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  מקום תפסן ּפתּוחַ : דבר המערכת

  

  עמרי ביכובסקי ואילנה רבין

  

מקום  –ן עשה לעצמו מקום "תפס

 מקום המילה של האטימולוגיה. תפסן

)place, locus (ממדים אל אותנו מפנה 

 לנסח ואפילו עמדה לתפוס .1: נוספים

מובנו של (  תנועה- ה loco -ה. 2. עמדה

). בספרדית לא נעלם מעינינו loco -ה

: שני אלה הם מעניינו של מקום תפסן

, להיות בעל עמדה בשדה החברתי

כמו גם במרחב הפיזי בו , פוליטי, קליני

, תנועה שכדי שלא תהפוך לשיטוט עקר דורשת שיהיה מקום כדי לצאת –ולייצר תנועה , פועלים

  .לתהות סביבו ובו/ולתעות, לחזור

בו מתייסד , מקום אחר – מקוםן האחר הגדול הוא בראש ובראשונה לא נשכח שעבור לאקא

באותו . 1ואשר מבלעדי מקום זה מצומצם הדיבור לרצחנות של הדואליות הדמיונית –הדיבור 

 – Wo Es War Soll Ich Werden –בלב מה שהוא קורא הצוואה של פרויד , ממקם לאקאן 2הקשר

וישנו . להיוולד, מוסרית של הסובייקט/בתו האתיתכמקום של הוויה שממנו זוהי חו מקוםאת ה

 ).Eine andere Schauplatz(הסצינה האחרת  –של הלא מודע  מקוםכמובן ה

הצביעה ביתר , "חכמים"מהפכת הטלפונים ה

". מקום"שאת על כך שנפל דבר בקשר למה שהינו 

שהיה מחובר לשקע בקיר , הטלפון' אם בעבר מס

, היום הוא מעין ֵׁשם, היה מעין כתובת, ביתנו

במובן זה הפכנו כולנו . ההולך איתנו לכל מקום

גבריאל דהאן התייחס לכך בסידרת . לנוודים

הערות מקדימות " המאמרים שלו

הופך , ייתכן שלנוכח נוודות מודרנית זאת). 9ן "וזמן תפס 0ן "זמן תפס: ראו" (לפסיכואנליטיקאי

מחירי הדירות מאמירים והאזרחים הכמהים  –" פסיכוזה לאומית"דווקא עניין הדיור במדינה ל

ואיפה ". תדירה רעיוני"למקום משלהם נופלים פעם אחר פעם ברשתם של רמאים המוכרים להם 

  ?ישימו את גופם

בגליון זה נבקש להעביר את השמחה . מקום תפסן בונה מקום בו הממדים הללו נוכחים, ובכן

דברי הברכה של גבריאל דהאן משרטטים מפה זאת . ואת כובד הראש עימם נפתח המקום

 יוצגו הקואורדינאטות הממקמות את המקום, ולא פחות חשוב מכך, אולם בצד זאת. בבהירות

  : במרחב

 כתובת  

                                                             
  406' עמ, 2015. רסלינג: תל אביב', כרך א, כתבים: בתוך, "הדבר הפרוידיאני) "1955. ('ז, לאקאן 1
  392' עמ, שם 2
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 טלפונים  

 אופני התקשרות  

 שעות פתיחה  

 פעילויות  

 אתר אינטרנט   

כל אלה לא נועדו אלא כדי 

ן כנמען עם "למקם את תפס

מענה הפועל  –כתובת ומענה 

באוריינטציה פסיכואנליטית 

ובכאב של , תוך אחיזה בקצב

זהו מענה המכוון לכך . הנוער

, )encounter(שיתרחש מפגש 

בין , בנוכחות, בין אדם לאדם

בין תפסן לנער : גוף לגוף

בין תפסן לאיש מקצוע , ונערה

שכן . מפגשים של החלפת דעות, מפגשים לימודיים, מפגשים טיפוליים –בין תפסן להורה , מודאג

  .איננו אלא שם נרדף למקצוע התפסנות, אם וכאשר הוא מתרחש, מפגש

על מנת , ן בגופם וברוחם"אי אפשר שלא להזכיר את האופן בו נתנו את עצמם אנשי תפס  

יהיה למה שהוא , למקום עבור נערי ותפסני העיר, אנו מקווים, שיהפוך, חנוכת הבית, שהערב הזה

, זאת. ויהווה מרחב קונטינגנטי עבור האפשרות למפגש, ועל מנת שהבית יעמוד על מכונו, היה

דרך שימת לב לאסתטיקה שנתנה , ")טפסן"שגם להם יש מקצוע הנקרא (של בנאים החל מעבודה 

ועד , את התבלין שהופך את המנה המוגשת לערבה לחיך, finneseלארוע ונותנת גם לבית את ה 

) שגם בו יש מן המקום(ומיקומו במרחב הוירטואלי , האמצעים העכשוויים להנצחת הארוע

ואשר מהם ניתן לטעום בסרטי הוידיאו המופיעים בדף התפסן , שעליהם ניצח זיו רובינשטיין

אין לנו אלא לעשות כך שרוחה של "). לינק לוידיאו מהארוע" :בגליון זה תחת הקישור(ביוטיוב 

  . העבודה הזו תנשב גם בזמן החולין

באמצעותם , בגליון זה נעשה מאמץ להעמיד לרשותכם את כל אמצעי התקשורת והעדכון  

. מציע –מקום תפסן  –ולהתעדכן בכל הנוגע לשלל האפשרויות שבית זה , עמנו קשר תוכלו ליצור

ובין רחוב שינקין , שימו את פעמיכם במורד שדרות רוטשילד; אל תתעצלו, אנו ממליצים, בד בבד

לבית תפסן שמספרו , "אנגל"פנו מזרחה אל תוך הרחוב המוצל והיפה המתקרא , לרחוב המגיד

  .6ברחוב הוא 

  

  

***  

  

  

  2016במאי  24
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  מקום תפסן

   לערב חנוכת הבית
  

  גבריאל דהאן

  

ערב טוב לכול הנוכחים 

היקרים אשר נתקבצו ובאו מי 

מי מתוך לב , ברגל ומי ברכב

או , חרד ומי מתוך סקרנות

אך כולם , מי כדי להעניק קבל עם ועדה את ברכת הדרך ומי כדי לקבלה, או אפילו אהבה, שותפות

ו של כדי ליטול את חלקם באירוע החגיגי והמשמח הזה שמטבע הדברים ודרכ, גם מתוך שמחה

  . חן לכולכם-חן. עולם לא רבים כמותו להתרחש

. ן"בשדה הנדל, אפשר לומר, התחנה הפסיכואנליטית לנוער תפסה את מקומה- ן"תפס, ובכן

יד המקרה זימנה לנו את המקום הזה . לא יכולנו להעלות בדעתנו שכך יהיה!! ועוד איזו תפיסה

כדת וכדין של הרשות המקומית כדי להרוס ני אשר ממתין לאישורים "ששייך כולו היום ליזם נדל

י מפואר שלא יבייש את שאר הבתים שברחוב "את המקום ולהקים על חורבותיו בית נדלנ

בלב ליבה של ההמתנה , במרווח שנפתח בשדה הזמן, והנה בבין לבין של הדברים. היפהפה הזה

הופענו , הממון לרווח בשדה 

את המקום הזה  אנו כדי לשכור 

נחרב והשקענו   שנועד להיות

, מרצנו,  יגיעתנו בו את המרב של 

תשוקתנו , שלנו כוח ההמצאה 

יהיה בהם כדי  וכספנו כאילו 

, בדרכו של עולם לעצור דבר מה 

העולם שדה  שכן סוף כל 

בזה המקום , בו והתקנו , ן"נדל

זה של , ן"תפס את , דווקא

מה שהינם כל מעשינו  וכי לא תהא כל ההתרחשות הזו בעיניכם כמשל בפועל של. שדה השיפון

שמא תדעו להצביע על מאן דהוא שיצליח לחיות חיים ראויים מבלי שידמה ? הראויים בחיינו

  ? לנשור ממנו לעד, לעצמו שלשם כך עליו לחיות כאילו אין סופו להסתלק מן העולם

ן שנטל על עצמו להיכנס "אין מקום טוב מזה להתחיל בו דווקא את עבודתו של תפס, על כן

ובאיזו מידה של . ליבה של שאלת החיים והנשירה כפי שמניחים אותה לפתחנו בני הנעורים ללב

ן וידידיו "חיות הותקן המקום הזה מיום שנקבע כי זה יהיה מקום תפסן בידיהם של חברי תפס

המקום על עמדו עומד ומעיד על מה . באחת הפך המקֹום לִקְרָיה הֹוָמה -  איש ואישה על פי דרכם

, כישרונם, יצירתם, מחשבתם, זמנם, או ברוחם הללו שחילצו עבורו ממרצם/בו בגופם ושקשרו 

וכל אלה הם שמות שונים לתשוקה שלא נרתעה  –דאגתם וכספם , ברכתם, תמיכתם, העזתם

, ניקיון, מלהופיע מצוידת בבגדי עבודה ובמכשירים של השפה ששמשו בפעם הזאת לצביעה

קניות וכה הלאה , קרצוף, שתילה, סבלות, אפייה, תפירה, ריהוט, קישוט, נסיעה, ניסור, הברגה
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עבודה . אחד יחד עם היותה עבודה של כולם כאחד-הייתה זו עבודה של אחד. וכה הלאה

היו שעבדו מרחוק והיו שעבדו מקרוב היו שניסו לתקן ונמצאו מקלקלים והיו . סימפטומטית

היו שהגיעו ; ל דברים ואחרים שהפריזוהיו שהמעיטו בערכם ש; שבאו לקלל ונמצאו מברכים

היו שחלפו על פני ; בהתגנבות יחידים והיו שנתקבצו ובאו זה בחברתו של זה מידי יום ביומו

היו שמצאו את דרכם למקום ללא כל הזדקקות ; ואחרים שבאו בכוונת מכוון, כך במקרה, המקום

הגדילו עשות בסופו של יום  ;למצפן והיו שהמקום נותר עבורם עלום ובלתי מושג כצפון עצמו

ועליהם , עלמה יצחקי, יותם פרום, עומר-רקפת וינר, רותי בן יעקב, אלה האמנים סיגלית לנדאו

נתווסף גם אחד שלומי מצריים האמן מן הרחוב הסמוך שהתנדב לצייר ולרשום על הקיר את 

להתקין את הלוחות  והמנעולן שטרח...ואחריו השכנים שתרמו ארגז בקבוקי יין, ר'פסוקי דסלינג

והנערים שצבעו את הסורגים , וקבלן הבניין שתרם ממונו...על הקיר ואת הספסל אל הקיר

. כל זאת בניצוח נחוש ללא לאות של אפרת קפלן...וכן הלאה, החלודים על החלונות באפור יפה

-גוף ,אנשי גוף הם. טעות בידם, כל אלה שחשבו שפסיכואנליטיקאים הינם אנשי רוח, הרי לכם

  . נצר לפרקטיקנים של זמנים רחוקים, מדבר

, הדאגה האסתטית, הדאגה הפונקציונאליתבתוך כל אלה נתהווה מקום שתופס יחדיו את 

או  סולידריותזו שמכונה  הדאגה הקולגיאליתומעל לכול בעיני את  כלכלית-והדאגה הלוגיסטית

ן אשר בלעדיה לא יהיה לא ערך מדעי וגם לא ערך מעשי להקמה "של חברי תפס ידידותלחלופין 

במהלכם של החדשים האחרונים מאז שנפלה , הכשירו את המקום, כל הדאגות הללו. ן"של תפס

בו הכול כבר מוכן ורק צריך , "לפני"הרגע של ה, ההשהיה, להופעתו של רגע ההמתנה, ההחלטה

   .ייםזהו הרגע בו אנו מצו. להתחיל

מסתבר שגם למקומות , והנה כפי שכבר הנכם יודעים גונב לאזננו דבר צחוקו של הגורל

בבחינת השבת עטרה , ולמבנים גורל

ליושנה ונגלה לנו לא דבר אחר מזה 

שלפני היות המקום הזה מקום המושב 

, שכן לו כאן, של משרדיו של אייל ספנות

בדיוק במקום עמדנו , בקומת הקרקע הזו

לא פחות ולא יותר מאשר , הזהבהרגע 

סניף של השרות החינוכי הפסיכולוגי של 

מי חכם וידע מה ילד , אזי מי יודע. עירנו

  ? יום

  ? או ליתר דיוק מהו ילד היום, אה כן מה ילד יום

והלוא בימים עברו יכולנו להבחין ביתר בהירות וביתר יעילות במה ? האם הוא הילד שהיה

ניתן היה להבחין אצל הילד ברגעים מובחנים בהם הוא " המבוגר בילדהתערבות "שיכולנו לכנות 

גם היום נוכל להבחין ברגעים מעין אלה אצל הילדים אלא שהם . כמבוגר, נוהג שלא כפי גילו

רגעי , רגעי ההתערבות הללו כיום הינם רגעי ההתענגות. נוטים לשאת איכות אחרת לחלוטין

זוהי . פיעים יותר ויותר מוקדם אצל הילד הכביכול מבוגרכל אלה מו, רגעי המיניות, ההתמכרות

מההופעה למשל של אחריות לילדים אחרים אצל , צורה אחרת של הטרמה של עמדת המבוגר

יפו קלטה היטב את הדבר -והעיר תל אביב. אין זו עמדת המבוגר כי אם עמדת הדחף. הילד

מהו שלא ? ללא הפסקה של מה? הכעיר ללא הפסק, מתבגריה, משהכריזה על עצמה עבור ילדיה

אך למעשה זהו הציווי להתענג שלא מפסיק בזמנים , כביכול זוהי העיר שלא מפסיקה? מפסיק בה
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ואחר כך כבר עלינו לטפל באותו אחד שכבר הפך בעצמו למתענג ללא הפסקה מבלי היכולת . שלנו

  . לעצור

אלה שלא , קרי, קטיביותהללא הפסק הזה מחלחל לתוך האבחנות הכמו מדעיות של היפר א

אלה שלא מפסיקים לא , לאנורקטיות, אלה שלא מפסיקים לאכול, לבולימיות, מפסיקים לזוז

לדיסלקטים ולדיסגרפים אלה , אלה שלא מפסיקים שלא להפסיק, להפרעות קשב וריכוז, לאכול

להפסיק  אלה שכבר לא יכולים, לאלכוהול, המכורים לסמים, שלא מפסיקים כדי לכתוב או לקרוא

, בכת, את התענגותם מגופם בין אם הוא סגור ומסוגר ובין אם הוא מגולם בקבוצה כלשהי

  . כביכול הוא חלק מגופה של קבוצה מגוף של אחר באשר הוא, בחבורה

עושים ביחד משהו שעבר עידון : כמובן שלעיתים דווקא החבירה הזאת מצליחה לייצר הפסקה

או כדי להעלות הצגת תיאטרון כפי , כינו כבר לשמוע הערבכמו להקים הרכב מוסיקאלי כפי שז

או מטיילים לאורך שביל , "משוגעת"שזכינו לראות ולשמוע בשנה שעברה את הנערות בהצגה 

  . או עושים סקייטבורד יחד ליד מוזיאון תל אביב, ישראל

ו כמ, להדבקה, אבל הקשר החבורתי הזה יכול להיות גם להיות מומר לתופעות של המון

, אנורקטיות ובולימיות, התאבדויות סדרתיות, עבריינות, טוקסיקומניות, השתכרויות קבוצתיות

  . אזי תהליך החיברות של המתבגר מתרחש על מסלול סימפטומטי, כלומר

. אך הללא הפסקה הזה שהמתבגר שלנו הוא הנמען העיקרי שלה נשען על הפסקה מהותית

שבימים עברו הופקד בידי , הידע. שלו עבור המתבגר הפסקה שקשורה למעמד של המבוגר והידע

זה  –כשהיה צורך בתיווך שלהם כדי להגיע אליו  –וההורים בכללם , שהיו המחנכים, מבוגרים

, או סמארטפונים, הידע היום זמין באופן אוטומטי על גבי פניה למה שקרוי מחשבים. כבר הפסיק

בחזקת חפץ שיש לחפש אחריו ברשות , המבוגר הוא לא עוד נכס של האחר. פד וכה הלאה-או איי

מה שהצריך  –של צייתנות או של תובענות , כדי לחלץ אותו מן האחר בדרכים של פיתוי, האחר

כיום הצעיר כבר לא נצרך לכל אסטרטגיה ביחס לאיווי של . חישוב אסטרטגי עם האיווי של האחר

ירוטיקה של הידע שנבדלת מן מילר כינה את הדבר אוטוא.א.'הפסיכואנליטיקאי ז. האחר

  . הארוטיקה של הידע שנהגה בימים עברו משום שהיה עליה לעבור דרך היחס לאחר

. אין בידינו ידע שהוא אינו יכול להשיג לבדו: הנה מה שאותו עלינו לחצות בדרך אל הנושר

הייחודיות שלו לא תהיה רשומה לעולם לא במחשבים ולא בספרים . אבל כאן גם טעותו למזלו

ועובדה זו עשויה לעורר אצלו תביעה . ולא בחבורות שנוהגות עם הציווי של להתענג ללא הפסקה

אל אותה יפנה 

המבוגר שיוכל לשמוע 

כלומר לתפוס , אותה

אותה כי לעיתים היא 

נשמעת או נראית 

בצורות בלתי 

אלא שעניין . נתפסות

זה מותנה בכך שגם 

ן יסכימו "את תפס

לתפוס בעיר הזאת על 
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  . מנת שהוא יוכל לפעול ללא הפסקה

  . תודה רבה לכם ולעמיתיי דרך צלחה

 

 

*** 

  

  

  ברכתו של אלכסנדר סטבנס

  ן"הרפרנט הקליני של תפס

  

Cher Gabriel, 

je garde un excellent souvenir de la Journée d’études deTafsan en février 2015. J’ai pu y 

mesurer la qualité du travail et de l’équipe. C’est donc avec joie que je m’associe de loin 

à votre fête d’inauguration de votre local mai ce mardi 24. 

Transmets à chacun mon cordial bonjour, 

Bien amicalement 

Alexandre 

  

  

  ,היקרגבריאל 

יכולתי להתרשם מן . 2015ן בתל אביב בפברואר "אני נושא זכרון יוצא דופן מיום העיון של תפס

על כן זה מתוך שמחה שאני חובר אליכם מרחוק לחגיגת חנוכת . האיכות של עבודתכם ומן הצוות

  .במאי 24-הבית שלכם ביום שלישי זה ה

  ,מסור לכול אחד את דרישת השלום שלי מקרב לב

  ,ותבידיד

  אלכסנדר סטבנס

  

  

 

  


