קשיים במהלך חייה.     – אביגיל, שקיבלה בהומור ובתקווה כל קושי 

והוא מקפל  הראיון המרתק מגולל את התהוותה המקצועית ואת הישגיה לאורך השנים 

 בתוכו תחומים כה רבים ומגוונים.

  – לאחר מותו של חזי כהן ז״ל, שאף הוא התראיין לגיליון, התקשרה אלי אביגיל ואמרה 

תגיד לטל שתיזהר שהחוברת לא תהפוך לחוברת זכרון. וזה עוד טרם שידעה על  

 מחלתה, שהיתה קצרה ומפתיעה.  

וכידיד. זכיתי להכיר אשה עם נדיבות   זכיתי להכיר את אביגיל מקרוב, כתלמיד, כעמית 

אישיות כובשת ומלאת   – לב שכמותה יש מעטים, אשת מקצוע משכמה ומעלה ובעיקר 

 חיים. אני, כמו רבים, כבר מתגעגע.  

 אודי וולפה 

 * * * 

 

It is with deep sorrow that we are parting from Abigail Golomb who passed away after 

a short illness. 

Dr. Golomb, a child and adolescent psychiatrist, was a training and supervisory 

psychoanalyst at the Israel psychoanalytic society, has been an inspiration to many 

and has raised generations of students, both in the psychoanalytic society and in the 

field of psychotherapy and psychiatry in Israel and abroad. 

Dr. Golomb was one of the founders of the field of child psychiatry in Israel. 

From the early 1990s, she headed the infant and child unit at the Ramat Hen Mental 

Health Center where, in collaboration with the Association for Children at Risk, she 

established and developed a network of kindergartens that provided comprehensive 

dynamic treatment for children with autistic syndrome and other communication 

disorders. These kindergartens are used to this day as an international model for 

comprehensive dynamic treatment for children on the Autistic spectrum, and Dr. 

Golomb still worked there as a psychiatrist, supervising and giving consultations almost 

until her last day. 

She was a pioneer in establishing a legal unit in Israel, she was considered a 

professional authority and developed courses for judges, lawyers, welfare and care 

workers. Dr. Golomb was a member of the Committee for the Formulation of the 

Convention on the Rights of the Child in Israel. 

Abigail took active roles in her society IPS, and in the EPF and IPA: she was the 

President of the Israel Psychoanalytic Society (1996-1999), served as a representative 

in the House of Delegates of the IPA, was a member of the Supervisory Committee in 

Turkey, Liaison Committee in South Korea and taught regularly in PIEE: Psychoanalytic 

Institute of Eastern Europe. 



 

 

A valued and privileged pioneer and teacher in the field of Israeli psychiatry and 

psychoanalysis. We will miss her clear and direct voice and her warm smile.  

Ehud Wolpe 

 

 * * * 

 

Israel Psychoanalytic Society 

Dear Judith Triest 

Please accept my deepest condolences for the loss of Dear Abigail Golomb. It was such 

a sad and shocking news for us here in İstanbul. 

Abigail Golomb, has contributed to our society at its beginning phase so much, during 

Site Visite, and as the chair of Sponsoring Committe. Over the long years we’ve worked 

together, her positive, constructive  influence has been clear . We will remember her in 

gratitude.  

She will be in our thoughts and prayers. 

Sincerely, 

Yeşim Korkut 

Training Analyst 

President of PSİKE İstanbul  

 

 * * * 

 

התקיימו   אביב  בתל  שהקורסים  בימים  עוד  במכון,  בהכשרה  שלי  מורה  הייתה  אביגיל 

בקליניקות של המורים. זה היה מפגש אנושי וצנוע, פשוט וענייני שלא נועד להשאיר רושם  

אלא להתרכז בעיקר. התוכן של הקורס נטמע במשך השנים בזרם ההכשרה ואחריה. אבל  

ק. כעבור שנים חברנו סביב העניין המשותף שלנו  אותו רושם ראשון שנותר הלך והעמי

ובמיוחד בילדים שזקוקים לתשומת לב מיוחדת, אם בגלל בעיות   בפסיכואנליזה בילדים 

בהתפתחות ואם להגנה מפגיעת הסביבה, במיוחד בתוך המשפחה. זה התחיל כשהוקם  

א של הזנחה  פורום בין מקצועי של פסיכיאטרים, פסיכולוגים ואנשי משפט לדון בכל הנוש

והתעללות בילדים, נמשך שנים של דיונים, והתבטא בהשפעה על גישת המחוקק לחוקי  

הגנה על ילדים בתוך המשפחה. היה ברור שזה נושא מערכתי רחב שדורש ראיה מפוכחת.  

הרופאה שידעה לקחת אחריות במצבים של   -המשימה הייתה ממש למידותיה של אביגיל 

הפסיכו דרך,  ואובדן  מורכבים  מצוקה  נפשיים  מצבים  לקרוא  שידעה  אנליטיקאית 

ומתעתעים, הפסיכיאטרית של ילדים שידעה לקחת את כישוריה אל הספירה הדרמטית  

למורה לי  הייתה  היא  המשפחה.  בילדים  -של  בהסתכלויות  שעות  בילינו  חברה. 

  ילדים, בחיפוש אחרי מפתחות נסתרים לפענח מצבים -ובאינטראקציות מגוונות של הורים



 

 

קשים. כתבנו ביחד ולחוד חוות דעת לבית המשפט. המפגש הממושך הביא אותנו לכתוב  

 ביחד פרק על פסיכואנליזה של ילדים שיהיה קריא ונגיש לקורא המתעניין. 

במשך השנים אביגיל פיתחה מאד את העיסוק האתי של הופעת מומחים בבריאות הנפש  

עם לא נחרצות, ולא נטו להלכי רוח  לבית המשפט. דעותיה היו צלולות וחדות אך אף פ

להכריע   מומחים  בדעת  שימוש  של  הורים    –אופנתיים  בין  שווא  האשמות  בענייני  לא 

מסוכסכים על התעללות בילדיהם, ולא בנושא של ההבחנה הקשה בין חוויות במציאות  

 לבין זיכרונות שווא. 

אנושית במערכות    תמיד הערכתי את היושרה של אביגיל ואת היכולת שלה לנווט בפשטות

המורכבות של המקצוע שלנו. בשבילי היא החזיקה חוכמה שנקנית מהחיים קרוב לאדמה,  

 מעין חכמת איכרה. אהבתי אותה.   

 יהי זכרה ברוך. 

 שלומית כהן 

 

 * * * 

 

 של מחלה קשה.  אכן עצוב על מותה של אביגאיל ועד יותר אחרי ייסורים

שנות השבעים, קצת לפני פרוץ מלחמת יום כיפור. לנו  למדנו יחד פסיכואנליזה בתחילת  

המגויסים היה זה רגע של שפיות , של האחווה ושל חיים בריאים להיפגש עם 

ביחד, דנו ביחד, יצגנו ביחד, התחרדנו ביחד   והיתמחנו שלנו בקבוצתנו. הימשכנו חברות

החשיבה  את פתיחות החשיבה שלה, גמישות  לקראת הצגות אלה. אני זוכר במיוחד

ורגישותה לכל תיאור של "מקרה" קריא של סבל. במקביל ובעצם בהעשרה הדדית שנינו  

בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, וניהנו יו"ר החברה הישראלית לפסיכיאטריה   התמחינו

הציבורי עם כל הקושי   של הילד והמתבגר. היא הקדישה את חייה המקצועיים לשירות

במקצוע שילבה   אביגיל ז"ל חינך דורות רבים של מתמחים שבדבר עבור פסיכואנליטיקאי 

לילדים  מקצועות אלו. הקימה גן ייחודי 2שלה ב  את ההכשרה והידע והמאומנות

אוטיסטים במרפאה המפורסמת של רמת חן. לימדה בקורס למתמחים בית הספר  

  אביב. השתתפה באופן פעיל בכנסים. לרפואה של תל

 יר את כולנו גם בידע וגם באהבה של עמיתים. אכן ברוך כי הוא מעש זיכרה

 ד"ר יוסי הטב 

 

 * * * 

 

 ההכרות העיקרית והאישית שלי עם אביגיל הייתה בשני עניינים משמעותיים בשבילי. 

בראשון היא הייתה יושבת ראש של ועדת הקריאה שלי בסיום ההכשרה, והמפגש  

התקיים בביתה. היא וחברי הועדה יצרו עבורי דיון משמעותי מכבד, ומלמד, שהעשיר את  



 

 

הכתיבה הסופית, והווה מודל עבורי בשנים הבאות כשהשתתפתי כקוראת בוועדות  

 קריאה.

א הזמינה אותי להיות מזכירת החברה.  לאחר זמן, בהיותה יושבת ראש החברה, הי

בהכרות הקרובה אתה בוועד החברה פגשתי מקרוב את יכולותיה כמנהיגה: חכמה,  

 שקולה, ישירה, ועניינית. היה פשוט טוב לעבוד אתה בצוות. 

עמנואל ציין כבר את הסערות והטלטלות שהחברה הייתה נתונה בהן. בעיצומן נרתמנו  

ארגן את יום החברה שנושאו: מבט על עבודות סיום במרחק  רות שטיין ז"ל דורה ואני ל
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 המתחים והוויכוחים נכחו גם ביום הזה שאביגיל החזיקה בתבונה ובשקט. 

כמו עמנואל גם אני סבורה שמנהיגותה בזמן ההוא פתחה פתח למרחב נכון יותר שניכר  

 בהתפתחות שבאה בשנים אחר כך. 

 יהי זכרה ברוך באהבה.  

 ש גילה חור

 * * * 

 

גנים   2שנים הצטרפתי לגני שקד בחולון )גני תקשורת(, כרכזת שאמורה להקים  8לפני 

 חדשים, כשלצידי צוות גדול של נשות חינוך וטיפול צעירות בגיל ובנסיון המקצועי.

נאמר לי שאחת לחודש תגיע אלינו אביגיל להתייעצויות פסיכיאטריות. חשבתי לתומי  

 ך לסמן עליו "וי". שזה יהיה מין ארוע שצרי 

עד מהרה הופתעתי לגלות שהישיבה החודשית הפכה להיות אבן שואבת, כמו מין נקודת  

 טריאנגולציה על פני מפת חיי הגן. 

אביגיל היתה מגיעה במכוניתה. בדרך מהחניה הייתי מספרת לה מה קורה בגן. אביגיל  

ה בילדים. אחרי  היתה מקשיבה ושותקת. בגן, היא היתה מתיישבת על כסא קטן וצופ

התצפית החלה  ישיבה, אביגיל במרכז וכולן סביבה. אביגיל היתה מקשיבה רוב קשב  

לתיאורים שלנו, ואז מתחילה לדבר... לדבר על הילד שבו צפתה, לדבר על תיפקוד הגן,  

לדבר על המתרחש בצוות. דבר לא נסתר היה מעיניה החדות. היא ראתה הכל, ועל הכל  

חשיבה שמאחורי הדברים. והכל בחדות,  -קטנים ועד לרמת המטאמהפרטים ה -הגיבה 

ענייניות ומקצועיות, מתובל בהומור וסיפורים אישיים. מרגיעה כשצריך, ו"נותנת בראש"  

כשצריך, בלי רחמנות.... כי כשמשהו לא מצא חן בעיניה יכולת להרגיש שהדברים נוגעים  

חינוכית לילד -בה טיפוליתבה ומטרידים אותה, ושהיא מצפה מאיתנו ליצור סבי

 בסטנדרטים גבוהים. 

הדבר שהדהים אותי היה שלמרות שלעיתים הישיבות הללו היו לא קלות, כל הצוות חיכה  

לה. בנות הצוות )שהיו צעירות ממנה בעשורים רבים( התכוננו לבואה,   -להן, ובעיקר 

נסכה בטחון   והתעקשו להיכנס לישיבה, למרות שחלקן לא היו חייבות. נוכחותה ברקע 

 בנשות הצוות ובי.  

הדברים שאביגיל היתה אומרת אספו יחד את המבט ההתפתחותי על הילד, את המבט  

הגופני והרפואי, את המבט על התפתחות החשיבה שלו, את המבט על עולמו הפנימי  



 

 

והיחסים שהוא יוצר, את המבט על הוריו ואת המבט על המסגרת החינוכית וכיצד היא  

באופן מיטבי. הדברים נאמרו בפשטות ובישירות, בשפה שווה לכל נפש,    אמורה לתפקד

 אך החזיקו עומק, מורכבות ונסיון עצום. 

בדרך חזרה לאוטו, היא עוד היתה מפתיעה אותי עם כמה אבחנות על הצוות, שהיו מעין  

 זריקת כיוון לגבי התפקיד שלי. 

שאלה, התייעצות ובקשה, מסייעת  ובין ביקור אחד לשני, תמיד זמינה ונענית ברצון לכל 

ככל יכולתה לצלוח את פגעי הבירוקרטיה הממסדית, גם בתקופות שבריאותה לא היתה  

 טובה. 

כשעזבתי את הגן, הייתי רואה אותה לעיתים במכון. שמחתי לפגוש בה כמו היתה ידידה  

 ותיקה.

צער העמוק  כשאני חושבת כמה אנשי טיפול וחינוך גדלו על ברכיה, הלב מתרחב, לצד ה

 על היעלמותה מהנוף שלנו. זו שנדמה היה כי קורצה מחומרים בלתי מתכלים.

 דפנה גולדנברג 

 * * * 

 כואב מאוד לאבד את אביגיל בטרם עת.  

אביגיל ביטאה שילוב ייחודי של חשיבה פסיכואנליטית והשקעה רבה שנים בנושאים  

טיפוליות איכותיות לילדים ולנוער. היא מעולם  חברתיים, בשירות הציבורי, בפיתוח מסגרות 

לא הסתגרה ב"מגדל השן" של חדר הטיפולים, והטביעה את חותמה גם במציאות 

 ה"חיצונית". 

תרומתה לחברה הפסיכואנליטית הייתה מאופיינת בחשיבה פרגמטית וקונסטרוקטיבית. היא 

. קצת לפני IPA-בוד בהייתה יושבת ראש מוערכת בשלהי שנות התשעים, וייצגה אותנו בכ

שנעשתה יושבת ראש, היא מילאה תפקיד חשוב בסיומה המוצלח של תקופת מתח ומחלוקות  

 בחברה, סביב נושאי ההכשרה והפונקציה של האנליטיקאי המנחה. 

אתייחס רק לאחת מהדילמות באותה תקופה. במשך שנים רבות נבחרו אנליטיקאים מנחים 

מספרם היה קטן ביותר וגדל באיטיות רבה, כך  בדיונים חשאיים של ועדת ההוראה.

שאפשרויות הבחירה של המתמחים היו מצומצמות ביותר. בשלב הבא, כחלק מדמוקרטיזציה 

כללית של החברה, הוחלט שהאנליטיקאים המנחים ייבחרו בהצבעה חשאית על ידי המליאה. 

ווח על נבחרה ועדה שתסקור את הדעות בקרב החברים לקראת כל דיון כזה, ותד

התרשמותה. אולם לפתרון זה היה גם מחיר: לגבי מועמדים לא מעטים נחשפו דעות  

ביקורתיות של חלק מהחברים, והדיווח על הקולות השליליים  הפך את מפגשי החברה 

 למעיקים, כשההסתייגויות נשמעו לעתים כ"רצח אופי".

שקפות העיקריות  הוקמה אז קבוצת עבודה בראשותה של אביגיל, שבה יוצג מגוון הה

בחברה. בניהולה הסבלני, הפשרני והענייני של אביגיל התגבשו הצעות החלטה שהתקבלו  

ברוב גדול על ידי אסיפת החברה, ובמרכזן השיטה שמקובלת מאז ועד היום בחברה שלנו:  



 

 

אנליטיקאים מנחים ממונים על ידי ועד החברה בהתאם לקריטריונים עובדתיים, בעיקר ותק 

 עריכת אנליזות בשנים שאחרי סוף ההכשרה.וניסיון ב

שיפרו בהרבה את האקלים בחברה. השלמנו למעשה עם   1996- בעיניי החלטות אלה מ

הוויתור על היומרה שהאנליטיקאים המנחים הם ה"יותר טובים" )יומרה שעוררה במשך 

יש  השנים ביקורת רבה ברחבי העולם הפסיכואנליטי(; הם פשוט המנוסים יותר, ולמתמחים

חופש בחירה רב. אני יכול להעיד שגם היום בחברות שעורכות תהליכי הערכה נוקבים 

אמון וחשדנות. להרגשתי  ראויה -בנושא זה יש משקעים קשים, היפגעויות, ואקלים של אי

אביגיל להכרת תודה מצד כולנו על תרומתה החשובה לפתרון שהושג ומלווה אותנו כבר  

 רבע מאה.

 עמנואל ברמן 

 * * * 


