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שפלר
גבי שפלר
גבי
יום
היא יום
העברית ,היא
בשפה העברית,
לפסיכואנליזה ,הראשון בשפה
ישראלי לפסיכואנליזה,
עת ישראלי
כתב עת
הופעתו של כתב
הופעתו
חג כפול לפסיכואנליזה ולעוסקים בה מזה ,ולשפה העברית מזה .הפסיכואנליזה
הפסיכואנליזה
אח ורע בעולם כולו ,אם נתייחס למספר
בישראל משגשגת באופן שאין לו אח
האחרונים,
המדינה .לפי הדיווחים האחרונים,
ביחס לגודל המדינה.
פסיכואנליזה ביחס
הנרשמים ללימודי פסיכואנליזה
הנרשמים
ברוב המכונים הפסיכואנליטיים הגדולים בעולם יש ירידה עצומה במספר
המצב במכונים ובקבוצות הלימוד הפסיכואנליטי
זה המצב
לא זה
המועמדים ללימודים .לא
בישראל.
בישראל.
כשהתחלתי לחשוב על ייסודו של כתב עת זה ,בדקתי ומצאתי שלמעלה
מ– 1,100אישה ואיש בארץ עוסקים בפסיכואנליזה במסגרות ,בחברות ובמכונים
מ1,100
הן בעיקר
בארץ הן
פסיכואנליזה בארץ
של פסיכואנליזה
פני הדברים ,שפות הלימוד וההגות של
על פני
שונים .על
שונים.
אנגלית ,גרמנית וצרפתית ,אבל ממבט נוסף ,עמוק יותר ,אפשר לומר שהשפות
הן מגוונות יותר ובעלות קווי
העיוניות–התאורטיות שבהן מדברים אנשים אלה הן
העיוניותהתאורטיות
רבה.
לזו ,אך גם
זו מזו במידה רבה.
גם שונות זו
זו לזו,
דמיון זו
את ניהולו של מרכז פרויד לחקר הפסיכואנליזה
לאחר שקיבלתי על עצמי את
הפסיכואנליזה
לי כמשימה ראשונה בסדר העדיפויות
באוניברסיטה העברית בירושלים ,הצבתי לי
בעשייה הפסיכואנליטית התאורטית ,המחקרית והקלינית
השותפים בעשייה
את כל השותפים
להזמין את
להזמין
מכל הזרמים להקים כתב עת המוקדש לחשיבה פסיכואנליטית בישראל .לצערי,
שישה מכונים וחברות פסיכואנליטיות
לא כולם נענו להזמנה .בסופו של דבר ,שישה
ויוזמה .אני
אחריות ,שותפות ויוזמה.
זה ונענו בקבלת אחריות,
חשוב זה
לפרויקט חשוב
הצטרפו לפרויקט
מובילים הצטרפו
מובילים
מוקיר אותם על נכונותם זוזו ומודה להם על מחויבותם לכתב העת ולהוצאתו
מוקיר
שמו,
על
החלטנו
מעמיק
דיון
לאחר
שנתי.
ככרך
בינתיים
הקרובות,
בשנים
לאור
שמו,
הקמתו:
על השאיפה שמאחורי הקמתו:
לפסיכואנליזה ,המעיד על
ישראלי לפסיכואנליזה,
עת ישראלי
כתב עת
מארג :כתב
מזות:
לארוג יחדיו את הזרמים השונים ואת השפות השונות בפסיכואנליזה בישראל.
בין הכותבים ,הסוקרים
פשוט ,והמפגשים בין
אינו פשוט,
מהלך האריגה אינו
הסוקרים וחברי המערכת —
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ולבטח גם
גם עם הקוראים העתידיים — עמוסים במטענים אינטלקטואליים
ורגשיים .ההתמודדות עם מטענים אלה ואריגתם למסכת משמעותית בעשייה
של מארג ,ואני מקווה בכל
הפסיכואנליטית בישראל היא אחת מהמטרות הנעלות של
לבי שנעמוד בה .כמובן ,ההזמנה המקורית לחברות ולמכונים פסיכואנליטיים
גם כעת.
זו עומדת וקיימת גם
אחרים בישראל להצטרף כשותפים ליוזמה זו
בהקדמה לתרגום העברי הראשון של שעורים במבוא לפסיכואנליזה ,שיצא
ב ,1934כתב פרויד למתרגם ,יעקב דבוסיס,
דבוסיס,
לאור בהוצאת שטיבל בתל אביב ב–,1934
בדצמבר :1930
ב– 15בדצמבר
ב15
:1930

לפני הקהל הקורא עברית ,ובייחוד
ובייחוד לפני הנוער צמא הדעת ,מוצגת
זה בלבוש אותה לשון
הפסיכואנליזה בספר זה
הפסיכואנליזה
לשון עתיקת יומין ,שקמה לחיים
של העם היהודי .נקל למחבר לשער איזו
איזו עבודה
חדשים מכוח רצונו של
הייתה מוטלת על המתרגם .אין
אין הוא צריך לכבוש בלבו את הספק ,אם
משה והנביאים היו מבינים הרצאות עבריות אלה .המחבר
המחבר שוטח את
מהם) אשר ספר זה
(שהוא אחד מהם(
בקשתו לפני צאצאיהם )שהוא
זה מיועד להם ,שלא
ייחפזו יותר מידי ולא יגיבו בשלילה על פי ההתעוררות הראשונית של
של
יש בה
רוח .יש
רגשי בקורת ומורת רוח.
בה בפסיכואנליזה דברים חדשים מרובים
משכבר ולרגשות טבועים עמוק,
כך ,המנוגדים לדעות מקובלות משכבר
כל כך,
עמוק ,עד
[עמ' .[xvii
שבהכרח היא מעוררת תחילה התנגדות ]עמ'
.]xvii
פרויד התייחס לתגובותיהם האפשריות ,אולי המסתייגות ,של הקוראים העברים
אך דומני שהוא לא חלם כי
למקרא תרגום רעיונותיו ומחשבותיו ,אך
כי בארץ תתפתח
רבה כל כך כפי שאנו רואים בימינו אלה .ראויות הן
יצירתיות פסיכואנליטית רבה
הן
זו לזו.
העברית זו
הפסיכואנליזה העבריתישראלית
לזו .היום ,יותר מתמיד,
העברית–ישראלית והשפה העברית
רבים התרגומים
התרגומים של ספרות מופת פסיכואנליטית קנונית לעברית ,ויוצאים לאור
תרגומים חדשים של כתבי פרויד בעברית עדכנית.
גם תרבות ,וכמו כל
רק תאוריה ומקצוע טיפולי .היא גם
פסיכואנליזה היא לא רק
גם בעלת שפה משלה .הפסיכואנליזה בארץ מתמודדת עם
תרבות היא גם
עם תופעות
קליניות ,חברתיות ותרבותיות שאין כדוגמתן בעולם .ארץ המאופיינת בהיותה
של שפות ,של
יש בה ריבוי של
קיבוץ גלויות יש
של תרבויות ושל מערכות ערכים .אפיונה
של החברה הישראלית כחברה המתקיימת במדינה צעירה יחסית ,אך
אך הנשענת
הן בעלות שפות רבות ,יוצר
על מסורות ועל תרבויות עתיקות יומין שגם הן
יוצר שיח
מתמיד וקונפליקטואלי בין
בין מודרנה למסורת .ריבוי המתחים המדיניים ,הדתיים,
הביטחוניים והפוליטיים משפיע על מצבם הנפשי המורכב של
של הפרט ושל החברה.
תקצר היריעה מלתאר את כל המאפיינים הייחודיים הללו ואת ביטוייהם בחדרי
הטיפול הפסיכואנליטי .לכן חשובים הבאת הרעיונות והמחשבות ,והעבודה
הם מדוברים בפי מרבית האנליטיקאים בארץ.
הטיפוליתהמעשית בשפה שבה הם
בארץ.
הטיפולית–המעשית
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בחבירה יחדיו לכלל הוצאת הכרך ראשון
אני מקווה כי הצלחתנו הראשונית בחכירה
של מארג ,תוביל למארג רעיוני נרחב של
של החלפת דעות ורעיונות בין מכונים
וחברות שונים וליצירת במה ראויה ומכובדת להתדיינות ולהעמקה.
אני
אני מבקש להודות לעמיתי למערכת מארג ,ובראשם לעורך הראשי ,פרופ'
משה הלוי
הלוי ספירו .ידענותו ובקיאותו ,עבודתו הבלתי נלאית המאופיינת בהקפדה
מרבית על תוכן וצורה ,על רעיון ופרטים ,מבטיחות לכולנו כרך מרתק ומאתגר.
תודות לכלל כותבי המאמרים ולסוקרים .תודה למיכל גוברמן ,מזכירת המערכת,
על עבודתה בריכוז המערכת ,הכותבים והקוראים לאגודה אחת .תודה להוצאת
ע"ש י"ל מאגנס על האמון בנו ועל הפיכת הרעיון לכרך ממשי ובר
הספרים ע"ש
המשכיות .כל אלה חברו יחד להעניק לציבור הפסיכואנליטיקאים ,לשוחרי הדעת
והתרבות ולמטפלים בישראל בכלל ,חוויה תרבותית של יצירה והבעה בשפתנו
העברית,
העברית ,ועל כך שמחתי ותודתי.

ראשי
ופסיכואנליטיקאי–מנחה בחברה הישראלית לפםיכואנליזה.
פסיכולוג קליני ופםיכואנליטיקאימנחה
לפסיכואנליזה .פסיכולוג ראשי
הרצוג בירושלים .מנהל מרכז פרויד לחקר פסיכואנליטי באוניברסיטה העברית
בבית החולים הרצוג
בפסיכולוגיה במרכז לאתיקה
בירושלים ומנהל אקדמי של תחום אתיקה בפסיכולוגיה
בירושלים
לאתיקה במשכנות שאננים
בירושלים.
פרופ' גבי שפלר
מרכז פרויד ,האוניברסיטה העברית
הר הצופים ,ירושלים
*************.****.**.
msshef@mscc.huji.ac.il
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המשתתפים
המשתתפים
פרופ' גבי שפלר
שפלר
פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאימנחה
ופסיכואנליטיקאי–מנחה בחברה הישראלית לפסיכואנליזה.
הקתדרה ע"ש זיגמונד פרויד
יו"ר הקתדרה
בירושלים .יו"ר
פסיכולוג ראשי בבית החולים הרצוג בירושלים.
של תחום אתיקה
בפסיכואנליזה באוניברסיטה העברית בירושלים ומנהל אקדמי של
בפסיכולוגיה במרכז לאתיקה במשכנות שאננים בירושלים.
בירושלים.
העברית
האוניברסיטה העברית
מרכז פרויד האוניברסיטה
הצופים ,ירושלים
ירושלים
הר הצופים,
הר
msshef@mscc.huji.ac.il
*************.****.**.
ספירו
פרופ' משה הלוי
הלוי ספירו
פרופ'
לעו"ס,
בית הספר לעו"ס,
של בית
בתר–מ"א לפסיכותרפיה פסיכואנליטית של
מנהל תכנית בתרמ"א
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