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   חוק וקליניקה: דבר המערכת

  

  עמרי ביכובסקי ואילנה רבין

  

לזיקה שבין חוק , )במספר 13ה , 12' מס(ן "הנוכחי של זמן תפס בחרנו להקדיש את הגליון

בודאי כאשר מדובר  –סוגיית החוק ארוגה לבלי הפרד בתוך העבודה הקלינית . לקליניקה

- אק אלן מילר בהרצאה שנשא בכנס ה'די אם נעקוב אחר המסלול שמשרטט ז. בקליניקה מוסדית

NLS  שם מותח מילר קו בין מה שהוא . חראחר ללא אה: תחת הכותרת, 2013באתונה בשנת

, שהולכת בד בבד עם הקדימות שניתנת לסדר הסמלי, "התשוקה של לאקאן לחוקים"קורא לו 

חר של אמילר מבחין בין ה. של הוראתו המאוחרת של לאקאן, "הממשי הוא ללא חוק: "ועד

אבל זה . חראל חר שאכאשר לאחרון הוא נותן את הסטאטוס של , חר של החוקאהמסמן וה

חר של אשאין , הסוד הגדול של הפסיכואנליזה"שלאקאן חושף את  VI)הסמינר ה (באותו סמינר 

ובכן יש . חר כלומר זה שערב לאמתאחר של א? או אין, חראחר של איש ? מה הולך פה". חרא

, חר בתנאי שאיןאחר של אכלומר יש , חר בתנאי שהוא כפוף לפרדוקס של ראסלאחר של א

  .בתנאי שהוא מחורר, י שהוא לא הכלבתנא

מעל , אפשר לומר, החוק נוסד. גם עבור פרויד החוק הוא מה שעומד ביסודה של התרבות

על מנת לעגן את האיסורים שקודם לכן היו חקוקים , גווייתו המהבילה של האב של טוטם וטאבו

  .כןשמכללו יתאפשר גם  לא –בגופו של האב הקדמון 

בתשובה , אריק לורן. הצימוד בין הקליניקה והחוק מעלה את שאלת הקשר בין הגוף והחוק

שהיה תפוס , מציג את המעבר ההיסטורי בין הגוף, )המופיעה בגליון זה(לשאלתו של פיליפ לסנייה 

, שהוא, לבין הגוף של הליברליזם, )היה איסור להתאבד, למשל, כך(היה שייך לה , בעבר בכנסיה

שבאופק שלה מצויה גם ״הזכות״ , זכותי החוקית על גופי, כלומר(גוף התפוס בחוק , לורןלדברי 

זוהי . הגוף תפוס בתוך השיח -ממקם לאקאן כראשוני את השיח , לנוכח זה). לביתור של הגוף

אל הקשר החברתי ) והסימפטום כארוע בגוף(החל מהגוף , פרספקטיבה המאפשרת לנו לגשת

  .כאשר אנו ניגשים לעניינם של מתבגריםשהוא בראש מעיינינו 

את הנוער בהקשר של האחריות שתובע החוק מהסובייקט " לאכול"המבוגרים לא יודעים איך 

. אחריות שלאקאן מתייחס אליה בכמה מקומות במאמר שלו על הקרימינולוגיה והפסיכואנליזה –

של זכותו של הנער או לשאלות " פעולה משפטית"כאשר זה מגיע לשאלות של מתן הסכמות ל

מגוון גילאי האחריות מכסה את כל השנים שאנו נוטים לתחום בתוכן את גיל , לסודיות

  .עמרי ביכובסקי דן בסוגיה זו במאמרו בגליון זה. ההתבגרות

פסיכואנליטיקאית , הצימוד הזה של חוק וקליניקה הניח בפנינו הזדמנות להזכיר חברה יקרה

על , בעבודתה בשירות המבחן מימשה בפרקטיקה שלה, יעל. ימיהאשר נפטרה בדמי  –יעל להב  –

. שהוא בלתי אפשרי בה במידה שהוא בלתי נפרד, את הצימוד הזה בין החוק והקליניקה, גופה

מעבר לאזכורה של , סוללים נתיב, דברים שנשא גבריאל דהאן ביום עיון לזכרה של יעל להב

ואל , "דיני נפשות"אל העיסוק המשותף ב, תבהבתוך מה שמחולץ מהתסקירים שכ, קולגה וחברה
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באמצעות הפיכת העונש למכשיר ללקיחת , התפקיד של החזרת העבריינות אל השדה של האנושי

  ).1כפי שמציע גם לאקאן(אחריות 

ומזכירה , שרי אדלשטיין מכוונת את מאמרה אל המקום בו החוק של המסמן הוא חסר אונים

קרי  –" נסגרו ספרי חוקים/שמים נפתחו: "כדבריו של יהודה עמיחי, לנו בכך את אותה נקודה בה

את זאת שהיות אנושי מזמן את מה 

את , שמעבר לתחומו של החוק

  .הממשי

ן איננו ללא "מהלך זה של זמן תפס

 –קשר לעובדה שהקליניקה התפסנית 

הקליניקה הממוקמת במקום תפסן 

 –ן "ומופעלת על ידי עמותת תפס

ומקבלת פניות מנערים ואנשי , נפתחה

שהאפקט , זה ביחס לכך. חינוך וטיפול

, של הכנת גליון זה מופיע כבר בגליון עצמו בצורת שאלה על השדה של החוק והשדה של האהבה

אנשים עמדתם של "ערב שיח שנקיים בזמן הקרוב בבית תפסן על  שאלה שנרחיב באמצעות

זהו צעד נוסף על מנת לקשור את ". למלא את תוצרי החור באהבהבכדי שמופעלים מטעם החוק 

  .ן ביחס לחובות שלו לתקופתו"צעד ששב וממקם את תפס –הגוף התופס אל הגוף הנתפס 

  

  

*** 
 
 

   חוק ואהבה
  

  עמרי ביכובסקי

 

ן מניבה אפקטים סובייקטיביים עוד "אין זה לעיתים קרובות שעבודה על גליון של זמן תפס

: היא עוררה קושיה מכיוון מפתיע. לעבודה על גליון זה היה אפקט על כותב שורות אלה. במהלכה

האם אין אנו בפני תנועה היסטורית בה החוק . ברקע של סוגיית החוק הופיעה שאלת האהבה

פרויד יותר מאשר מרמז על מקומה של האהבה במאמר ? בה ביחס לגישה לנוערמחליף את האה

שכן איך אפשר לקרוא את הציטוט הבא אחרת מאשר , 2"על הפסיכולוגיה של הגימנזיסט"שלו 

  ?כהלל לאהבה במוסד חינוכי
דימינו בעיני רוחנו את חיבתם ואת , או שפנינו להם עורף) המורים(אנחנו חיזרנו אחריהם 

וכחיקוי , חקרנו את תכונות האופי שלהם. דברים שלא היו ולא נבראו מן הסתם, שנאתם

הם גרמו לנו להתקוממויות החזקות ביותר ודרשו . שלהן או כשיבושן בנינו את אופיינו שלנו

                                                             
. 117-141' עמ', כרך א, כתבים: בתוך, מבוא תיאורטי לפונקציות של הפסיכואנליזה בקרימינולוגיה) 1950. ('ז, לאקאן 1

2015  
. רסלינג: תל אביב, 'תרבות דת ויהדות כתבים נבחרים ה: בתוך, "הפסיכולוגיה של הגימנזיסטעל ) "1914. ('ז, פרויד 2

2008 

לא ממה שהיה כתוב בהם : כך למדתי מהספרים את אמנות הקומפוזיציה
כך לימדו אותי . םמישותם הפיזית של הספרי; אלא מן הספרים עצמם

על מחוז הדמדומים שבין המותר , הספרים על שטחי ההפקר המסחררים
השיעור הזה . בין הנורמטיבי לבין הביזארי, בין הלגיטימי לאקסצנטרי, והאסור

כבר לא הייתי טירון ירוק , כאשר הגעתי לאהבה. מלווה אותי כל השנים
דה ויש כבישי נוף יש אוטוסטר, כבר ידעתי שיש תפריטים שונים; לגמרי

יש מותר . רבגוניים ויש משעולים נידחים אשר רגל אדם כמעט לא דרכה בהם
  ."יש ויש. שכמעט אסור ויש אסור שכמעט מותר

 )29' עמ, הוצאת כתר: תל אביב, סיפור על אהבה וחושך) 2002. ('ע, עוז(



 2016יולי , 12ן "תפס זמן
 

4 
בידע , אנחנו ארבנו לחולשותיהם הקטנות והתגאינו במעלותיהם הגדולות; הכנעה מוחלטת

  3כשנתנו לנו סיבה כלשהי לאהוב, אותם מאד בעצם אהבנו. שלהם ובהגינותם

זו שהיתה כלי מרכזי ביחס לחינוכו של נער  –מדובר באהבה ארוטית , שלא תהיינה אי הבנות

-Erastes(נאהב -גם לאקאן השעין את הסמינר שלו על ההעברה על הצמד אוהב. ביון העתיקה

Eromenos .(בספר ראוי , דֹוֵבר. לצמד הזה היה מקום של מוסד חינוכי ביחס לחינוכו של הנוער

ה  erastes. ל  eromenosסוקר בקפידה את היחסים בין ה, Greek Homosexuality4: לקריאה

erastes )(היכול לשמש דוגמא לנער צעיר , היה בדרך כלל גבר מבוגר) האוהבeromenos – נאהב( ,

אך זה קורה במסגרת יחסי אהבה . ולהורות לו את הדרך הנכונה, כשרון וסבלנות לחנכו במסירות

זו היתה פרקטיקה . ועל הנער לא למהר להעתר לו, בהם המבוגר האוהב רודף אחרי הנער האהוב

  .חברתית מקובלת ומוסדרת

משרטט דובר את כל הטווח של , על מנת שלא נטעה ביחס לממד הארוטי הכלול בצמד הזה

  :על סמך אמנות הכדים המפותחת, םיחסיה
עדיין  ,אפילו אם לא ניקח בחשבון שום עדות אחרת חוץ מאשר המכלול של התמונות עצמן

 נראית בקצה אחד של הסקאלה. כל נקודה על הסקאלה של האינטימיות מיוצגת במלואה

  5של נער בקצה השני אדם דוחק את אברו הזקור בין ירכיו; שיחה שלווה ומלאה מחשבה

בין היתר היא ). K. J. Dover(כפי שמעיד דֹוֵבר , גם בפרקטיקה זו, כמובן, החוק היה נוכח

ועדיין איננו מסוגל להבחין בין , אך מאחר והנער איננו אחראי. "היתה מבחן לצניעותו של הנער

מייסר את האדם המאוהב בהשעותו את ) המחוקק(הוא , ובין ההיפך, אדם בעל רצון טוב אמיתי

ה של האוהב את העיקוב וההשגח. עד לגיל בו לנער יש אינטליגנציה בוגרת יותר Philiaשיחת ה 

שואל דובר , אולם. 6"תופס המחוקק כשמירה המוצלחת ביותר על צניעותו של הנער, אחר הנער

  ?כמה מבוגר זה מבוגר דיו, בהתאמה לשאלה המופיעה בגליון

לא לו היומרה . המעניין בדוגמא היוונית הוא שבמקרה הזה מופיע החוק כתוחם את האהבה

, או, והחוק פועל כמעצור לאהבה זו, וגר שהנער מתחנךזה באמצעות אהבת המב. לחנך את הנער

זה יכול להיות לקח עבור אלה השמים בזניט . להתענגות שהיא עשויה להביא איתה, מדויק יותר

. את הרעיון שעצם פעולת החינוך היא לשים לנער או לנערה גבולות –" גבולות"של החינוך את ה

במקרה , אינם המנוע החינוכי, טט כל כך טובאותם יודע החוק לשר, אולם הגבולות כשלעצמם

  .הטוב הם יכולים להיות תנאים לפעולתו

אבל למה לא להניח גם את המנוע החינוכי (ההעברה , לאקאן ממקם את המנוע התרפויטי

אותו יש לקחת , אולם עם היפוך מסוים, )Erastes-Eromenos(נאהב -בצמד אוהב, )בנקודה זו

האנליטיקאי ? אנליזנט-מגלם את אובייקט האיווי בצמד אנליטיקאי מיהו המתאווה ומי. בחשבון

הפיתול הזה לוקח את הדגם שלו . אולם יש כאן פיתול, 7אומר לאקאן, הוא המתאווה הטהור

  :אלקיביאדס מעיד על כך. מעמדתו של סוקרטס במשתה

                                                             
 43' עמ, שם 3
4 Dover, K. J. (1989). Greek Homosexuality. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.  
  5' עמ, שם 5
 49' עמ, שם 6
7 Lacan, J. (1960-1). The Seminar Book VIII Transference. (C. Gallagher, Trans.) London: Karnac. 2002, p. 

347 
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באחרים ) אלא גם...(ואכן לא בי בלבד נהג כך. בי) סוקרטס(סיפרתי לכם כיצד התעלל ...

, תחת אשר יהיה מאהב, ולמעשה, שהוא מערים עליהם כאילו היה מאהבם, רבים מאד

  8.הריהו הופך אהובם

לאקאן עושה זאת ביסודיות  –תקצר היריעה מלהראות . Eromenosהופך ל  Erastesסוקרטס ה 

למתאווה , אולם זה מאפשר לאנליטיקאי, כיצד סוקרטס עושה זאת –בסמינר על ההעברה 

  .לאיווי של הסובייקט המגיע אליו לאנליזה, אם אפשר לומר כך, לפנות את הבמה, רהטהו

, מפני שכפי שמנסח זאת גבריאל דהאן, הפיתול הזה הוא קריטי עבור העבודה עם נוער  

זהו . 9המשימה העומדת בפני הנער והנערה היא להפוך מזה שמתאווים לו לסובייקט מתאווה

לכן מוצדק . שלאקאן ממקם במרכזה של ההעברה, ל סוקרטסבדיוק המסלול שפותח הפיתול ש

  .למקם אותו גם במרכזו של המפגש החינוכי

אימץ לעצמו " נורמטיבי"שבא לידי ביטוי באופן שבו המסמן , האימפריאליזם של החוק  

הוא בא ממשפחה ", "הוא ילד נורמטיבי("כמעט סטאטוס של אבחנה של פתולוגיה או העדרה 

אפילו אל הטווח הסמנטי הרחב , שכן? אם אין הוא בא על חשבונה של האהבהה; ")נורמטיבית

 .יכול להידחק איש החוק בבואו לתפוס את הנער העבריין" תפסן"של המילה 

האם איננו בפני עידן בו החוק תובע לעצמו : כל הסיבוב הזה מוביל לשאלה דוחקת, כך  

איננו בפני מצב זוחל בו האהבה מאבדת במלים אחרות האם ? חזקה חינוכית בנחלתה של האהבה

שניהם אינם ממלאים את הפונקציה , וכך(לטובתו של החוק , את אחיזתה במעשה החינוכי

  .יש לקוות שהיא תחולל את הדיון הראוי לה. אין זו שאלה רטורית? )שלהם

  

 

***  
  
 

הערה על היחסים של הפסיכואנליטיקאי עם מערכת המשפט בפרספקטיבה של 

  10המבחןשרות 
  

  2009יום עיון לזכרה של יעל להב  נובמבר הדברים נישאו ב

  

  גבריאל דהאן

  

יעל עבדה בשרות המבחן למבוגרים שהוא מקום עבודה לא מובן 

והפסיכואנליזה הייתה ; מאליו עבור מי שעניינו היא הפסיכואנליזה

אבל אפשר גם מיד להוסיף שאין . עניינה של יעל כמו גם מעניינה

בנמצא מקום עבודה מובן מאליו עבור הפסיכואנליזה ולכן עליה 

אך בנוסף לכך אפשר להיזכר בדבריו של . אליו היא מגיעה להמציא את עצמה מחדש בכל מקום

                                                             
  .מ"התש. שוקן: תל אביב) ליבס' ג' י: תרגום(', כרך ב, כתבי אפלטון: בתוך, "המשתה). "ס"לפנה IVה ההמא. (אפלטון 8
 www.hatafsan.comבאתר . 6ן "זמן תפס, הנשירה מתופעה לפונקציה) 2015יוני . ('ג, דהאן 9

עמיתה יקרה שהלכה לעולמה בדמי ימיה עבדה בשרות המבחן למבוגרים בתל , ל פסיכואנליטיקאית"יעל להב ז 10
כשנתיים לפני לכתה הוזמנתי על ידה לעבודה שנמשכה כשנתיים עם צוות עובדי השירות סביב . יפו–אביב 

  .           הפרקטיקה שלהם  בהישען על האוריינטציה הפסיכואנליטית

, בתמונה יעל להב
, פסיכואנליטיקאית

עמיתה יקרה שהלכה 
. לעולמה בדמי ימיה

עבדה בשירות המבחן 
 א יפו"למבוגרים בת
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לאקאן בתיזה שלו הרואה הכרח במומחיות אשר יהיה ביכולתה להעריך את המסוכנות של 

בהתייחסו לסכנה בתגובות אגרסיביות בפסיכוזה . סובייקט עבריין בעזרת דיאגנוסטיקה

 –ות ענישתיות לסובייקטים כאלה הפרנואידית מציין לאקאן את העדפתו ליישום מדוד של סנקצי

ובכן מהי הפסיכואנליזה שיכולה הייתה יעל ? מה זה אם לא המצע להמצאתו של שרות המבחן

זהו הדבר אשר במובן מסוים נטלתי על עצמי למצוא כאשר ? שרות המבחן –להמציא במקום הזה 

ריה יעל כעדות הצעתי שלקראת יום העיון הזה אעיין בעצמי באותם תסקירים אשר הותירה אח

ואביא , משום שלא הכול נמצא בתסקירים האלה שהיא הותירה, חלקית, חלקית להמצאתה

  .לא את כולן, בפניכם מעט מן המסקנות שלי הנשענות על העיון הזה

הנו עבורי יום שמסכם את העיון שלי בשעות בהן פשפשתי בחיבורים , אם כן, יום העיון הזה

" תסקירים"הקרויים , שהם כביכול טפסים ביורוקראטיים ,הפרופסיונאליים הקצרים האלה

קרי מה שעל פניו נרשם , שלהם" גוף הידע"הם למעשה . והמוכרים כל כך לאנשי שרות המבחן

כל . שלהם ביחס למפגש בין הנפש של העבריינות לבין השיח של השיפוט' הידע לעשות'

  . ידי התנסחות בתסקיריםהמומחיות של אנשי שירות המבחן ביחס לעשייה הזאת באה ל

שיש בה כביכול הפחתת " פשפשתי"אל תנטרו לי על כך שאני משתמש דווקא במילה הזאת 

שם של פעולה של דבר מה משעשע שנותר כשארית מן המפגשים , מסמן, שכן היא מילה. ערך

לא רק בגלל הפסיכואנליזה , בהיותי אדם מן החוץ. שהיו לי עם יעל להב וצוות שרות המבחן

לא יכולתי להיכנס בין כתלי הבניין בו ממוקם השרות מבלי שאעבור בדיקה קפדנית של , הפעם

אשר לבד מכך שבדקו את תכולת התיק שנשאתי הם גם נהגו להתעכב ממושכות , השומרים בפתח

בעזרת המכשיר השחור המצפצף על פני גופי באופן שהפך עם הזמן בעצמו לחשוד בעיני במידת 

לא יכולתי אף פעם להיות לגמרי משוכנע בכך שאמנם ". לפשפש"בפי את הכינוי  זה מה שקבל. מה

תמיד . אף אם היה מדובר בספק שנמשך לא יותר מחלקיק של שנייה, היה לי ספק, יתנו לי להיכנס

איבר חשוד שלא ידעתי , חששתי מפני אותו דבר מה שהמכשיר הזה היה עלול לגלות על פני גופי

על כל . וונה נסתרת בלתי מוסרית להרע למי מדייריו החוקיים של המקוםאו כ, על דבר קיומו

פנים החשש הזעיר הזה די היה בו כדי לשכנע אותי בארבעה עניינים שנכרכו בפשפוש הזה על פני 

  .גופי

עוד , העניין האחד הוא שהחשש הזה יכול להיות בפני עצמו עדות להיותי מלכתחילה חשוד

אין זה אומר שאני . ל הפחות אני בעל חלומות לא מי יודע מה מוסרייםשלכ, כלומר, לפני הפשפוש

ראוי לעונש בשל כך שכן אפילו לשופטים עצמם ישנה הזכות לחלום חלומות לא מוסריים מבלי 

הסיבה , דרך אגב, זאת הייתה. ואתם אולי יודעים על כך דבר אחד או שניים. להיענש עליהם

יונג שפילסו את . מה של חשוד על פי ההמצאות של קהטובה שבשלה פרויד התנגד לבסס אש

יימצא אשם בפשע מסוים למרות , כך פרויד, שכן אפשר שאדם, הדרך להמצאת הפוליגרף

  . שאשמתו היא בעניין אחר לחלוטין שיכול להיות אף קשור רק לחלומותיו

העניין השני הוא החשד אשר התעורר בי לנוכח הבדיקה הזאת על פני גופי שהסתבר לי שלא 

, היה כי אם סימן לכך שהתחלתי לחשוב על התענגותם של השומרים בעומדם על משמרתם

אשר ללא ספק מוסר , "פשפוש"אשר על כן זכה המעשה שלהם בכינוי . בעת מילוי תפקידם, כלומר

ל פעולת החיפוש שערכו בגופי כדת וכדין וגם על דבר מה נוסף שהוא זמנית דבר מה גם ע-בו

  . התענגותם ככל שאני מייחס להם אותה

העניין השלישי שאיננו נפרד מקודמו הוא ההכרה בכך שאין מעשה כשלעצמו לעולם כי אם 

ברשת המסמנים שבאמצעותם אנו מעניקים , בטקס, חברתי-מותנה תמיד במסגור המוסדי
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אני מדמה בעיני רוחי מה היה . חוקית או לא, אם נאותה היא אם לאו, את צורתו, טלאק, למעשה

עולה בגורלם של אנשים עם מוטות שחורים מעין אלה בידיהם שהיו נטפלים אלי ברחוב 

ומתחילים לסקור את גופי באופן שלא יהא שונה במאומה מצד הפעולה הפיסית ממה שעושים 

כאשר כל " זמנים מודרניים"בה ממה שאנחנו מכירים מאין זה שונה בהר. השומרים בפתח

נבעה מכך שבעודו ממשיך בדיוק באותה תנועת פתיחה , פלין'רלי צ'צ, קרי, השתגעותו של הגיבור

מחוץ , וחליצה בלתי פוסקת עם מפתח הברגים שבידיו הוא יוצא מחוץ לכותלי בית החרושת

תקל ואשר עשוי להזכיר לו את הברגים וממשיך לחלוץ באמצעותו כל דבר שבו הוא נ, למסגרת

זה מכניס ...ועד הלאה מזה אל פטמותיה של האישה ברחוב, מבורג ועד כפתור, בתוך בית החרושת

כך הדבר גם לגביו מעשיו של הרופא בגופו של החולה . את החוק, מיד לסצנה את המשטרה

. שאינו חשוב כרוצח ,בשעה שהוא הורג, או של החייל בשדה הקרב, שאינם נחשבים לפשפושים

אנו מרשים לעצמנו להניח , או מה שאנו מכנים הדיסקורס, בכל המקרים הללו בשל המסגרת

כי אם בחישוב תועלתי פונקציונאלי כדת וכדין על פי , עברייניות, שאין מדובר בהתענגויות נלוזות

  . חוק

: ביחס לעניין הקודםהינו בגדר של מסקנה כללית , העניין הרביעי שאף הוא לא נפרד מקודמיו

, אם אכן מה שקובע את המעשה כעברייני או לא הנו המבנה שבמסגרתו הוא מקבל את צורתו

כי אז אין מנוס מלהגיע למסקנה שהדבר העיקרי , שהדיסקורס הוא המעניק לו את מהותו, כלומר

שהשיח קובע הוא את המציאות עצמה ושהדבר למענו מתגייסת מערכת המשפט על כול 

מציאות שהיא מן , כלומר. תיה הוא בדיוק אותה מציאות הזקוקה משום מה להגנה עליהשלוחו

אם , העבריינות. מן המימד של מה שהינו תלוי על בלימה, המימד של מה שתמיד יהא מוטל בספק

כמובן . על המציאות כמציאות שמותנית בהסכמה, יותר מכול מאיימת על המציאות הזאת, כך

חלום מעין זה . למבנה, חלום את זאת שקיימת מציאות שקודמת לדיסקורסשזה לא ימנע מאתנו ל

עשוי בקלות יתירה להניח את היסוד המיתי שמעניק לאמת את , ויש בו ממש, אף אם יש בו ממש

. דיסקורסיבית- המימד הדינאמי שלה על גבי מחשבה שלא מפסיקה לשאול לגבי מציאות פרה

, למרות הקושי, לכן עלינו להאמין. תולדה של הדיסקורס כמובן שבכל מקרה כל מענה שיינתן יהא

כל מציאות לא נוסדת ולא מוגדרת כי אם . אין מציאות אשר קודמת לדיסקורס: ללאקאן שאמר

הדבר דומה לאמירות כדוגמת זאת ). בגרסא הצרפתית XXבסמינר  33בעמוד (החל מן הדיסקורס 

  . אין חטא אשר קודם לחוק: של פאולוס

ארבעת הדברים על הפשפוש אני מביא אמנם כדי להראות לכם שעניין הפשפוש לא את , ובכן

אני מביא את עניין הפשפוש גם כי הוא מזכיר לי את חיוכה של יעל שלא . אך לא רק, נעדר רצינות

יכולתי שלא להבחין בו בכל עת שעניין זה עלה במפגשים עם הצוות של שרות המבחן בווריאציות 

  . שהיא לא חדלה באותה עת ממלאכת ההקלדה של הנאמרשונות יחד עם כך 

וככל עדות הם עדות חלקית למרות שבאופן מסורתי , התסקירים של יעל להב הנם עדות

כאשר אנו מפגישים את מושג העדות עם מערכת המשפט העדות נוטלת על עצמה להיות מוכרזת 

מגלה לנו בקשר לכך בדיוק לאקאן . את כל האמת, רק את האמת, את האמת: במונחים טוטליים

שלא כבתרבות . שכל האמת זה בדיוק מה שאיננו יכול להיאמר, את מה שכולנו אחר כך יודעים

בתרבות העברית מושג האמת כרוך בעולם , המערב בה מושג האמת מקורו באליתיאה היווני

בהליך שעד היום אפשר עדיין למצוא , העברית, אפשר לומר שזה בהשראה הזאת. המשפט והדין

רק את האמת , לומר את האמת: המשפטי של ימינו את השרידים במה שהיא שבועתו של העד

דורשים מן העד את כל האמת ? אך האם זה ביכולתו -ועוד יותר מכך את כל האמת אם הוא יכול 
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אך למעשה מה שאחריו מחפשים יותר מכל בעדות הזאת זה כיצד לשפוט את . על מה שהוא יודע

המטרה היא שתהיה הודאה בהתענגות בדיוק בכך שאפשר שאין . תענגותו של העדמה שנוגע לה

נמצא (האמת אחריה מחפשים היא ביחס לחוק אשר מסדיר את ההתענגות . היא ניתנת להודאה

יש לה זיקה למה , למעשה, האמת הזאת). בגרסא הצרפתית 85' עמ,  XXזאת אצל לאקאן בסמינר 

במיוחד אם , האמת לגבי ההתענגות של החייב בדין, סקיריםשבאופן מובהק מחפשים אחריו בת

לאקאן שקולה 'שכן הרצינות אליבא ד, האם היא סדרתית או לא, כלומר, היא רצינית או לא

רמת 'זה קובע מאוד בקשר לאבחנה של מה שמכונה . רוצח רציני הוא רוצח סדרתי. לסדרתיות

ן בו פני הרצינות יכולים גם להוות פנים של הנה אופ, תארו לעצמכם. של החייב בדין' המסוכנות

, יודעים דבר אחד או שניים על הרצינות, ללא ספק, התסקירים. איום בעולם הזה של בני האדם

  .  קרי על הסדרתיות למיניה

אלא שעל מנת שלא נתרשם יתר על המידה מן הפגם ההכרחי הזה של החלקיות בעדות 

יש להוסיף שלמרות זאת מוטל על , תו של העד בדיןבדומה לחלקיות בעדו, "התסקיר"שקרויה 

להחזיק בתוכה אמירה , "כמעט הכול"עדות זאת להחזיק בתוכה דבר מה שהנו מן המימד של ה

, אמנם צנועה, זאת יכולה להיות מסקנה ראשונה. שקובעת כמעט הכול בקשר לאפשרות להכריע

התסקירים הללו אשר ". כתבי יעל להב: "שאני גוזר מתוך העיון במה שברצוני לכנות, אך פרקטית

שהנם עדות שמוסר עובד שרות המבחן על תקן של עד  - על הגשתם אמונים עובדי שרות המבחן 

עדות שממנה תיגזר המלצה ואשר מכוונת ליצירתה של הכרעה בתוך המרחב , מומחה מיוחד

והרי  –נפשות אף שעניינה דיני , עדות זאת אף שהיא חורצת גורלות -הפרגמאטי של המשפט 

יכולה להיכתב  –שניהם עוסקים בדיני נפשות : לכם עוד עניין משותף למשפט ולפסיכואנליזה

יוצרה מקבל על עצמו את גזר דינה של החלקיות הזאת - ולהצליח במשימתה רק אם כותבה

ולקבל את גזר דינה של החלקיות משמעו באופן מובהק לפעול בתחומיה של השראה . ומצליח בה

בזמניות ובחלקיות של , קבלת החלקיות הזאת איננה כי אם הכרה ביחסיות. נליטיתפסיכוא

להכיר בכך משמעו לוותר על האמונה בצדק ולפעול עם מה שלא נלכד עם האמת . האמת

בלא יכולת הכרעה סופית לא ביחס , להצליח לפעול תחת העול של מה שנותר עמום, החלקית

לעומת , "אין באפשרותנו להמליץ על חלופת מעצר"קים כמו צמד פסו. לניבוי ולא ביחס לסיבתיות

חושף בדיוק את המרווח הזה , שרק הבדל דק מבדיל ביניהם" איננו ממליצים על חלופת מעצר"

או פוטרות את בעל הדבר מן , הדק שמתאפיין בחלקיות ויחסיות של האמת שאינן מבטלות

  .ושב בדיןזהו גם מצבו של השופט הי. התביעה לוודאות הקלינית

התסקיר של יעל , ואולי אף בזכותה, להצליח בחלקיות הזאת אם כן משמעו שעל אף החלקיות

כלומר , ואת הפונקציה שלו, את הלוגיקה שלו, את הנפש שלו ילהב מעניק למקרה הביורוקראט

, לראותו כמקרה אנושי, כלומר, הרגע לראות את המקרה: שלושה רגעיםמצליח לקפל בתוכו 

 - כלומר להכריע לכאן או לכאן, והרגע להחליט, כלומר להעניק לו לוגיקה, ין את המקרההרגע להב

סטנדרטי אשר ממוען אל השופט או השופטת  A4וכול זאת רק על פני עמוד וחצי של דף 

שכן הזמן הדוחק הוא מימד בלתי נפרד מן ההצלחה , בקצרה מאוד, הכול בקצרה, כלומר. הנכבדים

ובזמנו של זה , בזמנו של השופט, קרי קצין המבחן, מדובר בזמנו של נותן העדות. של הפונקציה

משום שבעדות אחת כזאת אשר : נפשות הנה מדוע אפשר לכנות זאת דיני. אשר ענייננו על הפרק

נמתחת בסך הכול על פני עמוד וחצי עומדים על הפרק לא רק נפשו של החייב בדין כי אם גם 

אף . שכן מדובר בנפשות של כל המעורבים, ואולי עוד. נפשו של קצין המבחן ונפשו של השופט

ואין . בחינים עוד בדיני הנפשותכבר אין מ, קרי פסיכולוגיזם, שיכול להיות שבימינו מרוב נפשיּות
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אם תרצו הגופים . הנפש כאן כי אם מה שקובע את הגורלות של הגופים המעורבים

אבל זה תמיד כך גם אם לא . הללו אשר נושאים באופן ממשי את ההתרחשות, "המפושפשים"

 –גם אם ישנן נטיות בימינו למחשב את ההתרחשות עצמה של המשפט , נותנים את הדעת על כך

אך בעניינים האלה לקצר משמעו . משום הרצון לחסוך בזמן ולקצר הליכים, משפט מול מחשב

אין זה . הרי לכם צורה לאפיין את התסקירים הללו. וזריזות אין משמעה חיפזון, לפעול בזריזות

הזריזות . שכן יכולים להיכתב גם תסקירים שהם קצרים אך בחיפזון ולא בזריזות, מובן מאליו

. על גבי הגיונו של מקרה, ו איננה כי אם ההצלחה לכתוב את התסקיר על גבי לוגיקהלענייננ

רק אחרי זה אפשר להתרווח מעט ולתכנן ימי . ההיגיון הוא אשר מעניק לתסקיר את הזריזות שלו

  . מפגשים וכיוצא באלה, דיונים, עיון

לכך שמדובר בעניין  זה שמדובר בנפשו של כל צד מן הצדדים המעורבים בדבר איננו רק סימן

ישנו האקט של קצין . לעשות מעשה: בעברית נאמר. אנושי כי אם גם סימן לכך שמדובר באקט

המבחן אשר כולל בתוכו הכרעה אשר לא תמיד יכולה כאמור להיות כולה מנומקת כי אם לכל 

ר שאף הוא אינו יכול כי אם לכל היות, ישנו האקט השיפוטי של השופט, היותר מנומקת דיה

הזה כדי לרשום בְדיו את פסק ' ָדיו'-על אף שישנם פשעים בהם מוכרז שלא די ב, להיות מנומק דיו

בשני האקטים הללו של קצין המבחן ושל השופט אנו נפגשים עם דבר מה . הדין שחור על גבי לבן

קרי בשלושתם מדובר בפרשנות , אשר יש לו זיקה מהותית למה שהנו גם האקט בפסיכואנליזה

: די אם נעיף מבט בהתנסחותו של השופט ברק לעניין זה כדי להכיר בכך. כאקט, ה כמעשהעצמ

עניין , מהימן ושלם על העבריין, תפקידו של התסקיר הוא לתת לשופט מידע אמיתי אובייקטיבי"

עליו לתת , והוא גם מבקר אומנותי, זה כולל בחובו בראש ובראשונה צילום של העבריין

הערכה והמלצות מוצגת , עובדות, מערכת משולשת זו. ות העבירה והמלצותפרשנ, אינטרפרטציה

בנוסח הזה ". התסקיר וקצין המבחן למבוגרים" 1979 -כך במאמר שכתב ברק ב". בפני בית המשפט

, של השופט הנכבד לבד מן השילוש עליו מצביע הכותב במפורש מופיע בעקיפין שילוש נוסף

התביעה של השופט מקצין המבחן . ר מאמין בעובדות ובמדעזה אש, כמעט מקודש על בן ימינו

אלא . בדיוק נמרץ מה שבלתי אפשרי -וגם שלם , גם אובייקטיבי, היא למידע שיהא גם אמיתי

אקט של פרשנות שבו משלם , שתיכף ומיד מכיר הכותב בכך ומצביע על זאת שמדובר באקט

גם אם ברבות השנים נתפתה להאמין הדבר הוא כך תמיד . נפשו-הכותב במטבעות של הווייתו

, ברק'אליבא ד" המבקר האומנותי"אבל כיצד יצליח להתכתב . שהפכנו רק לטכנאים מיומנים

אפשר לומר ? מה לו לפרשן האמנות עם המפרש של הדינים? עם כבוד השופט, ולהלן קצין המבחן

שם מתגלה כוחו של  בדיוק. זהו מבחן השיח של התסקיר. שזהו מבחנו הדיסקורסיבי של התסקיר

התסקיר מוצג בפני : שכן היא מגישה אותו בדיוק על פי נוסחתו של השופט ברק, התסקיר של יעל

אחריות אשר עניינה השבת העבריין . בית המשפט עם כל האחריות הפרשנית של החתום עליו

רק מתוך עמדה מעין זאת אפשר שתתנסח . לאחריותו שלו לנוכח האפשרות שנפתחה בפניו

המלצה אשר יכולה  -" ממליצים על ענישה שלא תפגע בהמשך ההליך הטיפולי: "מלצה כגוןה

  .להזכיר לנו את המלצתו של לאקאן שהתנסחה כמעט באותן מילים מול מקרה של עבריינות

ואשר ִאפשר החל , אם כך ישנו גם האקט של זה אשר עשה את שלו בחצותו את הקווים

זהו מובנו של  –ת הסובייקטיבית לאקט הקרימינאלי שלו מהפסיכואנליזה להשיב את המשמעו

שכן העבריין לא מגיע בדרך כלל למסקנה שכתוצאה מן האקט שלו , זהו קושי בפני עצמו. האנושי

בין הניכור הזה המנטאלי אשר : זהו בדיוק תחום הפעולה של הפסיכואנליזה. עליו לבקש אנליזה

בתחום  –וי וההרשעה תחת הלחץ האידיאולוגי חברתי לבין הגינ") ללא מקום"ל( מוביל לשוטטות 
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הזה על מה שהינו הידע לעשות של הפסיכואנליזה מוטל לנוע בנתיב הצר אשר מקצה איזושהי 

כמו מוחזר עבורו הזמן לאחור על מנת . שם נפתחת בעבורו השהייה מסוימת. אחריות לפושע

לפנים משורת 'נמנה עם מה שכונה  למען דבר מה אשר בעבר היה, רק עבורו, שער, שייפתח פתח

זוהי מידת חסד מיוחדת במינה שמצד . מה שהכניס את מידת החסד אל ענייני הדין, כלומר. 'הדין

אך , בדומה לעיוורונו של אב אשר מבחין בקלקלתו של בנו, לעיוורון מסוים, לרגע, אחד מסכימה

, כלומר. ידיאולוגיה הומניסטיתלא נשענת על א, ומצד שני, כלא רואה, לפעם הזאת, משים עצמו

זוהי מידת חסד אשר הפעלתה מותנית כולה במפגש האנושי והלא . לא חד הם יהאנושי וההומאנ

מפגש אשר אנושיותו היא החתירה אל . של קצין המבחן עם החייב בדין, בהכרח הומניסטי

 . תרתי משמע. של זה אשר ממתין לכך שדינו יפסק, אחריותו של העבריין

רוץ בן זמננו שפתחה החברה בתוך הטריטוריה של המשפט והחוק אשר דרכו נכנס דבר זהו ע

הילד והאישה בזמנים , נכנס בסטטוס שונה מן האופן בו נכנסו השוטה. מה שהנו מן הנפשי

כולם מן  –או הדחף שהינו לאו בר כיבוש , שונה גם מן האופן בו נכנס יסוד הכוונה, אחרים

ולעיתים אף לפני פסק הדין שכן היום . זאת בין פסק הדין לבין גזר הדיןהוא נכנס בפעם ה. הנפשי

אחרי ככלות הכול מסתבר שעדיין . נכתבים גם תסקירי מעצר בשונה מן התסקירים לעניין העונש

בהשהיה הזאת נוסד זמן , כלומר.  המצאה של זמן, זהו זמן חדש. שישנו עוד זמן. ישנו עוד משהו

למצוא את , הזמן שבו עומד למבחן דבר מה שלא יכול לבוא בדין, חןהזמן של שרות המב, אחר

או , ותהא זאת שטות להאמין שהוא לא מוצא את מקומו בשל טעמים כלכליים. מקומו בדין

ובכן . מחסור בכוח אדם וכיוצא באלה עניינים, מחסור במקומות בבתי הסוהר, אדמיניסטרטיביים

בתוך הזמן הזה , שם, שפט למידת החסד המודרניתעל גבי המקום שהקצתה מערכת המ, זה שם

שם מצאה יעל דבר מה אשר דבר לו ועניין עם , שבין הזמנים של מה שעומד במבחן

, אין זו תחינה לנהוג לפנים משורת הדין, לכן התסקיר איננו בקשה לרחמים בדין. הפסיכואנליזה

עם החוק ולא מתוך הזדהות  הוא לא נכתב לא מתוך אנטגוניזם. אין הוא הזדהות עם הומניזם

הוא מניפסט אשר נשען על ריאליזם ביחס לאחריותו הסובייקטיבית של העומד בדין אשר . עמו

בכל פעם : "רק מתוך כך יכולתי גם להיתקל בפסוק מעין זה. אירוטיזציה של החוק-נכתב מתוך דה

חררו אלא רק ל השתחרר מן המאסר מצבו התדרדר ביתר שאת על כן איננו ממליצים לש"שהנ

כקליניקה של החוק והמשפט אשר פועלת  -שרות המבחן ...". לאחר מציאת חלופה שתהיה כך וכך

ככל שמדובר בדאגה לביטחון הציבור ואשר התווספה על הקליניקה , כהכרח של טובת הציבור

המשפטית שקיימת מיני אז ואשר עניינה העיקרי היה להעריך את כשירותו של הנאשם לעמוד 

מימד אשר הייתה לי האפשרות להיתקל בו בעבודתה של , מקבל מימד נוסף בעבודתו -ט למשפ

זהו המימד של האפשרות של קליניקה . כמו גם בעבודתו הרצינית של הצוות אליו השתייכה, יעל

העונש על כן מכוון אל נטילת , אשר פועלת מתוך פרספקטיבה של אנושיות שמניחה אחריות

במעשה שלו , החיוב של הסובייקט באקט שלו. יכול אולי להפוך לאחראי חסר האחריות, האחריות

  .  הינו יסוד חיוני גם בכליאה גם במעצר

להשיב מעט ליעל הפעם ביחס למה שהיא  ,לכבוד היום ,ובכן בדברים המועטים האלה רציתי

  .עצמה כתבה ולא ביחס למה שהקלידה עבורנו מתוך דברנו במשך שנים רבות

  

     

***  
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   לחשוב עם הנפש או לדבר עם הגוף

  

  פיליפ לאזאניה מראיין את אריק לורן 

  אילנה רבין: תרגום

  

ז לגבי שאלת המובן ודלבין לאקאן דרידה  70הערת על הדיאלוג של שנות ה : פיליפ לאזאניה

  Boזו שלמשל מדגישה ש״הקשר ה. והכתיבה בכדי לציין את עמדתו הסינגולרית של לאקאן

  משנה לחלוטין את המובן של הכתיבה״ ] בורומאי[

מה שהיה , ]impression[להשתחרר מהאות כרישום , כפי שאתה מראה, מדובר בעבור לאקאן

, ]»Lituraterre«[שלאקאן מציג ב״ליטוראטר״ , או מהאות כקדימות של המסמן, העמדה של פרויד

שכך מוגדרת משנה במיוחד משהו ב כתיבה , על פי לאקאן. בכדי לעבור אל האות שעושה חור

philia , בידידות האריסטוטאלית.  

כפי  philiaה . יש ללא ספק מאמץ תמידי של לאקאן לצאת מהאריסטוטאליות בה אנו טובלים

אנו יודעים שאהבת האחים יכולה בהחלט להיות המקור . שאתה מדגיש אותה זה אהבת האחים

 corps[להיות הקשר החברתי של הגופים המדברים מה יכול אם כך . של הדרת האחר ושל השנאה

parlants [ במאה הXXI ? 

הקשר החברתי של גופים מדברים מהווה נקודה יסודית שמלווה את הקידום של : אריק לוראן

אחת מאי ההבנות ביחס לקידום זה תהיה לחשוב שמדובר ב״גופים . הגוף ככזה שיש לך אותו

זהו הינו יש במובן . ״יש לי גוף והוא שייך לי״: של הליברליזם בגופים] »corps parlant«[מדברים״ 

לאקאן . הליברליזם התעקש על נקודה זאת בכדי להחסיר את הגוף מהחובות של הכנסיה. החוקי

, נשמט מהחובות שנכפו עליו על ידי הקשר הדתי/הגוף שהופחת. מזכיר לנו שהיה אסור להתאבד

שמהרגע שהגוף הפך , מכאן העובדה. הקפיטליזם ככזה הושם בידיו של הקשר החברתי שייסד את

, נפתח החקר לגבי תרומת אברים, מכך שהגוף שלנו שייך לנו. ליש חוקי ניתן לבתר אותו לחתיכות

שניתן באופנים אלה להפחית מהשפע , או כבעל ערך חליפין, ביחס לגוף כיש חוקי. פונדקאות וכד׳

  .שהוא מגלם

רים לא מכוון להדגיש את הניגוד שנוצר  כשהגוף תפוס רק הקשר החברתי של הגופים המדב

אלא הגוף שהינו , מה שהוא ראשוני עבור לאקאן זה לא הגוף בכך שהוא מבודד. על ידי החוק

היותו תפוס , ומאידך, הגוף מתענג –יש מצד אחד אוטוארוטיות של הגוף . תפוס בתוך השיח

  .מדברים עם הגוף. בשיח שמארגן את הקשר לאחר

כיצד ניתן להבין את הקשר , אם ההתענגות היא אוטוארוטית: יצד לפתור פרדוקס קטן זהכ

אך המועקה היא מועקה , הגוף בהחלט מתענג. בדיוק על ידי האפקט שמגיע לגעת בגוף? לאחר

המועקה והתשוקה . האפקטים שנוגעים בגוף הינם בקשר עם האחר. בפני האיווי של האחר

  .שנאה לסירוגין הנם בקשר עם האחר/האהבה,hainamorationה , הפרוידיאנית הגדולה

גוף שנחשב בהקשר שפינוזיסטי , כלומר, כפי שלאקאן חשב עליו, אנו מוצאים אם כך את הגוף

מובחן מהגוף ההובסיאני  XVIIשפינוזה כהוגה של הנאורות הראדיקלית של המאה ה . ולא ליברלי

הגוף הפוליטי אינו . ממד הטבעי של האורגניזםמפני שהגוף חומק מה, וגם מזה של הליברליזם

הוא  בעיקר גוף בעל . מטאפורה ביולוגית המיושמת לגוף החברתי, מטאפורה של הקשר הפוליטי
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אהבה  פחד מועקה, ול לחוות אפקט כגון שנאהאותו סטאטוס כזה של האורגניזם מפני שהוא יכ

  .פוליטי זה כהיותו תפוס בקשר, זה מה שמגדיר גוף]. leader[למנהיג 

אלן מילר  - שלו נתן ז׳אק, הקשר החברתי של הגוף המדבר מקדם את הארוע של הגוף המשותף

שיכולה להכות למשל בגוף המאמינים גם במובן של הסובלימציה וגם  במובן של , הדגשה חדשה

זה מאפשר לתת מחדש את המקום לקשר של הגופים בשיח בהיבט . השיגעון ההרסני של הניצחון

אנו רואים בפועל אפקטים חברתיים אלה בכל מיני סוגים של התגודדויות ]. affectés[פקט של א

אפקטים שחוצים את ההמונים החדשים האלה , לא פורמליות שמטלטלות את המודרניות שלנו

החל מהאביב הערבי וכלה בתפיסת מקומות בארצות המפותחות על ידי , XXIשל המאה ה 

אנו רואים אפקטים שאותם . לספרד לארה״ב ולצרפת, מטורקיה, םהצעירים האורבנים בכל העול

חולקים גופים חברתיים אלה שיכולים להיות בני חלוף או שיכולים להמשך אך בכל מקרה הינם 

האפקט עצמו יכול להיות . הגופים המדברים, העדות למה שהתגודד יחדיו אל מעבר לתו הזדהותי

  .גיקה של הפנטזמהגורם של התגודדות או פיזור על פי הלו

  

  

*** 

 

 
   הפעולה של המתבגר/ פעולה משפטית 

  

  עמרי ביכובסקי

  

  פעולה משפטית

ולכן בדרך כלל נדרשת הסכמת , מתן הסכמה מדעת לטיפול רפואי נחשבת לפעולה משפטית"

  .11"18נציגיו של קטין לפני מתן טיפול רפואי לקטין עד גיל 

לפעולה נחשב ) ובכלל זה טיפול פסיכולוגי(מפתיע שטיפול רפואי ; זוהי טענה מפתיעה

בצד ? ומה ההשלכות לכך? מה זה אומר שזוהי פעולה משפטית? מהי פעולה משפטית. משפטית

מהן ההשלכות של העובדה שטיפול פסיכולוגי מוכפף לשדה של התערבויות : זה אפשר להוסיף

  ?רפואיות

נבדלת מפרוצדורה רפואית , "ריפוי בדיבור"בתחומיה של הפרקטיקה של  התערבות הנופלת

היידוע איננו . 2. מתרחשות רק באמצעות דיבור, בניגוד לרפואה, ההתערבויות. 1: מכמה בחינות

אין קו תיחום חד בין שיחה . 3. והוא חלק אינטגרלי ממנה, מופרד בחדות מעצם ההתערבות

האם מפגש : למשל, כך(דבר מה הנופל תחת הגדרתו של טיפול  ובין, העשויה להתרחש בין שניים

האם שיחה המתנהלת ? המתרחש מחוץ לכותלי מה שמוגדר מראש כקליניקה איננו בהכרח טיפול

באותו קו השאלה אם אנו ). ?איננה בהכרח טיפול, בין נער לבין מבוגר שאיננו מוסמך כמטפל

איננה מכתיבה בהכרח את עוצמת האימפקט " טיפול"שנקרתה בדרכנו או ב" שיחה"במהלכה של 

  .של הנאמר או של הנשמע) התרפויטי :ואפשר אף להוסיף(

                                                             
, הכנסת, מתן טיפול רפואי לקטין בלי הסכמת הוריו או במצבי מחלוקת ביניהם, )2014בפברואר  24. ('מ' יץרבינוב 11

: מרכז המחקר והמידע
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Pk3Cb09uXRwJ:knesset.gov.il/committees/heb/ma

terial/data/yeled2014-03-03.docx+&cd=1&hl=iw&ct=clnk&gl=il  
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" ?פעולה משפטית", אם כן, מהי. נראה שהסוגיות הללו מזמנות לנו שאלות פתוחות למכביר

פעולה המיועדת להיות בעלת השפעה משפטית ושהיא גם בעלת : "ההגדרה הפשוטה ביותר היא זו

, כלומר המדובר בכל התנהגות מטעם אדם המיועדת ליצור. יות בעלת השפעה כאמוריכולת לה

משנה , פעולה היוצרת: "הגדרות נוספות המקובלות במשפט הישראלי. 12"לסיים או לשנות זכות

". שינוי או ביטול של מצב משפטי, הבעת רצון המביאה ליצירה". "או מבטלת זכויות וחובות

  .של הפרט) ואולי אף בחובותיו(שינוי בזכויותיו , ם כןא, יוצרת" פעולה משפטית"

המשפט המערבי נסמך על תורת המשפט הרומי בו רכיבי . המנגנון שלה קשור בסוגיית הרצון

מקובל לטעון שלצורך קיומה של . ביטוי הרצון. 2. רצון הפרט. 1: הם שניים" פעולה המשפטית"ה

גישה זו עברה למשפט . תואמים האחד עם השניפעולה משפטית על הרצון ודרך ביטויו להיות מ

הרצון להשיג תוצאה . א: רכיבים 4במשפט הגרמני פעולה משפטית היא בעלת , כך למשל; המערבי

המהותית של  ְּתֵקפּותה. ד. היכולת לבצע את הפעולה הנדרשת. ג. ביטויו של הרצון. ב. משפטית

ומידת , בין הרצון לבין האפשרות לבטאומה שעולה על מוקד הניתוח הזה הוא הפער ש. 13הפעולה

בין הרצון , כמובן שביחס לפער הזה. ההתאמה שיש בין הרצון לבין מה שניתן לבטא ביחס אליו

האם אותו אדם שביטא רצון מסוים כשיר לבטא . עולה שאלת הכשרות המשפטית, לבין ביטויו

ת כאשר מדובר בכשרותם כפי שנראה בהמשך היא בעלת פנים מורכבו, השאלה הזאת. את רצונו

  . של בני נוער להביע את רצונם

ויש לקחת בחשבון שלא כל  –מאחר והסובייקט , אלו הן שאלות שמעניינות את אנשי הטיפול

אומר יותר ממה שהוא  –מי שמשתמש בביטוי סובייקט מכוון אל הסובייקט של הלא מודע 

זה לא מה ", לנוכח פירוש זה או אחר, לעיתים עשוי מטופל לומר למטפל. מתכוון או רוצה לומר

ניתן לראות את הפער הזה בין מה ". אבל תשמע מה שאמרת", הוא נענה, "כן", "שהתכוונתי להגיד

עשוי להופיע בין , שביחס לפעולה המשפטית, כאנלוגי לפער, שהיתה כוונה לומר ובין מה שנאמר

, תמיד לא מודע –ו מופיע האיווי בפער הזה שבין הרצון וביטוי. הרצון לבין ביטויו של הרצון

בסוגיה זו נראה שהמשפט . כלומר תמיד לא במסגרת מה שהיה בכוונתו של הסובייקט לומר

בעוד שעבור המשפט אי הלימה בין הרצון לבין ביטויו עשויים להיות . והפסיכואנליזה נחלקים

אנליזה הפער בין הרי שעבור הפסיכו, עילה לכך שהפעולה המשפטית בטלה מראש או ברת ביטול

  .הרצון ובין ביטויו הם עצם זירת הפעולה

דבר מה , המאפשרים מפגש בין איש טיפול לבין נער, אל לנו לראות בתנאים החוקיים, אי לכך

הטיפולי יוכל להתממש " סטינג"על מנת שמשהו כגון ה, מכשול שיש להסיר מהדרך, חיצוני לטיפול

מה מייחד את המפגש ? מדוע. י לעצם המפגש עם נעראלא שהקושי הזה הינו אינהרנט. בטהרתו

האם מה שמייחד את המפגש כרוך גם במה שהיא הפעולה המשפטית ביחס ? עם נערה או נער

  ?לבני נוער

  

  ?ממתי אחראי אדם לפער בין הרצון למימושו

הן בשדה של , עניין הגיל והאחריות התואמת אותו בתקופת ההתבגרות הוא סבוך ומבלבל

אך לפני , יש אחריות פלילית 12החל בגיל . האחריות הפלילית והן בשדה של האחריות הרפואית

  . הנער או הנערה יישפטו בבית משפט לנוער 18עד גיל . לא ניתן להטיל עונש מאסר 14גיל 

                                                             
הלשכה המשפטית תחום חקיקה ומחקר  –הכנסת , סקירה משווה" פעולות משפטיות) "2012בינואר  24. ('ג, נוה 12

 6' עמ, http://main.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/Survey250112.pdf: משפטי
  .16' עמ, שם: כל האמור בפיסקה 13
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כלומר לגילאים . מוצאים מגוון גילים התואמים לנשיאת אחריות שונהבשדה הרפואי אנו 

). הורה או אחר(שונים בהם תופסים את המתבגר כמי שיכול לייצג את עצמו בנפרד מאפוטרופוס 

כלומר יכולה נערה בכל גיל שהוא , ביחס להפסקת הריון או למסירת ילד לאימוץ אין מגבלת גיל

רשאי קטין לבצע את  14החל מגיל , במקרה של בדיקת איידס. הלדרוש ולקבל סודיות מפני הורי

ניתן  14מתחת לגיל . הבדיקה תוך שמירה על חשאיות עצם קיום הבדיקה ותוצאותיה מפני הוריו

ומעלה רשאי  15מגיל . לאשר לו את הבדיקה ובלבד שבצוות המחליט יש רופא ועובד סוציאלי

 16החל מגיל . ללא תלות בדעת אפוטרופסיו, וקטין לבקש אישפוז פסיכיאטרי או להתנגד ל

רשאים נערים לבקש בדיקה גנטית על דעת עצמם ובלבד שהרופא הסביר להם במה זה כרוך 

 14פירוט זה נמצא במאמרו של יורם צדיק. והתרשם שהם הבינו וביכולתם לקבל החלטה מושכלת

אך כאמור . ת הוריהםהמנסה לקדם הצעת חוק שתאפשר לקבל בני נוער לטיפול אף ללא הסכמ

  .אין זו סוגיה המצטמצמת לאות היבשה של החוק

הפורטת את אחריות הנערים והנערות על מה , מה זו מניפת הגילאים הזו? מה הולך פה

, בודאי שיש רגישויות שונות להתערבויות שונות? שקורה איתם לפרוסות כה דקות וספציפיות

שדה בו יכולה להיות ממומשת אחריותו ואלה באות לביטוי בגיל השונה המוצמד לכל 

  .אך יש גם דבר מה שהולך מעבר לכך. הסובייקטיבית של הנער

הינו בדיוק , והאופן בו ניתן לפעול עם הפער הזה, נראה שהפער בין הרצון לבין מימושו

כלים שלא היו , לנער ולנערה יש כלים מסוימים לממש את רצונם. המשימה של גיל ההתבגרות

יכולת אנליטית ורצונות מגובשים יותר או פחות באשר לאלמנטים , יש להם כח פיזי. םלהם כילדי

, לבין היות מתאווה, בין היות זה שמתאווים לו, המעבר הנמצא על הפרק. מסוימים של חייהם

אך זו , כמובן שיש להבחין ביתר דיוק בין רצון לבין איווי(נוגע בדיוק בסוגיה של מימוש הרצון 

הבאה לידי ביטוי , )למשל, מההורים(כרוך בהפרדה , ההיות מתאווה). אכנס אליה כאןסוגיה שלא 

שם אלה , זה שונה ביחס לטיפול בילדים. גם באפשרויות העומדות לפניו כדי לפנות לטיפול

ועל , שרוצים להביא את הילד לטיפול) כגון בית הספר, או גורמים אחרים(במקרים רבים ההורים 

עם בני נוער לעיתים . הרצון הזה חרך דרכו יכול הילד להגיע לטיפול כסובייקט המטפל ליצור בתוך

ולעיתים אלה הסובבים אותם הם , מדובר בכך שזה מה שהם רוצים לנוכח התנגדות הוריהם

לא ניתן להכליל את האופן בו , כמובן. הדוחפים אותם לטיפול על מנת להפסיק את סבלם שלהם

. וכך זה גם ביחס לבני נוער, חד מגיע באופן שלו ובתוך ההקשר שלוכל א, מגיעים אנשים לטיפול

או גם נכונות הסביבה לאפשר את , אולם המאפיין של פער בין הרצון ובין האפשרות לממשו

  .הוא מאפיין בעל נוכחות חזקה בשדה זה, מימושו

ניתן לממש האם אין זה הפער בין מה שקורה בתוכך ומה ש. אך סוגיה זו הולכת אף רחוק יותר

שעומד על הפרק עבור  –פער בעל אותו מבנה כמו זה שעל הפרק בפעולה המשפטית  –

נתקלים , שעומדים לרשותם" אמצעים החדשים"המתבגרים הם אלה שלנוכח ה? המתבגרים

באופן המכניס לתמונת את , כלומר, אירוטי-באופן שאיננו אוטו, בשאלת מימושו של האיווי המיני

: זה מה שפרויד מראה במה שהוא קורא". מיני-יחס-אין"איתו את הו, הפרטנר המיני

  ".הטרנספורמציה של גיל ההתבגרות"

                                                             
 )28( רפואה ומשפט, "נוער בטיפול נפשי-לתת אוטונומיה ופרטיות לבני) "2003, מאי. ('צדיק י 14
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; הגיל בו הכל אפשרי, גיל ההתבגרות: "כאשר הוא אומר, זה מה שלוכד אלכסנדר סטיבנס

, הזיקפה: הבלתי אפשרי הוא מצד הממשי שבגוף המתבגר. 15"הגיל של המפגש עם הבלתי אפשרי

הוא מצד המענים " הכל אפשרי"ה. ן המשניים המכשיר המתעורר ללא הוראות הפעלהסימני המי

באמרו שיש מגוון , בהמשך, סטיבנס מתקן את הסינטגמה הזו(שעומדים לרשות הנער או הנערה 

בין הבלתי אפשרי לבין המגוון של האפשרויות למענה עומדת ). לא הכל אפשרי –של אפשרויות 

אלא ". פעולה משפטית"בנה אנלוגי לזה של מה שבחנתי קודם כהמקיימת מ, שאלת המימוש

שכן לעשות שימוש במענים עליהם . זו של הסימפטום –שעתה היא עומדת על קרקע אחרת 

  .זה אומר לעשות בהם שימוש באופן סימפטומטי, מדבר סטיבנס

  

  בר מצווה

גילאי האחריות של " משפטית"בהקשר זה מעניין להתעכב על גיל אחד שהשמטנו מהרשימה ה

הגיל בו על פי המסורת מחויב הבן לאחריות , בר המצווה – 13זהו גיל . השונים בגיל ההתבגרות

כיצד לקרוא את המשפט ". ברוך שפטרני מעונשו של זה: "בארוע זה נהוג לומר. על חובותיו שלו

  ?הזה

בכך ...". ם כייש אומרי"א בנוסח "היא מופיעה לראשונה אצל הרמ. לברכה זו אין מקור ברור

, יש אומרים כי מה שמדובר בו הוא הבן שנפטר מעוונותיו של אביו. היא מקור לחילוקי דעות

אך בכל מקרה , ויש כי האב הוא הפטור מלשאת בעונש על עוונותיו של הבן, עליהם הוא נענש

ר יש מחלוקת נוספת האם חובה להזכי. זו של החטא והעונש –הטרמינולוגיה היא כמו משפטית 

קינו מלך העולם שפטרנו מעונשו של "כלומר האם יש לומר ; או לא, שם ומלכות ברוך אתה א

ברוך המקום שפטרני : "היה גם נוסח נוסף". ברוך שפטרנו מעונשו של זה"או להסתפק ב, "זה

  ".מעונשו של זה

מימושו והיכולת לשאת במה שכרוך , שתי המחלוקות הללו מעניינות ביחס לסוגיית הרצון

ובשניה האב פטור מלשאת בחטאיו של , באחת הבן חפשי להיות כעת חוטא בזכות עצמו. בכך

הסיבה להימנע מאיזכור שם ומלכות בברכה ? ומדוע המחלוקת ביחס לאיזכור שם ומלכות. הבן

ללא האיזכור הזה . וכך התעוררה אי נוחות בקשר לאיזכור זה, היה שאין לברכה זו מקור מוסמך

  .ע את אנחת הרווחה של האב הנפטר מעולו של בנואפשר כמעט לשמו

אני מציע ". זה"ברוך שפטרנו מעונשו של . "זה:  אך כדאי להסב את תשומת ליבנו למילה

כפי שלאקאן , הצוואה של פרויד –במשפט הידוע , של פרויד Es-הזה כמו את ה" זה"לקרוא את ה

ברוך . להתהוות" אני"חייב ה, היה" זה"במקום בו ה. Wo Es War Soll Ich Werden -  16קרא לו

על " אני"האם לא נוכל לראות כאן קריאה פדגוגית לתחילת שלטונו של ה. זהשפטרנו מעונשו של 

". אני"מעתה הינך ". זה"מעתה אינך יכול להסתתר מאחורי צמצומך ל: לאמור? "סתמי"פני ה

קריאה כזו ". זה"שנפטרים מעונשו של  קריאה כזו פותרת את המחלוקת האם זה האב או הבן

  .באותה מידה" זה"שניהם נפטרים מ. מצדיקה את שתי הפרשנויות" זה"ביחס ל

קריאה כזו מציעה את הכניסה לגיל ההתבגרות כמקום בו נוטל עליו המתבגר חובה מוסרית 

אה בד זו ב. במקום בו היה הסתמי, אם אפשר לומר כך, גוף-ֵׁשםלתת לעצמו , להיעשות מישהו

                                                             
 )1( ן"זמן תפס) יצחקי. ע: תרגום(, "גיל ההתבגרות סימפטום של ההתבגרות המינית", )2015פברואר . ('א, סטיבנס 15
 392' עמ .2015. רסלינג: תל אביב', כרך א, כתבים: בתוך" הדבר הפרוידיאני", )1955. ('ז, לאקאן 16
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זה מגולם במילה . אך גם נפרשות כבלתי אפשרי, בבד עם האפשרויות המיניות הנפתחות בפניו

Soll )17שלאקאן מדגיש שהיא מצביעה אל עבר חובה מוסרית) מוטל עליו, חייב.  

אין היא מתייחסת אותו הדבר לרצון הפדגוגי . הפסיכואנליזה נבדלת מהפדגוגיה בנקודה זו

על מנת " זה"מהלכה של אנליזה חותר אל עבר ה, להיפך". אני"רי המאחו "זה"להעלים את ה

אולם אחריות במובן בו אנו אומרים שהאדם אחראי גם על (שהסובייקט ייקח עליו אחריות 

  .כלומר זה הולך בכיוון של לקחת אחריות על הלא מודע). חלומותיו

, אחריות חברתית, אחריות משפטית :גיל ההתבגרות נפרש כזירה של נטילת אחריות, אם כן

, כמו קרני לייזר מוחלשות, טיפול הוא צומת בו. ֵׁשםאחריות לעשות לעצמך , אחריות על הגוף

על מנת לשוב ולתבוע את מלוא , אשר נורות מכמה נקודות, בהתערבויות רפואיות מסוימות

  ".אני"מתלכדות האחריויות הללו לכדי משימת , עוצמתן בנקודת מפגש

  

, קריאה כלל לא רעה של מה שעל הפרק, על כן, הוא, "פעולה משפטית"לקרוא לפניה לטיפול 

שלושת . בעלת השלכות שהן בין היתר משפטיות, 18קרי מימוש של אחריות סובייקטיבית

שאינם אלא הטלות של , הפסיכואנליטית והפדגוגית, זה של האחריות המשפטית, המעגלים

. אך גם אינם זרים זה לזה, אינם חופפים, פרויד'ים אליבא דשלושת המקצועות הבלתי אפשרי

  .החיתוך והאיחוד ביניהם הוא בתשתיתה של כל התערבות טיפולית

  

  

*** 

 
 

   לגבי זהות מיניתחוסר נחת 
  

  שרי אדלשטיין

  

כך נשאלו אלו הרוצים לכתוב דבר מה עבור  ?אלו ספרי חוקים נסגרו עבור הנער והנערה

. גיליון שיעסוק בסוגיית המפגש בין הקליניקה והחוק ביחס לנוער – 12מספר  ני"הגיליון התפס

האם זהו חוק " :שואלים על איזה חוק מדובר, "ן"תפס זמן"עמרי ביכובסקי ואילנה רבין עורכי 

  "?של האין יחס מיני המסמן שעומד חסר אונים מול הממשי

היא שקודם כל צריך , כן או לא ,לנוכח אזלת ידו של המסמן, במקרה שלפנינו התשובה כתמיד

בו מיותמים , כפי שפעמים רבות בדור הזה ,שלעיתים איננו נשמע ,שנחלץ מסמן, שיהיה

  .המתבגרים והילדים לנפשם ממבוגרים

חשוב במיוחד , בכל תקופה אחרתאשר בגיל שבו סערות החמה פוקדות את הגוף יותר אולי מ

לצורך . המגיח מאחר הנחשב כמשמעותי, זה המפציע בגוף ,כחוק כלומר המסמן, חראהוא שיח ה

: הנפוצים כל כך בדור הזה אך, עניין זה אשתמש באחד הכלים המיושנים כבר משהות הדגמ

ובאמצעות שיח המדע המבטיח את האושר  ,אשר נולדה כבן. ובסיפורה של קורי ,הפייסבוק
                                                             

  .שם 17
מהי עמדה אחראית ) "2009יוני . ('א, גור- מצר: לקריאה נוספת על הפונקציה של האחריות בפסיכואנליזה ראו 18

 .141-145' עמ, GIEP: תל אביב, )4( עת לאקאן, "?במקצוע בלתי אפשרי
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באמצעות ניתוח לשינוי  ,הפכה ,פןבעולם בו חוסר נחת נמצא פחות כסוג של מצ, האולטימטיבי

  .14היום בת  – לבת ,מין

שכאשר הוא מדבר על הלא מודע והגוף  19"לא מודע והגוף המדברה"מאמרו ב –מילר מוסר  לנו 

שאם ,מר ובאותו אופן אוכל ל ?"....גוף מדבר-אחר"המדבר הוא עושה קפיצה משדה שיח אחד ל

יש משהו ברבים מהאביזרים המשמשים לתקשורת הרי ש, ידוע כי דחף המוות פועל בעיקר בשקט

דיבור שבו הקול כאלמנט חומרי זמין יותר למפגש עם  – שמתמקדים בראיה ולא בדיבור, היום

. המעידים שמשהו ננגע בגוף 'החנקות וכו ,רעד בקול ,ההתרגשות מול אחר בתופעות כמו גמגום

   .אך זוהי רק הערת אגב, שיחבמובן של ה, מעניינות ההשלכות של המעבר מהדיבור לראייה

 ומספרת את סיפורה דרך 14-מופיעה קורי בת ה ,הנפוצים כל כך ,באחד מסרטוני הפייסבוק

ומוזיקה , הפייסבוק באמצעות פתקים אותם היא מחליפה מול עיננו באלם ובחיוכים או העדרם

עם סרטון אחר שנגמר במותה  שכמו מתכתבים ,אל הפתקים אותם היא מעבירה המלווה אותו

דווחה על היותה קורבן ללעג כיתתי במסגרת אותו כלי וש ,יצרה אותואשר  אמנדה טודשל 

כפי שקורי  ,שכן, )?האומנם( אך בשונה ממנו. קץ לחייה, אמנדה, לאחר זאת שמה. תקשורת

: בו כך הוא משפט קצר אשר כתוב ,הרפרנס  לסרטון .הסיפור שלה הסתיים אחרת, משתפת אותנו

 כדי לקצר ."מדי יום התאכזרו אליה בבית ספר אך אז קרה הדבר המדהים הבא ששינה את חייה"

 .ניתוח לשינוי מין מבן לבת, אומר שהעניין המדהים שמדובר בו הוא ניתוח לשינוי מין שעשתה

  !!!14-והיא בעת הסיפור בת; זאת היא מספרת לנו כבר לאחר שנותחה

יוצא מן ", "נפלא" ,"מדהים" –תלהבות הגדולות של מסמנים כמו הפסיכואנליזה איננה מהמ

 ,כבר כתב פרויד ..אשר מוציאות אותנו מתחום הלוגיקה אל תחום המופלא והבלתי נתפס ,"הכלל

" המדהים" .20כי אנחנו מעדיפים את עבודתנו קצרת הרואי על פני מדריכי טיולים לארצות רחוקות

ולא  האינם יודעים עלי ,אשר אלו שמשתמשים בתואר זה, יםדרך חתחת ,בדרך כלל צופן מאחוריו

  .כלום

הנתיב שאבחר  .אנסה אני בדיעבד להשתמש במעט מן המעט שיש בידי לחלץ נתיב ,במקרה הזה

רק ההתערבות הנתפסת  ואוסיף כי, בו הוא ההתערבות של המבוגר בסיפור אותו מספרת לנו קורי

היה שייך לתחום  שבלעדיו זה, לכנותו שדה של שיח יוצרת את מה שראוי –ר בדיבו –של האחר 

  .הדיבור האוטיסטי

כך למשל  .קורי משתפת אותנו במקצת מחייה ומה שהיא מוסרת לנו הינם פריטים בדידים

 .ולשים לק אהבה לנעול את נעלי העקב של אמה, )כאמור היא נולדה בן( שמאז שהייתה ילד קטן

היו ", היא מוסרת ,'בכיתה ה. הבנים והן מצד הבנות אף פעם לא היו לה הרבה חברים הן מצד

 .כמעט כל יום הייתה חוזרת הביתה בוכה. "מאיימים עלי וממציאים שקרים כדי לסבך בצרות

. aכי הבכי מאפשר לנו לדעת משהו על האובייקט פטיט  ל האתיקהעלאקאן מוסר לנו בסמינר 

  .משהו נחלץ החוצה בביתה ,וקורי בוכה בביתה

אנסח זאת  .מכניסים אותה הביתה ומלמדים אותה בבית פנימה .ראשונה של הורים התערבות

 והצרות הנלוות אליהן מצד -סביב בעיות הזהות המופיעות באופן של הלק נעלי עקב וכו: כך

                                                             
 :GIEP)-הבלוג של ה(יאפ 'מתוך בלוג, 2015מאי  17 - אוחזר ב. הלא מודע והגוף המדבר). 2014אפריל  17. ('א-'ז, מילר 19

http://giep-nls.blogspot.co.il/search/label/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%20AMP2016  
, וטב שנשאיר לפילוסופיםאת זאת מ.אני אינני מצדד כלל ועיקר בייצורן של השקפות עולם": הציטוט המלא הוא 20

היות שגם אנחנו איננו יכולים ).....מדריך נסיעות(הערבים לכך שלא ניתן לצאת לנסיעת החיים בלי איזה בדקר
היא זו  ,כי דווקא עבודתנו הקטנה קצרת הרואי... אנחנו רוצים למצוא נחמה....,להתכחש לגאוותנו הנרקיסיסטית

' י: תרגום". (סימפטום וחרדה, עכבה). "1926. ('ז, פרויד( ".ות להכרחיתההופכת את הוצאתן של מהדורותיהם החדש
  )19' עמ, 2003 .רסלינג: תל אביב) אור
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הייתה  ,היא מספרת לנו ,המקום שבו, בוחרים ההורים להכניס וללמד את קורי בבית, הילדים

כלומר  ,עד אז לא הוציאה את הלק ונעלי העקב באופן גלוי .המשחקת את משחקי הזהות של

 .בושה כידע גם אם לא מודע על מיקום הזרות של הטראומה של אין יחס מיני .משהו בה התבייש

 -קורי .לנסח זרות זו ,)אך לא הייתה(ה אך ניתן גם לומר כי יכולה הייתה להיות דרך ארוכה בהרב

אני בוחרת להתייחס למשפט  ".הייתי כל כך אסירת תודה" :אומרת  בעקבות התערבות הוריה

  .היא הפכה לאסיר של תודה :באופן דיאלקטי ,אסירת תודה-הזה

 ,"לך על היכן שנוח לך"הרוע והביקורת ממוקמים בחוץ כתלושים מחיי הסובייקט והופכים ל

התנערות . םכלו .שבה ניתן לנסח שדה אפילו כראוי לבדיקה ולבחינה ,שאלה אחת מבלי לשאול

גם אם ללא סימן שאלה  ,ששואל אותם של ההורים מהדיאלקטיקה של השיח והתביעה של בנם

אם היינו יודעים  ,מר יותרוהרי כאן כבר ניתן היה ל. להיכן להוליך את משחקי החיקוי של הבנות

כמו במקרה . ואם ניקח את ההנחה שהילד הוא סימפטום לדבר מה שלא הולך בין הוריו

היכן  ,וכמו שאנחנו יודעים לגבי האדיפוס ,21זה של הנס הקטן ,מיטיב לנסח אטי שפרוידהפרדיגמ

  .ששואל ,אך כאן זהו ילד שמשתף .זה יפול עליו מבחוץ ,שמישהו לא רוצה לדעת

שלא  ,מופיעה השאלה השנייה של קורי. כאשר ניתנת הרשאה מצד חוק המבוגר .המהלך השני

קורי  .לכוון אותה לנתיבים אחרים – !אך לא – שהייתה יכולה ,לגמרי מוותרת על הדיאלקטיקה

ולצאת החוצה  ,לנעול נעלי עקב ,פונה אל האם ושואלת אותה האם תוכל ללבוש בגדי אישה

שנולדתי  ?האם יש משמעות בעינייך לכך שאני בן :אני אשאל את השאלה שלא נשאלה .לחנות

וכך קורי אומרת  .לבושה בגדי בת בעודה בןכלומר ! האם מעודדת את קורי לצאת החוצה כך ?בן

בנה ינותח ניתוח  –ואז מוצאת האם פיתרון  .הסביבה לועגת...." עד ש,זה הרגיש מדהים "ש לנו

וויתור על . נדר'טראנסג–נמצא מסמן . היא מראה לו את הדרך לפיתרון אי הנחת ,לשינוי מין

  .המוזרות

 אם זו רצתה בת והסובייקט מילא לבסוף .ברלמרות שאינני יכולה לדעת ד .הנחתי היא אחרת

פעמים רבות לאחרונה אני  .והפך את גופו אובייקט לאיווי האחר האימהי. בקשתה הלא מודעת

הגוף הופך למשטח . שונים נתקלת באנשים שפתרו את מצוקותיהם באמצעות ניתוחים מניתוחים

  .נחת בתרבותהבו חותכים באופן ממשי את מסמני אי 

ים להחזיק בכל כוחם "על התפסנ. ן עוסק בו הוא גיל בו רבה המצוקה"ות שהתפסגיל ההתבגר

בלי להקריב מהר . את אי הנחת ולא לוותר עליה כדי שישמר מורטוריום לא לדעת עד שיודעים

  .חסר אונים אך לא מוותר ,היכן שחוק המסמן הוא חסר אונים ,מדי את הגוף
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